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Výrobce maxon zhotovuje samo-
statné řídicí jednotky EPOS pro své 

stejnosměrné motory do 400 W. Jed-
notky EPOS řídí rychlost, polohu nebo 

proud komutátorových i bezkartáčových 
motorů. Komunikují navzájem a s nadřa-
zeným počítačem po RS232 a CANbus. 
Samostatná řídicí jednotka se s moto-
rem a inkrementálním snímačem propo-
juje několika kabely a sama je připojena 
k napájecímu zdroji 
a ke sběrnici. 

Starosti s připo-
jením podstatně 
zmenšuje inteli-
gentní motor, to je 
kombinace motoru, 
snímače a řídicí 
jednotky ve spo-
lečném pouzdru. 
Na zadním čele 
pouzdra jsou pouze 
dva konektory. Na 
patnáctipólový sig-
nální konektor připojíme vstupy a výstupy 
související se snímači a signalizací řízené 
soustavy. Na devítipólový konektor se při-
pojí napájecí zdroj 12 – 50 V DC a komu-
nikační kabely CANbus.

Pouzdro inteligentního motoru MCD EPOS 
60 W obsahuje bezkartáčový motor EC-max 
30 se jmenovitým napětím 24 V s trva-

lým momentem 54 mNm při 5,000 ot/
min. Čelo motoru s výstupní hřídelí je 

na předním čele pouzdra a slouží 
k jeho upevnění do stroje, nebo 

na planetovou převodovku. 
Nejvyšší rychlost moto-

ru je 12,000 ot/
min. Rychlost 

motoru 

bez zatížení při napájení 24V je 8040 ot/
min. Vyšší rychlost se dosáhne vyšším 
napájecím napětím.

K motoru je připojen magnetický inkre-
mentální snímač MR s 1,000 dílků na 
otáčku. Motor a snímač je uvnitř pouzd-
ra připojen na sousedící řídicí jednotku 
EPOS. Jednotka EPOS je namontována 
na horní stěně pouzdra s chladicími žebry. 
Napájení jednotky EPOS, sběrnice, digitál-

ní konfigurovatelné 
vstupy a výstupy 
a analogové vstupy 
jsou přivedeny na 
konektory na zad-
ním čele pouzdra. 

Inteligentní motor 
se osazuje jak jed-
notkami EPOS, 
tak i jednotkami 
EPOS/P. Program, 
který řídí komunikaci 
a činnost motorů, je 
při použití jednotky 

EPOS uložen do nadřazeného počítače. 
Druhý typ jednotky EPOS/P obsahuje pro-
cesor, program se uloží do jeho paměti 
a jednotka  EPOS/P řídí komunikaci moto-
rů po sběrnici sama. Počítač je zapotřebí 
pouze pro vložení programu a pro nastave-
ní optimálního zesílení regulátorů. Regulá-
tory se nastavují s připojeným zatížením. 
Můžeme využít program automatického 
nastavení. Parametry motoru jsou do 
paměti vloženy výrobcem. Oba typy jedno-
tek pracují v základních módech rychlosti, 
polohy a momentu s vytvářením profilu 
rychlosti nebo bez něj a ve zvláštních mó-
dech sledování řídicího inkrementální-
ho snímače či sledování výstupu 
pro krokový motor.
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