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Nowa uniwersalna jednostka kontrolna 
EPU 750 firmy Baumer Hübner  
z Berlina łączy w sobie działanie 
przełącznika krzywkowego i funkcje 
wyłącznika prędkościowego.  
Jej działanie polega na monitorowaniu 
pracy enkodera i przekładni. 
Funkcjonuje jako pojedyncze urządzenie 
montowane w szafie AKP.  
W rezultacie konwencjonalna 
przekładnia mechaniczna oraz 
przełącznik mechaniczny i wyłącznik 
prędkościowy nie są już potrzebne. 

Do jednostki kontrolnej EPU 750 
możemy podłączyć dwa enkodery 

absolutne (z interfejsem SSI) i jeden 
enkoder inkrementalny. Do dyspozy-
cji mamy 16 profili i 16 regulowanych 
prędkości przełączania, które mogą być 
swobodnie programowane. Daje to 32 
wyjścia cyfrowe. 4 wyjścia z alarmem, 
wskazują  błędy takie, jak: przekro-
czona pozycja końcowa, przekrocze-
nie prędkości czy nieprawidłowa praca 
przekładni. Swobodne wejścia umoż-
liwiają użytkownikowi kasowanie błę-
dów (podczas procesu instalacji) bez 
korzystania z zewnętrznych obwodów. 
Urządzenie posiada wejścia umożliwia-
jące użytkownikowi kasowanie błędów 
(podczas procesu instalacji) bez korzy-
stania z zewnętrznych obwodów. 

Moduły wyjściowe mogą być dobie-
rane pod kątem wymagań użytkowni-
ka. Dostępne są z napięciem 24 V DC 
na wyjściu, wyjściem przekaźnikowym 
stałym lub z przełączanym. Wyjście 
prądowe  4–20 mA oznacza, że para-
metry procesu mogą być odczytywane 
(np. wibracje, obciążenie czy ciśnienie) 
i przesyłane do procesu monitorowania 
aplikacji. Sygnały z podłączonego en-
kodera inkrementalnego mogą być po-
dawane na regulator procesowy i po-
dawane do przemiennika lub kontrole-

ra. Bardzo łatwo jest parametryzować 
EPU 750 z serwerem sieciowym. Pa-
rametryzacja może być przeprowadzo-
na z każdej przeglądarki sieciowej bez 
specjalistycznego oprogramowania.

Informujemy, że firma Baumer Hübner 
posiada w swojej ofercie:
 enkodery inkrementalne;
 enkodery magnetyczne;
 enkodery absolutne;
 tachoprądnice;
 wyłączniki prędkościowe;
 bogaty asortyment akcesoriów.

Serdecznie zapraszamy na nasze stro-
ny internetowe:
 www.bezpieczniki.com.pl
 www.hubner.pl
 www.baumerhubner.pl

oraz na stronę producenta:
 www.baumerhubner.com
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