BALLUFF

 elektromechanické
radové koncové spínaèe

BALLUFF, ako popredný svetový výrobca
bezkontaktných snímaèov polohy a radových koncových spínaèov, je na slovenskom trhu zastúpený firmou S & A, s. r. o.
Banská Bystrica. V jeho výrobnom portfóliu sa nachádza iroký sortiment indukèných, optoelektronických, kapacitných,
magnetických snímaèov, lineárnych snímaèov polohy Micropulse®, radových koncových spínaèov a presných vaèkových spínaèov vrátane bezpeènostných. Ponuku
vhodne dopåòa priemyselné vyhotovenie
identifikaèného systému a èoraz známejie
komunikaèné rozhranie ASI.
Presné radové koncové spínaèe tvoria neoddelite¾nú súèas obrábacích strojov.
Predstavujú variabilné vyhotovenie s patentovaným teleskopickým piestom a patentovanou spínacou jednotkou s dvojitým
spínacím mechanizmom BSE 30.0. To
umoòuje pouitie komponentov aj v nároèných aplikáciách, ktorých rieenia spadajú pod prísne bezpeènostné normy, predovetkým VDE
0113.
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Obr.1 Variabilita piestov

Puzdro je vyhotovené z tlakom lisovanej
hliníkovej zliatiny, odolnej voèi korózii.
Krytie vetkých spínaèov je IP 67. Antikrytalické vyhotovenie piestu a puzdra
zvyuje odolnos spínaèov pred kombináciou materiálov ako pín a odpadu vznikajúceho pri obrábaní materiálu spolu
s chladiacimi a mazacími
emulziami.

ivotnos týchto koncových spínaèov je
50 miliónov spínacích cyklov. Tento údaj
silne závisí od pracovných podmienok, a to
mechanických, ako aj elektrických.
Maximálne vyhotovenie viacradových polohových spínaèov je a do 16 spínaèov
v jednom puzdre. Pri tomto poète je moné
kombinova ich v rámci vnútorných spínacích jednotiek, ako aj
vyhotovení piestov (obr. 1).

Obr.2 Koncové spínaèe s rozhraním ASO

Obr.3 Preh¾ad mechanických parametrov v závislosti od typu piestu

Obr.2 Konektorové vyhotovenie

Koncové polohové spínaèe s rôznymi piestovými kombináciami slúia ako ovládací
èlen na polohovanie a ukonèovanie chodu
lineárneho pohybu na obrábacích strojoch,
dopravníkových zariadeniach a baliacich
strojoch. Pod¾a potrieb zákazníkov je moné objedna radové koncové spínaèe v peciálnej verzii s konektorom (obr. 4) alebo
s napredujúcim rozhraním ASI (obr. 2).
Nárakové lity sa odporúèajú ako prídavné zariadenia k spomínaným koncovým
spínaèom. Ich maximálna dåka môe by
a do 2500 mm.
Preh¾adový obr. 3 uvádza mechanické parametre v závislosti od typu piestu.
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