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HIGHLIGHTS
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Personalização em série
Os encoders da POSITAL são baseados em uma 
arquitetura modular que possibilita oferecer mais 
de um milhão de opções de confi guração. Usando
uma ferramenta conveniente de localização de 
produtos on-line, os clientes podem ,, construir“ o 
sensor de que precisam. Depois que a seleção on-
-line é concluída, os dispositivos são montados de 
maneira personalizada através de um sistema de 
fabricação controlado por computador que garante
a qualidade e a entrega rápida a preços compará-
veis aos itens fabricados em série.

   Confi gure seu Sensor Personalizado On-line

Programabilidade - Economize Tempo e 
Dinheiro
A POSITAL substituiu o hardware pelo software e 
elevou a versatilidade a um novo nível. Muitos pa-
râmetros podem ser confi gurados facilmente usan-
do a ferramenta UBIFAST em combinação com 
qualquer smartphone, tablet ou computador atra-
vés do WiFi. Os dados de confi guração podem ser 
facilmente transferidos automaticamente e podem 
ser recuperados no futuro para uma reposição. Dis-
tr buidores e clientes OEM podem reduzir o níveis
de seu estoque. 

   Reduza os Estoques, Minimize o Tempo de
Inatividade

Coleta de Energia - Sem Bateria
O sistema de coleta de energia Wiegand da POSI-
TAL está no núcleo da maioria dos encoders POSI-
TAL de Múltiplas Voltas. Elimina a necessidade de 
baterias de reserva. A qualquer velocidade de rota-
ção, mesmo a mais lenta, o sistema Wiegand gera 
poderosos pulsos detensão a cada rotação comple-
ta. Esses pulsos fornecem energia sufi ciente aos 
eletrônicos, mesmo quando a fonte de alimentação 
externa não está disponível. Esse princípio, que é 
comprovado desde 2005, garante medições de po-
sição confi áveis e livre de manutenção.

 Sem bateria - sem manutenção

Sensores Resistentes para Trabalhos
Resistentes
Ambos os encoders e inclinômetros estão dispo-
níveis em serviços pesados, projetados para uma 
classe de proteção de até IP69k. As versões em 
aço inoxidável e as versões à prova de explosão 
também estão disponíveis. As versões em aço ino-
xidável e versões à prova de explosão também es-
tão disponíveis. Os encoders podem suportar car-
gas de até 300N no eixo e oferecer uma resistência 
a choques de até 300g. A maioria dos produtos co-
bre uma faixa de temperatura de -40º e a +85º e.

   Grau de proteção até IP69k
   Até 300 N de Carga e até 300 g de Choque
   Certifi cação ATEX e IECEX Zona 21 e 22



Encoder Incrementais Programáveis - IXARC
Os encoders incrementais são usados em uma am-
pla gama de aplicações de controle de movimento 
e velocidade. Eles geram um sinal de saída cada 
vez que o eixo gira em um determinado ângulo.

   Totalmente programável
  Qualquer resolução de 1 a 16384 PPR 
   A, B, Z e Sinais Invertidos como  
HTL {Push-Pull) ou TTL {RS422)

   Bem Protegido até IP69k e 300g 
   Compatível com a maioria dos padrões  
mecânicos na América, Ásia e Europa 

Ampla Seleção de Encoders Absolutos - IXARC
Os encoders rotativos absolutos são capazes de 
fornecer valores de posição únicos a partir do mo-
mento em que são ligados. Mesmo os movimentos 
que ocorrem enquanto o sistema está desligado 
são convertidos em valores de posição precisos 
quando o encoder é ligado novamente.

   Mais de 600.000 Tipos de Encoders
   Grande Variedade de Interfaces Elétricas: de 
Saídas Analógicas ou Seriais a Fieldbus e 
Ethernet Industrial

lnclinômetros Precisos e Robustos - TILTIX
Os inclinômetros fornecem as medidas precisas de
nível ou inclinação. Os inclinômetros da POSITAL 
são projetados para condições externas difíceis, 
versões dinâmicas estão disponíveis para movi-
mentos com fortes acelerações. Um algoritmo in-
teligente combina o sinal de um acelerômetro e um
giroscópio para estabilizar a saída.

   Precisão de até 0,1º, Resolução de 0,01º
   Faixa de Medição de até ± 90º ou 360º 
   Bem Protegido até IP69k e 300g
   Variedade de Interfaces Elétricas, incluindo 
CANopen, J1939, Analog, Modbus e 551

Sensores Lineares Versáteis - LINARIX 
Os sensores com cabo de tração LINARIX são 
usados para monitorar o movimento linear para o 
controle do sistema. Com comprimentos que va-
riam de 1 m a 10 m (3’ a 33’), os sensores com 
cabo de tração LINARIX estão disponíveis em 
várias configurações para atender aos requisitos 
das aplicações.

   Medição de Posição Absoluta com Reso 
lução de até 2 (microns)

   Ampla de interfaces mecânicas e elétricas

SEN SORES DE POSIÇÃO PARAAPLICAÇÕES EM MÁQUINAS
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Kit Encoder de Múltiplas Voltas sem Bateria
O kit encoder da POSITAL oferece uma am-
plafaixa de Múltiplas voltas sem a necessida-
de de um sistema de bateria ou engrenagem. 
Eles são muito compactos, econômicos e estão 
disponíveis com interfaces elétricas de código 
aberto, como BiSS-C ou BiSS Line (RS485) e 
SSI. Uma Tecnologia One-Cable é suportada. 
Uma função integrada de calibração automática 
elimina a necessidade de equipamentos de pro-
dução complexos. Eles são menos sensíveis a 
poeira e a umidade e podem ser montados em 
uma configuração normal de fábrica.

   Múltiplas Voltas sem Bateria ou  
Engrenagem

   Diâmetro: Abaixo de 22 mm de diâmetro 
externo

   Versões com Eixo de encaixe: até 50 mm 
(diâmetro interno)

   Resolução de 17 bits (até 19 bits para eixo 
semi-vazado)

   Múltiplas Interfaces de Código Aberto:  
BiSS-C, linha BiSS, RS485, 551 

   Tecnologia de Um Cabo (02 e 04 fios)
   Resistente à Poeira e a Umidade
   Calibração Automática - Nenhum Equipa-
mento complexo
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Sensores Wiegand Para Coleta de Energia
Os sensores Wiegand são usados como geradores
de pulsos em várias aplicações; por exemplo, como 
uma fonte de energia nos contadores de rotações 
autossuficientes de energia, em um medidor de flu-
xo ou como um interruptor desconectado. O sensor
não precisa de uma fonte de energia externa e não 
possui partes móveis. A consistência dos pulsos 
produzidos também pode ser usada para fornecer
energia para que os componentes eletrônicos de 
potência ultra-baixa sejam operados usando um 
único pulso.

  Sensor magnético auto-alimentado
   Para Geração de um Pulso, Coleta de Ener-
gia e Transmissão de Energia 

   Saída Constante de Energia em Qualquer 
Nível de Velocidade

   Testado em Encoders Absolutos desde 2007
   Processo de Produção Comprovado com 
Base no trabalho de John Wiegand Desde 
1974

SENSORES PARA MOTORES ROBÔS E COLETA DE ENERGIA



INDÚSTRIAS (EXEMPLOS)

Máquinas Móveis
Nas máquinas móveis, o sucesso só é possível 
quando a segurança, eficiência e a confiabilidade 
forem combinadas. Os sensores de posição da 
POSITAL podem ser usados em uma variedade de 
aplicações para atingir esses objetivos. Eles devem
resistir a anos de impacto, choque, vibração, tem-
peraturas extremas e intempéries.

   lnclinômetros Robustos, Precisos e  
Dinâmicos

   Encoders para Serviços Pesados - até IP69k
   Ampla Seleção de Sensores de Tração a Cabo

Automatização da Fábrica
Existem muitas aplicações para encoder rotativos, 
sensores de tração a cabo e inclinômetros em dife-
rentes tipos de máquinas de produção. Diferentes
interfaces elétricas são usadas, enquanto interfa-
ces mecânicas e condições ambientais também 
são bastante distintas em diferentes tipos de má-
quinas e em diferentes regiões. Nos últimos 50 
anos, a POSITAL criou um portfólio de mais de um 
milhão de sensores de posição diferentes para co-
brir uma ampla variedade de requisitos.

   Mais de um Milhão de Soluções
   Seleção de Produtos On-line - Encontre o Que 
Você precisa

Manuseio de Materiais 
A POSITAL acumulou experiência com diversos 
equipamentos de manuseio de materiais ao longo 
de muitos anos. Seus sensores fornecem uma me-
dição precisa de rotação, inclinação e comprimento
para aplicações como armazenamento automati-
zado, empilhadeiras, transportadores, guindastes, 
plataformas aéreas de trabalho ou elevadores tipo 
tesoura.

   Mais de 50 Anos de Experiência
   Todas as Interfaces Elétricas Comuns são 
Suportadas

Acionamento e Robótica
Para evitar o retorno à posição inicial após uma 
perda de energia, mais e mais motores elétricos 
são equipados com encoder de Múltiplas Voltas. 
Os kits encoders da POSITAL são fáceis de instalar 
em uma configuração normal de fábrica, sem ne-
nhum equipamento complexo. Devido ao sistema 
de Coleta de Energia Wiegand , eles não precisam 
de bateria e podem ser operados por décadas sem 
manutenção. As versões de Múltiplas Voltas de 
Eixo Oco estão disponíveis para uma integração 
direta com braços robóticos e motores de aciona-
mento direto.

   Múltiplas Voltas Sem Bateria - Sem  
Manutenção

   Projetos muito compactos e econômicos
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O Grupo FRABA
A FRABA é um grupo de empresas focadas no 
fornecimento de produtos avançados para o comér-
cio de controle de movimento e automação indust-
rial. A POSITAL é uma fabricante líder de encoders
rotativos industriais há mais de 50 anos e expandiu
seus negócios para incluir sensores de movimento
linear e de inclinação. Outras subsidiárias do Grupo
FRABA incluem o CODORMO, que se concentra 
em sensores de proteção para proteger portas e 
tampas de máquinas de produção. O grupo FRABA 
também é inovador nos processos de design e na 
fabricação de produtos e pioneiro na Indústria 4.0.

História
O Grupo FRABA tem origem em 1918, quando seu 
antecessor, Franz Baumgartner elektrische Appa-
rate GmbH, se estabeleceu em Colônia/Alemanha 
para fabricar relés. Em 1973, a FRABA introduziu 
um dos primeiros encoders absolutos Rotativos 
sem contato. Desde então, a empresa tem desem-
penhado um papel determinante no desenvolvi-
mento de encoders rotativos e outros produtos de 
sensores.

Serviço e Produção
A POSITAL tem um alcance global com subsidiárias 
na Europa, América do Norte e Ásia - e parceiros 
de vendas e distribuição em todo o mundo. Os pro-
dutos são fabricados em instalações de produção 
avançadas. O sistema de produção semi-automati-
zado, guiado por computador, rastreia cada dispo-
sitivo desde o pedido, passando pela montagem e 
teste até a entrega final.

Comércio de Encoders Independentes
O exclusivo localizador de produtos online da  
POSITAL fornece acesso a uma grande variedade 
de soluções sem a necessidade de conhecimen-
to especializado. Milhares de planilhas de dados 
fáceis de navegar estão disponíveis em 11 idiomas. 
A prática tradicional de personalização foi substi-
tuída por esta nova abordagem. Mesmo com um 
milhão de configurações exclusivas, os produtos 
padrão estão prontos para envio em 5 dias úteis.

MAIS DE 50 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM SENSORES DE POSIÇÃO
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Colônia (EMEA) - Hamilton (Américas) - Cingapura (APAC) - Xangai (China)

Junte-se à Nossa Rede!


