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ELEKTRONICĂ Senzori

Senzori

B12

Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.

Descriere
Sistemul liniar de măsură, magnetic, iMS care funcţionează
fără contact funcţionează citind o bandă de măsură codată
magnetic de către un senzor magnetic şi este adecvat pentru
citirea poziţiilor liniare şi radiale. Un avantaj decisiv faţă de
sistemul optic de măsură, mult mai scump, este faptul că nu
este influenţat de murdărie provocată prin lichide, grăsimi şi
praf. Astfel, sistemul nostru de măsură liniară este o alternativă
economică la alte sisteme prezente pe piaţă. 

Portul pentru senzor poate fi la alegere un generator de
impulsuri cu ieşire incrementală RS422 AB (Z-opţional) şi un
generator SIN/COS/ (Z-opţional) cu tensiune-amplitudine 1Vss.

Date de comandă

Sistem magnetic de măsură
longitudinală iMS-I în carcasă
rezoluţie 5µm, 
distanţă între marcaje 0,55µs,
avans de lucru 5,25 m/s
Nr.Art.: 390255 4412

Bandă magnetică pe bandă
portantă din oţel inoxidabil
autoadezivă (separare polară 2mm,
lăţime 10mm, grosime 1,3 mm)
Nr.Art.: 563150

Desen cotat

Caracteristici

• cap de măsură cu senzor într-o 
carcasă compactă

• fiabil, robust şi ieftin
• 2 canale A şi B, funcţionare diferenţială

incremental RS422 sau funcţionare 
diferenţială analogică 1VSS

• rezoluţie incremental / digital
(vezi tabel)

• repetabilitate = ±1 Inc 
• banda magnetică pe bandă portantă 

din oţel inoxidabil

opţional: 
• impuls de referinţă 

Sistem de măsură magnetic iMS

Imagine:
sistem de măsură magnetic liniar iMS

made by isel
®
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(material fara continut de fier)

Informaţii 

detaliate

la

www.isel-

germany.de
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Senzori

Senzori

ELEKTRONICĂ B13

Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.

Date tehnice

Sistem de măsură magnetic iMS

made by isel
®

Senzor

Element de măsură - bandă magnetică

Date mecanice

Carcasa aluminiu
Masa cca. 70g
cablul senzorului PUR
Raza de curbură a cablului >10 mm, prima curbură >10 mm după carcasa senzorului

Date electronice

Alimentare 
4,9 V - 5,1 V 

(opţional: 7V - 15V )
Curent < 100mA fără sarcină

Semnale de ieşire
standard RS422 A, /A, B, /B opţional referinţă Z, /Z

Opţiune: SIN/ COS 1Vss +20%, -40%, Z şi /Z semnal dreptunghiular

Terminal
Rezistenţă de închidere = 120 Ohm între perechile de semnale analogice, 

de ex. A - /A, la receptor
Distanţă senzor - bandă magnetică 0,4 - 0,7 mm
Rezoluţie senzor incremental 1um, 2.5um, 5um, 10um, 20um 
Puls - distanţă 0.25us, 0.55ns, 1us, 2us, 4us, 8us 
Rezoluţie senzor analogic Lungimea sinusoidei = 2mm
viteză maximă <10 m/s, la cerere, mai mare

repetabilitate
Rezoluţie incrementală ± 1 increment, plus eroarea cauzată de unghiul

din cele 3 axe ale senzorului

Precizie
eroare de măsură 20 µm, 

plus eroarea prin unghiul senzorului din cele 3 axe
referenţiere opţional: NSN (cerere specială)

Condiţii ambientale

Temperatură de lucru -5˚C bis 80˚C
Temperatură de depozitare -20˚C bis 100˚C
Umiditate (numai senzor) 100%, condensare permisă

Temperatura de funcţionare -5°C până la 80°C
Material bandă portantă din oţel inoxidabil, suport codare elastomer, autoadeziv

Grosime
1,3mm ± 0,15mm + stratul adeziv 0,13mm, 

opţional: bandă de protecţie din inox 0,1mm + strat adeziv 0,2mm

Lăţime 10 mm
Lungime până la 50 m pe rolă

Separare poli/ PITCH 2mm, aceasta înseamnă pol nord = 2mm, sud = 2mm
perioadă magnetică = 4mm

Numărul de piste
o pistă cu lăţime de 10 mm

Opţiune, pistă de semnal 5 mm, pistă de referinţă 5 mm

Precizie ±0,04mm/m până la 50m lungime, la 20°C
Coeficien de dilataţie 17 x 10 exp -6 m / Kelvin

Condiţii ambientale

Fără resp. cu efect minim asupra
elementului de măsură

Rezistenţă chimică la contaminare cu ulei de motor, ulei de transmisie, ATF, ulei
hidraulic, kerosen, antigel, agent de curăţare clorox, terpentin, apă, apă sărată.
Substanţele indicate nu au niciun sau au un efect minim asupra rezistenţei în
timp a obiectului de măsură, aceasta depinde printre altele de concentraţia

substanţei, temperatură şi timpul de acţiune a contaminării. Vă rugăm să testaţi
aplicaţia dvs.

Efect slab / mediu asupra
obiectului de măsură

benzină Jet, carburanţi, Heptan, alcool

Efect puternic asupra benzii magn. carbohidraţi aromatici, ketone, acizi anorganici


