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ST80 XB-IS 

                                                                                                        
Intrinsecamente Seguro para Ambientes Críticos 
Com um extenso range de temperatura e uma óptica de senvolvida para 
longas distâncias, a série ST oferece uma combinaçã o perfeita de 
precisão e valor profissional. Neste caso, o modelo  ST80-IS possui a 
Segurança Intrínseca garantindo uma medição de temp eratura sem 
contato em áreas críticas. Este modelo também possu i características de 
óptica (Distância do alvo 50:1) que garante ao usuá rio medir pequenos 
objetos em longa distância. Possui partes emborrach adas e uma 
resistente caixa plástica.  
Muitas aplicações incluem:  

- Petroquímica 
- Locais Críticos 
- Estações de extração 
- Armazenamento de Gás 
- Tanques 
- Refinarias 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO ST80 XB-IS:   

Range de Temperatura:  -30º a 760ºC 
 
Aprovação FM de segurança intrínseca   
O termômetro sem contato portátil pode fazer a medição em qualquer 
local da área crítica. Além de todos os benefícios, o termômetro sem 
contato oferece velocidade, segurança, conveniência, para ambientes 
perigosos.  
 
Long Range (50:1) Resolução Óptica (D:S)  
Permite medição de alvos pequenos a longas distância (e.g. 
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polegadas/cm : escala do alvo de 3 metros). Eliminando a necessidade 
de entrar em áreas perigosas. Aumente a segurança! 1% 1°C. Precisão 
em Ambientes Normais de Operação ideal para usar em aplicações de 
monitoração (vapor, válvulas de alívio, fornos).  
 
Abaixo de Zero (-32°C) & Alta Temperatura (760°C) C apacidade do 
Range  
Aumento na versatilidade do instrumento e capacidade de aplicações 
nos mais variados ranges de temperaturas encontrados em um processo 
químico e outras áreas críticas.  
 
500 mseg de Tempo de Resposta  
- Precisão na leitura quando o alvo muda de temperatura rapidamente.  
- Melhora na resposta quando o instrumento está dentro da região do 
target  
- Problemas perigosos podem ser vistos instantaneamente.  
 
Emborrachado e Resistente  
- Resistente em caso de queda.  
- Resistente para áreas químicas e de combustível.  
 
Doze pontos para Data Logging  
Gravação precisa dos dados de temperatura subseqüentes para uma 
melhor análise nas áreas críticas. 

Solução para Ambientes Críticos 

Intrinsecamente Seguro para Ambientes Críticos  
 
Segurança Intrínseca (IS): Fabricação comum aprovad o para Classe I, 
Divisão 1, Grupos A, B, C, D (GruposI IEC e II A, B , C).  
 
Prevenir explosões em áreas críticas com ST80 XB-IS. A presença de poeira, 
gazes, grãos, e fibras são fatores que podem atrapalhar a ignição. Raytek 
combina todos os benefícios dos termômetros sem contato, incluindo 
velocidade, segurança, e conveniência com a segurança intrínsica criando o 
ST80 XB-IS. Para a maioria dos clientes, o termômetro sem contato ST80 XB-
IS poderá ser uma referência para variados ambientes críticos!  
Ambientes Críticos:  
- Refinarias petroquímicass e tanques  
- Exploração de óleos  
- Estações de Bombas para petróleo e gás  
- Manufatura de Solidos  
- Plantas químicas e farmaceuticas  
- Tinturaria, laminação, e processos de revestimento que emitem vapores 
constantes  
- Departamentos de Incêndio em situações onde os gases inflamáveis estão 
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presentes  
- Hazardous waste disposal and sewage  
- Manutenção de combustíveis para aeronaves(também, qualquer 
reabastecimento de trens, atuos e navios)  
- Armazenamento de gás natural e líquidos  
- Manufatura de armas e estocagem  
- Salas de caldeiras  
- Instalações de Hidrogênio 
 
Benefícios:   

Extenso Range (50:1) Resolução Ótica (D:S)  
Permitindo medições de alvos pequenos em longas distancias(e.g. 
inch/cm escala do targets at 10 ft/3 m). Também elimina a necessidade 
para de entrar em áreas perigosas. Aumentando a segurança! 
 
Abaixo de Zero (--32°C/-25°F) e altas temperaturas (760°C/1400°F) 
Capabilidade de  
Aumenta a versatilidade do instrumento e capacidade de aplicações em 
diversos ranges de temperatura facilmente encontrado em processos 
químicos e outros locais críticos.  
 
Tempo de resposta: 500 msec  
- Leituras precisas quando o target de temperatura é rapidamente 
modificado.  
- Melhor resposta quando usado o instrumento com na região de 
varredura.  
- Problemas perigosos podem ser vistos instantaneamente.  
 
1% 1°C Precisão no Ambiente de operação normal  
Ideal para utilizar em aplicações de monitoramento (bloqueio de vapor, 
válvulas de alívio, furnas, caldeiras, esgoto). 

 


