
16  17 Servo Motorlar

GOLDLINE® DDR Serisi 
Doğrudan Tahrik Dönel Motorlar

PLATINUM® DDL Serisi 
Doğrudan Tahrik Doğrusal Motorlar

RBE Serisi Çerçevesiz
Doğrudan Tahrik Dönel Motorlar

KBM Serisi Çerçevesiz  
Doğrudan Tahrik Dönel Motorlar

GOLDLINE® BH Serisi Servo Motorlar

GOLDLINE® BH 1xx...8xx serisi senkron servo motorlar yüksek dinamikli servo 
uygulamaları için geliştirilmiş fırçasız motorlardır. Teknolojinin en uç 
noktasına ulaşan tasarım, Neodmiyum kalıcı mıknatıslar ve düşük rotor 
eylemsizlik momenti, bu motorların oldukça yüksek dinamikli olarak 
sürülmesine olanak sağlayan önemli faktörlerdir. Motorlarda iki kutuplu delik 
milli resolver mevcuttur, bunun yanında gövdeye gömülü fren seçeneği de 
vardır. Her motorun standart sürümünde elektriksel olarak izole ve normalde 
kapalı termostat bulunur.

GOLDLINE® DDR serisi doğrudan tahrik dönel servo motorlar, delik milleri 
üzerinden yüke doğrudan bağlanırlar (direct-drive) ve çok hassas 
tahrik çözümleri sunarlar. DDR motorları kullanılarak elde edilen tahrik 
sistemleri bakım gerektirmez, daha sessiz çalışır, dişliler ve dişli kayışlar 
kullanılarak elde edilen tahrik sistemlerine göre daha dinamik sonuçlar verir.

PLATINUM® DDL serisi doğrudan tahrik doğrusal motorlar bir mıknatıs hattı 
(ikincil kısım) ve bir nüveyle üç faz sarımlarını (birincil kısım) içerirler.  Yük 
doğrudan motora bağlanır, dişli veya kaplin gerektirmez. Dolayısıyla bu 
motorlar son derece rijit ve boşluksuz bir tahrik için kullanılabilirler.  Düşük 
hassasiyet gerektiren yerlerde Hall etkisi 
sensörü, yüksek hassasiyet gerektiren yerlerde ise yüksek çözümlemeli 
doğrusal cetveller olmak üzere değişik geri besleme üniteleri bu motorlarla 
birlikte kullanılabilir.  DDL serisi motorlar ve Kollmorgen dijital servo 
amplifikatörler kullanılarak bir çok  doğrusal tahrik uygulamaları 
gerçekleştirilebilir.

Çerçevesiz RBE doğrudan tahrik dönel paketleri, makine imalatçısına tasarım 
konusunda büyük bir hareket serbestliği sağlar. Bu fırçasız motorların göze 
çarpan özelliği, sürekli ve anlık yüksek çıkış momenti değerlerine ulaşılmasını 
sağlayan yüksek enerjili kalıcı mıknatıslarıdır.

 Özellikler

•	 Yüksek dinamikli işlev için düşük rotor eylemsizlik momenti ve    
neodmiyum magnet

•	 IEC standartlarına uygun flanş ölçüleri, j6 toleransında, DIN 42955‘e göre    
hassasiyet, N tolerans sınıfı

•	 DIN ISO 2373‘e göre N titreşim sınıfı
•	 DIN 57530‘e göre H izolasyon malzemesi sınıfı
•	 DIN 42950‘ye göre IM B5 temel biçimi
•	 Kama kanallı mil
•	 IP 64 koruma sınıfı
•	 Fırçasız tasarımın getirdiği uzun ömür
•	 Gövdeye gömülü resolver

 Özellikler

•	 Delik mille doğrudan tahrik
•	 136 Nm’ye kadar nominal, 305 Nm’ye kadar moment tepe değeri
•	 115 / 230 V çalışma gerilimi
•	 500 rpm‘ye kadar hız
•	 Konnektörlü elektrik bağlantıları
•	 Yüksek çözümlemeli entegre kodlayıcı geribeslemesi 
•	 3 değişik uzunlukta 3 gövde ebadı
•	 Yüksek bant genişliği ve rijitlik sayesinde tam pozisyonlama
•	 Düşük kayıplar ve uzun ömür

 Özellikler

•	 Yüksek motor kazanç katsayısı
•	 300 m/s²’ye kadar çok yüksek teorik ivmelenme yeteneği
•	 Yüksek bant genişliği ve rijitlikle tam  pozisyonlama
•	 Düşük kayıplar
•	 Uzun ömür
•	 Yüksek çözümlemeli kodlayıcı veya Hall etkisi sensörü geribeslemesi

KBM çerçevesiz motor serisi, Kollmorgen‘in en yeni doğrudan tahrik teknolojisidir. KBM kit modelleri, 
günümüzün tasarım mühendislerince yüksek performans, uzun ömür ve kolay montaj sağlamak için 
tasarlanmış olup, boyut ve moment çeşidi oldukça geniştir. Seçenek olarak, komütasyon amacıyla 
kullanılacak sayısal Hall etkisi sensörünün, uzatılmış rotora montajı ve ayarlanması fabrikada yapılır. 
Yalıtım seçenekleri sayesinde, geniş bir besleme gerilimi aralığında çalışılması sağlanır. Mevcut seçenekler 
ve yapılandırmalar için detaylı seçim klavuzuna bakınız. Bunun ötesindeki özel isterleriniz doğrultusunda, 
mevcut bir KBM motorun modifikasyonundan, size özel bir motor tasarımına kadar farklı çözümler 
sunulabilir. Özel sarım yapıları, müşteriye özel montaj şekli, motor çapı ve uzunluğu, malzeme ve yalıtım 
çeşitleri, manyetik alan eniyilemesi ve diğer birçok seçeneğin sağlanmasında Kollmorgen uzmandır.

 Özellikler

•	 14 farklı çerçeve boyutu ve herbir çerçeve için 4 farklı rotor boyu
•	 550 (.737) den 20,100 (26.9) W (HP)’a kadar maksimum anma gücü
•	 Sayısal Hall etkisi sensörleri
•	 Uygulamaya yönelik özel çözümler
•	 Tamamen paketlenmiş stator sarımları
•	 155 0C sarım sıcaklığında daimi çalışma
•	 PTC termistör aşırı yük koruması
•	 Rare-earth neodymium Demir Bor mıknatısları
•	 Rotor mıknatısları üzerinde emniyet bantları
•	 RoHS uyumlu
•	 UL, CE‘ye hazır
•	 Özelleştirilebilir rotor hub boyutları

Ürün seçimi için katalog isteyiniz veya firmamıza danışınız.!


