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přehled trhu

 
Přehled trhu 

Převodníky 
teploty

Dodavatel/výrobce YOKOGAWA YOKOGAWA YOKOGAWA ZPA Nová Paka, a. s. ZPA Nová Paka, a. s.

    webová adresa www.yokogawa.com www.yokogawa.com www.yokogawa.com www.zpanp.cz www.zpanp.cz

    e-mailová adresa office@at.yokogawa.com office@at.yokogawa.com office@at.yokogawa.com obchod@zpanp.cz obchod@zpanp.cz

Označení typu (řady) YTA110 YTA310/YTA320 YTA510 INPAL 420 INPAL 400

Druh připojených čidel RTD, TC, ohm, mV RTD, TC, ohm, mV RTD, TC, ohm, mV Pt100 RTD, TC

Provedení v pouzdře v pouzdře v pouzdře do hlavice v krabici

Měřicí rozsah podle senzoru podle senzoru podle senzoru –50 až +800 °C programovatelný

Perioda vzorkování – – 1 až 3 600 s kontinuální kontinuální

Rozlišení – – – – –

Základní chyba 0,1 % 0,05 % dle senzoru ±0,1 % ±0,1 %

Doba náběhu <5 s <5 s – – –

Vstupní odpor – – – – –

Výstupní signál 4 až 20 mA DC, HART 4 až 20 mA DC, HART YTA320, FF wireless
ISA100, 11a, 2,4 GHz

4 až 20 mA 4 až 20 mA, 20 až 4 mA, HART

Elektrické připojení snímače  dvou-, tří-, čtyřvodič. RTD, dle vstupu  dvou-, tří-, čtyřvodič. RTD, dle vstupu  dvou-, tří-, čtyřvodič. RTD, dle vstupu třívodičové dvou-, tří-, čtyřvodičové

Kalibrace ano ne ne ne –

Kompenzace srovnávacího spoje u TC ano ano ano ne ano

Zdroj pro snímače U U U

Provozní teplota –40 až 80 °C –40 až 80 °C –40 až 80 °C –40 až + 85 °C –40 až + 85 °C

Nevýbušné provedení Ex i, Ex d Ex i, Ex d Ex i BNV BNV, Ex i

Stupeň krytí IP67 IP67 IP66/IP67 IP00 IP54

Napájení 10,5 až 42 V DC/10,5 až 30 V DC 10,5 až 42 V DC/10,5 až 30 V DC akumulátor, solární zdroj 10 až 30 V DC 10 až 42 V DC

Ovládání z PC/nadřazeného systému ano ano ano ne ano

Materiál pouzdra slitina Cu a Al slitina Cu a Al slitina Cu a Al ABS ocel

Rozměry, hmotnost 1,2 kg 1,2 kg 2,8 kg Ø 42 × 11,5(18) mm 135 × 100 × 72 mm

 
Přehled trhu 

Převodníky 
teploty

Dodavatel/výrobce TURCK, s. r. o. TURCK, s. r. o. TURCK, s. r. o. YOKOGAWA YOKOGAWA

    webová adresa www.turck.cz www.turck.cz www.turck.cz www.yokogawa.com www.yokogawa.com

    e-mailová adresa turck-cz@turck.com turck-cz@turck.com turck-cz@turck.com office@at.yokogawa.com office@at.yokogawa.com

Označení typu (řady) TS TTM IM34 YTA50 YTA70

Druh připojených čidel RDT interní RTD, TC, mV RTD, TC, ohm, mV RTD, TC, ohm, mV

Provedení kompaktní kompaktní na lištu DIN do hlavice do hlavice

Měřicí rozsah  –55 až +550 °C dle typu –100 až +1 990 °C podle senzoru podle senzoru

Perioda vzorkování – – – – –

Rozlišení 16 bitů 16 bitů 16 bitů – –

Základní chyba 0,2 K ±0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %

Doba náběhu – – 1 s 1 až 60 1 až 60

Vstupní odpor 100 Ω interní dle typu 10 MΩ 10 MΩ

Výstupní signál 4 až 20 mA, 0 až 10 V, IO-Link 4 až 20 mA 0/4 až 20 mA 4 až 20 mA DC 4 až 20 mA DC, HART

Elektrické připojení snímače čtyřvodičové _  dvou-, tří-, čtyřvodičové  dvou-, tří-, čtyřvodič. RTD, dle vstupu  dvou-, tří-, čtyřvodič. RTD, dle vstupu

Kalibrace ne ne ano – ne

Kompenzace srovnávacího spoje u TC _ _ externí/interní ano ano

Zdroj pro snímače interní interní _ U U

Provozní teplota –40 až 80 °C –40 až 80 °C –25 až +70 °C –40 až 80 °C –40 až 80 °C

Nevýbušné provedení ne ne Ex i Ex i Ex i

Stupeň krytí IP67 IP67 IP20 IP00/dle krytí hlavice IP00/dle krytí hlavice

Napájení 18 až 30 V DC po smyčce 20 až 250 V DC/AC 7 až 35 V DC/7 až 28 V DC 8 až 35 V DC/8 až 28 V DC 

Ovládání z PC/nadřazeného systému ano ne ano ano ano

Materiál pouzdra nerez nerez/plast plast polykarbonát polykarbonát

Rozměry, hmotnost Ø 34 × 90 mm Ø 15 × 45 mm 18 × 89 ×110 mm 50 g 50 g

Fanless Box PCs from Kontron
are rigorously tested and offer the
highest quality based on CPUs from
Intel® Atom™ up to Core™2 Duo.

» Looking for a well
 tested BoxPC? « 

CONTACT US
Kontron offers you an
extensive portfolio
of products and services

Visit our Website!

Info-Hotline: + 49(0)8165 77 777
E-Mail: info@kontron.com

www.kontron.com

If it’s embedded, it’s Kontron.

» Test Report available on Web: EMI,
 temperature, shock/vibration, safety

» Extended temperature -15°C to 60°C

» Longterm availability up to 7 years

» Flexible assembly and interface capabilities

» OS preinstalled

» Lifecycle management and local support

krátké zprávy 
  Nová rozhraní pro 

přenos dat v kamerových 
systémech

Různé typy rozhraní pro přenos dat v ob-
lasti strojového vidění se dostávají do cen-
tra pozornosti především tehdy, objeví-li 
se snahy o prosazení nových standardů 
nebo začnou-li se používat nové standardy 
ve spotřebitelském sektoru. Obojí se sta-
lo právě nyní. Požadavky na rychlý přenos 
dat splňovalo až dosud velmi dobře rozhra-
ní CameraLink. Ale nyní již toto rozhra-
ní nestačí. V současnosti se projevují sna-
hy o prosazení nových standardů, a to pře-
devším rozhraní CoaXPress a CameraLink 
HS. Vedle toho se objevila verze 2.0 stan-
dardu strojového vidění GigE Vision Stan-
dard (Gigabit Ethernet), který má být přijat 
ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Pro strojové 
vidění je také zajímavé rozšířené rozhraní 
USB 3.0, které nyní proniká do spotřebitel-
ského sektoru. 

Rozhraní Coaxpress získalo ocenění 
Innovation Prize již na veletrhu Vision 2009  
a letos budou na tomto veletrhu vystavo-
vány produkty vybavené tímto rozhraním. 
Například společnost Active Silicon uvede 
první frame grabber (katra pro digitaliza-
ci obrazu) s rozhraním CoaXPress v pro-
duktech nové řady FireBird a společnost 
Adimec kameru Quartz vybavenou dvo-
jím rozhraním CoaXPress. 

Obrazová data lze prostřednictvím 
rozhraní CoaXPress přenášet rychlostí 
6,25 Gb/s (na vzdálenost až 40 m), popř. 
3,125 Gb/s (na vzdálenost až 100 m). Stej-
ný kabel je určen i k napájení, přenosu 
řídicích signálů rychlostí až 20 Mb/s a 
ke spouštěcích signálů (trigger). Při po-
žadavku na ještě rychlejší přenos je třeba 
použít několik paralelních kabelů. Nejisto-
ta synchronizace (jitter) tohoto rozhraní se 
pohybuje v řádu mikrosekund.

Naproti tomu rozhraní CameraLink 
HS umožňuje měnit rychlost přenosu dat  
od 2,4 do 48 Gb/s v krocích po 2,4 Gb/s. 
V závislosti na rychlosti mohou být data 
přenášena na vzdálenost od 15 do 40 m. 
Nejistota synchronizace je v řádu nano-
sekund.

Rozhraní CameraLink HS ještě neby-
lo přijato za standard, ale již se objevují 
první produkty jím vybavené. Který stan-
dard nakonec převládne, rozhodne trh nebo 
spíše to, jaké přednosti a slabiny se proje-
ví při jejich použití v praxi. Přehled o jed-
notlivých rozhraních budou moci získat ná-
vštěvníci nadcházejícího veletrhu strojové-
ho vidění Vision 2011 ve Stuttgartu (8. až 
10. listopadu) ve speciální expozici o me-
zinárodních standardech strojového vidě-
ní v hale 6.                            (ev)


