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NOVA APLICAÇÃO PARA PIRÔMETROS 73:
FUNDIÇÃO CONTÍNUA DE TIRAS DE ALUMÍNIO

Sensores Infravermelhos e Sistema de Escaniamento

Juntos com a �Castal Engineering Greece�; o pirômetro 3T é um produto para atualizar sua nova aplicação para 
pirômetros 3T e sistema de escaneamento.

P3000 e PS3000- Para a medição da fundição de alumínio.

DADOS TÉCNICOS
- Tempo de resposta (T90): ajustável de 50ms a 17seg;
- Precisão: 1% do valor medido para a completa de   
   emissividade.

FAIXA ESPECTRAL
- Banda estreita.

TEMPERATURA AMBIENTE
- 0-70°C.

RECURSOS DO PRODUTO
- Alta precisão;
- Alta consistência;
- Resposta rápida;
- Boa durabilidade, pouca necessidade de manutenção;
- Fácil instalação;
- Ligar e usar, sem necessidade de calibragem.
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VANTAGENS

- Medição da temperatura da chapa diretamente após deixar os rolos, torna possível avaliar como metal fundido desliza 
dentro da máquina e assim corrigir a geometria dos de�etores, especialmente quando ligas diferentes são moldadas; 

- Desde que o monitoramento contínuo da temperatura da chapa seja feito, o lado da posição dos de�etores pode ser 
corrigido pela maneira que, para cada liga a diferença de temperatura entre a borda e o meio da chapa, possa ser obtida de 
acordo com instruções dadas aos operadores; 

- Vantagem para veri�car o bloqueio do canal de arrefecimento de água, enquanto a medição pode ser feita de um ponto 
�xo sobre a chapa por meio da comparação da temperatura durante o ciclo do rolo; 

- Relatórios do controle de qualidade são precisos e con�áveis  , devido ao fato de que o banco de dados pode ser recordado 
em qualquer momento, também dentre grá�cos muito valiosos ao longo da chapa; 

- Ao parar o scanner em determinadas posições na chapa, é possível veri�car diferenças na temperatura, devido ao 
bloqueio de áreas no interior dos de�etores; 

- Valores óticos de temperatura do pirômetro podem ajudar, juntamente com marcações sobre os rolos em determinados 
comprimentos, para julgar o per�l de solidi�cação através do rolo.
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