
 
 

Charakteristika 
• Jednobarevné nebo dvoubarevné měření 
• Široký teplotní rozsah: 600 až 3000 °C (3 modely) 
• Vysokorychlostní digitální zpracování signálu 
• Rychlá odezva až 10 ms 
• Optické rozlišení až 130:1 
• Obousměrná komunikace RS485 (možnost vytváření sítí ) 
• Programovatelný reléový výstup (dva body nastavení) 
• Proměnná ohnisková vzdálenost, vestavěné rozhraní 
• Optické zaměřování 
• Současně analogový i digitální výstup 
• Okolní teplota do  315 °C (s termopláštěm) 
• Kompaktní odolná konstrukce, krytí IP65 
• Signalizace “znečištění okénka“ 
• Program Marathon DataTemp® pro vzdálenou konfiguraci a 

monitorování 

Parametry měření 
Teplotní rozsah 

MR1SA 600 až 1400 °C 
MR1SB 700 až 1800 °C 
MR1SC 1000 až 3000 °C 

Spektrální citlivost 1,0 µm jmenovitá (detektor Si/Si) 

Přesnost systému ± (0,5 % Tměř + 2 °C) 

Opakovatelnost ±0,3 % z plného rozsahu stupnice 

Teplotní rozlišení 1 °C 

Doba odezvy 10 ms (95 %) 

Emisivita 0,10 až 1,00 v krocích po 0,01 (jednobarevné 
měření) 

Strmost 0,850 až 1,150 v krocích po 0,001 
(dvoubarevné měření) 

Zpracování signálu Přidržení maxima nebo minima, průměrování 

Elektrické parametry 
Výstupy 0/4-20 mA, max.odpor smyčky: 500 Ω, 

RS-485 plně duplexní, možnost vytváření sítí 
relé, 48 V, 300 mA, doba odezvy < 2 ms 

Napájení 24 VDC ±20 %, 500 mA 

Obecné parametry 
Krytí IP65 (IEC529) 

Okolní teplota 
bez chlazení 0 až 50 °C 
se vzduchovým chlazením do 120 °C 
s vodním chlazením do 175 °C 
s termopláštěm do 315 °C 

Skladovací teplota -20 až 70 °C 

Relativní vlhkost 10 až 95 %, nekondenzující 

Rázy IEC 68-2-27 

Vibrace IEC 68-2-6 

Hmotnost 
Optická hlavice 480 g 
s pláštěm pro vzduchové  
nebo vodní chlazení 800 g 

Řada Marathon 

MR 
 

Uživatelské rozhraníRozměry  

Displej

Zvětšit hodnotu

Zaměřovací pole

Indikace režimu měření

Přepínač režimu měření Výběr režimu zpracování sig. 

LED režimu zpracování 

LED stupnice °C/°F 

Zmenšit hodnotu 

Pro trubku  ¾” EMTt 
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Příslušenství Optické rozlišení 
Optické rozlišení D : S1

MR1SA 44 : 1 
MR1SB 82 : 1 
MR1SC 130 : 1 

Ohnisková vzdálenost 
Standardní optika 600 mm až ∞ 
Speciální optika 300 mm až 600 mm 

Nejmenší velikost stopy2

MR1SASF 14 mm 
MR1SBSF 7,3 mm 
MR1SCSF 4,6 mm 
MR1SACF 7,0 mm 
MR1SBCF 3,7 mm 
MR1SCCF 2,3 mm 

1 pro 95 % energie, D: vzdálenost mezi senzorem a objektem, S: průměr stopy 
2 typické hodnoty při minimální ohniskové vzdálenosti SF = standardní optika, CF = 
speciální optika 
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Volitelné součásti 
Volitelné součásti musí být specifikovány již v objednávce. 
• Kalibrační certifikát výrobce podle ISO na základě měřidel 

navázaných na  NIST/DKD (XXXMRCERT) 
• Vodou chlazený kryt včetně límce pro vzduchové čištění 

optiky (...W) 
 

Součástí modelů je montážní matice, nastavitelný držák, kryt displeje, návod k obsluze a 
software Marathon DataTemp.  
Další dostupné příslušenství: 
• Pevný držák (XXXTXXACFB) 
• Límec pro vzduchové čištění optiky (XXXTXXACAP) 
• Termoplášť pro okolní teploty do 315 °C (RAYTXXTJ1M), viz také samostatný 

prospekt termopláště 
• Polarizační filtr (XXXTPFEC) 
• Kabel se svorkovnicí (XXX2CCB…) 
• Spínaný napájecí zdroj 110 / 220 VAC to 24 VDC, 1,1 A (XXX2CDCPSS) 
• Převodník rozhraní RS-485 / RS-232 s adaptérem  220 VAC / 9 VDC (XXX485CVT2) 
• Pomůcka pro zaostření při umístění pyrometru v termoplášti  (XXX2CFT) 
• Přední ochranné okénko včetně  0-kroužku (XXX2CPW) 
• Přenosná souprava Marathon (RAYMTAKE) 

www.tsisystem.cz
 

Nastavitelný držák (XXXTXXACAB) 

Kryt pro vzduchové/vodní chlazení (…W) 

Pevný držák (XXXTXXACFB) Polarizační filtr (XXXTPFEC) 

Límec pro vzduchové čištění optiky 
(XXXTXXACAP) 

 

 

mailto:automation@raytek.com
mailto:raytek@raytek.de

