Elektrické mini pohony

rozměry jako vizitka

45 mm

89,5 mm
32 mm

malé kompaktní elektrické pohony
efektivní náhrada pneumatických válců
snadné použití, úspora místa
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Malé elektrické pohony IAI
TVAR JAKO PNEUMATICKÉ VÁLCE
• Mini pohony (ROBO Cylindry) jsou k dispozici v širokém množství
tvarů a provedení odpovídajících pneumatickým válcům.

• Uživatelé zvyklí na provoz pneumatických systémů mohou 		
používat elektrické mini pohony bez sebemenší námahy.

VELKÝ VÝBĚR RŮZNÝCH PROVEDENÍ

• Pohony s jezdcem – jezdec na pohonu se pohybuje vpřed a vzad
do předem určených pozic.

• Pohony typu válec – jezdec se vysouvá z těla pohonu a může 		
být použit pro polohování nebo například tlačení.

• Výsuvný stůl – u pohonu se vysouvá celý stůl a je možné 		
spolehnout se na integrované vedení, které zvyšuje tuhost
a pevnost.

• Pohony s lineárními motory – umoňují velice rychlé polohování
se zrychlením až 2 G.
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SNADNÁ NÁHRADA PNEUMATICKÉHO VÁLCE

Výměna vzduchového válce bez potíží

Vzduchový válec

Solenoid

Řízení pohonu umožňuje použití binárních I/O
anebo solenoidu. Pohon následně polohuje do
předem nastavených pozic.

Jednoduchá výměna

POLOHOVÁNÍ DO VÍCE POZIC
• možnost nastavení max. 512 pozic
• pro každou pozici lze zvolit zdvih, rychlost, zrychlení,
zpomalení nebo tlačnou sílu
• pozice mohou být nastaveny pomocí: PC softwaru, Teaching 		
Pendant, sériového protokolu
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Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 02/13

ROBO Cylinder
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