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Uygulamalar

Yeni S700 servo amplifikatör ile Kollmorgen, 
kullanıcıların, yüksek güvenlik seviyesi, esnek 
entegrasyon ve daha hızlı işleme zamanları 
konusundaki taleplerini karşılar. Bu sonuçta, çok 
yönlü iletişim stratejisinin, kullanıcı dostu arayüzün 
ve makine emniyeti kavramının önemli bir rolü 

Micron™ Redüktörleri

AKM™ Servo Motorlar

Doğrudan Tahrik Dönel Motorlar

Doğrudan Tahrik Doğrusal Motorlar

Asenkron Motorlar*

Yüksek Frekanslı Motorlar*

DC Motorlar*

* Üçüncü Parti Motor Tipleri

vardır. Optimize kontrol, yüksek performans ve 
dinamikliği doğurur. Yarıiletken üretimi, ambalaj 
sanayi, medikal mühendislik, ahşap ve plastik 
işleme gibi oldukça geniş bir otomasyon alanı için, 
S700 mükemmel bir seçimdir.

Boyutlar

S701-S712 S724 S748 / S772

 Boyutlar

 (H) Yükseklik (fan dahil)

 (W) Genişlik

 (D) Derinlik (konnektör dahil)

Boyut

mm

mm

mm

S701 S703 S706 S712 S7120P S724 S7240P S748 S772

 345

 70

348

100

385

190

285243

 Anma Verileri

 Besleme anma gerilimi

 S1 işletme sınıfı için anma gücü

 Yardımcı besleme

 DC hat gerilimi anma değeri

 Çıkış Anma Akımı (rms değeri)

 3 x 208 V besleme geriliminde

 3 x 230 V besleme geriliminde

 3 x 400 V besleme geriliminde

 3 x 480 V besleme geriliminde

 Çıkış akımı tepe değeri (rms değeri)

Boyut

V~

kVA

V=

V=

Arms

Arms

Arms

Arms

Arms

3 x 208 V-10% … 3 x 480 V+10%, 50/60 Hz

2,5 5 6 12 12 24

24

24

24

48

24 48 72

24

290-675

2 4 6 12 12 24 48 72

1,5 3 6 12 12 24 48 72

1,5 3 6 12 12 24 48 70

4,5 9 18 24 30 72 96 140

1,1 2,2 4,5 9 9 18 18 35 50

S701 S703 S706 S712 S7120P S724 S7240P S748 S772

Genel Özellikler

Önce Güvenlik!

Bugünün makine ve proses mühendislerinin yüzleştiği konular, ürünlerin ve 
servisin daha geniş çeşitlilikte olması için artan talebi, daha yüksek verimliliği 
ve aynı zamanda artan ürün bulunabilirliğini ve güvenilirliğini içeriyor.  
Kollmorgen yeni S700 servo amplifikatörle, bu konularla kesinlikle başa 
çıkabilecek bir ürün sunuyor. SERVOSTAR® 300 mimarisi temelli S700, aynı tip 
işlemciyi içeren tamamen dijital bir servo amplifikatördür ve karmaşık 
hareketler için idealdir. MMC kullanma seçeneğine sahip olması, parametre 
kayıtları ve firmware için son derece hızlı ve kolay bir şekilde sahada 
yedekleme ve kopyalama yapılabilmesini sağlar. EtherCAT and SynqNet gibi 
Ethernet tabanlı iletişim şekillerine doğru yönlenen mühendis sayısının artıyor 
olması gerçeğinin ışığında,  Kollmorgen, S700’ü entegre bir Ethernet 
bağlantısının eklenmesiyle geleceğe hazırladı. S700’ün dahili Ethernet arayüzü 
sayesinde kullanıcılar bu uyumluluk için ek genişleme kartlarına bağlı kalmak 
zorunda değiller.

S700, “Safe Torque Off“ işlevini içerir. Sayısal bir sinyal, aplifikatörün güç çıkışı 
kademesini devre dışı hale getirmek sureti ile Safe Torque Off işlevini (güvenli 
duruş) uygulamaya koyar. “Safely Limited Speed” ve “Safe Stop 2” gibi ileri 
güvenlik işlevleri güvenlik genişletme kartları ile uygulanmaktadır.

Verimlilik artışı

 � Yüksek hızlı akım, hız ve konum denetimi sayesinde daha 
yüksek makine çevrim oranları

 � Makinenin kullanılabilirliğini arttıran, IEC61800 
standardına uygun güvenlik işlevleri

 � Tüm standart denetleyicilerle bağlantıyı kolaylaştıran 
çoklu arayüz

 � Tüm ortak geribesleme sistemleriyle uyumlu, çoklu 
geribesleme özelliği

 � Asenkron motorların da sürülebilmesi olanağı

 � Dahili EMV filtre
 � Entegre güç kaynağı ve fren direnci
 � Şok bobini gereksinimi olmaması

 � Parametre ve firmware güncellemeleri için hafıza kartı
 � Konnektörlü bağlantılar
 � Otomatik ayarlama

 � Dahili Ethernet ile ek donanıma gerek kalmadan EtherCat 
gibi gerçek zamanlı veri yolu

 � IEC1131’e göre satır satır programlama
 � Tüm uygulama çeşitleri için tek bir cihaz
 � Esnek arayüz sayesinde daha kolay yapılandırma 

Daha az malzeme stoklanması 
gerekliliği

Daha küçük kumanda panoları

Hızlı başlangıç

Düşük sistem maliyeti

Avantajlar
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Sınıfının En İyi Bileşenleri

S700 servo sürücüler, kalitesi, 
güvenilirliği ve performansı ile ün 
yapmış Kollmorgen motorlarıyla 
sorunsuz çalışır.
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Güvenlik İşlevi

Safe Torque Off (STO) işlevini standart 
olarak içerir. Sürücünün her zamankinden 
daha verimli olması, güvenli 
müdahalenin motor çalışıyorken de 
yapılabilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu 
nedenle S700, “Safely Limited Speed“ ve 
“Safe Stop 2“ gibi ileri güvenlik işlevlerini 
desteklemek amacıyla, güvenlik 
genişleme kartı için ek bir slot ile 
donatılmıştır.

Dişli Etkisi (Cogging) Momentinin 
Baskılanması

Birçok üretici tarafından üretilen servo 
motorlar, daimi mıknatıslarının dizilme 
şeklinin bir sonucu olarak belirgin bir 
biçimde yüksek dişli etkisi (cogging) 
momentine sahiptir. S700, tanımlanan 
hareket mesafeleri içinde dişli etkisi 
(cogging) momentinin baskılanması için 
bir işleve sahiptir. Bu işlev özellikle zorlu 
eşzamanlılık (senkronizasyon) 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Hatta 
doğrusal motorlar, son derece düşük 
hızlarda yüksek eşzamanlılık 
doğruluğunda çalıştırılabilir.

Çoklu Arayüz

Ağ ortamlarına entegre edildiğinde 
sunduğu yüksek seviye esneklik ile S700 
gerçekten dikkat çekicidir. Hemen hemen 
tüm popüler veriyolu bağlatıları ile 
uyumlu olması sayesinde, servo 
amplifikatör herhangi bir standart 
denetleyiciyle haberleşebilir.

Standart arayüz seçenekleri, RS232, 
CANopen, EtherCAT, Ethernet TCP/IP, 
Profinet ve Sercos III‘tür. SERCOS, PROFIBUS 
DP, DeviceNet ve I/O genişletme kartları 
seçime bağlı olarak önerilmektedir.

AKD servo sürücü, sektördeki en kompakt 
ürünlerden biri olarak ileri teknolojiyi ve 
performansı sunar. Bu zengin özellikli sürücüler, 
temel tork ve hız uygulamalarından 
endekslemeye, gömülü Kollmorgen Automation 
Suite™ ile çok eksenli programlanabilir harekete 
kadar, hemen hemen her uygulama için bir çözüm 
sağlar. Çok yönlü AKD, güç yoğunluğu ve 
performans için standardı belirler.

Kollmorgen Automation Suite

AKD, yüksek performanslı, tek ve çok eksenli 
sistemler için yenilikçi Kollmorgen Automation 
Suite™ ile gömülü olabilir. Kollmorgen Automation 
Suite, mükemmel entegre edilmiş hareket kontrolü 
yeteneklerinin yanısıra, özel Pipe Network™ 
programlama ortamında da IEC 61131-3 standardına 
göre makine kontrolü sunar.

Sınıfının En İyi 
Bileşenleri

AKD servo sürücüler, 
kalitesi, güvenilirliği ve 
performansı ile ün 
yapmış Kollmorgen 
motorlarıyla sorunsuz 
çalışır.

DriveGUI Kolay Yapılandırma Yazılımı

S700’ün ilk kurulumunu kolaylaştırmak için, 
S700’ün tüm parametrelerine ve işlevlerine erişimi 
sağlayan grafik temelli Windows® yazılımı 
verilmektedir. Bu yazılımla tüm S700 arayüzleri 
yapılandırılabilir, herhangi bir bağlı donanım 
(motor tipi, geri besleme sistemi, veriyolu gibi) 
seçilebilir ve otomatik ayarlama işlevleri 
başlatılabilir. 4 kanallı osiloskop ve Bode 
diyagramı sayesinde, otomatik ayarlama 
sonuçlarının en uygun şekilde görüntülenmesi 
sağlanır.  Uzmanlar, dahili terminal penceresi 
üzerinden, varolan tüm parametreleri 
adreslendirebilirler. Bode diyagramı işlevi 
sayesinde, makinenin rezonans frekansları 
önlenebilir. Bu, daha sessiz bir çalışmayı ve üretim 
sürecinin en uygun hale getirilmesini sağlar.

Çoklu Geribesleme

S700 çeşitli geri besleme sistemlerinden veri alabilir 
ve bunları üç adede kadar paralel olarak 
değerlendirebilir. Bu özellik sayesinde S700’ün 
farklı uygulamalara entegrasyonu sözkonusu 
olduğunda, yüksek seviyede esneklik sağlanır. 
Asenkron motor kontrolü gibi uygulamalar için, 
geri besleme sistemi olmadan denetim yapılabilme 
özelliği de desteklenmektedir.

2’den 36 pine kadar resolver geri besleme

BISS’li SinCos kodlayıcı
ENDAT 2.1’li SinCos kodlayıcı
HIPERFACE’li SinCos kodlayıcı
Veri yolu olmayan SinCos kodlayıcı
SinCos kodlayıcı + Hall etkisi sensörü 
Hall etkisi sensörü
Artımsal kodlayıcı (AquadB) 5 V
Artımsal kodlayıcı (AquadB) 5 V + Hall etkisi sensörü

Artımsal kodlayıcı (AquadB) 24 V
Artımsal kodlayıcı (AquadB) 24 V + Hall etkisi sensörü
Pulse/direction 24 V

Opsiyonel
SSI mutlak kodlayıcı
Pulse/direction 5 V
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Güçlü Performans. Zahmetsiz Esneklik.  
Basit Entegrasyon.

Makine performansının ve entegrasyon hızlarının 
artırılabilmesi için, AKD, istenilen çok yönlülük, 
iletişim ve güç özellikleriyle tasarlanmıştır. Motor 
ayarı için plug-and-play (tak-çalıştır) özelliği 
vardır. Çoklu Ethernet bağlantı seçenekleri açık ve 
kapalı protokolleri sağlar. Çevrimiçi sorun giderme 
ve veri doğrulama, daha hızlı ve hatasız 
programlama yapılabilmesini sağlar. Kompakt 
tasarımındaki geniş güç aralığı ve standart 
arayüzü, AKD‘nin geniş bir uygulama alanında 
kullanılmasına olanak sağlar.

Micron™ Redüktörleri

AKM™ Servo Motorlar

Doğrudan Tahrik Dönel Motorlar

Doğrudan Tahrik Doğrusal Motorlar


