
 

Infračervené pyrometry  AMiR 7834  pro bezkontaktní měření povrchových teplot 

Měřicí sondy pro průmyslové aplikace s výstupem 4 – 20 mA 

* Přesná měření  teplot povrchů v průmyslu 

* Robustní provedení z nerezové oceli, IP 65 

* Rozsah teplot -40 až 2000°C 

* Různé spektrální rozsahy pro různé materiály 

* Nastavitelná emisivita přepínači na sondě 

* Různá optická rozlišení a ohniska optiky 

* Integrovaný laser (kromě MR7834-10) pro snadné 

   zaměření sondy, napájený přes USB konektor 

* analogový výstup 4 až 20 mA, 2-drátové zapojení 

* USB připojení pro konfiguraci analogového výstupu,  

    dalších parametrů a signálů (max., min., průměr) 

* snadná instalace, bohaté příslušenství 

* Připojovací kabel pro ALMEMO přístroj, napájení 

   sondy z ALMEMO-přístroje 

 

 

Na přání: 

Jiskrově bezpečné provedení  do  Ex-prostředí pro 

různé typy sond 

 

 

 

 
 

 



 

Technické parametry: 
 

Přesnost:   +-1% z měřené hodnoty ev. +-1,0 K pro T>0°C, platí vyšší hodnota 

   pro T<0°C: +-(1,0 K +0,1x(0°C-T)) 

Opakovatelnost: +-0,3% z měřené hodnoty, ev.+-0,3 K, platí vyšší hodnota 

Doba odezvy:  130 ms, u 7834-11  30 ms, u 7834-31  60 ms 

Jmenovité podmínky: +23°C +- 5 K, emisivita 1,0 a kalibrační geometrie 

Emisivita:   0,10 až 1,00 ručně nastavitelná 

Zpracování signálu: průměrování, maximální/minimální hodnota, kompenzace teploty okolí 

Napájení:  12 … 24 V DC 

Analogový výstup: 4 … 20 mA lineární, 2-drátové zapojení, zátěž < 500 ohm, konfigurovatelný 

   přes USB-připojení 

Použití ALMEMO: pro zobrazení, ukládání a PC-výstup měřených hodnot doporučujeme 

   vestavný přístroj ALMEMO 4390-2 ev. další ALMEMO-přístroje 

Relé alarmu:  připojení svorkami, zátěž 24 V, 150 mA, 1 mez nastavitelná přes USB 

Digitální rozhraní: USB 2.0, micro-B-konektor (pouze ke konfiguraci sondy) 

Laser:   k zaměření sondy, napájen přes USB 

Provozní teplota: bez chlazení: -20…+85°C 

   s chlazením vzduchem: 10 … 120°C 

    s chlazením vodou: 10 … 175°C 

   s termopláštěm chlazeným vodou: 10 … 315°C 

Vlhkost vzduchu: 10 … 95% při 30°C, nekondenzující při provozu a skladování 

Materiál:  ušlechtilá ocel (pouzdro) 

Stupeň krytí:  IP 65 (IEC 60529) 

Rozměry:  bez vodního chlazení: délka 186 mm, průměr 42 mm 

Hmotnost:  bez vodního chlazení:  500 g 

 

 

Příslušenství: 
Kabel ALMEMO připojený k sondě, s ALMEMO-konektorem naprogramovaným na teplotní 

rozsah sondy. Napájení  z ALMEMO-přístroje (doporučeno jeho napájení síťovým adapterem). 

           obj.číslo:   ZA7838AK 

 

Opce: 
Kalibrační certifikát nového pyrometru      obj.číslo:   OR7834KZ1 
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Diagramy  optik 

 

 

 



 

Diagramy  optik 

 

 

 

 



  Příslušenství sond  AMiR 7834 bez termopláště 

 

 

 



  Příslušenství sond  AMiR 7834 s termopláštěm 
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