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PyroUSB  

 
 

Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 mA  
 
 
 

 
 
PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. 
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 Nastavitelný rozsah měření, 
nastavení emisivity atd. vše je 
prováděno přes počítač, a to 
pomocí CalexSoft softwaru a 
pomocí USB kabelu (součást 
balení) 

 Vlastnosti max., min., 
průměrné a okamžité 
naměřené hodnoty, nejvyšší a 
nejnižší hodnoty, reflektuje 
kompenzaci energie 

 OPC schopnosti serveru 
 Rozsah měření od -40°C do 

1000°C 
 Čas odpovědi: 90% odpovědí 

za 240 ms 
 Emisivita: od 0,1 do 1,0 
 Nerezový obal, hermeticky 

uzavřen, krytí IP65 
 Optika: 15:1, 30:1 nebo blízké 

zaostření 
 Výstup od 4 do 20 mA  
 Rychlá a jednoduchá instalace 
 Volitelný vzduchem nebo 

vodou chladitelný obal, 
zaměřovací laser a držáky 

 
 
 
 

Charakteristika 
 
 

Teplotní rozsah  Od -40ºC do 1000ºC 
Optika 15:1 (PyroUSB-151) 

30:1 (PyroUSB-301) 
ø 5mm @ 100mm (PyroUSB-CF) 

Výstup Od 4 do 20 mA (lineárně s teplotou) 
Konfigurace Přes PC port USB 2.0 
Přesnost ±1% naměřené hodnoty nebo ±1ºC 

kterákoli hodnota je větší   
Opakovatelnost ±0.5% naměřené hodnoty nebo ±0.5ºC 

kterákoli hodnota je větší   
Emisivita Od 0,1 do 1,0 
Čas odpovědi, t90 240 ms (90% odpovědí) 
Rozsah spektra Od 8 do 14  μm 
Napájecí napětí  24 V DC (28 V DC max.) 
Max. celkový odpor 900 Ω 
Max. rozsah  1000ºC 
Min. rozsah 100ºC 
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Mechanické vlastnosti  
 
 

Konstrukce Nerezová 
Rozměry 25 mm šířka x 106,5 mm délka 
Trvalé upevnění M20 x 1 mm rozteč 
Délka kabelu (výstupu)  1 m 
Délka USB kabelu  1 m 
Váha s výstupním kabelem 175 g 
 
 
 

Pracovní prostředí 
 
 

Krytí IP65 
Teplota okolí snímače Od 0ºC do 70ºC 
Relativní vlhkost 95% max., bez 

kondezování 
 
 
 
 
 

 

Série PyroUSB měří teplotu 
od -40°C do 1000°C, a to 
velmi přesně a důsledně. 
Odpověď přístroje je velmi 
rychlá, a to 240 ms v 90% 
případů. Výstup od 4 do 20 
mA je kompatibilní skoro se 
všemi indikátory, ovladači, 
rekordéry atd. bez toho, aby 
potřeboval speciální 
podmínky pro signál aj. 
 
PyroUSB – 151 má optiku 
15:1, přístroj vhodný pro 
většinu aplikací. PyroUSB – 
301 je speciálně navržen 
pro vzdálené cíle a jeho 
optické řešení je 30:1. 
PyroUSB-CF je navržen pro 
malé cíle a měří cíle o 
velikosti ø 5mm do 
vzdálenosti 100mm. 
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Všechny snímače série 
PyroUSB jsou zcela 
nastavitelné přes PC 
pomocí softwaru CalexSoft 
a pomocí USB kabelu. 
Tento software, 
uzpůsobený pro snadné 
užívání, umožňuje uživateli 
nastavit rozsah a emisivitu, 
kompenzuje energii, 
zobrazit maximální, 
minimální průměrnou nebo 
průběžnou hodnotu. Udrží 
také nejvyšší a nejnižší 
hodnotu. Tyto hodnoty 
mohou být zobrazeny a 
nastaveny pomocí OPC 
Client. A také ostatní 
hodnoty jako akviziční 
data, alarmy a přetáčení 
grafického displeje. 

 
Snímač bude fungovat se zapojeným kabelem od 4 do 20 mA nebo se zapojeným USB kabelem nebo s oběma 
kabely najednou. USB kabel má IP65 konektor na konci snímače. IP65 chrání snímač, když je USB kabel 
odpojen. 
 
Všechny snímače PyroUSB jsou dodávány s nerezovým upevněním a je velmi jednoduché je instalovat. 
 
Snímače PyroUSB jsou stavěny  tak, aby mohly fungovat při vnější teplotě do 70 °C. Pro náročnější prostředí je 
vhodné si dokoupit příslušenství z našeho širokého výběru příslušenství pro tento přístroj. 
 
 
 
 

Příslušenství 

 

 
Upevnitelná svorka – Svorka ve tvaru L nabízí podporu pro senzor a zajišťuje upevnění 

v jedné rovině  
 
 

Nastavitelná svorka – To jsou dvě spojené upevnitelné svorky dohromady. Pokud je 

spojíte tak, jak jsou na obrázku, umožňují upevnění ve dvou rovinách 
 

 

 

 

 

Vzduchový čistič – je navržen tak, aby chránil a čistil čočky. Vzduch se nasaje z boku a pak 

je vyháněn přední částí ven. 
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Vzduchem/vodou chlazený obal – tento obal umožňuje senzoru snést okolní teplotu, 

která může přesáhnout hodnotu 70 °C . Vzduch nebo voda (záleží na vyžadovaném stupni 
chlazení) se dostane dovnitř bočním otvorem a ven se dostane zase jiným otvorem. Aby jste 
předešli ušpinění čoček, je toto příslušenství dodáváno spolu s vzduchovým čističem. Prosím 
berte na vědomí, že toto příslušenství musí být objednáno spolu s PoryCouplem a nesmí být 
připevněno uživatelem.  
 
 
 
 

Laserové ukazovátko – Musí být připevněno na snímač během instalace, a to velmi 

precizně, kvůli přesnosti. Poté, co laserové ukazovátko bylo upevněno a zaměřeno, může být 
zase sundáno. Laser se aktivuje stisknutím tlačítka.  
 
 
 
Jako opci je možno si také objednat 3 m dlouhý výstupní kabel nebo kalibrační certifikát. 


