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Lineární snímač polohy Temposonics-RP a RH, analogový výstup 
Návod k ručnímu analogovému programátoru, obj. číslo 253 124 

 

Snímače polohy Temposonics-R jsou přednastaveny z výroby a měřicí rozsahy odpovídají 
objednacímu číslu. Pokud je však nutné změnit měřicí rozsah (maximálně v mezích 
aktivního měřicího rozsahu – minimálně však 25 mm), lze to provést pomocí tohoto 
programátoru. 
Na snímači polohy jsou umístěny 2 LED diody, které poskytují základní informaci o 
provozních stavech. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analogový programátor 

Programátor umožňuje jednoduše nastavit i snímač, který není přístupný (zamontovaný v zařízení), 
pomocí jeho přívodních vodičů.  
K tomu je potřeba posunout magnet na požadovanou pozici začátku rozsahu (signál 0%) a potvrdit 
tlačítkem 0%. Stejně tak se poté posune magnet na požadovanou pozici konce rozsahu (signál 100%) a 
potvrdí se tlačítkem 100%. Tímto se také určí směr měření (vpřed, vzad). 
 

Programování: 
Dále uvedený postup platí pro snímače od výrobního čísla F-Nr. 0536 xxxx 
1. Připojení programátoru 
 

 
 
 
 
 

2. Aktivace režimu nastavení 

• Současně stiskněte tlačítka Start a 100% 

• Nejprve uvolněte tlačítko Start a poté (po 1 vteřině) i tlačítko 100% 

• Led červená svítí a zelená pomalu bliká – signalizace režimu programování 
3. Nastavení začátku rozsahu (0%) = výstupní signál (např. 4 mA pro snímače označené 4…20mA , 

20mA pro snímače označené 20…4mA) 

• Posuňte magnet na pozici počátku rozsahu 

• Stiskněte krátce tlačítko 0% 
4. Nastavení konce rozsahu (100%) = výstupní signál (např. 20 mA pro snímače označené 4…20mA , 

4mA pro snímače označené 20…4mA) 

• Posuňte magnet na pozici konce rozsahu 

• Stiskněte krátce tlačítko 100% 
5. Ukončení režimu nastavení 

• Stiskněte tlačítko Start 

• Odpojte programátor a připojte snímač do vašeho měřicího systému 
 

Příklad nastavení: Začátek / konec Začátek / konec+směr měření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň 

Tel: 377 454 411, 377 240 470   Fax: 377 240 472 

E-mail: profess@profess.cz   Internet: www.profess.cz 

Zelená Červená Popis 

svítí nesvítí normální funkce 

svítí bliká 
magnet mimo 
nastavený 
rozsah 

svítí svítí 
magnet není 
detekován 

bliká svítí 
režim 
programování 

Vývody 2,4 
musí zůstat 
nezapojené! 

Snímač 

Napájení 


