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reklama• Konserwacja maszyn i urządzeń
• Automatyka, robotyka, diagnostyka
• Mechanika i narzędzia
• Pneumatyka i hydraulika
• Elektryka i elektronika
• Logistyka produkcji
• Kontrola jakości i monitorowanie
•  Serwisowanie infrastruktury 

okołoprodukcyjnej
• Outsourcing Utrzymania Ruchu

www.mtc.krakow.pl

7. Mi´dzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
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Nowe enkodery absolutne serii  
HMG 10 / PMG 10 firmy Baumer Hübner

F irma Baumer Hübner z Berlina, któ-
rą reprezentujemy w Polsce, wpro-

wadziła na rynek nową serię enkode-
rów absolutnych, które chcielibyśmy 
zaprezentować w dzisiejszym artyku-
le. Enkodery absolutne serii HMG 10 / 
PMG 10 wykorzystują doskonale znaną 
użytkownikom enkoderów pracujących 
w najtrudniejszych warunkach techno-
logię „HeavyDuty”, którą opisywaliśmy 
we wcześniejszych artykułach. 

Prezentowane urządzenie posiada 
szereg nowoczesnych rozwiązań, które 
czyni go produktem o najwyższej jakości, 
przeznaczonym do pracy w najtrudniej-
szych warunkach. Podwójne hybrydo-
we ułożyskowanie w połączeniu z ma-
gnetyczną metodą pomiaru w znaczący 
sposób ogranicza wpływ niepożądanych 
sił zewnętrznych oraz zakłóceń działa-
jących na układ pomiarowy. Kolejnym 

ciekawym rozwiązaniem jest napędzany 
przez obrót enkodera system wytwarza-
nia energii „MicroGen”, zasilającej układ 
zliczający obroty enkodera. 

Warto również wspomnieć o odpornej 
na działanie korozji i wykonanej z naj-
wyższej jakości materiałów obudowie 
enkodera. Montaż urządzenia jest bar-
dzo prosty – polega na odkręceniu tylnej 
obudowy w celu dokręcenia śruby mocu-
jącej enkoder do wałka silnika. Skrzyn-
ka kablowa może być odwrócona o 180° 
a w połączeniu z dodatkowymi akceso-
riami montażowym, możemy dopasować 
urządzenie do wymagań aplikacji.

Poniżej krótka charakterystyka, przed-
stawiająca najważniejsze parametry me-
chaniczne i elektryczne:
zl wałek ∅11 i kołnierz B10 (PMG10);
zl przelotowy lub nieprzelotowy otwór 
na wałek ∅12–20 mm, otwór stożko-
wy ∅17 mm (HMG10);

zl rozdzielczość do 40 bitów;
zl dostępne interfejsy: Profinet, Profibus, 
CANopen, EtherCat, Ethernet, SSI;

zl maksymalna prędkość obrotowa do 
12 000 obr./min;
zl dopuszczalne obciążenie wałka/tulei 
do 450 N (osiowe), do 650 N (boczne);

zl temperatura pracy od –40° do 100°C;
zl stopień ochrony IP66/IP67;

zl opcjonalnie sygnał inkrementalny na 
wyjściu do 131 072 impulsów na obrót 
lub Sin/Cos – 32 okresy na obrót.

zl dostępny z programowalnym wyłącz-
nikiem prędkościowym z zakresem 
działania 2–12 000 obr./min.
Serdecznie zapraszamy Państwa do za-

poznania się ze szczegółową ofertą firmy 
TERM, która znajduje się pod adresem 
www.term.pl.� n


