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Bár az emberek többsége nem kimondottan vidám, ha adókról (fôleg
újabb adókról) hall, jelen cikk tárgyát nagyobb részben képezô jeladók
és útadók bizonyosan kivételt élvezhetnek. Ezek az adófajták méltán
kelthetik fel a mûszaki vénával megáldott érdeklôdôk elôítélet-mentes
figyelmét

Folyamatos a megújulás az elektronika
minden területén. Nem kivétel ez alól
az automatikaelemek termékcsoportja
sem, ahol a közelmúltban több gyártó
is kirukkolt újdonságokkal. Jelen cik-
künk ezekbôl nyújt át egy csokorra
valót

Abszolút és inkrementális jeladó egy
készülékházban – ACURO AC58-I

Az ACURO® a német Hegstler cég
egyik legelterjedtebb jeladócsaládja,
amely a precizitást és a megbízhatóság
szempontjait messzemenôen figyelem-
be véve született. Az ACURO®-kon-
cepció számos biztonsági funkciót
foglal magában. A mûködési hômér-
séklet-tartomány –40 ˚C-tól 100 ˚C-ig
terjed, amelyet a megfelelô anyagok
kiválasztásával és megbízható kom-
penzációs eljárások integrálásával biz-
tosítanak.
Villamos hajtásokban a fordulatszám-

jel-visszacsatoláshoz inkrementális, -
pozicionáláshoz abszolút jeladók szük-
ségesek.
Idáig a fordulatjeladók mindkét típu-

sát egyidejûleg kellett integrálni a rend-
szerbe, hogy a folyamatirányításhoz
nélkülözhetetlen megfelelô jelekkel ren-
delkezzünk, s bár ez a megoldás nem
sokkal növeli meg a rendszer költségeit,
a tervezôi szabadságot bizony keretek
közé szorítja.
Az AC58-I fordulatjeladó ezeket a

kereteket oldja fel azáltal, hogy a gyártó
egy készülékbe integrált egy abszolút és
egy inkrementális jeladót, amellyel a
fenti igények kielégítése egyetlen jel-
adóval megoldhatóvá vált.
Az integráció ellenére nagy pontos-

sággal rendelkezik, egy fordulat esetén
2048 impulzust is képes kiadni, míg a
pillanatnyi szöghelyzetet 25 bites fel-
bontással is képes meghatározni.
Az enkóder tartalmaz egy hômérsék-

let szenzort, amely a felhasználó által
szabadon konfigurálható alsó és felsô
határértéknél jelezni képes. A hôérzéke-

lô jele elsôsorban monitorozásra hasz-
nálható. A határérték átlépésekor kez-
detben csak figyelmeztetést küld a jel-
adó, végül ha nem történik kedvezô vál-
tozás vészjelet küld a rendszer felé.
A beszerelés után a jeladót nem szük-

séges start pozícióba állítani, mert ez
elektronikusan vagy egyszerûen egy
nyomógomb segítségével beállítható
bármikor. A reset gomb természetesen
teljesen le is tiltható installálás után.
Optikai mûködési elvének köszön-

hetôen immúnis az elektromágneses
interferenciákra (2 kV-ig), amely
nagyobb teljesítményû motorok kör-
nyezetében is lehetôvé teszi telepíté-
sét.
Az ACURO sorozat tagjai képesek

kommunkálni a legelterjedtebb inter-
fészekkel és terepi buszrendszerekkel
kezdve a gray vagy bináris kódú pár-
huzamos átviteltôl az SSI, Profibus,
DeviceNet, CANopen, CAN Layer2 és
Interbusz rendszerekig.

Sokoldalú, gyors, könnyen kezelhetô –
TICO 772-es számlálócsalád

Napjainkban a szám-
lálók iránti igény
folyamatosan

bôvül. Legyen szó üzemóra-, impul-
zus-, vagy fordulatszám-számlálásról, a
számlálók újabb generációival lehetô-
ség nyílik elôre beállított határértékek
elérését követôen riasztási jel kiadásá-
ra. Információt szerezhetünk ezáltal az
aktuális ciklus állapotáról, beavatkoz-
hatunk egyes folyamatok menetébe, és
rendellenes mûködés során fellépô
költséges meghibásodást is megakadá-
lyozhatunk. Ezt a számlálóba integrált
beavatkozó szervek mûködtetésével
érhetjük el.
A Hengstler továbbfejlesztette nagy

sikerû TICO 731-es sorozatát, így szü-
letett meg a 772-es család.

48×48 mm-es elôlapi beépítési
méretei ellenére 2 soros, egyenként 6
digites LCD-kijelzôt kapott, ami meg-
könnyíti az egyes folyamatok pillanat-
nyi állapotának leolvasását és kiértéke-
lését.
Elôdjéhez, a TICO 731-hez képest

kezelôszerveit 7 gombról 4-re csök-
kentették, így egyszerûsítve a készülék
programozását. A bemenete 60 kHz
frekvenciájú jel fogadására képes, a
maximális jelhosszúságot 10 percre

növelték. Az új család többek
között ezen tulajdonságai okán
egyedülállónak mondható a
számlálók piacán.
Az újítások dacára a termék
azonos paraméterek mel-
lett jóval kedvezôbb
áron került piacra elôd-
jénél.
Azon felhasználóknak,
akiknek az egyszerû
telepítés mellett a kezel-

Az ACURO® abszolút és inkrementális szögadó

A Hengstler új számlálója
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hetôségi kompromisszumok nélkül
fontosak ezek a tulajdonságok, a TICO
772-es számlálócsalád lehet az ideális
választás.

SSI interfésszel ellátott magnetostriktív
útadók új generációja

Az olasz Gefran cég évtizedek óta gyárt
lineáris útadókat. Mára kialakult az a
több mint harmincféle kivitelbôl és
számtalan rendelhetô hosszból álló
választék, amely a legtöbb igényt kielé-
gíti. Egyesek annyira elterjedtek, hogy
tokozásuk révén a különbözô gyártók
bizonyos típusai teljesen csereszabato-
sak egymással. A Gefran gyártmányok
minôsége és hosszú élettartama által a
felhasználónak igazi megoldást jelent.
A gyártó a változó piaci igények kielégí-

tése érdekében folyamatosan fejleszti ter-
mékeit. Amérôátalakítók elektronikáit újra-
tervezte, növelte a linearitást, és fejlesztette
készülékei kommunikációs felületeit.

Maximális mûködési hômérsékletét
90 ˚C-ban határozták meg, bemeneti
áramát 50 mA-ra csökkentették, amely
érték a legalacsonyabb a piacon kap-
ható útadók között.
Az MK4 és IK4 szériában alkalma-

zott elektronika a már telepített útadó
leszerelése nélkül cserélhetô, így a
mechanikai behatás során keletkezô
meghibásodás esetén az egyes rész-
egységek külön-külön cserélhetôek.
Ez nem elhanyagolandó speciális
alkalmazási területeken, mint például
hidraulikus hengerek belsejében, és
egyben lehetôséget is nyújt a meghi-
básodás javítására a rendszer meg-
bontása vagy „újra” üzembe helyezé-
se nélkül.
Elérhetô kommunikációs felületek:

analóg, digitális, szinkronsoros, profi-
busz, valamint CANopen.

A cikkel talán sikerült bemutatni, hogy
ezen új elemek megjelenésével a fel-
használók jobban, egyszerûben és szé-
lesebb körben használható lehetôsé-
gekhez juthatnak.

iC+D Automatika Kft.,
1191 Budapest, Földvári u. 2. Tel.: 282-9676. Fax: 282-3125
Internet: www.meter.hu

Magnetostrikciós útadó

Az SSI kommunikációs csatolók szé-
les választéka az ipar szinte minden
területén használható.
E protokoll a precíz mérési eredmé-

nyek mellett magas zajvédelmet és
kommunikációs rugalmasságot nyújt.
Az új interfésznek köszönhetôen a

most megjelent modellek a korábbi
típusokhoz képest négyszer nagyobb
linearitást mutatnak.
A teljes SSI-széria kielégíti az EMC-

szabványok támasztotta követelmé-
nyeket. Ellenáll a feszültségingadozás-
nak, mûködését külsô elektromos zaj-
források nem befolyásolják.
A készülék teljes mértékben kompa-

tibilis más gyártók SSI-protokollal ellá-
tott lineáris útadóival.

� integrált papírvágóval, vagy anélkül
� széles mûködési hômérséklettartomány, akár kültéri használatra is
(egyes típusoknál –30 °C… +70 °C)

� USB vagy RS-232 vagy párhuzamos kommunikációval
� maximális nyomtatási sebességég: 220-250 mm/sec
� 203 dpi felbontás (8 pont/mm)
� dupla, valamint tripla lapadagolós változatok
� papír szélessége: 50-300 mm-ig
� akár soronkénti 2592 pontos grafika megjelenítésére is alkalmasak

A hagyományos papíros regisztráló berendezések tokméretében akár 18 csatorna adatai is gyûjthetôk egyszerû kezelés
és üzemeltetés mellett. Mûködése nem igényel karbantartást (írótoll, papír). Digitális jelfeldolgozás PC csatlakozással.
Távoli beállítási és feldolgozási lehetôség Fieldbus-on keresztül.

� leválasztott csatornák és megbízhatóan titkosított fájlok
� lekérdezés: 200 ms/csatorna
� Ethernet csatoló és PC-s adatfeldolgozó szoftver
� RS 232/422/485 csatoló (opció)
� memóriabôvítési lehetôség: 2 GB-ig

Mûszaki paraméterek:
� 6,1"-es, 256 színû TFT kijelzô
� 640 x 480 felbontású grafikus kijelzô
� bemeneti csatornák száma 18-ig bôvíthetô
� univerzális bemenetekkel, beállítható
riasztási határértékek

Sokcsatornás „Plug & Play”


