
 

 

 
 

РОТАЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ TC 40 СЕРИЯ 
 
 
Серията TC40 включва високоскоростни 
ротационни магнитни преобразуватели, 
предназначени за работа в тежки условия.  
Конструкцията на преобразувателите 
улеснява монтажа им във всякакви 
приложения, както и замяната на 
чувствителните към вибрации оптически 
преобразуватели /ФРП/. 
 
СИСТЕМНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

� Висока скорост 
� Прецизност до 0, 71 градуса 
� Лесна интеграция 
� Много варианти 
� Лесно програмиране 

 
МЕХАНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

� максимални обороти: 10 000об/мин. 
� инерционен момент: < 0,00002 kgm² 
� усукване: < 0.010 Nm 
� максимален товар на оста: аксиално 20N, радиално 40N 
� макс. защита от обвивката : IP 65  
� материал: тяло-алуминий, ос-стомана 
� тегло: приблиз. 180 g. 

 
ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА 

� температурен обхват: -20…..+ 70 C 
� относителна влажност: max.95% (без конденз) 
� устойчивост на вибрации:< 100m/s² (16…2 000Hz) 

 
Животът на лагерите зависи от радиалното натоварване (30 -15N) и 
скоростта (10 000 - 500 об./мин/) и варира от 3 000 до 300 000 
часа.Компактното тяло е с диаметър 40 мм.и обвивка IP 65, която осигурява 
максимална защита. 



 

 

 

НАЧИН НА РАБОТА 
 
В тялото на преобразувателя е лагерувана ос, с монтиран в края магнит. 
Въртенето на магнита се улавя от специален преобразувателен чип  
и се преобразува в подходящ електрически сигнал. 
Преобразувателния чип обработва сигналите с разрешаваща способност до 
10 бита /1024 позиции на оборот/ с работна скорост до 10 000 
оборота/минута. 
Изходните сигнали се изработват според приетите в индустрията стандарти 
в инкрементални, аналогови и цифрови формати. 
Част от параметрите на преобразувателите могат да бъдат променяни лесно 
в полеви условия с портативно ръчно устройство- програматор. 
 
 

РАЗМЕРИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ВАРИАНТИ 
 
TC 40 ICM – инкрементален преобразувател с 32 до 256 импулса на оборот.  
 
TC 40 SDI - инкрементален преобразувател със следните изходи: Стъпка/512 
импулса на оборот/, Посока на въртене,Индекс/един импулс на оборот/ и 
ШИМ-импулс с коефициент на запълване пропорционален на абсолютния 
ъгъл на завъртане на оста на преобразувателя. 
 
TC 40 BMC – ротационен преобразувател за управление на безчеткови, 
постояннотокови електромотори. 
 
TC 40 ASR - абсолютен ротационен преобразувател с изход на данните в 
сериен формат (SSI), както и изход ШИМ-импулс с коефициент на запълване 
пропорционален на абсолютния ъгъл на завъртане на оста . Всички входове 
и изходи са RS422 съвместими, което позволява предаване на данните от 
измерването на разстояние не по-малко от 1km. 
 
TC 40 AST - абсолютен ротационен преобразувател с изход на данните в 
сериен формат (SSI), както  и изход ШИМ-импулс с коефициент на 
запълване пропорционален на абсолютния ъгъл на завъртане на оста . 
Всички входове и изходи са TTL съвместими. 
 
TC 40 ASD - абсолютен ротационен преобразувател с изход на данните в 
сериен вид (SSI) и Daisy Chain формат, както и допълнителен изход ШИМ-
който представлява импулс с коефициент на запълване пропорционален на 
абсолютния ъгъл на завъртане на оста . Всички входове и изходи са TTL 
съвместими. 
 
TC 40 AVP – абсолютен ротационен преобразувател с линеен напреженов 
изход от 0.00 V до 10.23 V ,както и  изход ШИМ, който представлява импулс с 
коефициент на запълване пропорционален на абсолютния ъгъл на 
завъртане на оста .  



 

 

 

КОД ЗА ЗАЯВКА 
TC40 CCC 06/15 FFF 05 HH A A KK 10 
aabb ccc dd/ee fff gg hh i j kk ll 
 

a Тип TC 
b Диаметър на корпуса(приблиз. в мм.)  40 
c Вариант на изходните данни  
 Инкрементален  ICM 
 Стъпка+посока +индекс+ШИМ SDI 
 Управление на безчеткови постояннотокови мотори BMC 
 Абсолютен, сериен изход+ШИМ ,RS422 ASR 
 Абсолютен, сериен изход+ШИМ ,TTL AST 
 Абсолютен, сериен изход Daisy Chain +ШИМ ASD 
 Абсолютен,напреженов изход+ШИМ AVP 
d Диаметър на оста, mm 06 
e Дължина на оста , mm 15 
f Разрешаваща способност,битове или импулси за оборот  
g Дължина на кабела, dm 10/05 
h Въртене по часовниковата стрелка CW 
 Въртене срещу часовниковата стрелка CC 
i Материал на корпуса алуминий A 
j Степени на защита от обвивката- IP65 B 
k Специални изисквания 00 
ll Захранващо напрежение/средна стойност/ LL 

 


