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Enkoder serii 1000  
do zadań ekstremalnych 
firmy Leine & Linde

Od wielu lat firma Leine & Linde do-
starcza enkodery do przemysłu cięż-

kiego nie tylko w Skandynawii, ale także 
na całym świecie. Urządzenia pracujące 
w trudnych warunkach, jakie występują 
w przemyśle ciężkim, narażone są na dzia-
łanie wysokich temperatur, zawilgocenie, 
występujące wibracje, wstrząsy i obciąże-
nia mechaniczne. Wieloletnia współpraca 
firmy Leine & Linde z firmami działają-
cymi w przemyśle ciężkim zaowocowała 
stworzeniem nowej serii enkoderów cha-
rakteryzujących się dużą wytrzymałością 
mechaniczną oraz odpornością na bardzo 
trudne warunki pracy.

Mamy przyjemność zaprezentować 
Państwu enkoder serii 1000 firmy Leine 
& Linde, który przeznaczony jest do za-
dań ekstremalnych. Standardowe wyko-
nanie enkodera oznaczone jako ESI 1503 
charakteryzuje się następującymi para-
metrami:
l  wałek ∅11 lub ∅15 mm;
l  kołnierz B10 – ∅115 lub ∅100 mm 

oraz mocowanie „na łapach”;
l  temperatura pracy od –40 do 70°C;
l  stopień ochrony IP67;
l  odporność na wibracje do 300 m/s²;
l  odporność na przeciążenie (6 ms) do 

2000 m/s²;
l  wzdłużne obciążenie wałka do  

1000 N;
l  boczne obciążenie wałka do 680 N 

(dla wałka ∅15 mm);
l  dopuszczalna prędkość obrotowa 

4000 obr/min;
l  rozdzielczość 1–10 000 impulsów;
l  elektronika TTL, HTL, HC-HTL,  

RS-422;
l  6 kanałów A, B, N + negacja;
l  sygnał STATUS (informacja o uszko-

dzeniu enkodera);
l  skrzynka kablowa z boku;
l  wykonanie ze stali nierdzewnej (do-

datkowa opcja).
Do pracy w wyższej temperaturze 

w zakresie od –40 do 100°C przeznaczo-
na jest wersja ESI 1504.

Wychodząc naprzeciw użytkowni-
kom enkoderów absolutnych, firma  
Leine & Linde oferuje również wersję 

ESA 1608. Parametry mechaniczne są 
zbliżone do wersji ESI 1503. Jeżeli cho-
dzi o pozostałe parametry, to przedsta-
wiają się one w sposób następujący:
l  wersja wieloobrotowa;
l  rozdzielczość 25 bitów (13 bitów  

na część jednoobrotową i 12 bitów na 
część wieloobrotową);

l  kod binarny lub Graya;
l  interfejs wyjściowy EnDat oraz SSI;
l  interfejs danych RS-485;
l  po zastosowaniu bramki mamy na wyj-

ściu interfejs CANopen, DeviceNet lub 
Profibus.

Klienci, którzy wybiorą enkodery se-
rii 1000 firmy Leine & Linde, otrzymają 
nowoczesny produkt, który swoją nieza-
wodnością w znaczący sposób przyczy-
nia się do redukcji kosztów. Bogaty wy-
bór elementów montażowych umożliwia 
dopasowanie enkodera niemal do każdej 
aplikacji. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że niewielu producentów ma w swojej 
ofercie tak solidnie wykonane enkodery 
jak seria 1000 firmy Leine & Linde.

Serdecznie zapraszamy Państwa 
na odnowioną stronę internetową  
www.leinelinde.pl, na której znaj-
dą Państwo najnowsze produkty firmy  
Leine & Linde.
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