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Przetworniki obrotowo-impulsowe i liniowe

EL 30E
przetwornik inkrementalny
niewielka œrednica
wysoki stopieñ ochrony

Przetworniki EL 30E mog¹ s³u¿yæ do okreœlenia
przemieszczeñ k¹towych, prêdkoœci obrotowej,
przemieszczenia liniowego. G³ówn¹ zalet¹ przetwornika
EL 30E s¹ ma³e wymiary - œrednica 30 mm i wysoki stopieñ
ochrony IP54. Z powodzeniem sprawdzaj¹ siê
w urz¹dzeniach mierz¹cych przemieszczenie k¹towe
lub odleg³oœæ.

Przyk³adowe aplikacje

22

30

3 10

o15h7
o4g6

- rozdzielczoœæ do 1000 impulsów na obrót,
- ró¿ne konfiguracje napiêcia zasilania do 24 V DC,
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- maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa 100 kHz,
- wyjœcie kablowe,
- dostêpne sprzêg³a elastyczne,
- prêdkoœæ obrotowa do 3000 obr/min,
- stopieñ ochrony IP54.

No2 M3

Sposób zamawiania

Dane techniczne

EL30E-X-X-X-X-4-X-3-P-A

sygna³ wyjœciowy:
P : push-pull
L : nadajnik linii
zasilanie:
5V DC (nadajnik linii)
8 / 24V DC (push-pull)
impuls zerowy:
S : bez impulsu zerowego
Z : z impulsem zerowym
rozdzielczoœæ:
od 1 do 1000 imp/obr.

Zasilanie: 8 - 24V DC (przeciwsob. push-pull), 5V DC ± 10% (nadajnik linii)
Pobór mocy: 80 mA
Rozdzielczoœæ: od 1 do 1000 imp/obr.
500 imp/obrót), 100 kHz (> 500 imp/obrót)
Czêstotliwoœæ graniczna: 50 kHz (L
Sygna³ wyjœciowy: nadajnik linii A, B, O + negacje do RS422 lub przeciwsobne A, B, O
Œrednica osi: 4 mm
Max prêdkoœæ obrotowa: 3 000 obr/minutê
Obci¹¿enie osi: osiowe < 5 N; promieniowe < 5 N
Odpornoœæ na wstrz¹sy: 50 G przez 11 msec
Odpornoœæ na wibracje: 10 G (10 - 2000 Hz)
¯ywotnoœæ ³o¿ysk: 109 obrotów
0,175 Ncm
Moment statyczny: L
Stopieñ ochrony: IP 54
Temperatura pracy: 0°C do +60°C
Temperatura sk³adowania: -25°C do +70°C
Waga: 50 g
Standardowe pod³¹czenie: standardowo kabel 0,5m
30 x 33,5 mm
Wymiary: A
Materia³ wa³ka: stal kwasoodporna AISI303
Materia³ obudowy: aluminium D11S - UNI 9002/5 pokryte plastikiem wzmocnionym
w³óknem szklanym
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