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Parker poszerza ofertę silników serwo SMH/SMB
o ultrakompaktowe silniki wielkości mechanicznej 40 mm,
zapewniając jeszcze większą elastyczność zastosowań
w urządzeniach pakujących i robotach przemysłowych
Firma Parker Hannifin uzupełniła ostatnio swoją serię
SMH/SMB dynamicznych, kompaktowych serwosilników bezszczotkowych o silniki wielkości mechanicznej
40 mm. Wersja ta nie tylko rozszerza zakres momentów
obrotowych oferowanych przez najmniejsze serwosilniki, który teraz zaczyna się od 0,19 Nm. Z punktu widzenia producentów OEM, seria SMH/SMB znacząco
zwiększa również swobodę projektowania urządzeń dla
przemysłu spożywczego i opakowaniowego oraz robotów i manipulatorów ze względu na bogatą gamę konfiguracji mechanicznych i opcji wykonania.
W odpowiedzi na tendencje rynkowe istotnie
zmniejszono wymiary silników, co przyniosło znaczące
korzyści w zakresie momentu obrotowego i właściwości dynamicznych. Moment obrotowy jest o około 30%
większy w porównaniu z tradycyjnymi serwosilnikami
bezszczotkowymi, a bezwładność wirnika jest ekstremalnie mała, co szczególnie predestynuje te silniki do
zastosowań o wysokiej dynamice.

Po uzupełnieniu serii o silniki SMH40/SMB40,
Parker oferuje dobrze znane i cenione, wysokiej klasy serwosilniki SMB o wielkościach mechanicznych
od 40 mm do 170 mm, nominalnym momencie obrotowym od 0,19 do 60 Nm i prędkościach obrotowych
do 7500 obr/min. Serwosilniki SMH40/SMB40 o napięciu zasilającym 230 V produkowane są w dwóch
długościach (92 mm i 109 mm), o momencie znamionowym odpowiednio 0,19 Nm i 0,38 Nm.
Parker oferuje takie same typy sprzężeń zwrotnych
i opcji dla nowych silników serwo SMH40/SMB40,
w tym silniki wyposażone w trwałe i wytrzymałe rezolwery współpracujące z wieloma rodzajami cyfrowych układów do precyzyjnego określania położenia.
Serwosilniki można także zamówić w wersji z jednym
kablem hybrydowym, wyposażonej w nowy układ
sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL® – całkowicie
cyfrowy, bezzakłóceniowy układ generujący sygnał położenia absolutnego do silników i napędów. Komunika-

cja z enkoderem odbywa się poprzez kabel zasilający,
co eliminuje potrzebę stosowania oddzielnego kabla
sygnałowego między napędem a silnikiem.
Serię serwosilników SMH/SMB zaprojektowano
specjalnie do współpracy z samodzielnymi i wieloosiowymi serwonapędami Parker PSD.

200 innowacji Parkera z zakresu automatyzacji procesu

AUTOMATICON® 2016
1 – 4 marca 2016, Warszawa
Zarezerwuj czas, aby zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami
firmy Parker Hannifin z zakresu automatyzacji procesu.
Zapraszamy do naszego samochodu pokazowego na parkingu przed
wejściem głównym na targi oraz

na stoisko nr A1 w hali I.

Napędy AC30 firmy Parker obecnie oferowane
w wersjach o mocy maksymalnej 250 kW:
elastyczność, niezawodność i prostota
Firma Parker Hannifin, światowy lider w technologiach sterowania i napędu, poszerzyła serię AC30
swoich regulowanych napędów prądu przemiennego
o modele o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej do 250 kW. Pojawieniu się nowych modeli
towarzyszyło wprowadzenie do asortymentu napędów
Parkera wersji do pracy ze sprzężeniem zwrotnym
w oparciu o impulsy z enkodera, rozszerzając funkcjonalność o możliwość pracy w pętli zamkniętej. Działania te podkreślają zaangażowanie firmy do oferowania
odbiorcom jeszcze większej funkcjonalności napędów
serii AC30.
Elastyczność, niezawodność i prostota to trzy główne atrybuty projektowe napędów AC 30. Seria obejmuje napędy w kilku różnych wielkościach, w zależności
od zastosowania w konkretnej aplikacji. Seria zapewnia wiele trybów sterowania – od prostego sterowania
pompami i wentylatorami w układzie otwartym (open-loop) do sterowania w pętli zamkniętej (closed-loop)
w aplikacjach procesowych. W zastosowaniach, w których najważniejsze jest dokładne sterowanie prędkością obrotową silników indukcyjnych prądu zmiennego lub silników serwo z magnesami trwałymi (PMAC),
napędy serii AC30 stanowią kompleksowe, efektywne
i wyjątkowo opłacalne rozwiązanie.

Dzięki wbudowanej funkcji monitorowania energii,
napędy serii AC30 umożliwiają dopasowanie prędkości obrotowej silnika do zmiennego zapotrzebowania
danej aplikacji, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Na równi z oszczędnościami
finansowymi funkcja ta gwarantuje wydłużenie czasu
eksploatacji i trwałości mechanicznej silników, pomp,
wentylatorów i urządzeń pomocniczych, takich jak
systemy kanałów lub rurociągów.
Mimo prostej konstrukcji w rozbudowanej serii
napędów AC30 nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Użytkownicy mogą na przykład korzystać z wbudowanych makr dla przeróżnych aplikacji.
Programistyczne narzędzie Parker Drive Developer
(PDD) oparte na środowisku CodeSys, umożliwia
natomiast tworzenie z poziomu przemiennika skomplikowanych funkcji logicznych PLC, które przedtem
wymagały zastosowania oddzielnego sterownika programowalnego PLC. Co więcej, elastyczność i wysoki
stopień modułowości zapewniają większą swobodę
w kwestii wyposażenia napędów w dodatkowe moduły
komunikacyjne: Profinet, Profibus, EtherCAT i wielu
innych, jak również w moduły I/O.

Firma Parker Hannifin podnosi moc i rozszerza
funkcje napędów serii AC30, aby sprostać rosnącemu
zapotrzebowaniu przemysłu odnośnie sterowania
silnikami w całym szeregu zastosowań.

Niedawno rozbudowana seria silników liniowych ETT
łączy precyzję z wysokimi osiągami
Firma Parker, wzbogaciła swoją ofertę silników liniowych rozbudowując serię ETT (silnik tłoczyskowy),
która doskonale zastępują siłowniki pneumatyczne
tam, gdzie wymaga się lepszej kontroli położenia. Charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną, mniejszymi potrzebami konserwacyjnymi oraz stopniem
ochrony IP67, predestynującym do pracy w trudnych
warunkach otoczenia.
Cylindryczne silniki serii ETT, produkowane
w czterech długościach i czterech wielkościach, mogą
generować znaczne siły nacisku (do 2083 N wartości
szczytowej); prędkości posuwu sięgają 8m/s, a przyśpieszenia 350 m/s2. Dzięki powtarzalności pozycjonowania wynoszącej ±0,05 mm silniki serii ETT idealnie
nadają się do wszelkiego rodzaju zastosowań w przenośnikach liniowych i zastosowaniach typu „podnieś
i umieść” (pick&place), wymagających wysokich
parametrów dynamicznych. Precyzyjne sterowanie
i pozycjonowanie gwarantuje enkoder sin/cos 1 Vpp.
Dzięki energooszczędności i opłacalności silniki ETT
stanowią też dobrą alternatywę dla siłowników pneumatycznych w zastosowaniach wymagających większej

uniwersalności, sterowania położeniem i precyzyjnej
regulacji siły i prędkości. Pełna zgodność wymiarowa
ze standardem siłowników pneumatycznych – norma
DIN ISO 15552:2005-12 – upraszcza mechaniczną
zabudowę silników ETT i redukuje nakłady prac konstrukcyjnych.
Silnik ETT jest napędem bezpośrednim, w którym
ruch powstaje bez udziału mechanicznych elementów
przenoszących w rodzaju śrub kulkowych, pasków
zębatych czy przekładni, mogących stwarzać znaczne
problemy instalacyjne, eksploatacyjne i konserwacyjne
i w związku z tym generować znaczące koszty.
Inną ważną cechą silników serii ETT jest ich zdolność do pracy pod dużymi obciążeniami bez potrzeby dodatkowego chłodzenia. Z tej przyczyny, a także
dzięki wysokiej sprawności cieplnej, silniki cechują się
niezwykle wysoką niezawodnością i trwałością mechaniczną.
Silniki ETT zaprojektowano tak, żeby mógł nimi
sterować dowolny standardowy serwonapęd o napięciu
zasilania 230 lub 400 (ETT080) VAC i nie trzeba było
stosować specjalnych napędów niskonapięciowych.
Firma Parker oferuje szeroki asortyment serwonapędów przystosowanych
do pracy z silnikami ETT, dzięki czemu
odbiorcy mogą zaopatrzyć się w kompletne urządzenie u jednego dostawcy.
Ponadto do elektrycznych silników
cylindrycznych serii ETT Parker oferuje najrozmaitsze akcesoria ułatwiające
i zwiększające uniwersalność montażu.
Silniki w wersji ETT025 Parker wypo-

sażył także w przyłącza elektryczne, zastępujące swobodne przewody.
Korzyści dla klientów:
• Doskonałe sterowanie położeniem. Dzięki enkoderowi sin/cos 1 Vpp silnik ETT cechuje się
świetnymi parametrami pozycjonowania w porównaniu z konwencjonalnymi siłownikami
pneumatycznymi.
• Uproszczenie mechanicznej zabudowy w istniejących układach i instalacjach. Wymiary
zabudowy silników ETT są całkowicie zgodne
z normą DIN ISO 15552:2005-12, nie ma żadnych problemów z zastępowaniem cylindrów
pneumatycznych, maleje nakład prac konstrukcyjno-adaptacyjnych i poprawia się efektywność
energetyczna.
• Obniżenie wymagań konserwacyjnych i kosztów utrzymania. Silniki liniowe serii ETT
składają się tylko z dwóch podzespołów. Wyeliminowanie mechanicznych elementów transmisyjnych (śrub kulkowych, pasków zębatych,
przekładni itp.) znacznie zmniejsza pracochłonność konserwacji.
• Minimalizacja kosztów łańcucha dostaw. Firma
Parker oferuje kompletne układy napędowe zawierające serwonapędy, serwomotory, przekładnie i silniki liniowe dostosowane do wymagań
odbiorców. Wszystkie potrzebne podzespoły
można łatwo dobrać i zaprogramować za pomocą wygodnych narzędzi udostępnianych również przez firmę Parker.

Nowa generacja filtro-reduktorów i naolejaczy
(FRL) firmy Parker – wysokie natężenia przepływu
w zastosowaniach z ograniczoną ilością miejsca
Firma Parker, rozwinęła swoje popularne zestawy
przygotowania powietrza Global FRL (filtr, reduktor
i naolejacz w jednym module); w szczególności moduły z integralnym gwintem serii P31 z przyłączami ¼"
oraz P32 z przyłączami ¼" do ½". Nowe moduły charakteryzują się doskonałym stosunkiem przepływu do
wielkości oraz estetycznym, nowoczesnym wzornictwem, wpisującym się w najnowsze tendencje wzornicze w konstrukcji maszyn i urządzeń. Nowa generacja
modułów FRL może przygotowywać powietrze pod
ciśnieniem do 10 barów (zbiornik z poliwęglanu),
a w wersjach ze zbiornikami aluminiowymi – do 17 barów, dzięki czemu układy pneumatyczne o wysokich
osiągach mogą pracować przy optymalnym ciśnieniu.
Urządzenia te, jako jedne z najmniejszych gabarytowo
spośród oferowanych na rynku zestawów modułowych, można teraz bez obaw stosować tam, gdzie ze
względu na ograniczoną ilość miejsca nie mieściły się
większe zestawy FRL. Nowe urządzenia, zbudowane
z wytrzymałego i lekkiego aluminium, są modułowo
kompatybilne z dotychczas produkowanymi zestawami serii Global FRL i można je z nimi łączyć za pomocą patentowego modułowego systemu łączeniowego
o wysokim stopniu standaryzacji.
Standardowo nowe moduły wyposażane są w wysokosprawne wkłady o wysokiej wydajności osuszania,
z zatrzaskowym mocowaniem bagnetowym umożliwiającym szybkie, pewne i bezpieczne mocowanie,
dzięki któremu wkład filtrujący można wymienić jedną ręką. Wszystkie modele z serii wyposaża się membrany i uszczelki z kauczuku nitrylowego NBR.
Zestawy FRL serii P31 Mini, przeznaczone do róż-

norakich zastosowań i warunków eksploatacji, standardowo mogą pracować w zakresie temperatur od -10°C
do 52°C, a ze zbiornikiem aluminiowym – do 65,5°C
bez utraty efektywności działania. Podobnie zestawy
serii FRL P32 Compact mogą pracować w zakresie
temperatur od -25°C do 52°C w wersji standardowej,
a w wersji ze zbiornikiem aluminiowym – również do
65,5°C. Wkrótce pojawią się wersje niskotemperaturowe, mogące pracować w temperaturze nawet -40°C.
Zestawy serii P31 i P32 wyposażone są w pełnoprzepływowe przyłącza przyrządowe, dzięki którym mogą
realizować dodatkowe funkcje w układach pneumatycznych. Z myślą o układach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, do reduktorów
i filtro-reduktorów obydwu serii Parker oferuje zestawy zabezpieczające przed manipulacją i wyposażone
w odpowiednie blokady. Ponadto do serii P31 Parker
przygotował opcjonalne filtry koalescencyjne, które
można instalować ze wskaźnikiem ciśnienia różnicowego (DPI) lub bez niego.
Seria P32 obejmuje także szereg wykonań, w tym
reduktory i filtro-reduktory z manometrami okrągłymi i kwadratowymi oraz regulacją ciśnienia pokrętłem
w postaci pręta teowego. Dostępne są również reduktory i filtro-reduktory półprecyzyjne, z mniejszą głowicą
zaworu i wkładką gniazda obrabianą wiórowo, przeznaczone do pracy przy mniejszych różnicach ciśnień
i pozwalające na dokładniejszą regulację.
Ponieważ producenci maszyn i urządzeń przykładają coraz większą wagę do zagadnień BHP na stanowisku pracy, do zestawów przygotowania powietrza
FRL serii Global firma Parker oferuje redundancyjne

zawory bezpieczeństwa CAT 4 i CAT 2, kompatybilne
z modułami FRL i pozwalające spełnić wymagania najnowszej Dyrektywy Maszynowej UE.
Krótkie cykle robocze, wysoka jakość produkcji, minimalne przestoje – tego nie da się osiągnąć bez czystego i suchego powietrza w układach pneumatycznych.
Łatwe do zainstalowania i konserwacji moduły z najlepszej obecnie na rynku, nowej generacji FRL Parker
Global, doskonale sprawdzają się wszędzie i zawsze,
gdy są potrzebne.

Nowy, rozszerzony asortyment zaworów Moduflex
– bezkonkurencyjna oferta
Parker przedstawił odbiorcom nową, bezkonkurencyjną ofertę w postaci rozbudowanej serii zaworów
systemowych Moduflex, zaprojektowanych z myślą
o spełnieniu wszystkich wymagań aplikacyjnych.
Parker oferuje zawory Moduflex w postaci skonfigurowanych podstawowych podzespołów lub jako
wstępnie zmontowane i przetestowane wyspy zaworowe – żaden inny system nie jest tak łatwy do adaptacji
i skonfigurowania według potrzeb odbiorcy. Unikalny
system rozłączania łączników z zabezpieczeniem przed
zagubieniem, szybkorozłączalne konektory elektryczne i połączenie między rozdzielaczami realizowane
za pomocą jednej śruby umożliwiają łatwe i szybkie
wprowadzanie zmian konfiguracji.
Ta wysoce adaptacyjna technologia sprawia, że system zaworowy Moduflex może spełnić najrozmaitsze
wymagania całego spektrum zastosowań w automatyce
przemysłowej. Z elementów wielofunkcyjnego systemu Moduflex można korzystać na różne sposoby – zestawiać zawory samodzielne, wyspy zaworowe gotowe
do komunikacji w protokole FIELDBUS, sterowniki
przepływu do siłowników i cylindrów oraz generatory
podciśnienia ze zintegrowanym modułem przedmuchiwania. Ponieważ można zamawiać poszczególne
elementy systemu albo wstępnie zmontowane i prze-

testowane wyspy zaworowe, system Moduflex można
bardzo łatwo przystosowywać do konkretnych potrzeb.
Jedną z najważniejszych cech systemu jest możliwość łączenia elementów o różnych wielkościach
i natężeniach przepływu w jeden zestaw zaworowy.
Parker oferuje elementy w trzech wielkościach, które
mogą pracować w trzech różnych zakresach przepływu
(275, 510 lub 1340 Ni/mn) i mogą być złożone w jeden
zestaw zaworowy. Każdy zawór
z zestawu można dokładnie dopasować do wielkości elementu
uruchamiającego, dzięki czemu
system można dostosować do
każdej aplikacji, co oznacza jego
niespotykaną uniwersalność.
Realizując swoją politykę
spełniania ewoluujących potrzeb bazy odbiorców, firma Parker wprowadziła nowy konektor
zaciskowy o stopniu ochrony
IP40. Zajmuje on znacznie mniej
miejsca niż konektor zamykany
na zamek – oszczędność sięga
20% (13 mm) i całe złącze elektryczne jest o 90% lżejsze. Nowe

konektory są szczególnie przydatne do pracy w szafach
lub innych środowiskach nieagresywnych, chroniąc
przed niepożądanym wnikaniem wody i pyłu i umożliwiając optymalizację połączeń elektrycznych.

Filtracja – szkolenia serwisowe dla dystrybutorów
W drugiej połowie roku 2015 rozpoczęliśmy cykl
szkoleń dla grupy dystrybutorów Parkera, którzy oferują osuszacze sprężonego powietrza, filtry i przemysłowe generatory gazów.
Celem takich kilkudniowych zajęć, organizowanych
w warszawskim oddziale Parkera, jest zapoznanie
pracowników serwisów z czynnościami obsługowymi w zakresie inspekcji, diagnostyki i napraw takich
urządzeń, jak osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne kilku typów oraz serwis filtrów i osprzętu stosowanego
w systemach uzdatniania sprężonego powietrza.
Szkolenia prowadzone są w grupach 4-5 osobowych
i składają się z wprowadzenia teoretycznego oraz roz-

budowanej części „warsztatowej”, w której uczestnicy
poznają czynności obsługowe. Istotnym punktem tej
części praktycznej jest symulacja uszkodzeń i wykrywanie usterek w kilku rodzajach osuszaczy. Uczestnicy
mają okazję dokonywania samodzielnie obsługi, diagnozowania niesprawności, przeprowadzając naprawy
oraz na koniec możliwość praktycznego sprawdzenia
nabytych umiejętności.
Dotychczas, od października 2015 do stycznia br.,
przeprowadzono z powodzeniem 4 takie szkolenia.
W najbliższym czasie są przewidziane jeszcze takie
spotkania dla kolejnych naszych dystrybutorów posiadających serwis techniczny w zakresie pneumatyki.

Następny cykl szkoleń będzie obejmował m.in. przemysłowe generatory azotu.
Szkolenia prowadzą pracownicy Parkera z Rynku Filtration/dh Group: Piotr Iwański (główna część
– praktyczna) oraz Krzysztof Kornacki (wstęp teoretyczny). Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych Partnerów. Przewidywane
są już w kolejnych miesiącach następne cykle szkoleń
– z rozszerzeniem o inne jeszcze urządzenia, zwłaszcza
o modele nowo wprowadzane do oferty grupy Parker
Hiross, domnick hunter i Zander.
Krzysztof Kornacki - Dział Filtracji dh

Nowa rodzina podzespołów CleanFit Parker Legris
– zaawansowane techniki połączeń dla
ultraczystych technologii nowej generacji
Dywizja produkcyjna (FSCE, poprzednio Legris),
należąca do firmy Parker Hannifin – globalnego lidera
w technologiach sterowania i napędu, prezentuje swój
nowy program CleanFit.
Asortyment wyrobów i podzespołów CleanFit obejmuje biopolimerowe złącza oraz rurki z eteropoliuretanu
PU i polimeru perfluoroalkoksylowego PFA. W kategoriach czystości, niezawodności i bezpieczeństwa oznacza
zupełnie nową jakość w technice złącz pneumatycznych
i hydraulicznych stosowanych w urządzeniach high-tech.
Ultraczyste, sterylizowalne podzespoły wykazują doskonałą wzajemną tolerancję z większością płynów, w tym
czystych i medycznych. Dzięki temu spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych norm i zastosowań
w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz czystych instala-

cji technologicznych w przemyśle.
Podzespoły z nowej rodziny można zamawiać według
indywidualnych wymagań i dopasowywać do instalacji niestandardowych, co pozwala na ich kompleksowe
stosowanie w instalacjach. Podzespoły CleanFit całkowicie eliminują ryzyko kontaminacji, obniżenia jakości
i bezpieczeństwa produktów oraz strat powodowanych
przestojami w produkcji.
Podzespoły CleanFit charakteryzują się szerokim
zakresem temperatur pracy, niezrównaną czystością
i doskonałymi właściwościami mechanicznymi gwarantującymi długi okres eksploatacji i bezpieczeństwo
użytkowania.
Seria CleanFit posiada atesty FDA, ASTM B93-03 B
poziom 300 i ISO 15001 oraz dopuszczenie do sto-

sowania w pomieszczeniach czystych według norm
VDI 2083-8 i ISO 14644. Produkowane są w wersjach
metrycznych (od 4 do 12 mm) i pakowane w specjalny
sposób, co zapewnia ich nienaruszalność aż do momentu
pierwszego użycia.
Więcej informacji można znaleźć na naszych stronach
internetowych www.legris.com i www.parkerlegris.com.
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Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Równoległa 8, 02-235 Warszawa
tel. 22 573 24 00, faks 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
e-mail: parker.poland@parker.com
www.parker.com/pl
www.parker.pl
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