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1 Základy

1.1 Bezpečnostní pokyny: Používané symboly a jejich význam

V návodu k obsluze se používají následující symboly, které mají různý význam. Při nedodržení 
může dojít k těžkým zraněním nebo věcným škodám.

Varování upozorňuje na činnosti, které při nesprávném provádění mohou vést k bezpečnostnímu 
riziku pro osoby nebo majetek.

Pozor! Upozornění upozorňuje na činnosti, které mají podstatný vliv na správné fungování. Při 
nedodržení může podle okolností dojít k následným škodám.

1.2 Bezpečnostní informace

Kvůli přehlednosti nejsou v návodu obsaženy všechny detailní informace ke všem typům výrobku, 
a také nemůže být brán v úvahu každý myslitelný případ uspořádání nebo údržby.

Při všech nejasnostech ohledně bezpečnosti, zejména pokud chybí podrobné informace o výrob-
ku, je třeba si vyžádat potřebné vysvětlení v příslušném odbytovém středisku fi rmy SIPOS Aktorik. 
Uvádějte přitom zásadně typ přístroje a jeho výrobní číslo.

Kromě toho upozorňujeme, že obsah návodu není součástí žádného dřívějšího nebo současného 
ujednání, příslibu nebo právního vztahu, nebo že by je měl měnit. Veškeré povinnosti společnosti 
SIPOS vyplývají z nynější kupní smlouvy, která také obsahuje úplná a jedině platná záruční 
ustanovení. Tato smluvní záruční ustanovení nejsou prostřednictvím návodu ani rozšiřována, ani 
omezována.

Tento přístroj smí být namontován a provozován pouze tehdy, jestliže bylo kvalifi kovaným per-
sonálem předem zabezpečeno, že budou použita vhodná napájení elektrickým proudem, která 
zajistí, že v normálním provozu nebo v případě závady na zařízení nebo na částech zařízení, se 
nemohou na přístroj dostat žádná nebezpečná napětí.

Při nedodržení této výstrahy může dojít k usmrcení, k vážným tělesným poraněním nebo k význa-
mným škodám.

Při montáži a seřizování se vyžaduje opatrnost před pohybujícími se částmi. Hrozí nebezpečí 
poranění a vzniku věcných škod.

Kvalifi kovaný personál jsou osoby, které na základě svého vzdělání, zkušeností a poučení a 
svých znalostí příslušných norem, ustanovení, bezpečnostních předpisů a provozních podmínek 
byly pracovníky odpovědnými za bezpečnost základních prostředků pověřeny, aby vykonávaly 
všechny potřebné činnosti a přitom rozpoznaly možná nebezpečí a pokud možno jim zabránily.

Mimo jiné musí mít také znalosti o zásadách první pomoci a o místních záchranných zařízeních.

Nasazení nekvalifi kovaných osob pro práce na silnoproudých zařízeních je zakázáno např. v normě 
DIN VDE 0105 nebo IEC 364.

1.3 Transport, skladování a likvidace

1.3.1 Transport a skladování
 ■ Stroj musí být zaslán v pevném obalu.
 ■ Skladujte v dobře větrané, suché místnosti.

1.3.2 Likvidace a recyklace
 ■ Obaly našich výrobků se vyrábějí z ekologických, snadno tříditelných materiálů. Pro likvidaci 
obalových materiálů doporučujeme recyklační podniky.

 ■ Demontovaný materiál odevzdejte k regulované likvidaci, resp. k opětovnému využití roztříděných 
materiálů.

 ■ Dodržujte národní a místní předpisy o likvidaci odpadu.
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2 Technický popis

2.1 Oblast použití

Elektronický hlásič polohy mění otáčivý pohyb v charakterizovaný stejnosměrný proud, proporci-
onální k úhlu natočení.

Hlásič polohy bez vratné pružiny R410 134 (C73451-A383-A1), R410 145
 ■ je protáčivý bez dorazu
 ■ přenáší úhel natočení od 0 do 340°
 ■ vyžaduje pro přesné měření dostatečně malou převodovou vůli náhonu

Hlásič polohy s vratnou pružinou R410136 (C73451-A383-A2)
 ■ je vybaven dorazy (vzít v úvahu při montáži!)
 ■ přenáší úhel natočení od 0 do 320°
 ■ snižuje působením své vratné pružiny převodovou vůli náhonu

Hlásič polohy může být elektricky připojen přes
 ■ dvouvodičovou přípojku s výstupním proudem 4 až 20 mA, nebo
 ■ přes třívodičovou přípojku s výstupním proudem 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA nebo přes řídící 
počítač

2.2 Konstrukce a princip funkce

2.2.1  Mechanická nástavba

Obr. 1: Konstrukce Elektronický hlásič polohy (ESR)

Obr. 2: Pohled ESR, rozměry v mm

Obr. 1

1 Ozubené hnací kolo

2 Stavěcí kolečko

3 Kuličkové ložisko

4 Rotor

5 Stativ se zesilovačem

Obr. 2

1 Plochý kolíček pro zásuvkové 
pouzdro, DIN 46247 – A2,8-0,5

2 Vrubové ozubení, DIN 5481 - 7 x 8

3 Ozubené kolečko: přímé vnější 
ozubení podle 
DIN 867 m = 1, z = 40
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2.3 Technická data

Elektrické připojení Dvouvodič            nebo                třívodič
Pomocná energie UH 12 až 30 VDC včetně zvlnění 18 až 30 VDC včetně zvlnění
max. zátěž RB 50 (UH-12) Ω 50 (UH-2,5) Ω
Výstupní proud 4 až 20 mA 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA
Odběr proudu max. 30 mA nebo 

35 mA při R410145
max. 30 mA nebo 
35 mA při R410145

Mechanické provedení
Dvouvodič            nebo                třívodič

bez vratné pružiny 
R410134 (C73451-A383-A1)

s vratnou pružinou 
R410136 (C73451-A383-A2)

Rozsah měření 340° protáčivý 320° s dorazy
nejmenší měřicí rozpětí 80° 80°
největší měřicí rozpětí 340° 320°
Točivý moment na náhonu cca 0,1 Ncm cca 2,5 Ncm
Mechanické připojení ozubené kolečko s vnějším ozubením (m = 1, z = 40) nebo

vrubové ozubení DIN 5481 - 7 x 8
Přípustná teplota prostředí -25 °C až +80 °C 
Hmotnost cca 0,1 kg

Převodový poměr pro měřicí rozpětí 270°
Charakteristická odchylka ≤ ± 1 %
Vliv pomocné energie ≤ 0,1 % v celém rozsahu
Vliv zátěže ≤ 0,1 % v celém rozsahu
Vliv teploty ≤ 0,3 % / 10 K

2.4 Údaje pro objednání elektronický hlásič polohy

Čís. objednávky Provedení Rozsah měření
R410134 (C73451-A383-A1) Bez vratné pružiny 0° až 80° / 340°
R410136 (C73451-A383-A2) s vratnou pružinou a dorazy 0° až 80° / 320°
R410145 modyfi kovano bez vratné pružiny 0° až 80° / 340°

Obr. 3: Blokové schéma zapojení 

2.2.2 Princip funkce
Otáčivý pohyb je přenášen na rotor (4, obr. 1) prostřednictvím hnacího ozubeného kolečka (1, obr. 
1) uloženého v kuličkových ložiscích. Poloha rotoru je měřena kapacitním snímacím systémem.

Deset segmentů statoru (3, obr. 3) je buzeno časově po sobě následujícími impulsy (2). Fázová 
poloha signálu – od rotoru kapacitně odpojená – je závislá na úhlu natočení. Signál je zesílen (4) a 
přes fázový komparátor (5) a napěťový-proudový měnič (6) převáděn na výstupní proud, proporci-
onální k úhlu natočení.

1 Stabilizátor napětí

2 Generátor impulsů

3 Stator-rotor

4 Zesilovač

5 Fázový komparátor

6 Měnič U/I

7 Třívodičová přípojka

8 Dvouvodičová přípojka

9 Zátěž
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3 Montáž a připojení na servopohon
Hlásič polohy je poháněn otáčejícími se ozubenými kolečky:
Nebezpečí poranění prstů při montáži a seřizování.

3.1 Montáž hlásiče polohy bez vratné pružiny

Obr. 4:  Montáž hlásiče polohy bez vratné 
pružiny

(R410136 [C73451-A383-A2] neprotáčivý)

Hlásič polohy s vratnou pružinou má dorazy, které 
omezují otáčivý pohyb. Aby se předešlo poškození 
dorazů při chybném směru otáčení, doporučuje se 
následující postup montáže:

1. Servopohon najet do té koncové polohy, ze 
které se bude hlásič polohy pohybovat ve směru 
otáčení hodinových ručiček (směr otáčení „Nor-
mál“) (obr. a).

2. Hlásič polohy pomocí šroubu M4 (o délce 
nejméně 18 mm) volně  předmontovat b.

3. Ozubené hnací kolečko hlásiče polohy pootočit 
přibližně o jeden zub od dorazu nazpět c.

4. Při přidrženém ozubeném kolečku sklopit hlásič 
polohy do záběru se servopohonem d, vložit 
druhý šroub M4 a šrouby utáhnout.

3.3 Elektrické připojení

Přístroj může být elektricky připojen pomocí (3, obr. 
6) tří zásuvkových pouzder DIN 46247 – A2,8-0,5.

Napájecí napětí:

1. pro dvouvodičové připojení 12 až 
30 V ss (2, obr. 6)

2. pro třívodičové připojení 18 až 30 V ss 
(1, obr. 6)

Viz též obr. „Blokové schéma zapojení“ v 
kapitole 2.2.2.

Obr. 5:  Montáž hlásiče polohy s vratnou 
pružinou

Obr. 6:  Elektrické připojení

(R410134 [C73451-A383-A1], R410145 protáčivý) 

Pohon hlásiče polohy je v závislosti na provedení rea-
lizován buď hnacím kolem (1, obr. 1), nebo vrubovým 
ozubením (2, obr. 2a).

1. Nastavte hlásič do požadované polohy.

2. Připevnění dvěma šrouby M4 (s minimální délkou 
18 mm).

3.2 Montáž hlásiče polohy s vratnou pružinou

 ■ Použít pouze vhodná napájení proudem, která zabezpečí, že se na hlásič polohy nedostanou 
žádná nebezpečná napětí.

 ■ Při použití hlásiče polohy v elektrickém servopohonu musí být externí (zákazníkova) připojovací 
vedení elektronického hlásiče polohy (ESR) stíněna a kladena oboustranně. Pokud je to 
potřebné, musí být vložena speciální kabelová šroubení EMV. Při vsazení hlásiče polohy do 
jiných přístrojů, nebo v jiných případech použití, musí být v jednotlivých případech předložen 
odpovídající důkaz této možnosti.
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Obr. 8: Rozsah nastavení měřicího rozpětí v 
normálním provozu

Obr. 9: Rozsah nastavení měřicího rozpětí v 
reverzním provozu

4.1 Nastavení na normální provoz

Hlásič polohy může být provozován 
dvěma způsoby. Režimy provozu se volí 
regulátorem provozního režimu (obr. 7).

 Normální provoz
 ■ Stoupající charakteristika při otáčení 
hnacího ozubeného kolečka ve směru 
hodinových ručiček nebo

 ■ klesající charakteristika při otáčení 
hnacího ozubeného kolečka proti směru 
hodinových ručiček

 Reverzní provoz
 ■ Stoupající charakteristika při otáčení 
hnacího ozubeného kolečka proti směru 
hodinových ručiček nebo

 ■ klesající charakteristika při otáčení 
hnacího ozubeného kolečka ve směru 
hodinových ručiček

Obr. 7: Regulátor provozního režimu (1) a 
rozpětí (2)

Regulátor provozního režimu (1, obr. 10) 
se při dodávce nachází v poloze „N“. V 
jiném případě přetočit regulátor ve směru 
pohybu hodinových ručiček na „N“. 

Regulátor provozního režimu (1, obr. 10) se musí vždy nacházet v jedné z koncových poloh, 
jinak by byla funkce hlásiče poloh narušena (počáteční a koncová hodnota se nedají nastavit). 
Šroubem otáčet opatrně, aby se nepoškodil doraz v koncové poloze.

Obr. 10: Nastavení na normální provoz
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Regulátor provozního režimu (1, obr. 11) přetočit 
proti směru pohybu hodinových ručiček až k 
dorazu „R“.

Regulátor provozního režimu (1, obr. 11) se 
musí vždy nacházet v jedné z koncových poloh, 
jinak by byla funkce hlásiče poloh narušena 
(počáteční a koncová hodnota se nedají nasta-
vit). Šroubem otáčet opatrně, aby se nepoškodil 
doraz v koncové poloze.

4.3 Nastavení výstupního proudu 0 nebo 4 mA
1. Servohonem najet do polohy, ve které má 

výstupní proud mít hodnotu 0 nebo 4 mA.

2. Černé stavěcí kolečko (3, obr. 12) přetočit 
proti bílému hnacímu ozubenému kolečku (2, 
obr. 12) ručně nebo za použití šroubováku (1, 
obr. 12), aby se výstupní proud nastavil

► na 3,98 až 4,02 mA u dvouvodičového 
připojení
► na 0,01 až 0,02 mA u třívodičového 
připojení.

U třívodičového připojení nedochází při přechodu přes nulu ke změně znaménka. Přístroj ukazuje 0 mA 
v rozsahu 8°. Proto nastavit co možná nejmenší, avšak od nuly se odlišující hodnotu (např. +0,01 mA). 

4.4 Nastavení výstupního proudu 20 mA
1. Servohonem najet do polohy, ve které má 

výstupní proud mít hodnotu 20 mA.

2. Výstupní proud pomocí regulátor rozpětí (1, 
obr. 13) nastavit na 20 ± 0,02 mA.

3. Nastavení překontrolovat podle 4.3, případně 
nastavení podle 4.3 a 4.4 zopakovat.

4.5 Nastavení 4 až 20 mA v případě třívodičového připojení
 ■ Nastavení výstupního proudu 0 mA podle bodu 4.3.
 ■ Podle bodu 4.4 nastavit výstupní proud 16 mA namísto 20 mA.
 ■ Servohonem najet do polohy, ve které má výstupní proud mít hodnotu 4 mA, nyní zvýšit výstupní 
proud z 0 na 4 mA (otáčet černým stavěcím kolečkem).

 ■ Servohonem najet do polohy, ve které má výstupní proud mít hodnotu 20 mA, překontrolovat 
výstupní proud, příp. seřídit regulátorem rozpětí.

5 Údržba
Elektronický hlásič polohy je bezúdržbový.

Obr. 11: Nastavení na reverzní provoz

Obr. 12: Nastavení výstupního proudu 0 nebo 4 mA

Obr. 13: Nastavení výstupního proudu 20 mA


