
MELSERVO-C je trieda servopohonov
firmy Mitsubishi Electric s ve¾mi malými
rozmermi (40 x 130 mm), ale s tak pokro-
kovými funkciami, ako je real-time autotu-
ning, adaptívne riadenie a sériový enkodér.
Programovanie a konfigurácia servopoho-
nu zostáva aj napriek v�etkým prídavným
funkciám ve¾mi jednoduchá, dokonca aj
pre neskúsených pou�ívate¾ov. Táto prog-
resívna servotechnológia ich predurèuje
na riadenie �irokej �kály aplikácii ako sú:
� zariadenia v polovodièovom priemysle,
� oznaèovacie zariadenia,
� zásobníky nástrojov a pod.

Ideálna alternatíva 
ku krokovým motorom
Mnohé aplikácie sa u� postupne pre klasic-
ké krokové motory stávajú príli� nároèné.
Av�ak prezentované servosystémy mô�u
by� ich ideálnou náhradou, prièom sekven-
èná riadiaca logika umo�òuje jednoduchú
konfiguráciu efektívneho rie�enia. Spätno-
väzobný monitoring polohy servomotorov
umo�òuje hladký �tart bez polohových
chýb, tak�e sú kompletne eliminované
krokové nepresnosti vyskytujúce sa pri

krokových motoroch zapríèinené rýchly-
mi zmenami zá�a�e, zrýchlením, resp. spo-
malením.

Autotuning real-time
Inteligentný servosystém automaticky na-
staví dôle�ité parametre pohonu, èím vý-
razne u¾ahèí prácu pou�ívate¾ovi a u�etrí
mu mno�stvo èasu stráveného pri nastavo-
vaní metódou pokus-omyl.

Adaptívne riadenie
Adaptívny riadiaci systém je tu zalo�ený na
modeli ideálneho stroja, ktorý umo�òuje
rýchle polohovanie a ideálnu presnos�.

Automatická identifikácia typu motora
Systém po zapnutí pomocou elektronickej
��peciálnej dosky� umiestnenej v enkodéri
motora automaticky nastaví jeho paramet-
re. Vïaka tejto funkcii sa odstránilo riziko
rozbehnutia pohonu s nesprávne nastave-
nými parametrami.

Sériové pripojenie enkodéra
Sériová linka medzi enkóderom motora
a servozosilòovaèom redukuje kabelá� na

minimum a eliminu-
je tak mo�nos� poruchy
spôsobenej EMC ru�ením.

Mikroservosystémy MR-C vy-
�adujú napájanie 1 x 200 � 230 V AC
a sú dodávané pre výkony 30 � 400 W.
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