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Intellinder – siłowniki hydrauliczne ze zintegrowanym
monitorowaniem położenia tłoczyska do wysokowydajnych
zastosowań
Firma Parker CLDE wprowadziła nową gamę
wysokowydajnych siłowników hydraulicznych,
które zapewniają doskonałą kontrolę położenia
oraz oferują większą wydajność, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów instalacji
i konserwacji.
Rozwiązania zastosowane w siłownikach
Intellinder zapewniają wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Mogą być stosowane
w wyrobach producentów maszyn (OEM), które
wymagają precyzyjnych wskazań liniowego
położenia elementów podłączonych do siłownika hydraulicznego. Typowe zastosowania
nowej, innowacyjnej technologii są wykorzystywane w pojazdach i urządzeniach z sektorów
budowlanych, rolniczych i leśnych.
Siłowniki hydrauliczne Intellinder są stosowane
w szerokim zakresie w urządzeniach o dużej
mocy; ich działanie obejmuje układy tłumiące
sterowane elektronicznie, monitorowanie położenia obciążenia, automatyczne poziomowanie
oraz powrót do pozycji. Oferowane siłowniki
są wyposażone w tłoczyska o średnicy od 25 mm
do 127 mm, bez ograniczeń dotyczących
średnicy tłoka. Dostępna długość skoku dla
standardowej gamy siłowników wynosi
do 2,4 metra, siłowniki o większych skokach
– na zapytanie. Dostępne są również siłowniki
dwutłoczyskowe, które mogą być używane
na przykład w układach kierowniczych.
Dzięki zastosowaniu technologii optoelektronicznej, siłowniki Intellinder nie mają ograniczeń
właściwych dla tradycyjnego monitorowania
położenia, dotyczy to zwłaszcza czułości zewnętrznych urządzeń przekazujących informacje
zwrotne oraz złożoności i występowania potencjalnego zmęczenia konstrukcji wewnętrznych
przetworników. Czujnik jest zamontowany
w głowicy siłownika, gdzie odczytuje oznaczenie
na tłoczysku z dokładnością do 0,03 mm.
Następnie, sygnał jest przetwarzany przez
urządzenie elektroniczne wbudowane w czujnik
i wyprowadzany przez magistralę CAN

do systemu kontroli. Dzięki połączeniu siłownika
Intellinder z systemem kontroli, takim jak system
automatyki pojazdu IQAN firmy Parker, producenci OEM mogą stosować pełne systemy
napędu i kontroli idealne dla zastosowań
mobilnych.
Zalety konstrukcji są szczególnie widoczne
w układach kierowniczych pojazdów, gdzie
siłowniki Intellinder są dostępne w wersji dwutłoczyskowej, zapewniając monitorowanie
położenia bezwzględnego w zastosowaniach,
gdzie względy bezpieczeństwa są szczególne.
Bezpieczeństwo może być dodatkowo wzmocnione
dzięki zwiększeniu redundancji – zastosowanie
dwóch lub większej liczby czujników zamontowanych wokół tłoczyska, które na całym obwodzie
ma oznaczenie informujące o położeniu, zapewnia redundancję lepiej niż inne liniowe czujniki.
Ponieważ monitorowanie położenia bezwzględnego – takie jak w siłownikach Intellinder
– nie wymaga pomiarów od punktu odniesienia
podczas uruchamiania, jest ono szybsze
i zapewnia większą wydajność w porównaniu
z technologią monitorowania położenia skokowego. Jest także bezpieczniejsze, ponieważ
nie zależy od wahań napięcia zasilania, ani od
gwałtownych zmian pozycji.
Siłowniki hydrauliczne Intellinder są dostarczane w pełni zmontowane i przetestowane.

Po zamontowaniu siłownika i podłączeniu
go do systemu hydraulicznego instalowanie
kończy się szybko i łatwo jedynie przez pojedyncze połączenie elektryczne ze sterownikiem.
W pełni zintegrowana konstrukcja odlewana
ze stopu cynku, gwarantuje stopień ochrony IP67,
chroni czujnik oraz urządzenia elektroniczne,
co przyczynia się do niezwykłej wytrzymałości,
minimalnych przestojów i niskich wymagań
konserwacyjnych.
Uproszczona konstrukcja maszyn oraz zwiększona wydajność dzięki zastosowaniu siłowników
Intellinder daje gwarancję niezawodności,
wzrostu produktywności, pozwala zredukować
całkowitą wagę oraz koszty.
Więcej informacji można znaleźć w broszurze
HY07-1501/UK, lub na stronach internetowych
Parkera.

Parker na targach AUTOMATICON ® 2014
Jubileuszowa XX edycja Targów Automatyki
i Pomiarów AUTOMATICON® zgromadziła
ponad 300 firm z Polski i zagranicy. Na stoisku
Parkera zaprezentowane zostały rozwiązania
z zakresu automatyzacji produkcji ukierunkowane
na zwiększenie produktywności i zmniejszenie
energochłonności.

Wśród wystawianej oferty zwiedzający mogli
zapoznać się między innymi z modułowymi
falownikami serii AC30V, które cechuje wysoka
niezawodność użytkowania, prostota oraz
skuteczność i bezpieczeństwo pracy. Natomiast
po nowych napędach falownikowych serii AC10,
klienci mogą spodziewać się niezawodnej,
sprawdzonej technologii, prostej i łatwej obsługi
oraz efektywności ekonomicznej – w niektórych
zastosowaniach pozwalają uzyskać oszczędność
energii sięgającą nawet 50%. Pracujące w prezentowanym na stoisku module symulacyjnym
siłowniki elektryczne ETH charakteryzują się
długim okresem eksploatacji i bezkonkurencyjną
gęstością mocy, co pozwala uzyskać dużą siłę
przy małych rozmiarach urządzenia.

Na naszym stoisku eksponowany był także zaprojektowany przez firmę Utech Technics - partnera
Parkera - energooszczędny zasilacz hydrauliczny,
pozwalający na oszczędność aż do 50% energii
elektrycznej w porównaniu do tradycyjnego
zasilacza hydraulicznego. Idea tego energooszczędnego zasilacza, wyposażonego w silnik typu
PMAC z dedykowaną przetwornicą, polega
na dopasowaniu jego wydajności do aktualnego
zapotrzebowania zasilanego układu hydraulicznego. Zmianę wydajności zasilacza uzyskuje
się poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika

napędzającego pompę. Zasilacz utrzymuje stałą
wartość ciśnienia w układzie hydraulicznym
niezależnie od aktualnego jego zapotrzebowania.
W czasie małego zapotrzebowania na olej silnik
pracuje z prędkością minimalną zużywając
w tym czasie znikomą ilość energii elektrycznej.
Energooszczędny zasilacz hydrauliczny to optymalne rozwiązanie dla układów hydraulicznych.
Odwiedzający targi mogli też zaznajomić się
z uszczelnieniami pneumatycznymi Parkera,
o których szerzej pisaliśmy w ubiegłym numerze.
Z ciekawostek można wymienić uniwersalny,
wielofunkcyjny, zintegrowany system sterowania
położeniem pantografu, czy programowalny elektropneumatyczny regulator ciśnienia ze zintegrowanym systemem elektronicznym EPP4 Calys.

Ogromną frekwencją cieszyła się będąca swoistym suplementem do naszej ekspozycji prelekcja
Katarzyny Tomczyk o tym jak obniżyć koszty
sprężonego powietrza.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować
Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko
w trakcie imprezy targowej.

Nowa seria rozdzielaczy proporcjonalnych serii D*1FC
Nowa grupa rozdzielaczy proporcjonalnych serii
D*1FC zostaje wprowadzona na rynek przez
zakład produkcyjny w Oberndorf, będący
producentem całej gamy zaworów i rozdzielaczy
stosowanych w przemyśle. Nowa seria ma zastąpić wycofywane z produkcji i dobrze znane
rozdzielacze proporcjonalne serii D*FH. Nowe
rozdzielacze dostępne będą w 4 wielkościach
(NG10, 16, 25 i 32) i głównie różnić się będą
od swoich poprzedników rodzajem zabudowanej
elektroniki (cyfrowa) oraz nowym, precyzyjniejszym pomiarem położenia suwaka głównego
(LVDT). Jako zawór sterujący wykorzystany
został rozdzielacz proporcjonalny typu D1FB
w opcji, w której suwak porusza się wewnątrz
precyzyjnie dopasowanej tulei, co gwarantuje
większą dokładność sterowania. Nowe rozdzielacze
dostępne są w wersjach z suwakami różnicowymi
oraz rozwiązaniami hybrydowymi, w których
możliwe jest przełączanie na sterowanie różnicowe i standardowe.
Wszystkie wielkości rozdzielaczy wyposażone
zostały w karty cyfrowe, zarządzające zaworem
sterującym oraz komunikujące się z wysokiej
rozdzielczości czujnikiem położenia suwaka

zaworu głównego. Przy pomocy znanego oprogramowania ProPxD można wybrać i sparametryzować
daną kartę sterującą wykorzystując do tego celu
dostępną bibliotekę zaworów lub w wprowadzić
własne wielkości, np. rampy, wielkości minimalne
i maksymalne, odpowiednio do danej aplikacji
i potrzeb. Dzięki możliwościom jakie daje oprogramowanie, można te parametry zapisać i jeśli
zachodzi taka potrzeba wprowadzić do karty
innego rozdzielacza.
Cztery wielkości skonfigurowane zostały z suwakami o następujących przepływach nominalnych,
określanych przy spadku ciśnienia Δp = 5 bar,
mierzonej na jednej krawędzi suwaka:
NG10 (D31) – 90 i 120 l/min,
NG16 (D41) – 200 l/min,
NG25 (D81) – 450 l/min,
NG32 (D111) – 1000 l/min.
Wśród sygnałów sterujących dostępne są wszystkie obecnie spotykane na rynku, czyli +/- 10 V,
+/- 20 mA, 4-20 mA oraz opcjonalnie +/- 10 mA.
Specjalna, wzmocniona obudowa karty sprawia,
że nowe rozdzielacze proporcjonalne nadają
się do pracy w bardzo trudnych warunkach
zewnętrznych.

Proste i niezawodne sterowanie pracą silników w typowych
zastosowaniach (do napędów 0,2–15 kW), dzięki nowemu
falownikowi Parkera serii AC10
Napęd falownikowy serii AC10 to proste i ekonomiczne rozwiązanie, wykorzystywane przy
sterowaniu pracą silników w typowych zastosowaniach z wymaganą regulacją prędkości,
lub momentu obrotowego w zakresie mocy
od 0,2 kW do 15 kW.

Niewielkie wymiary oraz funkcje i parametry
charakterystyczne zazwyczaj tylko dla napędów
wyższej klasy, takie jak bezczujnikowe sterowanie
wektorowe, częstotliwości wyjściowe do 650 Hz,
zasilanie 3-fazowe 400 V dla wszystkich 5 wielkości obudów oraz przeciążalność momentem
150% w czasie 1 minuty, sprawiają, że AC10
to optymalne rozwiązanie dla producentów
maszyn szukających kompaktowego, niedrogiego
napędu o wysokich osiągach.

Niezawodność
Zaprojektowany i zbudowany w oparciu o sprawdzone technologie oraz techniki produkcji napęd
AC10 zapewnia doskonałe osiągi w codziennym
użytkowaniu, maksymalną dyspozycyjność
i wydajność.
Dzięki specjalnej powłoce ochronnej na elektronicznych obwodach drukowanych falownik
AC10 może pracować nawet w najcięższych
warunkach środowiskowych (klasy 3C3),
w których nie poradziłoby sobie wiele innych
napędów w tej klasie, co pozwala na swobodne
użytkowanie falownika w większej liczbie
zastosowań.

Zastosowania

Łatwy sposób na oszczędzanie energii
W zastosowaniach takich jak sterowanie pracą
wentylatorów użycie falownika AC10 w celu
dostosowania obrotów silnika do aktualnego
obciążenia pozwala uzyskać oszczędność
energii sięgającą nawet 50%.

Prostota
Łatwy w obsłudze zintegrowany panel operatorski falownika AC10 zmniejsza czas i nakłady
pracy wymagane przy instalacji, konfiguracji
i uruchomieniu. Minimalna ilość okablowania
oraz dwie łatwo dostępne listwy zaciskowe
zapewniają szybkie i łatwe przygotowanie
napędu AC10 do pracy. Oprócz typowego
sterowania U/f w AC10 możliwy jest także tryb
bezczujnikowego sterowania wektorowego,
który pozwala użytkownikom potrzebującym
większej dynamiki przy kontroli prędkości lub
momentu obrotowego na uzyskiwanie wyższych
dokładności regulacji, o 0,5% w przypadku prędkości i o 5% w przypadku momentu obrotowego.

Oprócz oszczędności energii możliwe jest również
zwiększenie współczynnika mocy, zmniejszenie
poziomu hałasu i wydłużenie okresów między
przeglądami oraz okresu eksploatacji.
W przypadku napędu AC10 mamy możliwość
szybkiej i łatwej integracji zarówno w istniejących systemach, jak i nowych instalacjach.
Zwrot kosztów inwestycji przy niektórych zastosowaniach jest możliwy już po 12 miesiącach.

Wybór napędów serii AC10
Jako jedne z najmniejszych, dostępnych na rynku napędów, falowniki AC10 o zakresie mocy
od 0,2 kW do 15 kW, oferowane w pięciu
różnych wielkościach obudów są niedrogim,
kompaktowym rozwiązaniem wykorzystywanym do prostego sterowania pracą silników
indukcyjnych AC w szeregu zastosowań
przemysłowych.

Napęd AC10 zapewnia łatwe i wygodne sterowanie pracą silników w szeregu typowych
z asto so wań prz e m y sł o wych, oferując
użytkownikom korzyści takie jak oszczędność
energii wynikająca ze stosowania napędów
falownikowych, większa niezawodność i dłuższe
okresy eksploatacji urządzeń dzięki płynnemu
przemieszczaniu i zatrzymywaniu obciążeń
w regularnych cyklach roboczych.
Typowe zastosowania napędów AC10 obejmują:
• mieszadła,
• maszyny pakujące,
• maszyny włókiennicze,
• przenośniki,
• wirówki,
• wentylatory,
• wrzeciona,
• barierki automatyczne.
Więcej informacji można znaleźć w broszurze
„Falownik serii AC10” o symbolu 192-300028 PL,
lub na naszych stronach internetowych.

Tytuł „Produktu Roku 2013” dla tandemowego
osuszacza sprężonego powietrza Antares
Antares, nowy tandemowy osuszacz sprężonego
powietrza stworzony przez dywizję Parker
Hiross – Zander otrzymał tytuł „Produktu
Roku 2013” w konkursie magazynu „Inżynieria

i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”
w kategorii "Elementy instalacji pneumatycznych, hydraulicznych i c.o."
Uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów
odbyło się 26 marca br. podczas targów
AUTOMATICON®.
Kompaktowy osuszacz Antares, którego budowa
w nowatorski sposób łączy dwie sprawdzone
technologie uzdatniania powietrza: chłodniczą
i adsorpcyjną, znacznie przewyższa istniejące
na rynku rozwiązania pod względem efektywności, uniwersalności i niskich kosztów eksploatacji. Obniża koszty energetyczne uzyskania

sprężonego powietrza o ciśnieniowym punkcie
rosy -40° C lub -70° C średnio aż o 44%! Szerzej
o tym innowacyjnym urządzeniu pisaliśmy
w 39 numerze biuletynu „Partner”.

Wizualizacje – Film – Muzyka, czyli twórczość Wojtka
Więckowskiego w biurze Parkera
26 lutego br. w warszawskim biurze Parkera
odbył się koncert połączony z prezentacją
twórczości malarskiej Wojtka Więckowskiego

– gitarzysty, kompozytora, autora tekstów,
a jednocześnie malarza i twórcy filmów.
Wojtek Więckowski przez lata koncertował
ze swoim zespołem blues rockowym, a od 2009 r.
w wyniku inspiracji jazzem, muzyką improwizowaną , minimalistyczną, awangardową
i ambientem zwrócił się ku instrumentalnej,
solowej formie. Koncertował w USA, Niemczech
i Francji.W 2007 r. zadebiutował na rynku
fonograficznym.
Podczas koncertu muzyce towarzyszyły wizualizacje powstałe na podstawie prac malarskich,
wykonanych autorską techniką. To impresje
muzyczno-filmowe z Paryża, Londynu, Pragi

oraz innych miast Europy, przenoszące niektóre
kadry z filmu na płótno zachowując przy tym
swój styl. Jest to melanż ekspresjonizmu abstrakcyjnego, action paintingu i monotypii.
Wojtek Więckowski tworzy sztukę którą się
słucha i ogląda.

Nowości w bibliotece Parkera
Miło nam zakomunikować, że właśnie została
wydana nowa, poprawiona i uzupełniona
wersja katalogu „Hydraulic Hoses, Fittings and
Equipment” (CAT/4400/UK). W katalogu znalazły
się najnowsze i najbardziej innowacyjne węże
hydrauliczne oraz odpowiednie do nich łączniki
z naszej wciąż poszerzającej się oferty, a także nowe
typy przecinarek do węży oraz pras do zakuwania.

Katalog charakteryzuje się bardziej przyjaznym
dla użytkownika układem i opisem produktów,
rozszerzeniem tabeli odporności chemicznej,
czy zaktualizowanym zakresem ciśnieniowym
dla łączników.
W marcu przygotowaliśmy także polskie wersje
pozycji z zakresu elektromechaniki: tj. katalog
„Siłownik elektyczny serii ETH” (o symbolu

192-550017 PL) oraz broszurę na temat nowego
produktu „Falownik serii AC10” (192-300028 PL).

