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V pfiedstavách zku‰en˘ch techni-
kÛ se v˘kon 80 W spojuje s motorem

o prÛmûru nejménû 100 mm, a to
i u stejnosmûrn˘ch motorÛ s komutáto-

rem. Stejnosmûrné motory jsou v této ob-
lasti ekonomicky v˘hodná varianta jak
pfiesnû fiídit rychlost. Souãasn˘ v˘voj
smûfiuje ke zmen‰ování rozmûru pohonÛ.
Miniaturizace pouÏitím
nejv˘konnûj‰ích magne-
tÛ se doplÀuje zvy‰ová-
ním rychlosti. Rychlost
konvenãních komutá-
torov˘ch motorÛ s vi-
nutím na Ïelezném jád-
ru rotoru nepfiekraãuje
3,000 ot/min, neboÈ
nadmûrné jiskfiení kar-
táãÛ pfii vy‰‰ích rychlos-
tech rapidnû zkracuje Ïi-
vot motorÛ.
Patentované vinutí bez

Ïelezného jádra v moto-
rech maxon omezuje jiskfiení tak, Ïe moto-
ry s v˘konem kolem 80 W mohou vyuÏívat
rychlost do 8,200 ot/min. Motory s mag-
nety ze smûsi neodymu jako vzácné zemi-
ny, Ïeleza a boru mají prÛmûry kolem 33
mm. K mal˘m rozmûrÛm pfiispívá i kon-
strukce s vloÏen˘m statorov˘m magnetem
do dutiny v samonosném vinutí.

Obvyklé aplikace potfiebují vyuÏít v˘kon
pfii podstatnû men‰ích rychlostech

a vût‰ích momentech neÏ dávají sa-
motné komutátorové motory. Pro

transformaci v˘konu do vysoké-
ho momentu se obvykle pou-

Ïívá pfievodovka. Planeto-
vé pfievodovky maxon

se odli‰ují od kon-
venãních

pfievodovek vyuÏitím keramick˘ch ãepÛ
planet, vyrábûn˘ch podle patentu maxon.
âepy umoÏnily pfiizpÛsobení rozmûrÛ pfie-
vodovek velikosti motorÛ. Pfievodovky
s keramick˘mi ãepy mohou pracovat i s vy-
sokou rychlostí motorÛ kolem 8,000
ot/min a mají zv˘‰ené pfiípustné momen-
ty na v˘stupu.

SnaÏíme se o ekono-
mické fie‰ení pohonu,
kdy motor ani pfievodov-
ka nejsou pfiedimenzová-
ny. Nejvy‰‰í trval̆  mo-
ment motoru se objeví
na v˘stupu pfievodovky
znásoben˘ pfievodov˘m
pomûrem a úãinností.
JestliÏe pfiípustn˘ mo-
ment pfievodovky je niÏ‰í,
nelze v˘kon motoru vyu-
Ïít. V opaãném pfiípadû je
pfievodovka pro dan˘ mo-
tor pfiedimenzovaná.

Maxon v oblasti 80 W dodává ‰irok˘ sor-
timent motorÛ i pfievodovek s pfievody aÏ
do 6,000 : 1, takÏe se mÛÏeme k opti-
mální kombinaci dobfie pfiiblíÏit. K pÛvod-
ním motorÛm RE36 a RE35 pfiibyl nov˘
RE30, jehoÏ parametry jsou nejlépe pfii-
zpÛsobeny nejãastûj‰ím aplikacím a na-
pájecím napûtím. Optimální pfievodové po-
mûry pro kombinace uveden˘ch motorÛ
s pfievodovkami GP32A, GP32C, GP42C
leÏí pro jednotlivé kombinace mezi 60
a 90 : 1. Získáme tak momenty pro trval˘
provoz od 4.5 do 15 Nm.
VyuÏití plného v˘konu motoru je podmí-

nûno v˘bûrem motoru pro dostateãnû vy-
soké napájecí napûtí 24 - 48 V, jejichÏ
moment není omezen proudovou
hustotou na kartáãích.
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Motory 80W
Pfievodovky 4,5 – 15 Nm
PrÛmûr 33 mm


