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Prezentacja oferty firmy 
Leine & Linde. Cz. III

W dzisiejszym artykule konty-
nuujemy prezentację produk-

tów Leine & Linde, której firma TERM 
Tomasz Sobczak jest wyłącznym przed-
stawicielem w Polsce.

Seria 900 to enkodery absolutne, 
które podobnie jak prezentowana 
w poprzednim artykule seria enkode-
rów inkrementalnych, oznaczona jako 
800, przeznaczone są do pracy w bardzo 
trudnych warunkach. Enkodery serii 900 
charakteryzują się wykonanymi z naj-
wyższej jakości materiałów łożyskami, 
odpornością na działanie wysokiej tem-
peratury oraz na wibracje i uderzenia. 
Oferowane są z wałkiem w wersji koł-
nierzowej standard B10 oraz w wersji 
z otworem na wałek. Dostępne inter-
fejsy komunikacyjne to: Profibus, Profi-
net, EtherCAT, EtherNet/IP, Drive-Cliq, 
SSI i EnDat. Dla wymagających klien-
tów dostępna jest wersja z dodatkowym 

sygnałem inkrementalnym. Enkoder 
absolutny serii 900 dostępny jest z roz-
dzielczością do 35 bitów.

Produktem, który wykorzystuje pod-
zespoły enkoderów serii 
900, jest programo-
walny wyłącznik 
prędkościowy typ 
FSI 900. Urządze-
nie może praco-
wać z maksymalną 
prędkością obrotową 
do 5000 obr./min. Dostępne jest z wyj-
ściem inkrementalnym i absolutnym.

Do ekstremalnie trudnych zadań, 
firma Leine & Linde oferuje enkodery 
serii 1000. Wał enkodera wykonany jest 
ze stali nierdzewnej, a jego obudowa 
z anodowanego aluminium. Maksymal-
ne wzdłużne obciążenie wału wynosi aż 
1000 N – obciążenie boczne to 680 N. 
Urządzenie w zależności od zamówio-
nej wersji może pracować w tempera-
turze od –40 do +70°C lub od –20 do 
+100°C. Enkoder serii 1000 oferowany 
jest w wersji inkrementalnej – wyjście 
HTL, HCHTL, TTL oraz RS422 – i ab-
solutnej z interfejsem SSI, równoległym, 
Profibus i EnDat. Istnieje możliwość za-
mówienia enkodera w wersji podwójnej, 

w której obwody elektroniczne są od sie-
bie odseparowane galwanicznie. Kolejną 
opcją jest możliwość 
podłączenia zewnętrz-
nego przekaźnika typ 
CRG, pełniącego 
funkcję wyłącznika 
prędkościowego dla 
enkodera serii 1000, 
działającego w za-
kresie częstotliwości 
0–100 kHz.

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


