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Enkoder HOG 86  
do zadań specjalnych 
firmy Baumer Hübner

Enkoder serii HOG 86 może pra-
cować w ekstremalnych warun-

kach, ponieważ charakteryzuje się:
zl ochroną przed działaniem prą-
dów łożyskowych – hybrydowe  
izolowane łożyska;
zl wysokim stopniem ochrony 
IP66;
zl klasą Ex dla strefy 2/22;
zl działaniem w szerokim  
zakresie temperatur 
od –40°C do +100°C;
zl zintegrowanym systemem  
diagnostycznym EMS;
zl obudową wykonaną ze stali  
nierdzewnej;
zl 3-letnią gwarancją producenta.

Enkoder serii HOG 86 firmy Baumer 
Hübner posiada masywną metalową 
obudowę, która jest znacznie bardziej 
wytrzymała niż standardowe obudowy. 
Charakteryzuje się dłuższą żywotnością 
oraz większą odpornością na brud i zanie-
czyszczenia. Zamontowane na obu koń-
cach wysokiej jakości łożyska hybrydo-
we o wydłużonej żywotności wytrzy-
mują obciążenia rzędu 300 N. Ponadto 
posiadają znakomite właściwości anty-
wibracyjne i zapewniają ochronę przed 
prądem łożyskowym do 3 kV. Enkoder 
serii HOG 86 jest oferowany z otworem 
Ø12 i 16 oraz stożkiem K 1:10 o średni-
cy Ø17 mm. Warto również wspomnieć 
o wyjątkowo dużej szczelinie powietrznej 
pomiędzy dyskiem optycznym a elektro-
niką, która wynosi aż 0,7 mm. 

Firma Baumer Hübner zastosowała 
w enkoderze serii HOG 86 elektronikę 
wyjściową o dużej mocy, która pozwa-
la na zastosowanie przewodów o dłu-
gości do 500 m dla standardu TTL oraz 
300 m dla HTL. Uzyskano w ten sposób 
lepszą jakość sygnału i zwiększono od-

porność na zakłócenia. Urządzenie ofero-
wane jest z gniazdem M23, złączem ka-
blowym oraz skrzynką kablową, w której 
złącze może być obracane o 180°. Enko-
der posiada system diagnostyczny EMS, 
który pozwala na monitorowanie podsta-
wowych parametrów enkodera – m.in. sy-
gnał wyjściowy, napięcie zasilania oraz 
błędy.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą firmy TERM dostępną na 
stronie www.term.pl. Na życzenie wy-
syłamy katalog.� n

TERM Tomasz Sobczak
ul. Opolska 22/8
41-500 Chorzów
tel. 32-249 85 99
fax 32-249 92 89

e-mail: info@term.pl
www.term.pl

W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu  
enkoder serii HOG 86 firmy Baumer Hübner.  
Urządzenie przeznaczone jest do aplikacji,  
w których najważniejsza jest wytrzymałość.


