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PyroCouple 

 
 

Kompaktní bezkontaktní snímač teploty s duálním výstupem 
 
 

 Rozsah měření od -20°C do 500°C 
 Nastavení emisivity: pevná 0.95 
 Výstup 4-20 mA dvojkabel nebo výstup 

napětí/termosnímač 4-kabel 
 4-kabelová jednotka také poskytuje vnitřní snímač 

teploty 
 Optika: 2:1, 15:1, 30:1 nebo blízké zaostření 
 Rychlá odpověď s velkou stabilitou 
 Nerezový obal, hermeticky uzavřen , krytí IP65 
 Rychlá a jednoduchá instalace 
 Volitelný vzduchem nebo vodou chladitelný obal, 

zaměřovací laser a držáky 
 
 
 
 
 
Řada PyroCouple je známá svou vysokou 
kvalitou, nízkou cenou, kompaktními 
senzory, které měří teplotu nepřístupných 
nebo pohybujících se objektů. Tyto snímače 
mají rozsah od -20°C do 500°C, teplotu měří 
přesně a konzistentně. Rychlost odpovědi je 
240ms.  
 
Senzory PyroCouplu jsou přístupné pomocí 
2- nebo 4-kabelové jednotky. 
 
Dvojkabelový senzor PyroCouple přenáší 
naměřenou teplotu přes 4-20 mA výstup a 
nabízí jednoduché řešení pro většinu 
bezkontaktních teplotu měřících aplikací.  
 
Čtyřkabelový senzor PyroCouple přenáší 
naměřenou teplotu přes 0-50mV nebo přes 
termosnímač (typu J, K nebo T) plus interní 
teplotní snímač přes 4-20 MA výstup. Tento 
druhý výstup může být využit k zajištění toho, 
že okolní teplota kolem senzoru nepřekročí 
limity a tím předchází přehřátí nebo zmrznutí 
sondy. Stejně tak může být použit k určení 
okolní teploty senzoru.  
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Rozlišujeme 4 druhy snímače: 
 

- PC21 
- PC151 
- PC301 
- PCCF  
 
Všechny senzory snímače PyroCouple jsou opatřeny precizními německými čočkami, a to kvůli přesné optice. Model PC21 
má optiku 2:1, vhodný pro pro většinu aplikací, kde je senzor namontovaný blízko měřeného objektu. Model PC151 je 
navržen pro malé objekty a vzdálené cíle a jeho opticka je 15:1. Model PC301 je navržen pro velmi malé objekty nebo pro 
vzdálené cíle a jeho opticka je 30:1. Model PCCF je navržen pro velmi malé objekty o průměru asi 5mm a pro vzdálenost 
100mm od senzoru.  
 
 

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. 

 
 

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.  
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Hlavní charakteristiky  

 
Teplotní rozsah vs optika 
 

    

Optika -20ºC do 100ºC 0ºC do 250º  0ºC do 500º 

2:1 PC21LT-X PC21MT-X - 
15:1 PC151LT-X PC151MT-X PC151HT-X 
30:1 PC301LT-X PC301MT-X PC301HT-X 
ø5mm @ 100m PCCFLT-X PCCFMT-X PCCFHT-X 
    

 
 

Tabulka výstupu  
 

   

Model-X Výstup teplotního 

cíle 

Výstup teplotního 

senzoru 

-0 4-20 mA Nedostupný 
-1 0-50 mV 4-20 mA 
-2 Typ T termosnímač 4-20 mA 
-3 Typ J termosnímač 4-20 mA 
-4 Typ K termosnímač 4-20 mA 
   

 
 
Přesnost ±1% naměřené hodnoty nebo ±1ºC 

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

kterákoli hodnota je větší   
Emisivita Fixována na 0.95 
Čas odpovědi, t90 240 ms (90% odpovědí) 
Rozsah spektra Od 8 do 14  μm 
Napájecí napětí  24 V DC (28 V DC max.) 
Min. napětí senzoru  6 V DC  
Max. celkový odpor  900 Ω ( 4-20 mA výstup) 
Celkový odpor výstupu  56 Ω (napětí/ termosnímač) 
 

Mechanické vlastnosti 

 
Konstrukce Nerezová 
Rozměry 18 mm šířka x 103 mm délka 
Trvalé upevnění M16 x 1 mm rozteč 
Délka kabelu 1m (delší je možno si objednat jako opci) 
Váha s kabelem 95g 

 

Prostředí  

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

 


