
Medimos a temperatura precisa em condições extremas

AST A5-EX-SP

Pirômetros infravermelhos sem contato altamente precisos em linha para alumínio 

200°C - 600°C

Software 
AST NET SW  AST Pyrometer 
♦ Leitura de medição ♦ Parametrização ♦ Registro de dados

 331.8 

Accurate Sensors Technology 

Rolamento de alumínio 
Forjamento de alumínio

Extrusão de alumínio
Perfis

    Tarugos 
Fundição Contínua de Alumínio

Acessórios mecânicos e elétricos 
Saída analógica: 0…20mA ou 4…20mA ou 0-10V ou K tipo T/C 
Comprimentos de Cabos Extras
RS422, RS485, USB, Bluetooth

Aplicações

Luz piloto laser integrada
Interface Digital RS-232
Certificado de calibração, software para PC e manual

Simples de usar - Não requer calibração
Alta precisão - (0,25%) em condições reais do local
Capaz de medir alvos com emissividade variável
Medidas através de fumaça, poeira, vapor de água etc. 
Faixas de temperatura - consulte a tabela no início da 
próxima página
Faixa de temperatura para medição na frente do corpo 
negro, ao medir um corpo brilhante, a temperatura mínima 
será maior
Design robusto
Gama completa de acessórios
Ampla gama de funções integradas
Software AST NET SW para PC
Aplicativo AST Pyrometer para Android via Bluetooth

Características 

O AST A5-EX SP é um pirômetro infravermelho especialmente 
projetado para medição de temperatura sem contato de alumínio. 

O AST A5-EX SP é um pirômetro "plug and play" multi-comprimento de 
onda que usa uma base de dados específica para aplicações derivadas 
de anos de experiência em aplicações reais. O AST A5-EX SP usa 
algoritmos especiais para calcular com precisão a temperatura real e a 
emissividade da superfície.
O AST A5-EX SP pode conter vários bancos de dados para que um 
único instrumento possa ser facilmente alternado entre várias 
aplicações, como metal fundido, perfis extrudados, superfície de 
alumínio laminado, fundição contínua, tarugos de alumínio, lajes etc.
Ele tem um ponteiro laser que está alinhado com o detector para 
garantir que o laser e o detector olhem para o mesmo ponto. Isso ajuda 
a mira precisa mesmo em longas distâncias.
O AST A5-EX SP oferece comunicação Bluetooth para que possa se 
comunicar com smartphones Android ou notebooks para visualizar a 
temperatura medida e ajustar os parâmetros / seleção de banco de 
dados e registro de dados.

Opcional

Escopo Padrão de Fornecimento
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Medição de 
Distâncias

[mm] / [pol]

Tamanhos de ponto A5-EX [mm] / [pol] 

FOV 1:100 FOV 1:200 

105 - 900°C 200 - 1640°C 250 - 1850°C 360 - 2500°C 

221- 1652°F 392 - 2984°F 482 - 3362°F 680 - 4532°F 

500 / 20 5 / 0.2 2.5 / 0.1 

1000 / 40 10 / 0.4 5 / 0.2 

1500 / 60 15 / 0.6 7 / 0.3 

2000 / 80 20 / 0.8 10 / 0.4 

2500 / 100 25 / 1.0 12.5 / 0.5 

5000 / 200 50 / 2.0 25 / 1.0 

  Tamanhos de ponto 

  Especificações Técnicas 

Instrumento Pirômetro IR multi-comprimento de onda on-line completo em todos os aspectos para medir a temperatura de tarugos 
e perfis de alumínio aquecidos durante o processo de extrusão

Tipo de sensor Pirômetro multi-comprimento de onda

Faixa de temperatura 200 - 600°C°C 

Resposta Espectral 2.1 - 2.4 µm

Resolução óptica 200:1

Precisão 0,25% da leitura ou 2°C com deslocamento E-slope

Repetibilidade 1°C

Saída de Emissividade Saída de emissividade automática sem necessidade de ajustes, capaz de tolerar mudanças na textura e diferentes 
ligas de alumínio

Emissividade do perfil de alumínio Sensor detecta e lê emissividade abaixo de 0,1, em uma faixa de 0,04-0,08 para perfis de alumínio.

Adequação para 
diferentes locais

Adequado para perfil extrudado de alumínio e temperatura do tarugo com algoritmo especial para opfile de alumínio, 
tarugo de alumínio

Tempo de resposta e atualização 50ms (resposta inicial) com tempo de atualização de 25ms ou melhor

Mira de Objetos Laser visando o alinhamento adequado do sensor ao alvo O laser é emitido a partir do centro da lente óptica 
para um alinhamento preciso

Filtros Filtros embutidos

Diferentes Perfis de Forma Sensor adequado para todas as formas/tipos de perfis, multicavidade, multiporta, tubos etc.

Interface digital Comunicações RS485 e RS232 bidirecionais

Interface Humana Sistema de menu integrado com display P-120

Certificação CE 

Entradas analógicas Para Ajuste Remoto de Parâmetros

Alarmes de relé programáveis Selecione o parâmetro de alarme e o ponto de ajuste

Saídas analógicas Saída 1: Exibição em relação à temperatura Saída 2: Exibição em relação à emissividade em tempo real

Limites de temperatura ambiente Sensor: 0 a 140°F / -17 a 65°C, c/ limite resfriamento de água a 350°F / 175°C (varia com a taxa de água e temperatura)

Alarme Alarme de temperatura ambiente do display remoto

Classificação do gabinete Resistente à corrosão, gabinete de alumínio com classificação NEMA 4X (IP65).

Parâmetros obrigatórios

a. Medição de temperatura de alumínio
b. Emissividade do Alumínio
c. Diluição de sinal
d. Temperatura ambiente do sensor
e. Saída de comprimento de onda único para fins de diagnóstico

Potência de entrada Alimentação 24V DC através de SMPS
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 Desenho do Pirômetro 

Unidade de Fonte de 
Alimentação

(Referência no: 200-09)

Tubo de Purga de Ar 200 mm 
(Referência no: 200-03) 

Display & Parametrizador
(Referência no: P-120)

Montagem Ajustável

(Referência no: 200-01) 

Adaptador do Tubo de Purga 
de Ar

(Referência no: 200-02) 

Placa frontal de resfriamento da água
(Referência no: 200-06) 

Placa superior de 
resfriamento da água

(Referência no: 200-10) 

Accurate Sensors Technologies 

15 3033-8008 | vendas@alutal.com.br
Rua Sebastiana Nunes, 85
Jardim Ana Cláudia, CEP 18112-575 | Votorantim / SP

 Acessórios 
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