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Na veletrhu Amper 2005 byl poprvé
pfiedveden a zároveÀ ocenûn motor nové

fiady EC-powermax. Je to fiada válcov˘ch stej-
nosmûrn˘ch motorÛ s elektronickou komutací

s pronikavû vysokou hustotou v˘konu. Maxon vy-
kroãil z osvûdãené dvoupólové koncepce do ob-
lasti ãtyfipólov˘ch motorÛ, která znásobila husto-
tu v˘konu v objemu a hmotnosti motoru.

Konstrukce
Rotor je tvofien ãtyfipólov˘m permanentním

magnetem typu FeNdB na bázi vzácné zeminy.
Je uloÏen na pfiedepnut˘ch kuliãkov˘ch loÏis-
kách. Ve statoru je ãtyfipólové homogenní sa-
monosné vinutí maxon. Vnû vinutí uzavírá mag-
netick˘ obvod feromagnetick˘ prstenec lamino-
van˘ z plechÛ, kryt˘ plá‰tûm z nerezové ne-
magnetické oceli.

Standardní v˘bavou je snímaã se tfiemi Hallo-
v˘mi sondami.

Motor je souãástí soustavy pohonÛ maxon
s pfievodovkami, inkrementálními snímaãi

a fiídicími jednotkami. Motor doplnûn˘
inkrementálním snímaãem umoÏní

vyuÏít fiídicí jednotky EPOS s kva-
zisinusov˘m napájením. Tak

získáme zcela rovno-
mûrn  ̆mechanick˘

moment.

Vlastnosti
Motor sluãuje:
● vynikající vlastnosti válcov˘ch motorÛ EC

dané homogenním vinutím maxon®

● ekonomiku automatické v˘roby, ovûfiené uÏ
tfiemi fiadami motorÛ.

● zv˘‰ení parametrÛ pfiechodem na ãtyfipólo-
vé provedení.

EC-powermax s prÛmûrem 30 mm má oproti
svému dvojpólovému pfiedchÛdci EC-max s prÛ-
mûrem 30 mm a se stejnou délkou

● 3.2krát vy‰‰í trval˘ v˘kon,
● dvojnásobn˘ trval˘ mechanick˘ moment pfii

5,000 ot.min-1.
● 3.4krát niÏ‰í gradient poklesu rychlosti na

1 mNm zatíÏení.

Co pfiiná‰í vinutí maxon®

● Klidov˘ stabilizaãní moment je odstranûn.
Ve statoru nejsou Ïádné póly, které v konvenã-
ních motorech EC pfiitahují magnet rotoru do ur-
ãit˘ch poloh.

● Hnací moment pfii bûhu motoru nekolísá.
● Nízká elektrická a elektromechanická ãa-

sová konstanta do 10 ms v dÛsledku nízké in-
dukãnosti vinutí a vysokého pomûru hnacího
momentu k momentu setrvaãnosti.

● Malé ztráty vífiiv˘mi proudy a hysterezí i pfii
vysok˘ch rychlostech. DÛvodem je minimalizo-
van˘ objem feromagnetického prstence, kter˘
uzavírá promûnn˘ magnetick˘ tok.

● Malé rozmûry a vysoká krátkodobá pfietíÏi-
telnost jako dÛsledek nízk˘ch ztrát, které je tfie-
ba uchladit.

Co pfiiná‰í ãtyfipólové provedení
● Vy‰‰í vyuÏití objemu vinutí v dÛsledku polo-

viãního sklonu vodiãÛ v kosoãtvereãné smyãce
vinutí maxon®.

● Poloviãní tlou‰Èka feromagnetického plá‰-
tû pfii stejné magnetické indukci ve vinutí.

● Vût‰í prÛmûr magnetu a vût‰í ra-
meno pro vznik momentu.
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