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Znana już na polskim rynku firma 
Standard Instruments specjalizu-

je się w produkcji przenośnych przy-
rządów pomiarowych, a szczególnie 
pirometrów. Wprowadziła niedaw-
no   do oferty nowy pirometr ST-8859 
o dużo lepszych parametrach w po-
równaniu z produkowanymi dotąd. 
Dystrybucję przyrządu w Polsce pro-
wadzi firma Labimed Electronics.

Pirometr ST-8859 wyróżnia się ele-
gancką i ergonomiczną czarną obudo-
wą kształtem przypominającą pistolet 
i wzmocnioną wkładkami gumowy-
mi, utrudniającymi wysunięcie się pi-
rometru z ręki. Pomiar wyzwala się na-
ciskając przycisk jak spust w pistolecie, 
przy czym miejsce pomiaru wskazuje 
znacznik laserowy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje bardzo szeroki zakres po-
miaru temperatury wynoszący od -50 
aż do 1600°C i wysoka rozdzielczość 
optyczna 50:1 oraz regulowana emisyj-
ność od 0,1 do 1. Dodatkowym udogod-
nieniem będzie trójnożny, rozkładany 
statyw dostarczany wraz z wyposaże-
niem standardowym pirometru. 

wyświetlacz  
i rozdzielczość wskazania

Pirometr ST-8859 mierząc tempera-
turę wskazuje ją na dużym wyświetla-
czu ciekłokrystalicznym. Wyświetlacz 
ma trzy pola cyfrowe, przy czym maksy-
malne wskazanie sekcji odczytu tempe-
ratury wynosi 2999. Przyrząd wyświetla 
temperaturę domyślnie w stopniach Cel-
sjusza (°C). W razie potrzeby można włą-
czyć zamiennie wyświetlanie w stop-
niach Fahrenheita (°F). Pozostałe pola 
służą do wyświetlania wyniku operacji 
matematycznych prowadzonych na wy-
nikach pomiarów i ustawionej emisyj-
ności. Białe podświetlenie wyświetla-
cza ułatwia wykonywanie pomiarów 
przy niewystarczającym oświetleniu ze-
wnętrznym. Podświetlenie wyłącza się 
samoczynnie po pewnym czasie, oszczę-
dzając baterię. Rozdzielczość wskazania 
wynosi 0,1°C, przy czym należy zazna-
czyć, że w przeciwieństwie do wielu in-
nych pirometrów ST-8859 rozdzielczość 
ta jest zachowana w całym zakresie po-
miarowym (aż do 1600°C).

znacznik laserowy

Marker laserowy ułatwia lokalizację 
miejsca pomiaru zaznaczając je czerwo-
nym światłem. Włącza się on automa-
tycznie po naciśnięciu „spustu” wyzwa-
lającego pomiar. Przyrząd jest wyposażo-
ny w funkcję blokady wyzwalania (trig-
ger lock). Na wyświetlenie wyniku po-
miaru nie trzeba czekać, gdyż czas odpo-
wiedzi pirometru jest krótszy od 1 s.

dokładność pomiaru 
i rozdzielczość optyczna

Dokładność pomiaru temperatury 
pirometru ST-8859 wynosi ±1,5 % war-
tości wskazywanej lub ±2°C. Bardzo 
ważnym parametrem jest rozdzielczość 
optyczna będąca stosunkiem średni-
cy miejsca pomiaru do odległości tego 
miejsca od obiektywu pirometru. Jeśli 
rozdzielczość ta jest większa (średnica 

Bezkontaktowy pomiar temperatury za pomocą pirometru zdobywa nowych zwolenni-
ków, przy czym o jego zaletach nie trzeba już nikogo przekonywać. Firmy produkujące 
te przyrządy stale wzbogacają swoją ofertę w nowe wersji o większym zakresie tempe-
ratur, rozdzielczości optycznej i dokładności pomiaru. Powoduje to, że zakres zastoso-
wań pirometrów ciągle się poszerza.
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przy danej odległości mniejsza), wów-
czas rozdzielczość wykrywania miejsc 
różniących się temperaturą, tj. miejsc 
o temperaturze obniżonej lub podwyż-
szonej, również jest wtedy większa.

Rozdzielczość optyczna pirometru ST-
8859 wynosi 50:1 i jest jak dotąd naj-
większa wśród wszystkich pirometrów 
oferowanych przez firmę Standard In-
struments. Oznacza to, że np. w odle-
głości 1200 mm od obiektywu pirome-
tru średnica miejsca pomiaru wynosi 
24 mm i maleje wraz ze zmniejszaniem 
się tej odległości, wynosząc kolejno przy: 
1200 mm – 12 mm, 600 mm – 30 mm 
itd. Im większa rozdzielczość optyczna, 
tym pomiar z dużych odległości jest do-
kładniejszy.

emisyjność

Innym istotnym parametrem piro-
metru jest funkcja wyboru emisyjno-
ści ε. Emisyjność charakteryzuje wła-
ściwości ciała pod względem zdolno-
ści do promieniowania cieplnego (układ 
optyczny pirometru skupia wiązkę 
wypromieniowywaną przez badany 
obiekt) i przyjmuje wartości z zakresu 
od 0 do 1. Parametr ten zależy przede 
wszystkim od rodzaju materiału i sta-
nu jego powierzchni, a najlepsze wła-
ściwości po tym względem ma ciało do-
skonale czarne, którego współczynnik 
emisji wynosi 1. Pirometr ST-8859 ma 
współczynnik emisji regulowany płyn-
nie w zakresie od 0,10 do 1,0 – w przeci-

wieństwie do pirometrów niższej kla-
sy, w których jest on ustawiony na sta-
łe (np. na 0,95), lub gdy jest wybierany 
skokowo (np. z trzech wartości). Emisyj-
ność jest regulowana w zakresie od 0,01 
do 0,1. Płynna regulacja emisyjności uła-
twia wykonywanie pomiarów wymaga-
jących możliwie największej precyzji.

inne funkcje  
pirometru ST-8859

Z funkcji tych, usprawniających wy-
konywanie pomiarów, warto wymienić: 
wyświetlanie wartości maksymalnej, 
minimalnej, średniej i różnicy z serii 
wyników pomiarów; komparator z sy-
gnalizacją optyczną przekroczenia usta-
wionej wcześniej wartości maksymal-
nej i minimalnej; automatyczne za-
mrażanie wskazania na wyświetlaczu 
(Auto Data Hold) włączane w momen-
cie zwolnienia spustu i niewymagają-
ce naciśnięcia w tym celu oddzielne-
go przycisku; sygnalizację przekrocze-
nia podzakresu pomiarowego przyrzą-
du i niskiego napięcia baterii oraz auto-

Zakres pomiaru od -50°C do 1600°C
Rozdzielczość wskazania 0,1°C w zakresie do 1600°C
Czas odpowiedzi krótszy od 1 s
Dokładność podstawowa ±1,5 % lub ±2°C/±4°F
Rozdzielczość optyczna 50:1
Emisyjność regulowana od 0,10 do 1,0

Wymiary (dł.×szer.×wys.), w [mm] 230×100×56
Masa, w [g] 290

Tab. Dane techniczne pirometru ST-8859

matyczne wyłączenie zasilania (oszczę-
dzające baterię). Przyrząd jest zasilany 
z jednej typowej baterii 6F22 (9 V). Do-
starczany jest standardowo w nesese-
rze z twardego tworzywa.

Przyrząd posiada znak CE, co pozwa-
la na jego dystrybucję na terenie Unii 
Europejskiej. Spełnia też wymagania 
norm europejskich dotyczących kompa-
tybilności elektromagnetycznej (EMC): 
EN:50081-1, -2 i EN: 60825-1. Pirometr 
ST-8859 ma wymiary: 230×100×56 mm 
i masę 290 g. Wkrótce na rynku poja-
wi się jeszcze jeden profesjonalny piro-
metr wytwarzany przez firmę Standard 
Instruments. Pirometr ST-8855 będzie 
mierzyć temperaturę w zakresie od -50 
do 1050°C, przy rozdzielczości optycznej 
30:1 i będzie wyposażony radiowy inter-
fejs USB, pozwalający na szybkie przeno-
szenie danych pomiarowych do kompu-
tera. Przyrząd ten będzie wyposażony w 
funkcję automatycznego wychwytywa-
nia emisyjności charakteryzującej miej-
sce pomiaru i dodatkowy kanał pomia-
rowy używający do pomiaru sondy tem-
peraturowej - termopary typu K.


