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Absolútny viacotáèkový rotaèný snímaè 
s dutým hriade¾om

Nové kompaktné, absolútne viacotáèkové rotaèné snímaèe, vyro-
bené firmou Kübler s hrúbkou iba 40,5 mm vrátane príruby a prie-
merom puzdra 58 mm, sú najmen�ie na súèasnom trhu. Tieto en-
kodéry sú teraz men�ie ne� najpou�ívanej�ie inkrementálne
rotaèné snímaèe (IRC). 25 bitové rozlí�enie, kódovanie výstupu,
smer otáèania a nulovanie snímaèov sú ¾ahko programovate¾né pa-
rametre. Je to dosiahnuté pomocou Küblerovho nového progra-
movacieho nástroja nazvaného Ezturn®. S touto inováciou Kübler
vedie v oblasti technológie výroby rotaèných snímaèov. Pri pou�ití
tejto integrovanej technológie® sa dosiahla vy��ia odolnos� voèi
mechanickým rázom do 250 g/ms a bol eliminovaný aj vplyv
EMC. Enkodéry sú vhodné na pou�itie v nepretr�itých prevádz-
kach do 6000 ot./min. s odolnos�ou voèi vysokým úrovniam nábe-
hových a brzdiacich zmien bez problémov opotrebenia a znièenia.

Nové enkodéry s výstupom 4 � 20 mA

V poslednom období sa Kübler zaoberá aj výrobou analógových
enkodérov s rozhraním 4 � 20 mA. V realizácii s priemerom puz-
dra 58 mm a 10 alebo 12 mm hrubým hriade¾om je prúdový signál
medzi 4 � 20 mA proporcionálny vzh¾adom na uhlovú polohu 0 a�
360°. Výstupný signál je galvanicky oddelený. Tieto zariadenia sa

najèastej�ie pou�ívajú v pohonoch ventilov na meranie polohy na-
toèenia, riadenie klapiek atï. Pou�itím výstupného signálu 4 �
20 mA sa rotaèné potenciometre, doteraz najviac pou�ívané zaria-
denia pre meranie uhlového natoèenia s analógovým signálom sta-
li nepotrebné. V prípade pou�itia týchto rotaèných snímaèov pra-
cujúcich na optickom princípe eliminujeme straty signálu
spôsobené dotykom be�ca o dráhu potenciometra. Je odolný voèi
mechanickým rázom do 250 g. Snímaè je tie� mo�né objedna� vo
vyhotovení Ex.

Pre malé a ve¾ké hriadele: CANopen 
� viacotáèkový rotaèný snímaè

Kübler je tie� výrobcom viacotáèkového absolútneho rotaèného
snímaèa, ktorý komunikuje s protokolom priemyselnej zbernice
CANopen a mô�e by� tie� v podobe s prírubou s priemerom hria-
de¾a 10 � 28 mm. Enkodéry sú vybavené �tandardným alebo du-
tým hriade¾om. Rozlí�enie maximálne 25 bitov je ¾ubovolne pro-
gramovate¾né a snímaè mô�e by� pripojený k jedno-, alebo
viacotáèkovej vyhodnocovacej jednotke. V�etky ostatné parametre
enkodérov CANopen sú tie� programovate¾né vzh¾adom na Device
Profile DS 406. Toto zaruèuje presné prispôsobenie rôznym apli-
káciám.

Programovate¾né funkcie zahàòajú poèet bitov rozlí�enia na otáè-
ku alebo celkový poèet bitov, mierku, typ výstupného kódu
� Grayov, Excess Gray alebo binárny, smer otáèania v smere (CW)
alebo v protismere (CCW) hodinových ruèièiek, virtuálny nulový
bod atï. Prídavné funkcie zahàòajú limitné spínacie body, prehod-
notenie a kontrolu stavových bitov pre dátový formát SSI. Snímaèe
sú jednoducho programovate¾né pou�itím programovate¾ného
softvéru Ezturn®, ktorý pracuje pod Windows a je pripojený cez
sériové rozhranie. Vïaka pou�itiu patentovanej integrovanej tech-
nológie® a elektronickému viacotáèkovému modulu (poèítaè otá-
èok) je potrebná håbka na osadenie snímaèa iba 60 mm.

Toto predstavuje redukciu håbky upevnenia okolo 20 � 40 mm v po-
rovnaní s modelmi nachádzajúcimi sa na súèasnom trhu. V porov-
naní s enkodérmi s mechanickou prevodovkou, elektronické
poèítadlo otáèok umo�òuje pou�itie v aplikáciách s ve¾kými zrých-
leniami aj spomaleniami. Interná batéria na uchovanie dát do 10
rokov umo�òuje snímaèu sníma� zmenu pozície aj pri odpojenom

Kübler 
� jednotka v snímaní
rotaèných pohybov
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napájacom napätí. �peciálne sa tento typ
enkodéra s dutým hriade¾om preferuje pri
aplikáciách s ve¾kým hnacím hriade¾om
(max. 28 mm), a to hlavne v technológiách
vý�ahov, kon�trukcii strojov alebo elektrá-
renskom priemysle. Priemer snímaèa je 90
mm a verzia SSI má o 10 mm men�iu håb-
ku, èo predstavuje iba 50 mm. Kübler je
momentálne jediný výrobca ponúkajúci ta-
kéto zariadenie na trhu. Ochrana proti
skratu a prepólovaniu sú �tandardné pre
v�etky typy rotaèných snímaèov Kübler.

Malé a presné 
� nové miniatúrne enkodéry

Kübler je teraz dodávate¾om nových mi-
niatúrnych, vysokoodolných enkodérov
s priaznivou cenou. Priemer puzdra je iba
24 mm. Pou�itím vysoko integrovaného zá-
kazníckeho obvodu Opto Asics má mo�-
nos� vyrába� zariadenie v obidvoch varian-
toch, hriade¾ovom aj dutom do max. 6 mm.
Verzia s dutým hriade¾om je novinkou tejto
ve¾kosti na trhu. Krytie IP 64 umo�òuje je-
ho pou�itie aj vo ve¾mi nároèných pod-
mienkach. Maximálne mo�né ponúkané
rozlí�enie je 1024 imp./ot. pri maximálnej
rýchlosti otáèania 12 000 ot./min. Frek-
vencia výstupných impulzov 160 kHz
umo�òuje vysokú presnos� snímania. V�et-
ky komponenty pou�ité na montá� sníma-
èa sú pochrómované, èo sa prejaví na jeho
zvý�enej odolnosti voèi olejom a kyselinám
oproti be�ným vyhotoveniam. Snímaèe sú
urèené pre montá�ny priemysel, podávacie
stroje pre elektronické komponenty, testo-

vacie zariadenia, laserové a atramentové
tlaèiarne, medicínsky priemysel, baliace
a etiketovacie stroje, ale tie� pre posun ka-
mier pri testovaní potrubí.

Sin/cos enkodéry 
v rôznych vyhotoveniach

Kübler ponúka sin/cos enkodéry pre re-
guláciu pohonov. V ponuke sú tie� dve ver-
zie, s dutým a plným hriade¾om. Od 10 do
42 mm priemeru s dierou a pre plný hria-
de¾ priemery 6 a 10 mm. Tieto sú urèené
predov�etkým na bezproblémovú montá�
priamo na pohony s hriade¾mi ve¾kých
priemerov. Typické aplikácie sú dopravní-
kové pásy, vý�ahy alebo iné nároèné pre-
vádzky. Pri porovnaní s inkrementálnymi

rotaènými snímaèmi zaruèujú sin/cos
enkodéry vy��iu presnos� pri viacotáèko-
vom riadení a kon�tantnú rýchlos� otáèa-
nia pohonu aj pri malých rýchlostiach, ná-
behoch a dobehoch. Sínusové výstupné
signály poskytujú informácie o natoèení
tie� medzi nulovými prechodmi. Z toho dô-
vodu sú badate¾né aj malé rotaèné pohyby.
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