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snímače a měřicí technika

Měření teploty tenkých plastových fólií

Při výrobě plastových fólií je rozhodují-
cím parametrem teplota. Kontaktní způsoby 
měření většinou není možné použít z důvo-
du rychlého pohybu nekonečného pásu fólie 
a rizika poškození materiálu. Bezkontaktní 
metoda měření pomocí infračervených tep-
loměrů se tváří jako ideální, avšak pro běžné 
bezkontaktní teploměry jsou tenké plastové 

fólie vysoce transparentní, tedy v podstatě 
neměřitelné. Společnost Micro-Epsilon nabí-
zí řešení – pyrometr thermoMETER CTP-3 
(obr. 1), který je určen pro měření teploty ten-
kých plastových fólií z polypropylenu, poly-
etylenu a polystyrenu. Vlnová délka 3,43 μm, 
s níž tento snímač pracuje, je pro měření tep-
loty takovýchto materiálů ideální. Pro pyro-
metry jiných vlnových délek se tyto fólie tvá-
ří jako transparentní, tzn. že jejich teplota je 
jimi neměřitelná. Pro jiné typy fólií, jako jsou 
polyetersulfon nebo polyuretan, je určen sní-
mač CTP-7 s vlnovou délkou 7,9 μm. 

Měřicí rozsah teploměru CTP-3 je od +50 do 
+400 °C. Objektiv má optické rozlišení 15:1 
a k dispozici jsou unifikované analogové vý-
stupy, jakož i datový přenos prostřednictvím 
volitelného rozhraní.

Velká přesnost a rozlišení měřené teplo-
ty jsou nejdůležitějšími parametry všech sní-
mačů této řady. Zejména při měření vysokých 
teplot jsou infračervené snímače Micro-Ep-
silon preferovanou volbou, a to pro jednodu-
ché a vysoce přesné měření.

Nejrychlejší měřicí ústředna pro kapacitní 
senzory vzdálenosti capaNCDT 6222

Kapacitní senzory vzdálenosti capaNCDT 
dokážou s velkou rychlostí a vynikajícím roz-

Dvě novinky firmy Micro-Epsilon

lišením, v řádu nanometrů, bezkontaktně mě-
řit vzdálenost mezi čelem senzoru a měřeným 
elektricky vodivým materiálem (při použití li-
nearizační charakteristiky je lze použít i pro 
nevodivé materiály). Senzory jsou dlouho-
době stabilní v čase a nezávislé na teplotě. 

Každý senzor je spojen s kontrolérem, je-
hož úkolem je zpracování signálu ze senzoru 
a jeho převod na jednotky délky. Kontroléry 
mohou být jednokanálové (např. capaNCDT 
6110) nebo modulární vícekanálové (např. ca-
paNCDT 62xx, resp. capaNCDT65xx).

Nový kontrolér capaNCDT 6222 (obr. 2) 
je díky šířce pásma až 20 kHz v současné 
době nejrychlejším kontrolérem pro kapacit-
ní senzory v sortimentu firmy Micro-Epsilon. 
Tento kontrolér umožňuje sledovat vyso-
ce dynamické procesy, jako je např. kmitá-
ní a házivost rotujících hřídelí. Modulární 
kontrolér může mít až čtyři synchronizované 
kanály. Integrované rozhraní Ethernet umož-
ňuje rychlou a snadnou instalaci, konfigura-
ci a ovládání měření prostřednictvím webo-
vého rozhraní. 

Flexibilita nového modulárního kontroléru 
je podporována různými možnostmi instala-

ce. Běžně se používá jako stacionární jednot-
ka, kterou lze pomocí jednoduchého adaptéru 
namontovat na lištu nebo na stěnu. Všechny 
kapacitní senzory lze připojit bez nutnosti ja-
kékoliv kalibrace, ale pro zlepšení přesnosti 
výsledků měření je možné do ústředny ulo-
žit vlastní naměřené převodní charakteristiky. 

Kontrolér pro kapacitní snímače capaN-
CDT 6222 je pro svou rychlost, přesnost 
a stabilitu vhodný k měření v laboratořích 
a pro nejnáročnější průmyslové účely.

(MICRO-EPSILON Czech Republic)

Firma Micro-Epsilon představí na MSV v Brně novinky z oboru průmyslového měře-
ní vzdáleností, profilů, tloušťky, průměru a polohy. Návštěvníci si budou moci vyzkou-
šet nové infračervené kamery, senzory barev a jiné snímače přímo na svých vzorcích.

MĚŘENÍ TEPLOTY 
TENKÝCH FÓLIÍ
thermoMETER CTP-3
Bezkontaktní měření teploty 
vysoce transparentních fólií

  Přesné měření teploty tenkých plastových 
fólií (např. PET, PU, PTFE, PA) 
  Eliminace propustnosti za použití absorpčního 

pásu specifi ckého pro polymery 
  Do okolní teploty 85 °C bez chlazení
  Samostatná elektronika se snadno 

přístupnými programovacími tlačítky a 
podsvíceným displejem
  Volitelné výstupy - USB, RS485, RS232, 

dva reléové výstupy (galvanicky oddělené), 
CAN, Profi bus DP, Ethernet
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Obr. 1. Snímač CTP-3 pro bezkontaktní mě-
ření teploty plastových materiálů

Obr. 2. Modulární, až čtyřkanálový kontrolér 
capaNCDT 6222 pro měření dynamických 
úloh kapacitními senzory vzdálenosti 


