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Bezpieczny enkoder typu ITD 22  
z Poziomem Nienaruszalności  
Bezpieczeństwa SIL 2  
firmy Baumer Thalheim 

Należąca do grupy Baumer firma 
Baumer Thalheim oferuje enkoder in-

krementalny z wyjściem sinusoidalnym 
typ ITD 22 z Poziomem Nienaruszalno-
ści Bezpieczeństwa SIL 2. Enkoder ITD 
22 charakteryzuje się modułową obudo-
wą, która umożliwia zmianę trybu pracy 
enkodera na inkrementalny z sygnałami 
prostokątnymi oraz absolutny. Dla opi-
sywanej w tym artykule wersji enkodera 
z wyjściem sinusoidalnym, opracowano 
specjalną technologię LowHarmonics®.

Poniżej prezentujemy najważniejsze pa-
rametry enkodera ITD 22 firmy Baumer 
Thalheim:
zl SIL 2;
zl klasyczna obudowa ∅58 mm;
zl wykonany ze stali nierdzewnej otwór 
na wałek 10, 12, 14 mm;

zl rozdzielczość 1024/2048 impulsów;
zl znakomita jakość sygnału, dzięki tech-
nologi LowHarmonics®;

zl Sin/Cos – sygnał wyjściowy 1 Vss;
zl 5 V DC;
zl optyczna metoda pomiaru;
zl odporność na działanie pola magne-
tycznego;

zl odporny na wstrząsy do 20 g;
zl modułowa budowa;
zl temperatura pracy enkodera od –30 °C 
do +100°C. 

Zastosowanie enkodera IDT 22 posia-
dającego SIL 2 w aplikacji, nie wymaga 
dokonania dodatkowych testów i uzyska-
nia odpowiednich dokumentów dopusz-
czających maszynę do pracy. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
szczegółowego zapoznania się z ofer-

Obowiązujące na terenie krajów Unii Europejskiej dyrektywy, dotyczące 
bezpieczeństwa automatyzacji w przemyśle, dotyczą zapobiegania negatywnym 
konsekwencjom uszkodzenia maszyny. W szczególności dotyczy to usterek, 
powodujących uszkodzenia u ludzi i w mieniu. Aby sprostać wymaganiom 
dyrektywy, wprowadzono pojęcie Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa, 
oznaczonego jako SIL. Szacowanie ryzyka powstania niebezpieczeństwa 
określane jest przez czterostopniową skalę – od SIL 1 (dla najniższych 
wymagań) do SIL 4 (wymagania największe). 
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tą enkoderów, resolwerów i tachoprąd-
nic firmy Baumer Thalhim, którą znajdą 
Państwa na Naszej stronie internetowej 
pod adresem www.baumerthalheim.pl. 
Czekamy na Państwa zapytania oferto-
we a zainteresowanym Klientom wysy-
łamy katalog. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znajdu-
je się pod adresem www.term.pl. � n


