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Řada Marathon 
Charakteristika 
• Dolní teplotní meze: FA1: 475 °C, FA2: 250 °C 
• Vysoká přesnost 
• Vysoké optické rozlišení až 100:1 
• Ohnisková vzdálenost do 100 mm 
• Rychlá odezva do 10 ms 
• Standardní vláknová optika odolá teplotám do 200 °C, 

v provedení se zvýšenou odolností do 315 °C, krytí IP56 
• Sériové rozhraní RS485; možnost práce v síti 
• Pokročilé zpracování signálu 
• Kompenzace záření pozadí 
• Programovatelný reléový výstup (dva body nastavení) 
• Program Marathon DataTemp® pro dálkovou konfiguraci a 

monitorování 

Parametry měření 
Teplotní rozsah 

FA1A 475 až 900 °C 
FA1B 800 až 1900 °C 
FA1C 1200 až 3000 °C 
FA2A 250 až 800 °C 
FA2B 400 až 1700 °C 

Spektrální charakteristika 
FA1 1,0 µm (Si detektor) 
FA2 1,6 µm (InGaAs detektor) 

Přesnost ±(0,3 % Tměř + 2 °C), Tměř ve °C 

Opakovatelnost ±1 °C 

Teplotní rozlišení 
Proudový výstup ±0,05 °C 
Displej a RS485 ±1 °C 

Doba odezvy 10 ms (95 %), volitelně do 10 s 

Emisivita 0,10 až 1,00 v krocích po 0,01 

Zpracování signálu přidržení maxima, minima, průměrování 

Elektrické parametry 
Výstupy 0/4 až 20 mA; RS485, 2 nebo 4 vodičové 

propojení, až 32 senzorů v síti 
relé 48 V, 300 mA, doba odezvy < 2 ms 

Napájení 24 VDC ±20%, 500 mA 

Obecné parametry 
Krytí IP65 (IEC529) 

Okolní teplota 
 Optická hlavice 0 až 315 °C 

Optický kabel 0 až 200 °C, vysokoteplotní do 315 °C 
Elektronika 0 až 60 °C, s chladicí základnou do 150 °C 

Skladovací teplota 
Elektronika -20 až 70 °C 

Relativní vlhkost 10 až 95%, nekondenzující 

Rázy 
Elektronika IEC 68-2-27 

Vibrace 
 Elektronika IEC 68-2-6 

Hmotnost 
Optická hlavice 100 g 
Elektronika 710 g 

Ochrana optického kabelu do 200 °C (nebo do 315 °C) nerezové 
opletení, vitonový povlak, krytí IP65, kabel lze 
vést ochrannou trubkou 

Rozměry 

Elektronika Optická hlavice 
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Montážní otvor Φ 5 mm 
Max. velikost hlavy šroubu 8 mm 

Optický kabel

Minimální poloměr 

Otvor Φ 21 mm 



 
 Příslušenství Optické parametry 
Součástí dodávky je montážní matice, nastavitelný držák, návod a program Multidrop 
DataTemp. Další dostupné příslušenství: 
• Systém s ofukováním pro montáž na stěnu pece s přírubou (XXXFORFMF) nebo 

s gravitační základnou na strop pece (XXXFORFMC) 
• Nerezový límec pro vzduchové čištění optiky hlavice s integrovanou nerezovou 

trubkou (XXXFOHAPA), průtok vzduchu 0,5 – 1,5 l /s 
• Zaměřovací trubka L 300 mm, ∅ 32 mm,  (XXXFOSTCA) 
• Napájecí zdroj 24 VDC / 1,1 A  pro sítě 110 / 220 VAC  (XXX2CDCPSS) 
• Inteligentní převodník rozhraní RS232/485 s vestavěným přepínačem 2 nebo 4 

vodičové komunikace pro jednotlivý senzor nebo zapojení v síti (XXX485CVT2) 
• Zaměřovací bateriové světlo pro připojení optického kabelu hlavice snímače 

(XXXFAFAL) 
• Svorkovnice (XXXMATB) 
• Svorkovnice s napájením 24 VDC a krytím IP 65  (RAYMAPB) 

Optické rozlišení D : S1

FA1A2 20 : 1 
FA1B 100 : 1 
FA1C 100 : 1 
FA2A2 20 : 1 
FA2B 40 : 1 

Ohnisková vzdálenost 
Standardní optika ∞ 
Speciální optika CF1 100 mm 
Speciální optika CF2 300 mm 

1 pro 95 % energie, D: vzdálenost mezi senzorem a objektem, S: průměr stopy 
2 dostupné i v provedení s laserovým zaměřováním 

Volitelné součásti 

Volitelné součásti musí být specifikovány již v objednávce. 
• Délky optického kabelu: 1, 3, 6, nebo 10 m 
• Kalibrační certifikát výrobce podle ISO na základě měřidel 

navázaných na NIST/DKD (XXXFACERT) 
• Laserové zaměřování (…L), jen pro modely FA1A/FA2A 
• Chladicí základna elektroniky (...W) 

průtok vody 2 l / min, při vodě teplé 16 °C  
• Elektronická jednotka s 12 pinovým  DIN konektorem pro 

rychlé připojení (…C) 
• Optický kabel se zvýšenou tepelnou odolností (…H) do 

315 ºC. Kabel není určen pro modely FA2, vitonový 
povrch a krytí IP65 

Nastavitelný držák 
(XXXFOMB) 

Límec pro vzduchové čištění (XXXFOHAPA) 

Systém pro montáž na pec se vzduchovým 
čištěním  

s přírubou  (XXXFORFMF)  
nebo s gravitační základnou (XXXFORFMC) 
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