
Technika pro měření 
procesních veličin

ifm electronic

Měřte a kontrolujte Vaše procesy 
pomocí senzorů ifm 

ifm electronic - close to you!



Řada KD

Kapacitní senzory nahrazují 
mechanické klapky

Řada KN

Spolehlivá náhrada za vibrační 
hladinové senzory

Elektronický senzor LMT

Spolehlivá náhrada za vibrační 
hladinové senzory

Tyčový senzor LI

Binární hladinový senzor 
Detekce mezních stavů

Tyčový senzor LR

Mikrovlnný hladinový senzor

Řada PI pro hygienickou 
oblast

Tlakové měření úrovně hladiny 

Řada LK

Kapacitní hladinový senzor 
Spojité měření úrovně hladiny 

ifm nabízí řešení pro kontrolu hladiny 
a plnění pro kapalná i sypká media

ifm electronic je lídrem ve vývoji inovativních technologií snímání úrovně hladiny pro aplikace 
řízení procesů. Výběr správné technologie pro snímání úrovně hladiny zajišťuje nejlepší možné 
výsledky při měření hladiny nádrží či zásobníků.

Senzor/měřič VýstupPopis Technologie

Kapacitní senzory pro snímání materiálů

• KD - snímání médií na bázi vody a sypkých materiálů 

digitální

Válcové senzory KN

• Snímání kapalných médií 
• Pro suchý sypký materiál

digitální 

Senzory LI nahrazují elektrodové hladinové senzory 

• Binární hladinový senzor  
• Chladící/mazací média - voda/olej 
• Funkce proti přetečení

digitální 

LK snímání hladiny a teploty

• Sleduje vodní aplikace 
• Olej a roztoky glykolu

digitální /  
analogový 
výstup

Elektronický hladinový senzor LMT

• Mezní snímání tekutin, tak i lepivých a viskózních médií 
• Bez nutnosti kalibrace 
• Necitlivý na pěnu a usazeniny

digitální / 
antivalentní 
výstup

Senzory LR pro snímání hladiny

• Flexibilní řešení délky sondy 
• Až do 1,6 m 
• Rychlá odezva měřeného stavu

digitální / 
analogový 
výstup  

Senzory PI pro hydrostatické snímání hladin

• Snímání výšky hladiny pomocí hydrostatického tlaku
• Vhodné i pro hygienické prostředí
• Pro kapalná, pastovitá a plynná média

digitální / 
analogový 
výstup 

kapacitní

kapacitní 

kapacitní 

kapacitní 

mikropulzní

mikropulzní

kapacitní

Technická podpora na čísle 267 990 211 nebo na webu www.ifm.com/cz 



Řada KD nabízí široké spektrum využití při kontrole hladin, 
ať už tekutých anebo sypkých materiálů.

•  Jednoduché nastavení citlivosti pomocí potenciometru 

•  Vhodné pro plastové nádoby s hrubou stěnou 

•  Digitální výstup pro jednoduché zapojení do systémů řízení 

•  Kontrola plnosti obsahu při plnění do plastových lahví, anebo 
Tetra-Pak obalů 

Hladinové senzory LI a LK

Kapacitní senzory

°C

Řada KI a KN

Řada KI a KN nabízí bezpečné rozpoznávání výšky hladiny 
suchého plastového granulátu a kapalného média.

•  Vyvážení na granulát pomocí programovacích tlačítek

•  Zabudovaný mikroprocesor s odolností proti rušení

•  Spolehlivé snímání granulátu až do teploty 250°C 

•  Odolné vůči elektrostatickým výbojům 

Pro prostředí s výskytem 
hořlavého prachu jsou 
k dispozici senzory 
v provedení ATEX 

LI senzory nabízí spolehlivé řešení pro kontrolu stavu hladin 
a úniku médií.

•  Ochrana před přetečením

•  Dobře viditelná signalizace aktivního stavu

•  Jednoduchá kalibrace na aplikaci pomocí tlačítek

•  Modulární koncept příslušenství pro komfortní montáž

•  Necitlivé na usazeniny a pěnu

LK a LL senzory nabízí podobně jako senzory LI spolehlivé řešení 
pro kontrolu stavu hladiny a úniku médií, ale mají navíc další výstup 
pro kontrolu druhého stavu hladiny, případně signalizaci teploty.

•  Rozpoznávání náhlých, ale i pomalých úniků

•  2 volně programovatelné výstupy pro rozpoznání úniku

•  Další výstup koncipovaný jako ochrana před přetečením 

•  Přímé zobrazení stavu výšky hladiny pomocí LED displeje

•  Analogový výstup pro kontinuální sledování

•  Necitlivé na usazeniny a pěnu

Senzor je možné 
elektronicky 
uzamknout 
před nepovolaným, 
nebo náhodným 
přeprogramováním.

Kapacitní tyčový senzor LK 
pro snímání stavu oleje.

Kapacitní senzor 
LI snímá úroveň 
hladiny vody 
v ploché nádrži 
při výrobě kabelů.

Řada LI 

Řada LK

Řada KD



Elektronický hladinový senzor LMT

Řada LMT pro hygienické i průmyslové aplikace

Spolehlivější varianta než vibrační senzory. Snímání  
mezního stavu v zásobnících a v potrubí.

• Přednastavení z výroby, nevyžaduje kalibraci 
• Snímá olej, tuky, kečup, vodu, ethanol, sypká média 
• Hygienické konstrukční provedení senzoru (bez rohů 
   a hran) 
• Vysoké krytí, robustní provedení pouzdra z kvalitní 
   nerezové oceli 
• Jednoduchá montáž, nezávislá na poloze senzoru 
     • Těsní i bez O-kroužku 
          • Detailní seznam měřitelných látek 
          • Teplotní odolnost až do 85°C  
             (krátkodobě 150°C po dobu 1 hod)

1

2

3  Antivibrační 
  adaptér
 G 3/4 nebo G 1

Navařovací adaptér
-válcový, G 1/2

Varivent adaptéry
typ F s DN25 a 1“ nebo
typ N s DN40 (1,5“)

Variabilita 
procesu

Modulární koncept 
adaptérů nabízí 
při montáži vysokou 
flexibilitu. Senzor 
je možné začlenit 
do procesu pomocí 
rozličných typů 
adaptérů.

Počínaje válcovými 
navařovacími adaptéry, 
přes adaptéry 
se závitem, až 
po Varivent-adaptéry.

4  Stav hladiny 
  senzor LMT
 špička snímače PEEK

Díky přednastavení z výroby 
rozpozná senzor požadovaná 
média, ale není citlivý na usazeniny, 
případně pěnu. 
Dokonce i při viskózních, lepivých 
materiálech nabízí hladinový senzor 
LMT spolehlivý provoz.

Elektronický hladinový senzor LR

Řada LR

Inovativní měřící princip pro vysoký uživatelský 
komfort a s vylepšenými funkcemi pro oleje. 

Nový efector gwr:
měří stav hladiny pomocí inovativní technologie GWR 
(Guided Wawe Radar).
Zvýšení dostupnosti zařízení: 
Robustní a kompaktní senzor pracuje bez údržby 
a opotřebení. Nánosy anebo výskyt pěny s nečistotami 
jsou silně potlačeny.
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché montáži 
a ovládání pomocí programovacích tlačítek. 
Variabilita: sondu senzoru je možné v případě potřeby 
zkrátit pilkou na železo.
4-místný LED displej. Dva, případně čtyři volně 
programovatelné výstupy s funkcí hystereze nebo okno.
Teplota média do 80°C (krátkodobě 90°C po dobu 1 hod).
Přesvědčivý výkon za výbornou cenu!

Neaktivní oblast 4 cm 

Volná zóna okolo senzoru

Vyhodnocení

Vysokofrekvenční 
elektronika

Vyslaný impulz

Odezva-echo

Volná zóna

Z hlavice se 
vysílá signál 
a vede se  
po povrchu 
tyče. Signál se 
po naražení 
na měřené 
médium odrazí 
zpět. Čas 
v nanosekundách 
mezi odesláním 
a přijetím je 
přímo úměrný 
výšce hladiny. 

Snímání výšky hladiny 
při přečerpávaní plochých 
nádrží.

Hladina

Řada LMT

Senzory LR pracují na principu řízené mikrovlny a umožňují kontinuální i limitní měření 
výšky hladiny kapalných médií. Rychlost měření aktuálního stavu hladiny je v nano- 
sekundách a vykonává se pomocí elektromagnetického impulzu. Díky konstrukci 
bez pohyblivých mechanických dílů je senzor LR předurčený pro náročné aplikace.

•  Nánosy na sondě, kovové nečistoty anebo brusný odpad nemají vliv na funkci

•  Varianty se 2-ma, případně 4-mi výstupy a nebo analogový signál 4...20 mA / 0...10 V

•  Jednoduché ovládání pomocí uživatelského menu a programovacích tlačítek

•  Snímání i v uzavřených, plochých nádržích

•  Měření výšky hladiny vody, nebo oleje (s koaxiální trubicí)

•  Délka senzoru až do 1,6 m

•  Délku senzorové sondy je možné v případě potřeby zkrátit, přesně dle potřeby



Tlakové senzory PI

Řada PI

Příslušentví (výběr)

Konektory pro hygienické 
a vlhké prostředí

24...28

24...28

24...28

24...28 (±2%) 

24...28 (±2%)

24...28 (±2%)

24...28 (±2%)

24...28 (±2%)

24...28 (±2%)

Jednofázové a třífázové zdroje napájení

100...240 AC

100...240 AC

100...240 AC

115 / 230 AC

115 / 230 AC

115 / 230 AC

DN1030

DN1031

DN3012

DN2013

DN2014

DN2114

3x 400...500AC

3x 400...500AC

3x 400...500AC

DN2134

DN2035

DN2036

Typ Proud 
 

[A]

Výstupní 
napětí 
[V DC]

Napájecí  
napětí 

[V]

Obj. 
číslo

1,3

2,5

5

10

20

30

20

40

30

Materiál 
pouzdra

plast

plast

kov

kov

kov

kov

kov

kov

kov

Rozvaděče s kabelovým provedením

Typ Zobrazení 
konektoru

Počet 
signálů

LED Obj. 
číslo

5

10

25

5

10

25

5

10

25

Konektor M12 4-pólový

–

–

–
3

1 2

4

5

–

–

–

EVT001

EVT002

EVT003

EVT004

EVT005

EVT006

•

•

•

EVT007

EVT008

EVT009

3

1 2

4

5

3

1 2

4

5

Konektory pro oleje 
a chladící emulze

2

Konektor M12 4-pólový

–

5 –

10 –

2 –

5 –

10 –

EVC001

EVC002

EVC003

EVC004

EVC005

EVC006

2 •

5 •

10 •

EVC007

EVC008

EVC009

3

1 2

4

5

3

1 2

4

5

3

1 2

4

5

Typ Zobrazení 
konektoru

Kabel
[m]

LED Obj. 
číslo

Typ Zobrazení 
konektoru

Kabel
[m]

LED Obj. 
číslo

Materiál 
kabelu

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

Materiál 
kabelu

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Délka 
kabelu 
[V DC]

Elektronické tlakové senzory řady PI s analogovým a spínacím výstupem byly 
přizpůsobeny pro potřeby provozu celou řadou inovací. Senzory z vysoce kvalitní 
oceli se vyznačují následujícími parametry:

•  Celková přesnost snímání 0,2%

•  Rychlá, elektronická teplotní kompenzace

•  Keramická 99,9% měřící membrána (AI2O3)

•  Nulový bod a měřená výška se zadává jednoduše pomocí program. tlačítek 

•  Invertovaný analogový výstup (20...4mA / 10...0V) 

•  Tlakové rozsahy -1...1/4/10/25/100 bar a 0...0,25/1/2,5 bar

•  Provedení i jako 2-vodičová proudová smyčka 4...20 mA s displejem

Teplotní posun
Aplikace pro zpracování nápojů 
a potravin vystavují senzory 
širokému rozsahu teplot. PI 
tlakové senzory jsou navrženy 
tak, aby minimalizovaly posun 
signálu v širokém teplotním 
rozsahu.

Provedení s nulovými úniky
Standardní test IP69K simuluje 
podmínky tlakového čištění 
podlahy. Senzor je vystaven 
stříkání vody o tlaku 100 bar při 
80˚C po dobu 30 sekund. Zkouška 
se provádí ve stanoveném úhlu, 
pomocí rozprašovací trysky 
umístěné 15 cm od senzoru.

Teplotní šok (0 - 100 °C)
Cyklický přechod od výroby 
produktů k čištění a zpět 
k výrobě může způsobit extrémní 
teplotní výkyvy. PI tlakový 
senzor je navržen tak, aby se 
rychle zotavil z těchto náhlých 
teplotních změn.

Po
su

n
 [

%
/1

0K
]

Teplota

30 sek. cykly 
14 - 16 l/min 
80°C 
100 Bar

Po
su

n 
nu

l. 
bo

du
 [%

]

Čas [sekundy]

Snímání hladiny v přípravných 
zásobnících

Pasivní centrální rozbočovače

EBC015

EBC013

EBC027

EBC02510

5

10

5–

–

•

•

4
3

1 2

4

5

Napájení

EBC002

EBC004

EBC001

EBC003

3

1 2

4

5

3

1 2

4

5

–

•
4

2 a 4

M23

M23
–

•

Rozvaděče s konektorovým připojením



Měřiče spotřeby řady SQ

Integrované měřiče průtoku 
sledují dávkování malých 
množství vody a vodních 
roztoků.

Měřiče spotřeby řady SD 

Přesné měřiče průtoku sledují 
okruhy (obvody) stlačeného 
vzduchu a speciálních plynů 
(Ar, CO2, N2).

Senzory proudění řady SL

Sledují proudění vzduchu 
v potrubí a ventilačních 
systémech a zjišťují ucpané 
filtry.

Magneticko-induktivní 
senzory proudění řady SM

Magneticko-induktivní senzor 
z nerezové oceli s 4-místným 
displejem.

Senzory proudění řady SU

Ultrazvukový senzor průtoku 
s integrovaným displejem 
a tlačítky pro nastavení.

Vyhodnocovací systémy řady 
SR a SN 

Na výběr je přímá montáž  
nebo dělené připojení jako 
spolehlivé řešení pro stísněné 
prostory.

ifm electronic je lídrem ve vývoji inovativních technologií snímání průtoku pro aplikace 
řízení procesů. Výběr správné technologie pro snímání průtoku zajišťuje nejlepší možné výsledky 
při měření proudění plynů nebo kapalin.

Senzor/měřič VýstupPopis

Senzor proudění řady SI namontujete přímo do procesu

• Detekce pohybu všech kapalin a plynů

spínací výstup

Externí vyhodnocovací jednotky SR a SN

• Detekce pohybu všech kapalin a plynů 

spínací výstup

Magneticko-induktivní senzor SM sleduje vodivá kapalná 
média

• Sleduje průtok ve výměnících tepla 
• Zjišťuje ztráty chladící vody ve svařovacích zařízeních 
• Chrání proti chodu čerpadla na prázdno 
• Použitelný na pitnou vodu

analogový, 
pulzní a spínací 
výstup

Ultrazvukový senzor průtoku SU sleduje vodu, olej a glykol

• Průtok až do 200 l/min 
• Menší průřezy potrubí 
• Voda, olej a roztoky glykolu 

analogový, 
pulzní a spínací 
výstup 

Přesný měřič průtoku SQ pro dávkování malých  
množství vody

• Voda a vodné roztoky až do 200 ml/min 
•  Chemické zpracování, zařízení na úpravu vody, zavlažovací systémy 

a zařízení pro hnojení

analogový, 
pulzní a spínací 
výstup 

Přesný měřič průtoku SD sleduje úniky vzduchu a plynů

• Zjišťuje oblasti úniků v rámci celého zařízení - okruhu 
• Zvyšuje energetickou účinnost zařízení  
• Úspora jednoho z nejdražších médií

analogový, 
pulzní a spínací 
výstup 

Průtokový senzor SL sleduje proudění vzduchu 
ve vzduchotechnických systémech

•  Sleduje proudění ve vzduchových potrubích, kontrolují kouř  
v rozvaděčích a hlídají  větrání klimatizačních systémů. 

• Poskytuje včasné varování před ucpanými filtry 

spínací výstup

Technologie

kalorimetrická

kalorimetrická 

magneticko-induk-
tivní

ultrazvuková

kalorimetrická 

kalorimetrická 

kalorimetrická 

Technická podpora na čísle 267 990 211 nebo na webu www.ifm.com/cz

ifm nabízí celou řadu produktů pro měření 
průtoku kapalných i plynných médií  
ve skvělém poměru cena/výkon

Senzory proudění řady SI

Kompaktní senzor proudění 
nahrazuje mechanické senzory 
pro monitorování kapalin 
a plynů.



Senzory proudění - přímá montáž nebo vzdálené připojení

ifm vyhodnocovací jednotky SR a SN pro senzory 
proudění jsou modulárním řešením pro dálkovou 
indikaci kapalin a plynů. 

•  Ideální v prostředí s omezeným prostorem pro montáž 
•  Vhodné pro místa, které neumožňují lokální instalaci 

vyhodnocovací jednotky
• Spínací výstup se zobrazením sloupcového grafu
• S možností AC a DC
•  Snížení nákladů na potřebu náhradních dílů díky modulárním 

montážním adaptérům

ifm senzory proudění řady SI jsou spolehlivou alternativou 
mechanických průtokových senzorů pro snímání průtoku kapalin 
a plynů.  Vlastnosti senzorů proudění řady SI:

• Nastavení podmínek výstupu pomocí tlačítek
• Zřetelně viditelný stav průtoku pomocí LED diod
• Kompaktní provedení a senzorové sondy z nerezové oceli
• Široký rozsah měření pro nejrůznější aplikace
•  Široký výběr procesních připojení od ifm umožňuje rychlou 

a snadnou instalaci

Řada SR/SN

Kalorimetrické snímání je výsledkem 
spínacího provedení, které nemá žádné 
pohyblivé části

Kalorimetrický princip snímání průtoku

ifm senzory proudění 
nemají žádné 

pohyblivé části, 
které by se mohly 

poškodit.

Mechanické průtokové 
senzory mají části, 
které se mohou 
poškodit, zanést 
a způsobit tak 

přerušení procesu.

Řada SI

Vyhodnocovací 
jednotka zabudovaná 
do skříňky rozvaděče
Skříňka s vyhodnocovací 
jednotkou nabízí snadný 
přístup k připojeným 
svorkám, které mohou 
být zapojeny ještě 
před instalací uvnitř 
rozvaděče.

K vyhodnocovacím 
jednotkám ifm lze připojit 
různé délky senzorových 
sond tak, aby vyhovovaly 
rozličným průměrům 
potrubí.

Kompaktní provedení 
s programovacími 
tlačítky umožňuje rychlé 
nastavení a uvedení 
do provozu. Pro snímání proudění 

kapalin a plynů 
namontujte senzory 
proudění SI přímo 
do systému. 

Funkční princip průtokových senzorů ifm 
je založen na kalorimetrickém  principu. 
Senzor obsahuje 2 keramické snímací 
prvky, z nichž každý obsahuje termistor. 
Zatímco je jeden senzorový prvek 
zahříván, druhý je použit jako referenční. 
Výkon je pak upraven tak, aby topné 
zařízení zjistilo konstatní teplotní rozdíl 
(CTD) mezi dvěma prvky. 

Kalorimetrický snímací princip poskytuje 
přesné a rychlé zjištění, zda médium 
proudí či nikoli. Tato spolehlivá snímací 
technologie může sledovat téměř všechny 
kapaliny nebo plyny. 

ifm kalorimetrický snímací princip je 
výsledkem úspěšné konstrukční změny, 
jež nemá žádné pohyblivé části, které 
by se mohly poškodit. Kompaktní 
provedení z nerezové oceli je spolehlivou 
alternativou k mechanickým senzorům. 
ifm senzory proudění bez pohyblivých 
částí, které by se mohly vzpříčit nebo 
zlomit, odstraňují problémy spojené 
s údržbou u mechanických senzorů 
průtoku.

Oblast montáže 
vyhodnocovací 
jednotky

ifm vyhodnocovací  
jednotka napojená 
na senzor může být 
použita přímo v aplikaci 
nebo ji lze namontovat 
odděleně. 

Rozvaděč



Ultrazvukové průtokové senzory

Magneticko-induktivní senzory

Řada SU
Ultrazvukové měřiče průtoku řady SU  
mohou současně sledovat průtok, teplotu kapaliny 
a poskytují celkovou, sčítací funkci pro různé průtoky. 
Díky své kompaktní konstrukci jsou ultrazvukové 
průtokové senzory určeny pro potrubí do G1¼ 
s průtokem do 200 l/min.

•  Senzory jsou opatřeny 4-místným displejem, kde 
je zobrazen průtok kapaliny (v l/min); celkové 
nahromaděné množství (v litrech); teplota média (v °C)

•  Integrovaný displej se 2ma programovacími tlačítky 
pro jednoduché nastavení

•  Senzory jsou opatřeny spínacím výstupem (průtok a/
nebo teplota), pulzním výstupem (objemový průtok), 
nebo analogovým výstupem (průtok nebo teplota)

Řada SM
ifm magneticko-induktivní senzory řady SM 
spolehlivě zjišťují průtok vodivých médií až do 100 
litrů za minutu. Tento robustní senzor z nerezové oceli 
je montován přímo v systému a nabízí kompaktní, 
nízkoprofilovou montáž pro řízení provozu. 

•  4-místný displej s tlačítky a osmi LED diodami zobrazuje: 
 – průtok (v l/min) 
 – celkový objem (v litrech) 
 – teplotu (ve °C)

•  Vysoká přesnost s dobou odezvy menší než 0,15 sekundy
•  KTW/W270 certifikát pro pitnou vodu

displej

signalizace spínacího bodu

programovací tlačítka

110 mm

měřené jednotky

Piezokeramické zvukové  
senzory vysílají a přijímají 
zvukové impulzy

Piezokeramické zvukové 
senzory

KTW/W270 certifikát  
pro pitnou vodu

Průtokové množství je 
vypočteno na základě 
měření rozdílu 
průběhových dob impulzu.

Ultrazvuková technologie je založena na principu 
měření rozdílu dob běhu ultrazvukových impulzů. 
Zvukové impulzy jsou střídavě vysílány a přijímány 
ve směru a proti směru proudění pomocí 
piezokeramických zvukových senzorů. 

Ultrazvukový princip

Sledování chladící vody
Stroje, jako jsou lasery a svářecí 
agregáty vyžadují chlazení 
pomocí vody nebo roztoků 
glykolu. Ultrazvukový měřič 
průtoku sleduje průtoková 
množství až do 200 l/min.

Magneticko-induktivní měření průtoku

Technika měření průtokových senzorů řady SM 
je založena na principu Faradayova zákona 
o elektromagnetické indukci. Elektricky 
vodivé médium protékající trubkou,  
které je uloženo v magnetickém  
poli, generuje el.napětí, které je  
úměrné rychlosti proudění,  
příp. průtokovému 
množství.

V = rychlost proudění vodičů 
M = síla magnetického pole 
E = elektrody

V

M

M

E



Měřiče spotřeby dávkovaného a stlačeného vzduchu

Senzory proudění

Řada SL
ifm senzory řady SL pro proudění vzduchu jsou navrženy speciálně 
pro sledování proudění vzduchu ve vzduchotechnických potrubích a poskytují včasné 
varování před ucpanými filtry. 

•  Kompaktní, prostorově úsporné pouzdro se snadno vejde do ventilačních systémů
•  Požadované hodnoty lze stanovit díky parametrům 

na nastavitelném potenciometru
•  LED dioda poskytuje vizuální kontrolu, zda je průtok  

nad nebo pod stanovenou hodnotou
•  Poskytuje včasné varování před ucpanými filtry
• Releový výstup, DC nebo AC/DC 
•  Doba odezvy 3…60  sekund
• 2-metrový PUR kabel

4-místný displej s progra-
movacími tlačítky. Vnitřní 
měřicí trubice umožňuje 
přesné dávkování množství.

Průtokové senzory řady SQ jsou určeny pro sledování 
dávkování malých množství vody a vodních roztoků až do průtoku 
200 ml/min. Mezi typické oblasti použití patří: chemie - dávkování 
přísad v chemickém zpracování, zařízení pro úpravu vody, zavlažovací 
systémy a zařízení pro hnojení. 

• Materiály, které jsou v kontaktu s médiem jsou z oceli V4A
•   Ochrana proti mechanickému namáhání a vnějším vlivům 
•  Programovací tlačítka pro jednoduché a rychlé nastavení  

parametrů
•  Měřené veličiny: průtok, procesní teplota a celková sčítací funkce 
•  Různé výstupy - spínací, impulzní a analogový

Řada SQ

Řada SD
Měřiče řady SD sledují stlačený vzduch a speciální plyny jako je 
argon (Ar), oxid uhličitý (CO2), a dusík (N2) pro zjištění oblastí úniku 
a zlepšení energetické účinnosti, případně kvality svařování.

Stlačený vzduch a speciální plyny jsou považovány za jeden 
z nejdražších zdrojů spotřeby energie v zařízení. Rozpoznáním 
oblastí úniků může SD senzor optimalizovat spotřebu stlačeného 
vzduchu a plynu, a tak zvýšit výkon systému a snížit  náklady 
na energie. 

•  4-místný displej umožňuje čtení 
spotřeby vzduchu a plynu

•  Tři možnosti zobrazení: 
– SCFM (standardní m3/min) 
– SCFH (standardní m3/hod)  
– SCF (standardní m3/celkem) 

Jednotná délka trubky 
zajišťuje snadnou insta-
laci, správnou montáž 
a ustálené proudění.

Senzor obsahuje 
2 keramické snímací 
prvky, z nichž každý 
obsahuje termistor.

Zatímco je jeden 
senzorový prvek 
zahříván, druhý je 
použit jako referenční. 

Výkon je pak upraven 
tak, aby topné zařízení  
zajistilo konstantní 
teplotní rozdíl (CTD) 
mezi dvěma prvky.

Kalorimetrický princip průtoku

Funkční princip průtokových senzorů řad 
SQ a SD je založen na kalorimetrickém 
principu snímání průtoku. 

Nebo s ním lze sledovat 
i několik strojů pro orientační 
způsob měření. 

Pro sledování 
jednoho stroje 
může být SD 
měřič namontován 
do přívodního 
potrubí.

Průtokový senzor 
pro proudění vzduchu 
je konstruován pro 
snadnou a rychlou 
montáž do kovových 
potrubí vzduchotechniky / 
klimatizačních systémů.



ifm electronic je lídrem, mezi tlakovými senzory, ve vývoji inovativních technologií pro průmyslovou 
automatizaci a řízení provozu. Naše univerzální produktová řada slouží ke sledování plynů a kapalin 
v různých pneumatických a hydraulických aplikacích. 

ifm nabízí celou řadu produktů pro měření  
tlaku pro aplikace v průmyslových  
i potravinářských oborech

Senzory řady PQ 
pro pneumatiku

Robustní plastové 
pouzdro s 4-místným 
displejem pro 
pneumatiku. 

Senzory řady PK

Rychlé, mechanické 
nastavení spínacího 
bodu prostřednictvím 
otočného kroužku 
s číselníkem.

Senzory řady PA

Senzory z nerezové oceli 
s výstupem 4...20mA 
se snadno vejdou 
i do stísněných prostor. 

Senzory řady PI1

2-vodičové programova-
telné tlakové vysílače.

Senzory řady PN

Spínač / rozpínač  
s displejem 
a s programovacími 
tlačítky.

Senzory řady PG

Spínač / rozpínač  
s analogovým displejem   
v pouzdru z nerezové 
oceli.

MožnostI 
sníMání

sPoLehLIvé 
sníMání 

žádné 
PohybLIvé 

částI

Řešení: ifm tlakové senzory lze nainstalovat za méně než pět minut!

1.  Senzor namon-
tujte a připojte 
k potrubí.

2.  Nainstalujte 
měřící zařízení 
s displejem.

3.  Přiveďte systé-
mový tlak.

4.  Nastavte spínací 
bod a diferenciál.

5.  Proveďte el. 
připojení.

Rychlá instalace a snadné nastavení odstraňuje zkoušení a kalibraci

Výzva: mechanické senzory mohou být nespolehlivé a jejich montáž je časově náročná

3.  Proveďte el. 
připojení. 

2.  Nainstalujte 
spínač.

1.  Naprogramujte 
spínač.

skvěLá 
hodnota

5 minut 5 minutos

Četný výběr možností, aby vyhovoval Vašim aplikacím
Počínaje jednoduchými tlakovými spínači a rozpínači, propracovanými senzory s více 
možnostmi výstupu konče, Vám ifm univerzální produktové řady nabízí to pravé řešení 
pro snímání tlaku.  

Spolehlivé snímací technologie, které nabízí dlouhou životnost 
Tlakové senzory ifm obsahují spolehlivé snímací technologie, jako jsou keramické měřící 
prvky, piezo-odporové měřící prvky a tenzometrickou technologii. Tyto technologie 
umožnují snášet vysoké rázy a vibrace, odolat tlakovým špičkám a nabízí přesnou 
signalizaci tlaku.

Skvělý poměr: cena/výkon 
Tlakové senzory ifm nabízí spolehlivý výkon, odolnou konstrukci a poměr cena / 
výkon, který určuje nové měřítko pro hodnotu na trhu.

Přizpůsobitelné možnosti výstupu 
Různé možnosti výstupu umožňují větší univerzálnost při stanovování požadovaných 
hodnot a nastavení analogových a spínacích výstupů. 

Odolné provedení, nulové úniky 
Tlakové senzory ifm nemají žádné pohyblivé části, které by se mohly opotřebit nebo 
poškodit v průběhu procesu. 

Odstraňuje nutnost 
zkoušení a kalibrace!



Senzory řady PK s otočnoou stupnicí pro rychlé zadání spínacích bodů

PQ senzory pro pneumatické aplikace v robotice a pro manipulaci s materiálem

Rychlá instalace a snadné nastavení odstraňuje zkoušení a kalibraci

Výzva: mechanické senzory mohou být nespolehlivé a jejich montáž je časově náročná

ifm tlakové senzory řady PQ jsou určeny pro pneumatické aplikace 
v robotice a pro manipulaci s materiálem. Senzory přesně měří 
v plném rozsahu vakuum a tlak typický u těchto aplikací.

Tlakový senzor ve tvaru krychle modernizuje za zlomek ceny 
tradiční tlakové senzory. Tento drobný, kompaktní senzor může 
být nainstalován i v místech s omezeným prostorem pro montáž. 

Piezoodporový  
měřící prvek

Tlakové připojení 
G-1/8

PQ boční 
pohled

Hlavní předností tlakových senzorů PK je rychlé, 
mechanické nastavení spínacího a rozpínacího bodu 
pomocí otočné stupnice. Senzory jsou nastavitelné bez 
systémového tlaku a napětí, což eliminuje potřebu 
samostatného měřícího zařízení. Malé, kompaktní 
provedení je ideální pro úspornou montáž.

•  Procesní připojení z nerezové oceli V4A 
a tenzometrická technologie zajišťují vysokou 
spolehlivost

•  Přesnost je stejná v celém rozsahu

•  Vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita spínače 
zamezuje posunutí spínacího bodu

Nastavení spínacího a zpětného 
spínacího bodu pomocí otočné 
stupnice

LED diody signalizují spínací 
 stav a napájení

Standardní průmyslový 
konektor M12

Tenzometrická technologie 
v podobě svařovaného, 
jednodílného, měřícího 
prvku je schopna provést 
přes 50 milionů spínacích 
cyklů

4-místný 
alfanumerický displej

42 mm

 Spolehlivý princip snímání

Snímací technologie je založena na křemíkovém, 
piezoodporovém měřícím prvku. Tento prvek je 
necitlivý na kapaliny a usazeniny, které se mohou 
objevit v pneumatickém systému. Miniaturní 
křemíkový prvek umožňuje malou, nízkoprofilovou 
konstrukci krytu, která je cenově efektivním řešením 
pro snímání tlaku v pneumatických aplikacích.

Hodnoty mohou být 
naprogramovány na změnu 
barvy v závislosti na spínacím 
stavu výstupu (např.: červená: 
výstup 1 sepnut; zelená: výstup 1 
není sepnut).

Spínací a rozpínací bod 
pro tlak jsou stanoveny 
pomocí mechanické, 
otočné stupnice na PK 
senzoru. 
 

Dvě LED diody signalizují 
spínací a provozní stav.

•  Aplikační parametry se nastavují pomocí dvou tlačítek. 

•  Jasně čitelný, 4-místný displej ukazuje systémový tlak.  
Dvoubarevný displej je jasně vidět i z velké vzdálenosti. 

•  Senzor nabízí 2 programovatelné spínací výstupy  
nebo 1 spínací a 1  diagnostický výstup. 

•  Senzor lze upevnit na DIN lištu nebo připojit k deskám  
či potrubí. 

Žádné pohyblivé části, což snižuje 
opotřebení a předchází únikům

Mechanický, pístový 
tlakový senzor
Pohyb pístu může 
opotřebit těsnící 
kroužek, což vede 
k únikům tlaku.

Set

Reset

70
1000

80 900
1250

70
1000

80 9
125

60

Set

Reset

70
1000

80 900
1250

70
1000

80 9
125

60

Elektronický 
tlakový senzor PK
Žádné pohyblivé části, 
což snižuje opotřebení 
a předchází únikům. 

  Senzor s otočnou 
stupnicí pro jednoduché 
nastavení

 Senzor s displejem   
 pro pneumatické aplikace

  Více informací o tlakových výrobcích ifm naleznete na www.ifm.com/cz.

Řada PK

Řada PQ



Robustní PA senzory se snadno vejdou i do stísněných prostor

Tlakový senzor řady PN: Spínač / rozpínač s 4-místným displejem

•  Keramický tlakový senzor je spolehlivější než mechanické senzory.
•  Vestavný displej eliminuje potřebu referenčního měřidla.
•  Možnosti výstupu: 

 AC releový výstup
 DC, PNP nebo NPN
 DC dvojí spínací výstup, PNP 
 0...20mA analogový výstup

Robustní PA senzory jsou spolehlivým řešením 
pro hydraulické a pneumatické aplikace pro snímání 
tlaku. Keramický snímací prvek senzoru je opatřen 
vysokou ochranou proti roztržení a přetlaku. Možnosti 
výstupu jsou 4…20 mA a 0…10 V. 

Bez pohyblivých částí, které by se mohly opotřebit 
nebo zlomit, je hlavní předností senzoru plynotěsný 
měřící prvek, který spolehlivě zjišťuje tlak plynů 
a kapalin a rovněž odolává agresivním médiím.

•  Analogový výstup s nepřetržitou signalizací tlaku. 
•  Nabízí opakovatelnost měření 0,15% z plného rozsahu.
•  Robustní pouzdro z nerezové oceli V4A. 
•  Odolnost vůči tlakovým špičkám.
•  Ideální pro hydraulické a pneumatické aplikace.

Keramický měřící prvek

Mikroprocesor

ifm nabízí tlakové a vakuové senzory řady PN pro hydraulické 
a pneumatické aplikace. Jednoduchá montáž a nastavení  
spínacích bodů pomocí programovacích tlačítek. 

Displej senzoru poskytuje přesný údaj o tlaku v systému 
a nastavených spínacích hodnotách. Vakuové senzory poskytují 
přesný údaj o nárůstu nebo úbytku ve vakuových systémech. 
Konstrukce z nerezové oceli umožňuje senzoru obstát 
i v drsných podmínkách.

Spolehlivá kapacitní snímací technologie používá  
keramické měřící prvky

Kapacitní snímací senzory obsahují stejný keramický 
měřící prvek, jaký se používá ve velice přesných tlakových 
snímačích, za zlomek ceny. 

Sledování hladiny v nádrži 
pomocí ifm tlakových 
senzorů řady PN.

Prostorově úsporné, 
ale robustní senzory PA 
s pouzdrem z nerezové 
oceli.

PA senzory odolávají 
i v aplikacích, kde jsou 
vystaveny tlakovým 
špičkám. 

Senzory PN nabízí 
jasně čitelný, 4-místný 
displej a programovací 
tlačítka.

ŘEŠENÍ
Tlakové senzory ifm jsou 

spolehlivým řešením 
namísto mechanických 

senzorů.

VÝZVA
Mechanické senzory s písty 
a pružinami, jež podléhají 

opotřebení.

 Spínač / rozpínač s více  
    možnostmi výstupu  

     a číselným displejem 

 Odolný senzor pro montáž  
 do oblastí s omezeným  

 prostorem 

Řada PA

Řada PN



Tlakový senzor řady PG: Spínač / rozpínač s manometrem

2-vodičové vysílače řady PI s vazební montáží

Tlakové vysílače řady PI jsou menší a jednodušší pro instalaci než tradiční 
vysílače. Senzory jsou 2-vodičové a jejich hlavní předností je jasně čitelný 
4-místný displej a škálovatelný analogový výstup. Vysílače obsahují keramický 
měřící prvek, který zajišťuje vysokou ochranu proti roztržení a přetlaku. 

•  Programovací tlačítka umožňují škálování analogového výstupu.

•  Jasne čitelný 4-místný displej.

•  Aplikace zahrnují monitorování sys. tlaku,  
ochranu čerpadla, sledování filtrů 
a hladiny v nádrži.

•  Teplota média  
-25...125 °C (145 °C max. 1h).

Sledování tlaku v potrubí.

Vysoká třída 
krytí (IP69K)

PG senzor je navržen a testován 
na spolehlivou funkčnost  
v hydraulických a pneumatických 
aplikacích.

Analogový displej  
se škálováním 
v bar a PSI

Digitální zobrazení 
– jasně čitelný LED 
displej (žádné LCD) 

Rozšířený  
zobrazovací 
rozsahPři odpojeném 

napájecím napětí 
ručička zmizí 
za numerický displej

Otočný displej o 350° 
pro přizpůsobení 
montáže

Pro rychlou, vysoce viditelnou signalizaci 
provozních podmínek namontujte PG tlakový 
senzor do systému. 

 Manometr s ručičkou je vylepšen o prstenec LED 
diod, který lze naprogramovat na označení pozice 
spínacího a rozpínacího bodu nebo na sledování 
polohy ručičky (zobrazení průběhu).

Nahraďte stávající mechanické 

senzory a vysílače tlakovými 

senzory ifm. 

Technická podpora na čísle 

267 990 211 nebo na webu 

www.ifm.com/cz

ifm tlakové senzory 

a vysílače zvýší 

provozuschopnost 

vašich výrobních 

zařízení.

SEZNAMTE SE S NÁMI

•  2 optická tlačítka pro nastavení parametrů, spínacího  
a rozpínacího bodu. 

•  Povrch dotykového displeje eliminuje promáčknutí tlačítek 
a zabraňuje vniknutí kapaliny.

•  Ručičku řídí integrovaný krokový elektromotor, jenž odstraňuje třes, 
který je typický pro mechanické ukazatele.

•  Ergonomické zářezy po obvodu displeje pomáhají při jeho otáčení.

•  Vazební montáž a konstrukce z nerezové oceli nabízí vysokou 
přesnost signalizace (0,2%) hodnot tlaku.

• Teplota média -25...125 °C (145 max.  1h).

Pro snadné prohlížení 
se displej otáčí.

Jednoduché nastavení /  
analogová Teach funkce

4-místný displej

Zcela utěsněné, robustní 
pouzdro z nerezové oceli 
V4A

K dispozici je systém adapté-
rů pro nejrůznější aplikace 

Flexibilní 
elektronická 
technologie

Zcela zatave-
né pouzdro

 Spínač / rozpínač s manometrem  
 a numerickou signalizací 

 2-vodičový vysílač   
 s numerickým displejem 

Řada PG

Řada PI



ifm electronic je lídrem 
v oblasti návrhu, vývoje 
a výroby inovativních 
technologií snímání teploty 
pro aplikace řízení procesů. 

Tradiční produkty pro snímání 
teploty mohou být objemné, 
složité na zapojení a náchylné 
k vniknutí kapaliny. 

ifm nabízí spolehlivé řešení 
pro snímání teploty v podobě 
kompaktního pouzdra, velmi 
rychlé odezvy, rychlého 
připojení M12 a konstrukce 
z nerezové oceli V4A. 

Na současném trhu má ifm 
jasné výhody oproti tradičním 
teplotním produktům.

ifm nabízí řešení Vašich požadavků 
na snímání teploty

Výzva:  
Koncové hlavice vysílačů 
vyžadují ruční zapojení

•  Koncové hlavice vysílačů 
vyžadují časově náročnou 
ruční elektroinstalaci.

•  Hlavice je náchylná 
na vniknutí vlhkosti.

ifm řešení: 
Kompaktní převodník 

•  Modul vysílače obsahuje 
standardní konektory M12, 
které nevyžadují ruční 
elektroinstalaci.

• Připojení k jakémukoli RTD.

•  Prostorově úsporná konstrukce; 
zcela utěsněná proti vniknutí 
vody.

ifm řešení:  
RTD z nerezové oceli  
s rychlým připojením M12

•  RTD s konektory M12 eliminují 
možné chyby v zapojení 
a urychlují instalaci.

•  Vodotěsná RTD čidla s krytím 
IP69K řeší problémy spojené 
s vniknutím vlhkosti.

Výzva:  
Vyhodnocovací jednotky  
vyžadují panelovou montáž 

•  Vyhodnocovací jednotky 
vyžadují panelovou montáž  
pro ochranu elektroniky 
před nepříznivými vnějšími  
podmínkami.

•  Vodiče signálu jsou náchylné 
k elektrickému rušení.

• Bez zobrazení v místě použití.

Výzva:  
RTD čidla s vodiči  
a šroubovými svorkami 

•  Vodiče vyžadují časově  
náročné ruční zapojení. 

•  Šroubové svorky jsou v důsledku 
vniknutí vlhkosti náchylné 
ke korozi.

Výzva:  
Mechanický senzor 
s pohyblivými částmi

•  Tradiční senzory mají 
pohyblivé části, které se 
mohou zadrhnout.

•  Pohyblivé části mohou časem 
vést k chybným signálům 
a poruchám.

Výzva:  
Rozměrné, finančně 
nákladné procesní vysílače 
jsou složité na zapojení 
a uvedení do provozu 

•  Vyžadována pravidelná 
kalibrace pro testování 
a udržení přesnosti. 

•  Rozměrná konstrukce vede 
ke složité instalaci.

•  Vysoké náklady na oba 
přístroje a údržbu kalibrace.  

ifm řešení:  
Zcela utěsněná 
vyhodnocovací jednotka  
se montuje za chodu

•  Montáž modulů s přímými 
nebo vzdálenými RTD.

•  Jednoduché nastavení pomocí 
programovacích tlačítek.

•  Vybavena displejem.

ifm řešení:  
Elektronický senzor 
bez pohyblivých částí

•  Jednodílné pouzdro 
s integrovaným RTD čidlem 
nemá žádné pohyblivé části. 

•  Zajišťuje spolehlivé zobrazení 
teploty a dlouhou životnost.

ifm řešení:  
Vysoce přesná konstrukce 
z nerezové oceli se dvěma 
snímacími prvky

•  Duální prvky sledují proces 
a upozorní v případě odchylky 
od kalibrace.

•  Zcela svařovaná konstrukce 
z nerezové oceli V4A s žádnými 
místy pro vniknutí kapaliny či 
vlhkosti.

•  Rychlá instalace a uvedení 
do provozu se standardním 
konektorem M12.



Moduly teplotních vysílačů 

Tenkovrstvý 
nosič RTD 

prvek

Montážní 
nosič

Špička 
z nerezové 

oceli

RTD senzorové sondy z nerezové oceli

Kompaktní teplotní převodník přemění jakékoli RTD
v programovatelný 4…20 mA nebo 0…10 V teplotní senzor 

ifm teplotní převodníky řady TP nabízí “plug and play” konektor M12 pro okamžité použití, který řeší časté chyby ruční 
elektroinstalace spojené s konvenčním propojením senzoru se svorkovnicí.

• Kompatibilní s 2, 3 nebo 4-vodičovými senzorovými sondami Pt100 nebo Pt1000.

• Ověří typ RTD a automaticky provede správné nastavení.

• Eliminuje chyby způsobené šroubovými svorkami a vniknutím kapalin.

• Lisovaná konstrukce dělá TP vhodným pro náročná prostředí.

• LED dioda poskytuje vizuální signalizaci napájení a přenosu.

RTD technologie - ultra rychlá doba odezvy 

Jedinečná konstrukce s použitím tenkých fólií a 
speciálních nosičů, umožňuje extrémní rychlost 
odezvy.

ifm nabízí RTD 
s integrovanými adaptéry 
pro průmyslové a hygienicky 
čisté aplikace.

Konstrukce 
senzorové sondy 
RTD od ifm

Řada TP

RTD senzorové sondy Odstranění chyb v elektroinstalaci a urychlení montáže RTD senzorů

ifm RTD senzory nabízí rychlou propojovací techniku M12, která zjednodušuje instalaci díky 
systému “plug and play” pro okamžité použití a eliminuje ruční elektroinstalaci.  
Senzorové sondy mohou být namontovány přímo do procesu nebo ponorné trubky tak, aby 
mohl být senzor odstraněn bez přerušení nebo vypnutí procesu. 

•  Pro široký rozsah instalačních hloubek jsou k dispozici vysoce přesné RTD Pt100 a Pt1000 
třídy “A” v různých délkách.

•  Mimořádně rychlé doby odezvy (90% do 3 sekund) ve srovnání s tradičními teplotními 
senzory (15 až 20 sekund).

•  Provedení z nerezové oceli V4A rozpozná náhlé změny teploty a nekoroduje.

RTD senzory umožňují 
přizpůsobení  hloubky 
zabudování (ponoření) 
do média.

Montáž tradičních teplotních senzorů je časově náročná 

Modulární teplotní senzory ifm lze nainstalovat 
za méně než 5 minut

1.  Namontujte senzor 2.  Nainstalujte 
převodník

3.  Připojte přívodní 
vodiče k RTD

4.  Připojení vodičů 5.  Proveďte elektrické 
 připojení

3.  Proveďte elektrické 
 připojení 

2.  Propojte TP senzor 
s kabelem

1. Namontujte senzor 



Vyhodnocovací jednotky pro teplotní senzory

Vyhodnocovací jednotky řady TN nabízí  
v jediném přístroji pohodlí a výhody 
integrovaného RTD, displeje a programovacích 
tlačítek. Vyhodnocovací jednotka poskytuje 
velice přesnou signalizaci teploty procesních 
kapalin; je ideální pro malé sondy.

Zvláštní vybavení:

•  Škálovatelný analogový a spínací výstup.

•  Duální spínací výstup.

Vlastnosti:

•  Měří teplotu až do 150°C.

•  Velmi rychlá doba odezvy, 
méně než 3 sekundy.

•  Robustní senzorová sonda z nerezové oceli 
je odolná vůči agresivním médiím.

•  Snáší rázy a vibrace.

•  Otočný displej umožňuje sledování procesní 
teploty z jakéhokoli úhlu.

•  Senzor nepotřebuje kryt. 

Vyhodnocovací jednotku TR s digitálním displejem lze 
připojit k různým délkám senzorové sondy RTD 

Vyhodnocovací jednotky řady TR poskytují velice přesnou 
signalizaci teploty procesních kapalin. Integrovaný displej senzoru 
umožňuje uživateli sledovat teplotu přímo v procesu.

•  Všestranné využití - připojení k různým 2, 3 a 4-vodičovým 
PT100 nebo Pt1000 o různých délkách senzorových sond.

•  Programovací tlačítka se spínacím a analogovým výstupem.

• Teplotní rozsah -40 až 300°C.

Typický systém může obsahovat vyhodnocovací jednotku řady TR 
s napájecím kabelem, RTD senzor, stejně jako volitelné vybavení jako je 
ponorná trubka, procesní připojení a příslušenství.

Termoelektrický
článek

Teplota

RTD

S
ig
ná
l

ifm teplotní senzory používají pro měření 
teploty obě odporová teplotní čidla (RTD) - jak 
Pt100, tak Pt1000. RTD Pt1000 je platinový 
rezistor, který vykazuje odpor 1000 Ω při 0 °C, 
a RTD Pt100 vykazuje odpor 100 Ω při 0 °C. 

Platina je použita pro svou dobrou stabilitu 
a vynikající linearitu přes termočlánky. Teplota 
je snímána na základě měření změny odporu 
RTD. 

Vyzkoušejte jednodílné, integrované 
RTD čidlo pro potrubí o malém průřezu

Vyhodnocovací 
jednotka řady TR

Ponorné trubky, jako 
nadstandardní vybavení, 
poskytují ochranu 
a umožňují odstranění 
RTD bez přerušení 
procesu.

Princip činnosti TR a TN senzorů

Jasně čitelný displej je 
viditelný z větší vzdálenosti 
i v málo osvětlených 
místech.

Řada TR

Řada TN

Flexibilní použití díky modulární montáži

Místní signalizace
ifm vyhodnocovací jednotka řady TR je 
připojena k RTD a namontována přímo 
v nádrži.

Signalizace na dálku
ifm vyhodnocovací jednotku řady TR lze 
pomocí konektorového připojení připojit 
k RTD senzoru i na dálku.

RTD

Vyhodnocovací 
jednotka řady TR

Kabelové 
připojení

RTD 

Integrovaný displej senzoru 
umožňuje uživateli sledování 
teploty přímo v procesu.

Adaptér bez pouzdra eliminuje 
problémy vznikající s vniknutím 
vlhkosti a je tak vhodný 
pro hygienicky čisté aplikace.



Teplotní senzory

TK teplotní senzory bez pohyblivých částí nabízí dlouhou životnost

Hlavní předností teplotních senzorů TK je rychlé, mechanické nastavení spínacího a rozpínacího bodu 
pomocí otočné stupnice. Senzory jsou nastavitelné bez systémové teploty a napětí, což eliminuje potřebu 
samostatného měřícího zařízení. Kompaktní teplotní senzory se vyznačují RTD senzorovou sondou 
z nerezové oceli V4A, kterou lze namontovat přímo do potrubí nebo nádrže.

• Dvě otočné stupnice pro nastavení spínacího a rozpínacího bodu.

• Vysoce přesné RTD zabezpečuje spínací bod proti posunu, a tak není nutná kalibrace. 

• Odolné pouzdro a části ve styku s médiem z nerezové oceli V4A.

•  K dispozici jsou modely se 2 spínacími výstupy.

Teplotní senzory řady TA pro průmyslové aplikace jsou kompaktnější 
a jejich montáž je velice snadná

TA teplotní senzory nabízí kompaktní měřicí systém, který lze snadno nainstalovat pomocí 
běžných adaptérů. Senzory poskytují 4...20 mA analogový výstup a měřicí rozsah až 
do 300°C.

• Provedení z jednoho kusu řeší problémy s vniknutím kapaliny.

• Vysoce přesný senzorový prvek RTD - Pt1000 třídy A.

• Konstrukce z nerezové oceli V4A.

• Přizpůsobení montáže díky jednoduchému nastavení instalační hloubky.

Teplotní senzory

Teplotní senzor řady TAD s vnitřním zjišťováním posunu odstraňuje pravidelné 
a nákladné ověřování kalibrace

TAD programovatelné duální senzory pro měření teploty zajišťují, aby byl rozvíjející se posun senzoru zjištěn 
a automaticky diagnostikován. Jestliže jeden ze dvou měřících prvků selže, pak TAD vyšle varovný signál a dále 
umožňuje pokračovat v procesu pomocí druhého měřícího prvku.  
Zhotovení z nerezové oceli V4A a vysoce přesný TAD z jednoho kusu s konektorem M12, 
který nevyžaduje ruční elektroinstalaci nabízí rychlou instalaci a uvedení do provozu. 

•  Žádná kalibrace není nutná - duální snímací senzory 
nepřetřžitě sledují změnu teploty.

•  2-vodičový senzor se škálovatelným 4...20 mA analogovým signálem.

• Posun signalizován na analogovém kanálu nebo na nezávislém 
   spínacím výstupu.

•  Konstrukce z nerezové oceli V4A je ohodnocena krytím IP69K a testována, 
aby odolala vysokotlakému čištění. 

Rychlé a spolehlivé 
zobrazení teploty pro 
nádrže a potrubí.

 Špička senzoru 
obsahuje dva různé 

senzorové prvky 
s opačnými vlastnostmi pro 
zjištění posunu.

Řada TK

Řada TA

Řada TAD

Doplňkový spínací 
výstup zjišťuje teplotu 
mezi zadanými body 
pro zajištění optimáního 
chlazení chladících okruhů.

Kompaktní senzory 
s nastavovacím 
číselníkem pro rychlé 
uvedení do provozu. Dvě 
jasné LED-diody udávají 
spínací stav (žlutá) a zapnutí 
(zelená).

Otočná stupnice pro nastavení 
spínacího bodu

Otočná stupnice pro nastavení 
rozpínacího bodu

4.1”

Standardní průmyslový 
konektor M12 

Procesní připojení

Zcela svařovaná konstrukce

RTD ve špičce zaručuje 
dlouhou životnost  
a vysokou přesnost

PTC NTC



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 
www.ifm.com/cz

Navštivte naše internetové stránky:

Polohová senzorika
a rozpoznávání objektů
Induktivní senzory
Kapacitní senzory
Magnetické senzory,
senzory pro válce
Bezpečnostní technika
Senzorika pro ventily
Optické senzory
Rozpoznávání objektů
Rotační snímače
Vyhodnocovací systémy,
síťové zdroje
Propojovací technika

Fluidní senzorika
a diagnostické systémy
Hladinové senzory
Senzory proudění
Tlakové senzory
Teplotní senzory
Diagnostické systémy
Vyhodnocovací systémy,
síťové zdroje
Propojovací technika

Sběrnicové systémy
Sběrnicový systém
s AS-Interface
Síťové zdroje
Propojovací technika
 
Identifikační systémy
Čtecí systémy Multicode
Identifikační systémy RFID
Síťové zdroje
Propojovací technika
 
Řídící systémy
Řídící systémy pro nasazení  
do mobilních pracovních 
strojů
Propojovací technika
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www.ifm.com/cz
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