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PRODUKTBESKRIVNING
Eldstadskamera EK-70 Xi 400 används för att 
få en rörlig kamerabild av flammbäddar i olika 
typer av pannor, även genom rök och eld. Man 
får då en förbättrad överblick över den aktuella 
förbränningsprocessen och kan analysera 
temperatur och förbränningens effektivitet. 

Att en operatör i realtid och på distans kan 
övervaka flamman ger värdefull information så att 
förbränningen kan ske på det mest effektiva sättet. 

Eldstadskamera EK-70 Xi 400 har en kamera 
för både vanligt ljus och för IR som sitter i änden 
på en rostfri lans av stål vilken placeras inuti 
förbränningskammaren.

Lansen monteras via en anslutningsfläns i befintlig 
observationsöppning eller i en nyupptagen. Vid 
borttagning av lansen kan ett synglas fällas fram.

För att klara hettan i bädden används ett kylsystem 
som med hjälp av vatten sänker temperaturen 
inuti lansen. För att förhindra att damm och sot 
hamnar på frontlinsens skyddsglas finns även ett 
tryckluftssystem. 

Kameran är av typen kortvågig IR som kan se i både 
dagsljus som i svagt ljus i frekvensområdet 7,5 till 13 
µm. Bildupplösningen är på 382x288 pixlar i 80 Hz. 

Anslutningen sker till en dator eller en mobiltelefon 
(Android) med en standard USB-kontakt, som även 
strömförsörjer kameran.

Med ett speciellt PC-program kan temperaturen 
mätas på olika delar av bilden samt att en film kan 
spelas in.

Flera kameror kan kopplas ihop och styras via ett 
Ethernet nätverk.
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Teknisk specifikation

PROD2 EK-70 Xi 2020-01

Totalvikt ca. 10 kg

Mått

- lans, längd efter behov

- lans, diameter 70 mm

Material rostfritt stål

Vattenkylsystem

- kapacitet ca. 8 liter/min

- anslutningar 1/4”

Rengöringssystem tryckluft

Kamera

- typ IR

- upplösning 382 x 288 pixlar

- frekvensområde 7,5 till 13 µm
- mätområde -20 °C - 900 °C

- lins f=12,7 mm

- bildvinkel 29° x 22° 

- anslutning USB 2.0, Ethernet

Program PC, Android

Tekniska data

Bild av förbränning i panna från 
Eldstadskamera EK-70 Xi 400

PC-program för analys av kamerabilden:
1.  IR bild från kameran
2. Temperaturprofil 
3. Kontrollskärm
4. Temperatur på mätningsområde
5. Referensskala
6. Temperatur / tid diagram
7. Histogram
8. Automatisk / manuell skalning av färgpalett 
9. Fokusfunktion
10. Meny och verktyg 
11. Växling mellan färgpaletter
12. Statusinformation


