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MTS Sensor ayrıca endüstriyel ve sıvı seviye ölçme uygulamaları için sensörler sunar.
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FİRMA
 MTS Sensors endüstride ölçme ve pozisyon okuma uygulamalarında 
sektör lideri olarak tanınan bir firmadır. Bu sensörler otomasyon ve 
yüksek hassasiyetli uygulamalarda hassasiyet ve güvenlik sunarlar.

Firma müşterileri ile çok yakın işbirliği içine girerek üretim kayıplarını  
azaltmakta ve verimlerini artırmaktadır. Tüm dünyada sahip olduğu bilgi 
birikimi ve üstün kalitesi ile müşterisine süper kalitede ürün ve teknik 
destek vermeye odaklanmıştır. MTS Sensors sahip olduğu araştırma, 
geliştirme ve üretim teknolojileri sayesinde imalat endüstrisi, mobil araç 
uygulamaları ve sıvı seviye ölçü mü uygulamaları için kaliteli ürün ve 
çözümleri üreterek ürün yelpazesini sürekli genişletmektedir. 

 MTS Sensors MTS Systems Corporation (NASDAQ:MTSC) firması kuru-
luşudur., uluslarası müşterilerine mükemmel bölgesel destek ile hizmet 
etmektedir.
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Ölçme elemanı (ölçme klavuzu)

Pozisyon mıknatısı (manyetik alan)

Burulma gerilimi çeviricisi

4

3

2

1

5

Ölçme Prensibi

1 Elektronik ölçme elemanına bir keskin akım pulsu uygular bu puls bir 
man yetik alan yaratır ve ölçme elemanını boyunca ilerler

2 Bu manyetik alan pozisyon mıknatısının yaratığı manyetik alanla 
etkileşime girer

3 Bu alanların çarpışması ölçme elemanı üzerinde burulma gerilimi 
meydana ge tirir ve ölçme elemanı boyunca yayılır

4 Burulma gerilimi bir çevirici bobin ile yakalanır

5 Bu yayılma zamanları hesaplanarak pozisyon bilgisine çevrilir

MAGNETOSTRICTION
MTS Sensors tarafından sunulan yüksek hassasiyetli ve dayanıklı 
absolute (mutlak) ölçme sensörleri kendi mülkiyeti olan Temposonics® 
magnetostric tive teknolojisine dayanmaktadır.

Her Temposonics® pozisyon sensörü bir ferro-manyetik ölçme elemanı, bir 
pozisyon mıknatısı, bir burulma gerilimi çeviricisi ve bunları destekleyen 
elektronik devrelerden oluşmaktadır. Sistemdeki hareket eden parçaya 
sabitlenen mıknatıs bulunduğu yerde ölçme elemanı etrafında bir manyetik 
alan yaratır. Ölçme elemanına uygulanan pulse ölçme elemanı boyunca 
ilerleyen bir manyetik alan yaratır bu iki alan çarpıştığında ölçme elemanı 
üzerinde bir burulma etkisi yaratarak ölçme elemanı boyunca yayar bu bir 
ultrasonik dalga şeklindeki yayınımdır. Bu ultrasonik dalga ölçme elemanı 
sonundaki burulma gerilim çeviricisi ile yakalanarak elektronik devreye 
iletilir. Ölçme elemanı özellikleri, manyetik ve ultrasonik dalgaların yayınım 
hızları hesaplanarak bunlar çok hassas ve mutlak ölçülen mesafe bilgisine 
çevrilir.

Temposonics® teknolojisi bir birine hiç bir şekilde sürtünmeyen 
parçalardan oluşmaktadır. Hareket eden tek parça pozisyon mıknatısıdır 
ve oda boşlukta sürtünme olmadan hareket eder. Bu avantajı daha uzun 
ömür, daha kararlı ölçme ayrıca mutlak konum ölçümü imkanı verir ve 
bulunduğu pozisyon bilgisi elektrik kesilmelerinden etkilenmez hiç bir 
şekilde kalibrasyona ihtiyaç duymaz. 

HALL EFFECT
MTS pozisyon sensörleri Hall effect teknolojisinin ağır çalışma koşullarına 
dayanım ve yüksek tekrarlanabilirlik özelliklerinden yararlanmaktadır. 
Sensör bir ölçme elemanı, bir pozisyon ölçme mıknatıse ve bunları 
destekleyen elektronik devrelerden oluşmaktadır. Ölçme elemanı bir 
elektrik akımı ile beslenmekte ve mıknatıs uygulamanın gerektirdiği bir 
hareketli parçaya sabitlenmektedir. Mıknatısın yarattığı manyetik alan 
ölçme elemanına dik açı ile geldiğinde, ölçme elemanı değişken ve 
ölçülebilir bir bir voltaj üretmektedir bu voltaj manyetik alan şiddeti ile 
değişmekte ve elektronik devreler tarafından lineer pozisyon bilgisine 
dönüştürülmektedir. Manyetik alan şiddetine bağlı oluşan bu pozisyon 
bilgisi mutlak (absolute) olduğu için ayrıca kalibrasyona gerek yoktur.

ÖLÇME TEKNOLOJİSİ
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M12 CONNECTOR SYSTEM

The MTS Connector System M12 meets the highest protection requirements important for a harsh 
environment in mobile hydraulic applications. The plastic insert can be installed from inside the cylinder 
into the mounting flange. The flange can then be mounted to the cylinder and together provides an 
ingress protection level of IP69K. When properly connected, the M12 connector system protects against 
high pressure water cleaning.

M12 KONEKTÖR SİSTEMİ
MTS M12 konektör sistemi DIN EN 60529 a göre en yüksek seviyede 
sızdırmazlık ve mobil hidrolik uygulamalarının karşılaştığı ağır çalışma 
şartlarına uygun IP69 koruma koruma sağlarlar. Metal ağır hizmet tipi 
konektör sadece tozdan koruma sağlamaz aynı zamanda yüksek basınçlı 
temizleme sistemleri kullanırken silindir içine su sızmasını engeller.

Click-on montaj özel takım gerektirmeyen güvenli bir sensör montajı sağlar. 
Silindir içine montajı yapılan sensörün elektrik bağlantısı sadece saniyeler alır 
ve zaman kazandırıcı bu teknik sayesinde soğuk lehim ve kablo hatası v.b. 
sorunlar geçmişte kalmıştır.

Konektör sistemi kablo bağlantıları yapılmış olarak sensör 
ile beraber gelir. Montaj sırasında konektör göbeği flanştan 
çıkarılarak sensör ile birlikte silindir içine açılan yuvadan 
geçirilir, silindir dışında flanşa “click“ geçirilerek montajı 
yapılır. Flanş sensör göbeğine sekiz farklı açıda montajı 
yapılabilmekte ve standard M12 sensör kablosunun çıkış yönü 
ayarlanabilmektedir. Minimize edilmiş montaj yüksekliği
sınırlı alanlarda başarılı silindir uygulamalarına yardım eder.
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ÜRÜN SEÇİM 
KILAVUZU MH FMH MT MS MXR MB HE

TEKNOLOJİ
Magnetostrictive Teknolojisi      

Hall Effect Teknolojisi 

ÇIKIŞ SİNYALİ
Analog       

CANbus    

ÖZELLİKLER
Pozisyon Ölçümü       

Hız Ölçümü   
M12 Konektör       

Sızdırmazlık Koruması IP69K       

Silindir İçi Montaj    

Dişli Flanş Montajlı    

Silindir Dışı Montaj 
Ø 7 mm Basınç Borusu  
Ø 8 mm Basınç Borusu 

Ø 10 mm Basınç Borusu   

Ø 12,7 mm Basınç Borusu 
SIL 2 

Yedekli (Redundancy) 

5 VDC Çalışma Voltajı  

12 VDC Çalışma Voltajıe       

24 VDC Çalışma Voltajı      

SİPARİŞ UZUNLUKLARI
100…500 mm  * 

50…2500 mm    

2520…5000 mm  

MTS Sensör dizaydan üretime kadar mükemmel teknik destek sunar. Lütfen ücretsiz destek için bizi arayınız. 

* Özel sipariş uzunlukları için sayfa 16 ya bakınız
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MH Sensörler
5000 mm sipariş 
uzunluğuna kadar

MH Dişli Flanş
silindir dışına  
montaj için

MH-SERİSİ MH
Temposonics® MH serisi sensörler özellikle hidrolik silindirlerde 
strok ölçmek için dizayn edilmişlerdir. MH-Serisi tümüyle izole 
ve silindir içine direkt montaj, ortam şartlarına uygun mükemmel 
koruma, EMI ve uzun çalışma ömrü sunarlar. MH sensörler 
dizayna bağlı olarak silindir mafsalı (arka taraf) yada mil çıkış 
tarafına monte edilebilirler. M12 konnektör IP69K koruma sağlar. 
Analog ve Dijital sinyali üretirler .

Çıkış (Hassasiyet)

Analog Voltaj / Akım  
(50…2500 mm: typ. ±0.1 mm
2520…3500 mm: ≤ 0.5 mm  
3520…5000 mm: ≤ 1.0 mm)

Dijital CANopen & SAE J1939
(Pozisyon: 0.1 mm; Hız: 1 mm/s)

Çalışma Şartları

Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi IEC 60068-2-27  
50…2500 mm:
100 g (6 ms) tek şok  
50 g (11 ms) de 1000 eksen başına
2520…5000 mm:
50 g (6 ms) tek şok  
15 g (11 ms) de 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-64
50…2500 mm: 
20 g (r.m.s.) (10…2000 Hz) –  
rezonans frekansı hariç
2520…5000 mm:
5 g (r.m.s.) (10…2000 Hz) –  
rezonans frekansı hariç

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 50…5000 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com
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FMH Sensör
değiştirilebilir
sensör elemanı  
ve elektroniği ile

MH-SERİSİ ESNEK (Fleksibil) 
MH (FMH)
Mobil uygulamalarda hidrolik silindirler ile birlikte dişli flanşl 
ıdışarıdan montajlı, Esnek (fleksibil) yenilikçi iki parçalı olarak 
dizayn edilmiştir. Bu iki parçalı dizayn ölçme elemanını ve 
sensör elektroniğini silidiri açmadan değiştirme avantajı sağlar. 
Bu avantaj atölyede ve sahada büyük montaj zorluklarının 
aşılmasını sağlar. İyi eğitilmiş bir teknisyen sadece 200 mm’lik 
bir mesafede hidrolik sızdırmazlığını bozmadan sensörü montaj 
ve demontaj işlemini yapabilir. Bu kolaylık duruş ve montaj 
zamanlarını azaltarak üretim verimliliği sağlar. Sensör elemanı 
1 metre çapında bir rulo olarak sevke edildiği için ayrıca taşıma 
ve ve depolama avantajıda sunar.

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım 

(±0.2 mm)

Dijital CANopen / SAE J1939
(±0.2 mm)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi IEC 60068-2-27 
100 g (6 ms) tek şok 
50 g (11 ms) de 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-64 
2 g (5…2000 Hz)

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 50…5000 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com

11



MH SIL 2 Sensör
Analog ve dijital çıkışlı

MH-SERİSİ MH SIL 2
Temposonics MH SIL 2 serisi sensörler hidrolik silindirlerde 
özellikle strok ölçümü için dizayn edilmiştir. MH sensörler 
tümüyle izole ve silindir içine direkt montaj, ortam şartlarına 
uygun mükemmel koruma, EMI ve uzun çalışma ömrü sunarlar.  
MH sensörler dizayna bağlı olarak silindir mafsalı (arka taraf) 
yada mil çıkış tarafına monte edilebilirler. M12 konnektör sistemi 
IP69K koruma sağlar. MH Güvenlik özellikli modeller SIL 2 
(Safety Integrity Level) koruma sınıfında IEC 61508 sertifkasına 
sahip PL (Performance Level) olarak ISO 13849-1 uygun ve  
EN 954-1 standartlarını karşılamaktadır.

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım 

(typ. ±0.1 mm)

Dijital CANopen Safety protocol  
according CiA DS-301 V4.1  
(Pozisyon: 0.1 mm; Hız: 1 mm/s) 

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi IEC 60068-2-27  
100 g (6 ms) tek şok  
50 g (11 ms) de 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-64
20 g (r.m.s.) (10…2000 Hz) –  
rezonans frekansı hariç

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 50…2500 mm 

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

Güvenlik Sınıflandırması
IEC 61508 SIL2 (Device type B)

ISO 13849 PLd – Cat2

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com
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MT Yedek Çıkışlı 
Sensör (Redundant)

MH-SERİSİ MT
MTS sensör yedekli (redundant) MT serisi Temposonics® 
sensörleri mobil hidrolik sistemlerde güvenliği arttırmak için 
geliştirmiştir. MT sensörler tamamen bağımsız iki ölçme elemanı, 
iki ayrı elektronik kart ve iki ayrı çıkış konektörüne sahiptir. 
MT-Serisi sensörler tümüyle izole ve silindir içine direkt montaj, 
ortam şartlarına uygun mükemmel koruma, EMI ve uzun çalışma 
ömrü sunarlar. MH sensörler dizayna bağlı olarak silindir mafsalı 
(arka taraf) yada mil çıkış tarafına monte edilebilirler. İkili M12 
konnektör sistemi IP69K koruma sağlar. 

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım 

(typ. 0.1 mm)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi IEC-60068-2-27
100 g (6 ms) tek şok
50 g (11 ms) de 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-6 
15 g (r.m.s) (10…2000 Hz) 

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 50…2500 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com
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MS Sensör
küçük çaplı silindir 
uygulamarı için.

MH SERİSİ MS
Temposonics® MS serisi sensörler hidrolik silindirlerde özellikle 
28 mm ve üzeri çaplardaki silindirlerde strok ölçümü için dizayn 
edilmiştir. MS-Serisi sensörler tümüyle izole ve silindir içine 
direkt montaj, ortam şartlarına uygun mükemmel koruma, EMI 
ve uzun çalışma ömrü sunarlar. MH sensörler dizayna bağlı 
olarak silindir mafsalı (arka taraf) yada mil çıkış tarafına monte 
edilebilirler. M12 konnektör sistemi IP69K koruma sağlar. Çeşitli 
sinyal tiplerinde çıkışlara (analog, dijital) sahiptir.

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım 

(Pozisyon: typ. 0.1 mm)

Dijital CANopen & SAE J1939
(Pozisyon: 0.1 mm; Hız: 1 mm/s)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi IEC 60068-2-27 
100 g (6 ms) tek şok 
50 g (11 ms) de 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-64 
15 g (r.m.s.) (10…2000 Hz) –  
rezonans frekansı hariç

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu Analog: 50…2500 mm

Dijital: 50…1500 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com
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MXR Sensör
Silidir dışı 
uygulamalar için

MH-SERİSİ MXR
MH-Serisi MXR modeli sensörler dişarıdan montajlı veya 
eski makinaların yenilenmesinde kullanılan ideal ürünlerdir. 
Magnetostrictive sensör paslanmaz çelik kılıfa sahip oldukları için 
silindir dışına silindire paralel olarak monaj yapılır. MH serisi MXR 
modeli sensör iki tipte üretiliyor MXRC ve MXRS. Buna karşın bu 
iki tip sensör aynı diş görünüş ve performansa sahiptir, aralarında 
özel ayırt edici özellikler vardır. MXRC 250 mm’ye kadar dört 
farklı sipariş uzunluğunda, MXRS ise 100…500 mm arasında 
(50 mm’lik adımlar ile) farklı sipariş uzunluğuna sahiptir. MXRC 5 
VDC ile çalışmakta ve çalışma voltajına uygun oransal çıkış voltajı 
vermektedir. MXRS 12 yada 24 VDC voltaj ile çalışmakta ve farklı 
analog yada dijital çıkış veren tipleri mevcuttur.

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım 

(Pozisyon: typ. 0.1 mm)

Dijital CANopen & SAE J1939
(Pozisyon: 0.1 mm; Hız: 1 mm/s)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+105 °C

Mekanik şok testi* IEC 60068-2-27
MXRS: 100 g tek şok
MXRC: 5 g tek şok

Vibrasyon testi* IEC 60068-2-6
MXRS: 15 g (10…2000 Hz) 
MXRC: 1 g (10…150 Hz)

EMC **

Dizayn
Sipariş uzunluğu 100…500 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +5 VDC, +12 / 24 VDC (−15 / +20 %)

* Şok ve vibrasyon test değerleri sensörün tüm stroğuna 
uygulanan değerlerdir.

** Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com
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MH-SERİSİ MB
Temposonics® MB sensörler dişli flanş ile hidrolik silindirler 
arkadan montaja uygun olarak dizayn edilmişlerdir. MB sensör 
12 VDC ile çalışmakta ve voltaj çıkışı vermektedir. MTS M12 
konnektör sistemi IP69K koruma sağlamaktadır.

Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj

(sonsuz, kontrolöre bağlı)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+75 °C

Mekanik şok testi IEC-60068-2-27 
50 g (6 ms) tek şok 
50 g (11 ms) at 1000 eksen başına

Vibrasyon testi IEC 60068-2-64 
15 g sinus (10…2000 Hz) 

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 72, 109, 128, 148, 162, 186, 194, 217, 250 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +12 VDC (±25 %)

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com

MB Sensör
Dişli Flanşlı M12 Konektörlü

16 



Çıkış (Hassasiyet)
Analog Voltaj / Akım  

(< 0.2 mm)

Çalışma Şartları
Sıcaklık −40…+85 °C

Mekanik şok testi IEC 60068-2-27 
< 250 mm Sipariş uzunluğu: 25 g tek şok
> 250 mm Sipariş uzunluğu: 20 g tek şok

Vibrasyon testi IEC 60068-2-6
15 g (r.m.s.) (10…2000 Hz) 

EMC *

Dizayn
Sipariş uzunluğu 100…500 mm

Elektriksel Bağlantı
Çalışma Voltajı +5, +12, +24 VDC

HE-SERİSİ
Hall Effect teknolojisi ile
HE-Serisi sensörler Hall Effect teknolojisinden yararlanılarak 
25mm ve daha büyük çaplı hidrolik silindirlerde strok ölçümü için 
özel olarak dizayn edilmişlerdir. HE sensörler gerçekte ölü ölçme 
bölgesi olmayan sensörlerdir. HE-Serisi sensörler tümüyle izole 
ve silindir içine direkt montaj, ortam şartlarına uygun mükemmel 
koruma , EMI ve uzun çalışma ömrü sunarlar. HE sensörler 
dizayna bağlı olarak altı farklı şekilde silindir dışına yada içine 
monte edilebilirler. M12 konnektör sistemi IP69K koruma sağlar. 
Çeşitli sinyal tiplerinde çıkışlara (analog , dijital) sahiptir.

* Daha detaylı bilgi için:
 www.mtssensors.com

HE Sensör
Hall Effect teknolojisi ile
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MÜŞTERİ
DESTEĞİ

UYGULAMA 
DESTEĞİ

YENİLİKÇİ TANITIM
TOPLANTILARI

DEVREYE ALMA 
& SAHA DESTEĞİ

SAYISAL VERİ
DESTEĞİ

Tecrübeli uzmanlarımız 
ile sipariş ve teslimat 
konularındaki sorularınıza 
yardımcı oluyoruz.

Tecrübeli Mühendis 
kadromuz ile 
uygulamalarınıza en uygun 
çözümün bulunmasında, 
en doğru sensör, çalışma 
şartlarınıza en uygun 
özelliklerde uygulama 
detayı ve sorunların 
çözümünde yardımcı 
oluyoruz.

MTS Sensörs sizinle 
ortaklaşa yeni projeler 
geliştirir. Tanıtım 
toplantılarımız karşılıklı 
bilgi alış verişi yapılan 
ve yeniklerin tartışıldığı 
yol haritalarının 
belirlendiği platformlardır. 
Yaratıcılığımızı beraber 
kullanmamız halinde 
göreceğiz ki hiç bir şey 
imkansız değildir. 

Mühendislerimizin 
olağanüstü yardımları ile 
sensör uygulamanızdan 
mükemmel verim 
alacaksınız. Dünya 
çapındaki satış ağımız 
sahada da yanınızda 
olacaktır. Bizim hedefimiz 
sizin yaratıcılık ve verimizi 
artırmaktır.

Biz, yeni ürün ve 
mevcut ürünlerimizin 
performansını artırmak 
için sürekli yatırımlar 
yapmaktayız. Bunlara 
ek olarak internet 
sayfamızdan ürün teknik 
dökümanı ve CAD tasarım 
dosyası ve ürün yazılımları 
desteği sunmaktayız.

DÜNYA ÇAPINDA 
YEREL DESTEK
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MTS Sensör çözüm ortaklığı programı pozisyon ölçme teknolojisi ve MTS Sensör uzmanlığı ile birlikte hidro-
lik silindir imalatçıları ve sistem ortakları ile beraber OEM imalatçıların ihtiyacı olan komple sistem dizayn ve 
çözümleri sunar.

Güçlü ortaklıklar. Komple sistem çözümleri.


