Pohony do robotů určených
k manipulaci s materiálem

LINAK.CZ/TECHLINE

BEZPROSTŘEDNÍ DYNAMICKÁ TECHNOLOGIE

Chytrý vývoj výrobků není vždy jen o tom vymyslet něco zcela nového. Místo
toho jsme do našich pohonů testovaných v terénu přidali nové funkce, abychom
tak splnili nejnovější požadavky trhu: kompaktní design, rozhraní odpovídající
průmyslovým standardům a globální provozní organizaci, abychom zajistili, že
dostanete to, co chcete a potřebujete. Jsme vaším partnerem v řešení zdvihacích
aplikací v oblasti manipulace s materiálem.
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ELEKTRICKÉ POHONY VÍTĚZÍ!
Typický skladový vůz se musí vysunout o 1000 mm a/nebo uzvednout 1000
kg - obvykle doména hydrauliky. Zde má LINAK® eso v rukávu. Náš vysoce
výkonný aktuátor zvládne váhu 1 tuny a navíc nabízí možnost paralelního
chodu pohonů.
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Určeno pro aplikace
na manipulaci
s materiálem
s malým instalačním
prostorem
NAŠE ELEKTRICKÉ POHONY JSOU SKUTEČNĚ
PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ!
Šetřete externí sensory
Díky pohonům s integrovaným řízením (IC)
jsou další externí senzory pro řízení polohy
zbytečné.
Připraveno na 24 V nebo 48 V
Naše pohony jsou vybaveny 24 V nebo 48 V
motorem. To znamená, že převaděče nebo
řadiče motorů nejsou potřeba.
CANopen nebo IO-Link na palubě
Pohony s integrovaným řízením (IC) se
vyrábějí se standardními průmyslovými
rozhraními, jako je CANopen nebo IO-Link,
což eliminuje potřebu dalších vstupů.
Kompaktní design
Elektrické lineární pohony mají méně
komponentů než hydraulické nebo
pneumatické systémy, protože zde odpadá
potřeba hadic, čerpadel a kompresorů.
S pohonem a zapojeným konektorem jste
připraveni pracovat.
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Omezený prostor?
WE IMPROVE YOUR LIFE
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Paralelní chod:
Dokonale
synchronizované
bez dalších ovladačů

Chcete-li zvýšit celkový výkon nebo vyrovnat zatížení, je tu možnost paralelního chodu našich
pohonů. Pro perfektně synchronizovaný pohyb lze navzájem propojit až osm aktuátorů. To je
jedna z mnoha možností, kterou nabízí naše pohony s integrovaným řízením.
Další ovládání nebo kabeláž nejsou nutné. Pohony mezi sebou komunikují přímo prostřednictvím
vlastního systému BUS.
JEDNODUŠŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE!
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Ušetřete čas
a vytěžte data
ZVOLTE AKTUÁTORY S INTEGROVANÝM
ŘÍZENÍM

Díky našim aktuátorům s integrovaným
řízením (IC) získáte spolehlivé a chytré řešení.
Do pohonu jsme přidali ovladač eliminující
potřebu externího kontrolboxu, relé senzorů
a také další kabeláže. Abychom zůstali
u jednoduchosti, pohony zvládájí různá
průmyslová rozhraní, například CANopen
nebo IO-link, která jsou v dokonalém souladu
s řídicím systémem vaší aplikace. To usnadňuje
instalaci, ovládání i diagnostiku.
Ale to není vše. Naše IC aktuátory také
shromažďují údaje, které lze použít k
různým účelům, jako je sledování stavu,
prediktivní údržba a digitální dvojče.
Například, monitorování zdravotního stavu
aktuátoru nadproudovou nebo teplotní
ochranou zabraňuje náhlým poruchám nebo
nadměrnému namáhání.
Mezi výhody IC pohonů patří
přesné polohování a paralelní chod, což
znamená, že můžete snadno dosáhnout svého
cíle.
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Představte si, že
byste při cestování
do zahraničí byli
okamžitě schopni
mluvit místním
jazykem!
“Pro uživatele je rozhraní produkt.“
Aza Raskin, spoluzakladatel Centra pro lidské technologie
a Projektu pozemských druhů.
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CANopen je společná řeč v manipulaci s

To přispívá nejen k zefektivnění fáze

materiálem i průmyslové automatizaci.

prototypování, ale také zjednodušuje řešení
problémů a plánování údržby. Pohony CANopen

Naše pohony s CANopen se používají v široké

se snadno konfigurují a integrují - v aplikaci se

škále aplikací, některé z nich mají vysoký

hned cítí jako doma.

stupeň automatizace a komplexnosti. To, že
mluví stejným jazykem Vám usnadňuje život.

LINAK® CANopen zahrnuje lineární pohony:
LA14, LA25, LA33, LA36 a LA37, které jsou

Signály zpětné vazby přes CANopen umožňují snadno konfigurovatelné a integrovatelné.
digitální dvojče i vzdálené monitorování stavu
a diagnostiku.

„Při použití lineárních aktuátorů CANopen dokážeme přečíst
všechny druhy údajů o spotřebě energie, poloze, rychlosti a
stavu výkonu. Tím se otevírají mnohem lepší možnosti řízení a
to nám umožňuje řešit problémy a pomáhat našim zákazníkům
rychleji.“
Kim Andersen, Electrical Design Manager ve společnosti Versalift.
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ACTUATOR NAVIGATOR
POMÁHÁME VÁM DOSÁHNOUT CÍLE

SIMPLICITY

RELIABILITY
B10 CALCULATOR

PROJECT
SUPPORT

IO LINK
LOCAL & GLOBAL
CANBUS
SIMPLE
INSTALLATION
MAINTENANCE-FREE

CANOPEN
CUSTOMISED
SOLUTIONS

24 VOLT

48 VOLT

ADVANCED TECHNOLOGY
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12 VOLT

COMPACTNESS
FLEXIBLE
CONFIGURATION

PREDICTIVE
MAINTENANCE

INTEGRATED
HALL SENSORS

ERROR
FEEDBACK
PARAMETER SETTING

POSITION FEEDBACK
FEWER
COMPONENTS

DIAGNOSIS
EASY
POSITIONING

ROBUST
HOUSING
BRUSHLESS
MOTOR
CONSTANT
SPEED

FEWER
CABLE
UP TO 8X
PARALLEL RUN

COMPACT
DESIGN
ONLY TWO
FIXING POINTS

LONG LIFE
DESIGN

QUALITY AND VALUES

INTEGRATION
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První elektrický
pohon s rozhraním
IO-Link
Využití protokolu IO-Link se rozšiřuje do nových oblastí použití. Abychom zužitkovali velné
množství výhod tohoto inteligentního rozhraní, rozhodli jsme se vyvinout první IO-Link aktuátor
na světě. Cílem IO-Link je poskytnout společnou platformu pro rychlý vývoj a snadnou integraci
senzorů a aktuátorů. Přidáním průmyslového standardu IO-Link k našim pohonům vám vše
usnadňujeme.

Výhody našich IO-Link aktuátorů jsou
jasné:
• Snadno se integrují do stávajících
systémů
• Dostupný stav a diagnostické údaje
podporují servisní údržbu
• Vzdálená konfigurace umožňuje
chytřejší pohyb
• Maximalizujte dobu provozuschopnosti,
protože aktuátory jsou v případě
potřeby rychle a snadno vyměnitelné
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Představujeme
svaly našich
pohonů!
BEZKARTÁČOVÝ MOTOR PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST

Seznamte se se sportovcem v našich
lineárních pohonech!
Pohon LA36 Long Life s
bezkartáčovým stejnosměrným
motorem má svaly pro maximální
výdrž. S minimem 200 000 cyklů
odpovídá životnosti ostatních
klíčových komponent ve vaší aplikaci,
což umožňuje plánovanou údržbu
bez nutnosti dalších odstávek.
Zásadní, když je provozuschopnost to
nejdůležitější.
Spolu s extrémní odolností je náš
aktuátor Long Life vybaven 48 V
motorem, integrovaným řízením
a rozhraním CANopen, což
usnadňuje integraci a instalaci plug
and play. Dále získáte všechny
informace, které potřebujete pro
plánování údržby, diagnostiku
a řešení problémů, abyste výrazně
snížili servisní náklady. Kolem a kolem
jde o ideální řešení pro manipulaci
s materiálem.
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Věděli jste, že....?
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NAŠE POHONY MŮŽETE MÍT SPOLU
S JAKOUKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH FUNKCÍ:

48 V
24 V

Paralelní chod
CANopen

• Pro přizpůsobení úrovně napětí nepotřebujete další převodníky nebo externí
řídicí jednotky motoru
• Přímé napájení přináší menší ztráty energie, protože konverze není nutná. To
vám umožní delší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními
• CANopen je zřejmá volba, protože se jedná o standardní protokol používaný
v oblasti manipulace s materiálem
• Ještě vyšší výkon s možností paralelního chodu

48 VOLTŮ NA PALUBĚ
Palubní napájecí zdroj 48 V je běžnou paxí průmyslových vozíků ke splnění kapacitní
poptávky po energii. Kvůli rostoucímu počtu aplikací s 48V není snadné integrovat a
nainstalovat konvenční řešení pohonů. U běžných pohonů s napětím 24 V potřebujete k
převodu napětí z 48 V na 24 V převodník nebo přídavné řízení motoru. Pohony LINAK® jsou
k dispozici ve variantě 48 V, což vyžaduje menší úsilí při instalaci.

WE IMPROVE YOUR LIFE
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Pohled do
budoucnosti
životosti
s B10
Předvídání životnosti vašeho aktuátoru
může být náročné, protože různé aplikace
a podmínky kladou na komponenty různé
požadavky. Protože však životnost B10
vychází z kombinace údajů o testování
v reálném životě a konkrétních případů
použití, je možné s jistotou odhadnout
životnost aktuátoru LINAK® ve vaší aplikaci.
A to je zásadní jak při vývoji nové aplikace,
tak při plánování údržby.
Předpovídání životnosti s daty B10
B10 je hodnota použitá k odhadu životnosti
produktu. Poskytuje statistickou indikaci
očekávané životnosti popisující, že minimálně 90% produktů ve vaší dávce splní nebo
překročí očekávání životnosti, pokud jsou
používány v souladu se specifikacemi produktu.

Životnost pohonu: Od spekulací
k realitě
I když je životnost B10 založena na statistikách,
výsledky odhadů jsou vysoce kvalifikované a lze
s jistotou odhadnout délku života aktuátoru.
Znalost životnosti pohonu přináší přidanou
hodnotu ve všech oblastech použití, protože
každý může těžit z informace o tom, co se dá
očekávat.
První online nástroj
Kalkulátor životnosti B10 je k dispozici na
webových stránkách společnosti LINAK pro
pohon LA36. Jednoduše zadejte své konkrétní
zatížení a zdvih, abyste získali okamžitou
předpověď životnosti vybraného pohonu.
Výpočet lze provést s pevným i proměnným
zatížením.

„Jsem přesvědčen, že zejména koncoví uživatelé s pohony umístěnými na těžko
přístupných místech B10 ocení. Je velmi přínosné znát životnost zařízení, aby se
zabránilo prostojům celé aplikace.“
Søren Buck, TECHLINE® Business Development Manager
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LA14
750
N

45
mm/s

19-130
mm

LA33
5.000
N

35
mm/s

100-600
mm

LA25
2.500
N

25
mm/s

20-300
mm

LA36
6.800
N

168
mm/s

100-1200
mm
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Podporujeme vás
lokálně - každý
krok na cestě
Naslouchání zákazníkům a porozumění jejich potřebám je zásadní pro vývoj inovativních
zvedacích a nastavovacích systémů. Proto se LINAK® spoléhá na silný tým kompetentních
a oddaných zaměstnanců, a to jak ve vývojovém oddělení v našich ústředí v Dánsku, tak
globálně v našich četných dceřiných společnostech. Naši zákazníci oceňují blízkost a úzkou
spolupráci s prodejními techniky a logistickými specialisty společnosti LINAK.

+2400

Zaměstnanců

1200
Patentů
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HQ:

Guderup, Denmark

+30

Zastoupení

R&D

Denmark, USA & China

6

Výrobních závodů
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Další informace o TECHLINE:
LINAK.CZ/SEGMENTS/TECHLINE/

Společnost LINAK® nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v katalozích, brožurách a jiných materiálech. LINAK si vyhrazuje právo na změnu svých produktů bez
předchozího upozornění. Společnost LINAK nemůže zaručit dostupnost produktu a vyhrazuje si právo ukončit prodej jakéhokoli produktu. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti produktů
LINAK pro konkrétní aplikaci. Veškerý prodej podléhá „standardním prodejním a dodacím podmínkám“, které jsou k dispozici na webových stránkách LINAK.
LINAK a logotyp LINAK jsou registrované ochranné známky společnosti LINAK A / S. Všechna práva vyhrazena.

Vyrobeno předními odborníky na trhu,
využívajícími nejmodernější technologie
a zdokonalené výrobní metody, můžete
očekávat stejnou kvalitu po celém světě.

Inovace jsou v našem jádru. Bereme
vedení a máme odvahu to uskutečnit.

Jsme zodpovědní v tom, co děláme - vůči
zákazníkům, zaměstnancům a životnímu
prostředí. Vytváření důvěry je přirozenou
součástí toho, kdo jsme.

Od globální přítomnosti po místní porozumění. Věříme v celosvětovou podporu
a v blízkost našim zákazníkům.
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