
Firma Lenze dnes patrí k najväčším európskym výrobcom poho-
nov. Jej pohonový systém je zákazníkom dobre známy pod ná-
zvom „GLOBAL DRIVE“. Súčasťou tohto systému sú frekvenč-
né meniče pre asynchrónne motory s výkonovým rozsahom 
od 0, 25 kW do 400 kW, servomeniče, motory, prevodovky a v ne-
poslednom rade aj riadiace systémy a rozsiahle programové vyba-
venie podporujúce efektívne programovanie PLC systémov Len-
ze a konfigurovanie pohonov. Používateľovi sú k dispozícii nielen
podporné knižnice funkčných blokov a funkcií, ale aj veľké
množstvo typových programov, ktoré uľahčia prácu pri vytváraní
aplikačného programu používateľom.

Frekvenčné meniče, servomeniče aj PLC systémy Lenze možno
navzájom prepojiť prostredníctvom systémovej zbernice CAN
OPEN. Konštrukcia systému umožňuje veľmi jednoducho zosta-
viť efektívny riadiaci systém technologickej linky alebo stroja,
pričom všetky elektronické komponenty sú vďaka prepojeniu sys-
témovou zbernicou priamo prístupné z technologického terminá-
lu alebo dotykovej obrazovky. Preto možno priamo z technologic-
kého terminálu nastavovať parametre frekvenčných meničov
a servomeničov, prípadne na ňom registrovať stav a poruchy
jednotlivých pohonov. Riadenie zariadení prostredníctvom systé-
movej zbernice CAN je veľmi jednoduché a šetrí počet vstupov
a výstupov riadiaceho systému. Vzhľadom na to, že aj vstupno-vý-
stupné moduly PLC systému Lenze sú riešené ako samostatné za-
riadenia pripojené na systémovú zbernicu CAN, ich použitie zni-
žuje prácnosť a náklady na kabeláž. Jednotlivé vstupno-výstupné
moduly môže konštruktér stroja umiestniť priamo na stroji.

Najnovšou novinkou firmy Lenze v oblasti pohonovej techniky
sú servopohony so servomeničom integrovaným priamo na moto-
re (obr. 1). V tomto typovom rade pohonov sú k dispozícii štyri ty-
py pohonov:
• IM 4060 s krútiacim momentom 0,21 Nm a výkonom 60 W
• IM 4080 s krútiacim momentom 0,35 Nm a výkonom 100 W
• IM 4100 s krútiacim momentom 0,53 Nm a výkonom 160 W
• IM 4200 s krútiacim momentom 0, 76 Nm a výkonom 250 W

Serpohony sú napájané napätím 24 VDC alebo 42 VDC. Ich pra-
covná teplota je –10 až 50 °C bez aktívneho chladiča a krytie IP 54.
Maximálne otáčky servopohonov sú 4 000 ot./min., sú vybavené

spätnou väzbou s resolverom s rozlíše-
ním 4 096 inkrementov na otáčku
motora.

Všetky uvedené servopohony sú s integrovanou polohovou servo-
slučkou. Zadávateľný rozsah dráhy je ±219 otáčok s možnosťou
zadania až 100 pohybových viet. Servopohon obsahuje jeden gal-
vanicky oddelený vstup a jeden galvanicky oddelený výstup.
Štandardným vybavením je sériové rozhranie RS 232.

Ako doplnkové vybavenie možno objednať:
• brzdu 24 VDC
• komunikačné rozhranie PROFIBUS
• komunikačné rozhranie CAN
• krytie IP 64, IP 65, IP67

K typickým príkladom použitia servopohonov typu IM 4xxxx
patrí otočný stôl (obr. 2). V tomto prípade ide o aplikáciu, kde
po zapnutí napájacieho napätia nájde servopohon inicializačnú
polohu danú referenčným snímačom a následne sa bude vo zvole-
nom cykle otáčať o 90°. Spô-
sob programovania pohonu
je na obr. 3. V podstate ide
len o vyplnenie pohybového
predpisu v tabuľke.

V prípade potreby väčšieho
počtu vstupov a výstupov na
riadenie pohonu je k dispozí-
cii externý modul, ktorý ob-
sahuje 14 digitálnych vstu-
pov na riadenie servopohonu (štart, stop, rotácia vpravo, rotácia
vľavo ap.) a 4 skratovzdorné digitálne výstupy signalizujúce chod
pohonu, chybu, varovanie ap.

Naše pohony sú konštruované pre vaše stroje. Vyskúšajte ich vo
vašich zariadeniach! Značka Lenze znamená nielen špičkovú
techniku, ale zároveň vám prinesie aj úsporu vašich nákladov pri
konštrukcii a výrobe stroja.
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