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Lineární snímač polohy Temposonics RH 
řada V s analogovým výstupem 
 
 

• Analogový výstup polohy a rychlosti 
• Měření polohy s dvěma magnety 
• Nastavení v provozu a diagnostika pomocí 

nového inteligentního asistenta TempoLink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnetostrikční princip měření 
Absolutní, lineární snímače MTS využívají firmou vyvinutou 

magnetostrikční technologii Temposonics


 pro spolehlivé a 

přesné měření polohy. Robustně konstruovaný snímač obsahu-

je feromagnetický vlnovod, polohový magnet a převodník tor-

ze-impuls s elektronikou pro zpracování signálu. Permanentní 

magnet, umístěný na pohyblivé části stroje, vytváří v místě své 

polohy na vlnovodu magnetické pole. Do vlnovodu je z elek-

troniky snímače vyslán krátký proudový impuls, který v celé 

jeho délce vybudí radiální magnetické pole. Interakce obou 

magnetických polí vybudí torzní impulz, který se šíří jako me-

chanický vzruch rychlostí zvuku. Na začátku feromagnetické-

ho vodiče se mechanický vzruch zachytí snímacím zařízením a 

změřením časové prodlevy od vyslání budicího impulsu se ur-

čí poloha místa vzniku mechanického vzruchu a tedy velmi 

přesně a reprodukovatelně i poloha permanentního magnetu. 

 

TempoLink – Váš chytrý asistent 
Inteligentní asistent TempoLink podporuje nastavení a dia-

gnostiku snímače. Jeho protokol umožňuje nastavení parame-

trů jako je směr měření, rozlišení a filtr. Pro diagnostiku se 

nepřetržitě sleduje např. celková vzdálenost ujetá polohovým 

magnetem, vnitřní teplota snímače a kvalita signálu polohy. 

Tyto dodatečné informace lze číst pomocí asistenta Tempo-

Link i pokud je snímač v provozu. TempoLink je k snímači 

připojen napájecími vodiči, které nyní zajišťují i obousměrnou 

komunikaci pro nastavení a diagnostiku. Inteligentní asistent 

TempoLink má grafické uživatelské rozhraní, které se zobrazí 

ve smartphonu, tabletu, notebooku nebo PC. Připojte Vaše 

Wi-Fi zařízení k Wi-Fi TempoLinku a přejděte na adresu URL 

webové stránky s uživatelským rozhraním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
R-řada V s analogovým výstupem 
Nová řada V snímačů polohy Temposonics® přináší velmi 

výkonné snímače schopné plnit mnoho požadavků vaší aplika-

ce. Snímače řady V jsou dlouhodobým řešením pro náročná 

průmyslová prostředí s vysokou úrovní rázů a vibrací. 

Snímače s analogovým výstupem (napětí nebo proud) mohou 

měřit s jedním nebo dvěma magnety a jsou jedno- nebo dvou-

kanálové. 

U jednokanálového snímače s jedním magnetem je výstupem 

poloha ve formě napětí nebo proudu. U dvoukanálového sní-

mače lze druhý výstup nastavit jako poloha druhého magnetu, 

rychlost jednoho magnetu nebo teplotu elektroniky snímače. 

Další nastavení umožňuje chytrý asistent TempoLink. 

   
 

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 



2 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Výstup 
Analogový: Napětí 0...10 / 10...0 / -10…+10 / +10…-10 Vdc (RZ ≥ 5 kΩ) 

 Proud 4(0)...20 / 20...4(0) mA (RZ ≤ 500 Ω) 
 

Měřené hodnoty: Poloha jednoho nebo dvou magnetů, 

 poloha + rychlost (velikost) nebo rychlost (včetně směru) jednoho magnetu, 

 teplota uvnitř krytu elektroniky snímače 
 

Parametry měření 
 

Měření polohy: 
 

Nastavení nuly a rozsahu: 100% měřicího rozsahu 

Rozlišení: 16 bitů (vnitřní rozlišení 0,1 µm) 

Chyba linearity 
1
:
 

< ± 0,01 % z rozsahu (min. ± 50 µm) 

Reprodukovatelnost: < ± 0,001 % z rozsahu (min. ± 1 µm) 

Hystereze: < 4 µm 

Cyklus měření: Rozsah ≤ 1200 mm ≤ 2400 mm ≤ 4800 mm ≤ 7620 mm  

 Doba cyklu 0,5 ms 1,0 ms 2,0 ms 5,0 ms  

Měření rychlosti: 

Rozsah: 0,01…10 m/s 

Odchylka:
 

< 0,05 % 

Rozlišení: 16 bitů (min. 0,01 m/s 
 

Podmínky prostředí 
 

Provozní teplota: -40...+85°C 

Relativní vlhkost: 90%, nekondenzující 

Teplotní koeficient: < 30 ppm/K 

Třída krytí: IP 67 (konektory správně namontované) / IP68 (integrovaný kablík) 

Odolnost vůči rázům: 150 g / 11 ms dle IEC-60068-2-27 

Odolnost vůči chvění: 30 g / 10...2000 Hz dle IEC-60068-2-6 (kromě rezonancí) 

 RH5-J: 15 g / 10...2000 Hz dle IEC-60068-2-6 (kromě rezonancí) 

Elektromagnetická kompatibilita: Vyzařování dle EN 61000-6-3,  

odolnost dle EN 61000-6-2. 

 Snímač odpovídá EU směrnicím a má označení à. 

Provozní tlak: 350 bar / 700 bar špičkově (10 x 1 min.) na tyč vlnovodu / RH5-J: 800 bar 

Rychlost pohybu magnetu: Libovolná 
 

Všeobecné údaje 

Kryt elektroniky: Hliník, slitina zinku 

Příruba: Nerez 1.4305 (AISI 303) / RH5-J: Nerez 1.4305 (AISI 303) 

Tyč vlnovodu: Nerez 1.4306 (AISI 304L) / RH5-J: Nerez 1.4301 (AISI 304) 

Měřicí délka: 25…7620 mm / RH5-J: 25…5900 mm 
 

Montáž 
Montážní poloha: Libovolná 

Montážní pokyny: viz náčrtek na str. 4 a návod k použití 
 

Elektrické připojení: 
Konektor:  1x M16 konektor s 6ti dutinkami nebo integrovaný kablík 

Napájecí napětí: 12…30 Vdc (±20%) (9,6…36 Vdc) 

Spotřeba: < 3,25 W 

Elektrická pevnost: 500 Vdc (0 V proti zemi) 

Odolnost proti přepólování: do -36Vdc 

Odolnost proti přepětí: do 36 Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

1) S polohovým magnetem 251 416-2. 
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ROZMĚRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Polohové magnety     
    

 

 

 

 

 

 

 

   

U-magnet OD33 Kruhový magnet OD33 Kruhový magnet OD25,4 Kruhový magnet 
Objednací číslo: 251 416-2 Objednací číslo: 201 542-2 Objednací číslo: 400 533 Objednací číslo: 402 316 
Materiál: PA-ferit GF20 Materiál: PA-ferit-GF20 Materiál: PA-ferit Materiál: PA-ferit potažený 

Hmotnost: cca 11 g Hmotnost: cca 14 g Hmotnost: cca 10 g Hmotnost: cca 13 g 

Teplota: -40…+105°C  Teplota: -40…+105°C  Teplota: -40…+105°C Teplota: -40…+100°C  

Tlak na povrch: max 40N/mm2  Tlak na povrch: max 40N/mm2  Tlak na povrch: max 40N/mm2 Tlak na povrch: max 20N/mm2 

Torzní síla na šrouby M4: 

max. 1 Nm 

Torzní síla na šrouby M4: 

max. 1 Nm 
  

    

Polohové magnety  Podložka pod magnet O-kroužky  
    

 

 

 

 

 

 

 

   

Volný magnet typ L 
Objednací číslo: 403 448 

Podložka pod magnet 
Objednací číslo: 400 633 

O-kroužek pro přírubu 
Ø18x1,5-6g 

O-kroužek pro přírubu 
¾“-16 UNF-3A 

  Objednací číslo: 401 133 Objednací číslo: 560 315 
Materiál: Tvrdý ferit Materiál: Hliník Materiál: Fluoroelastomer Materiál: Fluoroelastomer 

Hmotnost: cca 20 g Hmotnost: cca 5 g Teplota: -40…+204 °C Teplota: -40…+204 °C 

Teplota: -40…+75°C  Tlak na povrch: max 20N/mm2   

Torzní síla na šrouby M4: 1Nm 
 

Tento magnet může u některých 

aplikací ovlivnit některé vlast-

nosti snímače. 

Torzní síla na šrouby M4: 1Nm   
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O-kroužky Montážní příslušenství   
    

 

 

 

 

 

 

 

   

O-kroužek pro přírubu 
M22x1,5-6g 

Matice M18x1,5-6g 
Objednací číslo: 500 018 

Matice ¾“-16UNF-3A 
Objednací číslo: 500 015 

Fixační svěrka pro vlnovod 
Ø10 mm 

Objednací číslo: 561 337   Objednací číslo: 561 481 
Materiál: FPM 

Teplota: -20…+200 °C 

Materiál: Pozinkovaná ocel Materiál: Pozinkovaná ocel 

s nylonovou vložkou 

Použití: Svěrka slouží k upev-

nění tyče vlnovodu při použití 

U-magnetu nebo volného mag-

netu 

   Materiál: Mosaz, nemagnetická 
    

Konektory 4)  Programátor  
    

 

 

 

 

 

 

 

   

6-tipólový M16 přímý 
s dutinkami 

6tipólový M16 úhlový 
s dutinkami 

Souprava TempoLink 
pro Temposonics ředy R-V 

Ruční programátor 
pro analogový výstup 

Objednací číslo: 370 423 Objednací číslo: 370 460 Obj.č.: TL-1-0-AS60 (D60), 
          TL-1-0-AS00 (kablík) 

Objednací číslo: 253 124 

Materiál: Poniklovaný zinek Materiál: Poniklovaný zinek Bezdrátové připojení přes Wi-Fi Jednoduché nastavení rozsahu 

Připojení: Letováním 

Kabel: ∅ 6…8 mm 

Teplota: -40…+100 °C 

Třída krytí: IP65 / IP67 

Utahovací moment: 0,6 Nm 

Připojení: Letováním 

Kabel: ∅ 6…8 mm 

Vodiče: 0,75 mm2 

Teplota: -40…+95 °C 

Třída krytí: IP67 

nebo s diagnostikou přes USB 

Snadné připojení snímače přes 

napájení 

Příjemné prostředí pro mobily a 

notebooky 

a směru měření pro jeden magnet 

 Utahovací moment: 0,6 Nm   
    

Programátor Kablíky   
    

 

 

 

 

 

 

 

   

Programátor do rozvaděče 
Pro analogový výstup 
Objednací číslo: 253 408 

PVC kablík 
Objednací číslo: 530 032 

PUR kablík 
Objednací číslo: 530 052 

Teflonový kablík 
Objednací číslo: 530 112 

Montáž na DIN lištu 

Programátor může být trvale 

umístěn do rozvaděče, má pře-

pínač program / provoz. 

Pro snímače s jedním msgnetem. 

Materiál izolace: PVC, šedý 

Vlastnosti: Zkroucené páry, 

stíněný, ohebný 

Kabel: ∅ 6 mm 

Vodiče: 3 x 2 x 0,14 mm2 

Rádius ohybu: 10 x D 

Teplota: -40…+105 °C 

Materiál izolace: PUR, oranžový 

Vlastnosti: Zkroucené páry, 

stíněný, vysoce ohebný,  

bezhalogenový, olejivzdorný, 

nehořlavý 

Kabel: ∅ 6,4 mm 

Vodiče: 3 x 2 x 0,25 mm2 

Rádius ohybu: 5 x D 

Teplota: -30…+80 °C 

Materiál izolace: Teflon, černý 

Vlastnosti: Zkroucené páry, 

stíněný, ohebný, odolný teplotě, 

oleji a kyselinám odolný 

Kabel: ∅ 7,6 mm 

Vodiče: 4 x 2 x 0,25 mm2 

Rádius ohybu: 8-10 x D 

Teplota: -100…+180 °C 

 
 

 

 

Montáž podle pokynů výrobce. 

Rozměry uvedeny v mm, v závorce v palcích. 
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Prodlužovací kabely    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PVC kablík s konektorem 
M16 s 6ti dutinkami 

PUR kablík s konektorem 
M16 s 6ti dutinkami 

Teflon kablík s konektorem 
M16 s 6ti dutinkami 

 

 

PVC kablík (obj.č. 530 032) 

s přímým konektorem M16 s du-

tinkami (obj.č. 370 423)  

a druhým volným koncem 

 

Objednací číslo: 

MTS-A-370423-xxxx-530032-0 
(xxxx je délka kablíku v cm) 

 

PUR kablík (obj.č. 530 052) 

s přímým konektorem M16 s du-

tinkami (obj.č. 370 423)  

a druhým volným koncem 

 

Objednací číslo: 

MTS-A-370423-xxxx-530052-0 
(xxxx je délka kablíku v cm) 

 

Teflonový kablík (obj.č. 530 112) 

s přímým konektorem M16 s du-

tinkami (obj.č. 370 423)  

a druhým volným koncem 

 

Objednací číslo: 

MTS-A-370423-xxxx-530112-0 
(xxxx je délka kablíku v cm) 

 

    
    

 

Standardní délky kabelů  

[m] obj. kód 

1,5 0150 

2 0200 

5 0500 

10 1000 

15,2 1520 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU: 
 

Temposonics 
 

 

Typ snímače: 
RH5 - Tyčový 
 

Provedení: 
B Snímač bez příruby (jen pro výměnu) 

J Příruba M22x1,5-6g (tyč 12,7 mm, 25-5900 mm) 

M Příruba M18x1,5-6g (standardní) 

S Příruba ¾“x16UNF-3A (standardní) 

T Příruba ¾“x16UNF-3A s těsnicím odsazením 
 

Mechanická výbava: 
A Standardní 

B Pouzdro na konci tyče (jen u přírub M, S a T) 

M Vnitřní závit M4 na konci tyče (jen u přírub M, S a T) 

V Těsnění krytu elektroniky z elastomeru 
 

Rozsah měření: 
0025 – 7620 mm 
 

Počet magnetů: 
01 – 02 1 až 2 polohové magnety 
 

Způsob připojení: 
D60 - konektor M16 s kolíky (6 pinů) 

Hxx - xx m PUR kablík (obj. č. 530 052) 

 H01…H30 (1…30 m), specifikace kablíku viz příslušenství 

Rxx - xx m PVC kablík (obj. č. 530 032) 

 R01…R30 (1…30 m), specifikace kablíku viz příslušenství 

Txx - xx m Teflon kablík (obj. č. 530 112) 

 T01…T30 (1…30 m), specifikace kablíku viz příslušenství 
 

Systém 
1 Standardní 
 

Výstup 
A Proud 

V Napětí 
 

Funkce 
1 Poloha (1 nebo 2 magnety / výstupy) 

2 Poloha a rychlost (1 magnet a 2 výstupy) 

3 Poloha a rychlost včetně směru (1 magnet a 2 výstupy) 

4 Poloha a obrácená poloha (1 magnet a 2 výstupy) 

5 Poloha a teplota uvnitř krytu elektroniky (1 magnet a 2 výstupy) 

6 Diference (2 magnety a 1 výstup) 
 

Volitelná výbava 
0 Standardní 

3 Režim výstupu přes rozsah 
 

Rozsah výstupu 
0 0…10 V nebo 4…20 mA 

1 10…0 V nebo 20…4 mA 

2 -10…+10 V nebo 0…20 mA 

3 +10…-10 V nebo 20…0 mA 

V 0…10 V pro polohu, -10…+10 V pro rychlost 
 

Maximální rychlost (volitelné jen pro funkce 2 nebo 3) 

001…999   Max. rychlost 0,01 až 9,99 m/s 

(Pozn. Pro kompatibilitu se staršími verzemi snímačů použijte kód 00E pro rychlost 0,025 m/s 

a kód A00 pro 10,0 m/s.) 
 

 

 

R H 5          M  0       1 -            
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Standardní délky rozsahů: 

 

Rozsah 
Délky kroků 

pro objednávku 
Rozsah 

Délky kroků 
pro objednávku 

25…500 mm 5 mm 1000…2500 mm 50 mm 

500…750 mm 10 mm 2500…5000 mm 100 mm 

750…1000 mm 25 mm 5000…7620 mm 250 mm 
 

 
 

Rozsah dodávky: 
 

RH5-B: RH5-J/-M/-S-T: 
• Snímač bez příruby • Snímač 

 a trubky vlnovodu • O-kroužek 
• 3 šroubky M4 
 

Další příslušenství je nutno objednat zvlášť. 
 

 

 

 

 
VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 

 

A 
 

Analogový výstup 
U snímačů s analogovým výstupem je měřená hodnota na vý-

stupu representována jako analogový napěťový nebo proudo-

vý signál 
 

D 
 

Diference 
U měřicí funkce diference je výstupní hodnotou vzdálenost 

mez dvěma magnety, 
 

M 
 

Maximální rychlost  
Výstup rychlosti je stanoven v rozsahu maximální rychlosti, 

uvedené na štítku snímače. 
 

Měření s více magnety 
V každém měřicím cyklu je stanovena poloha každého magne-

tu. Při pohybu magnetů je průběžně vypočítávána i rychlost 

jejich pohybu. 
 

S 
 

Směr pohybu 
Při pohybu magnetu se hodnoty jeho polohy a rychlosti zvět-

šují ve směru jeho pohybu.  

• Dopředný pohyb: Hodnoty se zvyšují při pohybu magnetu 

směrem od elektroniky snímače ke konci tyče vlnovodu. 

• Reverzní pohyb: Při pohybu magnetu směrem od elektro- 

 niky snímače ke konci tyče vlnovodu se hodnoty snižují. 

 

R 
 

Režim výstupu přes rozsah 
Po aktivaci tohoto režimu se hodnota výstupu zvyšuje nebo 

snižuje, i když se magnet pohybuje mimo aktivní měřicí roz-

sah. 
 

Rozlišení 
Pro stanovení polohy snímač přesně měří čas. U analogového 

výstupu je změřený čas převeden na napěťový nebo proudový 

signál pomocí přesného číslicovo-analogového konvertoru 

s rozlišením 16 bitů. 
 

Rychlost 
Výstupní signál odpovídá rychlosti pohybu magnetu, bez oh-

ledu na směr pohybu 
 

Rychlost včetně směru 
Výstupní signál odpovídá rychlosti pohybu magnetu a v jakém 

směru. 

 

 

 

T 
 

Teplota uvnitř krytu elektroniky 

Analogový napěťový nebo proudový signál udává hodnotu 

teploty uvnitř krytu elektroniky. 0% výstupu odpovídá teplotě 

-40°C, 100% výstupu teplotě 100°C. 

Pozn.: Pro měření teploty je použit speciální teplotní čip, jeho 

výstupní hodnota se může lišit od hodnoty, uváděné na stránce 

asistenta TempoLink. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-2021 Změny technických údajů vyhrazeny 

Upozornění: 
• Počet magnetů uveďte v objednávce a objednejte je zvlášť 

• Počet magnetů je omezen měřicím rozsahem. Minimální 

vzdálenost mezi magnety (od čela jednoho k čelu následu-

jícího) je 75 mm. 

• U vícepolohového měření používejte vždy magnety stej-

ného typu (např. 2 U-magnety 251 416-2). 


