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Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl

Biotechnologie
Petrochemie

Chemický průmysl
Energetika

Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy

Plynárenský průmysl
Keramický průmysl

Zpracovatelský průmysl

 Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřící techniky a dodávky technologií 
pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro 
firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření 
portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřící techniky a čerpadel.

 Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a 
celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl. 

 Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, 
komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

 Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
tel.: +420 241 402 206, +420 241 433 152
fax: +420 241 400 290, +420 241 433 151
e-mail: regom@regom.cz
skype: regom-office
www.regom.com
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SENSORS FOR FOOD AND BIOPHARMA.

CONTROLS

Application

· 4...20 mA transmitter with LCD for Pt100 temperature sensor
· For installation in temperature sensor (see table)
· Sensor monitoring

Features

· 4-digit display with green backlight
· Temperature measurement in °C and °F
· Easy range select by one button
· Direct connection to the PLC
· Lower costs for wiring because of 2-wire technology

Temperature Transmitter with Display

Product Information MPU-LCD

Technical data MPU-LCD

Display 4-digits LCD
units

with backlight
°C / °F

Dislplay resolution 0.2 °C respectively 0.5 °F

Measurement resolution ca. 0.1 K

Accuracy range: 100 °C ±0.25 % max.

Repeatability range 100 °C ±0.1 %

Lowest current step ca. 25 µA

Range of signal 4...20.5 mA

Temperature range ambient -40...+70 °C

Measurement ranges selectable -10...40 °C
0...50 / 100 / 150 / 200 °C
0...100 / 150 / 200 °F
30...230 °F / 0...300 °F

Power supply short cut
Rshunt = 500 Ω 

15...30 V DC
22...36 V DC

Output if failure sensor break sensor
short cut 

output > 21 mA
output < 3.6 mA

Electrical connection M12-plug 4-pins

Temperature Sensor with integrated 
displaytransmitter MPU-LCD
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Product Information MPU-LCD

Installation possibilities of MPU-LCD in temperature sensor TFP-...

Process connection Temperature sensor

M12x1.5 hygienic
M12x1.5 hygienic

TFP-42
TFP-52

G1/2" hygienic
G1/2" hygienic
G1/2" hygienic

TFP-41
TFP-44
TFP-51

G1/2" standard
G1/2" standard

TFP-40
TFP-50

without thread
with fermenter coupling

TFP-49
TFP-90

Order code 

MPU-LCD Please note that you can order the  
MPU-LCD with temperature sensor  
only!

Order example: TFP-41 / 100 / MPU-LCD

M12-plug

Configuration M12-plug 

1: +supply
2: -supply 4...20 mA
3: not connected
4: not connected

Programming

By pushing the botton above the display, the actual 
measurement range will be shown (fig. 2). Pushing again 
the botton  further ranges can be selected. 
After approx. 3s “Stor” will be shown on the display 
(fig. 3). Press now again the bottom to save the selected 
range. Afterwards the actual temperature value will be 
shown again (fig. 1).

Fig. 1

Push button Display

Fig. 2

Fig. 3
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