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Pierwszy absolutny enkoder 
firmy Leine&Linde  
z certyfikatami ATEX i IECEx

M iło nam poinformować, że firma 
Leine&Linde wprowadza na ry-

nek swój pierwszy enkoder absolutny, 
który posiada dwa certyfikaty – ATEX 
i IECEx. Enkodery firmy Leine&Linde 
często pracują w bardzo ciężkich warun-
kach. Przykładowo w branży chemicz-
nej – wydobycie ropy i gazu – muszą 
pracować w atmosferze zagrożenia wy-
buchem. W innym przypadku potencjal-
nym zagrożeniem wybuchowym może 
być pył – np. trociny. Dla powyższych 
przykładów urządzenia muszą być wyko-
nane zgodnie z przepisami dla urządzeń 
elektrycznych działających z strefie za-
grożonej wybuchem. Istnieją dwa syste-
my certyfikacji – Europejska Dyrektywa 
ATEX oraz międzynarodowy standard 
IECEx. Pierwszy z nich pozwala na uży-
wanie produktu na terenie całej Unii Eu-
ropejskiej, a drugi w pozostałych krajach 
honorujących system IECEx. 

Enkoder absolutny serii 600 posia-
da obydwa certyfikaty i może być za-
montowany w aplikacjach pracujących 
w strefie Ex d. Jego obudowa odporna 
jest na działanie ognia i pozwala na za-
stosowanie w strefie 1/21, określającej 
występowanie atmosfery zagrożonej wy-
buchem podczas normalnej pracy urzą-
dzenia. Jego kluczowym elementem są 
wysokiej jakości łożyska kulkowe, które 
pozwalają na niemal bezawaryjną pracę 
przy zmianach temperatury oraz pod-
czas występowania wstrząsów i wibracji. 
Technologia wykonania łożysk pochodzi 
ze sprawdzonych w najtrudniejszych wa-
runkach enkoderów serii 800 oraz 1000. 
Do budowy enkodera wykorzystano 
również stal nierdzewną i kwasoodpor-
ną w celu uzyskania zwiększonej odpor-
ności na korozję. Podwyższony stopień 
ochrony IP66 i IP67 oznacza zwiększoną 
ochronę obudowy przed działaniem pyłu 
i wilgoci, zgodnie z normą IEC 60529. 
Enkodery absolutne firmy Leine&Linde 
w wykonaniu Ex-d oferowane są na klasy 
temperaturowe T6, T5 i T4. 

W enkoderze absolutnym serii 600 
zastosowano skanowanie indukcyjne 
i dzięki tej metodzie uzyskano zwiększo-
ną odporność na uderzenia mechaniczne 
i działanie zanieczyszczeń. Urządzenie 
oferowane jest z rozdzielczością 31 bi-
tów, odpowiednio 19 bitów dla części 
jednoobrotowej oraz 12 bitów dla wie-
loobrotowej. Enkoder absolutny można 
zamówić w wykonaniu z wałkiem oraz 
otworem na wałek. Do szerokiej grupy 
oferowanych interfejsów możemy za-
liczyć – Profibus, Profinet, DeviceNet, 
CANopen oraz SSI. 

Mnogość opisywanych powyżej pa-
rametrów wraz z podwójną certyfikacją 
sprawia, że enkoder absolutny serii 600 
znajduje zastosowanie w wielu aplika-
cjach, pracujących w naprawdę trudnych 
warunkach. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znajdu-
je się pod adresem www.term.pl. � n
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