
MTS Sensors Group 
 
 

Lineární snímač polohy Temposonics EH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Robustní průmyslový snímač  
• Bezkontaktní snímání lineární polohy 
• Měřicí rozsah 50 - 2500 mm  
• Absolutní měření polohy s linearitou 

lepší než 0,02% z rozsahu 
• Reprodukovatelnost 0,001 % z rozsahu 
• Ochrana proti elektromagnetickému rušení 

 

• Analogový výstup polohy volitelný  
4...20 mA, 20...4 mA, 0...10 V a 10...0 V 

• Binární impulsní výstup Start / Stop 
s přenosem parametrů snímače 

• Tyčové provedení pro použití  
v hydraulických válcích. 
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VŠEOBECNĚ 
Temposonics řady E je přesný bezkon-
taktní snímač lineární polohy s výbornou 
linearitou a reprodukovatelností. Snímač 
využívá magnetostrikční princip měření. 
Spojuje tak výhody bezkontaktního mě-
ření vylučujícího jakékoli opotřebení a 
jednoduché montáže. Jeho robustní, plně 
uzavřený kryt z nerezové oceli umožňuje 
použití všude tam, kde olej a prach půso-
bí jiným čidlům potíže. Bezkontaktní ab-
solutní měření a jednoduchá montáž plně 
vyhovují pro použití snímače u strojů a 
automatizačních zařízení. 
 

POPIS 
Snímač Temposonics EH je kompaktní 
snímač polohy s tělem i měřicí tyčí vyro-
benými z nerezové oceli, navržený pro 
montáž do hydraulických válců. Především 
pro použití ve standardních hlavách válců 
nebo aplikacích s omezením prostoru pro 
montáž. Magnetostrikční senzory, kvalitní 
válce a přesné regulační ventily tvoří ide-
ální základ pohonných systémů pro tech-
nicky náročné strojírenství. 
 

Tento extrémně robustní snímač polohy 
se skládá ze 3 základních částí: 
 

1. Hlava senzoru z nerezové oceli se za-
budovanou elektronikou. 

 

2. Měřicí tyč snímače se závitem chrání 
elektroniku a vlnovod snímače. Tyč má 
vysokou ochranu proti působícímu tla-
ku, který může být až 530 bar. Tyč je 
umístěna v duté/vrtané pístnici. 

 

3. Měřicí magnet je jedinou pohyblivou 
částí snímače a je montován do hlavy 
pístu. 

 

Magnet se pohybuje kolem snímací tyče, 
kterou ovlivňuje působení magnetického 
pole magnetu. Elektronika v hlavě snímače 
pak vyhodnotí polohu magnetu a převede ji 
na spojitý nebo binární výstup snímače. 
 

Analogový výstup 
Snímač Temposonics EH s analogovým 
výstupem dává napěťový nebo proudový   

signál lineárně úměrný poloze snímacího 
magnetu vůči tělu snímače. Poloha nuly a 
konce rozsahu je pevná v plném aktivním 
rozsahu snímače a není třeba žádné další 
kalibrace. 
 

Impulsní výstup Start / Stop 
Snímač Temposonics EH s binárním vý-
stupem má impulsní výstup Start / Stop. 
Snímač přijímá signál Start z externího ří-
dicího systému a vysílá Stop signál, úměr-
ný poloze snímacího magnetu. Čas mezi 
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 přenos parametrů sní-
mače. 
 

  

Magnet  

Měřicí tyč 

Výstupní signál  
odpovídající poloze 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Měřená veličina: Poloha 
Měřící rozsah:  
Snímač s analogovým výstupem:  
0...50 až 0...2500 mm 
 

VÝSTUP 
Napětí: 0...10 V nebo 10...0 V 
0...10 V a 10...0 V (RZ ≥ 5 kΩ)  
Proud: 4...20 mA nebo 20...4 mA 
(RZ ≤ 500 Ω) 
Binární: Impulsy Start / Stop, navíc pře-
nos parametrů měřicí rozsah, offset, měři-
cí signál - rychlost, stav a ident. výrobce. 
 

Nastavení začátku a konce rozsahu: 
Pevné  
 

Rozlišení: 
Analogový výstup: ∞  
Impulsní výstup: 0,1; 0,01; 0,005 mm  
 

Chyba linearity: 
< ± 0,02 % z rozsahu (min. ± 60 µm) 

 

Opakovatelnost: 
< ± 0,001 % z rozsahu 

 
Měřicí frekvence: 
Analogový: < 3 kHz; 
Impulsní: (odvislé od řídící elektroniky) 
 

Šum výstupu:  
Analogový: < 0,01% z rozsahu 
Impulsní: (odvislé od řídící elektroniky) 
 

NAPÁJENÍ 
 

Napájecí napětí: 24 Vss (+20, -15%) 
- odolnost proti přepólování: do -30Vdc 
- odolnost proti přepětí: do 36 Vdc 
 

Dovolené zvlnění: < 1% šp-šp 
 

Proudový odběr:  
Analogový 50-140 mA 
Impulsní 50-100 mA (podle rozsahu) 
 

Elektrická pevnost: 500 V 
(DC zem vůči kostře stroje) 
 

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 

Montážní poloha: Libovolná 
 

Montáž: Závit na přírubě. 
 

Rychlost pohybu magnetu: Libovolná 
 

Přípustná teplota: -40...+75°C 
 

Relativní vlhkost: 
≤ 90%, nekondenzující 

 
Třída krytí:  
IP 69K (pouze s dokonale utěsněným 
konektorem) 
 

Odolnost vůči rázům:  
100 g (IEC-Standard 68-2-27) 
 

Odolnost vůči chvění:  
15 g / 10...2000 Hz 
(IEC-Standard 68-2-6) 
 

Elektromagnetická kompatibilita: 
EN 61000-6-4, CISPR 16,  
EN 61000-6-2, EN 61000-4-2/3/4/6,  
CE certifikát 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Materiály: 
Kryt elektroniky: 
nerezová ocel 1.4301 / AISI 304 
Měřicí tyč: 
nerezová ocel 1.4301 / AISI 304 
∅ 7 mm: 300 bar, špičkově 450 bar 
∅ 10 mm: 350 bar, špičkově 530 bar 
Snímací magnet: PA ferit. 
 

Elektrické připojení: 
5tikolíkový konektor - Analog 
8mikolíkový konektor - Digital 
 
 
 
 
 

 
 
 
Konektor  –  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): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konektor D34 Kabel* Analog 
Pin 1 hnědý +24 Vdc 
Pin 2 šedý Signál 
Pin 3 bílý GND (napájení) 
Pin 4 žlutý Signál 2 
Pin 5 zelený nebo 

růžový 
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 

Tělo konektoru: PA 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn/Sn 
Max. ∅ kabalu 6-8 mm 

Konektor přímý  M12 (samice) 
Obj. číslo: 5 pólový 370 618 

    8 pólový 370 671 

Konektor úhlový M12 90° (samice) 
Obj. číslo: 5 pólový 370 619 

    8 pólový 370 672 

Tělo konektoru: PA 
Připojení: Šroubovací svorky 
Kontakty CuZn/Sn 
Max. ∅ kabalu 6-8 mm 

Linearita: 
Temposonics® EH, rozsah 1000 mm. 
Dovolená tolerance ±0,2 mm. 
Měřená tolerance: Typicky ±0,09 mm 
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Temposonics EH: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACE 
 

Snímač může být provozován v jakékoli poloze. Normálně je sní-
mač pevně instalován a magnet je připevněn k pohyblivé části 
a bezkontaktně se pohybuje kolem tyče snímače. 
Poznámka: Je důležité namontovat obě části  rovnoběžně, aby 
v některých částech dráhy nedocházelo ke kontaktu tyče snímače 
s magnetem.  
 

Doporučené hydraulické těsnění 
Utěsnění se doporučuje provést na přírubě O-kroužkem (např. 21,9 
x 2,62) nebo ve vybrání podpěry O-kroužkem 15,3 x 2,2. 
 
 

POZOR 
Pro montáž snímače používejte pouze klíč číslo 46 

nasazený na šestihrannou přírubu snímače. 
Maximální utahovací moment je 50 Nm. 

 

Montáž magnetu 
Pro přesné měření je potřeba použít montážní podpěru pokud mož-
no z nemagnetického materiálu (rozměry viz obrázek).  Pokud je 
magnet montován na magnetický materiál je nutné použít podložku 
z nemagnetického materiálu o šířce minimálně 5 mm. Při montáži 
vodorovně musí mít dlouhé snímače (od 1 m) mechanickou   podpě-
ru tyče. 
 

Instalace tyčového snímače do hydraulického válce 
Při použití pro přímé měření polohy v hydraulických  válcích se ty-
čový snímač instaluje přímo do vývrtu v hlavě pístu – podle uvede-
ného obrázku. 
Tento způsob instalace zaručuje dlouhodobou a bezporuchovou 
funkci - bez ohledu na použité tlakové médium. 
V případě výměny lze elektroniku snímače vyjmout z krytu, aniž by 
bylo nutno snímač demontovat, výměnu lze tedy provádět bez ztráty 
tlaku ve válci. 
 
Typy magnetů (v dodávce snímače – typ nutno specifikovat při objednávce): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neaktivní 

Hex. 46 
Utahovací moment 
< 50 Nm 

Magnet 

2. Magnetický materiál 

Nemagnetická 
podložka 

Alternativa  
O-kroužek  
15,3 × 2,2 

1. Nemagnetický materiál 

Hex. 46 
Utahovací moment 
< 50 Nm 

Magnet 

Doporučené   
těsnění 
21,9 × 2,6 

Kruhový magnet OD33 
Obj. číslo 201 542-2 

Kruhový magnet OD25,4 
Obj. číslo 400 533 

 

Kompozitní PA-ferit FG20. 
Hmotnost cca 14 g.  
Provozní teplota: -40..+100 °C 
Tlak na povrch max. 40 N/mm2 

Montáž šrouby M4 max. moment 4 Nm. 
 

Volný magnet OD17,4  
Obj. číslo 251 416-2 

∅ otvoru 4,2 mm 
na kružnici ∅ 24 mm. 
 
Výška 8 mm. 

Kompozitní PA-ferit. 
Hmotnost cca 10 g.  
Provozní teplota: -40..+100 °C 
Tlak na povrch max. 40 N/mm2 

 

 
Výška 8 mm. 
 

PA-Neobind. 
Hmotnost cca 5 g.  
Provozní teplota: -40..+100 °C 
Tlak na povrch max. 20 N/mm2 

 

 
Výška 10,5 mm. 
 

Počátek měřicího rozsahu 
Rozsah měření 50-2500 

Závit M18×1,5 
nebo 
3/4‘‘ - UNF 

Tyč ∅ 7 mm pro typ K, L 
       ∅ 10 mm pro typ M, S 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU: 

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

 Typ snímače                      

 K = Závit M18×1,5 / Tyč ∅ 7 mm                      

 M = Závit M18×1,5 / Tyč ∅ 10 mm                      

 L = Závit 3/4' - 16 UNF / Tyč ∅ 7 mm                      

 S = Závit 3/4'' - 16 UNF / Tyč ∅ 10 mm                      

 Délka rozsahu                      

 0050 – 2500 mm                      

 Typ připojení                      

 D34 – 5 pinový konektor M12 (Analog)                      

 D84 – 8 pinový konektor M12 (Start/Stop)                      

 Výstup                      

 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 
Další příslušenství prosím objednejte ze seznamu níže. 

 
 

Standardní délky rozsahů: 

 

Rozsah Délky kroků pro objednávku 
≤ 500 mm 5 mm 
> 500 –  ≤ 750 mm 10 mm 
> 500 –  ≤ 1000 mm 25 mm 
> 1000 –  ≤ 2500 mm 50 mm 

 
 

Příslušenství: 

 

Popis Objednací č. 
Kruhový magnet OD33 (standardní) 201 542-2 
Kruhový magnet OD25,4 400 533 
Kruhový magnet OD17,4 253 572 
5 pinový přímý konektor M12 (samice) 370 618 
5 pinový úhlový konektor M12 (samice) 370 619 
8 pinový přímý konektor M12 (samice) 370 671 
8 pinový úhlový konektor M12 (samice) 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 


