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Enkoder serii HOG 86E  
o zwiększonej odporności

Należący do sprawdzonej w działa-
niu grupy enkoderów wykonanych 

w technologii Heavy Duty, posiada her-
metyczną obudowę o grubości ścianek 
10 mm, doskonale chroniącą elektroni-
kę przed działaniem szkodliwych czyn-
ników zewnętrznych. Umieszczone po 
obydwu stronach urządzenia masywne 
izolowane łożyska kompensują działa-
nie obciążenia promieniowego i osio-
wego o wartościach odpowiednio 450 N 
i 350 N. Niewątpliwą zaletą izolowanych 
łożysk jest ochrona przed szkodliwym 
działaniem prądów łożyskowych oraz 
przebicia do 2,8 kV. Obudowa i specjal-
ne uszczelnienia tulei na wał zapewniają 
wysoki stopień ochrony przed przedo-
staniem się kurzu, pyłu oraz cieczy do 
wewnątrz urządzenia. Enkoder zakwa-
lifikowany jest jako urządzenie ze stop-
niem ochrony IP66.

Urządzenie posiada optyczny system 
pomiarowy z maksymalną rozdzielczo-
ścią 5000 impulsów na obrót, odporny 
na działanie zakłóceń magnetycznych. 

Zastosowana technologia pomiaru za-
pewnia wysoką jakość sygnału nawet 
w najbardziej niekorzystnych warunkach 
pracy urządzenia, z uwzględnieniem 
zmian temperatury otoczenia. Maksy-
malna prędkość obrotowa, z jaką może 
pracować urządzenie, to 10 000 obr./min. 
Enkoder serii HOG 86E może praco-
wać w strefach zagrożonych wybuchem, 
zgodnie z II 3 G Ex nA IIC T4 Gc dla 
gazów oraz II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc 
dla pyłów. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znaj-
duje się pod adresem www.term.pl. �n
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Chcielibyśmy zaprezentować Państwu najnowszy enkoder firmy Baumer 
Hubner – seria HOG 86E wykonany w odpornej na działanie korozji 
aluminiowej obudowie. Obudowa prezentowanego enkodera nie wymaga 
zastosowania specjalnej ochronnej powłoki, która ma istotny wpływ na 
cenę urządzenia. Enkoder HOG 86E firmy Baumer Hubner przeznaczony 
jest dla aplikacji działających w trudnych warunkach środowiskowych 
a jego obudowa nie wymaga od użytkownika zastosowania dodatkowych 
środków ochronnych. 


