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Enkoder inkrementalny  
typu EEx HOG 161 firmy Baumer 
Hubner z certyfikatem IECEx

U rządzenie posiada szczelną i odpor-
ną na działanie wysokiego ciśnienia 

obudowę, zgodną z dyrektywą ATEX 
94/9/EG dla stref zagrożonych wybu-
chem (II 2 G Ex d e IIC T6 Gb) oraz 
certyfikatem IECEx (Ex d e IIC T6 Gb). 
Znakomite parametry enkodera, po-
twierdzone powyższymi certyfikatami 
i dopuszczeniami, pozwalają na zastoso-
wanie go w każdym z 30 krajów świata, 
które przyjęły standard IECEx. 

Enkoder serii EEX HOG 161 działa 
w oparciu o optyczną metodę pomiaru, 
a jego solidna obudowa zapewnia maksy-
malna ochronę urządzenia przed szkod
liwym działaniem warunków otoczenia, 
w jakim pracuje. Cztery różne warianty 
montażowe pozwalają na łatwą adaptację 
urządzenia do istniejącej aplikacji, mak-
symalnie upraszczając proces montażu 
i podłączenia.

Poniżej przedstawiamy parametry en-
kodera typu EEx HOG 161:
zl rozdzielczość od 250 do 2500 impul-
sów na obrót;

zl maksymalna częstotliwość wyjściowa 
≤120 kHz;

zl średnica otworu na wałek ∅30–70 mm;
zl wzdłużne obciążenie wałka ≤450 N;

zl boczne obciążenie wałka ≤600 N;
zl stopień ochrony według DIN EN 60529 
IP54, IP56;

zl maksymalna prędkość obrotowa ≤5600 
obr./min.;

zl moment 60 Ncm;
zl temperatura pracy od –20° do +58°C 
dla IP56, od –20° do +66°C dla IP54;

zl odporność na wibracje 10 g, przy 
50–2000 Hz;

zl odporność na udar 100 g przez 6 ms.

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

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że enkoder inkrementalny typu  
EEx HOG 161 firmy Baumer Hubner otrzymał certyfikat IECEx. Ten enkoder  
jest najmłodszym takim urządzeniem wykonanym w technologii „Heavy Duty”, 
które posiada dopuszczenia do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem  
(2 G – strefa 1 i 2).
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