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Szkoła enkoderów – część XIV 

Hübner 
Elektromaschinen GmbH
W dzisiejszym artykule chcemy 
zaprezentować produkty firmy 
Hübner Elektromaschinen z Niemiec. 
Firma istnieje na rynku od ponad 70 
lat, a swoją działalność rozpoczęła 
od produkcji pomp. W 1955 roku 
wprowadziła na rynek pierwszą 
tachoprądnicę, następnie sukcesywnie 
powiększała asortyment o enkodery 
inkrementalne, absolutne 
oraz z wyjściem sinusoidalnym. 
Oferta firmy Hübner Elektromaschinen 
to również akcesoria mechaniczne 
i elektryczne do tachoprądnic 
i enkoderów.

Firma Hübner Elektromaschinen zali-
cza się do światowej czołówki produ-

centów przetworników obrotu, a jej pro-
dukty cechuje:
 mocna konstrukcja – stopień ochrony 

IP66, obudowa wykonana jest z alumi-
nium lub  stali nierdzewnej, specjalne 
wykonania odporne na wilgoć, zapy-
lenie, wibracje i wysoką temperaturę, 
dysk optyczny wykonany jest z meta-
lu;

 izolacja wałka i otworu na wałek – 
ochrona przed prądami łożyskowymi;

 wysoka odporność na przeciążenia me-
chaniczne wałka i otworu – elektronika 
i dysk są mniej podatne na uszkodze-
nia mechaniczne;

 kompatybilność elektromagnetyczna 
EMC, zgodnie z normą IEC 801-4;

 elektronika HTL z Imax = 300 mA;

 elektronika TTL U = 5 V oraz 9–26 V 
DC;

 dysk optyczny do 10 000 impulsów, 
wykonywany z metalu;

 redundancja – możliwość zamonto-
wania do 5 urządzeń odseparowanych 
elektronicznie w jednej obudowie, tzw. 
kombinacja;

 obudowa przeciwwybuchowa EEx de 
IIC T6 – również z otworem na wałek 
do 70 mm oraz z wyjściem sinusoidal-
nym;

 certyfikat ATEX dla enkoderów,  ta-
choprądnic i kombinacji; 

 enkodery z wyjściem sinusoidalnym – 
po interpolacji rozdzielczość może być 
zwiększona do ok. 130 tysięcy impul-
sów;

 enkodery absolutne – interfejs SSI, En-
Dat, Profibus, Ethernet;

 urządzenia w obudowie B10 – enkode-
ry, tachoprądnice, wyłączniki odśrod-
kowe i kombinacje w kołnierzu Ø 115 
mm;

 regulowana prędkość w wyłącznikach 
odśrodkowych;

 zwiększona trwałość tachoprądnic – 
posrebrzany komutator;

 otwór na wałek do Ø 70 mm;
 stożkowy otwór na wałek Ø 17 mm;
 maksymalna stała napięciowa tacho-

prądnicy Uo = 200 V DC;
 czujniki przyśpieszenia, bazujące na 

odkryciu Galilego Ferraris;
 duży wybór akcesoriów – sprzęgła, 

wtyczki, szczotki do tachoprądnic, ra-
miona mocujące, przetworniki i kon-
wertery sygnałów;

 gwarancja – producent udziela 2 lat 
gwarancji na wszystkie urządzenia.

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe, gdzie mogą Państwo za-
sięgnąć szczegółowych informacji na te-
maty związane z analogowymi i cyfro-
wymi przetwornikami obrotu.
www.enkodery.com.pl
www.hubner.pl
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