
O módulo de saída de encoder com cód. cat. 2198 sincroniza dispositivos ao seu movimento 
integrado no sistema EtherNet/IP. A fiação reduzida aumenta a confiabilidade ao eliminar a 
necessidade de dividir sinais de encoder entre o motor e o inversor de frequência. O módulo 
também aumenta a flexibilidade de projeto da máquina.  Ele pode sincronizar a qualquer 
eixo de drives de movimento (movimento integrado sobre EtherNet/IP ou virtual) Kinetix® e 
PowerFlex®.

Recursos e benefícios
Desempenho aprimorado e Solução de 
problemas

•  Sincroniza dispositivos de terceiros ao nosso 
sistema de movimento integrado

•  Configure e programe com o software 
Studio 5000 Logix Designer®

•  A instalação em gabinete elimina a necessidade 
de montar encoders sobre a máquina

• Reduz fiação

Flexibilidade aumentada

•  Sincroniza com qualquer eixo de movimento. 
Não é limitado a um eixo próximo

•  Saída configurável: quadratura ou trem de 
pulso

•  Portas de Ethernet duplas suportam uma 
variedade de topologias de rede

•  Fornece controle de acesso baseado em 
funções para rotinas e instruções Add-On

Módulo de saída de encoder EtherNet/IP cód. cat. 2198
Preparando o seu sistema para o futuro e habilitando a Connected Enterprise
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Temperatura  
de operação 0 a +50 °C

Temperatura  
de armazenamento -40 a +70 °C

Umidade 5 a 95% sem condensação

Vibração mecânica 2,0 g de pico de 55 a 500 Hz
Choque mecânico 15 g

Certificações UL, cUL, CE, Korea, C-Tick

Certificações e especificações ambientais

Aplicações típicas
· Sistemas de registro
· Sistemas de câmera
· Sistemas de cola
· Sistemas adesivos

· Rastreamento de linha
· Instrumentação de equilíbrio
· Impressoras em linha
·  Gravação a quente com 

lâmina metálica
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