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Informações sobre saúde e segurança
Leia todas as instruções neste folheto, incluindo todas as ADVERTÊNCIAS e todos os avisos de 
CUIDADO, antes de usar este produto. Se houver alguma instrução que você não entenda, NÃO USE O 
PRODUTO.

Sinais de segurança
WARNING
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em morte ou lesão 
corporal.

CAUTION
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em lesão pequena ou 
moderada para o usuário ou usuários, ou resultar em dano ao produto ou à propriedade.

NOTE
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderia resultar em dano ou perda de dados.

Os sinais e símbolos usados no equipamento e na documentação

Cuidado, risco de choque elétrico.

Cuidado, atenção para a possibilidade de risco de dano ao produto, ao processo ou ao entorno. Consulte o 
manual de instruções.

Cuidado, superfície quente

Terminal condutor protetor.

Observe as precauções para manipular dispositivos sensíveis de descarga elétrica.

Operação do equipamento
O uso deste instrumento de maneira não especificada pela Land Instruments International pode ser perigoso. Leia e 
entenda a documentação do usuário fornecida antes de instalar e operar o equipamento.
A segurança de qualquer sistema que incorpora este equipamento é de responsabilidade do montador.

Roupa protetora, proteção para face e olhos
É possível que este equipamento seja instalado em máquinas ou próximo a máquinas ou equipamentos que funcionam em 
altas temperaturas e altas pressões. Deve-se usar roupa protetora adequada, juntamente com proteção para o rosto e os 
olhos. Consulte as diretrizes de segurança e saúde da máquina/equipamento antes de instalar este produto. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com a Land Instruments International.

Fonte de alimentação
Antes de trabalhar nas conexões elétricas, todas as linhas de alimentação elétrica para o equipamento deverão ser isoladas. 
Todos os cabos elétricos e cabos de sinal deverão ser conectados exatamente como indicado nestas instruções de operação. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Land Instruments International.

Armazenamento
O instrumento deve ser armazenado em sua embalagem, em uma área coberta e seca.

Como desembalar
Verifique todas as embalagens em busca de sinais de dano. Verifique o conteúdo com relação à nota da embalagem.

Instruções de elevação
Sempre que os itens forem pesados demais para serem elevados manualmente, use equipamento de elevação com a 
classificação adequada. Consulte a Especificação técnica para saber os detalhes dos pesos. Toda elevação deverá ser feita 
de acordo com as regulamentações adequadas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LEIA Entre em contato conosco

Reino Unido - Dronfield
Land Instruments International
Tel:       +44 (0) 1246 417691
E-mail:   land.enquiry@ametek.com
Web:     www.landinst.com

EUA - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tel:      +1 412 826 4444
E-mail:  land.us@ametek.com 
Web:    www.ametek-land.com

China
AMETEK Land China Service 
Tel: +86 21 5868 5111 (ext. 122)
E-mail:  land.enquiry@ametek.com
Web: www.landinst.com

Índia
AMETEK Land India Service
Tel:  +91 - 80 67823240 
E-mail:  land.enquiry@ametek.com
Web:  www.landinst.com

Para obter mais detalhes sobre todos os escritórios da AMETEK Land, dos distribuidores e dos representantes, 
visite seus sites na web.

Devolução de mercadorias danificadas
IMPORTANTE Se qualquer item tiver sido danificado no transporte, isso deverá ser relatado para a transportadora e o 
fornecedor imediatamente. O dano causado no transporte é de responsabilidade da transportadora, não do fornecedor.
NÃO DEVOLVA um instrumento danificado para o remetente, pois a transportadora não considerará isso uma reivindicação. 
Guarde a embalagem com o artigo danificado para inspeção pela transportadora.

Devolução de mercadorias para reparo
Se precisar devolver mercadorias para reparo, entre em contato com o Departamento de atendimento ao cliente. Eles 
poderão aconselhá-lo sobre o procedimento correto de devolução.
Qualquer item devolvido para a Land Instruments International deverá ser adequadamente embalado para evitar danos 
durante o transporte.
Será necessário incluir um relatório escrito do problema, juntamente com seu nome e informações de contato, como 
endereço, número de telefone, endereço de e-mail etc.

Padrões de design e fabricação

O sistema de gerenciamento de qualidade da Land Instruments International tem a certificação BS EN ISO 9001 para 
o design, a fabricação e a manutenção no local de instrumentação de medição de temperatura de combustão, de 
monitoramento de ambientação e de não contato. 

As aprovações aplicam-se aos EUA

O funcionamento de transmissores de rádio, telefones ou outros dispositivos elétricos/eletrônicos em grande proximidade 
com o equipamento enquanto as portas do invólucro do instrumento estiverem abertas, poderá causar interferência e 
possível falha onde as emissões radiadas excederem a diretiva da EMC.
 

A proteção oferecida por este produto pode ser invalidada se alterações ou adições forem feitas às peças estruturais, 
elétricas, mecânicas ou pneumáticas deste sistema. Essas alterações também podem invalidar os termos padrão de 
garantia.

Direitos autorais
Este manual é fornecido como uma ajuda para os proprietários de produtos da Land Instruments International e contém 
informações proprietárias da Land Instruments International. Este manual não pode, em sua totalidade, ou em parte, ser 
copiado ou reproduzido sem o consentimento expresso por escrito da Land Instruments International Ltd.

Copyright © 2016 LAND Instruments International.

MARCOM0311, edição 7, terça-feira, 1 de novembro de 2016

As aprovações aplicam-se à Índia
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Fig. 1-1 Cyclops termômetro	infravermelho	portátil

WARNING

Nunca olhe para o sol através deste instrumento -  isso pode causar danos graves aos 
olhos.
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1 Introdução

1.1 Introdução geral
Esta	publicação	fornece	as	informações	necessárias	para	usar	um	termômetro	portátil	
Cyclops xxxL.
É	importante	verificar	todos	os	equipamentos	que	você	recebeu	e	ler	toda	a	literatura	
fornecida com o Cyclops, antes de utilizar o termômetro pela primeira vez. Além disso, 
mantenha	toda	a	literatura	fornecida	prontamente	disponível	para	referência	quando	o	
equipamento	estiver	em	uso	geral.
Somente um técnico devidamente treinado e capaz de seguir precisamente os 
procedimentos	e	as	diretrizes	fornecidas	neste	Guia	do	Usuário	pode	usar	e	fazer	a	
manutenção deste instrumento.

1.2 Sobre os termômetros portáteis Cyclops xxxL
Cyclops é	uma	linha	de	termômetros	infravermelhos	portáteis	e	precisos.
A	temperatura-alvo	é	medida	e	exibida	em	quatro	tipos	de	medição	simultâneos:	‘Pico’,	
‘Contínua’,	‘Média’	e	‘Vale’.	O	Cyclops 055L	tem	uma	saída	de	processamento	‘Meltmaster’.
O	campo	de	visão	angular	grande	(9°)	e	o	pequeno	ponto	de	medição	definem	o	alvo	de	
forma clara e precisa. Com exceção do Cyclops 055L (que	tem	um	foco	fixo	de	5	metros),	o	
foco de cada termômetro Cyclops	é	continuamente	variável	de	um	metro	ao	infinito. Lentes 
auxiliares	estão	disponíveis	para	fornecer	a	capacidade	de	fechar	o	foco.
A	definição	de	compensação	de	emissividade	pode	ser	controlada	através	do	sistema	de	
menus	com	ícones	simples	de	usar.
Uma	memória	interna	e	um	relógio	de	tempo	real	permitem	que	as	leituras	sejam	
armazenadas	à	medida	que	são	tomadas,	e	identificadas	quando	forem	baixadas	
posteriormente.
O Cyclops tem comunicação ‘Bluetooth’ e	uma	porta	USB.

1.3 Nomenclatura
A	etiqueta	com	informações	do	instrumento	está	no	lado	direito	do	invólucro	do Cyclops. 
Instrument Type (Tipo de Instrumento)	especifica	a	variante	do	termômetro	e	Serial 
Number (Número de Série) contém o código de data de fabricação.
Tome nota do Tipo de Instrumento e Número de Série no espaço abaixo.

Tipo de instrumento:
 
Número de série: 
 
Uma	segunda	etiqueta	do	instrumento	está	no	compartimento	da	bateria.	Esta	etiqueta	
apresenta o número de série do instrumento, o endereço exclusivo do ‘Bluetooth’ e os 
detalhes	da	bateria	recomendada.

A marca e logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade de Bluetooth	SIG,	Inc	e	qualquer	uso	de	tais	marcas	pela	AMETEK	Land	
está sob licença. 

F I M  D A  S E Ç Ã O
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2 Especificações

Cyclops 100L Cyclops 160L Cyclops 390L Cyclops 055L
Faixa de 
temperatura:

550 a 3000°C 
1022 a 5432°F

200 a 1400°C 
392 a 2552°F

450 a 1400°C 
842 a 2532°F

1000 a 2000°C 
1832 a 3632°F

Indicação: LCD de 4/5 dígitos no visor; tela LCD com retroiluminação externa
Modos de medição: Contínua, Média, Pico, Vale Contínua, Pico, Vale, 

Meltmaster
Armazenamento: Armazenamento interno de até 9999 leituras, incluindo o carimbo de data e hora. 

O Cyclops V2.00 também tem 9 ‘rotas’ de até 99 leituras por rota 
(O V1.00 tem 4 rotas).

Software: Software para PC e Mobile para gerenciamento de registros, dados armazenados, 
recuperação e rota (Veja o Guia do Usuário em separado)

Sistema óptico: Campo de visão de 9º; área de medição 1/3º (180:1 para 98% de energia); ocular 
ajustável -3,75 a +2,5 dioptrias

Alcance de foco: 1m / 39,3 pol para infinito; Foco fixo, 
nominalmente a 
5m / 197 pol. do 

datum do corpo do 
termômetro

Lente de plano 
fechado 135:

450 a 620 mm / 17,7 
a 24.5 pol

460 a 630 mm / 18,1 
ao 24,8 pol

N/A

Lente de plano 
fechado 110

215 mm / 8,5 pol foco fixo N/A

Tamanho do alvo: 5mm / 0,19 pol de diâmetro em 100 cm / 
39,3 pol (padrão) 

2 mm / 0,08 pol (lente 135 c.u) 
0,5 mm / 0,02 pol (lente 110 c.u)

Quadrado de 4,8 
mm / 0,19 pol em 

101,4 cm / 39,9 pol 
do datum do corpo 

do termômetro

Paralelo 28 mm / 
1,1 pol. diâmetro 

do ponto de alvo a 
partir da lente a 5m 

/ 197 pol.
Resposta espectral: 1µm 1.6µm Nominal 3,9µm Nominal 0,55µm
Ajuste de 
emissividade:

0,10 a 1,20 em passos de 0,01

Tempo de resposta: 30ms 30ms <500ms a 98% 30ms
Exibir atualização: 0.5s
Precisão: <0,25%(K) <0,5%(K) <0,4%(K) <0,5%(K)
Repetibilidade: <1°C / 2°F
Faixa da temp. de 
operação:

0 a 50°C / 32 a 122°F

Fonte de energia: Uma bateria MN1604 / 6LR61 / PP3 ou USB
Saída: Bluetooth ou USB
Peso: 0,83kg / 1,8lb
Vedação: IP40
Acessórios padrão: Tampa da lente, camisa de proteção contra calor, janela/filtro de proteção, bateria, alça 

de pulso
Acessórios 
opcionais:

Lentes de plano fechado, estojo impermeável, ocular de afastamento da pupila, filtros de 
densidade neutra

 

F I M  D A  S E Ç Ã O
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3 Descrição do termômetro

1	 Painel	da	tela	LCD	 	 	 	9	 Orifício	de	montagem	para	tripé
2 Teclado     10 Alça de pulso ajustável (na embalagem)
3 Anel de foco óptico*   11 Tampa de proteção
4 Janela de proteção   12 Ocular ajustável
5 Tampa da lente    13 Tampa do compartimento da bateria
6	 Interruptor	LIGA/DESLIGA	 	 14	 	Antena	Bluetooth	interna
7 Disparador     15 Parassol (na embalagem)
8	 Conector	USB 

* O anel de foco ótico não vem instalado nos termômetros Cyclops 055L

Fig. 3-1 Cyclops termômetro	infravermelho	portátil

 Observação: Camisa de proteção contra calor (Parte Nº 811279) não ilustrada

F I M  D A  S E Ç Ã O
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4 Fonte de alimentação do termômetro

WARNING

Este produto contém uma Célula de metal lítio em conformidade com a Seção II do PI970.

Se houver necessidade de devolver este instrumento para AMETEK Land e houver possibilidade 
de ser enviada por via aérea, consulte as Diretrizes para Mercadorias Perigosas da IATA em 
relação às baterias de lítio.

O termômetro portátil Cyclops é alimentado por uma bateria PP3 de célula seca 9V ou 
através	do	cabo	USB,	se	estiver	conectado	a	um	PC.	A	fonte	de	alimentação	ativa	está	
indicada	na	tela	LCD.	Quando	a	fonte	USB	estiver	conectada,	nenhuma	energia	será	
consumida da bateria PP3. Recomenda-se desligar o termômetro antes de trocar a bateria 
ou	inserir	o	cabo	USB.	Existe	também	uma	pequena	célula	de	lítio	interna	(Metal	lítio)	que	
mantém	o	relógio	ativo	enquanto	a	bateria	está	sendo	trocada.	Uma	bateria	Duracell	PP3	
6LR61/MN1604	(ou	equivalente)	é	fornecida	com	o	termômetro.	

Figura 4-1

Figura 4-3

1)	 Antes	de	inserir	ou	substituir	a	bateria,	DESLIGUE	o	
termômetro.

2)	 A	tampa	da	bateria	está	na	superfície	superior	do	
corpo do termômetro (veja Fig. 4-1).

Figura 4-2

3) Deslize a tampa para trás para expor totalmente o 
compartimento da bateria (veja Fig. 4-2).

4)	 Certifique-se	de	que	os	terminais	da	bateria	
correspondem	com	a	etiqueta	no	compartimento	da	
bateria (veja Fig. 4-3).
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5)	 Insira	a	bateria,	assegurando	que	as	molas	de	
contato se engatem centralmente nos terminais 
da bateria. Deslize a tampa da bateria de volta ao 
lugar (veja Fig. 4-4).

6) Com a bateria montada, ligue o instrumento e 
verifique	a	operação	correta	(veja	a	Seção	7.0).	
Quando ligado, um indicador de energia da bateria 
aparecerá na tela LCD.Figura 4-4

 Quando for necessário substituir a bateria, o indicador da bateria no painel da tela LCD 
piscará.	Para	prolongar	a	vida	útil	da	bateria,	desligue	a	luz	de	fundo	da	tela	e	o	‘Bluetooth’.	
Troque	a	bateria	logo	que	possível,	a	fim	de	assegurar	que	as	leituras	do	instrumento	
permaneçam	dentro	da	especificação.	Para	preservar	a	vida	útil	da	bateria,	o	termômetro	
tem os seguintes recursos de economia de energia:
•	 Se	o	termômetro	estiver	no	Modo	de	Menu	durante	mais	de	1	minuto	sem	qualquer	

tecla ser pressionada, a tela retornará ao Modo de Medição.
•	 Se	o	termômetro	estiver	no	Modo	de	Medição	durante	mais	de	2	horas	sem	qualquer	

tecla ser pressionada, o instrumento desligará.

Observação

Sempre mantenha junto com o termômetro uma bateria sobresselente totalmente 
carregada.

4.1 Configuração de hora e data
Quando inserir a bateria de 9V pela primeira vez no termômetro Cyclops,	você	poderá	
definir	a	data	e	a	hora.	Depois	de	definidas,	a	hora	e	a	data	serão	armazenadas	na	memória,	
que	é	alimentada	por	uma	célula	de	metal	lítio	adicional.	A	hora	e	a	data	serão	mantidas	na	
memória	quando	você	trocar	posteriormente	a	bateria	de	9V	principal.

Definição da hora
1) Pressione o botão  para ligar o termômetro.
2) Pressione a tecla Enter  para acessar o sistema de menu.
3)	 Utilize	as	teclas	de	navegação	(	  e  ) para realçar o menu Relógio 

(a rolagem para cima é mais rápida) e então pressione Enter 
4)	 Utilize	as	teclas	de	navegação	para	selecionar	a	opção	Relógio,	e	então	pressione	

Enter.
	 O	relógio	é	exibido	em	um	formato	de	24	horas.	
5)	 Utilize	as	teclas	de	navegação	para	ajustar	o	relógio.
 Nota:	se	você	pressionar	e	segurar	a	tecla	de	navegação	por	aproximadamente	5	

segundos,	o	realce	passará	para	o	número	à	esquerda	(por	exemplo	de	10:42 a 10:42 
então a 10:42 etc.). Soltar a tecla moverá o número de volta para a direita.

6)	 Quando	tiver	definido	a	hora	correta,	pressione	Enter.
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Configuração da data
1) No menu Relógio, use as teclas de navegação (  e  ) para realçar a 

opção Calendário e pressione Enter 
 O Calendário é exibido no formato DD/MM/AA, com o ajuste de Dia 

realçado.
2)	 Use	os	botões	de	rolagem	para	definir	o	dia	desejado	e	pressione	Enter.
 O realce passará para o Mês.
3)	 Use	os	botões	de	rolagem	para	definir	o	mês	desejado	e	pressione	Enter.
	 Da	mesma	forma,	o	realce	mudará	agora	para	a	configuração	do	ano.
4)	 Use	os	botões	de	rolagem	para	definir	o	ano	desejado	e	pressione	Enter	para	sair	do	

Calendário.
	 A	data	e	a	hora	agora	já	estão	definidas	e	serão	armazenadas	na	memória	interna.
5) Vá para a opção Sair e pressione Enter para voltar ao menu principal

 
 
 
 

 
 

F I M  D A  S E Ç Ã O   
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5 Controles do Termômetro

5.1 Interruptor LIGA/DESLIGA
O interruptor Liga/Desliga	está	no	lado	esquerdo	do	
termômetro (veja Fig. 3-1, item 6). O interruptor tem 
dois	botões,	Off (a) (Desliga) e On (b) (Liga).
Uma	única	pressão	no	interruptor	ativará/desativará	a	
unidade.
Nota: se o Cyclops não ligar, ele pode ser 
zerado pressionando os interruptores On e Off 
simultaneamente.	Contudo,	isso	redefinirá	o	relógio	
interno

5.2 Operação do Disparador
O Disparador (c) está no cabo do termômetro (veja 
Fig. 3-1, item 7). A função disparo depende do modo 
de	operação	escolhido:	Classic (Clássico), Burst 
(Estouro), Latched (Travado) ou Route(Rota) (veja 
Seção	8).

 
5.3 Painel e teclado da tela LCD

O	painel	da	tela	LCD	(d)	está	no	lado	esquerdo	do	corpo	
do	termômetro	(veja	Fig.	3-1,	item	1).	Ele	opera	em	três	
modos: Measure Mode (Modo de Medição), Route 
Mode (Modo de Rota) e Menu Mode (Modo de Menu).
No Modo de Medição,	serão	mostradas	as	informações	
de	configuração	da	temperatura	da	cena	e	termômetro.
No Modo de Rota, temperatura da cena pode ser 
medida e armazenada em comparação às IDs do local 
pré-carregadas. Consulte a Seção 7,5. 
No Modo de Menu, os menus de função do termômetro 
podem ser acessados. Consulte a Seção 7. 
Existem	três	teclas	de	ação	no	Teclado,	à	esquerda	da	
tela principal: 	(Scroll	Up),	  (Scroll Down) and  
(Enter/select) - (Rolar para Cima) (Rolar para Baixo) 
e (Entrar/selecionar). Estas teclas são utilizadas para 
navegar em torno de diferentes menus e telas.

Figura 5-1

ba

Figura 5-2

C

Figura 5-3

d
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5.4 Ocular ajustável
O Ocular ajustável (e) está na face posterior do 
termômetro (veja Fig. 3-1, item 12).
O	ocular	permite	visualizar	a	cena	que	está	sendo	
medida pelo termômetro. O ocular pode ser ajustado 
manualmente	para	corresponder	às	características	de	
visão de cada usuário (Veja seção 6.3).

5.5 Anel de foco óptico (Não instalado nos termômetros Cyclops 055L)
O Anel de foco óptico (f) está sobre o conjunto de 
lentes, na parte frontal do termômetro (veja Fig. 3, 
item 3). O anel de foco permite ajustar manualmente o 
conjunto	de	lentes	e	deixar	a	cena	mais	nítida.	
Observação: O termômetro Cyclops 055L é um 
instrumento	de	foco	fixo	e	não	está	equipado	com	um	
Anel de foco óptico.
Uma	tampa	de	proteção	da	lente	(g)	é	fornecida	e	deve	
ser	colocada	todas	as	vezes	em	que	o	termômetro	não	
está sendo usado. 
Para ajudar a proteger a lente em operação, o parassol 
pode	ser	montado	quando	a	tampa	da	lente	é	removida	
O intervalo focal de cada modelo de termômetro é 
medido	a	partir	do	datum	do	instrumento	(i),	que	está	
na	etiqueta	no	lado	direito	do	termômetro.

5.6 Bluetooth/Conector USB
Um	transceptor	Bluetooth	está	escondido	dentro	do	
cabo do Cyclops e pode ser ativado a partir do menu. 
Consulte a Seção 10.
Um	miniconector	USB	é	acessado	sob	uma	tampa	de	
borracha	no	cabo.	Quando	a	conexão	USB	é	ativada,	a	
energia para o Cyclops	vem	do	USB	+5V.	Consulte	a	
Seção 10.
Observação:	Recomenda-se	desligar	o	Bluetooth	
quando	ocorrer	a	transmissão	de	dados	através	da	porta	
USB.

F I M  D A  S E Ç Ã O

Figura 5-4

e

Figura 5-6

i

Figura 5-5

g
f

h

Figura 5-7
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6  Óptica
O Cyclops tem	um	sistema	óptico	reflexo	de	precisão,	que	fornece	uma	visão	‘Through	The	
Lens’	focada	no	usuário	e	proporciona	uma	definição	precisa	do	ponto	de	destino.	
Para Cyclops 100L, 160L e 390L,	o	intervalo	focal	especificado	é	de	1m/39,4	pol	ao	
infinito.
Para Cyclops 055L,	o	foco	é	fixado	em	5	metros	(aproximadamente	15	pés).

6.1 Cálculo do tamanho do alvo para instrumentos de foco variável
Esse cálculo se aplica aos termômetros 100L, 160L e 390L.
O	sistema	óptico	reflexo	de	precisão	proporciona	um	campo	de	visão	estreito	(180:1	a	98%	
de	energia).	Como	o	instrumento	é	focalizável,	você	pode	calcular	um	tamanho	de	alvo	
aproximado	a	partir	das	informações	dadas	na	Fig.	6-1.

Distância até o alvo (D) a partir do datum de óptica

Diâmetro do alvo (T)

Datum de 
óptica

Campo de visão

Tamanho do alvo (T) (mm) = distância até o alvo (D) a partir do datum de óptica (mm) - 100           
                           campo de visão (180) 
ou
Tamanho do alvo (T) (pol) = distância até o alvo (D) a partir do datum de óptica (pol) - 4            
                           campo de visão (180)

Fig.	6-1		Cálculo	do	tamanho	do	alvo	do	termômetro	Cyclops 
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6.3 Filtro de densidade neutra
Alguns instrumentos Cyclops,	designados	com	o	sufixo	-2F,	estão	equipados	com	um	filtro	
de	densidade	interno	neutro	no	sistema	de	observação	visual.	Isso	não	afetará	o	brilho	ou	
claridade do visor interno (visor) de temperatura, mas não proporciona conforto adicional 
aos	olhos	na	visualização	de	alvos	de	alta	temperatura.

6.4 Janela de proteção da lente
O Cyclops é	fornecido,	como	padrão,	com	uma	janela	de	proteção	que	cobre	e	protege	a	
lente do instrumento.

WARNING

Nunca olhe para o sol através deste instrumento -  isso pode causar danos graves aos 
olhos.

6.2 Cálculo do tamanho do alvo para instrumentos de foco fixo Cyclops 055L
O Cyclops 055L	tem	um	sistema	óptico	reflexo	de	precisão,	que	fornece	uma	visão	
‘Through	The	Lens’	e	proporciona	uma	definição	precisa	do	ponto	de	destino.	O	foco	é	fixado	
em 5 metros.

Campo de visão
O	sistema	óptico	reflexo	de	precisão	proporciona	um	campo	de	visão	estreito	a	partir	da	
parte frontal do instrumento para 5000 mm (Fig. 6-2).

Fig. 6-2 Campo de visão do termômetro Cyclops 055L 

Distância até o alvo (D) a partir do datum de óptica

Datum de 
óptica

Campo de visão

Diâmetro do feixe: nominalmente 
28mm a partir da parte frontal do 
instrumento para 5 metros



Termômetros portáteis

Guia do usuário

Cyclops L

16

6.5 Montagem de uma lente de plano fechado
Para	colocar	uma	lente	de	plano	fechado	no	termômetro	Cyclops,	desenrosque	a	janela	de	
proteção	transparente	do	conjunto	de	lentes	e	a	substitua	pelas	lentes	de	plano	fechado	
correspondentes.
As	características	de	transmissão	óptica	da	janela	de	proteção	e	da	lente	de	plano	fechado	
são	semelhantes.	Portanto,	não	haverá	erro	de	calibração	significativo,	e	a	compensação	da	
janela não será necessária.

6.6 Montagem de um filtro escuro
Em algum ponto, normalmente para alvos na faixa de 1600°C a 2000°C / 2900 a 3600°F, o 
usuário	pode	achar	muito	mais	confortável	alterar	da	janela	de	proteção	transparente	para	
a	janela	de	proteção	escura.	O	ponto	exato	no	qual	isso	será	necessário	dependerá	muito	do	
tamanho	e	emissividade	do	alvo,	e	então	isso	é	deixado	a	critério	de	cada	usuário.
Ao	medir	alvos	em	níveis	acima	do	que	é	considerado	confortável	usando	a	janela	proteção	
transparente (ou seja, a imagem através do visor é desconfortavelmente luminosa para o 
olho),	um	filtro	escuro	deve	ser	montado	no	lugar	da	janela	proteção	transparente.	
Para	colocar	um	filtro	escuro	no	termômetro	Cyclops,	desenrosque	a	janela	de	proteção	
transparente	do	conjunto	de	lentes	e	a	substitua	pelo	filtro	escuro.
As	características	de	transmissão	óptica	da	janela	de	proteção	e	do	filtro	escuro	são	
semelhantes.	Portanto,	não	haverá	erro	de	calibração	significativo,	e	a	compensação	da	
janela não será necessária.

6.7 Montagem de um filtro escuro em uma lente de plano fechado
Ao	medir	alvos	em	níveis	acima	do	que	é	considerado	confortável	usando	a	lente	de	plano	
fechado	(ou	seja,	a	imagem	através	do	visor	é	desconfortavelmente	luminosa	para	o	olho),	
uma	combinação	de	lente	de	plano	fechado	e	filtro	escuro	deve	ser	montada	no	lugar	da	
janela proteção transparente.
Para	colocar	uma	combinação	de	filtro	escuro	e	lente	de	plano	fechado,	desenrosque	a	janela	
de	proteção	do	conjunto	de	lentes	e	a	substitua	por	uma	lente	de	plano	fechado	(primeira),	
seguida	de	um	filtro	escuro.	Como	haverá	agora	um	elemento	óptico	extra	no	caminho	de	
visão do instrumento, um fator de compensação da janela de 0,92 deve ser inserido para 
permitir as perdas de energia associadas. Consulte a Seção 7.4.10.
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  Painel da tela

Leitura da
temperatura

Retícula do alvo
(1/3° círculo)

Fig. 6-3 Óptica do ocular do Cyclops
O	ocular	permite	olhar	para	o	termômetro	e	visualizar	a	cena	de	alvo.	A	definição	precisa	do	
alvo	é	proporcionada	pelo	amplo	campo	de	visão	angular	(9°)	e	a	retícula	do	alvo	pequena	e	
claramente	definida	(1/3°).
O	ocular	pode	ser	focado	manualmente	para	corresponder	às	características	de	visão	de	
cada usuário:
1)	 Use	o	visor	para	ver	um	fundo	plano,	brilhantemente	iluminados,	como	uma	parede	

em branco.

2)	 Gire	o	protetor	ocular	de	borracha	para	colocar	o	círculo	de	retícula	no	foco	mais	nítido	
possível.	O	ocular	está	agora	ajustado	aos	seus	olhos.	

3)	 Ajuste	o	anel	de	foco	principal	para	colocar	a	cena	do	alvo	no	foco	mais	nítido	possível	
no	círculo	de	retícula.

Ao realizar a leitura da temperatura (o disparador é pressionado), o valor medido será 
exibido no painel da tela do ocular. A temperatura é indicada nas unidades selecionadas no 
Menu Principal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I M  D A  S E Ç Ã O

6.8 Óptica do ocular
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7 Modos do Painel da Tela

7.1 Introdução
O	painel	da	tela	LCD	tem	três	modos	básicos	de	operação:
• Modo de Medição
• Modo de Menu
• Modo de Rota
Quando o termômetro é ligado, aparece uma tela de introdução. Esta tela desaparece 
automaticamente	e	é	substituída	pela	tela	de	Modo de Medição ou Modo de Rota.
Para acessar o Modo de Menu, pressione a tecla  (Entrar/selecionar) no teclado.

Observação

Em caso de problema que cause a perda de memória na placa, uma mensagem de erro 
será exibida próxima à parte inferior da tela. Para obter uma lista de códigos de erro e seus 
significados, veja Anexo 2

7.2  Modo de medição
Quando a unidade estiver no Modo de Medição, a tela indicará os valores de temperatura 
de	Pico,	Contínua,	Média	e	Vale	simultaneamente.	Se	você	tiver	um	Cyclops 055L, a tela 
mostrará a temperatura no modo Meltmaster especial em vez de a temperatura Média.
No lado do painel da tela LCD, o tipo de medição selecionado será mostrado com um 
tamanho	maior	e	mais	escuro	do	que	os	três	tipos	de	medição	não	selecionados.	Note	que	o	
termômetro	mede	em	todos	os	quatro	tipos	de	medição	continuamente.	

Fig.	7-1		Exibição	típica	do	Modo de Medição

Leitura de pico

Leitura instantânea

Leitura média 
(Temperatura Meltmaster 

para Cyclops 055L)

Leitura de vale

Emissividade

Bluetooth

Fonte de 
alimentação (Bateria 
ou USB)

Memória usada 
(quando a gravação estiver ativada)

ID do local 
(quando a gravação estiver ativada)
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Role usando as teclas  e  para selecionar e destacar o tipo de medição desejado. Este 
tipo de medição é então mostrado na tela.
Os	ícones	dos	modos	e	valores	associados	são	circulados	na	tela,	de	forma	a	que	o	modo	
ativo	permanece	na	mesma	posição	e	maior	do	que	os	tipos	de	medição	não	selecionados.

7.2.1 Medição de temperatura de pico
O	modo	de	medição	de	temperatura	de	pico	é	usado	para	medir	e	exibir	informações	sobre	
as temperaturas mais elevadas registradas pelo termômetro.
Os valores de temperatura de pico podem ser visualizados no ocular do instrumento.

a Disparador do termômetro pressionado
b O valor da temperatura de Pico	na	tela	salta	para	o	valor	da	temperatura	instantânea	

e sobe de acordo com a temperatura do objeto
c A temperatura do objeto cai, o último valor da temperatura de Pico mantém-se na 

tela
d O novo valor da temperatura de Pico é atingido, a tela é atualizada 
e A temperatura do objeto cai, o último valor da temperatura de Pico mantém-se na 

tela
f Disparador liberado, o último valor da temperatura de Pico é congelado na tela
g Disparador do termômetro pressionado
h	 O	valor	da	temperatura	de	Pico	na	tela	salta	para	o	valor	da	temperatura	instantânea	

(mesmo	se	inferior	do	que	o	último	valor	de	Pico mantido antes da liberação do 
disparador). Valor da temperatura de Pico mantido na tela

i Novo valor da temperatura de Pico	é	atingido,	a	tela	se	atualiza	à	medida	que	a	
temperatura do objeto se eleva

j A temperatura do objeto cai, o último valor da temperatura de Pico mantém-se na 
tela

Figura	7-2		Representação	gráfica	da	medição	de	temperatura	de	Pico	típica

Leitura de temperatura oscilante 
do objeto
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7.2.2 Medição de temperatura instantânea
A	medição	de	temperatura	instantânea	resulta	no	valor	da	temperatura	observado	em	
tempo real. A temperatura é atualizada continuamente e o valor é visualizado no ocular do 
instrumento.

7.2.3 Medição de temperatura média (Não disponível no Cyclops 055L)

A	medição	de	temperatura	média	resulta	um	valor	da	temperatura	‘suavizado’.

Para usar a função de colocar na média, pressione e mantenha pressionado o disparador. 
A	função	de	cálculo	da	média	opera	no	período	durante	o	qual	o	disparador	é	pressionado.	O	
cálculo	da	média	para	quando	o	disparador	é	liberado.
O	tempo	de	resposta	do	cálculo	da	média	é	controlado	pela	configuração	da	Constante de 
Tempo do Calculador de Média no Modo de Menu.	As	opções	são	Slow, Mid e Fast 
(Lento, Médio, Rápido).	Utilize	as	teclas				  e  para selecionar a opção pretendida a 
partir do menu.
Com a seleção da constante de tempo Rápido, a leitura da temperatura corresponde de 
perto	à	temperatura	do	objeto.	Apenas	as	oscilações	mais	rápidas	na	entrada	são	suavizados	
na	saída.	Com	a	seleção	da	constante	de	tempo	Lento, a leitura da temperatura é muito 
mais	suave,	exibindo	mais	um	valor	de	‘tendência’	em	vez	de	mostrar	as	alterações	rápidas.	
Com a seleção da constante de tempo Médio, a leitura da temperatura é calculada em 
algum lugar entre os valores da constante de tempo rápido e lento.

Fig.	7-3		Representação	gráfica	da	medição	de	temperatura	típica	Média  
com constantes de tempo Lento, Médio e Rápido

Constante de tempo 
do calculador de 
média Lento

Constante de tempo do 
calculador de média Rápido

Constante de tempo do 
calculador de média Médio

Leitura de temperatura oscilante 
do objeto

a Disparador do termômetro pressionado
b	 O	cálculo	da	média	é	iniciado	no	primeiro	valor	da	temperatura	instantânea.	Os	

valores da temperatura média são calculados, exibidos e atualizados a cada meio 
segundo	enquanto	o	disparador	permanece	pressionado.	O	valor	médio	final	é	mantido	
na	tela	lateral	quando	o	disparador	é	liberado.



Termômetros portáteis

Guia do usuário

Cyclops L

22

Figura	7-4		Representação	gráfica	da	medição	de	temperatura	de	Vale	típica

7.2.4 Medição de temperatura de vale
A medição de temperatura de Vale é	o	inverso	da	medição	de	temperatura	de	Pico	já	que	
permite	que	você	monitore	o	menor	valor	da	temperatura	em	vez	de	o	maior.	A	medição	de	
temperatura	começa	quando	o	disparador	é	pressionado	e	continua	até	que	o	disparador	
seja liberado (veja Fig. 7-4).
A temperatura é atualizada instantaneamente e o valor é visualizado no ocular do 
instrumento.

a Disparador do termômetro pressionado
b	 O	valor	da	temperatura	de	Vale	na	tela	salta	para	o	valor	da	temperatura	instantânea	

e é mantida de acordo com a temperatura do objeto
c A temperatura do objeto cai, o novo valor de temperatura de Vale é atingido, a tela 

é	atualizada	à	medida	que	a	temperatura	do	objeto	cai.	A	temperatura	do	objeto	
aumenta, o último valor da temperatura de Vale mantém-se na tela 

d A temperatura do objeto cai, o novo valor de temperatura de Vale é atingido, a tela 
é	atualizada	à	medida	que	a	temperatura	do	objeto	cai.	A	temperatura	do	objeto	
aumenta, o último valor da temperatura de Vale mantém-se na tela

e Disparador liberado, o último valor da temperatura de Vale é congelado na tela
f Disparador pressionado
g	 O	valor	da	temperatura	de	Vale	na	tela	salta	para	o	valor	da	temperatura	instantânea	

(mesmo	se	superior	do	que	o	último	valor	de	Vale	mantido	antes	da	liberação	do	
disparador).	A	tela	é	atualizada	à	medida	que	a	temperatura	do	objeto	cai

h	 A	temperatura	do	objeto	aumenta,	o	último	valor	da	temperatura	de	Vale	mantém-se	
na tela  

Leitura de temperatura 
oscilante do objeto
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7.2.5   Função de processamento Meltmaster (Cyclops 055L apenas)
É	difícil	realizar	uma	medição	de	temperatura	sem	contato	válida	em	um	fluxo	de	escória	
de	metal.	Isto	é	devido	às	grandes,	rápidas	e	aleatórias	oscilações	que	são	observadas	na	
radiação	emitida	pelo	fluxo.
Estas	variações	ocorrem	por	várias	razões	-	principalmente	cavitação	na	superfície	do	fluxo	
e	emissão	das	faíscas,	ambos	resultam	em	leituras	erroneamente	altas,	considerando	que	o	
obscurecimento pela fumaça reduzirá drasticamente os valores medidos.
A função de processamento Meltmaster no Cyclops 055L	é	projetada	especificamente	
para	esta	medição.	Ela	reduz	a	influência	destas	oscilações	e	fornece	uma	estimativa	válida	
da temperatura da escória de metal.
O Cyclops 055L é fornecido com a função de processamento Meltmaster	definida	como	o	
tipo	de	medição	padrão.	Isto	significa	que	é	o	tipo	de	temperatura	realçado	na	tela	lateral.	A	
função de processamento Meltmaster é exibida internamente no visor, bem como pode ser 
a	saída	via	comunicação	serial.



Fig. 7-5  Estrutura de menu do Cyclops
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7.3  Modo de menu
Quando o termômetro estiver no Modo de Menu,	as	opções	de	menu	disponíveis	
no termômetro Cyclops podem	ser	acessadas.	Isso	permite	visualizar	e	configurar	o	
termômetro	e	selecionar	as	opções	que	melhor	se	adaptam	às	suas	necessidades	de	
medição de temperatura.
1) Para acessar o Modo de Menu pressione a tecla .
	 As	opções	do	menu	principal	são	exibidas	como	ícones.	Existem	14	opções	do	menu	

principal,	embora	apenas	8	ícones	são	exibidos	na	tela	ao	mesmo	tempo	(Veja	Fig.	7-6).
2)	 Utilize	as	teclas	  e 	para	rolar	pelas	opções	de	menu.	O	item	de	menu	

selecionado	no	momento	é	realçado	por	um	quadro	‘intermitente’.
3) Para selecionar uma opção de menu, pressione a tecla .
	 Quando	uma	opção	de	menu	principal	é	selecionada,	as	subopções	disponíveis	serão	

exibidas.
4)	 Utilize	as	teclas	  e  para destacar a subopção pretendida a partir do menu. 

Pressione a tecla  para selecionar.
5)	 Para	as	subopções,	quando	um	valor	numérico	for	necessário,	utilize	as	teclas	de	

rolagem	para	selecionar	o	valor	numérico	desejado	e	depois	clique	na	tecla	  
para	definir	este	valor.	Por	exemplo,	para	alterar	a	emissividade	de	1,00	para	0,78,	
selecione o menu Emissividade, e pressione e segure a tecla  para alterar o valor 
de	1,00	para	0,78.	Se	você	‘ultrapassar’	o	valor,	use	a	tecla	  para retornar para o 
valor	requerido

	 Quando	alterar	os	valores	numéricos,	um	acelerador-chave	é	usado.	Quanto	mais	uma	
tecla	de	seta	é	pressionada,	maior	será	o	tamanho	da	mudança	do	passo.	No	painel	
da	tela,	o	dígito	sendo	aumentado	é	realçado	para	indicar	o	tamanho	do	passo	sendo	
feito.

6)	 Quando	você	tiver	definido	um	valor	de	parâmetro	desejado,	pressione	a	tecla	  
para	retornar	às	opções	do	menu	principal.

Fig. 7-6 Ícones do menu principal do Cyclops Modo de Menu
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7.4 Modo de menu - Descrições dos ícones
As	informações	neste	capítulo	devem	ser	usadas	junto	com	o	fluxograma	de	navegação	
(Página 24).

7.4.1   Sair
Quando	no	Modo	de	Menu,	clique	no	ícone	Sair	para	voltar	de	qualquer	submenu.

 

7.4.2   Emissividade  
Utilize	as	teclas	  e 	para	inserir	o	valor	necessário.	Para	obter	informações	sobre	os	
valores de emissividade, consulte a Seção 11 - Emissividade. O valor padrão é 1,00.

7.4.3a   Modo de gravação  
As leituras tomadas no modo Clássico, Estouro ou Travado podem ser armazenadas no 
Cyclops para posterior download. O dispositivo de gravação pode ser ligado ou desligado 
selecionando	os	ícones	(i)	On ou (ii) Off.
As	leituras	são	armazenadas	em	relação	à	hora	ou	data	atual	definida	no	relógio	(Consulte	a	
Seção 7.4.13).
As leituras são armazenadas também em relação a uma ID de localização alfanumérica 
de	4	caracteres,	que	pode	ser	definida	selecionando	o	ícone ID	(iii).	Após	definir	a	ID	da	
localização,	é	possível	aumentar	automaticamente	a	ID	a	cada	pressão	do	disparador,	
consulte	a	seção	8.
As	leituras	armazenadas	podem	ser	baixadas	selecionando	o	ícone Download (iv). Os 
dados	são	transmitidos	para	as	saídas	USB	e	Bluetooth.	O	protocolo	de	dados	transmitidos	é	
fornecido no Anexo 1.
As	leituras	armazenadas	podem	ser	excluídas	selecionando	o	ícone Excluir (v). Para evitar a 
exclusão	acidental,	este	ícone	requer	uma	entrada	dupla.
As	leituras	armazenadas	podem	ser	revisadas	selecionando	o	ícone Revisar (vi).

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

ou
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7.4.4   Modo do disparador
Modo	Disparo	determina	a	maneira	pela	qual	o	termômetro	funciona	e	o	que	acontece	com	
as	leituras	tomadas	pelo	instrumento.	Existem	quatro	modos	do	disparador:	Classic (i), 
Burst (ii), Latched (iii) and Route (iv) - Clássico, Estouro, Travado, Rota. Consulte a 
Seção	8	-	Modos	Operacionais	(Disparador).	O	modo	do	disparador	padrão	é	Clássico.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.5   Alarmes 
Permite	que	você	especifique	os	valores	de	alarme	para	o	alvo	sendo	medido.	A	função	tem	
três	subopções:	High Alarm (i), Low Alarm (ii) e Alarm Off (iii) - Alarme Alto, Alarme 
Baixo, Alarme Desligado. Quando os alarmes alto ou baixo estiverem selecionados, 
aparecerá	uma	tela	de	configuração	de	valores.	Utilize	as	teclas	  e  para inserir a 
temperatura	do	disparador	de	alarme.	A	configuração	padrão	para	o	alarme	Alto	e	Baixo	é	o	
valor médio do termômetro.
Quando um valor de limiar do alarme é ultrapassado, uma indicação visual é fornecida na 
tela lateral (  = acima do valor de alarme alto:  = abaixo do valor do alarme baixo). 
Um	aviso	sonoro	(bip	rápido)	também	é	indicado	se	o	emissor	sonoro	estiver	ligado.

(i) (ii) (iii)

7.4.6   Constante de tempo do calculador de média (não aplicável aos modelos Cyclops 055L)
A	função	da	constante	de	tempo	do	calculador	de	média	permite	que	você	defina	a	taxa	de	
cálculo	da	média	dos	valores	de	temperatura	tomados.	Existem	três	opções:	Fast (i), Mid 
(ii) e Slow (iii) - Rápido, Médio, Lento.	A	configuração	padrão	é	Médio.

(i) (ii) (iii)

7.4.7   Unidades
Selecione	°C,	°F,	K	(Kelvin)	ou	°R	(Rankine).	Observação: Se a tela de alta resolução for 
selecionada	(7.4.12),	apenas	°C	estará	disponível.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.3b   Exclusão de leitura anterior no modo de gravação
Se	o	modo	Gravação	estiver	ativado,	o	ícone	'Excluir	1'	estará	disponível	como	o	primeiro	
item de menu. Isso permite a exclusão rápida da última leitura armazenada.
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7.4.8   Retroiluminação 
Esta	configuração	controla	o	brilho	da	luz	de	fundo	da	tela	lateral.	Existem	três	opções	de	
retroiluminação	disponíveis:	High (i), Low (ii) e Off (iii) - Alta, Baixa, Desligada. Quando 
Alta	ou	Baixa	forem	selecionadas,	um	submenu	aparecerá	e	no	qual	você	pode	especificar	
um	limite	de	tempo	(em	segundos)	após	o	qual	a	luz	de	fundo	desliga	se	o	termômetro	
estiver	inativo.	A	configuração	padrão	é	Desligada.
Observação:	O	uso	da	luz	de	fundo	reduzirá	a	vida	útil	da	bateria.	Recomenda-se	que	a	luz	
de	fundo	seja	desligada	quando	não	for	necessário.
Observação:	A	luz	de	fundo	não	está	disponível	quando	alimentado	por	USB.

(i) (ii) (iii)

7.4.9  Emissor sonoro
Esta	opção	permite	que	você	ligue	ou	silencie	o	emissor	sonoro.	Quando	ligado,	o	emissor	
sonoro	indica	a	operação	do	disparador,	disparo	do	alarme,	resposta	de	comunicações	
ativas,	resposta	de	comunicações	perdidas	(Bluetooth).	As	opções	disponíveis	do	emissor	
sonoro são: Sounder On (i) ou Sounder Off (ii) - Emissor sonoro Ligado, Emissor 
sonoro Desligado.	A	configuração	padrão	é	Ligado.

(i) (ii)

7.4.10  Compensação da janela
Esta	função	permite	que	você	incorpore	manualmente	um	valor	de	compensação	conhecido	no	
cálculo	de	temperatura,	permitindo	a	refletividade	das	combinações	incomuns	das	janelas	de	
visualização.	Esta	função	pode	ser	configurada	para	On (i) ou Off (ii) (Ativada, Desativada).
Se	você	ativar	a	função,	será	exibida	uma	tela	na	qual	você	pode	definir	a	janela	de	
compensação	desejada.	Utilize	as	teclas	  e 	para	ajustar	o	valor.	A	configuração	
padrão é 1,000. Veja o exemplo na Seção 9.2.
Exemplos:

Janela de proteção transparente instalada: Compensação da janela Ativada
Filtro escuro de conforto para os olhos 
instalado:  

Compensação da janela Ativada

Lente de plano fechado instalada: Compensação da janela Ativada
Filtro escuro de conforto para os olhos e lente 
de plano fechado instalados:

Compensação da janela Desativada 
Valor definido para 0,920

Uma janela de visualização externa no 
processo do cliente:

Janela compensação Desativada 
Valor a ser determinado na prática

  (i) (ii)
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7.4.11  Sobre
Esta	função	acessa	as	informações	gerais	sobre	o	produto.	Os	detalhes	exibidos	incluem:	
informações	de	calibração,	número	de	série	do	termômetro,	identificador	de	Bluetooth, 
versão do software, leituras de temperatura ambiente Tmax e Tmin desde a última 
calibração	e	um	link	para	o	website,	www.landinst.com.
Use	as	teclas	de	seta	para	rolar	para	cima	e	para	baixo	na	tela	e	ver	a	lista	completa	das	
informações	disponíveis.

7.4.12  Tela de alta resolução
Quando ativada, a temperatura é exibida com uma resolução de 0,1°C.
A tela de alta resolução	pode	ser	configurada	para	On (i) ou Off (ii) - Ativada, 
Desativada. O padrão é Desativado.
Observação:	Apenas	unidades	°C	estão	disponíveis	com	o	modo	de	alta	resolução	(Consulte	
a Seção 7.4.7).

7.4.13  Relógio / Calendário
Permite	que	você	defina	a	hora	e	data	internas	(Consulte	a	Seção	4.1).
A	hora	do	Relógio	(i)	está	no	formato	de	24	horas	HH:MM.	Quando	a	hora	for	definida,	os	
segundos serão zerados. 
A Data (ii) está no formato dd/mm/aa.

(i) (ii)

7.4.14  Bluetooth
As	comunicações	por	Bluetooth	permitem	a	transmissão	sem	fio	de	informações,	do	
termômetro para outro dispositivo. O Bluetooth	pode	ser	configurado	para	On (i) ou Off (ii) 
(Ativado, Desativado). O padrão é Desativado.
Note	que	com	o	Bluetooth ativado,	a	vida	útil	da	bateria	será	reduzida.	Recomenda-se	que	
esta função seja desativada	quando	não	for	necessária.

(i) (ii)

(i) (ii)
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7.4.15  Comunicações seriais
A opção Instantânea	(i)	enviará	o	valor	de	temperatura	instantânea	sendo	medido	para	
a	porta	serial,	independentemente	do	que	está	realçado	na	tela	lateral.	Utilize	esta	opção	
quando	conectar	o	software	do	Land	Cyclops	Logger	a	um	PC	ou	dispositivo	móvel,	ou	se	
você	quiser	fazer	o	seu	próprio	processamento	de	dados	de	temperatura.
A opção Selecionar (ii)	enviará	o	valor	realçado	na	tela	lateral	para	a	porta	serial.	Utilize	
esta opção ao conectar o software existente, designado para operar com termômetros de 
estilo mais antigo Cyclops B,	ou	se	você	desejar	monitorar	o	processamento	realizado	pelo	
próprio Cyclops L.

(i) (ii)
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7.5 Modo de rota
O modo de rota é acessado através do sistema de menus (Consulte a Seção 7.4.4).
O	modo	de	rota	permite	que	você	carregue	até	nove*	rotas	pré-definidas	(ou	seja,	de	
definições	de	IDs	da	localização,	emissividades,	funções	de	tempo,	etc.)	no	Cyclops. Cada 
rota pode conter até 99 locais.
Este	modo	é	ideal	para	usuários	que	precisam	realizar	várias	leituras	em	um	tour	regular	
por	sua	fábrica	ou	processo.	As	localizações	pré-carregadas	ajudam	a	orientar	o	usuário	ao	
longo de cada rota.
Se	selecionada,	quando	escolher	o	número	da	rota,	a	localização	será	incrementada	
automaticamente em cada pressão do disparador.
Para navegar uma rota manualmente, utilize as teclas  e  para realçar a localização 
desejada e pressione o disparador do termômetro para efetuar uma medição.
Observação:	Além	de	limpar	as	medições	de	temperatura	por	rota,	não	há	nenhum 
recurso de gerenciamento de dados da rota no próprio instrumento do Cyclops: As rotas 
deve	ser	configuradas	e	carregadas	no	Cyclops	usando	o	software	externo,	que	está	
disponível	para	download	para	o	PC	e	dispositivos	móveis	em: 
ww.landinst.com/software-downloads 
Uma	vez	que	todas	as	medições	em	uma	rota	sejam	tomadas	e	armazenadas,	elas	podem	
ser descarregadas do Cyclops para o software externo.
A medição pode ser eliminada de uma rota usando o menu para navegar para o 
ícone	de	Apagar rota.
Consulte	o	Guia	do	Usuário	do	Software	do	Cyclops	Logger	para	obter	
instruções	sobre	como	programar	uma	rota.
* Cyclops v2.00 = 9 rotas, v1.00 = 4 rotas

Fig.	7-7		Exibição	típica	do	Modo de Rota
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8 Operação do disparador no ‘Modo de Medição’

8.1 Introdução
O disparador Cyclops	pode	ser	configurado	para	
operar	em	três	formas:	
• Clássico
• Estouro (não Cyclops 055L)

• Travado (não Cyclops 055L)

8.2 Clássico
A	operação	de	‘Clássico’	é	a	operação	mais	simples	e	a	que	mais	se	assemelha	aos	primeiros	
termômetros Cyclopss portáteis.
Todos	os	quatro	tipos	de	temperatura	medidos	(Pico, Instantânea, Média e Vale) são 
exibidos	na	tela	lateral	LCD.	Se	você	tiver	um	Cyclops 055L, a tela mostrará a temperatura 
no modo Meltmaster especial em vez de a temperatura Média.
O tipo de temperatura realçado é exibido na tela. Os valores de temperatura são 
transmitidos serialmente, via Bluetooth	e	USB,	em	intervalos	de	0,5s	quando	o	disparador	
é pressionado (consulte a Seção 7.4.15 e Anexo A1). Quando o disparador é liberado, a 
transmissão	para	e	todos	os	quatro	tipos	de	temperatura	são	armazenados	internamente	(se	
a gravação estiver ativada).

8.3 Estouro
A	operação	de	‘Estouro’	pode	ser	usada	para	monitorar	as	rápidas	mudanças	de	temperatura	
ou	registrar	um	perfil	de	temperatura,	como	uma	longa	tira	de	material.
Quando	o	disparador	é	pressionado,	a	temperatura	instantânea	é	transmitida	na	taxa	
de coleta máxima (aproximadamente 33 leituras por segundo) via Bluetooth, ou (se 
ativado) gravada na memória interna. Este modo de operação é denotado pela tela interna 
‘intermitente’	em	uníssono	com	o	‘bip’	do	emissor	sonoro	(se	ativado)	em	intervalos	de	
aproximadamente 0,5 segundos.
Quando o disparador é liberado, um pacote de dados de 2 partes é adicionado às leituras, 
indicando os valores do fator de transmissão da emissividade e janela.

8.4 Travado
Quando	o	modo	‘Travado’	é	selecionado,	a	medição	de	temperatura	é	iniciada	e	parada	
conforme	o	disparador	é	pressionado.	Portanto,	o	ideal	seria	você	deixar	o	Cyclops 
realizar	leituras	de	um	alvo	na	duração	dos	intervalos	configuráveis.	O	valor	instantâneo	é	
transmitido através de Bluetooth/USB	ou	(se	ativado)	gravado	na	memória	interna.
Quando	o	modo	travado	é	selecionado,	você	deve	inserir	a	duração	necessária	entre	cada	
leitura. O intervalo de duração é de 0,25 segundos a 120 minutos. O processamento da 
função	de	tempo	é	reiniciado	para	cada	medição.	Se	você	selecionar	uma	duração	menor	
que	0,25	segundos,	a	opção	de	infinitos	'∞:∞:∞'	é	habilitada.	Isso	leva	uma	única	leitura	
entre	pressões	do	disparador:	iniciar	o	processamento	da	função	de	tempo	na	primeira	
pressão e completá-lo no segundo.

Disparador
liberado

Disparador
pressionado
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8.5 Gravação 
Para	habilitar	a	gravação	de	qualquer	operação	do	disparador	no	‘modo	de	medição’,	entre	
no	menu	e	selecione	o	ícone	de	gravação.	No	submenu	de	gravação,	a	gravação	pode	ser	
ativada (Consulte a Seção 7.4.3). 
Modo de gravação:

Quando ativado, os valores de temperatura são armazenados para posterior download, 
juntamente	com	a	hora,	data,	emissividade,	transmissão	da	janela	e	uma	ID	da	localização	
especificada	pelo	usuário.	
Até	9999	leituras	podem	ser	armazenadas.	Este	é	cada	leitura	no	modo	‘Clássico’	ou	
‘Travado’	ou	aproximadamente	5	minutos	de	dados	no	modo	‘Estouro’.
Com o modo de gravação ativo, a ID da Localização ajustada pelo usuário e a porcentagem 
de memória utilizada são exibidas na tela lateral LCD.

Para	alterar	a	ID	da	localização,	selecione	o	ícone	no	
menu de gravação. A ID da localização tem uma opção de 
‘autoincremento’	que	pode	ser	ativada	(i)	ou	desativada	(ii).	
Quando	ativada,	a	cada	pressão	do	disparador	os	dígitos	
numéricos	aumentarão	no	lado	direito	da	ID	em	+1.	Por	
exemplo,	se	a	ID	for	ABØØ,	então	os	dígitos	numéricos	no	
lado direito serão aumentados de ABØØ para AB99; se a ID 
for AØØØ, aumentará até A999.

Para baixar as leituras armazenadas via Bluetooth	ou	USB,	clique	no	ícone	
de	download.	As	leituras	que	tenham	sido	previamente	registradas	serão	
enviadas	do	Cyclops	via	USB	serial	ou	Bluetooth,	juntamente	com	os	dados	
adicionais associados a cada leitura. Consulte o Anexo 3 para obter o formato 
da transmissão de dados.

A	fim	de	receber	os	dados	enviados,	o	usuário	precisará	executar	o	software	que	pode	
aceitar a transmissão ASCII da porta de comunicação do PC associada ao conector 
Bluetooth/USB.	Alternativamente,	o	software	do	Cyclops	Logger	pode	fornecer	essa	
funcionalidade

Para	rever	a	leituras	armazenadas,	selecione	o	ícone	Revisar. 

Para	apagar	a	memória	interna,	selecione	o	ícone Apagar. 
 

 
 
Quando	a	memória	estiver	100%	completa	(exibida	na	tela	LCD	lateral),	o	modo	de	
gravação será automaticamente desativado, e a memória precisará ser apagada antes de 
outras	medições	serem	gravadas.	Qualquer	operação	que	esteja	atualmente	em	andamento,	
por exemplo, executando o modo travado, continuará, mas as leituras não serão 
armazenadas.

F I M  D A  S E Ç Ã O

(i) (ii)
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9 Operação do termômetro

WARNING

Nunca olhe para o sol através deste instrumento -  isso pode causar danos graves aos 
olhos.

 
Esta	seção	fornece	alguns	exemplos	de	cenários	em	que	o	Cyclops pode ser usado.
Antes	da	medição	de	temperatura,	o	termômetro	deve	ser	configurado	conforme	exigido	
pelo	cenário	escolhido.
O	procedimento	de	configuração	pode	ser	dividido	em	três	diferentes	grupos	de	
configuração:
•	 Configuração	da	saída	de	dados
•	 Configuração	da	medição
•	 Configuração	da	gravação	
•	 Configuração	da	interface	do	usuário
A	lista	a	seguir	detalha	os	grupos	de	configuração	e	as	seleções	disponíveis.

Grupo de configuração Função Opções de seleção
Configuração da saída 
de dados

Modo do disparador Clássico / Estouro / Travado / Rota

Bluetooth Ligado / Desligado
Configuração da 
medição

Unidades °C / °F / K / °R
Alta resolução 0,1°C
Emissividade (0,10 a 1,20)
Constante de tempo  
do calculador de média

Rápido / Médio / Lento

Compensação da janela Ativada (0,80 a 1,20) / Desativada
Configuração da 
gravação

Habilitar Ligado / Desligado

Relógio Hora e Data
ID da localização alfanumérico de 4 dígitos  

(autoincremento)
Configuração da 
interface  
do usuário

Luz de fundo Alta (insira o valor do timer) 
Baixa (insira o valor do timer) 
Desligada

Emissor sonoro Ligado / Desligado
Alarmes Alarme alto (insira o valor do ponto de 

ajuste) 
Alarme baixo (insira o valor do ponto de 
ajuste) 
Desligado
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9.1  Operação (Exemplo 1: medição de temperatura simples)
1) Ligar o termômetro com o interruptor Liga/Desliga. Será exibida a tela de inicialização, e 

após alguns segundos a tela mudará para mostrar a tela do modo de medição.
2) Verifique o estado da bateria, certifique-se de que haja energia suficiente na bateria.
3) Se o modo do disparador não estiver ainda definido para o Modo Clássico, 

vá para Modo de Menu, abra o menu do Modo do Disparador e selecione 
o Modo Clássico.

4) Introduza o valor de Emissividade para o material sob observação (consulte 
as informações na Seção 11).

5) Certifique-se de que a Compensação da janela esteja Desligada.

6) Certifique-se de que a função Alarmes esteja definida para Desligado.

7) Certifique-se de que a função Bluetooth esteja definida para Desligado.

8)	 Na	tela	lateral,	selecione	a	opção	de	medição	de	temperatura	Instantânea (Consulte 
a Seção 7.2).

9)	 Ajuste	o	ocular	para	se	adequar	ao	usuário	(Consulte	a	Seção	6.3),	então	foque	o	
termômetro no alvo e, usando um ajuste de foco da lente (Consulte a Seção 5.5), 
foque	a	retícula	na	área	sob	observação.	Verifique	se	a	retícula	está	totalmente	
preenchida	pelo	alvo,	reposicione,	se	necessário.

10) Pressione o disparador para iniciar a medição. A tela principal e o visor do ocular são 
atualizados com a leitura

11) Libere o disparador para parar a medição e congele o último valor registrado no visor 
principal.
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9.2 Operação (Exemplo 2: medição de temperatura complexa)
Em	algumas	aplicações	industriais,	uma	janela	ou	porta	de	visualização	pode	estar	localizada	
entre	o	termômetro	e	o	objeto	de	alvo.	Isso	pode	levar	a	uma	redução	na	quantidade	de	
energia	radiante	que	atinge	o	termômetro	a	partir	do	alvo.
As	seguintes	instruções	explicam	em	detalhes	a	operação	de	um	Cyclops em uma aplicação 
de medição de temperatura complexa (como na Fig. 9-1).

Fig.	9-1		Aplicação	de	medição	de	temperatura	complexa	típica

Janela da porta de visualização
Por exemplo, Vidro - fator de 

compensação da janela típica (0,920)

Alvo quente: Aço doce
Valor de emissividade típico (0,35)

1)	 Verifique	o	estado	da	bateria,	certifique-se	de	que	haja	energia	suficiente	na	bateria.
2) Entre no Modo de Menu, abra o menu do Modo do Disparador e selecione o Modo 

Clássico.
3) Introduza o valor de Emissividade para o material sob observação (0,35).
Se o fator de compensação da janela da janela/porta de visualização é conhecido:
4)	 Defina	Compensação da janela para Ativada.
5)	 Insira	o	fator	de	compensação	conhecido	(por	exemplo,	0,920	para	Vidro,	0,880	para	

Safira)
Se o fator de ‘Compensação da Janela’ da janela/porta de visualização não é conhecido:
6)	 Tome	e	registre	a	leitura	com	o	termômetro	de	um	valor	de	temperatura	conhecido,	

com	a	emissividade	definida	para	corresponder,	e	a	Compensação da Janela	definida	
como	padrão	(ou	seja,	fonte	de	calor	do	campo	negro,	emissividade	definida	para	1,00	
e Compensação da Janela	definida	para	1,000).	

7)	 Coloque	uma	janela/porta	de	visualização	sobressalente	entre	o	termômetro	e	a	fonte	
de calor de corpo negro e tome uma nova leitura de temperatura. 

8)	 Entre	no	submenu	Compensação da Janela > Ativada e altere o valor do fator 
de compensação da janela com as teclas  e 	até	que	o	visor	de	temperatura	
mostre	o	mesmo	valor	registrado	e	tomado	da	fonte	de	valor	conhecida.	Agora,	você	
deve usar este valor da Compensação da Janela,	já	que	é	a	correta	para	o	material	
escolhido	na	janela/porta	de	visualização	(por	exemplo,	0,880).
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9) Selecione a opção de medição de temperatura Instantânea.
10)	 Foque	o	termômetro,	através	da	janela/porta	de	visualização,	no	alvo	e	foque	a	

retícula	na	área	sob	observação.	Verifique	se	a	retícula	está	totalmente	preenchida	
pelo alvo, reposicione, se necessário

11) Pressione o disparador para iniciar a medição. A tela principal e o visor do ocular são 
atualizados com a leitura.

12) Libere o disparador para parar a medição e congele o último valor registrado no visor 
principal.

9.3 Operação (Exemplo 3: modo de rota)
1) Ligue o termômetro com o interruptor Liga/Desliga. Será exibida a tela de inicialização, e 

após alguns segundos a tela mudará para mostrar a tela do modo de medição.
2)	 Verifique	o	estado	da	bateria,	certifique-se	de	que	haja	energia	suficiente	na	bateria.
3) Se as rotas ainda não foram baixadas para o termômetro, conecte o Software 

Logger e siga os passos em Gerenciamento da Rota em seu guia do usuário para 
fazer isso.

4)	 Defina	o	termômetro	para	o	modo	de	rota	e	selecione	uma	rota,	entrando	no	Modo 
de Menu, abrindo o Menu do Disparador e selecionado o Modo de Rota; então 
selecione uma rota salva na memória selecionando o número da rota (1,2,3 ou 4) e 
selecione	se	deseja	que	a	localização	da	rota	aumente	automaticamente	ao	longo	da	
rota.

5) Quando no Modo de Medição, a tela lateral agora mostrará uma lista de locais ao 
longo da rota selecionada; esses locais podem ser navegados utilizando as teclas 
para	cima	e	para	baixo.	Três	locais	e	as	suas	medições	serão	exibido;	o	do	meio	é	a	
localização	selecionada	no	momento	e	é	onde	as	medições	serão	armazenadas.

6) Pressione o disparador para iniciar a medição. A localização selecionada atualmente na 
tela lateral e o visor do ocular são atualizados.

7) Libere o disparador para parar a medição e congele o último valor registrado no visor 
principal.

8)	 Essa	medição	será	armazenada	quando	as	teclas	para	cima,	para	baixo	ou	enter	forem	
pressionadas. 

9) Os dados armazenados em uma rota são salvos no Cyclops para download em um 
momento posterior; isso é realizado no software do registrador usando a função 
Baixar Rotas.

 
 
 

F I M  D A  S E Ç Ã O
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10 Comunicação do Cyclops
A comunicação com o Cyclops,	a	partir	do	software	externo,	pode	ser	sem	fio	(via	
Bluetooth)	ou	através	de	um	cabo	USB.
Se	estiver	usando	a	porta	USB,	é	recomendável	que	a	opção Bluetooth esteja Desligada no 
menu.
Da mesma forma, se a comunicação via Bluetooth estiver sendo usada, é recomendável 
que	a	comunicação	USB	não	seja	utilizada.	No	entanto,	o	USB	ainda	pode	ser	usado	para	
energia neste caso.
Para	capturar	informações	do	Cyclops,	é	melhor	usar	o	software	do	Cyclops	Logger.	Para	
instruções	de	funcionamento	completas,	consulte	o	Guia	do	Usuário	do	software	do	Cyclops	
Logger.

10.1 Bluetooth
Quando o Bluetooth	estiver	ativado	no	sistema	de	menus,	o	ícone	de	Bluetooth na tela 
lateral	piscará	até	ser	emparelhado	com	o	software	Logger.
O Cyclops	requer	uma	chave	de	acesso	de	0000,	que	é	fornecida	automaticamente	pelo	
software Logger.
Assim	que	a	comunicação	com	o	software	Logger	for	estabelecida,	um	ícone IOIOI 
aparecerá	acima	do	ícone	de	Bluetooth.
O Cyclops	e	software	Logger	mantêm	o	canal	de	comunicação	de	Bluetooth ativo, 
comunicando-se continuamente um com o outro. Se a comunicação for interrompida 
de	qualquer	forma,	o	ícone	de Bluetooth começa a piscar novamente, e o processo de 
emparelhamento	deve	ser	repetido.
As	comunicações	por	Bluetooth	são	pesadas	para	consumo	de	energia	e,	a	fim	de	prolongar	
a	vida	útil	da	bateria,	ele	deve	ser	desligado	quando	não	for	necessário.

10.2 USB
A	comunicação	USB	é	detectada	automaticamente	pelo	computador	host	quando	o	cabo	for	
conectado.

 
 
 

F I M  D A  S E Ç Ã O
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11 Emissividade

11.1 Valores de emissividade dos modelos Cyclops 100L e Cyclops 160L
Para	obter	medições	de	temperatura	precisas,	o	valor	da	emissividade	da	superfície	do	alvo	
deve	ser	conhecido.	Esta	seção	do	Guia	do	usuário	contém	valores	de	emissividade	típicos	
dos materiais mais comumente medidos para cada variante do termômetro. 
Quando	o	valor	da	emissividade	não	é	informado,	isso	significa	que	o	termômetro	pode	ser	
inadequado	para	a	aplicação	de	medição,	a	temperatura	do	alvo	está	fora	do	alcance	da	
medição	do	termômetro	ou	o	valor	da	emissividade	não	pode	ser	especificado	com	precisão	
e deve ser determinado in situ (Consulte a Seção 11.2). Se tiver dúvidas com relação à 
emissividade	do	alvo	na	aplicação	da	sua	medição,	entre	em	contato	com	a	AMETEK	Land,	
para	obter	assistência.

Refratários

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Alumina 0,30 0,30
Tijolo Vermelho 0,80 0,80

Refratário branco 0,30 0,35
Sílica 0,30 0,60
Silimanita 0,60 0,60

Cerâmica 0,40 0,50
Magnésia - -

Ligas

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Latão 0,20 0,18

Oxidado 0,70 0,70
Chromel e Alumel 0,30 0,30

Oxidado 0,80 0,80
Constantan e Manganina 0,25 0,22

Oxidado 0,65 0,60
Inconel 0,30 0,30

Oxidado 0,85 0,85
Monel 0,25 0,22

Oxidado 0,70 0,70
Nicromo 0,30 0,28

Oxidado 0,85 0,85
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Ligas

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Alumínio 0,13 0,09

Oxidado 0,40 0,40
Cromo 0,43 0,34

Oxidado 0,75 0,80
Cobalto 0,32 0,28

Oxidado 0,70 0,65
Cobre 0,06 0,05

Oxidado 0,85 0,85
Ouro 0,05 0,02
Ferro e Aço 0,35 0,30

Oxidado 0,85 0,85
Chumbo 0,35 0,28

Oxidado 0,65 0,65
Magnésio 0,27 0,24

Oxidado 0,80 0,75
Molibdênio 0,33 0,25

Oxidado 0,80 0,75
Níquel 0,35 0,25

Oxidado 0,85 0,85
Paládio 0,28 0,23
Platina 0,27 0,22
Ródio 0,25 0,18
Prata 0,05 0,04

Oxidado 0,10 0,10
Estanho 0,40 0,28

Oxidado 0,60 0,60
Titânio 0,55 0,50

Oxidado 0,80 0,80
Tungstênio 0,39 0,30
Zinco 0,50 0,32

Oxidado 0,60 0,55



45

Cyclops LTermômetros portáteis

Guia do usuário

Diversos

Material Cyclops 100L Cyclops 160L
Amianto Papelão/papel/tecido 0,90 0,90
Asfalto 0,85 0,85
Carbono Grafite 0,85 0,85

Fuligem 0,95 0,95
Cimento e concreto 0,65 0,70
Tecido - Todos os tipos de trama fechada 
(a trama aberta reduz a emissividade)

0,75 0,80

Vidro Espessura de 3mm - -
Espessura de 6mm - -
Espessura de 12mm - -
Espessura de 20mm 0,80 -

11.2  Determinação prática do valor de emissividade
Para	muitas	aplicações,	como	ligas	metálicas,	não	é	possível	especificar	um	valor	de	
emissividade	fixo.	Em	tais	casos,	é	possível	fazer	um	determinação	prática	in	situ	do	ajuste	
de	emissividade	necessário	por	meio	de	comparação	com	uma	medição	de	referência,	como	
um leitura por termopar.
O procedimento para fazer isso é seguinte:
1)	 Foque	o	termômetro	na	superfície	do	alvo,	no	ponto	de	medição	escolhido.	Permita	

que	a	leitura	estabilize	e	libere	o	disparador	para	congelar	as	leituras	na	tela	lateral.
 Observação:	Não	toque	no	disparador	novamente	até	que	o	procedimento	seja	

concluído.
2)	 Utilizando	um	termopar	ou	instrumento	de	referência,	meça	a	temperatura	na	

localização do alvo.
3) Pressione a tecla Selecionar  para ir para o modo de Menu, pressione a tecla de 

seta para baixo 	para	selecionar	a	configuração	e pressione a tecla Selecionar 
, para selecionar esta opção.

4) A tela exibirá o valor de emissividade atual e o última valor de temperatura medida.
5)	 Use	as	teclas	Para cima  e Para Baixo  para alterar o valor de emissividade. 

A	leitura	da	temperatura	mudará	para	indicar	o	valor	que	teria	sido	obtido	na	nova	
configuração	de	emissividade.

6)	 Continue	a	ajustar	o	valor	de	emissividade	para	cima	ou	para	baixo	até	que	a	
temperatura	exibida	corresponda	o	mais	próximo	possível	com	a	temperatura	de	
referência.

7) Pressione a tecla Selecionar  para armazenar o novo valor de emissividade, 
pressione a tecla de seta Para cima 	para	retornar	ao	ícone	Sair e pressione a 
tecla Selecionar  para retornar ao modo de Medição.

	 Todas	as	leituras	subsequentes	passarão	agora	a	utilizar	o	novo	ponto	de	ajuste	de	
emissividade.

	 Note	que	o	novo	valor	de	emissividade	será	armazenado	no	desligamento.
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11.3  Valores de emissividade dos termômetros Cyclops 055L
A	fim	de	obter	uma	verdadeira	representação	da	temperatura	do	metal,	é	necessário	definir	
o	valor	de	emissividade.	Para	os	aços	líquidos,	este	tipicamente	está	na	faixa	de	0,50	a	0,55,	
mas	é	conhecido	por	variar	um	pouco	de	acordo	com	o	tipo	de	liga	e	irá	certamente	diferir	
de outros metais.
O	valor	de	emissividade	pode	ser	definido	em	relação	a	um	termopar	de	imersão	ou	outra	
medida	de	referência	através	da	visualização	da	superfície	recentemente	limpa	enquanto	no	
forno de fundição. O procedimento para a obtenção do valor de emissividade é muito rápido 
e simples de executar, como descrito abaixo:
1)	 Na	maior	proximidade	possível,	foque	o	Cyclops 055L	na	superfície	limpa	do	metal	

fundido e pressione o disparador para leitura.

2)	 Quando	o	instrumento	estiver	mostrando	um	valor	de	temperatura	estável,	obtenha	
uma	leitura	por	termopar	de	imersão	ou	de	outra	referência.

3) Quando o disparador for liberado, as leituras serão congeladas na tela lateral. 
Pressione	a	tecla	'selecionar'	 	para	entrar	em	modo	de	'menu',	então	pressione	a	
tecla de seta 	para	realçar	o	ícone	'e'.	Pressione	a	tecla	  para selecionar esta 
opção.

4) A tela exibirá o valor de emissividade atual, juntamente com a temperatura registrada 
mais recentemente. Alterar o valor de emissividade mostrará a temperatura calculada 
que	teria	sido	exibida	no	novo	valor	de	emissividade.

5)	 Ajuste	o	valor	de	emissividade	para	cima	ou	para	baixo	até	que	a	temperatura	
calculada	corresponda	o	mais	próximo	possível	com	a	leitura	de	referência.

6) Pressione a tecla  para inserir o novo valor de emissividade e depois pressione a 
tecla 	para	ir	para	o	ícone	Sair	e	pressione	 	para	retornar	ao	modo	de	‘medição’.

Todas	as	leituras	subsequentes	passarão	agora	a	utilizar	o	novo	valor	de	emissividade	
ajustado.

11.4  Valores de emissividade dos termômetros Cyclops 390L
Para	obter	medições	de	temperatura	precisas,	o	valor	da	emissividade	da	superfície	do	alvo	
deve	ser	conhecido.
Para um foco do Cyclops 390L	nas	chapas	de	aço	carbono,	a	emissividade	do	alvo	está	
geralmente	entre	0,8	e	0,9,	dependendo	da	composição	exata	do	aço	e	nível	de	oxidação.
Entre	em	contato	com	AMETEK	Land	para	mais	informações.

11.4.1 Valores de emissividade de tubos do reformador
Ao	medir	a	temperatura	de	tubos	do	reformador,	recomendamos	enfaticamente	que	você	
use uma sonda Land Gold Cup Probe, para obter uma medição de temperatura inicial 
precisa,	a	partir	da	qual	você	pode	determinar	a	emissividade	de	seus	tubos.
Um	valor	de	emissividade	típico	é	0,85.	A	AMETEK	Land	também	fornece	um	serviço	no	qual	
podemos analisar uma amostra do material para determinar a emissividade precisa.

F I M  D A  S E Ç Ã O
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12 Acessórios e peças de reposição

12.1 Acessórios

Lentes de plano fechado tipo 110 e Tipo 135
As	lentes	de	plano	fechado	Tipo	110	(802007)	e	Tipo	135	(802008)	permitem	que	o	Cyclops	
foque	nos	alvos	a	distâncias	que	estão	demasiado	perto	para	medir	com	a	lente	padrão.
A	lente	Tipo	110	tem	um	foco	fixo	a	215	mm/8,5	pol,	com	um	tamanho	de	alvo	mínimo	de	
0,4	mm/0,016	pol.	Uma	aplicação	típica	para	esta	lente	é	a	observação	de	filamento/arame	
quente.	
A lente Tipo 135 tem um foco variável de 450 mm/17,7 pol a 620 mm/24,4 pol, com um 
tamanho	de	alvo	mínimo	de	1,8mm/0,07	pol.	Uma	aplicação	típica	para	esta	lente	é	a	
calibração	em	fornos	de	abertura	pequena.

Fig.	12-2	Estojo	Rígido	(vistas	de	aberto	e	fechado)

Estojo rígido de proteção
O	Estojo	Rígido	(801777)	é	uma	caixa	moldada	por	injeção	robusta,	leve,	impermeável	e	à	
prova	de	choques,	com	plena	proteção	ambiental.	É	fornecida	com	revestimento	de	espuma	
de corte personalizado, com recortes para o termômetro e acessórios fornecidos, permitindo 
que	todos	os	itens	do	‘kit’	sejam	mantidos	juntos,	para	conveniência.
Dimensões:	360	x	290	x	165mm/14,2	x	11,4	x	6,5	pol	(largura	x	comprimento	x	
profundidade)

Fig.	12-1		Lentes	de	plano	fechado	tipo	110	e	Tipo	135
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Cyclops Logger
O Cyclops Logger permite o registro externo dos dados 
transmitidos a partir do termômetro Cyclops, mantendo a 
portabilidade total. 
O Cyclops é fornecido com software Logger gratuito. 
A	AMETEK	Land	fornece	um	dispositivo	móvel	(Parte	Nº	
809633)	como	aplicativo	Logger	pré-instalado	e	o	código	de	
ativação. Ele permite visualizar, analisar e registrar leituras 
de temperatura ao vivo a partir do Cyclops no dispositivo 
móvel. 

Tampa térmica de proteção
A	tampa	térmica	de	proteção	(811279)	é	enfaticamente	
recomendada para uso em ambientes adversos.
A tampa protege o instrumento contra o excesso de calor 
radiante	e	reduz	os	choques	térmicos.	Ela	também	forma	
uma	barreira	altamente	eficaz	contra	a	entrada	de	poeira.
A grande área da janela permite uma visão clara da tela 
lateral e dá acesso às teclas de controle, para ativar a 
operação do menu.

Fig. 12-4  Tampa  
térmica de proteção

Adaptador Cyclops Long Eye Relief (LER)
O	adaptador	Cyclops	Long	Eye	Relief	(LER)	(804685)	é	
um	acessório	que	permite	que	os	usuários	do	termômetro	
Cyclops	possam	ver	todo	o	campo	de	visão,	o	círculo	de	
medição	e	o	visor	de	temperatura	interno,	enquanto	a	parte	
traseira do instrumento está sendo mantida afastada dos 
olhos.	O	adaptador	destina-se	a	usuários	usando	capacetes,	
óculos ou outros dispositivos de proteção ocular - Consulte a 
Seção	12.3	para	obter	mais	informações.

Fig. 12-5  Adaptador LER

Fig. 12-3  Cyclops Logger
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Caixa de borracha industrial
A	Caixa	de	borracha	industrial	(Parte	Nº	809705)	fornece	proteção	adicional	para	o	seu	
termômetro	Cyclops.	A	caixa	é	compatível	com	todos	os	modelos	do	termômetro	Cyclops.

Fig.	12-6		Caixa	de	borracha	industrial

12.2 Peças de reposição

Descrição Número da peça
Parassol 802211
Tampa da lente 802083
Alça de pulso 801994
Tampa da bateria 804090
Janela de proteção da lente 802061
Almofada de borracha do tripé 802311
Tampa térmica de proteção 811279
Caixa de borracha industrial 809705
Parassol 809636

Fig. 12-7  Parassol

Parassol
O	Parassol	(Parte	Nº	809636)	fornece	proteção	
adicional para a lente do seu termômetro Cyclops. 
Observação:		Se	você	estiver	usando	uma	Tampa	
térmica de proteção, o Parassol terá de ser removido 
antes de montar a tampa.
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12.3  Montagem e uso de um adaptador Long Eye Relief (LER)
O	adaptador	Cyclops	Long	Eye	Relief	(LER)	(804685)	é	um	
acessório	que	permite	que	os	usuários	do	termômetro	Cyclops	
possam	ver	todo	o	campo	de	visão,	o	círculo	de	medição	e	o	
visor	de	temperatura	interno,	enquanto	a	parte	traseira	do	
instrumento	está	sendo	mantida	afastada	dos	olhos.	O	adaptador	
destina-se a usuários usando capacetes, óculos ou outros 
dispositivos de proteção ocular.

Observação

Antes de instalar o adaptador LER, examine a extremidade de diâmetro menor da unidade 
e certifique-se de que há um disco de vidro de aproximadamente 2 mm a partir desta 
extremidade. O plano do disco de vidro é compensado em um pequeno ângulo (~10°) em 
relação ao eixo óptico (Veja Fig. 12-7).

O	disco	de	vidro	é	um	filtro	de	absorção	de	infravermelho	e	é	essencial	para	a	segurança	dos	
olhos	na	visualização	de	alvos	muito	quentes.

12.3.1  Instruções de instalação
1) Desaperte o protetor ocular ajustável do 

foco	no	sentido	anti-horário,	para	estender	o	
comprimento	do	ocular	o	mais	longe	possível	do	
corpo	principal	do	termômetro	(Fig.	12-8).

2)	 Utilizando	a	chave	de	fendas	incluída	com	o	kit,	
solte	e	remova	os	parafusos	em	cruz	3	x	M2	que	
prendem o suporte da proteção ocular ao corpo 
do ocular (Fig. 12-9).

3) Levante a proteção ocular da parte posterior do 
ocular.	Mantenha	o	ocular	em	um	local	seguro,	
para eventual futura remontagem

4) Insira o novo adaptador LER na extremidade do 
ocular	e	gire	até	que	as	3	reentrâncias	do	corpo	
estejam	alinhadas	com	os	orifícios	dos	parafusos	
(Fig. 12-10).

Disco de vidro 

Fig. 12-7  Adaptador LER

Figura 12-9

Figura	12-8
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5) Substitua os 3 parafusos em cruz e aperte-os 
suave e uniformemente (Fig. 12-11).

 Observação: 3 parafusos em cruz 
sobressalentes	estão	incluídos	no	kit	do	
adaptador LER.

Figura 12-10

Figura 12-11

Figura 12-12

6) Parafuse o adaptador LER para dentro ou para 
fora para atender à sua necessidade (Fig. 12-
12).

 O termômetro Cyclops pode agora ser usado 
com o adaptador LER montado.

12.3.2  Uso de um Cyclops com o adaptador LER
O termômetro deve ser usado exatamente como 
antes,	embora	possa	ser	observado	que	há	uma	
redução na ampliação da cena exibida através do 
ocular.

É	possível	afastar	o	ocular	dos	olhos	em	pelo	menos	50	mm	e	ainda	ver	o	campo	de	visão	
total,	o	círculo	de	medição	e	o	visor	de	temperatura	interno.
O	protetor	de	borracha	no	adaptador	LER	pode	ser	usado	para	ajustar	o	ocular	para	obter	o	
melhor	foco	possível	no	círculo	de	retícula,	embora	isso	geralmente	é	menos	crítico	do	que	
para o ocular padrão, de alta ampliação. 
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12.4  Montagem da caixa de borracha industrial

1
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13 Manutenção
O termômetro Cyclops	foi	concebido	especificamente	para	exigir	muito	pouca	manutenção.	
Há	vários	processos	que	são	recomendados	para	ajudar	a	garantir	que	o	instrumento	
permaneça reparável.
•	 Certifique-se	de	que	a	tampa	da	lente	esteja	montada	quando	o	termômetro	não	

estiver em uso.
•	 Assegure	que	o	conjunto	de	lentes,	ocular	e	painel	da	tela	sejam	mantidos	limpos	

e livres de contaminantes. Regularmente, limpe estes componentes com cuidado, 
utilizando um pano macio para lentes e produto de limpeza de lentes patenteado.

•	 Verifique	o	termômetro	quanto	a	danos	regularmente.	Preste	especial	atenção	ao	
conjunto de lentes, ocular, painel da tela, disparador e interruptor liga/desliga.

•	 Assegure	que	uma	bateria	de	reserva	totalmente	carregada	seja	mantida	com	o	
termômetro, a todo momento.

No	improvável	caso	de	uma	falha	do	instrumento,	não	tente	investigar	ou	reparar	a	falha	no	
local.	Entre	em	contato	com	a	AMETEK	Land	para	solicitar	um	reparo.
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14 Registro de configuração do usuário
O Cyclops pode	ser	configurado	para	atender	às	suas	necessidades	de	medição.	As	escolhas	
de	configurações	e	valores	de	parâmetro	são	armazenadas	na	memória	do	termômetro.
Se	o	termômetro	for	devolvido	para	a	AMETEK	Land	para	reparo	ou	recalibração,	é	possível	
que	as	configurações	de	usuário	armazenadas	sejam	substituídas	e	o	termômetro	volte	para	
você	com	as	configurações	padrão	de	fábrica.
Portanto,	é	recomendável	que	uma	vez	que	você	tenha	configurado	o	termômetro	para	
corresponder	aos	seus	requisitos	de	medição,	você	use	Registro	de	Configuração	do	Usuário	
para	anotar	as	escolhas	de	configurações	e	valores	de	parâmetros,	de	modo	a	que	possam	
ser inseridas novamente no termômetro e usadas novamente.

Nº	de	série			 	 .............................................................
Data:    .............................................................

Modo de medição:    Pico   q	 	 Instantânea		q

       Média   q Vale   q
Modo de menu:     Emissividade  (valor) ....................

Modo	de	saída	de	dados:	 	 	 Clássico			q Estouro   q       Travado   q

Configurações	do	alarme:	 	 	 Alarme	desligado			q

       Alarme alto   q (valor) ....................

       Alarme baixo   q (valor) ....................

Configuração	do	calculador	de	média:	 Lento	q Médio q Rápido q

Unidades	de	temperatura:	 	 	 °C	q

Ajuste da luz de fundo:    Desligado   q

       Dim   q (timer) ....................

	 	 	 	 	 	 	 Bright			q (timer) ....................

Configuração	do	emissor	sonoro:	 	 Desligado				q Ligado   q

Janela de transmissão:    Desligado   q

       Ativada   q (valor) ....................

Bluetooth:      Desligado   q Ligado   q

F I M  D A  S E Ç Ã O
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A1 Anexo 1

Protocolo de registro de dados de comunicação serial
O protocolo de registro fornecido abaixo se aplica aos dados transmitidos serialmente via 
Bluetooth.
Transmissão no modo clássico
Enquanto	o	disparador	é	pressionado,	uma	transmissão	contínua	de	linhas	de	dados,	de	
comprimento	de	caracteres	fixo	(12	para	resolução	de	1	grau,	13	para	resolução	de	1	grau),	
a	cada	0,5s,	é	a	saída.	
Para	firmware*	V1.00	e	V1.10:	 -	Apenas	Instantânea	está	disponível
Para	firmware*	V2.00	e	acima:	
• Se a opção serial** Instantâneo	for	a	escolhida	-	apenas	Instantânea	está	disponível
• Se a opção serial** Selecionar	for	a	escolhida	-	o	valor	enviado	em	(iv)	é	o	realçado	

na tela lateral

*	A	versão	do	firmware	pode	ser	encontrada	no	  menu

** A opção serial pode ser encontrada no   menu

Resolução de 1 grau
 0 1       2      3 4>9      10  11
	 ‘B’		 ‘C’		 ‘F’		 ‘A’	 	‘+	1972’	 ’CR’’LF’
Resolução de 0,1 grau
 0        1       2      3 4>10      11  12
	 ‘Q’		 ‘H’		 ‘C’		 ‘I’	 ‘+1972.0’	 ’CR’’LF’

 (i)  (ii) (iii)   (iv) (v)             (vi)

	 (i)	Identificador	Cyclops		1	car	
	 ‘B’		=		C100
	 ‘D’		=		C055
	 ‘J’			=		C390
	 ‘Q’		=		C160

	 	 (ii)	Identificador	do	Pacote	 	1	car	
	 	 ‘C’	Clássico			–	com	a	tecla	pressionada
	 	 ‘H’	Espera						–	com	a	tecla	pressionada

	 	 	 (iii)	Unidades	1	car	
	 	 	 ‘C’				°Celsius
	 	 	 ‘F’				°Fahrenheit
	 	 	 ‘R’				Rankine
	 	 	 ‘K’				Kelvin
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    (iv) Modo 1 car
	 	 	 	 ‘I’	 Instantânea
	 	 	 	 ‘P’	 Pico
	 	 	 	 ‘V’	 Vale
	 	 	 	 ‘A’	 Média
	 	 	 	 ‘S’	 Função	de	Processamento	Estatístico

     (v) Resolução 1 grau dados Cyclops 6 caract.
	 	 	 	 	 :	décimos	a	999,0,	graus	acima	de	1000		‘+100,0’		‘+		 	
	 	 	 	 	 1500’’
     Resolução 0,1 grau Cyclops 7 caract.
	 		 	 	 	 :	em	décimos				‘+	100,3’						‘+1500,8’
       
	 	 	 	 Acima	da	faixa		:	 +/-¯	¯	¯			 ou	seja,	0xAF,SP,	0xAF,SP,	0xAF
	 	 	 	 Abaixo	da	faixa	:		+/-_	_	_	 ou	seja,	0x5F,SP,	0x5F,SP,	0x5F

       (vi) Terminação 2 caract  0x0D,0x0A

O	dispositivo	receptor	deve	enviar	um	handshake	'	*	'	para	indicar	'H'	espera	-	ou	seja,	tecla	
liberada e dados registrados
 
Pacote Avançado - Modo Estouro
Quando	o	disparador	é	pressionado	no	modo	de	estouro,	uma	transmissão	contínua	de	
linhas	de	dados,	a	cada	30	ms,	é	a	saída	
Exemplo de resolução de 1 grau
	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘I’		 ‘+972.0’	 ’CR’’LF’
Exemplo de resolução de 0,1 grau 
	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘I’		 ‘+1972.3’	 ’CR’’LF’

Interpretação de caracteres como acima, exceto
(i)	 Pacote	 	 	 ‘3’		-	avançado	–	pacote	do	modo	de	estouro

Quando	o	disparador	é	liberado	no	modo	de	estouro,	um	pacote	de	terminação	de	linha	2	é	
a	saída	

Exemplo de resolução de 1 grau
	 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘E’	 ‘+1.000’	 ’CR’’LF’
	 	 	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+1.000’	 ’CR’’LF’
ou	se	desativado	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+	OFF	’	 ’CR’’LF’

Exemplo de resolução de 0,1 grau 
		 	 	 	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘E’	 ‘+	1.000	’	 ’CR’’LF’
	 	 	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+	1.000	’	 ’CR’’LF’
ou	se	desativado	 {	 ‘B’		 ‘3’	 ‘C’		 ‘T’	 ‘+	OFF	’	 ’CR’’LF’

O	dispositivo	receptor	deve	enviar	um	handshake	'	*	'	para	indicar	a	recepção	do	pacote	de	
terminação.
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Pacote Avançado - Modo de Intervalo Travado
Quando	o	disparador	é	travado,	a	transmissão	de	dados	é	exatamente	como	no	‘modo	
estouro’	acima,	exceto	que
	 a)	 a	taxa	de	dados	pode	ser	definida	pelo	usuário
 b) Interpretação de caracteres como acima, exceto
	 	 (i)	 Pacote	 	 	 ‘4’		-	avançado	–	pacote	do	modo	travado
	 c)	 O	pacote	de	terminação	de	linha	2	é	enviado	quando	o	disparador	é	destravado

Pacote Avançado - Modo de Rota
Quando	o	disparador	é	pressionado,	a	transmissão	de	dados	é	exatamente	como	no	‘modo	
clássico’	acima,	exceto	que
 a) Interpretação de caracteres como acima, exceto
	 	 (i)	 Pacote	 	 	 ‘5’		-	avançado	–	pacote	do	modo	de	rota
	 b)	 o	pacote	de	terminação	‘ESPERA’	NÃO	é	enviado

Sensor do Bluetooth
Para	manter	o	vínculo	com	o	Bluetooth	e	para	estabelecer	que	o	programa	do	registrador	
está	em	execução,	os	seguintes	dados	fictícios	podem	ser	enviados
Exemplo de resolução de 1 grau
	 	 	 	 ‘B’		 ‘0’	 ‘C’		 ‘x’		 ‘xxxxxxx’	 ’CR’’LF’
Exemplo de resolução de 0,1 grau  
		 	 	 	 ‘B’		 ‘0’	 ‘C’		 ‘x’		 ‘xxxxxxxx’	 ’CR’’LF’
O	dispositivo	receptor	deve	enviar	um	handshake	'	*	'	para	indicar	a	recepção	do	sensor.
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A2 Anexo 2

Códigos de erro
Ao ligar, o instrumento Cyclops verificará	todos	os	dados	armazenados	em	sua	memória	
não	volátil,	e	quaisquer	erros	detectados	serão	mostrados	próximos	à	parte	inferior	da	tela	
lateral.

Código de erro 1
Descrição:	 Tipo	de	Cyclops	desconhecido
Se	este	código	for	exibido,	o	instrumento	não	conseguirá	realizar	nenhuma	outra	função.
Se o erro persistir, devolva o Cyclops	para	a	AMETEK	Land	para	reparo.

Código de erro 2
Descrição: Perda dos dados de calibração
O Cyclops continuará a funcionar, mas com a tela invertida (ou seja, branco sobre preto). 
No entanto, a calibração do instrumento estará incorreta, e as leituras serão apenas 
aproximadas.	Ele	não	atenderá	às	especificações	de	precisão	da	temperatura.	Se	este	erro	
persistir, devolva o Cyclops	para	a	AMETEK	Land	para	reparo.

Código de erro 3
Descrição:	 Perda	da	configuração	do	usuário
O Cyclops	normalmente	armazena	as	configurações	do	usuário	(acessadas	através	
do	menu)	na	memória	não	volátil.	Se	estas	estiverem	inconsistentes,	as	configurações	
do	usuário	serão	revertidas	para	os	padrões	de	fábrica.	O	operador	pode	reinserir	as	
configurações	do	usuário	desejadas	para	permitir	que	o	Cyclops funcione como pretendido.
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A3 Anexo 3

Formato da transmissão de dados
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PRODUCT  WARRANTY
Thank you for purchasing your new product from Land Instruments International.  This Land 
manufacturer’s ‘back-to-base’ warranty covers product malfunctions arising from defects in design 
or manufacture.  The warranty period commences on the instrument despatch date from the Land 
Instruments International Ltd. factory in Dronfi eld, UK.

36 MONTHS WARRANTY
Building upon the reputation for reliability and longevity that System 4 and UNO thermometers 
have earned, Land are delighted to be able to provide our customers with an industry-leading 
36 month warranty for the following products:-
• SPOT thermometers, accessories and mountings and special instruments based on SPOT.
• System 4 thermometers, processors, accessories and mountings and special instruments 

based on System 4.
• UNO thermometers, accessories and mountings and special instruments based on UNO.
• Application-dedicated processors based on LANDMARK® Graphic.
• ABTS/S and ABTS/U
• FTS
• VDT/S and VDT/U
• DTT
• FLT5/A

This 36 month warranty is provided as standard for all orders for the products listed above received from 
1st May 2002.
We believe that our customers expect us to set the standard in terms of performance, quality, reliability and 
value for money.  This 36 months warranty, as a part of an on-going program of continuous improvement, 
is just one way in which Land strive to maintain our position as the temperature measurement partner of 
choice.

24 MONTHS WARRANTY
The following Land Instruments International products are provided with a 24 months warranty:

• ARC
• FTI-E

• NIR

12 MONTHS WARRANTY
All Land Instruments International products not provided with either a 36 month or 24 month warranty (see 
lists above), are provided with a 12 months warranty.



Para obter a lista completa de nossos escritórios em todo o mundo, visite nosso site www.landinst.com 
Copyright © 2008-17 LAND Instruments International. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, reservamo-nos o direito de 
alterar os detalhes sem prévia notificação. 
Guia do Usuário do Cyclops, edição 5, 6 de março de 2017

CYCLOPS
UMA FAMÍLIA DE TERMÔMETROS SEM CONTATO 
PORTÁTEIS DE ALTA PRECISÃO

Aplica-se no Reino Unido Aplica-se nos EUA Aplica-se na Índia

Land Instruments International

Dronfield, S18 1DJ, 
Inglaterra 

Tel:  +44 (0) 1246 417691
E-mail:  land.enquiry@ametek.com 

www.landinst.com 

AMETEK Land - Américas 

150 Freeport Road, Pittsburgh, 
PA 15238, U.S.A. 

Tel: +1 (412) 826 4444
E-mail: irsales@ametek.com 

www.ametek-land.com 

AMETEK Land China Service 

Part A, 1st Floor No. 460  
North Fute Road,  
Waigaoqiao Free Trade Zone 200131 
Shanghai, China 

Tel: +86 21 5868 5111 (ext. 122)
E-mail:  land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com

AMETEK Land India Service 

Divyasree N R Enclave, Block A,  
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, 
Índia  

Tel: +91 - 80 67823240 
E-mail:  land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com
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