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HOG 86
Enkoder inkrementalny „HeavyDuty” do 
wymagaj¹cych aplikacji



HOG 86 – niezawodny w najtrudniejszych 
warunkach enkoder „HeavyDuty”.
Trudne warunki pracy w hutach, turbinach wiatrowych oraz w 
suwnicach bramowych, wymagaj¹ wytrzyma³ych enkoderów. 
Niezawodne i d³ugoterminowe dzia³anie uzyskano poprzez 
dostosowanie enkodera do aplikacji. Seria enkoderów HOG 86 
fi rmy „Baumer Hubner“ to urz¹dzenia zaprojektowane w oparciu 

o ponad 60-cio letnie doświadczenie lidera rynku enkoderów 
„HeavyDuty“. Nasza platforma enkoderów HOG 86 pozwala na 
idealny dobór urz¹dzenia do aplikacji.

Podwójne 
³o¿yska

Izolowane 
³o¿yska

Uk³ad 
OptoASIC 
doporny na 
zak³ócenia

Wysokie 
temperatury

Wysoki stopieñ 
ochrony IP66

Niskie 
temperatury

Solidna 
konstrukcja

Korzyści dla u¿ytkownika:
  Bardzo du¿a wytrzyma³ośæ
  Bezpieczeñstwo i precyzja
  Prosty monta¿

Nowośæ – do 5000 

impulsów na obrót



Bardzo du¿a wytrzyma³ośæ.
Bezawaryjne dzia³anie w ka¿dym 
środowisku

Niezwykle wytrzyma³a obudowa o grubości 10 mm, zapewnia nieza-
wodna prace enkodera. Specjalna pow³oka antykorozyjna zapewnia 
odpornośc na dzia³anie wody morskiej dla kategorii C4, zgodnie 
z norm¹ DIN ISO 12944. W momencie otwarcia pokrywy skrzynki 
kablowej w celu pod³¹czenia przewodów, hermetyzacja elektroniki 
oraz ochrona przed dzia³aniem kurzu, py³u i wilgoci s¹ zachowane.

Ochrona ³o¿yska przed uszkodzeniem
Izolowane ³o¿yska lub opcjonalnie ³o¿yska hybrydowe, zapewniaj¹ 
ochronê przed dzia³aniem pr¹dów ³o¿yskowych. Konstrukcja urz¹dzenia 
chroni elektronikê urz¹dzenia i jego tulejê przed przebiciem do 2,8 kV. 
Dostêpne jako opcja ³o¿yska hybrydowe, zapewniaj¹ piêciokrotnie 
wiêksz¹ ¿ywotnośæ w porównaniu do ³o¿ysk standartowych.

Bezpieczeñstwo w ekstremalnych tempe-
raturach

D³uga ¿ywotnośæ enkodera pracuj¹cego w zakresie temperatur od 
–40 °C to +100 °C.

Odpornośæ na du¿e obci¹¿enia mechaniczne
Optymalnie rozmieszczone na obydwu koñcach tulei dla wa³ka 
³o¿yska o wysokiej jakości, doskonale kompensuj¹ si³y wzd³u¿ne i 
poprzeczne dzia³aj¹ce na enkoder, zapewniaj¹c bardzo d³ugi czas 
bezawaryjnej pracy.

Dzia³anie w najtrudniejszych warunkach 
środowiskowych

Wykonana ze specjalnych materia³ów obudowa oraz wysokiej 
jakości uszczelnienie, zapewnia ochronê przed dzia³aniem wnika-
niem py³u i kurzu do wnêtrza urz¹dzenia oraz przed dostawaniem 
siê do środka p³ynów.



Doskona³a jakośæ sygna³u
Wysokowydajne i elastyczne sterowniki na wyjściu, 
zapewniaj¹ uzyskanie sygna³u o wysokiej jakości, nawet 
do 550 m dla standardu TTL oraz do 350 m dla HTL-P.

Enkoder HOG 86 fi rmy „Baumer” jest w stanie utrzymaæ 
odpowiedni¹ si³ê sygna³u dla przewodów o d³ugości 300 
m przy temperaturze 100 °C i czêstotliwości wyjściowej 
100 kHz. 
Si³a sygna³ów wyjściowych w enkoderach produkowa-
nych przez innych producentów, jest nawet o po³owê 
mniejsza.

  
Porównanie enkodera HOG 86 z produktami konkurencji

Enkoder jako kombinacja z 
wy³¹cznikiem prêdkościowym
  Dzia³anie wy³¹cznika prêdkościowego oparte jest o si³ê 
odśrodkow¹
  Prze³¹czanie nastêpujê przy zdefi niowanych prêdkościach
  Sprawdzony i testowany, wykonany w technologii energii 
samowystarczalnej

Enkoder z redundancj¹
Urz¹dzenie dostêpne jest z dwoma niezale¿nymi systemami 
pomiarowymi. 
Enkoder HOG 86 posiada dwa galwanicznie odseparowane od 
siebie systemy pomiarowe. Ta opcja zwiêksza funkcjonalnośæ 
urz¹dzenia w monitorowaniu i diagnozowaniu jego pra-
cy i powinna byæ w aplikacjach, gdzie najwazniejsze jest 
bezpieczeñstwo.

Bezpieczeñstwo i 
precyzja.
Szybka instalacja, 
krótsze czasy przestojów

Wystêpuj¹cy jako opcja system monitorowania pracy 
enkodera EMS, na bie¿¹co śledzi najwa¿niejsze para-
metry urz¹dzenia w ca³ym zakresie prêdkości, u³atwia 
wykrywanie b³êdów oraz zmniejsza czasy przestojów. Na 
wielokolorowym wyświetlaczu LED pokazywane s¹ bie¿¹ce 
wartości napiêcia zasilaj¹cego oraz sygna³ów wyjściowych. 
Urz¹dzenie posiada sygna³ wyjściowy informuj¹cy o pojawi-
eniu siê b³êdów. System EMS natychmiast sygnalizuje b³êdy 
pod³¹czenia przewodów enkodera, co znacznie przyspiesza 
proces uruchomienia ca³ej aplikacji.

Niezawodna technologia pomiaru
Odporny na dzia³anie zak³óceñ optyczny uk³ad pomiarowy 
OptoASIC, zapewnia wysoka jakośæ odczytywanego sygna³u 
oraz dok³adne wyniki pomiarów nawet przy wiêkszych 
wahaniach temperatury i trudnych warunkach otoczenia.



Optymalna instalacja.
Cztery otwory monta¿owe w przedniej i tylnej czêsci, umo¿liwiaj¹ 
prawid³owy monta¿ enkodera a¿ w dwunastu pozycjach.

£atwe, szybkie i bez-
pieczne po³¹czenie 
ze skrzynk¹ kablow¹ 
wykonan¹ w technologii 
„HeavyDuty”
  £atwa instalacja z przygotowanym wcześniej 
przewodem
  Nie wymaga zmian
  Mozliwośc obrócenia o 180°
  Optymalne poprowadzenie przewodu w ka¿dej 
pozycji
  Idealne do bezpiecznego i d³ugotrwa³ego 
po³¹czenia

Skrzynka kablowa 
obracana o 180°
Skrzynka kablowa 
obracana o 180°

Wybór najwygodniejszego 
pod³¹czenia enkodera

  Skrzynka kablowa z boku
  Z³¹cze z ko³nierzem
  Przewód
  Odzielna skrzynka LWL

HOG 86E
  Koncentracja na zasadniczych funkcjach w najczystszej postaci
  Optymalny produkt niemal do ka¿dego wymagaj¹cego zastoso-
wania
  Rozdzielczośæ do 2500 impulsów
  Produkt w standartowym wykonaniu dostêpny w ci¹gu 48 godzin

Nowośæ



HOG 86 F

HOG 86 M HOG 86E

HOG 86 + FSL

Przegl¹d parametrów enkodera HOG 86
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HOG 86 HOG 86 M HOG 86 + FSL HOG 86E

Metoda pomiaru Optyczna
Napiêcie zasilania i 
elektronika wyjœciowa

5 VDC ±5 %, TTL/RS422, max. 550 m
9 ... 30 VDC, TTL/RS422, max. 550 m
9 ... 30 VDC, HTL-P/push pull, max. 350 m

Sygna³y wyjœciowe K1, K2, K0 z negacj¹ / Wyjście sygnalizuj¹ce b³¹d ( tylko z EMS)
Typ wa³ka Nieprzelotowy otwór na wa³ek o średnicy12 mm lub 16 mm

Otwór sto¿kowy 1:10 o średnicy 17 mm
Przy³¹cze elektryczne HOG 86 T: Skrzynka kablowa 

obracana o 180°
HOG 86 F: Gniazdo M23
HOG 86 K: Przy³¹cze kablowe

Podwójna skrzynka kablowa
(Podwójny system pomiaru i 
sygna³y wyjściowe, odsepa-
rowane galwanicznie)

Podwójna skrzynka kablowa
(Wyjście sygna³owe oraz 
prze³¹czaj¹ce)

HOG 86E T: Skrzynka kablo-
wa obracana o 180°
HOG 86E F: Gniazdo M23

Liczba impulsów na obrót 500 ... 5000 500 ... 5000 500 ... 5000 500 ... 2500
Temperatura pracy –40 ... +100 °C

–40 ... +90 °C (Przy³¹cze 
kablowe, przewód nie mo¿e 
siê poruszaæ)

–40 ... +100 °C –40 ... +100 °C –40 ... +100 °C

Prêdkoœæ robocza ≤10000 obr./min 
Zakres dzia³ania 
wy³¹cznika 
prêdkoœciowego

– – 850…4500 obr./min. –

Stopieñ ochrony IP 66
Maksymalne obci¹¿enie 
wa³ka

≤350 N osiowe
≤450 N boczne

Ochrona przeciwwybu-
chowa

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas), II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (py³)

Ochrona przed korozj¹
DIN ISO 12944

C4 C4 C4 –

Materia³y Obudowa: wykonana z aluminium, odporna na korozjê
Tuleja na wa³: wykonana ze stali nierdzewnej

Opcje £o¿yska hybrydowe, funkcja 
monitoruj¹ca EMS

£o¿yska hybrydowe, funkcja 
monitoruj¹ca EMS

Podwójny uk³ad pomia-
rowy z dwoma skrzynkami 
kablowymi

–

Wiêcej informacji na temat enkoderów wykonanych w technologii „HeavyDuty” znajduje siê na 
stronie internetowej: www.baumer.com/HOG86

Nowośæ

Znajdź swojego dystrybutora: www.baumer.com

Baumer Group
International Sales
P. O. Box
Hummelstrasse 17
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 52 728 1122
Fax +41 52 728 1144
sales@baumer.com
www.baumer.com


