
200 a 3000 °C / 392 a 5432 °Fi

CYCLOPS L
UMA LINHA DE PIRÔMETROS SEM 
CONTATO PORTÁTEIS DE ALTA PRECISÃO
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CYCLOPS L

REALIZANDO UMA MEDIÇÃO
TODOS OS VALORES DE TEMPERATURA PROCESSADOS SÃO EXIBIDOS 
CONTINUAMENTE NA TELA QUANDO O GATILHO É PRESSIONADO.
•    Temperatura de pico
•    Temperatura contínua
•    Temperatura média
•   Temperatura de vale
•   Temperatura Meltmaster - Apenas nos modelos C055L. 
Os produtos Cyclops L fornecem um registro de dados rápido e simples com 
armazenamento integrado. As conectividades Bluetooth® e USB permitem que os 
dados sejam transferidos periodicamente para um PC ou transmitidos em tempo real 
para um dispositivo móvel para a análise e identificação de tendências. 

Há quatro modos operacionais do gatilho para o registro de dados:
•    Modo Clássico: registra uma medição para cada liberação do gatilho.
•    Modo Trava: registra as leituras de temperatura contínua, média, pico e vale em 

uma taxa definida pelo usuário.
•    Modo Sequência: registra uma sequência de medições enquanto o gatilho é 

pressionado - cerca de 30 leituras/s.
•    Modo Rota: executa precisamente rotas pré-configuradas fornecendo 

leituras consistentes e de longo prazo. Disponível ao usar o instrumento 
independentemente ou como funcionalidade adicional de um software de 
dispositivo móvel.

A AMETEK LAND FABRICA EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRECISÃO DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO E MONITORAMENTO DE COMBUSTÃO, E 
NOSSOS PRODUTOS TÊM APLICAÇÕES EM DIVERSOS SETORES, COMO FABRICAÇÃO DE AÇO E VIDRO, GERAÇÃO 
DE ENERGIA E PRODUÇÃO DE CIMENTO.   
Como parte do setor de instrumentos de processo e análise, criado pela AMETEK em 2006, nossos clientes podem se 
beneficiar da equipe de vendas e serviços da empresa em todo o mundo.

PROJETADOS PARA PERMITIR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA PRECISAS EM QUALQUER APLICAÇÃO, EM FAIXAS DE TEMPERATURA DE 200 A 3000 °C / 392 A 5432 °F

A linha Cyclops é o padrão líder da indústria para 
pirômetros sem contato portáteis de alta qualidade.

Usando uma câmera com qualidade de visão "através-da-lente", o 
que você vê é o que você mede O design ergonômico permite fazer 
medições de temperatura em ambientes hostis com apenas uma 
mão. É possível segurar-se em um corrimão e ao mesmo tempo 
obter leituras de temperatura seguras e precisas. As lentes focáveis 
de alta qualidade garantem medições dos menores tamanhos de 
ponto a qualquer distância. O registro de dados integrado permite 
que as medições precisas sejam armazenadas diretamente no 
instrumento.

CYCLOPS L
UMA LINHA DE PIRÔMETROS SEM  
CONTATO PORTÁTEIS DE ALTA PRECISÃO

SOFTWARE LOGGER
Permite transferir dados para um computador ou dispositivo móvel 
resistente que estiver executando o software Cyclops Logger para 
visualizar, analisar e registrar leituras de 
temperatura em tempo real. Todos os 
dados de medição armazenados podem ser 
exibidos na tela de Medição, que combina a 
leitura atual e a visualização da tabela e das 
tendências.

A visualização de tendências exibe as 
temperaturas de Pico, Instantânea, Média 
e Vale, as configurações do Logger, o 
gerenciador de rota, a correção de 
plano de fundo e o registro periódico 
(com medições em intervalos pré-
definidos entre 1 e 60 segundos).

Quando está conectado a um pirômetro Cyclops, o software Logger 
registra instantaneamente medições de temperatura toda vez que o 
gatilho do pirômetro é pressionado.

O software Cyclops Logger também 
permite gerenciar as configurações de 
uma ROTA específica, ou seja, configurar 
uma sequência de pontos de medição 
ao longo da planta ou processo. Isso 
garante dados consistentes e repetíveis 
para uma análise precisa de tendências.

A conexão entre os pirômetros do 
modelo Cyclops L e o computador pode 
ser sem fio (via Bluetooth®) ou através 
de um cabo USB.

Visualização da tabela mostrando as 
leituras de temperatura instantânea, 
vale, média e pico, além da exclusiva 
temperatura Meltmaster (no modelo 055 L). 
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ACESSÓRIOS
UMA GAMA DE ACESSÓRIOS PADRÕES E OPCIONAIS ESTÃO DISPONÍVEIS, 
INCLUINDO:

1.   Capa resistente a calor , padrão em todos os modelos; fornece proteção 
contra calor e pó excessivos.

2.  Caixa à prova d'água , disponível como acessório opcional  
(padrão em todos os kits Premium).

3.  Adaptador de peça ocular para quando você estiver usando óculos de 
proteção ou um capacete com proteção facial, ou seja, quando não é possível 
ver diretamente através da peça ocular.

4.  Lentes de aproximação disponível para os modelos C100L e C160L; permitem 
a medição de temperaturas de alvos pequenos em faixas estreitas

ESPECIFICAÇÃO  
E DESIGN
1: CONTROLES DO MENU
Controles simples e fáceis de 
usar que permitem selecionar 
o modo desejado a partir do 
menu de ícones.

2:  VISOR MULTIFUNCIONAL
O painel de visualização 
externo, claro e com luz de 
fundo, fornece uma indicação 
do status e da configuração 
do pirômetro juntamente com 
os quatro modos de medição 
simultânea em tempo real. 

O painel exibe um sistema 
intuitivo de menu sem 
idiomas e com ícones, 
acessado através dos controles 
do teclado:

• Seleção de modo 
• Emissividade 
• Compensação da janela 
• Status da comunicação 
• Status da bateria 
• Status do alarme 
• Modo rota independente 
• Relógio

3: ÓPTICA
O sistema óptico refletivo 
através-da-lente fornece uma 
definição precisa do ponto 
alvo e, simultaneamente, exibe 
no visor iluminado o modo 
de temperatura selecionado 
pelo usuário. Uma resistente 
janela de proteção de safira 
é fornecida como padrão no 
modelo 390L.

4: CONECTIVIDADE
A tecnologia sem fio 
Bluetooth® ou a conexão 
USB permite o registro de 
dados com o uso do software 
Cyclops Logger em um laptop/
notebook ou dispositivo 
móvel industrial adequado, 
eliminando os riscos de 
segurança relacionados ao uso 
de cabos.

5: CARCAÇA RÍGIDA
A carcaça do instrumento 
permite a exposição por 
longos períodos a ambientes 
adversos.

6: FÁCIL OPERAÇÃO
Vários modos operacionais 
facilmente configurados 
permitem uma operação 
simples com apenas uma 
mão, mesmo em condições 
perigosas.

SOLUÇÕES PARA A SUA APLICAÇÃO
C055L
FAIXA DE TEMPERATURA:  
1000 a 2000 °C/1832 a 3632 °F
Aplicações:
Ideal para metais fundidos e 
aplicações de fundição

C100L
FAIXA DE TEMPERATURA: 
600 a 3000 °C/1122 a 5432 °F
Aplicações:
Aço, vidro, refratários, 
tratamento térmico, 
semicondutores

C160L
FAIXA DE TEMPERATURA:  
200 a 1400 °C/392 a 2552 °F
Aplicações:
Aço, tratamentos térmicos  
como soldagem, revenimento, 
recozimento e semicondutores

C390L
FAIXA DE TEMPERATURA:  
450 a 1400 °C/842 a 2552 °F
Aplicações:
Ideal para tubos de  
reformador e aquecedor,  
fornos de reaquecimento
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CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Conectividade Bluetooth 
e USB padrão  - opções 
sem fio e USB para comu-
nicação direta com um 
dispositivo móvel ou PC.

Carcaça rígida do 
instrumento  - suporta 
ambientes adversos por 
períodos extensos. Protege 
contra altas temperaturas, 
batidas e quedas.

Calibrado e rastreável 
conforme padrões na-
cionais - a sua garantia de 
uma medição precisa.

Modo Rota integrado 
- execute rotas pré-con-
figuradas de maneira 
consistente para assegurar 
leituras precisas e tendên-
cias de dados em longo 
prazo.

Software Logger  - ten-
dência e análise de dados 
para identificar tendências 
da planta, melhorar a 
eficiência do processo ou 
proteger ativos e prolon-
gar seus ciclos de vida.

Registro de dados 
interno de até 9.999 
leituras e 9 rotas - arma-
zenamento integrado para 
operações instantâneas 
sem a necessidade de um 
dispositivo de armazena-
mento separado.
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ESPECIFICAÇÕES
C055L C100L C160L C390L

Faixa de medição: 1000 a 2000 oC / 1832 a 3632 oF 600 a 3000 oC / 1122 a 5432 oF 200 a 1400 oC / 392 a 2552 oF 450 a 1400 oC / 842 a 2552 oF

Tela: Tela LCD externa com iluminação
LCD de 4 dígitos no visor

Tela LCD externa com iluminação
LCD de 5 dígitos no visor

Tela LCD externa com iluminação
LCD de 5 dígitos no visor

Tela LCD externa com iluminação
LCD de 4 dígitos no visor

Modos de medição: Contínua, Pico, Vale e Meltmaster avançada Contínua, Pico, 
Vale e Média

Contínua, Pico, 
Vale e Média

Contínua, Pico, 
Vale e Média

Registro de dados: 9.999 leituras e 9 rotas internamente; software Logger em PC (via Bluetooth® ou conector USB) ou dispositivo móvel (4 GB de armazenamento padrão)

Modos de registro de dados: Clássico, Sequência, Trava, Rota

Sistema óptico: Campo de visão de 9o; peça ocular ajustável com dioptria de -3,75 a +2,5

Faixa de foco: Foco fixo, nominalmente a 5 m / 197 pol. a 
partir dos dados do corpo do pirômetro

1 m / 39,3 pol. a infinito, 450 a 620 mm / 17,7 
a 24,5 pol. e 215 mm / 8,5 pol. de foco fixo - com 
lentes de aproximação opcionais

1 m / 39,3 pol. a infinito, 460 a 630 mm / 18,1 a 
24,8 pol. e 217 mm / 8,5 pol. de foco fixo - com 
lentes de aproximação opcionais

1 m / 39,3 pol. a infinito

Tamanho mínimo do alvo: Paralelo 28 mm / 1,1 pol. de diâmetro do alvo a 
partir de lentes de 5 m / 197 pol.

5 mm a 1 m / 0,19 pol. a 39,3 pol., 1,8 mm / 
0,07 pol. e 0,4 mm / 0,016 pol. - com lentes de 
aproximação opcionais

5 mm a 1 m / 0,19 pol. a 39,3 pol., 2,0 mm / 
0,08 pol. e 0,5 mm / 0,2 pol. - com lentes de 
aproximação opcionais

4,8 mm / 0,19 pol. a 101,4 cm / 39,9 pol. em 
valor nominal a partir dos dados do corpo 
do pirômetro

Resposta do espectro: Nominalmente 0,55 μm 1 μm com filtragem espectral avançada 1,6 μm com filtragem  
espectral avançada

Nominalmente 3,9 μm

Ajuste de emissividade: 0,10 a 1,20 nas graduações da etapa de 0,01

Tempo de resposta: 30 ms 30 ms 30 ms <500 ms (para 98%)

Tempo de atualização da exibição: 0,5 s.

Precisão: <0,5% (K) ≤0,25% (K) <0,25% (K) <0,5% (K) 

Resolução da medição: 0,1 oC / 1 oF

Campo de visão da medição: Foco fixo 180:1 circular 180:1 circular 180:1 quadrado

Repetitividade: <1 oC / 2 oF ≤1 °C / 2 °F ≤1 oC / 2 °F ≤1 °C / 2 °F

Faixa de temp. operacional: 0 a 50 oC / 32 a 122 oF

Requisito de alimentação: Uma bateria MN1604 / 6LR61 / PP3 ou USB

Saída: Bluetooth®/Conector USB

Peso: 0,83 kg / 1,8 lb

Vedação: IP40

Software Data Logger gratuito: Disponível em www.ametek-land.com/products/software/cyclopslogger; para dispositivos Android, o aplicativo Cyclops Data Logger está disponível na Google Play Store

Acessórios padrão: Tampa da lente, filtro/janela de proteção, bateria, correia de pulso, cabo USB, capa de proteção contra calor

Acessórios opcionais: Caixa à prova d’água, peça ocular para 
equipamentos de proteção visual

Lentes de aproximação, caixa à prova d’água, 
peça ocular para equipamentos de proteção 
visual, filtros de densidade neutra: opções 1F 
ou 2F - os filtros escurecem a imagem para 
oferecer um melhor contraste de imagem em 
alvos brilhantes; use dois para aplicações em 
temperaturas mais altas.

Lentes de aproximação, caixa à prova 
d’água, peça ocular para equipamentos de 
proteção visual

Caixa à prova d’água, peça ocular para 
equipamentos de proteção visual

CONSULTE NOSSO MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O CYCLOPS L:

DESCUBRA COMO A NOSSA VASTA GAMA DE PRODUTOS 
DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO, 

COMBUSTÃO E EMISSÕES PODEM OFERECER UMA 
SOLUÇÃO PARA O SEU PROCESSO 

WWW.AMETEK-LAND.COM

CYCLOPS
LOGGER SOFTWARE

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AMETEK LAND HAS BEEN BUILDING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947. WE ARE 
SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION MONITORING 
WITH OUR PRODUCTS FINDING APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND 
GLASS MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE. 
As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide 
AMETEK sales and service team.

FEATURES & BENEFITS
Unique Route Management 
Mode - An ideal tool for sites 
with multiple locations requiring 
regular and reliable monitoring; 
pre-configured settings 
including emissivity and window 
correction for each location

Internal Data Logging –  
the Cyclops L thermometer 
stores up to 9999 
temperature measurements; 
all measurements can be 
downloaded to the logger 
software for further analysis  
and comparison
 
Remote Trigger -  
take measurements remotely 
using either a PC or mobile 
device

Record Live Temperature 
Measurements - store, view 
and analyze using the logger 
software

Choice of Measurement Modes 
-  Instantaneous, Peak, Valley, 
Average plus Meltmaster on the 
Cyclops 055 B and L models

Background Temperature 
Compensation -  allows 
for accurate non-contact 
temperature measurements 
by compensating for the 
background temperature of the 
target

The AMETEK Land Cyclops Logger Software delivers  
an enhanced Cyclops user experience.

Using either a PC or mobile device, the software  
allows users to view, analyze and save Cyclops L  
portable thermometer measurement data..

The Logger software is compatible with all 
Cyclops L and Cyclops B models. 

Connection between the software and 
the Cyclops can be either  via  
wireless (Bluetooth®) or USB (Cyclops L models only).

Cyclops Logger Software is available for FREE from
www.landinst.com/software-downloads

Measurement screen with instant temperature, a table view with list of recent 
measurements, plus a trend view of the same readings. 

FEATURE CYCLOPS B
CYCLOPS B 

with Mobile 
Device

CYCLOPS L
CYCLOPS L 

with Mobile 
Device

Data 
Storage X ✔

Mobile Device
✔

Internal
✔

Internal or  
Mobile Device

Route 
Navigation

X 
Paper list to 

record measurement 
and location

X
✔ 

Stores data to fixed inter-
nal memory locations

✔ 
Detailed location info 

Add/Config routes

Location 
Specific X X

✔
Emissivity 

Window Correction

✔
E/W and background 

compensation

Live Data 
Analysis X

✔
Trend of Statistics

Edit data during route
X

✔ 
Trend of Statistics

Edit data during route

Semi Fixed 
Installation X X ✔ ✔ SOFTWARE CYCLOPS 

LOGGER

CYCLOPS L
UMA LINHA DE PIRÔMETROS SEM 
CONTATO PORTÁTEIS DE ALTA PRECISÃO

A marca e os logotipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso dessas marcas pela AMETEK Land é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

  Cumpriremos isso pela:
•  Manutenção proativa de seu equipamento para 

maximizar a disponibilidade.
•  Otimização de soluções para atender as suas 

aplicações exclusivas.
•  Melhora das habilidades do usuário ao fornecer 

acesso a especialistas em produtos e aplicativos.

A rede mundial de serviços da AMETEK Land fornece 
serviços de pós-vendas sem paralelo para garantir 
que você tenha o melhor desempenho e valor de 
seus produtos AMETEK. Nossas equipes do centro de 
serviços dedicados e engenheiros locais são treinados 
para oferecer o mais alto padrão de comissionamento, 
manutenção e suporte pós-vendas.

Os serviços de desempenho AMECare da AMETEK Land 
garantem o máximo desempenho e o maior retorno sobre 
investimento durante a vida útil de seu equipamento.

MARCOM0346 Cyclops L Rev.  9  Copyright © 2008-20 LAND Instruments International. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, reservamo-nos o direito de alterar os detalhes sem prévia notificação.  

AplicA-se nos eUAAplicA-se nA ÍndiA
Certificate No. CC-2041

AplicA-se no Reino Unido

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

CONTACT US


