
 

HBM  Incremental  Encoder converter  

ل انکودر به خروجی های استاندارد صنعتی کارت های تبدی  

 

     Incrementalدیجیتال    و خطکش های   ط انکودر ز به ارتبااقعی که نیادر مو   HBM  ل انکودر کارت های تبدی

خروجی  .    گیرد مورد استفاده قرار  میتواند    یم  دار  کنترلرها و ...، میکرو   PLC     ،PCمانند    های مختلف سخت افزاربا  

،    USB   ،RS232   ،RS485  ،EHTERNET در حال حاضر قابل ارایه در این کارت های تبدیل ی استاندارد ها

Analog voltage   وAnalog current      میباشد.   

بر روی این کارت ها قابل انتخاب  و ....     indexتعداد پالس  زاویه ، مانند موقعیت ، سرعت ،  مترهای متنوعی  پارا 

 .  میباشد 



واندن پالس انکودر که محدودیت های زیادی  و خا دقت باال و بدون نیاز به درگیر شدن با برنامه نویسی  جه بتیر ند

 . ر دسترس خواهد بود دنیاز انکودر  اطالعات مورد را برای کاربر ایجاد خواهد نمود 

 HBM  انواع کارت های تبدیل انکودر

 یحات  توض مدل نام محصول

ENCODER TO USB ENC-USB  کارت تبدیل انکودر به خروجیUSB 

ENCODER TO RS485 ENC-485  کارت تبدیل انکودر به خروجیRS485 

ENCODER TO RS232 ENC-RS232  کارت تبدیل انکودر به خروجیRS232 

ENCODER TO ETHERNET ENC-ETH  کارت تبدیل انکودر به خروجیETHERNET 

ENCODER TO 4-20 ma ENC-420A میلی آمپر   20تا  4 انجری کارت تبدیل انکودر به خروجی 

ENCODER TO +-10v ENC-VO  ولت 10-ولتاژ + کارت تبدیل انکودر به خروجی 

 

 قابلیت ها و مشخصات فنی
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 فنی شخصات م 

* * * * * * 6Mhz Max input 
frequency 

* * * * * * 5VDC / 24VDC Input 
voltage 

* * * * * * X2/  X4 Counting 
mode 

*      +/-10v Max output 
voltage 

 *     4-20ma Max current 
output 

   * * * 921600 Max 
baudrate 

* * * * * * Position,speed,angle,index Output 
selectable 
parameter 

 

 



 

تماس با ما:                                                                                                           
 شهدای   جاده  –میدان علم و فناوری   –  کمالشهر  خروجی –  قزوین /کرج  اتوبان   5  کیلومتر  –  کرج   – نشانی: استان البرز  

                                                       شرکت ایده پردازان الکترو انرژی ویرا- البرز  فناوری و   علم  پارک  –  جهاددانشگاهی

                                                                                                                            3197996818کدپستی:  

                                                                                                                                                                        :تلفن

026-34762537                                                                                                                                                                          
09367438408                                                                                                                                              
09217915545                                                                                                                                                     
                                                                                                             :پست الکترونیک

ghorbani.electronic@gmail.com                                                                                                                           
                                                                                  :                                                         وبسایت

www.hbmcnc.ir 

 :مهمترین محصوالت ما

 CNC جهت ارتباط با کلیه کنترل های WIFI DNC ماژول های

 USB ماژول های تست انکودر پرتابل و

 HBMکارت های تبدیل انکودر 

 متمایز محور با قابلیت های  6تا  3کنترلرهای رباتیک 

 کنترلر اختصاصی جوش و برش لوله و اتصاالت نیروگاهی 

 نرم افزارهای سه بعدی رباتیک مسیر ابزار جهت کاربردهای خاص 

 ( برد مبدل فرکانس به ولتاژ ) کارت مبدل انکودر به خروجی تاکو 

 کنترلر ارتفاع برش پالسما  
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