
Nr 2 l Luty 2012 r. l 43 

re
kl

am
a

Wytrzymały enkoder  
serii 600 firmy  
Leine & Linde  
w nowej obudowie 

Zastosowana metoda jest dużym kro-
kiem do przodu w porównaniu z do-

tychczas stosowaną optyczną metodą po-
miaru. Dzięki skanowaniu indukcyjnemu 
generowany wewnątrz enkodera sygnał 
jest odporny na czynniki zewnętrzne, ta-
kie jak uderzenia i oddziaływania mecha-
niczne oraz zanieczyszczenia. Żywotność 
enkoderów absolutnych serii 600 zosta-
ła wydłużona dzięki zastosowaniu wy-
trzymałych łożysk kulkowych. Dobór ło-
żysk został poprzedzony dokładnymi ba-
daniami i testami, aby wybrać najlepszy 
produkt. Spowodowane było to stwier-
dzeniem, że to właśnie łożyska są tym 
elementem enkodera, który najczęściej 
ulega uszkodzeniu. 

Enkodery absolutne serii 600 dostęp-
ne są w wykonaniu z wałkiem i otworem 
na wałek. Zastosowane warianty mecha-
niczne enkodera zostały opracowane, aby 
sprostać wymaganiom klientów w zakre-
sie montażu mechanicznego. 

Obudowa enkoderów absolutnych se-
rii 600 została wykonana z anodowanego 
aluminium, chroniącego enkoder przed 
działaniem szkodliwych warunków at-
mosferycznych.

Enkodery absolutne serii 600 ofero-
wane są z otworem na wałek, oznaczone 
jako ISA 600, oraz w wersji z wałkiem 
jako seria IHA600. Klienci mogą zamó-
wić enkoder absolutny serii 600 z najpo-
pularniejszymi interfejsami na rynku – 
EnDat i SSI. Urządzenie może być za-
mówione z wyprowadzonym przewodem 
lub wtyczką. Szeroki asortyment elemen-
tów montażowych umożliwia łatwą ada-
ptację enkodera do najbardziej skompli-
kowanych aplikacji.

Nowe enkodery absolutne serii 600 
firmy Leine & Linde przeznaczone są 
do aplikacji pracujących w bardzo trud-
nych warunkach środowiskowych. Może-
my polecić enkoder dla klientów, którzy 
poszukują niezawodnego i wytrzymałe-
go urządzenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa 
do szczegółowego zapoznania się 
z ofertą produktową firmy Leine & Lin-
de, którą znajdą Państwa na naszej 
stronie internetowej pod adresem 
www.leinelinde.com.pl. 

Czekamy na Państwa zapytania ofer-
towe, a zainteresowanym Klientom wy-
syłamy katalog. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znaj-
duje się pod adresem www.term.pl.�n

W ubiegłym roku firma Leine&Linde opracowała nową serię enkoderów 
absolutnych w typowej obudowie o średnicy 58 mm. Enkodery absolutne  
serii 600 są używane w aplikacjach, w których wymagane jest precyzyjne 
określanie pozycji. Uzyskanie dokładnych wskazań jest możliwie  
dzięki zastosowaniu w enkoderach serii 600 skanowania indukcyjnego. 
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