Rozwiązania Napędowe

Silniki

Reduktory

Ponad 60.000
napędów w portach
lotniczychna całym
świecie

Elektronika Napędowa

Efektywność energetyczna
Dzięki spełnieniu wymagań restrykcyjnych przepisów w
zakresie efektywności
Znaczna redukcja całkowitych kosztów utrzymania (TCO)
Wysoka sprawność nawet przy obciążeniach częściowych iniskich
akresach prędkości obrotowych dzięki technologii PMSM

Redukcja liczby wariantów
Standaryzacja wariantów motoreduktorów specjalnie dostosowana
do intralogistyki i techniki lotniskowej
Prosta konstrukcja
Łatwy dobór
Duży zakres prędkości obrotowych dzięki regulacji częstotliwości

®

Łatwość serwisu i konserwacji
Znaczna redukcja zapasu części zamiennych
Łatwość serwisu dzięki technologii Plug-and-Play
Kompaktowa konstrukcja o niewielkich gabarytach
Redukcja ciężaru dzięki lekkiemu korpusowi aluminiowemu
Możliwość indywidualnej wymiany komponentów systemowych

Globalna obecność
Firma NORD DRIVESYSTEMS jest obecna w 98 krajach na całym świecie
Globalna sieć wytwarzania, montażu, serwisu i dystrybucji

Efektywność energetyczna
Standaryzacja
Łatwość serwisu
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NORD DRIVESYSTEMS

NORD LogiDrive
Idealne rozwiązanie dla intralogisityki
i technologii lotniskowych

Wyłącznik konserwacyjny

Napęd IE5+ efektywny energetycznie

Sterowanie ręczne /automatyczne
Sterowanie ręczne

®

Alternatywnie dostępny
jako montaż zintegrowany

Stosowanie silników synchronicznych IE5+ minimalizuje
całkowite koszty w okresie użytkowania. Silnik NORD IE5+
osiąga znacznie większą sprawność i amortyzuje koszty
nabycia w krótszym czasie (ROI).

Dioda LED stanu
i kod błędu, wymienna
pamięć EEPROM
Interfejs
komunikacyjny RJ12

Dioda LED
stanu stan
WE/WY
PE

Zasilanie
sieciowe

Zasilanie
Przyłącze
sieciowe
silnika
zapętlone
(daisy chain)

12 kodowanych gniazd M12
dla magistrali, STO, enkodera
i czujnika

Przetwornice częstotliwości do montażu naściennego
Przetwornice częstotliwości

Silniki

Moc silnika [kW]

NORDAC LINK

PMSM – IE5+

0,35 – 4,0

NORDAC LINK FDS* (SK 250E) * Field Distribution System

Obciążenie

Wewnętrzny rezystor hamowania

Napędy IE5+ (Technologia PMSM)

PMSM – IE5+

0,35 – 4,0

Zdecentralizowany montaż
Plug-and-Play
Wymienna pamięć EEPROM – przenoszenie
programu w przypadku wymiany przetwornicy.

Sprawność [%]

Zewnętrzne napięcie 24 V do zasilania karty sterującej,
dzięki temu napędy mogą być adresowane poprzez
magistralę nawet bez napięcia sieciowego 400 V AC.
NORDAC FLEX

Obciążenie

www.nord.com
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Enkoder przyrostowy
Kabel gotowy do
podłączenia
Możliwa wysoka
przeciążalność
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Wysokosprawny 2-stopniowy
reduktor stożkowy
Silnik synchroniczny IE5+ PMSM
Wtyk zasilający
Wtyk sygnałowy

Sprawność [%]

Napędy IE3 (Technologia asynchroniczna)
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