
Medimos a temperatura precisa em condições extremas

Pirômetros IR sem contato altamente precisos com sistema de scanner embutido para alumínio
350 a 1300°C (662 a 2372°F) • 380 a 1500°C (716 a 2732°F) 

440 a 2000°C (824 a 3632°F)
AST A5-S-IN

. 

  Software 

A5-NET Aplicativo AST-Pirômetro
♦ Leitura de medição ♦ Parametrização ♦ Registro de dados

 331.8 

rd Scope of Supply 

Accurate Sensors Technology 

• Perfis e tarugos de extrusão de alumínio
• Fundição de alumínio
• Rolamento de alumínio
• Forjamento de alumínio
• Fundição Contínua de Alumínio

• Acessórios mecânicos e elétricos
• Saída digital RS422, RS485, OpenBus, USB, Bluetooth, Alarme

Opcional  

• Luz piloto de laser integrado
• Interface Digital RS-232 & Saída Analógica
• Certificado de calibração, software para PC e manual

• Alta precisão - (1%) em condições reais do local
• Capaz de medir alvos com emissividade variável
• Medidas através de fumaça, poeira, vapor de água etc.
• Faixa de temperatura - consulte a tabela no início da próxima

página.

• Faixa de temperatura para medição em frente a um corpo
negro; ao medir um corpo brilhante, a temperatura mínima
será maior.

• Design robusto
• Software AST NET para PC
• Aplicativo para Android Pirômetro AST via Bluetooth

• Seleção de modos de escaneamento:

• Ponto mais quente
• Ponto único
• Ponto do programa
• Varredura contínua (modo pêndulo)
• Alcance de escaneamento ajustável até ± 20º
• Passo de varredura ajustável de 0,1º a 5º
• Tempo de escaneamento ajustável
• Distância de trabalho mínima 1 metro

Características

O AST A5-S-IN ié um pirômetro infravermelho especialmente 
projetado para medição de temperatura sem contato de alumínio.
O AST A5-S-IN é um pirômetro “plug and play” multi-comprimento de 
onda que usa uma base de dados específica de aplicação derivada 
de anos de experiência em aplicações reais.
O AST A5-S-IN usa algoritmos especiais para calcular com precisão a 
temperatura real e a emissividade da superfície.
O AST A5-S-IN 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.
O AST A5-S-IN 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-S-IN 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.

Escopo Padrão de Fornecimento

Aplicações
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Especificação Modelo A5-S-IN

Faixa de temperatura (subfaixa analógica ajustável)
350 - 1300°C 

380 - 1500°C 

440 - 2000°C 

662 - 2372°F 

716 - 2732°F 

824 - 3632°F 

Faixa Espectral 1.3…1.6 µm 

Tipo de fotodetector InGaAs 

Umidade IP65 

Tempo de resposta Ajustável de 0,1 seg a 17 seg

Valor padrão 0.5 seg

Precisão e Repetibilidade ±1% 

Avistamento Luz Piloto Laser Integrada

Fonte de energia 24VDC 

Saída Analógica 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V, Alarme

Saída digital RS-232, RS485, RS-422, USB, Bluetooth 

Tela digital P110 

Faixa de digitalização ajustável Até ±20°

Etapa de digitalização ajustável De 0.1 a 5°

Número de modos de varredura automática 4 

Dimensões gerais do scanner de pirômetro 355 x 110 x 105 mm / 14 x 4.33 x 4.13 in 

Peso do scanner do pirômetro 3.4Kg / 7.5lbs 

Faixa de temperatura operacional 0 s +50°C / 32 a +122°F

Amplitude Térmica de armazenamento -20 a +70°C / -4 a +158°F

Medição de 
distâncias

[mm] / [pol]

Tamanhos de ponto A5-S-IN [mm] / [pol]

FOV 1:100 FOV 1:200 

350 - 1300°C 380 - 1500°C 

716 - 2732°F 

440 - 2000°C 

662 - 2372°F 824 - 3632°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 

Especificações Técnicas

Tamanhos de ponto
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Desenho do Pirômetro

Montagem Ajustável
(Referência No:200-08)

Placa superior de resfriamento a água
(Refrência No: 200-10)

Display 
(Referência no: P-110)

Seletor de Aplicação AS3000
(Referência No: 300-07)

Placa frontal de resfriamento a água Carregador
(Referência No: 300-09)(Referência No: 200-06)

Accurate Sensors Technologies 

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

Acessórios

mailto:ast@accuratesensors.com
http://www.accuratesensors.com/



