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Przetworniki obrotowo-impulsowe i liniowe

Dok³adnoœæ: ± (0,025 + 0,02 x L) mm (w temp. 20°C), L - d³ugoœæ taœmy 
w metrach

-6Wspó³czynnik wyd³u¿enia: 16 x 10  m (m x °C)
Promieñ skrêtu: min. 150 mm
Temperatura pracy: 
Temperatura sk³adowania: -25
Wymiary: 1

0°C do +60°C
°C do +70°C

0 mm x 1,8 mm x L m, d³ugoœæ taœmy nale¿y okreœliæ przy 
zamówieniu; standardowo od 0,5 m do 32 m (inne d³ugoœci dostêpne na 
indywidualne zamówienie)

Dane techniczne

EBMA

taœma magnetyczna trójwarstwowa

do przetwornika liniowego ETMA

Taœma magnetyczna EBMA sk³ada siê z 3 warstw (Rys. 1):
1 - elastyczny pas wykonany z plastiku,
2 - taœma w³aœciwa; namagnesowany stalowy pas 

charakteryzuj¹cy siê umiejêtnoœci¹ stworzenia ekranu 
przeciw zewnêtrznemu polu magnetycznemu, oprócz 
tego jest w kontakcie z górn¹ plastikow¹ warstw¹ (jest 
do niej przyklejony) i jest odpowiedzialny za utrzymanie 
prawid³owej  gêstoœci pasa magnetycznego,

3 - ostatnia warstwa jest najmniej elastyczna. Jest 
dostarczana osobno i powinna zostaæ w³asnorêcznie 
przyklejona przez u¿ytkownika do warstwy 2. Pas 
wykonany ze stali jest obojêtny dla przep³ywu 
magnetycznego, spe³nia tylko funkcjê ochrony warstwy 
2 przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wymiary

Sposób zamawiania

EBMA-X-X

rozdzielczoœæ:
1 : pas magnetyczny 
     dla rozdzielczoœci. 0,1 mm
2 : pas magnetyczny 
     dla rozdzielczoœci 0,04 mm

d³ugoœæ taœmy w [m]
od 0,5 do 32 m
inne d³ugoœci dostêpne 
na zamówienie

Rys. 1: Warstwowa budowa taœmy magnetycznej

Warstwa 2 taœmy magnetycznej jest pokryta wstêpnie 
klejem - nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne 
dociœniêcie warstw do siebie oraz o zachowanie 
odpowiednich warunków otoczenia. Powierzchnia warstwy 
przyklejanej powinna byæ sucha, czysta i g³adka. Nale¿y j¹ 
oczyœciæ 50% roztworem alkoholu. Temperatura 
w pomieszczeniu, w którym odbywa siê sklejanie powinna 
mieœciæ siê w przedziale 20  do 37 C. Pe³n¹ wytrzyma³oœæ 
taœma osi¹ga po 72 godzinach w temp. 21

° °
°C. Aby unikn¹æ 

uszkodzenia taœmy magnetycznej z powodu wewnêtrznych 
naprê¿eñ, nale¿y przechowywaæ taœmê zwiniêt¹ w zwój 
o œrednicy co najmniej 300 mm, warstw¹ magnetyczn¹ 
na zewn¹trz.

L = 0,5 - 32 m
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Zwi¹zki chemiczne nie 
wykazuj¹ce ¿adnego lub ma³e

dzia³anie

Kwas mrówkowy

Olej bawe³niany

F 40%) ormaldehyd (do 

Gliceryna w temp.  93°C

N-hexan

Izooktan

Olej z siemienia lnianego

Kwas mlekowy

Olej mineralny

Olej sojowy

Aceton

Acetylen

Amoniak

Benzyna

Para wodna

Kwas octowy (do 20%) 

Nafta oczyszczona

    

Eter izopropylowy

Kwas olejowy

Woda morska

Kwas stearynowy (do 70%) 

Benzen

Rozpuszczalnik

Nitrobenzen

Kwas azotowy (czerwony)

Terpentyna

Trójchlorek wêgla

Tetrahydrofuran

Toluen

Trójchlorek etylenu

Dwumetylobenzen

Zwi¹zki chemiczne 
wykazuj¹ce dzia³anie 

ma³e do œredniego 

Zwi¹zki chemiczne 
wykazuj¹ce silne dzia³anie

Kwas octowy (20 - 30%) 

70%-owy kwas azotowy

37%-owy kwas azotowy,  93°C

Oddzia³ywanie ró¿nych czynników chemicznych na taœmê magnetyczn¹

Rys. 2: Wymiary zewnêtrzne taœmy EBMA
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