
Com display 
e teclas de operação: 

Sensores de temperatura 
infravermelhos 

compactos da ifm.
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Sem contato:
Medição exata de temperatura
de objetos particularmente 
quentes ou de difícil acesso.

Quente:
Para temperaturas de 0…2.500 °C.

Informativo:
O display do modelo TW20xx 
indica a temperatura atual do 
objeto medido.

Simples:
Os sensores são ajustáveis através
de display e botões.

Preciso:
Lentes de precisão à prova de 
arranhões para sensibilidade 
mínima a difusão de luz.

Flexível:
Saída analógica de 4...20 mA e
saídas de comutação livremente
programáveis.

Prático:
Função de teste ativável no 
sensor ou por sinal de comando
externo.

Sensores de temperatura infravermelhos 
para objetos quentes.

Medição em ambiente quente.

Cabeças de medição separadas e fibras
ópticas de diversos comprimentos pos-
sibilitam a utilização em temperaturas
ambiente extremamente altas, até 
250 °C. Os ajustes e a indicação da 
temperatura são realizados diretamente
por meio de botões e display no 
aparelho.

Para aplicações industriais

Observado à distância.

O princípio de medição infravermelho
sem contato possibilita a detecção de
temperatura a partir de uma distância
segura.
As lentes de precisão garantem uma
faixa de registro com precisão pontual.

Erro de medição de temp
comprimento de onda na
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50...500 8...14 TW7000

Medição precisa e confortável, 
binária ou analógica.

www.ifm.com/br/tw

Informações adicionais (dados técnicos, vídeos de 
aplicações, preços, etc.) podem ser encontrados em

Monitoramento preciso de produção.

Tratamento térmico de parafusos em
forno de têmpera: O TW20xx com
saída analógica monitora de forma
precisa a temperatura dos parafusos in-
candescentes para garantir a qualidade
no processo de têmpera.

Escolha o sensor
ideal.

Quanto menor o
comprimento de
onda e mais
estreita a faixa
espectral, menor a
influência sobre a
medição das alte-
rações no fator de
emissão do objeto.

Resumindo: O sen-
sor ideal é aquele
que apresenta o
menor compri-
mento de onda
possível.

Alcance de
medição

[°C]

Alcance do
comprimento
da onda [μm]

N.º de pedido

2 saídas de comutação binárias

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

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

0...1000 8...14 TW2000

Saída analógica de 4...20 mA 
e saída de comutação

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

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

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

Linha abrangente de acessórios disponível.

Bico de ar
E35063

Armadura de
arrefecimento

E35064

Suporte de
montagem

E35065
Tubo anexo

E35066
Tubo isolante

E35067

peratura dependendo da temperatura e do
a 1ª alteração do grau de emissão

Temperatura [°C]

*Sensor para fibra óptica

00 1500 2000 2500 3000

8-14 µm

1.1-1.7 µm

0.78-1.06 µm

Detecção

Medição

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


Acesse o nosso site:

www.ifm.com/br
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Mais de 70 unidades em todo o mundo –
tudo reunido em www.ifm.com

Brazil

ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
03337-000 São Paulo/SP

Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501

E-Mail: info.br@ifm.com

Sensores de posição

Sensores 
para Motion Control

Processamento de
imagens industriais

Técnica de segurança

Sensores de processo

Sistemas para 
monitoramento de
estado de máquinas

Comunicação 
industrial

Sistemas 
de identificação

Sistemas para 
máquinas de 
trabalho móveis

Técnica de ligação

Panorama 
de produtos ifm:

Acessórios
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