Kübler

nový robustný rotaèný snímaè s dutým hriade¾om
Kübler nedávno predstavil nový rad robustných inkrementálnych rotaèných snímaèov A02H s ve¾kým otvorom dutého
hriade¾a, ktoré pokryli doterají deficit
na trhu snímaèov polohy.
Tradièné robustné stvárnenie inkrementálnych rotaèných snímaèov má trend akopádnych, drahých a ve¾kých zariadení.
Tento typ peciálneho snímaèa môe efektívne riei vetky druhy extrémnych aplikácií, kde sa kladú vysoké nároky na robustnos, kompaktnos a v neposlednom
rade aj na cenu. V praxi to najèastejie môu by eriavy, pohony v oceliarenskom
a celkovo akom priemysle, kde sa vyaduje funkènos snímaèov za rozumnú cenu. Pri pouití tandardných typov rotaèných snímaèov v uvedených aplikáciách
bude poruchovos neakceptovate¾ne vysoká, pretoe nie sú navrhnuté na ve¾kú záa
loísk, mechanických rázov, vibrácií a vysokej rotaènej rýchlosti.
Nový robustný snímaè Kübler A02H riei
vetky spomenuté problémy. Jeho celková
håbka je 3 x menia ako håbka tradièných
robustných zariadení a je ove¾a robustnejí
ako tandardné rotaèné snímaèe s dutým
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SNÍMAÈE A PREVODNÍKY

tého hriade¾a v tomto snímaèi. Vetky snímaèe majú certifikáciu CE a UL a mono
ich objedna v stvárnení Ex (zóna 2 a 22).
Odolnos voèi mechanickým rázom je min.
2000 g/6 ms. Snímaè mono prichyti pomocou irokého spektra driakov. V peciálnych prípadoch ponúkame netandardné
driaky. Snímaèe sa dodávajú s napájaním
5 VDC alebo 10  30 VDC a prevedením výstupných signálov cez RS 422, Push-Pull
alebo SIN/COS s amplitúdou 1 Vss.
Nový robustný inkrementálny rotaèný
snímaè s dutým hriade¾om A02H

hriade¾om. Pouívate¾ preto môe uetri
na drahej intalácii snímaèa do pohonu
a zároveò zamedzi vysokej poruchovosti
systému. Snímaè mono objedna s dutým
hriade¾om s priemerom a do 42 mm. Jeho
skutoèná håbka je iba 50 mm.
Základ nového snímaèa tvorí dômyselná
mechanická kontrukcia, ktorá zabraòuje
axiálnemu posuvu dutého hriade¾a zapríèinenému ve¾kým axiálnym nárazom. Toto
eliminuje 90 % zdrojov porúch snímaèa.
Maximálna rýchlos otáèania 6000 ot./min.
je zabezpeèená uloením antikorového du-

Dostupné rozlíenie je od 10  5000 inp./ot.
na poiadanie aj viac.
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