AST

Accurate Sensors Technologies

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
PIRÔMETROS INFRAVERMELHOS
SEM CONTATO
VISÃO GERAL DO PRODUTO
- Pirômetro de única cor;
- Pirômetro de duas cores;
- Pirômetro de foco ajustável;
- Pirômetro de bra óptica;
- Pirômetros especiais;
- Software;
- Acessórios.
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SÉRIES-E

INSTRUMENTOS
Características

Temperatura medida
(Sub faixa analógica
ajustável)
Emissividade

Campo espectral, m
Tipo de Fotodetector
Distância proporcional
do ponto de medição
Tempo de Resposta

Exatidão

Saída Analógica
(selecionável pelo
usuário)

AST E250 PL

AST E450 PL

AST E450C PL

Pirômetro com
cabeça do
sensor
estendida.
Saída analógica
e digital, saída
USB 2.0, visor
LCD embutido,
mira a laser e
teclador para
parametrização.
250°C-1000°C
300°C-1300°C
350°C-1800°C
0.1...1 ajustável

Pirômetro com
cabeça do sensor
estendida. Saída
analógica e digital,
saída USB 2.0, visor
LCD embutido,
mira a laser e
teclador para
parametrização.

Pirômetro digital
de duas cores com
cabeça do sensor
estendida. Saída
analógica e digital,
saída USB 2.0, visor
LCD embutido,
mira a laser e
teclador para
parametrização.

600°C-1900°C

800°C-2500°C

1.6 m
InGaAs
20:1
40:1
80:1
10 mseg.
Ajustável até 10
seg
+/- 0.3% do
valor medido
+1°C
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V

1 m
Si
80:1

Saída Digital
Mira
Temperatura de
operação

Energia
Classe de proteção
Temperatura de
Armazenamento
Dimensões/Peso

Eletrônica e
cabeça do
sensor
0...70°C

0.1...1 ajustável

0.75...1.25
capacidade
ajustável
0.7...1.15 m
Si/ Si
80:1

AST EL50 e AST
EL50H
Pirômetro digital
de duas cores com
cabeça do sensor
estendida. Saída
analógica e digital,
saída USB 2.0, visor
LCD embutido e
teclador para
parametrização.

0°C-800°C

0.1...1 ajustável

8...14 m
Termopilha
2:1
15:1

10 mseg. Ajustável
até 10 seg

20 mseg. Ajustável
até 10 seg

60 mseg. Ajustável
até 10 seg

+/- 0.3% do valor
medido +1°C

+/- 0.5% do valor
medido +1°C

+/- 1.5% do valor
medido +1°C

4-20 mA
0-20 mA
0-10 V

4-20 mA
0-20 mA
0-10 V

UBS 2.0
RS-232 e RS-485 (opcional)
Laser
Eletrônica e cabeça Eletrônica e cabeça
óptica
óptica
0...70°C
0...70°C

4-20 mA
0-20 mA
0-10 V
T/C tipo J ou K
(opcional)

N/A
Eletrônica 0...70°C
Cabeça do sensor
0...70°C
0...180°C (EL50H)

24V DC
IP65
-20°C...+70°C
-20°C...180°C
(EL50H)
112.5mm x 82.5mm x 33mm (largura x altura x comprimento)/
Peso=600 g.
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SÉRIES-A

SÉRIES-AL

AST A250
Pirômetro
digital
com saída
analógica
e interface
digital,
saída USB,
mira a
laser e
visor.
2501000°C
3001300°C
350 1800°C
5003000°C
0.1...1
ajustável

AST A450
Pirômetro
digital
com saída
analógica
e interface
digital,
saída USB,
mira a
laser e
visor.
6001900°C
7502500°C

AST A450C
Pirômetro
digital de
duas cores
com saída
analógica e
interface
digital, saída
USB, mira a
laser e visor.

AST A150
Pirômetro digital
com saída
analógica e
interface digital,
saída USB, mira a
laser para
superfície metálica
em baixa
temperatura.

AST AL30
Pirômetro
digital com
saída
analógica e
interface
digital,
saída USB e
mira a laser.

AST AL514
Pirômetro
digital com
saída
analógica e
interface
digital, saída
USB e mira a
laser.

AST AL390
Pirômetro
digital com
saída
analógica e
interface
digital, saída
USB e mira a
laser.

600-1600°C
800-2500°C

150-700°C

0-1000°C
75-1000°C

300-1400°C
400-2500°C

300-1400°C

0.1...1
ajustável

0.1...1 ajustável

0.1...1
ajustável

0.2...1
ajustável

0.1...1
ajustável

1.6 m
InGaAs
50:1
100:1
200:1
200:1
2mseg
ajustável
até 10seg
+/- 0.3%
do valor
medido
+1°C

1 m
Si
200:1
200:1

0.75...1.25
capacidade
ajustável
0.7...1.15 m
Si/Si
100:1
200:1

2...2.6 m
InGaAs estendido
50:1

8...14 m
Termopilha
50:1
100:1

5.14 m
Termopilha
50:1

3.9 m
Termopilha
50:1

2mseg
ajustável
até 10seg
+/- 0.3%
do valor
medido
+1°C

20mseg
ajustável até
10seg
+/- 0.5% do
valor medido
+1°C

60mseg
ajustável até
10seg
<500°C da
precisão é
1.5% da
leitura da
temperatura,
>500°C da
precisão é 1%
da leitura da
temperatura

60mseg
ajustável até
10seg
1.5% da
temperatura
lida

Laser ou
através da
lente

Laser ou
através da
lente

Laser ou
através da
lente

Laser

Laser

2mseg ajustável
até 10seg

60mseg
ajustável
até 10seg
Até 400°C:3°C
T=0 para
Abaixo400°C:0.5%
200°C +/do valor medido
2% da
em °C +1°C
leitura em
°C ou 3°C,
T=201°C
para 1000°C
+/-1.5% da
leitura em
°C ou 4°C
4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V
UBS 2.0
RS-232 e RS-485 (opcional)
Laser
Laser

0°C...70°C
24V DC
IP 65
-20°C...70°C
49.5x 118mm (comprimento X largura)
Peso: 0.6kg
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Fibras Ópticas

INSTRUMENTOS
Características

Temperatura medida
(Sub faixa analógica
ajustável)
Emissividade

Campo espectral, m
Tipo de Fotodetector
Distância
proporcional do
ponto de medição
Tempo de Resposta
Exatidão
Saída Analógica
(selecionável pelo
usuário)
Saída Digital
Mira
Temperatura de
operação

Energia
Classe de proteção
Temperatura de
Armazenamento
Dimensões/Peso

Séries-T

AST A250 FO-PL

AST A450 PL

AST A450C FO-PL

AST T2-250

Pirômetro digital
com cabo mono
de bra óptica. Luz
laser. Utilizado em
ambientes com
altas temperaturas.
Saída digital e
analógica, saída
USB.

Pirômetro digital
com cabo mono de
bra óptica. Luz
laser. Utilizado em
ambientes com
altas temperaturas.
Saída digital e
analógica, saída
USB.

Pirômetro digital
com tecnologia de
dois os, saída TTL
e dongle (chave)
USB para
con guração de
parâmetros e luz
laser.

250°C-1300°C
300°C-1800°C

600°C-1900°C
750°C-2500°C

Pirômetro digital
de duas cores com
cabo mono de bra
óptica. Luz laser.
Utilizado em
ambientes com
altas temperaturas.
Saída digital e
analógica, saída
USB.
800°C-2500°C
1000°C-3200°C

0.1...1 ajustável

0.1...1 ajustável

1.6 m
InGaAs
Ponto mínimo
1mm

1 m
Si
Ponto mínimo
1mm

2 mseg. Ajustável
até 10 seg
+/- 0.3% do valor
medido +1°C
4-20 mA
0-20 mA
0-10 V

0.75...1.25
capacidade
ajustável
0.7...1.15 m
Si/ Si
Ponto mínimo
1mm

350°C-1200°C
500°C-1500°C
0.1...1 ajustável

1.6 m
InGaAs
100:1
200:1

2 mseg. Ajustável
20 mseg. Ajustável
até 10 seg
até 10 seg
+/- 0.3% do valor
+/- 0.5% do valor
medido +1°C
medido +1°C
4-20 mA
4-20 mA
0-20 mA
0-20 mA
0-10 V
0-10 V
UBS 2.0
RS-232 e RS-485 (opcional)
Laser
Máx 250°C no cabo Máx 250°C no cabo Máx 250°C no cabo
de bra óptica,
de bra óptica,
de bra óptica,
0...70°C no nal do
0...70°C no nal do
0...70°C no nal do
pirômetro
pirômetro
pirômetro
24V DC
IP65
-20°C...+70°C

50 mseg. Ajustável
até 10 seg
+/- 0.8% do valor
medido +1°C
4-20 mA

Comp: 49.5mm
Larg: 118mm
Peso: 0.6kg

Comp: 25mm
Larg: 140mm
Peso: 0.250kg

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS

Saída TTL

0...70°C

www.alutal.com.br

04

AST

Accurate Sensors Technologies

SÉRIES-T

VIDRO INDUSTRIAL

SÉRIES-A+

AST T2-450
Pirômetro digital com tecnologia
de dois os, saída TTL e dongle
(chave) USB para con guração
de parâmetros e luz laser.

AST TL8
Pirômetro
digital com
saída TTL e
dongle
(chave) USB
para
con guração
de
parâmetros.

AST 450 G-2
Pirômetro
rápido
especial de
dois os
para
indústria de
vidro de
interface
digital e
analógica
com cabo
óptico
reforçado
usado em
ambientes
com alta
temperatura
sem
resfriamento.

AST A250+
Pirômetro
digital de foco
ajustável com
saída
analógica e
interface
digital. Mira a
laser, visor e
módulo de
vídeo, teclas
para
parametrizaçã
o e visor LCD.

AST A450+
Pirômetro digital de foco
ajustável com saída
analógica e interface
digital. Mira a laser, visor e
módulo de vídeo, teclas
para parametrização e visor
LCD.

600-1600°C
700-2100°C

0-500°C

600-1800°C

750-2500°C

0.1...1 ajustável

0.1...1.2
ajustável
8...14 m
Termopilha
15:01

0.05...1
ajustável
1.0 m
Si
100:1
(aprox.)
cobertura de
campo
mínima de
10mm
250mseg
ajustável até
10seg
+/- 0.3% do
valor
medido ou
3°C do que
for maior
4-20 mA

350-1300°C
350-1800°C
450 -2500°C
0.1...1 ajustável

0.1...1 ajustável

1.6 m
InGaAs
Foco ajustável

1.0 m
Si
Foco ajustável

2mseg
ajustável até
10seg
+/- 0.3% do
valor medido
+1°C

2mseg ajustável até 10seg

4-20 mA, 0-20
mA, 0-10 V

4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V

UBS 2.0, RS232 e RS-485
(selecionável
pelo usuário)
Laser ou
através da
lente

UBS 2.0, RS-232 e RS-485
(selecionável pelo usuário)

1.0 m
Si
100:1
200:1

50mseg ajustável até 10seg

+/- 0.8% do valor medido +1°C

4-20 mA

100mseg
ajustável até
10seg
+/- 2% do
valor
medido
+1°C

Saída TTL

0-5V ou T/C
tipo J ou
K 4-20 mA
(opcional)
Saída TTL

Laser

N/A

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
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0°C...70°C

0°C...70°C

24V DC

12V-25V DC,
I<80mA

Comp: 25mm
Larg: 140mm
Peso: 0.250kg

Máx 250°C
no cabo de
bra óptica,
0...70°C no
nal do
pirômetro
24V DC

Comp:25mm
Larg: 103mm
Peso:0.200kg

IP 65
-20°C...70°C
115x65x55
(LxPxC)

0°C...70°C

0°C...70°C

24V DC

24V DC

137x60x82
(LxCxA)
Peso:0.64kg

137x60x82 (LxCxA)
Peso:0.64kg

Alumínio especial/ Pirômetro não ferroso

INSTRUMENTOS
Aplicação

Características

Temperatura
média
Emissividade
Campo
espectral, m
Tempo de
Resposta
Precisão e
repetibilidade
Saída Analógica

AB3000

AE3000

AC3000

AM3000

Tarugos de
alumíneo

Extrusão,
Válvula de
escape

Extrusão,
mesa de
refrigeração,
laminagem
quente

Alumíneo
fundido

Algorítmo especial
Multiplo campo espectral
1 mseg. até 10 seg Ajustável
+/- 1% do valor medido +1°C (veri ca atuação na prática)
4-20 mA ou 0-20 mA/ 0-10 V (opcional)
COM1: RS-232; COM2:RS-422/RS-485
Dreno aberto
Para PS3000 Controle de Scanner Remoto
Laser contínuo

Mira
Temperatura de
operação
Energia

FR3000

Multi-uso,
Forjamento
forjamento de
de
alumíneo,
alumíneo,
fundição
Fundição
contínua de
contínua,
alumíneo/cobre
rolamento
Digital e analógico, a compensação automática de alterações de emissividade calcula e
exibe a emissividade da temperatura e do alvo. Medição através de fumaça, poeira, vapor de
água etc
300-600°C
350-650°C
200-600°C
450-900°C
300-1000°C
100-600°C

Saída de série
2 Sinais de
Alarme
8 Entradas
digitais

P3000

0°C...50°C ou 0°C...70°C com resfriamento por ar

Classe de
proteção

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
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MoMAS
MoMAS é um sistema para otimizar a operação da extrusora de alumínio, com objetivo de alcançar alta produtividade e
melhorar a qualidade do produto. Base para o domínio dos processos térmicos em que se baseiam o processo de
extrusão. MoMAS em particular consistem de medição e controle de subsistemas que servem para alcançar um controle
rígido de variáveis cruciais, tais como taxa de extrusão e temperatura de saída. MoMAS fornece operadores e gestores da
planta de extrusão com uma ferramenta exível e e caz que pode ser empregada para atingir vários objetos de
otimização e automação. Assim, a operação pode selecionar o grau de autonomia com que o MoMAS opera. O mais
importante, ele pode operar a extrusora manualmente e ainda explorar informações de variável de processo adquiridos e
fornecidos pelo MoMAS.
Esta disposição para a introdução da automação na etapa alivia sua aplicação e faz com que seja de fácil aceitação por
parte do pessoal de operação.
MoMAS controla a temperatura de saída através da variação adequada da taxa de extrusão automaticamente. Ele pode
ser utilizado para alcançar uma redução do tempo de extrusão por tarugo empregando o controle da temperatura de
saída em conjunto comum com um sucessivo abaixamento da temperatura do forno. Em caso de a namento controlado,
o aquecimento é possível. MoMAS pode ser empregado para obter temperatura de saída constante com controle da
velocidade.

Características:
- Fácil de instalar: ligar e usar;
- Acompanhamento totalmente automático;
- Opção manual de câmera de mira;
- Con ança contínua;
- Medição de temperatura
- Rastreamento de temperatura em per s
individuais em multi cavidade do molde.

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
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Seleção de Modos de Escaneamento:
- Ponto mais quente;
- Ponto suave;
-Pontos do programa (modo pendular);
- Ponto contínuo (modo pendular);
- Taxa de varredura ajustável até ± 25°C;
- Etapa de digitalização de 0.1 ajustável a 5°C;
- Tempo de varredura ajustável;
- Distância mínima de 1 metro;
- A distância máxima de trabalho depende do tamanho do alvo.

Aplicação de Processamento do Metal:
Per l, tarugos e barras.

Carcaça/Corpo Preto

Tipo de Dispositivo

Calsys500

Calsys1200

Calsys1500

Calsys1700

Temperatura média

50-500°C

300-1200°C

500-1500°C

500-1700°C

Estabilidade

±1.0°C

±0.5°C

±1.0°C

±1.5°C

Tempo para alcançar
temperatura máx
Sensor de Controle

45min

1.5hrs

1.5hrs

3hrs

T/C Tipo N

Precisão PT/RH-PTT/C

PT/RH-PTT/C

Precisão PT/RH-PTT/C

Emissividade

0.95±0.01

0.99±0.01

0.99±0.01

0.97±0.01

Controle de
temperatura
Interface do
computador
Resolução da
temperatura
Cavidade
Abertura

Controle digital PID com automático super no ajustável
RS-232
0.1°C

1.0°C

1.0°C

0.1°C

-

Carboneto de
Silício
40mm

Carboneto de
Silício
46mm

Tubo fechado

100mm

29mm

230V AC 50/60 Hz

Fonte de alimentação
Consumo de energia

1.0KW

2.5KW

3.0KW

3.0KW

Dimensão

320x35
5x255
mm

500x400x490 mm

570x450x520 mm

640x500x550 mm

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
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Escaner AST Ps250
- Amplitude de escaneamento: 0°-12°C ajustável através da panela
(12° corresponde a uma amplitude de escaneamento de 21% da distância de medição);
- Frequência do escaneamento: 1...5 Hz ajustável via panela;
- Caminho óptico interno: 70mm das lentes do pirômetro para o visor dianteiro;
- Indicador de operação: LED verde, piscante com frequência de escaneamento;
- Fonte de energia: 24V DC;
- Consumo de energia: 3 VA;
- Temperatura de funcionamento: 0...70°C;
- Temperatura de armazenamento: -20°C...+70°C;
- Peso: 0.55Kg, 0.7Kg (Com unidade de ejeção de ar);
- Segurança do sistema: IP65.

ACESSÓRIOS

Indicador de temperatura com
parametrização

Indicador de temperatura

Unidade de alimentação

Conversor Digital

Cabo de bra óptica

Unidade de ejeção de ar

Jaqueta incluída de refrigerar água

Suporte de montagem ajustável

Cabos de conexão

TECNOLOGIAS DE SENSORES PRECISOS
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AST- Tecnologia de Sensores Precisos
Tecnologia de Sensores Precisos juntamente com 3T- Tecnologias de Temperatura Real, fundada em 1994 com foco no
desenvolvimento e comercialização de tecnologias de medição de temperatura sem contato.
Baseado nessas tecnologias, AST/ET comprou ao mercado uma linha de pirômetros para medição remota de
temperaturas de alvos sem necessidade de contato físico. Pirômetros AST/3T usam uma abordagem totalmente nova
para medição remota de temperatura alcançando alta precisão.
Os produtos seguintes estão disponíveis na AST/3T:
- Pirômetro de cor única;
- Pirômetro Ratio (2 cores);
- Pirômetro de bra óptica;
- Pirômetro de multi comprimento de onda especial para alumínio e outra aplicação não ferrosa;
- Fontes de calibração de carcaça/corpo preto;
- Sistema especial para extrusão isotérmica automática (MoMAS);
- Dispositivos de ajuste dos parâmetros.

AST Israel
Distribuição exclusiva dos produtos AST no Brasil
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