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Енкодери и енкодерни системи WDG

Добавка към честотни инвертори  
•	Цялостен ретрофит сет
•	Бързо и надежно свързване с аксесоарите
•	Евтино решение за модернизция
•	SIN, TTL, HTL output
•	M8, M10, M12, M16 und M20 конектори
•	15 м кабел за разнообразни честотни инвертори

Silent Move Twin 
Ремъчна система, доказана сред най-
тихите в света, предлагаща блестящи 
възможности:

•	Гладък ход
•	Бързи
•	Тихи
•	Периферна или  
 насочвана ремъчна система

Здравите WDG енкодери измерват  
с обичайната си точност

Очакваме Вашите запитвания!

Богат избор на аксесоари :  
•	Преходници и окачващи системи
•	Съединители и фланци
•	Спирални-,пружинни-, шарнирни- и двуканални съединители
•	Женски кабелни конектори
•	Готови кабели
•	Пружинни рамена за измерване на дължина
•	Измервателни колела за всякакви видове повърхности

WDGF моторни екодери от върхова класа  
•	Голяма точност на измерване при движение  
 с големи скорости и ускорения
•	Компактен дизайн Ø 58 mm
•	BISS-C, SSI с 19 - bit еднооборотни и до 2.048 синус/косинус
•	Инкрементални до 25 000 импулса на оборот
•	Electronic ID label

За допълнителна информация и документация :

Wachendorff	Automation	GmbH	&	Co.	KG
www.wachendorff-automation.com

АТИКС ООД  

1700 София 
ул.Проф.д-р.Димитър Добрев 8А ет.1
тел:+3592/4653340
факс:+3592/465 4479
E-mail: office@atics-bg.com

www.atics-bg.com 



Енкодери и енкодерни системи WDG

Енкодерна система за асансьорни и  
кранови механизми SZG65WDGA
CANopen или SSI   
•	Изключително здрав сензор за дължина
•	Обхват на измерване: 0 мм – до 1250 мм
•	Изход: CANopen CiA 406 или инкрементален
•	 IP65 абсолютен енкодер WDGA  готов за монтаж 
•	Разнообразни методи за инсталация

Стабилна система за измерване на дължина  
•	Пружинен лост за всяка инсталация и посока на работа,  
 възможност за настройване на силата (20, 25, и 30 N)
•	Инкрементален енкодер WDG 58B с 2 м кабел 
•	Измерващи колела за енкодер , за различни повърхности
•	Резолюция 1 мм, възможност и за други резолюции

Абсолютен енкодер WDGA на PROFIBUS
…с технология EnDra® 
•	Компактен дизайн
•	Работи и при много голямо натоварване на вала
•	Гъвкаво свързване
•	Клас 1,2,3 и 4 превключващи се 
•	Програмируема резолюция

Абсолютни енкодери WDGA 
с технология EnDra®
•	Tехнология EnDra® : без предавки и зарядно
 без поддръжка и износване, щадящи околната среда, енергийно ефективни
•	Eдно- / многооборотни ( 14 bit / 39 bit)
•	Ориентирана към бъдещето технология чрез 32 - битов процесор
•	Двуцветeн LED индикатор за работно състояние и съобщение за грешка

Енкодери oт серията WDG 58
Сега и с 25,000 импулса за оборот! 
•	Ново: 10000, 12500, 20000 или 25000 импулса за оборот
•	Голямо натоварване на вала до 400 N радиално, 400 N аксиално
•	Пълна защита на връзката с 10 VDC до 30 VDC
•	Версия с широкотемпературен диапазон на работа: - 40°C до +80°С
•	Свързване: екраниран кабел или конектор, аксиално или радиално

Прецизна автоматика 
със енкодери и енкодерни системи
•	Абсолютни енкодери WDGA с технология EnDra®

•	Инкрементални енкодери WDG

•	Оптични и магнитни енкодери

•	Стандартни модели и модели по 
 желание на клиента

•	Цялостни системни решения

•	Работи и при много голямо натоварване на вала

•	Опция за 48-часово експресно производство

•	5 години гаранция

•	Собствена разработка и продукция 
 „Произведено в Германия“ 

Устойчив на корозия енкодер
Устойчивост на  солена влага (IEC 60068-2-11)
•	Специално за приложения в зони до морета и пристанища
•	Инкрементален и абсолютен 
 CANopen, SSI, RS485, SAE J1939
•	Висок клас на защита IP68 / IP67  + IP69k
•	Изключително здрав

Магнитен енкодер WDG24C до 1024 импулса
•	Изключително компактна конструкция за употреба в сурови условия
•	Голямо натоварване на вала: 80 N радиално, 50 N аксиално  
•	Възможни импулси: 1 до 128 непрекъснати, 256, 512, 1024 
•	Захранване: 4.75 VDC до 5.5 VDC,
    5 VDC до 30 VDC и 10 VDC до 30 VDC 
•	Работна температура : - 40°С до +80°С 
•	Висок клас на защита IP67 


