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Technologia Heavy Duty 
w enkoderach firmy Hübner 
Elektromaschinen GmbH
Chcielibyśmy Państwu przybliżyć 
technologię Heavy Duty, zastosowaną 
w enkoderach firmy Hubner 
Elektromaschinen. Jest ona, obok 
technologii LongLife stosowanej 
w tachoprądnicach, jednym z 
najważniejszych osiągnięć firmy – 
pisaliśmy o niej w grudniowym wydaniu 
„NiS”. Technologia Heavy Duty po raz 
pierwszy pojawiła się w 1978 roku, 
kiedy to pojawił się na rynku enkoder 
inkrementalny typ OG9. 

Poniżej omawiamy najważniejsze cechy 
technologii Heavy Duty:

Solidna obudowa
Odporna na wstrząsy aluminiowa obu-

dowa urządzenia, dostępna również ze sta-
li nierdzewnej. Enkoder może być stoso-
wany w ekstremalnych warunkach, ta-
kich jak zapylenie, wysoka temperatura 
czy zawilgocenie. Stopień ochrony zo-
stał podwyższony do IP66, a dysk optycz-
ny wykonany jest z metalu. Odporność na 
wibracje, zgodna z normą IEC 62-2-6 oraz 
IEC 62-2-27.

Specjalne łożyska
Umieszczenie łożysk na dwóch końcach 

zapewnia zwiększoną wytrzymałość wałka 
na działanie 
sił wzdłuż-
nych i po-
przecznych. 
E lek t ron i -
ka znajdu-
je się pomię-
dzy łożyska-
mi. Dzięki 
takiemu roz-
wiązaniu w łatwy sposób można zamon-
tować kolejne urządzenie i stworzyć tzw. 
kombinację enkodera z tachoprądnicą, wy-
łącznikiem odśrodkowym lub drugim en-
koderem.

Kompatybilność elektromagnetyczna 
Test odbywał się z wykorzystaniem im-

pulsu 4 kV.

Elektronika wyjściowa 
W standardzie HTL podwyższono war-

tość maksymalnego prądu zwarciowego do 
300 mA. Standard TTL dostępny z napię-
ciem 9–26 V DC.

Ochrona przed prądami łożyskowymi 
Opiera się przede wszystkim na izolo-

wanych łożyskach, zamontowanych w en-
koderze. Kolejnym elementem ochrony 
jest przewód uziemiający, wyprowadzo-
ny z obudowy urządzenia. Warto również 
wspomnieć, że dysk optyczny zamontowa-
ny jest na izolowanej piaście.

Dysk optyczny 
Dostępny z rozdzielczością do 10  000 

impulsów; większe rozdzielczości można 
uzyskać poprzez interpolator. Oferowa-
ne są również w układzie z redundancją – 
dwa nieza-
leżne i od-
izolowane 
od siebie 
u k ł a d y 
e l e k t r o -
niczne.

Wykonanie przeciwwybuchowe…
…zgodnie z oznaczeniem EEx de IIC 

T6. Urządzenie dostępne z kołnierzem B10 
oraz z otworem do Ø 70 mm.

Gwarancja 
Na wszystkie produkty producent udzie-

la gwarancji na okres dwóch lat.
Serdecznie zapraszamy na nasze strony 

internetowe:
 www.bezpieczniki.com.pl
 www.hubner.pl
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