
CYCLOPS
SOFTWARE LOGGER

SOLUÇÕES DE QUALIDADE PARA OS CLIENTES

A AMETEK LAND TEM CONSTRUÍDO EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRECISÃO DESDE 1947. NÓS 
SOMOS ESPECIALISTAS EM MEDIÇÃO SEM CONTATO DE TEMPERATURAS E EM MONITORAMENTO DE 
COMBUSTÃO, COM OS NOSSOS PRODUTOS SENDO USADOS EM APLICAÇÕES EM DIVERSOS SETORES 
INDUSTRIAIS, COMO FABRICAÇÃO DE AÇO E VIDRO, GERAÇÃO DE ENERGIA E PRODUÇÃO DE CIMENTO. 
Como parte da divisão de Instrumentos de processo e analíticos da AMETEK desde 2006, os nossos clientes 
se beneficiam dos serviços da equipe mundial de vendas e assistência técnica da AMETEK.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Software Cyclops Logger  - 
funciona em PC e dispositivo 
móvel

Modo Gerenciamento de rota 
exclusiva - Uma ferramenta ideal 
para plantas com múltiplos locais 
que exigem monitoramento 
regular e confiável; configurações 
pré-configuradas, incluindo 
emissividade e correção de janela 
para cada local

Registro de dados integrado –  
O termômetro Cyclops L 
armazena até 9.999 medições de 
temperatura; todas as medições 
podem ser baixadas no software 
Logger para posterior análise e 
comparação

Exibições e ícones - O software 
é totalmente baseado em 
ícones, e configurável de acordo 
com os seus requisitos de 
medição; todos os parâmetros 
típicos de medição podem ser 
definidos no software Logger e 
transferido à unidade Cyclops

Registro de medições de 
temperatura ao vivo - 
Armazene, visualize e analise 
usando o software Logger

Modos de escolha de medição 
-  Instantânea, Pico, Vale, Média, 
mais a Meltmaster nos modelos 
Cyclops 055 B e L

O software Cyclops Logger da Land permite que você conecte 
um termômetro portátil Cyclops da Land a um PC ou  
dispositivo móvel e visualize, analise ou registre  
ao vivo leituras de temperatura.  

Quando está conectado ao termômetro  
Cyclops, o software Logger registra  
instantaneamente medições de temperatura  
cada vez que o disparador do termômetro  
é pressionado.

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

A conexão de modelos Cyclops B existentes e o  
PC executando o novo software Logger pode ser  
feita somente via sem fio (Bluetooth®). Tela de medição com temperatura instantânea, uma tabela com as medições 

recentes, mais a visualização de tendências das mesmas leituras. 
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O modo Rota exclusivo do software Cyclops Logger permite 
configurar rotas de medição para a planta ou o processo. Este 
recurso é particularmente útil se há múltiplos locais em sua planta 
ou seu processo que precisam ser monitorados periodicamente. 
Você pode configurar uma rota no software Logger que incorpore 
uma sequência desses locais, e fazer medições em uma ordem pré-
determinada nos locais indicados.  Envie essas rotas/localizações ao 
termômetro via Bluetooth® ou conector USB. 

•    Todas as rotas são criadas no software Logger – As rotas são 
carregadas no Cyclops via Bluetooth® ou USB

•    Cada rota pode ter até 99 locais de medição– Capaz de cobrir 
qualquer tamanho de planta ou plantas múltiplas 

•    Cada local em uma rota pode ser identificado pelas 
seguintes informações: Descrição, emissividade do alvo e 
fator de correção de janela – Simples, para fazer medições 
consistentes

•    Pré-configure a emissividade e a correção de janela para 
cada local – Não há a necessidade de mudar a configuração do 
Cyclops para cada local, o que significa repetição de leituras com 
confiabilidade 

•    Tornando o Cyclops mais acessível – Um novo usuário 
simplesmente segue as rotas/localizações configuradas no 
software Logger

•    Salve as medições individuais para exportar em formato 
CSV ou XML (reuse posteriormente) – Total flexibilidade em 
captura de dados

Na esquerda: O visor lateral do termômetro 
Cyclops L mostrando que a Rota 1 está 
sendo seguida, e a identificação de que as 
descrições dos locais em DC83, DD84 e DE85 
estão nos pontos 4, 5 e 6 em tal rota.

•    

Você pode baixar as medições da rota em uma planilha e comparar 
com resultados anteriores. Isto pode ajudar a identificar quaisquer 
irregularidades ou tendências na condição dos locais sendo medidos. 
Para cada local em uma rota, você pode identificar o seguinte:

•  Descrição do local
•  Valor de emissividade para o alvo sendo medido no local
•   Um fator de correção de janela (se aplicável), para locais onde 

o alvo está sendo visualizado através de uma janela ou porta 
de visor

•  Notas para descrever o local


