
Øídicí jednotka CAN uzel Komunikace

EPOS 24/1 Slave RS232, CAN

EPOS 24/5 Slave RS232, CAN

EPOS P 24/5 Master RS232, CAN

EPOS 70/10 Slave RS232, CAN

EPOS2 36/2 Slave RS232, CAN, USB

EPOS2 50/5 Slave RS232, CAN, USB

MCD EPOS 60W Slave RS232, CAN

MCD EPOS P 60W Master RS232, CAN
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Nová øídicí jednotka EPOS2 36/2 je urèena 
pro øízení proudu, rychlosti a polohy. Mùže 
øídit DC motory s inkrementálním sníma-
èem a EC motory s Hallovými sondami 
a inkrementálním snímaèem.

Øídicí jednotka EPOS2 36/2 minimalizu-
je využitý prostor. Øízení se skládá z karty, 
kde je obsaženo srdce øídicí jednotky. 
U jednoosého sys-
tému je možno kar-
tu zasunout do slo-
tu na základní des-
ce, která je vyba-
vena potøebnými 
konektory, tlumiv-
kami a potencio-
metry. Tuto základ-
ní desku je možné 
dodat. Pro víceosé systémy je prostorovì 
výhodnìjší, aby si zákazník vyrobil základ-
ní desku samostatnì. Potøebné množství 
karet EPOS2 36/2 se již umístí do zákaz-
nické základní desky. Tímto zpùsobem 
vznikne požadované víceosé øízení. Jed-
notku je možno napájet stejnosmìrným na-
pìtím od 11 do 36 V, maximální výstupní tr-
valý proud je 2 A.

Jednotka EPOS2 36/2, stejnì jako pøed-
chozí EPOS2 50/5, již obsahuje mód IPM- 
Interpolated Position Mode. Po zadání sou-
øadnic požadovaných bodù, vèetnì rych-
losti nebo zrychlení, jednotka sama zabez-
peèí prùchod tìmito body. Interpolované øí-
zení polohy je možno realizovat synchron-
nì i pro více os. Rychlost motorù je možno 

øídit až do 25 000 ot/min u sinusové komu-
tace a až do 100 000 ot/min u blokové 
komutace. EPOS2 50/5 pøináší efektivní 
ochranu proti elektromagnetickému rušení, 
digitální vstupy a výstupy jsou galvanicky 
oddìleny optoèleny. Jednotka EPOS2 má 
oproti svým pøedchùdcùm EPOS pøipojení 
pomocí portu USB 2.0. Všechny jednotky 

EPOS a EPOS2 
mají pøipojení po-
mocí RS232 
a CAN. Jednotky 
EPOS a EPOS2 je 
možné konfiguro-
vat v dodávaném 
softwaru EPOS 
Studio. Nastaví se 
parametry motoru 

a inkrementálního snímaèe a poté je mož-
no provést automatické nebo ruèní nasta-
vení regulátoru proudu, rychlosti a polohy. 
EPOS Studio mùže jednotku provozovat 
v jednom ze zvolených módù. Pøi prù-
myslovém nasazení jsou jednotky EPOS 
a EPOS2 øízeny z programovatelné jednot-
ky EPOS P 24/5 nebo z externího PLC. 
Zde je uložen program.

Jednotky EPOS a EPOS P jsou také ob-
saženy v kompaktních pohonech MCD 
EPOS a MCD EPOS P. Zde je v hliní-
kové skøíni umístìn motor EC-
max 30, 60 W, inkrementální sní-
maè a øídicí jednotka EPOS 
nebo programovatelná 
EPOS P.
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