PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Roboty chirurgiczne do
minimalnie inwazyjnych
zabiegów

Ręcznie Elektronarzędzia
Chirurgiczne
Ręczne urządzenia chirurgiczne

Systemy Dozowania Leków

narzędzi rzemieślniczych. Niemniej

Systemy dozowania leków, które

wyższe wymagania dotyczące

ludzkie mają istotny wpływ na

wyglądają bardzo podobnie do

jednak muszą one spełniać dużo
precyzji, odprowadzania ciepła
oraz redukcji wibracji. Bardzo

ważnym aspektem działania tego
typu urządzeń jest również ich

niezawodność. To samo odnosi się do
silników DC stosowanych w tego typu
aplikacjach. Silniki bezszczotkowe

prądu stałego doskonale pasują do

takich zastosowań ze względu na ich
długą żywotność i możliwości pracy

przy dużych prędkościach. Silniki DC
muszą być w stanie sprostać bardzo

częstym cyklom sterylizacji (minimum
1000 cykli sterylizacji parowej). Obie
właściwości są szczególnie ważne

w przypadku szlifierek medycznych
stosowanych przez chirurgów w

artroskopowych operacjach stawów

kolanowych i barkowych. Jako napęd

został w tym przypadku zastosowany
bezszczotkowy silnik maxon EC13 w
kombinacji z przekładnią planetarną
GP 13. Silnik posiada prędkość

obrotową o wartości 90 000 obrotów

na minutę, jest uszczelniony i odporny
na korozję.
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są zaimplementowane w ciało

komfort życia pacjenta. W wielu

przypadkach tego typu systemy są

niezbędne, aby utrzymać pacjentów
przy życiu – muszą one być, więc
absolutnie niezawodne. maxon
produkuje wysoce precyzyjne
mikronapędy do zastosowań

w systemach bezpośredniego

dostarczania leków. Oddział firmy –
maxon medical specjalizuje się w

Ostatnio, następna generacja operacji
chirurgicznych jest wykonywana
przy pomocy Intuitive Surgical

Inc.’s (Sunnyvale, CA) da Vinci™S

HD Surgical System, który pozwala

chirurgom na wykonywanie operacji
charakteryzujących się minimalnym
poziomem inwazyjności. System
ten stosuje najwyższą dostępną

technologię sterowania napędami
i dzięki temu wszystkie ruchy

są bardzo płynne i precyzyjne
przypominając ruchy bardzo

doświadczonego chirurga – nawet

przy bardzo wolnych prędkościach.

projektowaniu i produkcji rozwiązań

Wybór silników.

zwanych aktywnych implantach.

są serwomotory prądu stałego

napędowych stosowanych w tak

Dywizja ta otrzymała w grudniu 2008
roku certyfikat ISO 13485. System

zarządzania jakością i organizacją
projektu gwarantuje możliwość
dostarczania bezpiecznych,

niezawodnych i zgodnych ze

standardami medycznymi produktów.
maxon medical spełnia najwyższe
wymagania klientów – od doboru
odpowiednich dostawców do

wielowarstwowej kontroli jakości, od
pojedynczych części do produktu
finalnego.

Image © 2011 maxon motor ag

Sercem każdego manipulatora
zaprojektowane i wyprodukowane
przez maxon. Inżynierowie w

Szwajcarii zaprojektowali ponad
trzydzieści różnych jednostek
napędowych w skład, których

wchodziło: 25 silników RE 25, niektóre
z enkoderami w pętli sprzężenia

zwrotnego, silniki RE 13 zintegrowane
z przekładniami planetarnymi GP
13 i enkoderami magnetycznymi
o średnicy 13 mm i silniki z serii
RE 35 wyposażone w enkodery
zewnętrznych dostawców.

Image © 2010 Intuitive Surgical Inc

Ramię Robota
Ciężka i monotonna praca osłabia

Roboty Delta w
kieszonkowym rozmiarze

są między innymi przewlekłe bóle

W dzisiejszych czasach, różne

powodują absencje pracowników i w

miniaturowych rozmiarach stawiają

organizm ludzki. Konsekwencjami
pleców i inne dolegliwości, które

rezultacie są bardzo kosztowne dla

pracodawców. Celem zaprojektowania
ramienia robota COBOT jest

eliminacja tego typu zjawisk. Trzyma
ono narzędzie, a pracownik ma za
zadanie jedynie je płynnie i lekko
prowadzić.

Szybkie i płynne ruchy

poszczególnych osi ramienia

robota są wykonywane przez silniki
szczotkowe maxon. Te wysoce

precyzyjne silniki szczotkowe o

mocach 150 W i 250 W wzmacniają
wielokrotnie siłę generowaną
przez pracownika. Operator

oszczędza w ten sposób energię
i może skoncentrować się na

dokładnym wykonywaniu swojej

pracy. Wymagania, którym muszą

sprostać silniki są bardzo wysokie.

Konieczne jest dostarczenie zarówno
wysokiego momentu jak również
dużej prędkości obrotowej, aby

umożliwić przenoszenie dużych

sił i jednocześnie w prosty sposób
sterować napędami.

Image © RB3D

zadania montażu elementów w
coraz większe wyzwania dla

techniki napędowej. Szwajcarska
firma zrewolucjonizowała rynek

wprowadzając do oferty rodzinę
miniaturowych robotów typu

DELTA. Bardzo mocne silniki maxon
zapewniają wysoce precyzyjne i

dynamiczne ruchy ramion. Firma

ASYRIL zlokalizowana w zachodniej
części Szwajcarii specjalizuje się w

projektowaniu i integracji systemów
mechatronicznych stosowanych

przy szybkim i elastycznym montażu
małych komponentów, na przykład
elementów w mikroskopowych
rozmiarach do mikro-, nanoi biotechnologii. Zamiast

przewymiarowanych silników dużej
mocy i odpowiednio dużej emisji
ciepła, robot DELTA w rozmiarze
kieszonkowym wykorzystuje

oszczędzające miejsce mikrosilniki

maxon motor. Mechanizm równoległy
robota jest napędzany poprzez 3

silniki EC-i 40, które są zamontowane
do płyty powyżej robota.

Image © 2012 Asyril

Systemy magazynowe autonomiczne roboty
zapewniają „zieloną
gospodarkę magazynową”
Firma YLOG buduje autonomiczne
roboty transportujące kontenery w

firmach logistycznych. Inteligentny

Pojazd Autonomiczny (Autonomous
Inteligent Vehicle- AIV) powoduje
obniżenie kosztów energii i

optymalizację wykorzystywanej
przestrzeni magazynowej.

Zintegrowane napędy maxon

zapewniają precyzyjne ruchy pojazdów
AIV. Silniki i przekładnie maxon

umożliwiają wykonywanie wielu

różnych zadań w autonomicznych
robotach. Spośród jedenastu

osi każdego AIV, dziewięc jest

napędzanych przez silniki maxona.

Silniki te są odpowiedzialne za kontrolę
kół oraz za podnoszenie i opuszczanie
kontenerów. Zróżnicowane pod kątem
specyficznych modyfikacji silniki

zostały zastosowane w tej aplikacji.
Każdy pojazd jest wyposażony w

9 silników. Dla przykładu, 4 silniki
maxona z serii EC-max 30 są

używane do sterowania pozycją kół

napędowych. Zalety zastosowanych

napędów komutowanych elektronicznie
to przede wszystkim długa żywotnośc,

wyższe ciągłe momenty oraz momenty
przy startach i hamowaniu, jak również
większe prędkości wejściowe.

Image © 2015 YLOG IS
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Digital Camera – na tropie
dzikich zwierząt
Słonie, lwy lub całe stada antylop –

dzięki specjalnie zaprojektowanym

kamerom cyfrowym dzikie zwierzęta

mogą być bardzo szybko zauważone
i zarejestrowane. Silniki maxon

zapewniają eliminację aberracji
chromatycznej w nagraniach.

Silnik sterujący filtrem ND (neutral
density) zainstalowany w ARRI

AMIRA przesuwa go bliżej czujnika

w warunkach bardzo jasnego światła
na zewnątrz. Zmniejsza się w ten
sposób intensywnośc obrazu w

sposób „neutralny”. W tej aplikacji

zostały zastosowane silniki maxona
z serii RE 8 z enkoderami MR i

przekładniami planetarnymi GP 8.
Szczotkowe silniki DC napędzają

śruby połączone z czujnikiem, które
poruszają filtr w kierunku sensora
obrazu i z powrotem. Firma ARRI

wybrała maxon, ponieważ: „na rynku
jest tylko jeden silnik o średnicy 8

mm zintegrowany z enkoderem o tej
samej średnicy”, powiedział Michael
Haubmann, projektant sprzętu w
ARRI.

Image © ARRI
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System Gimbal –
gwałtowny wzrost
wysokości: stabilizacja
aparatu napędami maxona
Zdjęcia lotnicze mogą być

wykorzystywane przez różne sektory
przemysłowe i biznesowe. Napędy
maxon są używane w systemach

stabilizujących aparaty fotograficzne.

Poziom konsumpcji energii jest bardzo
ważnym czynnikiem w apliakacjach
bezzałogowych statków latających
(UAV). Dzięki większej gęstości

mocy i wyższej sprawności, silniki
bezszczotkowe maxon oferują

mniejszy pobór mocy od innych

mogących być zastosowanych w tego
typu aplikacjach. Po przeprowadzeniu
wielu prób znaleziono rozwiązanie:
maxon EC 32 flat, bezszczotkowy
silnik prądu stałego napędzający
gimbale bezpośrednio (bez

stosowania dodatkowych przełożeń).
Ten specjalnie dostosowany

napęd jest płaski i kompaktowy, a
jednocześnie spełnia wymagania
dotyczące prędkości i momentu

obrotowego. Co najważniejsze, dzięki
napędowi bezpośredniemu na wale

wyjściowym nie mamy żadnych luzów
mechanicznych, co sprawia, że jest
to idealne rozwiązanie do napędu
gimbala.
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Teleskop laserowy –
sztuczne tworzenie
gwiazd dzięki technologii
laserowej
Przed nami jest ciągle bardzo

długa droga zanim będziemy w

stanie stworzyć własne gwiazdy.

Niemniej jednak w zastosowaniach

naukowych technologia taka jest już
używana. Holenderska Organizacja
Rozwoju Zastosowań Naukowych
TNO zaprojektowała system

projekcyjny do bardzo dużego

teleskopu (VLT) dla Europejskiego

Obserwatorium Południowego (ESO).
Tak zwany Optyczny System Rurowy
jest kompleksowym systemem

projekcyjnym generującym sztuczne
gwiazdy. Wysoce precyzyjny

system napędowy zawierający

dwa płaskie silniki bezszczotkowe
maxon, przekładnię planetarną ze

śrubą i enkoder bardzo precyzyjnie
pozycjonują laser. Standardowo,

teleskopy zbierają światło padające
z nieba i skupiają je w urządzeniu.

W nowej technologii zastosowano
przeciwieństwo tego podejścia.

Teleskopy są wykorzystywane do
projekcji wiązek laserowych na

niebie, a tym samym tworzenia

punktów świetlnych. Wiązki laserowe

pobudzają atomy sodu w atmosferze

na wysokości 90 km, które w rezultacie
zaczynają emitować światło. Dzieje
się to z dokładnością 45 mm na
wysokości 90 km.

Image © 2012 TNO/Fred Kamphues/ESO

Bliżej Słońca

Misja Mars – technologia
innego świata

Bez Słońca nie byłoby Ziemi i życia na
Niej. Niemniej jednak nasza wiedza

na temat gwiazdy naszego domu jest

Nie znaleźliśmy małych zielonych

ciągle bardzo ograniczona. To ma

ludzików na Marsie, ale znaleźliśmy

się zmienić w najbliższej przyszłości.

wysuszone jeziora i koryta rzek.

Misje przygotowywane przez NASA
Planety. Zawsze na pokładzie:

Żagle satelit – wielkie
wiosenne porządki

przez szwajcarskiego specjalistę w

Są one używane w komunikacji,

Obecnie nadal wysyłamy roboty

Satelity poprawiają jakośc naszego

odkrywają nowe tajemnice Czerwonej
niezawodne silniki produkowane
dziedzinie napędów – maxon.

w długą podróż na Marsa. Badają
one krajobraz, próbki skał i robią

zapierające dech w piersiach zdjęcia.
Pierwszym z takich robotów był

Sojourner, łazik z sześcioma kołami,
który wylądował na Marsie 4 lipca

1997 roku. To był historyczny moment

ponieważ wszystkie poprzednie próby
zakończyły się niepowodzeniem.

Pojazd był napędzany przez napędy
elektryczne maxon. Kolejne łaziki

marsjańskie: Spirit i Opportunity były
napędzane silnikami maxon. W tej

chwili Europejska Agencja Kosmiczna
we współpracy Agencją Rosyjską

przygotowują projekt kolejenej misji
na Marsa – jego nazwa to ExoMars.
Misja powinna wystartować w 2016
roku i po raz kolejny do współpracy

została zaproszona firma maxon, tym
razem z najnowszą i precyzyjną serią
napędów DCX do łazika ExoMars.

Image © NASA/JPL-Caltech

prognozowaniu pogody i badaniach.
życia. Jednak w niedalekiej

przyszłości będzie ich zbyt dużo w

kosmosie, a ich utylizacja jest bardzo
trudna. W przyszłości mogą one

po prostu odpłynąć w przestrzeń
kosmiczną.

Żagiel rozkładany jest przez

bezszczotkowy silnik EC-max

firmy maxon. Silnik jest połączony
z przekładnią planetarną GP 16,

wyposażoną w elementy ceramiczne,
aby wydłużyć jej żywotnośc i

ochronić przed korozją. Napęd ma
średnicę 16 milimetrów. Jest on

zbudowany zgodnie z ekstremalnie

wyśrubowanymi standardami i może
pracować nawet w przestrzeni

kosmicznej. maxon wykorzystuje

swoje wieloletnie doświadczenia w
przemyśle lotniczym, na przykład
w misjach na Marsa czy też w
programie SpaceX.

Image © Surrey Space Centre

W 2018 roku Europejska Agencja

Kosmiczna ESA wyśle w przestrzeń
kosmiczną swoją słoneczną sondę
orbitalną. Będzie ona wyposażona
w bardzo grubą osłonę termiczną.
Tak jak ludzie nie powinni patrzeć

bezpośrednio na Słońce, przyrządy
pomiarowe muszą być również

wyposażone w ochronę. Natężenie
promieniowania słonecznego na

pokładzie sondy orbitalnej będzie

trzynaście razy wyższe niż na Ziemi.
Podstawowym środkiem ochrony
jest osłona termiczna, która jest

skierowana w stronę Słońca przez

cały czas. Tylko kilka otworów będzie

otwartych, aby umożliwić wykonywanie
pomiarów. Niemniej jednak urządzenia
pomiarowe muszą być również

chronione. W tym przypadku mamy
do czynienia z ochroną poprzez

specjalne filtry i siatkę aluminiową

podczas wybuchów na Słońcu. Siatka
może być umieszczona przed 32

detektorami promieniowania rentgena
poprzez 2 silniki maxon z serii RE13.

Silniki szczotkowe są w tym przypadku
uzwojone równolegle, co zapewnia

wymaganą dla misji żywotność – 10 lat.

Image © ESA - C. Carreau
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Silniki DC

Silniki A-max / RE-max

Silniki DC maxon są to wysokiej

Silniki z tej serii charakteryzują się

wyposażone w bardzo sprawne

zoptymalizowanymi cenami.

jakości silniki prądu stałego

magnesy stałe. Najważniejszym

elementem silnika jest opatentowany
na całym świecie bezżelazowy rotor.

Stwarza to możliwość wykorzystania
najnowszej technologii przy

przygotowaniu bardzo kompaktowych
silników, zoptymalizowanych

mocowo i z niską inercją. Oferta jest
uzupełniona poprzez precyzyjne
przekładnie, które umożliwiają

dostosowanie prędkości i momentu
obrotowego do aplikacji.

Wysokiej rozdzielczości, analogowe
i cyfrowe tochogeneratory w

połączeniu z najnowszą elektroniką

dają możliwości dynamicznej kontroli
nad całym systemem napędowym.
Zastosowanie koncepcji CLL

(Capacitor Long Life) zncznie

zwiększa żywotność silników.

W serii A-max zastosowano magnesy
ze stopu AlNiCo i są wykonywane w
sześciu średnicach od fi 12 do fi 32

mm. Dostępne są wersje wyposażone
w precyzyjne metalowe lub grafitowe

szczotki, ślizgowe lub kulkowe łożyska
oraz wiele możliwości wykonania

osi wyjściowej. Seria ta otrzymała
w 1996 roku nagrodę Innovation
Award. Przy porównywalnych

parametrach koszty produkcji zostały
zredukowane o 20%, a system

Silniki EC

wyposażania w przekładnie,

Elektronicznie komutowane

Jednostki RE-max dostarczają dużo

charakteryzuje zoptymalizowana

oferuje możliwości elastycznego
tachogeneratory i enkodery.

więcej mocy wyjściowej niż A-max

dzięki zastosowaniu bardzo silnych
magnesów neodymowych. Użycie

tych stosunkowo drogich magnesów
spowodowało wzrost ceny jedynie o

bezszczotkowe silniki DC z maxon
charakterystyka momentowa, dużo
wyższa moc wyjściowa, szeroki
zakres prędkości bardzo długa
żywotność.

niewielki procent.

Dane techniczne:

• maksymalna prędkość: do 22.000

Dane techniczne:

• średnica silnika: fi 6 mm – fi 60 mm

• średnica silnika: fi 6 mm – fi 65 mm

• średnica silnika: fi 12 mm – fi 32 mm

Dane techniczne:

• moc wyjściowa: 0,3 W – 250 W
obr/min

• magnesy neodymowe

• grafitowe/precyzyjne metalowe
szczotki

• łożyska ślizgowe/kulkowe

Silniki DC maxon
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wysoką jakością wykonania oraz

• moc wyjściowa: 0,5 W – 22 W

• moc wyjściowa: 1,3 W – 400 W
• maksymalna prędkość:
do 100.000 obr/min

• A-max z magnesami AlNiCo

• zintegrowane czujniki Halla

• grafitowe/precyzyjne metalowe

• wersje przystsowane do sterylizacji

• RE-max z magnesami Neodymowymi
szczotki

Silniki A-max i RE-max maxon

• zdolność dużej przeciążalności
ciśnieniowej

Silniki EC maxon

maxon IDX
Napędy maxon IDX są oparte

na silniku EC-i40, absolutnym
enkoderze magnetycznym
(1-obrotowy) i kontrolerze

pozycjonującym EPOS4. Wysokiej

jakości projekt spełnia wymagania
stopnia ochrony IP 65; jedynie oś

wyjściowa musi być uszczelniona

Silniki EC-max
Silniki EC-4pole

przez użytkownika. Zintegrowane
czujniki temperatury uzwojenia

Wprowadzenie przez maxon serii

Silniki EC flat

przy przygotowaniu linii produktowej

Projekt płaskiego bezszczotkowego

Ta elektronicznie komutowana seria

one zastosowanie w wielu

EC-max jest kontynuacją sukcesu
silników A-max i RE-max.

silników DC bazuje na tej samej
koncepcji. System modularny

stwarza możliwości przygotowania
wielu kombinacji z przekładniami,
czujnikami sprzężenia zwrotnego
i sterowaniem elektronicznym, w

zależności od zapotrzebowania rynku.
Dane techniczne:

• obudowa ze stali nierdzewnej (V2A)

silnika DC Flat sprawia, iż znajdują
aplikacjach. Zaprojektowane z

wewnętrznym lub zewnętrznym

rotorem silniki są często idealne do

aplikacji z ograniczoną przestrzenią
montażową. Przemyślany i

zoptymalizowany projekt sprawia, że

produkcja może być w dużym stopniu
zautomatyzowana, co pomaga
utrzymać atrakcyjną cenę.

i kontrolera pozycjonującego są
analizowane bezpośrednio w

napędzie i umożliwiają optymalne

wykorzystanie zakresu roboczego.

Napedy maxon IDX są konfigurowalne
online i produkowane w ciągu 19
dni roboczych, niezależnie od

konfiguracji. Modularny system

konfiguracji napędu pozwala na

zintegrowanie z silnikiem przekładni

planetarnej (różne typy i przełożenia),
hamulca, enkodera i elektroniki

sterującej z interfejsem EtherCAT,

CANopen lub wejściami i wyjściami
cyfrowymi.

• moc wyjściowa: 5 W – 300 W

Dane techniczne:

Dane techniczne:

• maksymalna prędkość:

• średnica silnika: fi 10 mm – fi 90 mm

• średnica silnika: kwadrat 56 mm

• średnica silnika: fi 16 mm – fi 45 mm
do 25.000 obr/min

• zintegrowane czujniki Halla

• moc wyjściowa: 0,2 W – 90 W

• maksymalna prędkość: do 25.000
obr/min

• moc wyjściowa: 308 W

• nominalny moment obrotowy:
794 mNm

• zdolność dużej przeciążalności

• zintegrowane czujniki Halla

• nominalna prędkość obrotowa:

Silniki EC-4pole maxon

Silniki EC flat maxon

Systemy kompaktowe maxon

• łożyska kulkowe

• zdolność dużej przeciążalności

6.000 obr/min
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Silniki maxon DCX
Program X drives
Rodzina X drives to następna

generacja napędów szczotkowych
i bezszczotkowych prądu stałego
wprowadzona do oferty przez

maxon. Charakteryzuje się ona

przede wszystkim możliwością
konfiguracji online jednostki

napędowej składającej się z

silnika (DC lub BLDC), przekładni
planetarnej i enkodera w pętli

sprzężenia zwrotnego. Bardzo

istotną cechą wszystkich kombinacji
konfigurowalnych online przez
użytkownika końcowego jest

gwarancja wyprodukowania jej

(niezależnie od komponentów, z

których się składa) w ciągu 11 dni

roboczych od momentu wpłynięcia

zamówienia do systemu producenta.
Dzięki konfiguratorowi online istnieje
możliwość natychmiastowego

złożenia zamówienia, od razu po
wyspecyfikowaniu wszystkich

elementów jednostki napędowej.
Cechy charakterystyczne programu
X drives:

• bardzo dynamiczne napędy

• wysoka wydajność i sprawność
• konfigurowalne online

• czas produkcji maks. 11 dni
(dla ilości <50 szt.)
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Najnowsza seria szczotkowych

silników prądu stałego konfigurowalna
online. Bardzo sprawne, dynamiczne
i wydajne jednostki napędowe, w

których zastosowano opatentowany
przez maxon system uzwojenia z

Silniki maxon DC-max

temu silniki mają wyższą sprawność

Szczotkowe silniki prądu stałego w

występowania prądów wirowych),

opiera się na bardzo silnych magnesach

bezżelazowym rdzeniem. Dzięki
(brak strat w rdzeniu z powodu

niższy poziom wibracji (cichobieżność),
brak momentu spoczynkowego

(możliwość bardzo precyzyjnego

sterowania) i niższą indukcyjność

(brak zakłóceń elektromagnetycznych

i dłuższa żywotność). Opcje dostępne
w konfiguratorze to między innymi:
dostosowanie osi wyjściowej,

wybór uzwojenia, wybór sposobu
łożyskowania, dostosowanie

mechaniczne flanszy montażowej,
wybór sposobu podłączenia
elektrycznego.

Dane techniczne:

wersji ekonomicznej. Budowa silnika
ze stopów ziem rzadkich oraz

opatentowanej technologii uzwojenia
maxon z bezżelazowym rdzeniem.

Dzięki zoptymalizowanemu procesowi
produkcji jednostki napędowe z

serii DC-max są dostępne w bardzo

atrakcyjnych cenach. Największą zaletą
serii maxon DC-max są maksymalne
osiągi w minimalnych rozmiarach
obudowy i w bardzo przystępnej

cenie. Komponenty te mogą być

konfigurowalne online i są gotowe do

wysyłki w ciągu 11 dni roboczych od daty
przyjęcia zamówienia do realizacji.

• zakres napięć zasilania: 1,5 VDC –

Dane techniczne:

• zakres dostępnych średnic: od 10

• dostępne średnice: 16 i 22 mm

48 VDC

do 35 mm

• zakres mocy: od 1 do 120 W

• zakres momentów wyjściowych: od
0,94 do 138 mNm

• zakres prędkości: do 18 000 obr/min
• możliwość kombinacji z
przekładniami GPX

• cichobieżność

• możliwość kombinacji z enkoderami

Możliwości konfiguracji

Silniki maxon DCX

• napięcie zasilania: 6, 12 i 24 VDC
• zakres mocy: od 2 do 10 W

• zakres momentów wyjściowych:
od 3,8 do 12,5 mNm

• zakres prędkości: do 6 800 obr/min
• możliwość kombinacji z
przekładniami GPX

• możliwość kombinacji z enkoderami
ENX

Silnik maxon DC-max

Silniki maxon ECX
Najnowsza seria bezszczotkowych

Enkodery maxon ENX
Przekładnie planetarne

silników prądu stałego (BLDC)

maxon GPX

Bezsczotkowe silniki ECX to

Następna generacja przekładni

wymagających prędkości w

maxon. Są one dedykowane do

firmy maxon konfigurowalna online.
doskonałe rozwiązanie w aplikacjach
zakresie od 0 do 120 000 obrotów
na minutę. Bardzo ciche, wysoce
sprawne, trwałe i perfekcyjnie

pasujące do Państwa potrzeb.

Jednostki te są dostępne w wersjach
standardowej, o podwyższonej mocy
i sterylizowalnej. Silniki maxon ECX
mogą być konfigurowalne online i

dzięki zautomatyzowanym procesom
produkcyjnym są gotowe do wysyłki
w ciągu 11 dni roboczych licząc od

daty zarejestrowania zamówienia w
systemie producenta.
Dane techniczne:

• zakres napięć zasilania: 6 VDC –
48 VDC

• zakres dostępnych średnic: od 8 do
22 mm

• zakres mocy: od 2 do 233 W

• zakres momentów wyjściowych: od
0,94 do 33,5 mNm

• zakres prędkości:

do 120 000 obr/ min

• możliwość kombinacji z
przekładniami GPX

• możliwość kombinacji z enkoderami

Silniki maxon ECX

planetarnych produkowanych przez
współpracy z silnikami szczotkowymi
(DC) i bezszczotkowymi (BLDC) z
rodziny X drives. Reduktory GPX

firmy maxon to największa możliwa

do przeniesiania moc mechaniczna
w kompaktowej obudowie.

Modularna konstrukcja i skalowalne
stopnie przełożeń są podstawą do
przygotowywania specyficznych

rozwiązań napędowych spełniających
wymagania aplikacji. Wysoki

moment, duża prędkość wejściowa,
cichobieżność, małe luzy ->

przekładnie GPX spełniają te wszystkie
wymagania. Komponenty te mogą być
konfigurowalne online i są gotowe do
wysyłki w ciągu 11 dni roboczych od

daty przyjęcia zamówienia do realizacji.

Przetworniki obrotowo – impulsowe
maxon z serii ENX zachwycają

bardzo zwartą budową i doskonałą
jakością sygnałów wyjściowych.

3-kanałowy enkoder z sygnałami

rónicowymi gwarantuje poprawne

funkcjonowanie nawet w przypadku

występowania zakłóceń zewnętrznych

spowodowanych dużymi obciążeniami.
Rozdzielczość enkodera może

być ustawiana podczas procesu
produkcyjnego, co powoduje

możliwość złożenia zamówienia
na dowolną liczbę impulsów na

obrót, która mieści się w zakresie
danego przetwornika. Enkodery z

serii EASY są dostęne w wersjach

absolutnej i inkrementalnej. Ich zasada
działania opiera się na wykorzystaniu
magnetycznego zjawiska Halla.

Wykorzystując serię QUAD otrzymują

Państwo na wyjściu 1 impuls na obrót,
który pozwala na pomiar prędkości

wirowania silnika oraz rozpoznawanie
jego kierunku.

Dane techniczne:

Dane techniczne:

• łożyskowanie kulkowe

• rozdzielczość: 1…1024 imp/obr –

• średnica zewnętrzna: od 8 do 42 mm
• zakres temperatur pracy: od -40 do
+100 °C

• maksymalna ciągła prędkość

wejściowa: do 50000 obrotów na
minutę

Przekładnie planetarne maxon GPX

• średnica zewnętrzna: 8, 10 i 16 mm
enkodery inkrementalne

12 bitów (4096 pozycji) – enkodery
absolutne

• zakres temperatur pracy: -40 +100°C

Enkodery maxon ENX
www.maxongroup.com

9

Mikronapędy
Kompaktowy, sprawny i trwały:

te cechy perfekcyjnie określają
mikronapędy maxon. Oferta
zawiera silniki szczotkowe i

bezszczotkowe prądu stałego o
średnicach mniejszych niż fi 10

Przekładnie

mm, zaprojektowane aby znacząco
przynieść korzyści klientom.

Precyzyjne przekładnie zębate

i planetarne są kompatybilne z

maxon zapropojektował mikronapędy

silnikami maxon. Istnieją również

w systemie modularnym przede

możliwości przygotowania

wszystkim dla aplikacji z bardzo

ograniczoną przestrzenią montażową
takich jak systemy transportu
lekarstw, protezy, jednostki

i hamulce

drukowanych, itd.

Tachogeneratory prądu

Dane techniczne:

z dużą dokładnością i wysoką

mikropozycjonerów, montaż płytek

• silniki DC i EC

• średnica silników: od fi 6 mm do fi
8 mm

• moc wyjściowa: 0,2 W do 2 W
• ekstremalnie małe formy
konstrukcyjne

• zastosowanie wysokiej jakości
komponentów ceramicznych

• optymalizacja współczynnik mocy
• montaż w pomieszczeniach
sterylnych (clean-room)

• kompletne systemy (silnik,

przekładnia, Czujnik sprzężenia
zwrotnego, sterownik)

Mikro napędy maxon
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Enkodery, tachogeneratory

stałego, enkodery i resolwery
rozdzielczością sygnału są

montowane bezpośrednio na wałkach
wyprowadzonych z tyłu silnika.
Dane techniczne:

• wysoka rozdzielczość (12 do
2048 imp/obr)

• 2 lub 3 kanały wyjściowe

• Nadajnik Linii, wyjście TTL lub
RS422

• resolwer 10V

rozwiązań specjalnych zgodnych
z wymaganiami aplikacji klienta,

bazując na dużym doświadczeniu
i wiedzy maxon w tym zakresie.

Reduktory są produkowane oraz

montowane w fabrykach maxon,

co jest dużą zaletą i powoduje brak

kłopotów jakościowych przy montażu
z dedykowanymi silnikami tego
samego producenta.
Dane techniczne:

• średnice przekładni: fi 6 mm do fi
81 mm

• moment wyjściowy: 0,003 Nm do
120 Nm

• wersje z tworzywa sztucznego,
metalu i ceramiki

• tachogenrator DC 0,52 V / 1.000

• przełożenia: 3,5:1 do 6 285:1

• hamulec: 0,1 Nm do 2 Nm

• cichobieżne (opcja)

obr/min

enkodery, tachogeneratory i hamulce

• ze zredukowanym luzem (opcja)

przekładnie maxon

Elektronika maxon

Kompletne systemy
dostosowane do
indywidualnych potrzeb

Sterowniki elektroniczne są

Tylko wysoce precyzyjne rozwiązania

wszystkimi silnikami maxon. Do

ruchy elementów mechanicznych, co

przystosowane do współpracy z
silników DC i EC dedykowane

są sterowniki zawierające tryby

sterowania prędkością, pozycją i

momentem (poprzez kontrolę wartości
prądu w uzwojeniach). Najnowszym
układem sterowania w rodzinie jest

EPOS2, który w połączeniu z silnikiem
wyposażonym w czujnik sprzężenia

zwrotnego tworzy kompletny system
sterowania ruchem obrotowym.
Dane techniczne:

• wzmacniacz liniowy

• serwowzmacniacz PWM

• cyfrowy serwowzmacniacz

• komutacja, opcjonalnie metoda
„sensorless”

• 12 V – 70 V DC

• prąd ciągły: do 20 A

• prąd w piku: do 30 A

• tryby kontroli pozycji, prędkości i
prądu

• komutacja sinusoidalna i blokowa

• dostępne, konfigurowalne wejścia
analogowe

• komunikacja poprzez CAN i / lub
RS-232

Serwowzmacniacze maxon

napędu pozwalają na precyzyjne

jest koniecznością w wytwarzanych
dziś maszynach.

Od prostych przekładni po

wyspecjalizowane i kompleksowe
rozwiązania mechatroniczne –
maxon przygotowuje systemy

dostosowane do indywidualnych
potrzeb aplikacji. Wiedza i

Komponenty CIM/MIM
maxon

maxon motor GmbH w Sexau, w

Niemczech posiada bardzo dużą

wiedzę na temat kompleksowego i
zaawansowanego technologicznie
wytwarzania form wtryskowych i

kompletnych komponentów. Oferuje
on elementy ceramiczne (CIM) i

metalowe (MIM) pod marką maxon
ceramic.

Cechy komponentów CIM:

• ekstremalnie twarde i wysoce
odporne na zużycie

doświadczenie zgromadzone przez

• wytrzymałość na zginanie i

produkcji standardowych rozwiązań

• niska masa

lata przy projektowaniu i wdrażaniu do
jest świetną bazą do przygotowywania
tego typu aplikacji. Dla maxon

jakość rozpoczyna się od doboru
pojedyńczych komponentów, a

kończy na obsłudze posprzedażowej.
Wiedza zgromadzona przy

prowadzeniu i wdrażaniu wielu

projektów jest gwarancją kompetencji

złamanie do 1.200 N/mm²

• wysokie temperatury pracy i
wytrzymałość chemiczna

• biokompatybilność
• doskonały izolator

Cechy komponentów MIM:
• doskonałe właściwości
mechaniczne

i prawidłowych odpowiedzi.

• wytrzymałość na zginanie i

samodzielnie w swoich fabrykach

• wysoka gęstość: 98%

maxon projektuje i produkuje

większość komponentów. Z nowymi
technologiami produkcji takimi jak
CIM / MIM nawet niewielkie ilości

złamanie do 1.200 N/mm²

• do zastosowań w aplikacjach z
gazami i różnicami w ciśnieniu
dzięku zamknięty porom

produkcyjne mogą być atrakcyjne

• wysoka jakość powierzchni

Specyficzne rozwiązania maxon

komponenty CIM i MIM maxon
www.maxongroup.com

cenowo.

zewnętrznej
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Silniki momentowe w
obudowie lub bez
Technologia napędów bezpośrednich
coraz częściej zastępuje jednostki
konwencjonalne składające się z

silnika i przekładni. Korzyści widać

Kompaktowe napędy z serii
DUET
Kompaktowe napędy ze

zintegrowanym w jednej obudowie

sterowaniem zyskują coraz bardziej
na znaczeniu. DUET składa się z

silnika z rodziny TETRA Compact,
zintegrowanego sterownika

WHISTLE i niezbędnego czujnika

pozycjonującego. Wysoka wydajność
napędu jest realizowana poprzez
serię Simpll! i oferuje w pełni

programowalny, cyfrowy sterownik
pozycjonujący z interfejsem
CANopen.

Dane techniczne:

i elastyczność w systemie. Dzięki

temu można zastosować mniejszy
luzy mechaniczne pochodzące z

Rolki napędowe bez
przekładni

mechanicznych. Napędy dostępne

Włoska firma Motor Power Company

(dostarczane bez obudowy i

towania i przeładunku materiałów.

gabarytowo napęd i wyeliminować

niedokładności wykonania przekładni
są w dwóch wersjach: frameless
łożyskowania do bezpośredniej

integracji w urządzeniu) i w obudowie
(z łożyskowaniem, czujnikiem w pętli
sprzężenia zwrotnego, hamulcem,
osią wyjściową lub otworem
przelotowym).

Dane techniczne:

• wielobiegunowy magnes stały –
silnik synchroniczny

• moment obrotowy: 0,16 - 2,8 Nm

• moment ciągły: 1,9 - 770 Nm

• stopień ochrony: IP 65

• stopień ochrony: IP65

• komutacja sinusoidalna

• kontrola temperatury

opracowała nowe koncepcje sor-

Proponuje pakiety napędy złożone

z rolek napędowych pozbawionych

przekładni mechanicznych – napęd
bezpośredni. Wszystkie dostępne
rozwiązania są zorientowane na

kontrolę ruchu, magazynowanie i

ochronę materiałów oraz produktów w
trakcie produkcji, sortowania, maga-

zynowania, dystrybucji i konsumpcji.
Dane techniczne:

• rolki napędowe w średnicach 46, 60
i 76 mm

• różne możliwości realizacji pętli

• moc mechaniczna: 50 - 260 W

• Interfejs CANopen (DSP 402)

• wersje z osią, otworem przelotowym

• układy sterowania z interfejsem

Typoszereg produktów DUET

Silnik DDR w wersji Power Pack

• klasa izolacji: F

• Enkoder w sprzężeniu zwrotnym
• Funkcje master/slave
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jak na dłoni – szeroki zakres pracy

sprzężenia zwrotnego
i bez obudowy

• moment nominalny: 0,6 - 3,1 Nm
CANopen, Profibus lub I/O

Rolki napędowe bez przekładni

Napędy bezpośrednie PSD
Napędy bezpośrednie PSD są
dedykowane do zastosowań
w automatycznej zmianie

formatu produkcji. Są to systemy

mechatroniczne ze zintegrowanym

kontrolerem, interfejsem sieciowym i

absolutnym systemem pozycjonowania
bez użycia baterii. Zastosowany

silnik krokowy ze zintegrowanym

sterownikiem i sieciowym interfejsem
komunikacyjnym pozwala osiągać
wyższe prędkości przy niższych

momentach obrotowych. Napędy

bezpośrednie PSD oferują znacząco
bardziej kompaktową budowę i

łatwe okablowanie dzięki eliminacji

sterownika zewnętrznego – opłacalne
rozwiązane do zmiany formatu
produkcji.

Dane techniczne:

• moment nominalny: 0,4 - 8 Nm
• prędkość nominalna:
50 - 1.000 obr/min

• stopień ochrony: do IP 65
• zakres pozycjonowania

absolutnego: 977 - 4026 obrotów

• wiele dostępnych interfejsów
sieciowych

przekładnie zębate halstrup-walcher

Inteligentne systemy
pozycjonowania
halstrup-walcher projektuje i produkuje

Przekładnie zębate –
wykonanie specjalne

systemy pozycjonowania z wysokim

halstrup-walcher jest producentem

inteligencją do pozycjonowania

zakresie od 20 Ncm aż do 100 Nm.

stopniem integracji oraz autorską
i kontroli osi pomocniczych.

Zintegrowana elektronika z reguły

odciąża znacznie sterowanie główne
maszyny.

Dzięki absolutnemu pozycjonowaniu

nie są wymagane w maszynie żadne
czujniki zbliżeniowe albo wyłączniki

krańcowe, żadne dodatkowe enkodery
impulsowe albo absolutne.
Różne serie produktowe:

• PSE3xx z silnikiem EC

• PSE2xx z silnikiem DC
• PSE1xx z silnikiem AC

Serie te różnią się zastosowanymi
silnikami, wyglądem i rodzajem

sterowania (Profibus DP, CANopen,

DeviceNet albo interfejs analogowy),
tak że klient może wybrać do swojej
aplikacji optymalne i najbardziej

korzystne finansowo urządzenie.
Zalety:

• Wielkość partii produkcyjnej: 1 sztuka
• redukcja okablowania

• redukcja czasu instalacji
• redukcja kosztów

Napędy liniowe halstrup-walcher

przekładni zębatych o momentach w
Przekładnie mogą być kombinowane
z silnikami różnych producentów.
Prawie wszystkie komponenty są

dostarczane również jako napędy

nastawne z wyłącznikami krańcowymi
i potencjometrami w pętli sprzężenia
zwrotnego pozycji.

Z niewielkiej ilości podstawowych

typów przekładni można realizować

na zasadzie modularności dużą ilość

rozwiązań napędów przystosowanych
specjalnie dla klienta.

Napędy nastawne są używane w
aplikacjach sterowania ruchem.

Zadany kąt obrotowy jest zamieniony
przez wałek odbiorczy w czasie.
Po osiągnięciu pozycji zadanej

następuje odłączanie silnika przez
wyłącznik krańcowy. Mechaniczne
samohamowność chroni przez
to przekładnię i silnik przed
uszkodzeniem.

Pozycja wałka odbiorczego może być
odczytana poprzez potencjometr i
przesłana do nadrzędnego układu
sterowania.

Systemy pozycjonowania halstrup-walcher
www.halstrup-walcher.de
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Silniki AC
Silniki AC znajdujące się w ofercie
konieczne certyfikaty we wszystkich

Silniki krokowe i systemy
silnika krokowego

Silniki asynchroniczne są głównie

2-fazowe silniki krokowe charakteryzują

jednym kierunku wirowania, silniki

pozycjonowania oraz brakiem

KWAPIL posiadają wszystkie

wariantach napięcia zasilania.

się wysoką dokładnością

dostarczane dla zastosowań w

indukcyjne przy szybkiej zmianie
kierunku wirowania. Te ostatnie

Bezszczotkowe silniki DC

startowym i wbudowanym hamulcem

Bezszczotkowe silniki DC z regulacją

zastosowań w pracy cyklicznej

kompaktowe. Seria BLU jest łatwa w

dysponują wysokim momentem
ciernym, są zaprojektowane do
30 minut (ciągle). Opcjonalnie

wbudowany tachogenerator w

silnikach AC pozwala na regulację
w szerokim zakresie prędkości.

Prosta budowa w połączeniu z dużą
niezawodnością i korzystną ceną
sprawia, iż jest to interesujące

rozwiązanie dla wielu aplikacji.
Dane techniczne:

• moc: 6 W do 200 W

• wielkość kołnierza : 60 mm do
104 mm

• napięcie zasilania: 100 V do
3 x 400 V AC

• certyfikaty: CE, UL i cUL

użyciu (plug & play), serie BLH i BLF
są wielofunkcyjne. Wszystkie typy
posiadają funkcje ochronne takie

jak na przykład sygnał alarmowy i

automatyczne zatrzymanie silnika w
przypadku przeciążenia.
Dane techniczne:
• wielkości kołnierzy: 60 mm, 80 mm,
90 mm i 104 mm

• moc wyjściowa: 15 W do 200 W

• prędkość obrotowa: 80 obr/min do
3000 obr/min

• maksymalny moment: do 70 Nm

• przekładnie: 20 różnych przełożeń

moment trzymający, niski poziom

wibracji i cihobieżność. 5-fazowe silniki
krokowe z serii RK z mikrokrokiem

gwarantują małe wibracje (smooth
drive). Systemy z przekładniami
harmonicznymi, planetarnymi
stożkowymi umożliwiają dużą

dokładność pozycjonowania. Dostępne
jest również wykonania z hamulcem
elektromagnetycznym (fail sejf).
Dane techniczne:

• IP65 – typy ze złączami w pudełku
zaciskowym

• niskie wibracje, cichobieżne

• wielkość kołnierza: 28 mm do
90 mm

• napięcie zasilania: 24 V / 36 V DC,

• certyfikaty: CE, UL i cUL

silniki AC, przekładnie i sterowniki Oriental
Motor

asortyment produktowy, wysoki

przelotowymi

• przekładnie: 20 różnych przełożeń
od 3:1 do 180:1

Innymi ich cechami są szeroki

• moment trzymający: do 12 Nm

• przekładnie z osiami lub wałkami

• sterowane silniki 1-fazowe

pozycji w pętli sprzężenia zwrotnego.

od 5:1 do 200:1

• hamulec (opcja)

• stopień ochrony: IP67
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prędkości obrotowej są bardzo

konieczności stosowania czujników

• sterowniki mikrokrokowe
110 V / 230 V AC

• stały moment w całym zakresie

• przekładnie (opcja)

Silniki bezszczotkowe DC Oriental Motor

silniki krokowe i sterowniki Oriental Motor

prędkości obrotowej

• certyfikaty: CE, UL i cUL

Stoły obrotowe z osiami
przelotowymi

Seria DG prezentuje kompaktowe

Aktuatory liniowe
Oriental Motor oferuje wiele różnych
aktuatorów liniowych:

bardzo małe, wysokiej dokładności
bazujące na wrzecionach z serii

DRB do zastosowań w przemyśle

półprzewodnikowym, bardzo szybkie i
silne, dokładne osie liniowe i cylindry
liniowe z serii EZ Limo i systemy

zębate z seriiLA i LAS do poruszania
bezpośrednim obciążeniem.

Odpowiednie układy sterowania są
zawarte w pakietach systemu.
Dane techniczne:

• wymiary kołnierza: 20 mm, 28 mm,
42 mm, 60 mm, 80 mm

• długość skoku: 25 mm do 1000 mm
• siła posuwu pionowego: 15 N do
300 N

• prędkość posuwu: do 800 mm/s
• powtarzalność: do 0,005 mm
• z hamulcem i zwolnienienm
ręcznym (opcja)

• z hamulcem trzymającym (opcja)

Aktuatory liniowe Oriental Motor

aktuatory obrotowe z ekstremalnie
wysoką dokładnością
pozycjonowania.

Zawarte korzyści:

Wentylatory

łatwe kablowanie lub przeciąganie

Rodzina produktów ORIX obejmuje:

dzięki zastosowaniu dużego otworu

chłodzenia, promieniowy wentylator

możliwość napędu bezpośredniego,
węży doprowadzających energię
w stole obrotowym i krótki czas

odpowiedzi. Punkt bazowy może
być łatwo ustawiony za pomocą
opcjonalnego czujnika.
Dane techniczne:

• wielkości kołnierzy: 60 mm, 130 mm
i 200 mm

• maksymalna prędkość: 200 min-1
• maksymalne obciążenie osiowe:
4000 N

Osiowy wentylator do wentylacji i
do punktowego dokładnego

chłodzenia i poprzeczny wentylator
promieniowy do szerokiego

płaskiego chłodzenia. Dodatkowo

w ofercie znajdują się wentylatory

ze specjalnymi funkcjami takimi jak
alarm i regulacja prędkości.
Dane techniczne:

• wentylatory osiowe: 42 mm do
250 mm

• maksymalny moment trzymający:

• wentylatory promieniowe: fi 50 mm

• rozdzielczość mikrokroku: 0,002° do

• wentylator poprzeczny strumieniowy:

• powtarzalność: ±0,004°

• 12 V / 24 V DC, 110 V / 230 V AC

50 Nm

0,04° na krok

• napięcie zasilania: 230 V AC
• certyfikaty: CE, UL i cUL

do fi 160 mm

150 mm do 300 mm

• wersje z żywotnością do 100.000
godzin pracy

• czujnik bazowania (opcja)

• certyfikaty: CE, UL i cUL

stoły obrotowe ze sterowaniem Oriental
Motor

wentylatory Oriental Motor
www.orientalmotor.de
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Złącza obrotowe
Firma LTN Servotechnik spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością

rozwija i wytwarza od 30 lat wysokiej
jakości złącza obrotowe i integruje

zastosowań w medycynie

zaawansowanych kombinacjach,

Firma LTN Servotechnik GmbH

Resolwery

specjalne złącz obrotowych do

Resolwer przetwarza pozycję kątową

aplikacjach oświetlenia medycznego.

maszyn.

swoje produkty także do wysoce

które są gotowe i łatwe do montażu.
Dane techniczne:

• w formie pięrścieni lub dysków
• otwarte lub zamknięte

• sygnałowe i / lub do przenoszenia
mocy

• średnica zewnętrzna: fi 12 mm do fi
286 mm

• średnica wewnętrzna: fi 5 mm do fi
170 mm

• 2 A do 25 A / 240 V

z Niemiec oferuje wykonania

zastosowań, między innymi w

Dzięki wysoce wyspecjalizowanej i
doświadczonej kadrze, producent

dopasowuje rozwiązanie w zakresie
obrotowego przesyłu danych
i sygnałów w wymagających

rozwiązaniach wieloosiowych lamp
operacyjnych.

• 2 do 36 pierścieni kontaktowych

Dane techniczne:

• stopień ochrony: do IP65

• 6 pierścieni z obciążeniem do 1 A

• prędkość obrotowa: do 500 obr/min
• przyłącze: przewody, kable, zaciski,
złącza

• zakres temperatur: -20 °C do +80 °C
• wykonania specjalne na zapytanie

Złącza obrotowe LTN
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Złącza obrotowe do

osi obrotowych lub obrotowych części
Obszar zastosowania zawiera się od
technologii napędów i automatyki,

poprzez siłownie wiatrowe, techniki
bezpieczeństwa i nadzoru, budowy

maszyn aż do technologii medycznej.
Dane techniczne:

• średnica zewnętrzna: fi 36 mm i fi
52 mm

• maks. 9 pierścieni (9 kanałów)

• średnice osi przelotowych: fi 12 mm

• 3 pierścienie z obciążeniem do 16 A

• zakres temperatur: -55 °C do +155 °C

• prędkość obrotowa: maks. 5 obr/min

• 1, 2, 3 albo 4 pary biegunów

• maks. napięcie: 48 VDC

• temperatura pracy: -10…+80 °C

Złącza obrotowe do zastosowań w medycynie

i fi 17 mm

• prędkość: do 20.000 obr/min
• wysoka precyzja

Resolwer LTN
www.ltn.de

Silniki AC

Silniki DC

Ekonomiczne silniki prądu przemi-

Ekonomiczne silniki DC, zaprojekto-

synchroniczne i komutatorowe są

bocznikowe i z magnesami trwałymi

ennego 1-fazowe i 3-fazowe, silniki
bazą do przygotowania wielu kombinacji z przekładniami zębatymi,

ślimakowymi i podwójnym ślimakiem.
Przekładnie mogą być produkowane
z osią stałą i otworem przelotowym.
Silniki są wyposażone w naprężone

łożyska kulkowe, aby móc realizować
bardzo ciche ruchy. Przekładnie
wytwarzane z stopów metali są

dostępne w niezliczonej ilości wariantów, na zamówienie z hamulcami
tachoprądnicami, itd.
Specyfikacja:

wane jako szeregowe, szeregowosą bazą do przygotowania wielu

Bezszczotkowe
motoreduktory DC

ślimakowymi i podwójnym ślimakiem.

Parvalux oferuje swoim klientom

z osią stałą i otworem przelotowym.

motoreduktorów o mocy zbliżonej do

kombinacji z przekładniami zębatymi,
Przekładnie mogą być produkowane

Na szczególną uwagę zasługuje seria
przekładni planetarnych. Silniki są

wyposażone w naprężone łożyska

kulkowe, aby móc realizować bardzo

ciche ruchy. Przekładnie wytwarzane z
stopów metali są dostępne w niezli-

czonej ilości wariantów, na zamówie-

nie z hamulcami tachoprądnicami, itd.

• napięcie zasilania: 100 V do

Specyfikacja:

• moc znamionowa: 3,7 - 120 W

• moc znamionowa: 7,5 - 350 W

3 x 440 VAC

• znamionowa prędkość: 1.400 /
2.800 obr/min

• napięcie zasilania: 12 - 250 VDC
• znamionowa prędkość: 1.500 6.000 obr/min

• stopień ochrony: do IP 65

• stopień ochrony: do IP 65

• przekładnie ze smarowaniem

• przekładnie ze smarowaniem

• wersje z puszkami połączeniowymi
zapewniającym długą żywotność

• montowane w każdej pozycji

• minimalna prędkość wyjściowa:
0,22 obr/min

• wersje z puszkami połączeniowymi
zapewniającym długą żywotność

• montowane w każdej pozycji

• minimalna prędkość wyjściowa:
0,5 obr/min

• moment wyjściowy: do 250 Nm

• moment wyjściowy: do 250 Nm

Parvalux silniki AC

Parvalux silniki DC

jeden z największych zakresów

kW. Niezależnie czy potrzebna jest
przekładnia ślimakowa, zębata czy
też obie, niezależnie od prędkości
obrotowej czy oczekiwanego mo-

mentu obrotowego, Parvalux oferuje
rozwiązania wysoko jakościowe i

niskobudżetowe. Otwory przelotowe

lub osie podwójne są dostępne opcjonalnie, jak również różne sposoby
montażu.

Specyfikacja:

• rozmiary flanszy montażowej:

53 mm x 53 mm, 60 mm x 60 mm,
86 mm x 86 mm

• moc: 26…660 W

• prędkość wyjściowa:
0,5 - 5.000 obr/min

• moment wyjściowy: 1,2…250 Nm
• stopień ochrony: IP 55

• kombinowane z więcej niż
20 typami przekładni

Parvalux bezszczotkowe motoreduktory DC
www.parvalux.com
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Silniki DC bez przekładni

Silniki z przekładniami

Silniki DC Nidec – silniki

komutatorowe ze stałym wzbudzonym
polem – są dedykowane do

Silniki z przekładnią zębatą

V. Charakterystyka momentowa

Przekładnie zębate Nidec w

charakterystyką silnika bocznikowego.

wyróżniają się przez ich wysoką

niskich napięć zasilających, do 32
tych silników jest porównywalna z

Silniki są dostarczane w zamkniętej

obudowie, twornik pierścieniowy jest
osadzony zależnie od wykonania w

łożyskach ślizgowych lub kulkowych.
Elektryczna budowa odpowiada
klasie materiału izolacyjnego E

lub B. Isntieje możliwość użycia

tworzyw sztucznych jako materiałów
izolacyjnych i dostosowanie klasy
izolacji do wytycznych zgodnych
z normą UL/CSA. Silniki mogą

być wyposażone w urządzenia

eliminujące zakłócenia i wyłącznik
termiczny. Są one stosowane w

technice laboratoryjnej, automatyce
przemysłowej, medycynie,

komunikacji i optyce, jak również
w urządzeniach gospodarstwa
domowego.

Dane techniczne:

• średnica: fi 30 mm do fi 90 mm

• napięcie znamionowe: 12 V i 24 V

sprawność, dużą obciążalność i
trwałe smarowanie. Przekładnie
zębate Nidec z silnikami są

inwersyjne i mogą być instalowane w
każdym położeniu.

Obudowa przekładni wykonywana
jest z tworzywa sztucznego lub

odlewów cynkowych i aluminiowych.
Proste lub ukośne koła zębate i

zębnik są wykonywane z tworzywa
sztucznego, twardego materiału,

brązu albo stali. Silniki prądu stałego
Nidec z przekładniami zębatymi

znajdują zastosowanie w automatach
vendingowych, urządzeniach

biurowych, wyposażeniu laboratorium,
technice medycznej i wielu innych
dziedzinach przemysłowych.
Dane techniczne:

• średnica: fi 33 mm do fi 75 mm

• napięcie znamionowe: 6 V, 12 V, 18
V i 24 V

• prędkość znamionowa: 4 000 obr/

• prędkość znamionowa: 10 obr/min

• moment znamionowy: 0,7 Ncm do

• moment znamionowy: 0,5 Nm do

Silnik DC Nidec

Silniki z przekładnią zębatą Nidec

min do 14 500 obr/min

40 Ncm
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połączeniu z silnikami prądu stałego

do 350 obr/min
6,3 Nm

ślimakowymi

Wysoka sprawność, duża

obciążalność, szeroki zakres

prędkości dzięku 1- do 5-stopniowym,
powszechnie znanym przekładniom

ślimakowym i trwałe smarowanie są to
istotne cechy silników elektrczynych
Nidec z przekładniami ślimakowymi.
Są one inwersyjne i mogą być

montowane w każdym położeniu.

Obudowa przekładni wykonywana jest
z odlewów wtryskowych cynkowych
albo aluminiowych, koła ślimakowe
z tworzywa sztucznego, twardego
materiału, brązu albo stali.

Kombinacje te znajdują zastosowanie
głównie w budowie maszyn,

urządzeniach biurowych i maszynach
do rolnictwa, urządzeniach

wyposażenia laboratorium, układach

sterowania ruchem i na polu fotografii.
Dane techniczne:

• napięcie znamionowe: 12 V do
42 V DC

• moment znamionowy: do 8 Nm
• zwiększona żywotność

• zintegrowany 2-kanałowy czujnik
Halla IC

• cihobieżność

• perfekcyjny współczynnik stosunek
cena/wydajnością

silniki z przekładniami ślimakowymi Nidec

Wentylatory
Silniki BLDC
Małe, ekstremalnie niedrogie
bezszczotkowe silniki DC ze

zintegrowaną elektroniką do różnych
zastosowań: w urządzeniach

Silniki z czujnikami Halla
Wiele silników produkowanych

przez Nidec wyposażonych jest

biurowych, towarach płóciennych,
sprzętach do przygotowywania

żywności, inteligentnym budownictwie
i sprzętach medycznych.

w zintegrowane czujniki Halla.

Dane techniczne:

precyzyjne sterowanie pozycją.

• moc: do 12 W

Umożliwia to proste i w miarę

Dane techniczne:
• 1 lub 2 kanały

• wykonania 2- lub 3-przewodowe

silniki z czujnikami Halla Nidec

• 3 rozmiary obudowy
• napięcie znamionowe: 12 V / 24 V DC
• funkcje ochronne

• dostępne różne logiki sterowania
• z przekładniami (opcja)

silniki BLDC z przekładniami Nidec

Nidec projektuje i produkuje osiowe

wentylatory dla różnych zastosowań,
które wymagają najwyższej jakości i
ciągłej dostępności.

Seria wentylatorów Ultra Flo oferuje
najwyższą wydajność, wysokie

ciśnienie statyczne i minimalną

głośność. Różne zakresy napięcia
zasilania, sygnały sprzężenia

zwrotnego, możliwość kontroli
prędkości i metody nadzoru

stwarzają optymalną podstawę do

użycia wentylatorów we wszystkich
zakresach, gdzie jest absolutna
konieczność chłodzenia.
Dane techniczne:

• wielkości ramek: 40 mm x 40 mm
do 172 mm x 150 mm

Wentylatory Nidec
www.nidec-ma.com
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Ponad 40 lat innowacji i usług
Firma Kwapil & co GmbH została

założona przez Kurta Kwapila w 1975
roku. Pan Kwapil skorzystał ze swoich

doświadczeń praktycznych w zakresie
technologii napędu i rozpoczął stopniowo wdrażać swoje wyobrażenie

dotyczące dostaw silników i napędów,

spełniając wymagania klientów i aplikacji. Ekipie firmy Kwapil udało się
nawiązać stopniowo współpracę z
siecią

producentów

przekładni,

silników,

prowadnic

przemysłowych

układów

liniowych,

sterowa-

nia i elektroniki. Równocześnie centrala firmy została wyposażona w

technologie konstrukcyjne i produk-

cyjne dla rozwoju i produkcji części
mechanicznych potrzebnych dla skom-

pletowania systemów napędowych.
Udało się tak zbudować efektywnie

działającą organizację, która jest w
stanie

dostarczyć

rozwiązanie

napędowe uszyte na miarę dla sze-

rokiej skali aplikacji przemysłowych.
Podczas

ponad

35

letniej

austriackim wyśmienitą reputację,

Headquarters
Kwapil & Co GmbH
Kammelweg 9
AT-1210 Wien

maszyn i urządzeń przemysłowych.

Telefon +43 1 278 85 85

sąsiednich krajów Europy Środkowej.

verkauf@kwapil.com
www.maxongroup.at

działalności firma osiągnęła na r ynku
przede wszystkim wśród producentów
Obecnie poszerza swoją aktywność do

V2020-03 zastrzegają zmiany i błędy, także technicznemu artykułowi. Stosunki wielkości przy ilustracjach są różne.
Dla wszystkich zastosowań powinny być używane testowane produkty pod warunkami praktyki. Wszystkie prawa (nazwy spółki, logo, itd.) są przy obecnych właścicielach

