
Temperature Sensors

سنسورهای فرآیندی

:راسیونتکنولوژی بررسی کالیب

دمایی که خودش را سنسور 
.  چک و بررسی میکند

در  وجود انحراف اطالع فوری از 
.دقت اندازه گیری

صل  تضمین بهبود کیفیت در فوا
زمانی کالیبراسیون

طراحی مقاوم برای اندازه گیری 
های پیوسته و دقیق حتی در محیط

سخت
به بر سنسورنظارت واضح و شفاف 

دلیل ثبت مقادیر تشخیصی

بیه ساده سازی نصب با استفاده از ش
سازی عملکرد

حداکثر قابلیت اطمینان برای فرآیندهای حساس به دما

میدستگیریاندازهمحدودهکلدرکلوین±0.2دقتبهکالیبراسیون،فرایندبهبودکمکبهTCCسنسور

یاالستیکغذایی،صنایعماننددمابهحساسفرآیندهایدراستفادهبرایشودمیباعثویژگیاین.یابد

فیتکیومناسبفرآینداطمینان،قابلیتبرپیوستهنظارتباTCCاین،برعالوه.باشدمناسبکامالًفرآیندکربن

ردیاشودمنحرفشدهتعریفخطایمقادیرازسنسوراگرمحصولایندر.کندمیتضمینرامحصولباالی

.دهدمیارائهتشخیصیخروجیومشاهدهقابلLEDطریقازرامربوطهسیگنالسنسور،خرابیصورت

طراحی مقاوم جهت استفاده طوالنی مدت 

درپیوستهطوربهTCC،جدیدگیریاندازهپرابطراحیوشدهبندیآبکامالمحفظهبهتوجهبا

.استاوممقمکانیکیوحرارتیارتعاشاتوضربه،رطوبتمانندمحیطیعواملوخارجیتأثیراتبرابر



G 1/2 sealing cone TCC501      TCC511      TCC531      TCC541 – – – –

2" clamp – TCC911      TCC931 – – – – –

پیوسته وضعیتبررسی 
طوربهراخودانحرافTCCبرکالیبراسیون،نظارتوبررسیفناوریکمکبه

مرجعمقداربارادمامقدارهمزمانطوربهTCCسنسور.کندمیبررسیدائم
تلرانسمحدودهاستخارجانحرافاگر.کندمیمقایسهشدهگیریاندازه
صادرنوریسیگنالTCC،شودتنظیمکلوین3و0.5بینتواندمیکهباشد،

کنندهکنترلبهتشخیصیخروجیوIO-Linkطریقازراپیاموکندمی
دقصنیزسنسورجدیعیوبوهانقصمورددرامرهمین.فرستدمیمرکزی

.کندمی

تضمین کیفیت 
محصولیفیتکبرایدمادقیقمقادیرکهفرآیندهاییدرویژهبهکیفیتتضمین

.استهمیتاحائزبسیارگیریاندازهدرباالدقتمنظوربهاست،کنندهتعیین
TCCجایبهانحراف،صورتدردهدکهمیاجازهکارخانهاپراتورهایبه

اقداماتباشندبعدیشدهریزیبرنامهکالیبراسیونزمانیفاصلهانتظاردراینکه
تولیدیمحصوالتازایمجموعهدادندستازخطرامراین.دهندانجامراالزم

.دهدمیکاهشراشودمیایجاددماگیریاندازهدرخطادلیلبهکه

ارتباطات سنسور

روشیبهراموجودوضعیتTCCسنسور:دیجیتالیوتصویرینشانگر
باشد،سبزسنسوررویLEDاگر.دهدمینمایشواضحوساده

درمادانحرافدهندهنشانآبیرنگ.کندمیکاراطمینانبادستگاه
دماننجدینقصدهندهنشانقرمزرنگ.استتلرانسمحدودهازخارج

طوربهTCCاین،برعالوه.استاصلیعنصرگیریاندازهدرخطا
میذخیرهIO-Linkطریقازرابراینیازموردهایدادهتمامخودکار

ثبتگزارشهمچنینودماهیستوگرامکار،ساعاتنصب،تاریخ:کند
کاراعاتس)کالیبراسیونبررسیوضعیتو(رویدادشمارهوکارساعات)
.(سنسوروضعیتومحدودیتانحراف،مقداردما،مقدار،

:حالت شبیه سازی
اطمینان حتی قبل از نصبتضمین قابلیت 

ازتوانمیرادهدمیارائهپیامصورتبهTCCسنسورکهمقداری
دمایالمثعنوانبهسازی،شبیهحالتدر.کردتعریفافزارنرمطریق

کهودشبررسیتاشوندانتخابآزادانهتوانندمیمرجع،دمایوفرآیند
شبیهاین.خیریااستشدهادغامکنندهکنترلدردرستیبهسنسورآیا

راTCCتوسطشدهارائهاطمینانقابلیتباالیسطحفرآیند،سازی
.کندمیتکمیل

Operating voltage [V DC] 18...32

Output function
Diagnostic output

[mA]
4...20

Pressure rating [bar] 160

Measuring range [°C] -25...160

Ambient temperature [°C] -40...70

Materials in contact 
with the medium

high-grade stainless steel
(1.4404 / 316L)

تجهیزات جانبی

LR DEVICE(supplied on USB flash drive)
Software for online and offline parameter   QA0011

setting of IO-Link sensors and actuators

Socket, M12, 4 poles
5 m, grey, MPPE cable

EVF001

EVF004

Installation

Welding adapter
for temperature sensors Ø 6 mm,                 E30407

stainless steel 1.4404 / 316L

IO-Link

USB IO-Link master for parameter setting 
and analysis of units
Supported communication protocols: 
IO-Link (4.8, 38.4 and 230 Kbits/s)

E30390

Connection technology

Socket, M12, 4 poles
10 m, grey, MPPE cable EVF002

Socket, M12, 4 poles
5 m, grey, MPPE cable

Socket, M12, 4 poles
10 m, grey, MPPE cable EVF005

Type Description

Order 

no.

IO-Link revision 1.1

Accuracy                                               [K] ± 0.2

Response time T05 / T09                     [s] 1,5 / 4

Protection rating, 
protection class

IP 68, IP 69K, 
III

Reverse polarity / overload protection • / •

اطالعات فنی

Ø 6 mm – – TCC231 TCC241 TCC261 TCC291 TCC281 TCC201

1 – 1.5" clamp – TCC811 TCC831 – – – – –

Process connection Order no.

Installation depth                   [mm] 30 50 100 150 250 350 450 550
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