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¤ada stejnosmûrn˘ch komutátorov˘ch mo-
torÛ maxon RE má nejvy‰‰í koncentraci v˘-
konu v jednotce objemu. Koncentrace je pod-
mínûna pouÏitím permanentních magnetÛ ze
smûsi neodymu, Ïeleza a boru a konstrukcí ro-
toru se samonosn˘m vinutím. ¤ada dosud za-
hrnovala motory od ∅ 10, 0.75 W do ∅ 40,
150 W a pomalubûÏn˘ motor 75 x 75 mm
250 W. Letos je roz‰ífiena o nejmen‰í motor
∅ 8, 0.5 W. Napájecí
napûtí je u jednotliv˘ch
typÛ fiady volitelné od
2.4 V u mal˘ch motorÛ
do 48V u velk˘ch.

Základem motorÛ
RE je samonosné vi-
nutí podle patentu
maxon®, které není
navinuto obvykl˘m
zpÛsobem na Ïelez-
ném jádru rotoru. Sa-
monosné vinutí se
otáãí samostatnû v mezefie mezi permanent-
ním magnetem a tenk˘m plá‰tûm motoru,
kter˘ uzavírá magnetick˘ tok. V˘roba rotoru
se samonosn˘m vinutím je nákladnûj‰í neÏ
v˘roba standardního rotoru.

Samonosné vinutí ale zásadnû zmen‰uje
promûnnou magnetickou energii v rotoru

a omezuje jiskfiení na komutátoru. Pfiiná‰í
vysokou Ïivotnost kartáãÛ a komutátoru.

Do prostoru uvnitfi vinutí je vloÏen per-
manentní magnet, kter˘ u obvyklé-

ho motoru musí b˘t umístûn vnû
vinutí. PrÛmûry motorÛ fiady

maxon RE jsou proto
velmi malé. Vinutí bez

Ïelezného jádra
má níz-

kou hmotnost a motor RE 8 akceleruje s ãa-
sovou konstantou 6 ms.

Motor maxon RE 8 je první motor, kter˘
pouÏívá osu z keramického materiálu na bá-
zi ZrO2 s vynikajícími tfiecími vlastnostmi.
Keramická hfiídel motoru o prÛmûru 0.8 mm
umoÏnila zmen‰ení komutátoru, protoÏe je
elektricky nevodivá. Spolu se samomazn˘mi
loÏisky zaji‰Èuje dlouhodobû trval˘ provoz pfii

vysok˘ch rychlostech
do 22,000 ot/min. V˘-
robce dodává i samo-
statné keramické kom-
ponenty.

Pro vysokou rych-
lost jsou urãeny i ko-
vové kartáãe z dra-
h˘ch kovÛ, které mají
mal˘ a stabilní pfie-
chodov˘ odpor na ko-
mutátor se spolehli-
v˘m rozbûhem i po

dlouhém odstavení.
Parametry motoru: nejvy‰‰í trval˘ pfiípust-

n˘ moment 0.6 mNm pfii jakékoliv rychlosti
do 22,000 ot/min i v zablokovaném stavu.
V˘kon 0,5 W je na v˘stupu pfii 8,000 ot/min.
VyuÏití motoru má zásadní vliv na Ïivotnost
komutace. Vysokou Ïivotnost dosáhneme pfii
zatíÏení proudem resp. momentem na 50%
katalogového teplotního maxima. Krátkodob˘
zábûrov˘ moment je 0,9 mNm. Napájecí na-
pûtí je volitelné od 2,4 do 12 V.

Pro pomalubûÏné aplikace se pouÏije mo-
tor s planetovou pfievodovkou prÛmûru
6 mm. Pfievodové pomûry jsou aÏ do 854:1
a v˘stupní moment do 0.06 Nm.

Typické aplikace : nivelaãní pfií-
stroje, inzulínové pumpy.
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