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W dzisiejszym artykule prezentujemy Państwu enkoder 
liniowy w obudowie ze stali nierdzewnej serii RLI 

4300 firmy LeineLinde. Urządzenie pracuje z dokładnością do 
3 μm. Sygnały pomiarowe mogą być przesyłane na odległość do 
150 m. Obudowa enkodera wykonana jest ze stali nierdzewnej 
(1.4104) i została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
producentów stali na niezawodny system pomiarowy o dużej 
dokładności. Zdolność do pracy w bardzo trudnych warun-
kach – przy szybkich i gwałtownych zmianach temperatury 
otoczenia – to niewątpliwa zaleta urządzenia. Ze względu na 
solidność wykonania i niezawodność jest ono cenione w prze-
myśle ciężkim jako urządzenie przeznaczone do dostarczania 
danych niezbędnych do kontrolowania procesu produkcji stali.

Jednym z ważniejszych elementów enkodera liniowego serii 
RLI 4300 firmy LeineLinde jest bramka ERG, która konwertuje 
sygnały analogowe czujników na cyfrowe sygnały przyrostowe 
i w tej postaci dostarcza je do głównego systemu sterowania 
aplikacji. Bramka ERG posiada funkcję określania aktualnego 
stanu urządzenia za pomocą diody LED – sygnalizuje alarmy 
oraz przydatne funkcje diagnostyczne enkodera. Dla bardziej 
wymagających aplikacji urządzenie oferuje kompleksową 
transmisję danych opartą na interfejsie Profibus z możliwością 
analizy danych i konfiguracji systemu online. Warto również 
wspomnieć, że bramka ERG umieszczona jest w obudowie 
wysokiej jakości, zapewniającej stopień ochrony IP67.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze parametry enkodera 
liniowego serii RLI 4300 firmy LeineLinde:

zl dokładność ±3 μm;
zl sygnał wyjściowy 1 Vpp;
zl zakres pomiarowy 60 mm;
zl napięcie zasilania 5 V DC ±5%;
zl pobór prądu < 100 mA;
zl prędkość maksymalna 15 m/min;
zl maksymalna długość przewodów do 150 m;
zl współczynnik rozszerzalności αt ≈ 10 x 10-6K-1;
zl temperatura pracy od 0 do +70°C;
zl temperatura magazynowania od –20 do +70°C;
zl stopień ochrony IP67;
zl odporność na wibracje wg IEC 60068-2-64 ≤ 500 m/s2, 
55–2000 Hz;

zl odporność na uderzenie wg normy IEC 60068-2-27 ≤ 500 
m/s2, 11 ms.

Szczegółową ofertę firmy 
LeineLindeznajdą Państwo 
na stronie internetowej 
www.leinelinde.com.pl.�n


