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Lineární snímač polohy Temposonics EP – EL 
 

E serie s analogovým nebo Start/Stop výstupem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lineární, absolutní měření polohy 

• Bezkontaktní princip měření  

• Robustní průmyslový snímač  

• Testy EMC a certifikát CE 

• Linearita ≤ 0,02% z rozsahu 

• Reprodukovatelnost ≤ 0,005 % z rozsahu 

• Výstupy signálu polohy: 

- Analogový (V / mA) 

- Binární impulsní Start / Stop s přenosem 

parametrů snímače 

• Rozsah měření 50 až 3000 mm 

(dle typu výstupu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magnetostrikční princip 
Bezkontaktní snímače lineární polohy Temposonics využíva-
jí firmou MTS vyvinutý magnetostrikční princip měření. Do 
feromagnetického magnetostrikčního vodiče uvnitř snímače je 
přiveden krátký proudový impuls, který v celé délce vodiče 
vybudí magnetické pole. V určitém místě již působí axiální 
magnetické pole permanentního magnetu, který je přiložen 
blízko povrchu snímače. Interakce magnetického pole perma-
nentního magnetu a magnetického pole vodiče vybudí ve fe-
romagnetickém vodiči torzní magnetostrikční impuls, který se 
šíří jako mechanický vzruch rychlostí zvuku. Na začátku fe-
romagnetického vodiče se mechanický vzruch zachytí sníma-
cím zařízením a vysoce přesným změřením časové prodlevy 
od vyslání budicího impulsu se určí poloha místa vzniku me-
chanického vzruchu a tedy i poloha permanentního magnetu 
vůči začátku snímače.  
Konstrukce 
Snímače Temposonics mají velmi robustní modulární konstruk-
ci a umožňují trvalé nasazení i v náročném průmyslovém pro-
středí. 
-  Profilový kryt snímače chrání měřicí magnetostrikční vodič. 
-  Hlava snímače z hliníkové slitiny obsahuje kompletní elek-

troniku.  
-  Elektrické připojení snímače je pomocí konektoru. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Vstup 

Měřená veličina:  Poloha 
Měřící rozsah:  0...50 až 0...2500 mm (snímač s analogovým výstupem) 
 0...50 až 3000 mm (snímač s impulsním výstupem) 
 

Výstup 

Napětí:  0...10 V / 10...0 V / 0...10 V a 10...0 V (RZ ≥ 5 kΩ) 
Proud: 4(0)...20 mA / 20...4(0) mA, (RZ ≤ 500 Ω) 
Start / Stop: RS-422 diferenciální signál polohy, navíc přenos parametrů měřicí rozsah, offset, 

gradient, status a ident výrobce. 
 

Přesnost měření 

Rozlišení: Analogový výstup: Prakticky nekonečné 
 Impulsní výstup: 0,1 / 0,01 / 0,005 mm (podle navazující elektroniky) 
Chyba linearity 1): < ± 0,02 % z rozsahu (min. ± 60 µm) 

Reprodukovatelnost: < ± 0,005 % z rozsahu (min. ± 20 µm) 
Měřicí frekvence (odvislá od rozsahu): Analogový výstup: < 3 kHz / Impulzní: dle řídicí elektroniky 
Šum výstupu: Analogový výstup: < 0,01% z rozsahu / Impulzní: dle řídicí elektroniky 
 

Podmínky prostředí 

Montážní poloha: Libovolná 
Rychlost pohybu magnetu: Libovolná 
Provozní teplota: -40...+75°C 
Relativní vlhkost: ≤ 90%, nekondenzující 
Třída krytí 2): IP 65 (pouze s připojeným konektorem) 
Odolnost vůči rázům: 100 g (jeden ráz) dle IEC-68-2-27 
Odolnost vůči chvění: 15 g / 10...2000 Hz dle IEC-68-2-6 (kromě rezonancí) 
Elektromagnetická kompatibilita: Vyzařování dle EN 61000-6-4 (pro průmyslová prostředí), 

odolnost dle EN 61000-6-2 
 

Všeobecné údaje 
Kryt elektroniky: Hliník 
Profil: Hliník 
Snímací magnet: viz odstavec Magnety 
Montáž: Pomocí dvou stavitelných držáků  
 

Elektrické připojení: 

Konektor:  5ti-kolíkový M12 (analogový výstup); 8mi-kolíkový M16 (Start/Stop) 
Napájecí napětí: 24 Vss (+20, -15%); UL certifikát vyžaduje certifikovaný zdroj s omezením 

(UL 61010-1) nebo třidy 2 dle NEC (USA)/CEC. 
Proudový odběr: 50-140 mA (analogový výstup); 50-100 mA (Start/Stop) 
Dovolené zvlnění: ≤ 0,28 Všp-šp 
Elektrická pevnost: 500 Vdc (0 V proti zemi) 
Odolnost proti přepólování: do -30Vdc 
Odolnost proti přepětí: do 36 Vdc 
 

Záznam linearity 
Snímač Temposonics  EP/EL, rozsah 1000 mm 
Přípustná tolerance ± 0,2 mm, 
Změřená chyba linearity: Typ. ± 0,09 mm 

 
 
 
 
 
 

1) S měřicím magnetem 252 182 
2) UL certifikace se netýká třídy krytí 
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Volný magnet  -  typ L 

Magnet ve vodítku -  typ S 

U magnet  -  typ M 
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Magnety (nejsou v dodávce snímače – nutno objednat zvlášť): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konektory – rozložení kolíků a barvy vodičů 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* Příslušenství: kabel dodávaný s konektorem. 
 Stínění přívodního kablíku ukončit v konektoru a na straně vyhodnocovací elektroniky připojit na měřicí zem. 
 
 
Připojovací konektory (nutno objednat zvlášť): 
 

5ti-pólový konektor (s dutinkami) M12 x 1∗ 5ti-pólový úhlový konektor (s dutinkami) M12 x 1∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8mi-pólový konektor (s dutinkami) M12 x 1∗ 8mi-pólový úhlový konektor (s dutinkami) M12 x 1∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnet ve vodítku 
Typ S 

Obj. číslo 252 182 

Magnet ve vodítku 
Typ V 

Obj. číslo 252 184 

GFK, magnetický tvrzený ferit, 
Kloub CuZn39Pb3 niklovaný 
Hmotnost cca 30 g 
Provozní teplota: -40… +75 °C 

GFK, magnetický tvrzený ferit, 
Kloub CuZn39Pb3 niklovaný 
Hmotnost cca 30 g 
Provozní teplota: -40… +75 °C 

Volný magnet  
Typ M 

Obj. číslo 251 416-2 

Kompozitní PA-ferit – GF220 
Hmotnost cca 11 g 
Provozní teplota: -40… +100 °C 

Volný magnet  
Typ L 

Obj. číslo 403 448 

Držák magnetu: Plast 
Magnet: Tvrzený ferit 
Hmotnost cca 20 g 
Provozní teplota: -40… +75 °C 

Konektor D34 Analog 
Pin  1 +24 Vdc 
Pin  2 Signál 
Pin  3 GND (napájení) 
Pin  4 Signál 2 
Pin  5 GND (signál) 

 

Konektor D84 Start / Stop 
Pin  1 Start + 
Pin  2 Start –  
Pin  3 Stop + 
Pin  4 Stop – 
Pin  5 Nepřipojovat 
Pin 6 Nepřipojovat 
Pin 7  +24 Vdc 
Pin 8 GND 

Kryt: GD-Zn, Ni / IP67 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn 
Max. ∅ kabalu 4-8 mm 
Objednací číslo: 370 677 

Kryt: GD-Zn, Ni / IP67 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn 
Max. ∅ kabalu 6-8 mm 
Objednací číslo: 370 678 

Kryt: GD-ZnAl / IP67 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn 
Max. ∅ kabalu 4-9 mm 
Objednací číslo: 370 694 

Kryt: GD-ZnAl / IP67 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn 
Max. ∅ kabalu 6-8 mm 
Objednací číslo: 370 699 
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Analogový výstup 

Snímače s analogovým výstupem mají zabudovaný výstupní 
obvod, který poskytuje napěťový nebo proudový signál lineár-
ně úměrný poloze snímacího magnetu vůči tělu snímače. Smysl 
výstupu lze při objednávce zvolit jako přímý nebo inverzní, Po-
loha nuly a konce rozsahu je pevně dána v plném aktivním roz-
sahu snímače, není nutná žádná následná kalibrace. 
 
 
 
 
 
 

Impulsní výstup Start / Stop 

Snímače s binárním výstupem mají impulsní výstup Start / 
Stop. Snímač přijímá signál Start z externího řídicího systému a 
vysílá Stop signál, úměrný poloze snímacího magnetu. Čas me-
zi oběma signály je lineárně úměrný měřené poloze a je externí 
řídící jednotkou použit pro stanovení polohy, např. ventilu. Pro 
snadné přizpůsobení řídící elektroniky snímači je zajištěn i pře-
nos parametrů snímače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACE 
 

Snímač se většinou instaluje na rovnou plochu nepohyblivé 
části stroje pomocí dvou stavitelných držáků. 
Pro upevnění držáků se doporučuje použít šrouby 
M5x20mm, utahovací moment max. 5 Nm. 
 
Pozor! 

Elektronika je od kostry snímače izolována. Proto je zcela 
nezbytné zapojit uzemnění na nožový konektor (1). 
 
 
 
 
 

Provedení s volným magnetem: 

Externí magnet pro upevnění na pohyblivou část stroje. 
U-magnet: Magnet (1) instalujte nejlépe na nemagnetic-
ký materiál (2), nebo alespoň na nemagnetickou podlož-
ku (3). 
Bloček: Tento magnet (4) lze upevnit i na magnetický 
materiál (5). 
 
Pozor! 

Nepřekročte maximální přípustnou vzdálenost! 

 
 
 
 
 

Stavitelné držáky. 
Šroub M5×20. 
Utahovací moment max. 5 Nm. 

Max. mezera 
3 mm (±1 mm) 

Max. mezera 
3 mm (±2 mm) 

Analogový výstup 
 

0 – 10 V 
10 – 0 V 
0 – 10 V a 10 V – 0 V 
4 – 20 mA 
20 – 4 mA 

Start/Stop +  
Přenos parametrů 
• Měřicí rozsah 
• Ofset 
• Měřicí signál – rychlost 
• Stav 
• Ident. výrobce 

Start Stop 

Časový interval 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU: 

  E P  0  0 0 5 0 M  D 3 4  1  A 0 1 

 Typ snímače                      

 P = Temposonics® EP                      

 L = Temposonics® EL                      

 Měřicí rozsah                      

 0050 – 2500 mm                      

 0050 – 3000 mm (výstup Start / Stop)                      

                      

 D34 – 5 pinový konektor M12 (analogový výstup)                      

 D84 – 8 pinový konektor M12 (výstup Start/Stop)                      

                      

 Napěťový výstup                      

 V01 - 0..10 Vdc (1 výstupní kanál pro 1 magnet)                      

 V11 - 10..0 Vdc (1 výstupní kanál pro 1 magnet)                      

 V02 - 0..10 Vdc (2 výstupní kanály pro 2 magnety)                      

 V12 - 10..0 Vdc (2 výstupní kanály pro 2 magnety)                      

 V03 - 0..10 Vdc a 10..0 Vdc (2 výstupní kanály pro 1 magnet)                 

 Proudový výstup                      

 A01 – 4 .. 20 mA (1 výstupní kanál pro 1 magnet)                      

 A11 – 20 .. 4 mA (1 výstupní kanál pro 1 magnet)                      

 A02 – 4 .. 20 mA (2 výstupní kanály pro 2 magnety)                      

 A12 – 20 .. 4 mA (2 výstupní kanály pro 2 magnety)                      

 Start / Stop                      

 R3 – Start / Stop s funkcí přenosu parametrů                      

 

Rozsah dodávky: 
• Snímač 
• 2 montážní držáky až do rozsahu 1250 mm, 
• 1 další držák navíc pro každých 500 mm rozsahu. 
Další příslušenství prosím objednejte ze seznamu níže. 

 

Standardní délky rozsahů: 

 

Rozsah Délky kroků pro objednávku 

≤ 500 mm 25 mm 
> 500 –  ≤ 2500 mm 50 mm 
> 2500 mm 100 mm 

 

Příslušenství: 

 

Popis Objednací č. 

Magnet ve vodítku typ S (otočný kloub nahoře) 252 182 
Magnet ve vodítku typ S (otočný kloub z boku) 252 184 
U-magnet OD33 251 416-2 
Volný magnet typ L 403 448 
Montážní držák 403 508 
5 pinový přímý konektor M12 (s dutinkami) 370 618 
5 pinový úhlový konektor M12 (s dutinkami)) 370 619 
8 pinový přímý konektor M12 (s dutinkami) 370 671 
8 pinový úhlový konektor M12 (s dutinkami) 370 672 
5 pinový přímý konektor M12 s kabelem 5 m 370 673 
8 pinový přímý konektor M12 s kabelem 5 m 370 674 
5 pinový úhlový konektor M12 s kabelem 5 m 370 675 
8 pinový úhlový konektor M12 s kabelem 5 m 370 676 
5 pinový M12 adaptér pro kabel M16  254 206 
8 pinový M12 adaptér pro kabel M16 254 207 

 

0311 Změny technických údajů vyhrazeny 


