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Nowe enkodery inkrementalne 
serii M500 z indukcyjną metodą 
pomiaru firmy LeineLinde 

Dostępna jako opcja, wersja bezło-
żyskowa enkoderów indukcyjnych 

serii M500 firmy LeineLinde charakte-
ryzuje się żywotnością porównywalną 
z maszyną, na której urządzenie jest 
zamontowane. Enkodery serii M500 
oferowane są również w wersji z powięk-
szonymi łożyskami, które wydłużają 
żywotność enkodera. Dzięki nowej tech-
nologii pomiaru enkodery zachowują 
niewielkie rozmiary nawet w przypadku 
zastosowania większych łożysk.

Enkodery indukcyjne serii M500 są 
odporne na zanieczyszczenia, wilgoć 
oraz działanie pola elektrycznego lub 
magnetycznego i zapewniają bardzo 

dokładne pomiary o wysokiej rozdziel-
czości nawet w najgorszych warunkach. 
Są wyjątkowo odporne na wstrząsy 
i mogą być używane w aplikacjach, w któ-
rych występują silne wibracje. Powyższe 

zakłócenia nie wpływają na wydajność 
skanowania enkoderów indukcyjnych.

Już dziś – od kiedy inżynierowie 
firmy LeineLinde wdrożyli nowoczesną 
technologię skanowania indukcyjnego 

Firma LeineLinde wprowadza na rynek nową serię enkoderów inkrementalnych z indukcyjną 

metodą pomiaru, oznaczonych jako M500. Enkodery serii M500 zostały zaprojektowane, aby 

sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego, a także wymogom jutra. Urządzenia wykonane są zgodnie 

z obowiązującymi normami przemysłowymi w zakresie interfejsów mechanicznych i elektrycznych, 

a dostępne wersje określają przyszłe standardy dzięki swoim innowacyjnym, nowym funkcjom.
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w formacie ∅58 mm – możemy zaofe-
rować enkodery, które są mniejsze i lżej-
sze, przy jednoczesnym zachowaniu 
solidności, niezawodności i wydajności, 
której nasi Klienci oczekują w swoich 
aplikacjach.

Zalety stosowania nowych enkoderów 
serii M500 firmy LeineLinde:
zl dopasowanie żywotności enkodera do 
żywotności maszyny, co obniża koszty 
eksploatacji;
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zl zmniejszenie rozmiarów enkodera 
przy zachowaniu dotychczasowej 
wydajności i wytrzymałości;

zl uproszczenie aplikacji dzięki zamon-
towaniu enkodera łatwego w montażu 
i codziennej eksploatacji.

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


