
Nový a lacnej�í lineárny snímaè polohy
Micropulse®AT (BTL6)

Vzh¾adom na potreby zákazníkov vznikla po�iadavka vyvinú� nov-
�iu a lacnej�iu verziu �starého� dobrého, bezkontaktného, absolút-
neho, lineárneho snímaèa polohy Micropulse® od firmy Balluff.
Pou�itie bezkontaktných snímaèov polohy je teraz cenovo prístup-
nej�ie dokonca aj pre vstrekolisy. Tieto fakty, ako aj samotný prin-
cíp èinnosti z neho robia bezkonkurenènú náhradu neodolným po-
tenciometrom. Tento magnetostrikèný snímaè bol �peciálne
vyvinutý pre potreby a nároky vstrekolisov. Nové vyhotovenie je
mechanicky jednoduch�ie, ale je stále kompatibilné so �tandard-
ným produktom. Micropulse®AT urèuje nový �tandard v porovna-
ní vz�ahu cena/výkon. Flexibilné a cenovo výhodné rie�enie v spo-
jení s bezkontaktným princípom snímania robia tento senzor
jedineèný pre priemysel. Bezúdr�bové vyhotovenie poskytuje pou-
�ívate¾ovi extrémne dlhú �ivotnos� bez neproduktívnych a drahých
prestojov. V porovnaní s potenciometrami snímaèe Micropulse®AT
neponúkajú iba lep�ie rozlí�enie a opakovate¾nos�, ale aj lep�ie
mo�nosti upevnenia. Vïaka tomu sa zní�ia nároky pri montá�i,
a tým aj pri nastavovaní snímaèa, èo sú èasovo nároèné operácie.

Pasívny be�ec � magnet indikuje aktuálnu polohu pozdå� vlnovo-
du.

Vzdialenos� medzi magnetom a snímaèom mô�e by� do 4 a 8 mm,
s vertikálnym ofsetom v tolerancii ±2 mm. Snímaèe je mo�né do-
sta� s då�kami od 100 do 1500 milimetrov. �tandardné vyhotovenie
snímaèov má tento rozsah väè�í, od 50 do 5 000 milimetrov a vý-
stup je mo�né okrem �tandardných dosta� aj s rozhraním Profibus-
DP, SSI, CANopen, InterBus-S, DeviceNet, MODBUS. S rozlí�e-
ním ≤ 10 µm a opakovate¾nos�ou ≤ 20 µm, Micropulse®AT
prevy�uje v�etky po�iadavky, ktoré sa kladú na generovanie spät-
nej väzby na vstrekolisoch. To isté platí aj pre nelinearitu ±200 µm
do då�ky ≤ 500 mm alebo + 0,04 % FS då�ky > 500 mm. K dispozícii
sú obidve verzie, jednak tradièná verzia s analógovým stúpajú-
cim/klesajúcim výstupom 0 � 10 V, jednak aj teraz �iroko akcepto-
vaná verzia rozhrania s impulzom �tart/stop � vysoko odolná voèi
ru�ivým signálom. Napája sa �tandardným 24 V zdrojom.
Konektorové pripojenie a dr�iaky sú prevzaté od be�ných sníma-
èov polohy Balluff, vïaka èomu sú cenovo e�te prijate¾nej�ie.

V�etky snímaèe sú s krytím IP 67 IEC 529 a sú hermeticky uza-
vreté. Puzdro je vyrobené z eloxovaného pretlaèovaného hliníko-
vého profilu. Toto chráni vlnovod pred vplyvom vlhkosti, ako aj
pred zneèistením, a to bez potreby �peciálnej orientácie, ktorú po-
trebujú potenciometre.

V tomto prípade je nutné spomenú� ïal�í efekt, ktorý sa prejaví na
celkovej cene, ak Micropulse®AT, pracujúci s dvoma magnetmi,
nahradí dva potenciometre. V tejto konfigurácii jeden snímaè mô-
�e zosníma� viacej pohybov v osi pohybu vstrekolisu.

Absolútny rotaèný snímaè s rozhraním 
Profibus-DP � nová technológia

Firma Kübler vyvinula nový model v rade viacotáèkových absolút-
nych rotaèných snímaèov s programovate¾ným rozhraním
Profibus-DP. Trieda 2 týchto programovate¾ných snímaèov posky-
tuje zákazníkom �pecifickú konfiguráciu, bezpeènos� a diagnosti-
ku. Maximálne rozlí�enie snímaèa je 25 bitov, z toho 13 bitov (èo je
8192 pulzov) v rámci jednej otáèky a 12 bitov (èo je 4096 pulzov)
vzh¾adom na poèet otáèok.

Puzdro je vyhotovené so �tandardnými rozmermi ∅ 58 x 90 mm
s krytím IP 67. �peciálne patentované technológie výroby �I-S-T�
a �IT� umo�òujú snímaèu získa� vy��iu odolnos� proti mechanic-
kým rázom a� do 250 g/6 ms, a tie� vy��iu odolnos� voèi EMI, spo-
¾ahlivos� a �ivotnos�. Tento model je vhodný na blízke umiestnenie
pri frekvenèných menièoch, pohonoch, spojkách a brzdách, kde
elektromagnetické ru�enie má znaènú úroveò.

�I-S-T�, teda inteligentná snímacia technológia, predstavuje bez-
kontaktnú, elektronickú, viacotáèkovú technológiu s redundant-
nými systémami a modom neèinnosti na predå�enie �ivotnosti ba-
térie na viac ako 10 rokov.

Nový kompozitný rotaèný snímaè ponúka 
zní�enie nákladov, kompaktnú ve¾kos�
a optimalizované parametre

Puzdro s rozmermi ∅37 (1.5�) x 32 mm je vyrobené z nového
high-tech kompozitného materiálu nazvaného KF 40. Je mo�né ob-
jedna� ho v obidvoch vyhotoveniach, a to s hriade¾om, aj s dierou.
Zásluhou novej technológie snímania a kon�trukcie snímaèa je rad
snímaèov 3700 extrémne spo¾ahlivý. Poèas èinnosti mô�e pracova�
a� do 100 °C, je odolný voèi mechanickým rázom, a tie� EMI. Rad
snímaèov 3700 je poskytovaný s rozlí�eniami do 2500
impulzov/otáèku a vo variantoch napájacích napätí 10 a� 30 V
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BALLUFF 
� lineárne snímanie polohy,
náhrada za potenciometre

Magnetostrikèný lineárny snímaè polohy Micropulse®AT

Absolútny rotaèný snímaè s rozhraním Profibus-DP
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push-pull výstup alebo 5 V, s linkovým budièom RS 422. Tieto sní-
maèe majú �tandardne zabudovanú kompenzáciu teploty a starnu-
tia. Firma Kübler tie� vyvinula inovovanú technológiu Tube Tech®

� pripojenie kábla s 10-násobne väè�ou ochranou ako �tandardné

PG pripojenie s krytím IP 67. Aplikácie pou�itia predstavujú balia-
ce stroje, dopravníky materiálu, rôzne stroje, automobily, vlaky,
medicínske a kancelárske zariadenia. V mnohých prípadoch sa rad
snímaèov 3700 mô�e pou�i� ako náhrada resolverov.

Novovyvinutý displej SSI

Firma Kübler GmbH teraz zaèala s výrobou displeja s rozhraním
SSI. Displej s vonkaj�ími rozmermi DIN 96 x 48 x 140 mm 
a 6-miestnym LED ukazovate¾om má 15 mm ve¾ké znaky s nasta-
vite¾ným svitom. Jedno zariadenie je mo�né napája� ako jedno-
smerným, tak aj striedavým napájacím napätím. Zákazník si mô�e
vybra� verziu s analógovým výstupným signálom s násobiacim fak-
torom a 14-bitovým rozlí�ením pre 0...10 V, -10...+10 V, 0/4...20 mA,
alebo si mô�e zvoli� verziu s 2 optoväzobnými výstupmi, vhodnými
pre limitné hodnoty alebo prednastavené hodnoty. Displej je vhod-
ný pre v�etky formáty SSI do 25 bitov a pre taktovaciu frekvenciu
SSI od 100 Hz do 1 MHz. Je ho mo�né nastavi� na �gray� a binár-
ny kód. Ïal�ou výhodou je mo�nos� nastavenia èinností typu mas-
ter alebo slave. Zariadenie mô�e vykonáva� rôzne výpoèty, a preto
ho mo�no naprogramova� pre rôzne rozsahy. Pripojenie zariadenia
je realizované pomocou �tandardnej konektorovej svorkovnice,
ktorú be�ne pou�íva Kübler.
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Rotaèný snímaè radu 3700

Novovyvinutý displej SSI

S & A, s. r. o.

autorizované zastúpenie BALLUFF GmbH, 
Fritz KÜBLER GmbH, MURRelektronik GmbH
Majerská cesta 38
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 83 86, -87
Fax: 048/414 83 69
mobil: 0905/86 30 74
e-mail: saa@nextra.sk
http://www.balluff.sk
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