
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20, faks +48 58 346 43 44 
www.ase.com.pl, ase@ase.com.pl 65

Ex-MP4 a Pirometr do stref Ex

• Bezkontaktowy pomiar temperatur do 400˚C
• Duża dokładność pomiaru
• Łatwość obsługi
• Szybka odpowiedź
• Wskaźnik laserowy ułatwiający celowanie
• Certyfikat ATEX: II 2G
• Wykonanie iskrobezpieczne
• Wyświetlacz LCD prezentujący wynik pomiaru
• Pomiar od 20 do 1000 razy szybszy niż tradycyjny
• Kompaktowa budowa i wymiary

Szybki, dokładny i bezdotykowy pomiar temperatury za 
pomocą iskrobezpiecznego pirometru przenośnego Ex-MP4 a. 
Urządzenie jest wytrzymałe, poręczne oraz łatwe w użytkowaniu 
dokonując pomiarów temperatury w obszarach zagrożonych 
wybuchem. Korzyści płynące z bezdotykowego pomiaru 
to zwiększone bezpieczeństwo przy ustalaniu temperatury 
szybko poruszających się obiektów. Brak fizycznego kontaktu 
oznacza, że   ciepło tarcia nie może mieć wpływu na pomiar. 
Bezkontaktowy pomiar temperatury nie wywołuje wpływu na 
mierzony obiekt. 

Pomiar bezkontaktowy jest idealnym rozwiązaniem dla 
trudno dostępnych przedmiotów i materiałów ruchomych. 
Naprowadzenie pirometru na cel ułatwia wskaźnik laserowy 
umożliwiający dokładny pomiar zarówno obiektów małych jak i 
odległych. Niebezpieczne i agresywne materiały nie są w stanie 
uszkodzić urządzenia i nie stanowią zagrożenia dla operatora 
ze względu na odległość pomiaru. Kompaktowy rozmiar 
pozwala używać pirometru w różnych pozycjach, jedyne co 
jest wymagane to kontakt „wzrokowy” w linii prostej między 
urządzeniem, a obiektem mierzonym.

TYP Ex-MP4 a

Opis pirometr do zdalnego pomiaru temperatury

Zakres temperatur od -18 °C do +400 °C

Rozdzielczość 0,2 °C

Wskaźnik laserowy laser (2 klasa)

Dokładność (w temp. 23°C) od -18 °C do -1 °C ±3 °C; od -1 °C do 400 °C ± 2 °C lub ± 2 % odczytu

Powtarzalność pomiaru ± 2 % odczytu lub ± 2 °C

Czas odpowiedzi 500 ms

Emisja 0,95 preset

Optyka D/L = 1/8

Widmo 7 - 18 μm

Temperatura pracy od 0 °C do +50 °C

Temperatura przechowywania od -20 °C do +65 °C

Zakres wilgotności pracy 10 - 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji) do 30°C

Bateria 1x IEC 6LR61

Wymiary 152 mm x 101 mm x 38 mm

Waga ~200 g


