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Leine  Linde. Cz. V

ADS Classic to podstawowa odmiana systemu diagno-
stycznego, która dostępna jest jako opcja w enkoderach 

inkrementalnych serii 850, 861 i 862. Do komunikacji enko-
dera z PC po RS232 niezbędny jest specjalny przewód, który 

można zamówić u producenta. Sys-
tem Diagnostyczny ADS umożliwia 
odczytanie podstawowych danych 
enkodera – typ, numer seryjny, 
parametry enkodera oraz tempe-
raturę pracy, częstotliwość i czas 
pojawienia się błędu. Każdy 
błąd opisany jest za pomocą 

kodu, który użytkownik może 
odczytać, korzystając z zainstalowanej na 

PC aplikacji. Poniżej lista błędów:
zl błąd przesunięcia fazowego, pomiędzy kanałami A i B;
zl brak impulsu kanału zerowego N;
zl brak impulsów na pozostałych kanałach A i B;
zl zbyt duża częstotliwość impulsów na kanałach wyjściowych;
zl nieprawidłowe działanie układu optycznego;
zl nieprawidłowy sygnał wyjściowy.

ADS Online to zmodyfikowana wersja systemu, umożli-
wiająca diagnostykę pracującego enkodera, bez konieczności 
wyłączania maszyny. Użytkownik enkodera, oprócz parame-
trów opisanych wcześniej, może również odczytywać prędkość 
obrotową wałka, poziom wibracji oraz wartość napięcia zasila-
jącego. Dodatkowo mamy dostęp do informacji o całkowitym 
czasie pracy enkodera od momentu uruchomienia.

Kontynuując prezentację produktów firmy Leine  Linde, przedstawiamy Państwu System 
Diagnostyczny ADS. Jest to opracowane przez firmę Leine  Linde specjalistyczne narzędzie 
do diagnostyki enkoderów inkrementalnych. System ADS jest dostępny w kilku wariantach, 
które postaramy się zaprezentować w dzisiejszym artykule.
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Enkoder inkrementalny z Systemem Diagnostycznym ADS 
Online posiada diodę sygnalizującą stan urządzenia:
zl dioda świeci na zielono – urządzenie działa prawidłowo;
zl dioda miga na zielono – możliwość pojawienia się usterki, 
spowodowanej m.in. pogorszeniem warunków pracy lub 
uszkodzeniem połączenia elektrycznego;

zl dioda miga na czerwono – pojawienie się błędu; należy wyko-
nać diagnostykę urządzenia;

zl dioda świeci na czerwono – błąd krytyczny; nie wolno kon-
tynuować pracy do momentu usunięcia usterki.

Najbardziej zaawansowaną odmianą systemu diagnostycz-
nego jest ADS Uptime, który łączy w sobie możliwości syste-
mów ADS Classic i ADS Online, komunikując się z enkoderem 

za pośrednictwem Bluetooth®. Specjalną aplikację można bez-
płatnie pobrać z internetu i zainstalować na telefonie komór-
kowym i tablecie. � n
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