
S displejem a ovládacími
tlačítky: Kompaktní 

infračervené teplotní 
senzory od ifm
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Bezkontaktní:
Přesné měření teploty zejmnéna
extrémně horkých nebo těžko
přístupných předmětů.

Měření:
Pro teploty od 0 do 2 500 °C.

Informativní:
Displeje u typů TW20xx zobrazují
aktuální teplotu měřeného 
objektu.

Jednoduché ovládání:
Senzory lze snadno nastavit 
pomocí tlačítek a displeje.

Precizní:
Přesné krystalové čočky, odolné
proti poškrábání, s anti-reflexní
vrstvou pro minimální citlivost
vůči okolnímu světlu.

Flexibilní:
K dispozici je analogový výstup
4...20 mA a volně programova-
telné spínací výstupy.

Pohodlné a praktické:
Spouštění testovací funkce 
na senzoru nebo přes externí
řídicí signál.

Infračervené teplotní senzory 
pro detekci velmi horkých předmětů

Měření v horkém prostředí

Oddělené měřící hlavy v kombinaci 
s různými délkami optických vláken
umožňují použití při extrémně 
vysokých okolních teplotách 
až do 2 500 °C. Nastavení a zobrazení
teploty se provádí pomocí tlačítek 
a displeje přímo na přístroji.

Pro průmyslové aplikace

Pohled z bezpečné vzdálenosti

Bezkontaktní infračervený princip
měření umožňuje zjišťování teploty 
z bezpečné vzdálenosti.
Vysoce kvalitní, precizní čočky jsou
předpokladem pro přesné spínání.

Odchylky měření teploty
při 1 % změně emisivity
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50...500 8...14 TW7000

Přesné a pohodlné měření, 
binární nebo analogové

www.ifm.com/cz/tw

Více informací, jako jsou technické údaje, 
aplikace či videa naleznete na

Precizní sledování výroby

Tepelné zpracování (zušlechtění)
šroubů v žíhací peci: Senzor TW20xx 
s analogovým výstupem přesně sleduje
teplotu rozžhavených šroubů. 
A tak je zajištěna kvalita v průběhu
vytvrzovacího procesu.

Výběr optimálního
senzoru

Čím kratší je vlnová
délka a čím menší 
je spektrální dosah,
tím menší je vliv
emisního faktoru
objektu na měření.

Stručně řečeno: 
Optimální snímač 
by měl mít nejkratší
možnou vlnovou
délku.

Měřící 
rozsah

[°C]

Rozsah
vlnových délek

[μm]

Obj. číslo

2 binární spínací výstupy

250...1250 1...1,7 TW7001

350...1350 1...1,7 TW7011*

0...1000 8...14 TW2000

Analogový výstup 4...20 mA a spínací výstup

250...1600 1...1,7 TW2001

500...2500 0,78...1,06 TW2002

300...1600 1...1,7 TW2011*

K dispozici je široký sortiment příslušenství

Axiální přívod
vzduchu
E35063

Chladící
zařízení
E35064

Montážní
držák

E35065

Ochranná
trubice
E35066

Izolační
trubice
E35067

y v závislosti na teplotě a vlnové délce 

Teplota [°C]

*Senzor pro vláknovou optiku

00 1500 2000 2500 3000

8-14 µm

1.1-1.7 µm

0.78-1.06 µm

Zjišťování

Měření

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW7001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW7011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW2001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW2002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TW2011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35063.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35064.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35065.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35066.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35067.htm


Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz
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Polohová senzorika

Senzory pro kontrolu
pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Průmyslové 
řídící systémy

Identifikační systémy

Systémy pro 
mobilní stroje

Propojovací technika

Přehled produktů ifm:

Příslušenství

Více než 70 zemí po celém světě –
v jednom okamžiku na www.ifm.com

Česká republika

ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice

Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180

E-mail: info.cz@ifm.com

Pobočka Brno
areál VUCHZ, a.s.
Křižíkova 70
612 00 Brno

Tel. +420 541 633 838
Fax +420 541 633 319

Slovenská republika

ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel. +421 244 872 329
Fax +421 244 646 042

E-mail: info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk
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