
Převodník teploty, který 
zobrazuje své schopnosti
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Informativní:
Jasný 4-místný LED displej pro
optimální čitelnost.

Flexibilní:
Připojení jako 2- nebo 3-vodičový
přístroj s analogovým výstupem
4...20 mA.

Precizní:
Krátká doba odezvy T05/09 = 1/3 s.

Jednoduchý:
Přednastavené měřící rozsahy,
nastavitelné v rozsahu -50...150 °C
přes IO-Link.

Přizpůsobivý:
Výběr z různých procesních
připojení a délek senzorových
tyčí od 30 do 250 mm.

Hygienický a robustní:
Pouzdro z prvotřídní ušlechtilé
oceli V4A (1.4404), krytí IP 69K 
a schválení 3A.

Cenově příznivý:
Stejná cenová úroveň jako vysílač
bez displeje.

První teplotní převodník 
s displejem a IO-Link

Kompaktní měření teploty.

Teplotní vysílač řady TD poskytuje 
optimální tepelné oddělení, a to díky
malému průměru a nízkému profilu
pro snadnou instalaci.
To chrání elektroniku, aniž by byla 
ohrožena mechanická stabilita 
a odolnost.

Pro hygienická a vlhká prostředí



V hygienickém provedení 
pro potravinářský průmysl

www.ifm.com/cz/td

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

Jednoduché nastavení parametrů 
pomocí programu LINERECORDER 
SENSOR.

Software LINERECORDER SENSOR 
zjednodušuje nastavení parametrů 
a sledování různých senzorů. 
S použitím tohoto softwaru lze 
jednotným způsobem nakonfigurovat
každý IO-Link senzor.

Převodník teploty pro použití 
v náročných provozních podmínkách
potravinářského průmyslu.

Zcela uzavřené pouzdro s krytím 
IP 69K zabraňuje pronikání vlhkosti 
a bez problémů odolává i vysokotla-
kému čištění.

Přesné monitoro-
vání procesu

Příklad tepelného
výměníku: Měření
teploty na
výměníku tepla je
důležité v každé
procesní aplikaci.
TD převodník je
ideálním řešením
pro přesné 
monitorování pro-
cesních kapalin. 
A jednodílné kon-
strukční provedení
s certifikací 3A 
zajišťuje maximální
spolehlivost právě
v hygienických
aplikacích.

Skvělý poměr 
cena / výkon

Ačkoli disponuje
převodník 

s integrovaným
ukazatelem 

teploty zvýšeným
výkonem, tak je

jeho cena na
úrovni běžných 

teplotních vysílačů
bez displeje.

Inst. délka
[mm]

Obj. 
číslo

Inst. délka
[mm]

Obj. 
číslo

30 TD2807

50 TD2817

100 TD2837

150 TD2847

30 TD2507

50 TD2517

100 TD2537

150 TD2547

Nastavení z výroby 0...100 °C, měřící rozsah -50...150 °C,
Další tovární nastavení jsou v přípravě

Cena / náklady na instalaci

V
ýk

o
n

ifm teplotní
převodník TD

Procesní připojení
1,5“ Tri-clamp®

Procesní připojení
G 1/2 těsnící kónus

30 TD2907

50 TD2917

100 TD2937

150 TD2947

50 TD2217

100 TD2237

150 TD2247

250 TD2267

Procesní připojení
2“ Tri-clamp®

Procesní připojení
Ø 6 mm

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2807.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2817.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2837.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2847.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2507.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2517.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2537.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2547.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2907.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2917.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2937.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2947.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2217.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2237.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2247.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TD2267.htm


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

Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz
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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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