
Miniaturowy potencjometryczny  
czujnik położenia  
Typ 8709 

Zastosowania 
Potencjometryczne czujniki położenia są prze-
widziane dla bezpośredniego i dokładnego po-
miaru przemieszczenia. Ich montaż powinien 
zapewniać posuw wodzika bez sił poprzecz-
nych. Istotne jest również zapewnienie moco-
wań, które będą odporne na wibracje. 
Czujniki typu 8709 posiadają miniaturową obu-
dowę co umożliwia montaż w trudno dostęp-
nych miejscach.  
Możliwe zastosowania to: 
• pomiar położenia głowicy dla pras 
• geologia 
• pomiar ugięcia sprężyny 
• pomiar wysokości dla podnośników 
itp.  

Opis 
Suwadło czujnika sprzęgnięte jest z suwakiem 
paskowego potencjometru. Warstwa rezystan-
cyjna, wykonana jest w specjalnej technologii o 
niskim tarciu, pomijalnych drganiach ciernych, 
ścieralności i długim czasie życia. 
Suwadło zapewnia długowieczną pracę, wolną 
od zużycia przez tarcie, poprzez użycie łożyska 
ślizgowego o wysokiej tolerancji. Pozwala to na 
uzyskanie bardzo wysokiej dokładności pomia-
rów.  Poprzeczne siły ograniczają czas życia. 
Dla ich uniknięcia zastosowano sprzęgło kulko-
we. 
Aby uniknąć "efektu pompki" suwadło jest po-
dwójnie, wewnętrznie łożyskowane ślizgowo. 

• Zakresy od 0...25 mm do 0...250 mm 
• Liniowość: max. ±0.05% 
• Średnica obudowy: 12.9 mm 
• Trwałość: 108 ruchów 
• Prędkość posuwu: do 10 m/s 
• Zintegrowany kabel 1 m 
• Opcjonalne wykonania specjalne 



Dane techniczne 

Oznacze-
nie 

Zakres 
pomiarowy 
+1/-0 [mm] 

Liniowość Rezystancja Obciążalność 
przy 40°C ( 0W 

przy 120°C ) 

Max.  
napięcie 

Długość 
obudowy A 

[mm] 

Zalecana 
odległość 

mocowania 
B [mm] 

C Masa 
[g] 

8709-5025 0...25 ±0.2% zakresu 1kΩ 0.5W 20V 74.5 42 30 45 

8709-5050 0...50 ±0.1% zakresu 2kΩ 1W 40V 99.5 67 55 55 

8709-5075 0...75 ±0.1% zakresu 3kΩ 1.5W 60V 124.5 92 80 65 

8709-5100 0...100 ±0.1% zakresu 4kΩ 2W 60V 149.5 117 105 75 

8709-5125 0...125 ±0.05% zakresu 5kΩ 2.5W 60V 174.5 142 130 85 

8709-5150 0...150 ±0.05% zakresu 6kΩ 3W 60V 199.5 167 155 95 

8709-5200 0...200 ±0.05% zakresu 8kΩ 3W 60V 249.5 217 205 115 

8709-5250 0...250 ±0.05% zakresu 6kΩ 3W 60V 299.5 267 255 135 

Wartości elektryczne 
Rezystancja:                                    patrz tabela 
Dopuszczalny błąd rezystancji        ±20% 
Max. napięcie zasilania                   patrz tabela 
Prąd suwaka: 
                                 zalecany:                             <1 µA 
                                 maksymalny:                        10 mA 
(wielkość prądu > 1 µA ma ujemny wpływ na czas życia czujnika 
i liniowość pomiarów) 
Obciążalność:                       patrz tabela 
Izolacja:                                >100MΩ przy 500 V, 2s, 1 bar 
Wytrzymałość izolacji:          500 Vsk/50 Hz 
Warunki środowiskowe 
Zakres temperatur:                                     - 30 °C ... 100 °C 
Zakres temperatur magazynowania:          - 50 °C ... 120 °C 
Wpływ temperatury  
na przyłożony opór                                     -200±200ppm/°C  
na napięcie wyjściowe                                <1.5ppm/°C  
Wartości mechaniczne 
Nieliniowość                                               patrz tabela 
Rozdzielczość                                            10µm 
Siła pozioma                                               <=0.5 N 
Prędkość posuwu                                       <=10 m/s 
Częstotliwość                                              5...2000Hz,                
                                                        Amax=0.75mm, amax=20 g 
Siła posuwu                                                50 g, 11ms 
Klasa bezpieczeństwa zgodna z EN 60529 czujnik:         IP 60 
Złącza elektryczne zintegrowane, kabel ekranowany-długość 1m, 
średnica 4 mm. 

Kody zamówienia 
Potencjometryczny czujnik położenia Typ 8709-5100 
Zakres pomiarowy 100 mm 
Wyposażenie 
 
Zestaw montażowy                                                Typ 8709-Z001 
(2 zamocowania, rysunek) 
1 komplet w dostawie 

brązowy(-) 

zielony 
niebieski(+) 

Montaż                                                        
Do montażu stosuje się 2 zamocowania (patrz rysu-
nek). W tabeli podano zalecane odstępy. 

Wymiary 

Złącze kulowe (patrz rysunek powyżej)                 Typ 8709-Z002 
Wtyk 12 pin                                                            Typ 9941 
Wtyk 9 pin                                                              Typ 9900-V209 
Wtyk 5 pin                                                              Typ 99121 
Montaż wtyków                                                    Typ 99004 
 
Akcesoria: 
Złącze 12 –  z oprzyrządowaniem stołowym  
                                                                               Typ 9941 
Montaż złączy, końcówek kabla 
                                                                               Typ 99004 
 
Certyfikat kalibracji 
Kalibracja czujników bez/z wzmacniaczem/wyświetlaczem co  
20% zakresu ( 6 punktów pomiarowych). 


