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reklama

Mamy przyjemność kontynuować 
Państwu prezentację oferty firmy 

Leine & Linde, której jesteśmy wyłącz-
nym przedstawicielem w Polsce.

Flagowym modelem są enkodery 
inkrementalne serii 800. Urządzenie 
charakteryzuje się bardzo dobrymi para-
metrami mechanicznymi, dzięki czemu 
można jest stosować w aplikacjach 
pracujących w trudnych warunkach. 
Dostępne jest w wersji z wałkiem i koł-
nierzem B10 – seria 850 – oraz z wersji 
z otworem na wałek – seria 860.

Enkodery serii 800 dostępne są z sys-
temem diagnostycznym ADS, który 
pozwala na śledzenie najważniej-
szych parametrów enkodera podczas 
pracy – bez konieczności wyłączenia 
napędu i demontażu urządzenia. Urzą-
dzenie posiada diodę sygnalizującą 
poprawne działanie lub pojawienie się 
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błędów. Aplikacja ADS-Online umoż-
liwia podgląd bieżących parametrów 
enkodera na ekranie komputera. Firma 
Leine & Linde pomyślała o enkoderach 
nieposiadających możliwości współ-
pracy z tym systemem – istnieje moż-
liwość zamówienia specjalnej nakładki 
na enkoder, umożliwiającej współpracę 
urządzenia z systemem ADS.

Kolejną wersją enkodera jest seria 
840, przeznaczona do pracy w strefie Ex 
1/21. Urządzenie posiada następujące 
certyfikaty:
zl ATEX x II 2G Ex db IIC T6…T4 
zl ATEX II 2D Ex tb IIIC T85°C…
T135°C 
zl Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 71°C 
(Tamb: –40°C…+40°C)

zl Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 91°C 
(Tamb: –40°C…+60°C)

zl Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 51°C 
(Tamb: –40°C…+70°C)

Enkodery serii 800 dostępne są z elek-
tronicznym wyłącznikiem prędkościo-
wym, umożliwiającym zaprogramowanie 
dowolnej prędkości zadziałania z zakresu 
od 0–6000 obr./min. Programowanie 
wyłącznika odbywa się za pomocą apli-
kacji zainstalowanej na PC. Oprócz pręd-
kości zadziałania można ustawić tryb 
pracy wyjścia przekaźnikowego na NO 
lub NC.

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
zapoznania się ze szczegółową ofertą 
firmy TERM, która znajduje się pod 
adresem www.term.pl. � n


