
 

Ipari hőtérkép készítő berendezés 



600 to 1200ºC  
1.0 µm 

Meleghengerlés,  
lemezhengerlés és 

öntés 

Galvanizálás
ScanlR®3 Linescanner  

with ScanView- Pro Software 

The ScanIR3 Linescanner Series is a family of 
advanced infrared linescanners that provides 
accurate, real-time, thermal imaging for a wide 
variety of industrial applications, including 

400 to 950ºC  
1.6 µm 

Nyomtatás, 
bevonatolás,  

laminálás, élelmiszer,  
szárítás/kezelés,  
hőformázás, textil,  

gipszkarton, 
festékszárító, 
melegpadló,  
és parketta 

 

20 to 350ºC  
3-5 µm 

Cementégető 
kemence,  

klinker, melegpont 
detektálás 

szállítószalagon 

100 to 650ºC  
3.5-4.0 µm 

Hőkezelés, érc 
feldolgozás 

100 to 800ºC  
3.9 µm 

Műanyag extrudálás, 
fóliakészítés 

30 to 250ºC  
3.43 µm 

100 to 350ºC  
3.43 µm 

 
Műanyag extrudálás, 

fóliakészítés 

Üveghőmérséklet 
mérés, hőkezelés, 
alakítás és lágyítás 

100 to 950ºC  
5 µm 

 

Általános specifikáció 
Környezet állóság IP65 (IEC 60529) 
Környezeti hőmérséklet 

Vízhűtés nélkül 0 to 50ºC 
Vízhűtéssel 180ºC maximum 
Belső fűtéssel (opcionális) -40°C minimum 

Belső működési hőmérséklet 0 to 60ºC 
Lézer automatikus kikapcsolással 5ºC - 50ºC 
Tárolási hőmérséklet -25 to 65ºC 
Relatív páratartalom 10 to 90%, nem kicsapódó 

Ütődés IEC 60068-2-27, 3 tengely, 
5 G @11 ms, 15 G 6 ms 

Rezgés IEC 60068-2-6, 3 tengely, 10 -150 Hz, 
2 G felett 20Hz 

Szkennelő motor Élettartam: 40.000 óra 
Vízhűtés/ légtisztítás lehetőség alapfelszerelés 

Maximális víznyomás 
 maximális levegőnyomás 

15 bar 
3 bar 

CE Megfelelőség EN61 010-1: 1 993/A2: 1995 
EN61 326-1, EN60825-1 

Mérési specifikáció 
Optikai szkennelés 20 - 150 Hz 
Válaszidő 20 ms 
Látómező 90º 
Fókusz 1.52 m standard, egyéni fókuszbeállítás lehetséges 
Emissziós tényező 0.1 - 1.0 digitálisan állítható 
Mintavételek   256 mintavétel vonalanként 150 Hz-ig 

  512 mintavétel vonalanként   80 Hz-ig 
1024 mintavétel vonalankén    40 Hz-ig 

Jelfeldolgozás Max, Min, átlag, csúcs/csökkenés adattartás, 
riasztási pontok 

Elektromos specifikáció 
Processzor Box kimenetek (11 modul max. boxonként) 

Analóg 0-20 mA, 4-20 mA vagy 0-10 V 
16 bit felbontás, 2 csatorna modulonként 

Digitális 24 VDC kapcsolóüzemű 
6 csatorna modulonként 

Relé Földfüggetlen, zárt konatktusú 
2 csatorna modulonként 

Bemenetek Trigger, lazer kapcsolás, rendszerfunkciók 
Ethernet kommunikáció TCP/IP protokol 10/100 Mbit/s 

Tápfeszültség 100-240 VAC, 44/66 Hz 
Bemelegedési idő 30 perc 
Környezetállóság IP65 (IEC 60529) 
Működési hőmérséklet 0 - 50ºC 

 

ScanlR®3 Linescanner  
ScanView™ Pro Szoftwerrel 

A ScanIR3 Linescanner sorozatú 

továbbfejlesztett infravörös vonalszkenner 
pontos, valós idejű hőképet készít, amely jól 
alkalmazható a különböző ipari területeken, 
gyártási folyamatok során. A ScanIR3 sorozat 
megbízhatóan, folyamatosan működik mostoha 
ipari környezetben is. 

A ScanIR3 masszív tokozása beépített 
vízhűtés-, légtisztító lehetőséggel, valamint 
lézeres cálzással rendelkezik. Az univerzális 
feldolgozó egység kiegészíthető analóg I/O 
egységekkel illetve összeköthető 
számítógéppel is. 

A ScanIR3 linescanner könnyen 
üzembehelyezhető és kezelhető. 

A sokoldalú ScanView Pro szoftwer 
személyreszabott konfigurálási lehetőségeket 
biztosít, megjeleníti a hőképet és a hőmérsékleti 
profilt standard PC-n. 

Tulajdonságok 

� Gyors szkennelési sebesség 150 sor/sec 

� Max. 1024 mérési pont vonalanként 

� Nagy optikai felbontás 200:1 

� PC független be/kimenet lehetőségek 

� Megbízható Ethernet kommunikáció  
(opcionálisan száloptikával is) 

� Masszív, vízálló tokozás beépített lézerrel 

� Helyszínen cserélhető védőablak 

� Beépített légtisztító és vízhűtő lehetőség 

� Szerelt összekötő kábel a gyors 
csatlakoztatáshoz 



Képalkotás 
A ScanView™ Pro szoftver segítségével valós idejű 
hőmérséklet monitorozás és analízis végezhető 

A ScanView Pro szoftverrel gyorsan detektálhatóak 
melegpontok egyenetlen hőeloszlások mielőtt problémák 
lépnének fel. 

A ScanView Pro szoftverrel kijelölt hőképek részek külön is 
megfigyelhetőek. Az egyes hőképrészek pedig 
feldolgozhatóak matematikai funkciókkal, például átlagolás, 
maximum vagy minimum hőmérséklet figyelés. Hőmérsékleti 
hiba esetén a szoftver trigger riasztást tud adni. 

Egyéb vezérlésekhez analog áram és feszültség kimenetek 
illeszthetőek, melyek a processzor boxba opcionálisan 
rendelhetőek. 

“Éltől-élig” való hőmérsékletmérés 
Ellentétben a pont szenzorokkal melyek egyetlen pontot 
mérnek, a ScanIR3 szenner sok mérési pontot mér a 
szennelt vonalon. A ScanIR3 motorral meghajtott tükröt 
forgat, így másodpercenként 150 vonalat szkennel. Ez a 
szkennelési sebesség lehetővé teszi a melegpontok és az 
egyenetlen hőeloszlások gyros detektálását. A forgo optika 
begyűjti az infravörös sugárzást 1024 pontról 90° fokos 
látómezővel. A mérendő anyagról ScanIR3 linescanner 
látómezején áthalad, amelyről kétdimenziós kép készül. 

ScanIR3 magas hőmérsékletű tokozás 
■ A magas hőmérsékletű tokozás a ScanIR3 szkennert 

ellenállóvá teszi akár 1090ºC-os környezeti 
hőmérsékletig 

■ Moduláris rendszer a különböző hűtő opciókkal 
configurálható az adott követelmények szerint 

■ Masszív rozsdamentes acél konstrukció 

ScanView Pro tulajdonságok 
■ Kétdimenziós hőkép, hőmérséklet profil és különböző hőkép 

megjelenítések 

■ Termékspecifikus konfiguráció 

■ Automatikus hőmérséklet analizálás 
(Minimum, Maximum és átlagolás) 

■ Riasztás adatgyűjtés 

■ Referencia hőkép definiálható 

■ A tárolt hőkép visszanezhető film formában 

■ A rendszer  analog/digital kimeneti modulokat tartalmaz, 
OPC vagy DDE serverhez, vagy COM porthoz 

■ Speciális biztonsági jelszó és hozzáférési szintek  


