More Precision.
optris® MiniSight Series

Lekki inteligentny z precyzyjną optyką

MOŻLIWOŚCI
- Precyzyjna szklana optyka dla dokładnego,
bezkontaktowego pomiaru temperatury
- Zakres pomiarowy temperatury -32 do 760°C
- Szybkie (0.3 sekundy) wykrywanie miejsc
zimnych i gorących
- Dokładny pomiar temperatury obiektów o
małych rozmiarach począwszy od 13 mm w
doległości do 140mm
- Rozdzielczość optyczna do 40:1
- Wskaźnik laserowy z niewielkim przesunięciem
do precyzyjnego celowania
- Nastawny górny i dolny alarm akustyczny
- Interfejs USB, wejście dla termopary K,
oprogramowanie optrisconnect

Szeroki zakres pomiarowy -32 do 760°C, laserowy
celownik i rozdzielczość optyczna do 40:1 pozwalają
użytkownikom na dokonywanie dokładnych,
bezkontaktowych pomiarów temperatury powierzchni dla
celów konserwacyjnych instalacji elektrycznych,
mechanicznych klimatyzacyjnych, samochodowych oraz
innych zastosowań, w których temperatura jest istotnym
parametrem.
Pirometry pozwalają na pomiar temperatury obiektów o
rozmiarach począwszy od 13 mm. Wystarczy wycelować w
obiekt, nacisnąć guzik a pirometr wskaże natychmiastowo
temperaturę oraz zarejestrowaną wartość MAX / MIN.
Pirometr optris® MiniSightPlus: funkcje OFFSET i HOLD
czynią pomiary znacznie łatwiejszymi. Emisyjność
obiektów może być ustalona nawet już po dokonaniu
pomiaru.
Pirometr optris® MiniSightPro: pamięć, interfejs USB i
oprogramowanie Optrisconnect.
Wyświetlacz

- Bieżąca temperatura
- Odczyt MIN-/MAX: bieżący i ostatni
- Symbole podświetlenia i lasera
- Funkcja HOLD
MiniSightPlus/Pro:
- Alarm górny i dolny
- Emisyjność

optris® Seria MiniSight

D ane techniczne

M iniSight

Zakres pom iarow y
Dokładność

M iniSightPlus

M iniSightPro

-32…420°C (-20…788°F)

-32…530°C (-20…980°F)

- 32…760°C (-20…1440°F)

±1%lub ±1°C (0…420°C )

±1% lub ±1°C (0…530°C )

±1% lub ±1°C (0…760°C )

±1°C ±0.07°C /°C (-32…0°C )
±0.5% lub ±0.7°C (0… 420°C )

Pow tarzalność

±0.5% lub ±0.7°C (0°C …530°C )

±0.75% lub ±0.75°C (0…760°C )

± 0.7°C ± 0.05°C /°C (-32…0°C )

±0.75°C ±0.07°C /°C (-32…0°C )

R ozdzielczość opty czna

20:1, stała średnica pola 13 m m do odległości 140 m m

R odzielczość pom iaru

0.2°C (0.5°F)

40:1, 50 m m @ 2000 m m
0.1°C (0.1°F)

Stała czasow a (95%)

300 m s

Tem peratura otoczenia

0°C to 50°C
-20°C to 60°C bez baterii

Tem peratura przech.

8 - 14 µm

Zakres spektralny
Em isy jność

stała: 0.95

Funkcje pom iarow e

M in/M ax /Hold/°C /°F

regulow ana: 0.100…1.000
regulow ana: 0.100…1.500
M in/M ax /Hold/°C /°F/Offset

Funkcje alarm ow e

-

Alarm akusty czny i w izualny górny /dolny

Interfejs, Program ,

-

Wejście dla term opary

Interfejs U SB, program OptrisC onnect

-

term opara ty pu K

laser o m ocy <1 m W klasy IIa, prom ień lasera przesunięty o 9 m m

Laser

150 g, 190 x 38 x 45 m m

M asa/w y m iary

180 g; 190 x 38 x 45 m m

bateria akaliczna 9 V, 6LF22

Zasilanie

20 h z laserew m i podśw ietleniem w łączony m przez 50% czasu

C zas pracy baterii

40 h z w y łaczony m laserem i podśw ietleniem
10…95 % bez kondensacji, przy tem peraturze otoczenia <30°C

Wilgotność w zględna
Akcesoria standardow e

M iękkie etui ochronne, pasek na nadgarstek

-

C erty fikat kalibracji

Opcje

Rozdzielczość optyczna (D:S)
D:S=20:1

Średnica celu S [mm] 13
Odległość D [mm] 140

D:S=40:1

Średnica celu S [mm] 13
Odległość D [mm] 140

20

37

50

300

700

1000

15

22

27

400

800

1000

Zastosowania

Konserwacja urządzeń mechanicznych

Konserwacja urządzeń elektrycznych

Diagnostyka samochodów

Obserwacja temperatury silników, napędów,
łożysk i zaworów. Zbieranie danych o
temperaturze urządzeń wchodzących w skład
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.
Kontrola pracy kotłów i systemów dystrybucji
ciepła.

Pirometry są sprawdzonym i oszczędzającym
czas narzędziem do konserwacji wyprzedzającej
systemów elektrycznych. Kontrola temperatury
złaczy, bezpieczników, silników, uzwojeń, izolacji,
przewodów i obudów zanim wystąpi awaria.

Kontrola temperatury silników, katalizatorów,
szukanie przyczyn awarii systemu zapłonu,
analiza działania systemu chłodzenia,
diagnostyka klimatyzacji, kontrola opon i
hamulców.
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