Precision Drive Systems

Kwapil & Co
Přehled produktů

Kwapil & Co - Váš partner v oblasti
pohonné techniky od roku 1975
O společnosti

Společnost Kwapil & Co, založená v roce 1975 Kurtem Kwapilem, nabízí produkty předních
světových výrobců pohonné techniky a elektroniky již více než 40 let. Široká nabídka produktů
sahá od motorů a víceosých řídících jednotek až po kompletní mechatronické pohonné
systémy.
Kwapil & Co se sídlem ve Vídni má své pobočky také v rakouském Linci, v Brně a spolupracovníky v Polsku a Maďarsku. Aktivně nabízí své služby také na Slovensku, ve Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Srbsku.
Od roku 2012 je společnost Kwapil & Co členem švýcarské skupiny maxon.
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Správný pohon
pro Vaši aplikaci
Nabízíme řešení

Díky obsáhlé produktové nabídce, zahrnující jak výrobky maxon, tak produkty dalších renomovaných výrobců, jako jsou Oriental Motor, LinMot, Nidec Motors & Actuators, halstrup-walcher
a mnoho dalších. Můžeme nabídnout širokou škálu řešení.
Naše motory se používají v řadě průmyslových aplikací, ale také v lékařských přístrojích,
logistice, potravinářském průmyslu, letectví a v automobilovém průmyslu.
V případě, že naše standardní produkty nedostačují ke splnění specifických požadavků
zákazníků, vytvoříme speciální zákaznická řešení kombinováním kvalitních pohonných
komponentů a mechatronických systémů.

Kwapil & Co přehled výrobků
→ Mechatronické pohonné systémy
→ Kompaktní pohony
→ Kartáčové DC motory
→ Bezkartáčové DC motory
→ AC motory
→ Krokové motory
→ Lineární a rotační aktuátory
→ Lineární motory
→ Lineárně-rotační motory
→ Magnetické pružiny
→ Motorizované válce
→ Převodovky
→ Řídicí jednotky
→ Ventilátory
→ Keramické komponenty
www.maxongroup.cz
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Vysoký výkon v malých rozměrech
Účinnost přes 90%.

maxon DC motory
Vinutí bez želeného jádra

maxon EC motory

Hlavní charakteristiky
→ Bez cogging momentu

Hlavní charakteristiky
→ 	Velmi dobré řízení rychlosti i polohy

→ Krátkodobé vysoké přetížení

→ 	Krátkodobé vysoké přetížení

→ Nízké elektromagnetické rušení

→ Velká životnost

Kartáčové stejnosměrné motory
s rotorem bez železného jádra,
v rozměrech Ø 6 – 65 mm, s výkonem
do 250 W.

Produkty
Motory DCX a RE poskytují vysoký
výkon a vyznačují se robustním provedením.
Motory DC-max a A-max zajišťují maximální výkon za rozumnou cenu.
Motory DCX a DC-max lze konfigurovat online. Jsou k dispozici z výroby již
za 11 pracovních dní.

Vinutí bez želeného jádra

Bezkartáčové elektronicky komutované stejnosměrné motory. Jsou
k dispozici v rozměrech Ø 4 – 60 mm,
s výkonem do 480 W.

→ 	Rychlost až 120.000 min-1
→ 	Sterilizovatelnost, až 2.000 cyklů

Vinutí se železným jádrem

Bezkartáčové elektronicky komutované stejnosměrné motory s vnějším
a vnitřním rotorem. Jsou k dispozici
v rozměrech Ø 9,2 – 90 mm, s výkonem do 600 W.
Hlavní charakteristiky
→ Plochá konstrukce
→ Vysoký kroutící moment
→ Velká životnost
→ Výborný poměr cena/výkon

Produkty

Produkty

Motory ECX a EC poskytují optimální
výkon při vysokých rychlostech.

Ploché EC motory poskytutí vysoký
kroutící moment. Jsou k dispozici
i s integrovanou elekronikou.

Motory EC-4pole nabízí vysoké kroutící momenty v kombinaci s vysokou
hustotou výkonu.
Motory EC-max nabízejí vynikající
poměr cena/výkon.
Motory ECX lze konfigurovat online.
Mohou být k dispozici z výroby již
za 11 pracovních dní.
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maxon EC motory

Motory EC-i se vyznačují vysokými
kroutícími momenty a vynikající dynamikou.

maxon převodovky
Přesné planetové a čelní převodky
i speciální zákaznické převodovky.
Kompaktní lineární pohony s ocelovými nebo keramickými šrouby.

Produkty
GP a GPX planetové převodovky
→ Pro přenos vysokých kroutících
momentů
→ Vysoký výkon
→ Možný vysoký převodový poměr
→ Sterilizovatelné, s utěsněním
hřídele
→ Lze konfigurovat online (řada GPX)
GS čelní převodovky
→ Cenově výhodné
→ Nižší kroutící momenty
→ Vysoká účinnost

maxon snímače

Digitální snímače s vysokým rozlišením.
→ 	Inkrementální nebo absolutní
snímače
→ Detekce směru rotace
→ 	Informace o rychlosti odvozena
z počtu impulzů za časovou
jednotku

Produkty
Magnetické enkodéry
→ 	Minimální nároky na prostor
→ 	Odolné proti nečistotám
→ 	Interpolované
Optické enkodéry
→ Vysoké rozlišení
→ 	Velmi vysoká přesnost

GP S lineární pohony se šroubem
→ Ocelový nebo keramický šroub

Indučkní enkodéry
→ 	Odolné proti magnetickému poli
a prachu

→ Metrický, kuličkový nebo trapézový
šroub

→ Integrované do EC plochých
motorů

maxon řízení

4-kvadrantové jednotky pro řízení
rychlosti a polohy kartáčových
a bezkartáčových stejnosměrných
motorů, s trvalým výkonem až
do 1 kW. Jsou k dispozici jako OEM
moduly pro instalaci na základní DPS
nebo ve vlastním pouzdře připravené
k okamžitému připojení.

Produkty
ESCON
Kompaktní řízení rychlosti, analogové
zadávání požadované hodnoty.
EPOS4
Jednotka pro řízení polohy s rozhraním CANopen, EtherCAT, RS232
nebo USB.
MAXPOS
Vysoce dynamická jednotka pro řízení
polohy s rozhraním EtherCAT.

Řízení víceosých systémů
www.zub.ch

Tachodynama, resolvery

maxon modulární systémy

Motory, převodovky, enkodéry, brzdy a řídící jednotky maxon jsou navzájem dokonale
sladěné a lze je kombinovat podle konkrétních požadavků.
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Mechatronické pohonné systémy
Prémiová kvalita z jednoho zdroje
Komplexní mechatronické pohonné systémy pracují bezchybně, pokud mají jejich komponenty nejvyšší kvalitu a jsou dokonale sladěné. maxon vyvíjí a vyrábí nejen kartáčové
a bezkartáčové stejnosměrné motory, převodovky, polohové sensory a řídicí jednotky, ale integruje je také do mechatronických systémů. Výhody: kompaktní design, komponenty konfigurované přesně pro konkrétního zákazníka, záruka v dosažení maximálního výkonu.

Toto řešení pro ovládání
výtahových dveří bylo
vyvinuto společně
se švýcarským výrobcem
výtahů.

Díky širokému sortimentu a vysoké variabilitě jsme schopni nabídnout zákaznické řešení šité
na míru konkrétní aplikaci. Můžeme navíc, pro potřeby našich zákaníků, zajistit různé úpravy
a modifikace v naší interní dílně.
→ 	Úpravy kabelů pro malá mnoštví
→ 	Montáž konektorů
→ 	Montáž převodovek
→ Povrchové úpravy
→ Další úpravy
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Kompaktní pohony
Integrované řízení

Kompaktní bezkartáčové
stejnosměrné motory maxon
EC-i v kombinaci s řízením
polohy EPOS4 tvoří vysoce
dynamický a výkonný
pohonný systém.

Konfigurovatelný kompaktní pohon IDX od společnosti maxon lze kombinovat s planetovou
převodovkou a brzdou. Pohon je charakterizován vysokou účinností díky jehlovým ložiskům
na planetách, bezúdržbovými komponenty a kvalitním průmyslovým zpracováním.
→ 	Konfigurovatelnost
→ 	Jmenovitý kroutící moment do 794 mNm
→ Rychlost až 6.000 min-1 (bez převodovky)
→ 	EtherCAT, CANopen nebo konfigurovatelné I/O

Motory s integrovanu elektronikou řady DUET od společnosti Motor Power Company
jsou k dispozici v různých verzích, a to jak pro vysoké, tak pro nízké napětí.
→ Jmenovitý výstupní výkon od 60 W do 3.500 W
→ Napájení 48 V DC nebo 560 V DC
→ Integrovaný 2-pólový resolver / absolutní enkodér
→ 	Brzda

Přímé pohony PSD od halstrup-walcher pro automatické nastavování formátů umožňují vyšší
rychlosti pří nížším kroutícím momentu díky krokovému motoru s integrovaným řízením
a komunikační sběrnicí.
→ Jmenovitý kroutící moment od 0,8 do 8 Nm
→ Jmenovitá rychlost od 50 do 200 min-1
→ CANopen, IO-Link, Profinet a EtherCAT
→ Maximální flexibilita díky variabilnímu designu
→ Jednoduchá montáž (volitelně dutá hřídel)
Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Kartáčové DC motory
Motory s permanentními magnety

Klíčovým komponentem
stejnosměrných motorů
firmy maxon je celosvětově
patentovaný rotor bez
železného jádra.

Stejnosměrné kartáčové motory maxon jsou vybaveny silnými permanentními magnety.
Klíčovým komponentem je celosvětově patentovaný rotor bez železného jádra. Díky nízkému
momentu setrvačnosti mají stejnosměrné motory velmi vysoké zrychlení. Motory z řady DCX
je možno konfigurovat online, jsou k dispozici s krátkou dodací lhůtou.
→	Výstupní výkon od 0,3 do 250 W
→	Průměr motoru 6 až 65 mm
→	Maximální rychlost až 23.000 min-1
→	Jmenovitý kroutící moment až 888 mNm

Stejnosměrné motory s permanentními magnety od britského výrobce motorů
Parvalux, člen skupiny maxon, jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Lze je
kombinovat s převodovkami Parvalux a modifikovat podle potřeb zákazníka.
→	Verze s pravoúhlými nebo přímými převodovkami
→	Výstupní výkon až 2.030 W
→	Rychlost od 0,2 do 5.000 min-1
→	Kroutící moment od 0,1 do 150 Nm
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Kartáčové DC motory
Motory s permanentními magnety
Stejnosměrné
motory Nidec
pro automobilový průmysl jsou
vhodné také
pro kancelářskou
techniku, přístroje
pro domácnost
a mnoho dalších
aplikací.
Nabídka stejnosměrných motorů společnosti Nidec Motors & Actuators je velmi široká. Skládá se z bezpřevodových stejnosměrných motorů, motorů s čelními a šnekovými převodovkami
a lineárních aktuátorů se šroubem. Díky velkosériové výrobě pro automobilový průmysl je
zaručena stálá kvalita. Motory se vyznačují robustním provedením, velkou životností a tichým
chodem.
→	Výstupní výkon od 0,37 do 382 W
→	Rychlost naprázdno od 14 do 5.250 min-1
→ Nominální kroutící moment od 0,04 do 16 Nm

ESA, PENTA a ROK představují tři řady kartáčových stejnosměrných motorů výrobce Motor
Power Company. Motory řady ESA je možné násobně přetěžovat a mají velmi přesnou regulaci rychlosti. Motory PENTA se vyznačují velkým výkonem a vysokými rozběhovými momenty.
Jsou k dispozici v různých velikostech s různými vinutími. Pohony řady ROK mají integrovanou
šnekovou převodovku.
→ Jmenovitý výkon od 45 do 1.500 W
→ Jmenovitá rychlost do 3.000 min-1
→ Jmenovité krouticí momenty od 0,32 do 15 Nm

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Bezkartáčové DC motory
Elektronicky komutované stejnosměrné motory

Bezkartáčové
stejnosměrné
motory maxon
jsou k dispozici
ve verzi s vinutím
bez železného
jádra nebo
s železným
jádrem.

Bezkartáčové stejnosměrné motory maxon s vinutím bez železného jádra vynikají plochou
charakteristikou, vysokým výkonem, širokým rozsahem otáček a mimořádně velkou životností.
Pohony umožňují velmi přesné polohování.
→ Průměr motorů od 4 do 60 mm
→ Výstupní výkon od 0,5 do 400 W
→ Maximální rychlost až 120.000 min-1
→ Jmenovité kroutící momenty od 0,23 do 843 mNm

Ploché EC motory a EC-i motory maxon jsou vhodným řešením pro aplikace, u nichž je kritickým rozměrem délka motoru. Bezkartáčové elektronicky komutované stejnosměrné motory
jsou k dispozici ve variantách s vnitřním nebo vnějším rotorem. Výhodou je jejich plochý
design.
→ Průměry motorů od 9,2 do 90 mm
→ Výstupní výkon od 0,2 do 600 W
→ Maximální rychlost až 25.000 min-1
→ Jmenovité kroutící momenty od 0,69 do 1.610 mNm
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Bezkartáčové DC motory
Elektronicky komutované stejnosměrné motory
Bezkartáčové stejnosměrné motory společnosti Parvalux nabízejí řadu výhod, které
zajišťují, že budou po celou dobu své životnosti poskytovat nejvyšší možný výkon. Lze
je kombinovat s čelními a šnekovými převodovkami Parvalux. Pokud se mezi tisíci
standardními kombinacemi nenalezne řešení pro vaši aplikaci, nabízí Parvalux speciální zákaznické úpravy.
→ Příruby motoru od 42 do 86 mm
→ Výkon od 26 do 660 W
→ Výstupní rychlost až 5.000 min-1

Bezkartáčové servomotory řady Tetra a Tetra Compact od společnosti Motor Power Company
jsou k dispozici v širokém výkonovém spektru. Patentovaná konstrukce části rotoru poskytuje
vynikající výkon pro řadu aplikací, zejména tam, kde je požadován dynamický výkon a stabilita
rychlosti. Motory Tetra Compact-E jsou vhodné pro specifická zákaznická řešení. Motory řady
Tetra Compact-X jsou určeny pro provoz v extrémních podmínkách, jako je vysoká vlhkost,
teplo, chlad, sníh a led.
→ Jmenovitý výstupní výkon od 60 W do 8 kW
→ Rychlost až 5.000 min-1
→ Nízkonapěťové verze
→ Verze pro extrémní vnější provozní podmínky

Oriental Motor nabízí širokou škálu bezkartáčových stejnosměrných motorů, pro různé napájecí napětí a s různými funkcemi. Mají velký rozsah otáček a vysokou stabilitu rychlosti.
Jsou kompaktní, výkonné a jsou energeticky úsporné.
→ Rozměry přírub od 42 do 104 mm
→ Jmenovitý výstupní výkon od 15 do 400 W
→ Rychlost od 80 do 4.000 min-1 (bez převodovky)
→ Třída krytí až IP66
→ Provedení: bez převodovky nebo v kombinaci s plochou
nebo čelní převodovkou

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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AC motory
Synchronní, asynchronní a momentové motory
Parvalux nabízí jedno a dvourychlostní AC motory. Jsou konstruovány jako indukční, synchronní nebo komutátorové motory. Jsou základem pro celou řadu kombinací s čelními,
šnekovými, dvojitými šnekovými převodovkami nebo s převodovkami s dutou hřídelí.
Motory mají předepnutá kuličková ložiska pro mimořádně tichý provoz. Na přání jsou k dispozici motory v mnoha verzích a mohou být volitelně vybaveny brzdami, tachodynamy atd.
→ Jmenovitý výkon od 8 W do 1 kW
→ Jmenovitá rychlost až 6.500 min-1
→ Výstupní moment až 250 Nm

AC motory
Parvalux lze
kombinovat
s různými typy
převodovek.

Výrobní program Oriental Motor zahrnuje motory s konstaními rychlostmi,
motory s regulací otáček, momentové motory, vodotěsné a prachotěsné
motory a odpovídající převodovky.
→ Velikosti přírub od 60 do 110 mm
→ Výstupní výkon od 3 do 200 W
→ Rozsah rychlostí od 90 do 2.650 min-1
→ K dispozici verze s IP67
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Krokové motory
Snadné a přesné polohování

Krokové motory společnosti Oriental Motor jsou k dispozici
také s přírubou o rozměrech pouhých 20 mm.
Kromě velkého výběru standardních krokových motorů nabízí Oriental Motor i motory, které
jsou kombinované s řídicími jednotkami. Motory jsou k dispozici pro střídavé i stejnosměrné
provozní napětí ve dvoufázovém a pětifázovém provedení. Sety s řídicí jednotkou mohou pracovat v otevřené nebo uzavřené smyčce. Krokové motory mohou být doplněny o harmonickou,
planetovou, čelní nebo kuželovou převodovku. V nabídce jsou také motory s integrovanou
řídicí jednotkou.
→ Úhel krokování od 0,00288 do 1,8°
→ Velikost příruby od 20 do 90 mm
→ Kroutící moment od 0,014 do 110 Nm
→ Verze s vysokým kroutícím momentem
→ Verze s enkodérem
→ Verze s vysokým rozlišením
→ Verze IP54 / IP65
→ K dispozici ploché motory

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Lineární a rotační aktuátory
Lineární vedení, otočné stoly s dutou hřídelí
Oriental Motor nabízí širokou škálu řešení pro lineární pohyb. K dispozici jsou například motorizovaná lineární vedení, motorizované válce a kompaktní lineární aktuátory se šroubem. Tyto
produkty kombinují krokový motor a mechanismus pro lineární pohyb. Každý z aktuátorů je
dodáván s odpovídající řídicí jednotkou.
→ Napájecí napětí od 200 do 230 VAC a 24 VDC
→ Zdvih od 40 do 1.000 mm
→ Síla až 500 N

Pro rotační pohyby nabízí Oriental Motor otočné stoly s dutou hřídelí. Jedná se
o kombinaci krokového motoru a otočného stolu s vysokou přesností polohování.
Výhody těchto rotačních stolů: přímý pohon, možnost použití kabelových nebo
hadicových prostupů a krátká doba odezvy. Referenční body lze nastavit pomocí
volitelných senzorů. Otočné stoly jsou dokonalým řešením pro aplikace
s krokováním.
→ Napájecí napětí od 200 do 240 VAC a 24 VDC
→ Velikost příruby od 60 do 200 mm
→ Rychlost až 200 min-1
→ Axiální zatížení až 4.000 N
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Lineární motory
Elektromagnetické trubkové motory

Rychlosti až 9,5 m.s-1 a zrychlení přes 780 m.s-2 umožňují
velmi krátkou dobu polohování a vysokou frekvenci cyklování.

Standardní verze lineárních motorů LinMot pro nízké napětí lze uplatnit v široké škále polohovacích aplikací. K dispozici jsou tři standardní typy v různých délkách statoru pro různé délky
zdvihu. Kromě toho má LinMot ve své produktové nabídce také vysoce výkonné motory, krátké
motory, vysokonapěťové verze, motory s integrovaným řízením, pohony z nerezové oceli a
speciání verze určené do výbušného prostředí.
→ Maximální síly do 2.720 N
→ Zdvih až 1.830 mm
→ Rychlost až 9,5 m.s

-1

→ Přesnost opakování až 0,01 mm
→ Různá lineární vedení

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Lineárně-rotační motory
Lineární a přímý rotační pohon v jednom
Dva nezávislé pohyby pouze s jedním pohonem.
Pomocí lineárně rotačních motorů PR01 od firmy LinMot lze realizovat libovolné kombinace
lineárních a rotačních pohybů. Elektromagnetický lineární motor a přímý rotační motor, z nichž
každý je řízen vlastní elektronikou, jsou sestaveny do jednoho kompaktního celku. Řídicí jednotky mohou realizovat dynamické lineárně-rotační pohybové sekvence. Lze je naprogramovat
tak, aby byly buď synchronní, nebo zcela nezávislé na sobě. Motor a všechny další komponenty
série PR02 jsou integrovány do jednoho úzkého pouzdra. Volitelně lze použít doplňky, jako jsou
magnetické pružiny nebo snímače kroutícího momentu a síly.

Jednoduchá implementace do systémů, které provádějí uzavírání
nebo šroubování.
→ Zdvih až 300 mm
→ Špičkové síly až 1.024 N
→ Špičkové momenty až 8,9 Nm
→ Rychlost až 3,9 m.s
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Magnetické pružiny MagSpring
Konstantní síla v celé délce zdvihu

Konstantní síla v celém rozsahu zdvihu z nich činí vynikající ochranu při výpadku napětí. Kompenzují působení gravitační síly při vertikálních instalacích.
U vertikálně orientovaných posuvných pohybů musí lineární motory a jiné přímé pohony vyvíjet
konstantní sílu a působit proti gravitační síle. Proto společnost LinMot vyvinula magnetické
pružiny MagSpring. Gravitační síla může být pasivně kompenzovaná pomocí magnetické
pružiny, která je paralelně přimontována k lineárnímu motoru. Toho se využívá při výpadku
napájení, kdy pružina přizvedne celou zátěž. MagSpring využívá patentované technologie
založené na generování konstantní síly pouze pomocí permanentního magnetu. Nepotřebuje
elektrické napájení a proto může být snadno implementovaná jako bezpečnostní prvek.

MagSpring - stav beztíže pro Vaši aplikaci
→ Zdvih až 350 mm
→ Síla až 60 N
→ Vhodný pro dynamické pohyby
→ Verze z nerezové oceli

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Motorizované válce
Inovativní řešení pro intralogistiku
Motorizované válce pro dopravníky, příčné dopravníky
a další typy válečkových dopravníků.
Motorizované válce MTR od společnosti Motor Power Company jsou inovativním řešením typu
"vše v jednom" pro dopravníky, příčné dopravníky a další typy válečkových dopravníkových
systémů. Velkou výhodou motorizovaných válců je přímý bezpřevodový pohon. Snížení počtu
komponentů umožnilo dosáhnout vyšší spolehlivosti (MTBF) a zvýšené účinnosti systému.
→ Jmenovitý výkon až 260 W
→ Jmenovitý kroutící moment až 3,1 Nm
→ Průměry válců od 46 do 76 mm

Společnost Motor Power Company nabízí také motorizované válce pro přepravu
palet. Jsou určeny pro přepravu nákladů až do 1.500 kg.
→ Jmenovitý výkon až 400 W
→ Průměr 89 mm
→ Napájecí napětí 48 VDC, 230 VAC a 400 VAC
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Převodovky
Přesné čelní a planetové převodovky
Výrobní program převodovek maxon obsahuje přesné čelní a planetové převodovky.
Převodovky jsou přímo ve výrobě montovány do jednoho celku s motory maxon.
Na hřídel motoru je upevněn pastorek, který je kompatibilní s prvním stupněm odpovídající převodovky. Pro lineární pohyby nabízí maxon kompaktní lineární pohony s planetovými převodovkam s integrovanými axiálními ložisky pro vysoké zatížení. K dispozici
jsou metrické, kuličkové a trapézové šrouby.
→ Vnější průměr od 4 mm do 81 mm
→ Jmenovitý kroutící moment od 0,002 do 120 Nm
→ Převodový poměr od 3,5:1 do 6.285:1

Všechny motory Parvalux lze kombinovat s úhlovými a přímými převodovkami. Motory
a převodovky jsou dodávány smontované do jednoho celku. Vybrané převodovky Parvalux lze
použít také k motorům jiných výrobců. Mohou být například kombinovány s motory maxon.
Parvalux vyrábí také planetové převodovky.
→ Jmenovitý kroutící moment od 0,5 do 50,6 Nm
→ Převodový poměr od 4:1 do 4.320:1

Čelní převody halstrup-walcher se používají v mnoha aplikacích. Od automatického nastavení
klapek, přes polohovací pohony pro námořní aplikace, až po šnekové převodovky pro transport peletek do kotlů. Všechny převodovky jsou ve variantách s různými výstupními hřídelemi.
→ Velikost přírub od 40 do 98 mm
→ Jmenovitý kroutící moment od 1 do 20 Nm
→ Převodový poměr od 5:1 do 3.000:1

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Řídicí jednotky
Maximální spolehlivost
Snadné a dostupné řízení.
Všechny jednotky maxon pro řízení proudu, rychlosti a polohy jsou speciálně navrženy pro
kartáčové a bezkartáčové stejnosměrné motory do 1.000 W. Síťová propojení přes
CANopen nebo EtherCAT zabezpečují rychlou komunikaci. 4-Q řídicí jednotky ESCON
v kompaktním provedení poskytují dostatečný výkon a umožňují velmi přesnou regulaci rychlosti
kartáčových i bezkartáčových stejnosměrných motorů. Pokud aplikace vyžadují provádět opakované polohování s přesně určenou trajektorí, jsou řešením jednotky maxon pro řízení polohy,
například EPOS 4 (EPOS = Easy Positioning System).
→ Servozesilovač 1-Q-EC: 1-kvadrantová řídicí jednotka rychlosti v modulárním OEM provedení
pro bezkartáčové stejnosměrné motory (maxon EC); nízká cena a snadné řízení rychlosti
EC motorů s Hallovými senzory a výkonu až do 250 W
→ ESCON: kompaktní, výkonná čtyřkvadrantová jednotka pro řízení rychlosti a proudu
→ EPOS: jednotka pro řízení polohy stejnosměrných kartáčových a bezkartáčových (EC) motorů
s enkodérem. S rozhraním CANopen nebo EtherCAT
→ MAXPOS: jednotka pro řízení polohy pro vysoce dynamické aplikace

Výkonné víceosé řídicí jednotky pro polohování a synchronizaci servomotorů
a asynchronních motorů od firmy zub machine control - člena skupiny maxon.
→ Plně programovatelné jednotky
→ Řízení pohybu až pro 32 os
→ Řízení pohybu s integrovanými výkonovými stupni
→ Levné řízení pro 1 až 3 osy
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Řídicí jednotky
Inteligentní řídicí elektronika
Servokontrolery LinMot jsou kompaktní jednotky pro řízení polohy lineárních motorů.
Jedná se o řízení s uzavřenou smyčkou. Řídicí jednotky se uplatní jak u jednoduchých
aplikací se dvěma koncovými polohami, tak i při složitých vysoce přesných víceosých
aplikacích. Široká nabídka průmyslových sběrnic umožňuje jednoduchou integraci do
všech nadřazených systémů.
→ Výstupní proud až 32 A
→ Sběrnice Profinet, Profibus, EtherCAT, Sercos III, CANopen, Ethernet, ad.
→ Ukládání křivek, učící režim polohování
→ Řízení polohy, rychlosti, zrychlení a síly
→ Integrovaná bezpečnostní funkce pro odpojení koncového stupně

Finský výrobce Electromen vyvíjí a vyrábí elektronické řídicí jednotky pro průmyslové aplikace
a automatizaci. Brzy budou k dispozici také jednotky pro řízení polohy. Electromen dokáže
velmi pružně reagovat na specifické požadaky zákazníků.
→ PWM řízení proudu až do 72 VDC a 25 A
→ Řídicí jednotky 1-Q a 4-Q
→ Řízení krokového motoru (k dispozici generátor frekvence)
→ Řízení stejnosměrných bezkartáčových motorů
→ Řízení motorů on/off
→ Řízení pro lineární pohony
→ Řízení pro stejnosměrné motory
→ Řízení s frekvenčním vstupem

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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Ventilátory
Axiální, s příčným průtokem, odstředivé ventilátory
Oriental Motor nabízí několik typů ventilátorů. Axiální ventilátory, vhodné pro chlazení strojů a
zařízení. Odstředivé ventilátory pro bodové chlazení a ventilátory s příčným prouděním generující generující rovnoměrné proudění vzduchu po celé šířce ventilátoru.
→ Velikost od 42 do 300 mm
→ Maximální průtok vzduchu až 21 m³/min
→ Statický tlak až 451 Pa
→ Napájení AC i DC

Nidec vyvíjí a vyrábí axiální ventilátory pro mnoho aplikací, které vyžadují vysokou
kvalitu a spolehlivost. Ventilátory řady Ultra Flo mají nejvyšší účinnost, vysoký
statický tlak a minimální hlučnost. Různé rozsahy napětí, zpětnovazební signály, možnosti nastavení rychlosti a možnosti monitorování, umožňují použití
ventilátorů ve všech oblastech, kde je chlazení nutností.
→ Velikost od 25 do 150 mm
→ Maximální průtok vzduchu až 12 m³/min
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Keramické komponenty
Přesné a odolné proti opotřebení
Keramiku lze použít tam, kde selhávají jiné materiály.

maxon vyvíjí a vyrábí v německém Sexau speciální keramické komponenty CIM (Ceramic
Injection Molding). Výrobní program je založen na více než 20letých zkušenostech s práškovým
vstřikováním. Inženýrský tým pracuje s nejmodernější CAD technologií a s metodou výpočtu
konečných prvků. Díky technologií CIM dovede maxon vyrobit komplexní keramické komponenty s extrémní přesností a v nejvyšší kvalitě. Komponenty se používají pro výrobu hodinek,
v měřicí, audio, lékařské a pohonné technice i v průmyslové automatizaci.

Výhody keramiky
→ Tvrdost a extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
→ Vynikající kluzné vlastnosti
→ Vysoká odolnost proti korozi a chemikáliím
→ Mechanická pevnost
→ Dlouhá životnost
→ Vynikající izolační vlastnosti
→ Vysoká teplotní odolnost
→ Biokompatibilita
→ Nízká měrná hmotnost

Více informací a katalogové listy jsou k dispozici na
www.maxongroup.cz
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