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Nejvýkonnìjším stejnosmìrným bezkartá-
èovým motorem maxon je válcový EC60 
s výkonem 400 W, prùmìrem 60 mm 
a délkou 180 mm. Motor dává trvale 
0,8 Nm. Øada motorù EC obsahuje motory 
od prùmìru 6 mm, ze kterých vybereme op-
timální motor pro konkrétní aplikaci. Moto-
ry jsou standardnì 
vybaveny vnitøním 
snímaèem se tøemi 
Hallovými sondami. 
Pro elektronickou ko-
mutaci a øízení rych-
losti silných motorù 
se nabízejí výkonné 
verze jednotek typù EPOS, DES, DEC, 
DECS s rùzným komfortem a nároky na vy-
bavení motoru snímaèem.
Výstupní proud jednotek DES a EPOS má 
sinusový prùbìh a øídí rychlost ètyøkvad-
rantovì v celém rozsahu vèetnì oblasti ma-
lých rychlostí kolem nuly. To znamená, že 
vyvozuje hnací moment ve smìru otáèení 
i zpìt. Ve smyèce zpìtné vazby musí být 
kromì snímaèe s Hallovými sondami zaøa-
zen i inkrementální snímaè s dostateènou 
hustotou signálu. EPOS øídí kromì rych-
losti i polohu, a to podle programu.
Ve vìtšinì pøípadù staèí øízení rychlosti se 
zpìtnou vazbou pouze na snímaè s Hallo-
vými sondami. Hustota jeho signálù je níz-
ká, pouhých 6 hran na prùchod jednoho pá-
ru pólù. To staèí na elektronické øízení ko-
mutace vèetnì dynamického rozbìhu a na 

stabilní øízení v oblasti vyšších rychlostí, 
která u dvoupólového motoru zaèíná na 
1000 ot/min.
Takovou funkci plní øídicí jednotky øady 
DEC, které vytváøejí napájecí proud s ob-
délníkovým prùbìhem. Nejsilnìjší a záro-
veò nejmladší z nich je øídicí jednotka DEC 

70/10. Mùže být na-
pájena až 70 V a do-
dává do motoru trva-
le až 10 A, krátkodo-
bì dvojnásobek. To 
je dostateèné i pro 
silný motor EC60, je-
hož trvalý proud je 6 

nebo 9,5 A podle druhu vinutí. Jednotka 
mùže vytvoøit na výstupu až 62 V, a tak zvý-
šit rychlost bez zatížení z 5370 ot/min pøi 
jmenovitém napìtí 48 V na 6930 ot/min. 
Motor pøipouští až 7000 ot/min. Jednotka øí-
dí rychlost ètyøkvadrantové, tj. vyvozuje mo-
ment ve smìru i proti smìru otáèení. Po-
žadovaná rychlost se zadává signálním na-

–pìtím na vstupu od 10 do +10 V. Pøi øíze-
ní se zpìtnou vazbou na snímaè s Hallový-
mi sondami pøechází rychlost pøes oblast 
malých rychlostí skokem. Motor se pøi tom 
zabrzdí zkratováním vinutí a  rozbìhne na-
staveným proudem. Pro plynulé øízení 
malých rychlostí mùžeme jednotku 
pøepnout do módu zpìtné vaz-
by na indukované napìtí 
s kompenzací úbyt-
ku I x R.
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