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PyroEpsilon 

 
 

Kompaktní bezkontaktní snímač teploty s ovladatelným nastavením emisivity   
 
 

 Rozsah měření od -20°C do 500°C 
 2-kabelový výstup 4-20 mA úměrný k cílové teplotě  
 Vstup 4-20 mA do nastavení emisivity  
 Jako opce je možno získat manuál PyroTune, který 

odhaduje emisivitu  
 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 PyroEpsilon 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 PyroEpsilon přenášejí cílovou teplotu 
pomocí 4-20 mA výstupu a nabízejí 
jednoduché a brilantní řešení pro většinu 
nekontaktních měření teploty.  
 
Senzor nastavení emisivity může být nastaven 
na hodnoty od 0,2 do 1,0, a to z důvodu, aby 
mohl být použit i s jinými materiály. Je ovládán 
pomocí 4-20 mA vstupu. Tento fakt dává 
příležitost nastavit emisivitu automaticky 
pomocí programovatelného logického 
ovladače PLC. Alternativně může být emisivita 
nastavena manuálně pomocí optického 
modelu PyroTune. Pokud necháte 4-20 mA 
vstup otevřen nebo bude zkratován, bude 
nastavení emisivity zpátky na výchozí hodnotě, 
a to je 0,95.   
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Rozlišujeme 4 druhy snímače: 
 

- PE21 
- PE151 
- PE301 
- PECF  
 
Všechny senzory snímače PyroCouple jsou opatřeny precizními německými čočkami, a to kvůli přesné optice. Model PE21 
má optiku 2:1, vhodný pro pro většinu aplikací, kde je senzor namontovaný blízko měřeného objektu. Model PE151 je 
navržen pro malé objekty a vzdálené cíle a jeho optika je 15:1. Model PE301 je navržen pro velmi malé objekty nebo pro 
vzdálené cíle a jeho optika je 30:1. Model PECF 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 PE21LT PE21MT - 
15:1 PE151LT PE151MT PE151HT 
30:1 PE301LT PE301MT PE301HT 
ø5mm @ 100m PECFLT PECFMT PECFHT 
    

 
 

Výstup                                                         4-20 mA 
Přesnost ±1% naměřené hodnoty nebo ±1ºC    
Opakovatelnost ±0.5% naměřené hodnoty nebo ±0.5ºC    
Emisivita od 0,2 do 1,0 přes 4-20 mA vstup 
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  
 
 

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 objednat jako opci) 
Váha s kabelem 95g 

 

Prostředí  

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

kondenzování 

 

Vlastnosti PyroTune 

 
Výstup 4-20 mA 
Napájecí napětí 24 V DC (13 V do 28 V DC) 
Formát displeje 3,5 číslice LCD 
Jednotka displeje emisitivita (od 0,2 do 1,0) nebo obvykle (4-20 mA) 
Nastavení tlačítka (zvýšit, snížit, nastavit) 

 

 

 

Mechanické vlastnosti 
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Konstrukce polykarbon s těsněním, transparentní výstup pro PC a rychle-
uvolňovací šrouby 

Připevnění na povrch 
Rozměry 65 mm vysoký x 50 mm široký x 35 mm hluboký 
Váha 72g 

 

Pracovní prostředí 

 
Norma pro prostředí IP65 
Teplota okolí snímače od 0ºC do 70ºC 
Relativní vlhkost 95 % max, bez kondenzování 

 

 


