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Elektronické ukazatele  polohy s 
napájením z baterie

DD51-E

Pouzdro a podložka
Vysoce odolný technopolymer na bázi polyamidu (PA). Odolnost proti vlivu
rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek. Černá podložka.
Pouzdro v následujících barvách:
- C2: Oranžová barva RAL 2004, lesklý povrch.
- C3: Šedá barva RAL 7035, lesklý povrch.
Na vyžádání k dispozici v šedočerné barvě RAL 7021 (C1).
Kryt je připevněn pomocí dokonale utěsněného těsnicího kroužku a
samořezného šroubu z nerezové oceli AISI 304 typu UNI 6955 s vnitřním
šestihranem TORX® T06 (registrovaná ochranná známka společnosti
TEXTRON INC.).
Ultrazvukové svařování mezi základnou a pouzdrem předchází oddělení a
zabraňuje vniknutí prachu a kapaliny.

• Pouzdro
Nerezová ocel AISI 304 s vystružovaným otvorem H7 s Ø 14 mm, montovaná 
na hřídel pomocí dodávaného zajišťovacího šroubu z nerezové oceli AISI 304 
s vnitřním šestihranem a miskovitým koncem UNI 5929-85, který je součástí 
dodávky.

• Okénko
Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T) tvarovaný nad pouzdrem 
s dokonalým utěsněním. Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a 
jiných chemických látek (vyhněte se kontaktu s alkoholem v průběhu čištění).

• Displej
Displej LCD s 5 znaky s výškou 8,0 mm a zobrazováním speciálních znaků.
Parametry zobrazování lze nastavit a upravit obsluhou pomocí příslušných 
tlačítek:
- hodnoty zobrazené v mm, palcích nebo stupních
- zobrazení režimu použití (absolutní nebo postupný režim)
- orientace čtení (zprava doleva nebo naopak)

• Vnitřní těsnění
Přední těsnění pomocí O-kroužku ze syntetické gumy NBR namontované 
mezi krytem a pouzdrem.
Mosazné pouzdro s dvojitým těsněním pomocí O-kroužku ze syntetické 
gumy NBR uvnitř zadní dutiny základny (DD51-E-SST-IP67).

• Zadní těsnění
Polyetylenová pěna, je součástí dodávky.

• Standardní provedení
- DD51-E-SST-IP65: úplně utěsněný indikátor s třídou krytí IP65, viz tabulka 

IEC 529.
- DD51-E-SST-IP67: úplně utěsněný indikátor s třídou krytí IP67, 
- tabulka IEC 529, získáno pomocí mosazného pouzdra s dvojitým těsnicím 

kroužkem v zadní dutině základny.

Vlastnosti a použití
Ukazatele polohy DD51-E s napájením pomocí baterie lze použít na 
procházející hřídele v jakékoli poloze k získání měření absolutního nebo 
postupného polohování součásti stroje.
Displej s 5 znaky s výškou 8,0 mm zajišťuje vynikající čitelnost i z větší 
vzdálenosti a z různých úhlů.
Okénko z průhledného technopolymeru chrání displej LCD před náhodnými 
nárazy.

Vysoká třída krytí IP65 nebo IP67 zajišťuje, že je indikátor vhodný k použitím 
vyžadujícím časté mytí, dokonce i mytí pomocí proudu vody pod tlakem. V 
provozním režimu lze pomocí 3 funkčních tlačítek vybrat postupný nebo 
absolutní režim měření, jednotku měření (mm, palce nebo stupně), vynulovat 
počítadlo absolutního režimu nebo načíst výchozí zdrojovou hodnotu a 
výchozí hodnotu odsazení.

V programovacím režimu lze pomocí 3 funkčních tlačítek naprogramovat 
měření po jedné otáčce hřídele, směr otáčení, orientaci displeje, rozlišení 
displeje (počet zobrazených desetinných číslic), zdrojovou hodnotu a hodnotu 
odsazení, max. rychlost rotace a nastavení různých možností funkcí tlačítek.

Originální návrh ELESA
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Standardní prvky q
Kód Popis g

CE.99001 DD51-E-SST-IP65-C3 67

CE.99002 DD51-E-SST-IP65-C2 67

CE.99011 DD51-E-SST-IP67-C3 72

CE.99012 DD51-E-SST-IP67-C2 72

Interní baterie zajišťuje dlouhou životnost baterie (více než 5 let). Pokud je 
nutno vyměnit baterii, na displeji se zobrazí zvláštní znak. Výměnu lze snadno 
provést odstraněním předního krytu (obr. 1) bez demontáže indikátoru z řídicí 
hřídele a beze ztráty konfigurace parametrů.

Pokyny k montáži
1. Vyvrtejte v plášti stroje otvor pro zadní referenční kolík; Ø 6 mm do 

hloubky 10 mm, v osové vzdálenosti 22 mm od hřídele.
2. Namontujte indikátor na hřídel a ujistěte se, že referenční čep zapadne do 

otvoru.
3. Uchyťte pouzdro k hřídeli dotažením zajišťovacího šroubu s vnitřním 

šestihranem a miskovitým koncem podle UNI 5929-85

RB51 Montážní otvor

Kód Popis dH7

CE.95941 RB51-6-SST 6

CE.95951 RB51-8-SST 8

CE.95956 RB51-10-SST 10

CE.95961 RB51-12-SST 12
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Příslušenství na vyžádání (k objednání samostatně)
redukční objímky RB51 z nerezové oceli AISI 
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DD52R-E
Elektronické ukazatele  polohy 
s napájením z baterie

• Základna a pouzdro
Vysoce odolný technopolymer na bázi polyamidu (PA). Odolnost proti vlivu 
rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek. Černá základna.
Pouzdro v následujících barvách:
- C2: Oranžová barva RAL 2004, lesklý povrch.
- C3: Šedá barva RAL 7035, lesklý povrch.
Na vyžádání k dispozici v šedočerné barvě RAL 7021 (C1).
Kryt je upevněn pomocí dokonale utěsněného těsnicího kroužku a 
samořezného šroubu z nerezové oceli AISI 304 typu UNI 6955 s vnitřním 
šestihranem TORX® T06 (registrovaná ochranná známka společnosti 
TEXTRON INC.).
Ultrazvukové svařování mezi základnou a pouzdrem předchází oddělení a 
zabraňuje vniknutí prachu a kapaliny.

• Pouzdro
Nerezová ocel AISI 304 s vystružovaným otvorem H7 s Ø 20 mm, montovaná 
na hřídel pomocí dodávaného zajišťovacího šroubu z nerezové oceli AISI 304 
s vnitřním šestihranem a miskovitým koncem UNI 5929-85, který je součástí 
dodávky.

• Okénko
Průhledný technopolymer na bázi polyamidu (PA-T) tvarovaný nad pouzdrem 
s dokonalým utěsněním. Odolnost proti vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a 
jiných chemických látek (vyhněte se kontaktu s alkoholem v průběhu čištění).

• Displej
Displej LCD s 6 znaky s výškou 12,0 mm a zobrazováním speciálních znaků.
Parametry zobrazování lze nastavit a upravit obsluhou pomocí příslušných 
tlačítek:
- hodnoty zobrazené v mm, palcích nebo stupních
- zobrazení režimu použití (absolutní nebo postupný režim)
- orientace čtení (zprava doleva nebo naopak)

• Klávesnice
Membrána z polyesteru. Odolnost proti vlivu rozpouštědel, alkoholů, kyselin 
a alkalických látek.

• Vnitřní těsnění
Přední těsnění pomocí O-kroužku ze syntetické gumy NBR namontované 
mezi krytem a pouzdrem. Mosazné pouzdro s dvojitým těsněním pomocí 
O-kroužku ze syntetické gumy NBR uvnitř zadní dutiny základny 
(DD52R-E-SST-IP67).

• Zadní těsnění
Polyetylenová pěna, je součástí dodávky.

• Standardní provedení
- DD52R-E-SST-IP65: úplně utěsněný indikátor s třídou ochrany IP65, viz       
tabulka IEC 529.
- DD52R-E-SST-IP67: úplně utěsněný indikátor s třídou ochrany IP67, viz 
tabulka IEC 529, získáno pomocí mosazného pouzdra s dvojitým těsnicím 
kroužkem v zadní dutině základny.

Originální návrh ELESA

Vlastnosti a použití
Indikátory polohy DD52R-E s napájením pomocí baterie lze použít 
na procházející hřídele v jakékoli poloze k získání měření absolutního 
nebo postupného polohování součásti stroje.
Displej s 6 znaky s výškou 12,0 mm zajišťuje vynikající čitelnost i z větší 
vzdálenosti a z různých úhlů.
Okénko z průhledného technopolymeru chrání displej LCD před 
náhodnými nárazy.
Vysoká třída krytí IP65 nebo IP67 zajišťuje, že je indikátor vhodný k 
použitím vyžadujícím časté mytí, dokonce i mytí pomocí proudu vody 
pod tlakem. V provozním režimu lze pomocí 4 funkčních tlačítek 
vybrat postupný nebo absolutní režim měření, jednotku měření (mm, 
palce nebo stupně), vynulovat počítadlo absolutního režimu nebo 
načíst výchozí zdrojovou hodnotu a výchozí hodnotu odsazení.
V programovacím režimu lze pomocí 4 funkčních tlačítek 
naprogramovat měření po jedné otáčce hřídele, směr otáčení, 
orientaci displeje, rozlišení displeje (počet zobrazených desetinných 
číslic), zdrojovou hodnotu a hodnotu odsazení, max. rychlost rotace a 
nastavení různých možností funkcí tlačítek.
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Interní baterie zajišťuje dlouhou životnost baterie (více než 8 let). 
Pokud je nutno vyměnit baterii, na displeji se zobrazí zvláštní znak. 
Výměnu lze snadno provést odstraněním předního krytu (obr. 1) 
bez demontáže indikátoru z řídicí hřídele a beze ztráty konfigurace 
parametrů.

Standardní prvky q
Kód Popis g

CE.99051 DD52R-E-SST-IP65-C3 129

CE.99052 DD52R-E-SST-IP65-C2 129

CE.99061 DD52R-E-SST-IP67-C3 141

CE.99062 DD52R-E-SST-IP67-C2 141

RB52 Montážní otvor

Kód Popis dH7

CE.97941 RB52-12-SST 12

CE.97951 RB52-14-SST 14

CE.97956 RB52-15-SST 15

CE.97961 RB52-16-SST 16

Příslušenství na vyžádání (k objednání samostatně)
redukční objímky RB51 z nerezové oceli AISI 

Pokyny k montáži
1. Vyvrtejte v plášti stroje otvor pro zadní referenční kolík; Ø 6mm do 

hloubky 10 mm, v osové vzdálenosti 22 mm od hřídele.
2. Namontujte indikátor na hřídel a ujistěte se, že referenční čep zapadne do 

otvoru.
3. Uchyťte pouzdro k hřídeli dotažením zajišťovacího šroubu s vnitřním 

šestihranem a miskovitým koncem podle UNI 5929-85.
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Dostupné funkce

Pomocí funkčních kláves lze::
•  vybrat postupný nebo absolutní režim měření
•  převést lineární jednotku měření (mm, palce) nebo 

vybrat úhlovou jednotku měření (stupně)
•  nastavit zdrojovou hodnotu absolutního počítadla
•  vybrat hodnotu odsazení

Elektronické
ukazatele polohy

Programovatelné parametry
Funkční klávesy umožňují naprogramování:
•  měření po jedné otáčce hřídele
•  směru rotace
• rozlišení (počtu desetinných číslic)
•  orientace displeje
•  zdrojové hodnoty a hodnoty odsazení
•  max. rychlosti rotace
•  různých možností funkce kláves

Široký displej
displej se zobrazením 5 znaků s výškou 8 mm (DD51-E) nebo displej se 
zobrazením 6 znaků s výškou 12 mm (DD52R-E). Zajišťuje vynikající čitelnost 
i z větší vzdálenosti a z různých úhlů. Okénko z průhledného technopolymeru 
chrání displej LCD před náhodnými nárazy.

Vysoká třída ochrany
Třída krytí IP65 nebo IP67. Indikátor je vhodný i k použitím vyžadujícím časté 
mytí, dokonce i mytí proudem vody pod tlakem

Odolnost vůči korozi
Pouzdro z nerezové oceli AISI 304 s vystružovaným otvorem H7 s Ø 
14 (DD51-E) nebo 20 (DD52R-E) mm. Vysoce odolná základna a tělo z 
technopolymeru na bázi polyamidu (PA).

Dlouhá životnost baterie
Interní lithiová baterie zajišťuje životnost více než 5 (DD51-E)
nebo 8 (DD52R-E) let. Výměnu baterie lze snadno provést bez demontáže 
indikátoru z řídicí hřídele a beze ztráty konfigurace parametrů.



7

Indikátory polohy s napájením pomocí baterie lze použít na procházející hřídele v jakékoli 
poloze k získání měření absolutního nebo postupného polohování součásti stroje.
Díky dostupným funkcím a programovatelným parametrům lze jedno zařízení použít pro 
mnoho použití včetně všech variant náklonu hřídele, směru rotace, měrné jednotky atd.

Jedno zařízení pro jakékoli použití
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