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Kombinacje przetworników 
firmy Hübner 
Elektromaschinen GmbH 
– typowe aplikacje 
i ich parametry
W niektórych aplikacjach istnieje 
konieczność odczytu kilku parametrów 
z jednego napędu, takich jak: prędkość, 
pozycja czy przyspieszenie. Firma 
Hübner Elektromaschinen oferuje 
kombinację kilku urządzeń w jednej 
obudowie. Kombinacja może składać 
się z tachoprądnicy, enkodera, 
wyłącznika odśrodkowego lub czujnika 
przyspieszenia. 

W zależności od wartości fizycznej, 
jaką mierzymy, należy zastoso-

wać:
 prędkość – tachoprądnice, enkodery 

inkrementalne i z wyjściem sinus;
 limit prędkości – wyłącznik odśrodkowy;
 pozycja – enkodery inkrementalne, ab-

solutne i z wyjściem sinus;
 przyspieszenie – czujnik przyspiesze-

nia.
Prezentację rozpoczniemy od kombi-

nacji dwóch różnych urządzeń, takich 
jak: enkoder, tachoprądnica, wyłącznik 
odśrodkowy oraz czujnik przyspieszenia. 
Jak już wcześniej wspomniano, urządze-
nia zamontowane są w jednej obudowie. 
Ich układy elektroniczne są odseparowa-
ne od siebie, dzięki czemu działają nie-
zależnie.

Kolejnym przykładem kombinacji jest 
podwójny enkoder i podwójna tacho-
prądnica. Dwa enkodery w jednej obu-
dowie to dwie 
różne rozdziel-
czości, napię-
cia zasilania 
oraz elektronika 
wyjściowa. Po-
dwójna tachoprądnica to urządzenie, któ-
re posiada dwa wirniki, mogące genero-
wać różne wartości napięcia wyjściowego. 
Zarówno w przypadku kombinacji enko-
derów, jak i kombinacji tachoprądnic, 
urządzenie stanowi jednolitą całość. Po-
siada identyczne parametry mechanicz-
ne i elektryczne, jak pojedyncze urządze-
nie.

Ciekawym rozwiązaniem jest kombi-
nacja wyłączników odśrodkowych. Jest 
stosowana w aplikacjach, w których wy-
magane jest załączenie lub wyłączenie 
danego urządzenia po przekroczeniu za-

programowanej prędkości obrotowej. 
Firma Hübner Elektromaschinen oferu-
je dwa wykonania wyłączników – wersja 
elektroniczna z programowalną prędko-
ścią, przy której ma zadziałać, oraz wy-
konanie mechaniczne, gdy tej prędkości 
regulować nie trzeba. 

W aplikacjach wymagających precy-
zji można zastosować kombinację czuj-
nika przyspiesze-
nia z enkoderem 
z wyjściem sinu-
soidalnym. Sy-
gnał z enkodera 
może być inter-
polowany, przez 
co uzyskujemy dużą rozdzielczość, która 
w połączeniu z pomiarem przyspieszenia 
zapewnia dużą dokładność. 

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