Moduł pozycjonowania serwopneumatycznego CMAX
dla terminali CPX

Pierwszy na świecie!
Unikalne rozwiązanie - nowy moduł pozycjonujący CMAX.
Zaprojektowany z przeznaczeniem do sterowania serwopneumatycznego
różnymi rodzinami napędów pneumatycznych, liniowych i obrotowych.
CMAX – pozycjoner w postaci modułu dla terminala CPX.

Uniwersalność
Technologia pozycjonowania
wykorzystująca serwopneumatykę
jest szczególnie użyteczna w kompaktowych i ekonomicznych
systemach przemieszczających
obciążenia zazwyczaj powyżej 10 kg,
gdzie wystarczająca jest dokładność poniżej kilku dziesiątych
części milimetra.
Automatycznie szybciej
Wtyczka CMAX do programu FCT
to narzędzie programowe ułatwiające uruchamianie, konfigurację,
optymalizację i diagnostykę.

Funkcja automatycznej identyfikacji
umożliwia prawidłowe wykrywanie komponentów systemu i ich
prawidłowe kojarzenie z danymi
konfiguracyjnymi, dzięki czemu
w prawie każdym systemie sterowania uruchamianie jest szybsze
i prostsze.
Wyższa dynamika, wytrzymałość
i elastyczność
Moduł CMAX pozwala uzyskać
prędkości pozycjonowania do 3m/s,
wartości przyspieszenia do 30 m/s
przy dokładności ≥ ±0,2 mm
i obciążalności od 1 kg do 300 kg.
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Product Short Information

Moduł pozycjonowania serwopneumatycznego CMAX
dla terminali CPX

Pozycjoner CMAX w postaci
modułu dla terminala CPX –
do wyboru w wersji sterującej
jedną lub dwoma osiami.
W napędach pneumatycznych
możliwe jest pozycjonowanie
z dokładnością do ±0,2 mm i/lub
regulacja siły z dokładnością do ±5 %.
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Pozycjonowanie i regulacja siły
Sterowanie przez wszystkie magistrale fieldbus przy wykorzystaniu
sterownika CPX i FEC
• Napędy liniowe DGCI Ø od 18 do 63 mm
• Napędy tłoczyskowe DNC/DNCI Ø od 32 do 80 mm
• Napędy wahadłowe DSMI Ø 25 i 40 mm
Aktywacja hamulca jako integralna część systemu
Automatyczna identyfikacja: wszystkie podłączone do systemu
komponenty są automatycznie wykrywane
Możliwość skonfigurowania 64 zbiorów położeń przez fieldbus lub
bezpośredniego wprowadzania danych do zbioru położeń
Uruchamianie przy użyciu programu do konfiguracji Festo FCT lub
przez fieldbus, zgodnie z przyjazną dla producentów procedurą
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Najważniejsze cechy

Zastrzega się możliwość zmian

być precyzyjnie pozycjonowane

