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Szczegóły Produktu 

Łatwe ustawianie za pomocą wbudowanego koncentrycznego znacznika laserowego  

Zakres pomiaru: 0°C do +500°C (+32 do +932°F) 

  Funkcja skalowania  

Zakres temperatury wyjścia analogowego można dowolnie skalować w zakresie temperatury. 

  Wbudowany wzmacniacz o zwartej obudowie  

Pierwszy bezkontaktowy termometr w swojej klasie z wyświetlaczem cyfrowym, panelem 

ustawień i funkcją wyjścia. 

Funkcja uczenia emisyjności upraszcza regulację emisyjności Optyka  

dwutypowa Długie ogniskowanie : 30mm z odległości 1000mm (BA30)  

Wąskie ogniskowanie : 6mm z odległości 200mm (BA06) 

 Wyjścia analogowe  

dwutypowe typu 4-20mA przystosowane są do transmisji na duże odległości, a wyjścia typu 

1mV przystosowane do połączenia z miernikiem panelowym. 

  Wbudowany koncentryczny znacznik laserowy umożliwia widzenie obiektów pomiarowych 

Rodzaje 

BA-30TA-S 

BA-30TV-S 

BA-06TA-S 

BA-06TV-S 

CECHY 

Korzyści z wykrywania opartego na temperaturze 

• Odporny na wpływ kolorów mierzonych obiektów  

• Pomiar możliwy nawet, gdy cel wibruje • Wykrywanie na duże odległości (średnica 30 mm na 

odległość 1000 mm)  

• Wykrywanie nawet w trudnych warunkach 

Kompaktowy korpus ze zintegrowanym czujnikiem i wzmacniaczem 

Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym czujnikiem i wzmacniaczem. Pozwala to na instalację 

bez ograniczeń. Ten typ „wszystko w jednym” umożliwia pomiary, wyniki, wyświetlanie i 

konfigurację. 

Pierwszy w swojej klasie zintegrowany wyświetlacz cyfrowy 

Seria BA to pierwszy termometr w swojej klasie ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym. Ten 

produkt umożliwia konfigurowanie różnych funkcji na miejscu i zawiera wyświetlacz, który ułatwia 

sprawdzanie temperatury. Zmiana ustawień może być wykonana nawet przez jedną osobę, 

nawet gdy linia jest uruchomiona. 

Pomiary punktowe z odległości 
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Seria termometrów BA obejmuje typ pomiaru punktowego dalekiego zasięgu (model BA-30) i typ 

pomiaru wąskim polu (model BA-06), aby dostosować się do różnych rozmiarów celu pomiarowego i 

potrzeb odległości pomiarowych. Ponadto współosiowy znacznik laserowy umożliwia dokładny 

pomiar małych obiektów na odległość. 

Prosta regulacja emisyjności: funkcja 

uczenia 

Ten produkt jest wyposażony w funkcję TEACH, która umożliwia użytkownikom automatyczne 

obliczanie i przechowywanie emisyjności poprzez wprowadzenie temperatury.  

Pozwala to na drastyczne skrócenie czasu poświęconego na konfigurowanie ustawień. 

Wbudowany koncentryczny znacznik laserowy 

 

 

 

 

Produkt zawiera współosiowy znacznik laserowy, który wskazuje bezpośrednio na środek 

pola widzenia. ・ Znacznik laserowy wyłącza się automatycznie po około 20 sekundach. 

  

Pozwala to na dokładniejsze pozycjonowanie i łatwiejszą instalację. 

Dwa rodzaje wyjścia analogowego 
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Oferta obejmuje wyjście napięciowe, które można łatwo podłączyć do miernika panelowego, oraz 

wyjście prądowe, które jest idealne do transmisji dalekiego zasięgu. Użytkownicy mogą wybrać 

żądany typ podczas wyboru modelu. 

・Tylko BA-30TA-S / BA-06TA-S, BA-30TV-S / BA-06TV-S 

Wbudowana funkcja skalowania analogowego 

Użytkownicy mogą dowolnie ustawić zakres temperatur wyjścia analogowego.  

(tylko typ analogowy 4 do 20 mA) 

Wyjście przekaźnikowe Photo MOS 

Funkcja wyjścia przekaźnikowego foto MOS umożliwia konfigurację ustawień górnego i dolnego 

limitu.  

*tylko BA-30TC / BA-06TC 

APLIKACJE 

 

 

DANE TECHNICZNE / POLE WIDZENIA 

Arkusz specyfikacji jest dostępny do pobrania za pośrednictwem zakładek na dole tej strony.  
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 Wpisz klucz 
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Pole widzenia 
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 Panel operacyjny 
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Ustawienia wyjściowe - Tylko BA-30TC i BA-06TC 

WYMIARY 

 Jednostka główna 
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 Wspornik montażowy jednostki głównej 

 Kołnierz odpowietrzający 
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DIAGRAM POŁĄCZEŃ 

BA-30TA-S / BA-06TA-S、BA-30TV-S / BA- 

06TV-S 

 BA-30TC / BA-06TC 
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NARZĘDZIE DO OBLICZANIA OBSZARU POMIAROWEGO 

Kliknij tutaj, (https://www.optex-fa.com/products/thermo/ba/index6.html) aby uzyskać narzędzie 

pomiarowe 

OPCJE 

 Kołnierz odpowietrzający 

https://www.optex-fa.com/products/thermo/ba/index6.html
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Taśma do przyklejana obiektu 

  

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/optex-europe/sensor-downloads/Automatic-Door-Sensors/Manuals/Declaration-of-conformity-BA-30TC-QCDC1153A-1-EU-20160420.pdf?mtime=20190325151804&focal=none
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/optex-europe/sensor-downloads/Automatic-Door-Sensors/Manuals/Declaration-of-conformity-BA-30TC-QCDC1153A-1-EU-20160420.pdf?mtime=20190325151804&focal=none
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Inne linki 

O nas (https://www.optex-europe.com/about-optex) 

Kontakt (https://www.optex-europe.com/contact-otbv) 

Pliki do pobrania (https://www.optex-europe.com/downloads) 

FAQ (https://www.optex-europe.com/faq) 

Wejście załogi i bezpieczeństwo w krajach Beneluksu (https://www.optex-

europe.com/crewentrance) 
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