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Enkodery z programowalnym 
wyłącznikiem prędkościowym 
serii 1000 firmy Leine&Linde

F irma Leine&Linde powiększyła ofer-
tę o nowy produkt – enkoder z pro-

gramowalnym wyłącznikiem prędko-
ściowym serii 1000. Enkodery serii 1000 
to najbardziej wytrzymałe urządzenia ze 
wszystkich produkowanych przez firmę 
Leine&Linde. Oprócz prezentowanego 
w dzisiejszym artykule wykonania, do-
stępne są również w wersji inkremental-
nej z podwójnym wyjściem lub w wersji 
absolutnej. Prezentowane enkodery naj-
częściej stosowane są w miejscach, gdzie 
panują najtrudniejsze warunki pracy, np. 
w hutach stali, oraz wymagany jest nie 
tylko stabilny sygnał z enkodera, ale 
również sygnał z wyjścia przekaźnikowe-
go. Dodatkowe wyjście przekaźnikowe 
z enkodera zapewnia pełną ochronę sil-
nika przed uszkodzeniem, spowodowa-
nym przez przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości obrotowej, zapobiegając w ten 
sposób niezaplanowanym postojom oraz 
kosztownym naprawom silnika. 

Ograniczenie prędkości zależy od typu 
silnika lub aplikacji, w której został za-
montowany. Może się zdarzyć, że w jed-
nym urządzeniu występuje kilka wartości 
prędkości dla poszczególnych napędów. 
Dzięki dużej elastyczności i różnorod-
ności parametrów enkoder z programo-
walnym wyłącznikiem prędkościowym 
serii 1000 firmy Leine&Linde może być 
dostarczany do różnych aplikacji i od-
powiednio zaprogramowany. Programo-
wanie wyłącznika odbywa się za pośred-
nictwem komputera PC, wykorzystując 
port USB. Użytkownik ma możliwość 
ustawienia różnych wartości prędkości 

zadziałania wyłącznika dla czterech od-
dzielnych wyjść przekaźnikowych.

Bardzo ważnym zagadnieniem dla 
firmy Leine&Linde jest zapewnienie 
bezpieczeństwa użytkowanej aplika-
cji – odpowiedni poziom nienaruszalno-
ści bezpieczeństwa SIL oraz PL. Warunki 
te spełniane są nie tylko przez enkodery 
serii 1000, ale również przez enkodery 
serii 800 (prezentowany we wcześniej-
szych artykułach), które współpracują 
z zewnętrznym wyłącznikiem prędko-
ściowym, zwanym jednostką kontrolu-
jącą. Zewnętrzna jednostka kontrolująca 
prędkość silnika monitoruje bezpieczeń-
stwo pracy urządzenia, powiązane z na-
stępującymi funkcjami: przekroczenie 
dopuszczalnej prędkości, zatrzymanie 
urządzenia, zmiana kierunku obrotów 
silnika w oparciu o otrzymywane sygnały 
wyjściowe z enkodera. 

Przestrzeganie odpowiednich standar-
dów bezpieczeństwa jest bardzo ważne 
w urządzeniach, w których następuje 
kontakt człowieka z maszyną. Stosując 
enkodery produkowane przez firmę 
Leine&Linde, można osiągnąć poziom 
bezpieczeństwa 4 (dla wyjść przekaź-
nikowych) lub kategorii 3 (dla wyjść 
półprzewodnikowych), zgodnie z nor-
mą PLe z normą DIN EN ISO 13849-1 
(2008-12) i SILCL 3 DIN EN 62061 
(2005–12).

Szczegółowa oferta firmy TERM znaj-
duje się pod adresem www.term.pl. Za-
praszamy również na stronę www.leine-
linde.com.pl.� n
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