FIRMA PREZENTUJE

Allen-Bradley Kinetix VPC
– serwosilniki do pracy ciČgųej
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jČ wewnħtrzne magnesy trwaųe w celu
dostarczenia wiħkszej wydajnoƑci
i wyǏszego momentu przy wyǏszych prħdkoƑciach dla aplikacji wymagajČcych pracy ciČgųej. WųaƑciwoƑci konstrukcyjne – takie jak
doųČczony wentylator oraz opcjonalny pojedynczy kabel dla zasilania i sprzħǏenia zwrotnego – ulepszajČ wydajnoƑđ maszyny i zwiħkszajČ ųatwoƑđ obsųugi.
Serwosilniki VPC do pracy ciČgųej, podųČczone
i dziaųajČce z serwonapħdami Kinetix 5700,
wspierajČ zintegrowany ruch w sieci Ethernet/IP. System architektury zintegrowanej
ųČczy w caųoƑđ szeroki zakres produktów zintegrowanych w Ƒrodowisku programistycznym Studio 5000 w celu uproszczenia i udoskonalenia projektowania, pracy i konserwacji maszyn.
Gųówne wųaƑciwoƑci silników VPC to:
• moǏliwoƑđ pracy ciČgųej przy znamionowej
prħdkoƑci wymagajČcej ciČgųego momentu
przez dųuǏszy czas;
• zwiħkszony zakres momentu z Ǐebrami chųodzČcymi i doųČczonym wentylatorem;
• technologia wewnħtrznych magnesów trwaųych, umoǏliwiajČca osiČgniħcie wiħkszej
wydajnoƑci przy wyǏszych prħdkoƑciach;
• poprawa ǏywotnoƑci ųoǏysk do 60%;
• technologia jednego kabla, zmniejszajČca
koszty czħƑci zamiennych i przestoje;
• wymienny wentylator;
• osiČgniħcie wydajnoƑci IE4, zmniejszajČcej
koszty energii.
Silniki VPC sČ dostħpne w nastħpujČcych
konfiguracjach:
• zakres mocy znamionowej 4-30 kW (trzy
rozmiary obudowy – F165/215/300), klasa
napiħciowa silnika 400 VAC;
• prħdkoƑci znamionowe 1000-1500-300 obr/
min;
• opcje sprzħǏenia zwrotnego:
ඵ 21 bitowy enkoder absolutny jednoobrotowy Hiperface, iloƑđ impulsów na obrót:
2 097 152,
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ඵ 23 bitowy enkoder absolutny wieloobrotowy Hiperface DSL speųniajČcy SIL2, iloƑđ
impulsów na obrót: 8 388 608,
ඵ 25 bitowy enkoder absolutny wieloobrotowy EnDat, iloƑđ impulsów na obrót:
33 554 432;
• waųek wyjƑciowy gųadki lub z klinem, uszczelka waųu zapewniajČca ochronħ IP65 we
wszystkich orientacjach silnika;
• silniki VPC sČ dostħpne z hamulcem elektromagnetycznym lub bez. Maksymalny
moment trzymajČcy w zaleǏnoƑci od rozmiaru obudowy to 35 Nm (dla F165), 72 Nm (dla
F215), 200 Nm (dla F300). Napiħcie zasilania
hamulca wynosi 24 VDC.

Dobór konfiguracji serwonapħdów Kinetix 5700 wraz z serwosilnikami VPC moǏemy wykonađ poprzez darmowe Ƒrodowisko
Motion Analyzer, dostħpne w chmurze pod
adresem: https://motionanalyzer.rockwellautomation.com.
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