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A Portescap combina posicionamento e “feedback” precisos 
com o novo encoder M Sense B 

 

A Portescap apresenta o mais recente lançamento de encoder magnético, o encoder M 
Sense B - projetado especificamente para aplicações que exigem alta precisão e 
desenho compacto. O encoder M Sense B é o primeiro em sua classe a oferecer 
precisão na faixa de 1-1,5 graus em uma banda de resolução de até 1024 linhas com 
um acionamento de linha integrado que resulta em um posicionamento e controle de 
velocidade com alta precisão.  
 
O encoder M Sense B oferece uma solução para uma ampla variedade de aplicações 
com seu acionamento de linha em um único chip que resulta em um encapsulamento 
pequeno e compacto. A conexão de saída proporciona uma excelente flexibilidade para 
integração mais fácil com o resto da aplicação, tudo em um encapsulamento de baixo 
custo. Aplicações incluem, entre outras, bombas médicas, obtenção de imagens, 
ciências da vida, robótica para mercado segurança e controle de acesso além dos 
segmentos aeroespacial e de defesa. 
 
O encoder M Sense B apresenta alta precisão de até 1,5 graus para um controle mais 
preciso de aplicações, reduzindo o risco de erros mecânicos. O acionamento de linha 
integrado reduz a necessidade de um acionamento adicional do cliente ao proporcionar 
linhas longas de comunicação conectadas diretamente entre o encoder e o acionamento. 
A resolução de até 1024 linhas fornece maior precisão em medidas angulares – excelente 
para o feedback de movimento de visão fechada e posicionamento preciso. A flexibilidade 
de saída de cabos está disponível em opções axiais e radiais, oferecendo um desenho 
mecânico compacto em um menor encapsulamento. 
 
O encoder M Sense B combina muito bem com muitas opções de motores magnéticos e 
não-magnéticos de corrente contínua da Portescap que exigem controle de feedback.  
A linha de encoders M Sense oferecerá novos dimensionais futuramente. 
 
A Portescap é globalmente certificada pela norma ISO 9001:2008, e nossa fábrica na 
Índia também é certificada pelas normas ISO 13485, ISO 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007. 
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