nové produkty
Nový napájecí kabel Ölflex Chain šetří čas
i náklady
Na podzim 2017 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku představila skupina Lapp nový přírůstek do skupiny ÖLFLEX® kabel
ÖLFLEX® CHAIN TM. Kabel vyhovuje normám UL a c(UL) pro
USA a Kanadu, jako např. MTW (kabely pro obráběcí stroje), TC-ER
(kabely pro použití v průmyslovém prostředí v otevřeném uložení), WTTC (kabely pro
větrné elektrárny) a CIC
(kabely pro přístrojovou
a řídicí techniku), a dále
požadavkům NEC (National Electrical Code)
a NFPA (americké sdružení National Fire Protection Association). Je tedy možné jej použít v mnoha úlohách a oblastech techniky bez zdlouhavých schvalovacích procesů. Široké možnosti použití kabelu Ölflex Chain TM navíc šetří náklady a usnadňují
správu zásob.
Kabel patří do výkonnostní třídy Core Line a je vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Další využití najde např. v pohyblivých částech strojů, v robotech a ve větrných turbínách. Kabel Ölflex Chain
TM a jeho stíněná varianta Ölflex Chain TM CY jsou přizpůsobené
pro severoamerická provozní napětí 600 nebo 1 000 V.
Vodič je vyroben z měděných drátů třídy 6 a jeho vnější plášť je
z termoplastu. Kabel je odolný proti mazivům na bázi oleje a dalším
chemickým látkám. Kromě toho je ohnivzdorný (podle CSA FT4).
Rozsah teplot u pevných instalací kabelu je od –40 do +90 °C, což
znamená, že kabel je vhodný i do venkovního prostředí.
LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, info@lappgroup.cz,
https://lappczech.lappgroup.com

Elektrické pohony ELGC a EGSC
Firma Festo přichází s novými pohony, jejichž kompaktnost v poměru k obslouženému prostoru nemá obdoby. Vynikne zejména při
uspořádání do podoby manipulátoru s několika osami pohybu. Manipulátory se skládají s minimem spojovacích dílů a jejich uspořádání
je podřízeno právě dokonalému využití prostoru.
Využití zde najdou dvě zbrusu nové řady elektrických pohonů: ELGC a EGSC. Obě vynikají kromě kompaktních rozměrů také
nízkou cenou, vysokou
přesností, mnoha možnostmi montáže a snadným spojováním vždy
sousedních velikostí do
víceosých systémů.
ELGC je přímočarý pohon s řemenem či
vřetenem. Použitá vřetena využívají závit s předepnutým valivým uložením matice (tedy bez
vůlí). Tuhost vedení dovoluje značné zatížení všemi směry. Jak vedení, tak řemen či vřeteno
jsou ukryty uvnitř, vše je tak chráněno před nepřízní okolního prostředí prostřednictvím ocelové krycí pásky a případného přetlaku či
podtlaku uvnitř pohonu.
EGSC jsou tzv. saně – pohon se pomocí vřetena vysouvá na přímočarém valivém uložení (oběžná kuličková pouzdra). EGSC je ideální
např. na manipulátorech jako pohon v ose Z s koncovou jednotkou.
Vně umístěné vedení znamená značnou tuhost, přesnost a linearitu.
Festo, s. r. o., tel.: 261 099 611, e-mail: support_cz@festo.com,
www.festo.cz
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