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Parker oferuje serię znakomitych pomp elektrohydraulicznych, pozwalających na oszczędność energii
w zastosowaniach przenośnych
Parker Hannifin wprowadza kompletną serię
zestawów pomp elektrohydraulicznych (EHP),
które ułatwią producentom aplikacji mobilnych
tworzenie bardziej energooszczędnych i ekologicznych urządzeń. Nowe zestawy, przeznaczone
do stosowania wraz z cylindrami hydraulicznymi
średniej i dużej mocy oraz jako zasilanie dla
układu wspomagania kierownicy, zapewniają
inteligentne sterowanie w takich zastosowaniach,
jak operowanie materiałami, prace budowlane,
autobusy, samochody ciężarowe, ładowarki
kołowe, koparki, zamiatarki do ulic, sztaplarki
wysięgnikowe i żurawie samojezdne.

do ilości energii wymaganej przez dane zadanie.
W przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych, w których pompa o zmiennej wydajności
jest napędzana ze stałą prędkością obrotową,
podłączona poprzez przystawkę odbioru mocy
(PTO), urządzenie EHP firmy Parker obraca się
tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i z wymaganą
prędkością, z wykorzystaniem pompy o stałej
wydajności. Co więcej, kiedy porównamy układ
z pompą o stałej wydajności połączoną z silnikiem elektrycznym o zmiennej prędkości
obrotowej do konwencjonalnalnego układu
z pompą o zmiennej wydajności i układem
„load sensing” (LS) napędzanego z silnika
spalinowego, widzimy wyraźną oszczędność
rzędu 20-30 bar podczas pracy i w trybie jałowym.
Dobranie odpowiedniej pompy EHP jest bardzo
proste. W istocie wymagane jest podanie tylko
trzech parametrów aplikacji: natężenia przepływu,
ciśnienia i napięcia zasilania. Oferowane są
zestawy pomp o natężeniu przepływu
do 300 l/min, ciśnieniu do 300 bar i napięciu
zasilania do 640 VDC, w celu dostosowania
do każdej baterii akumulatorowej.

Zestawy EHP zawierają silnik elektryczny
sprzężony bezpośrednio z pompą hydrauliczną,
kontrolowany przez wysokosprawny wzmocniony
napęd, który umożliwia dokładne dopasowanie
mocy wykorzystywanej przez urządzenie

Nowe zestawy o zmiennej prędkości, opatrzone
znakiem CE, składają się z napędu na niskie
lub wysokie napięcie, silnika synchronicznego
(asynchroniczny dostępny na życzenie) i hydraulicznej pompy łopatkowej T7 (inne technologie
na życzenie). Wszystkie elementy są idealnie

dopasowane do siebie, co optymalizuje sprawność i eliminuje potrzebę stosowania elementów
pośredniczących.
Do licznych zalet tego niezwykle elastycznego
systemu należą: mała bezwładność; kontrola
ciśnienia i przepływu (PQ); sterowanie w układzie
zamkniętym z konfigurowalnymi napędami;
możliwość odzyskiwania energii, prowadząca
do wzrostu wydajności; oraz udoskonalona
kontrola przyspieszania i hamowania.
Zestawy EHP firmy Parker oferują więc
producentom maszyn rozwiązanie będące
połączeniem wielu technologii od jednego
dostawcy, pomagające w sprostaniu wymaganiom dotyczącym redukcji wymiarów systemów
napędowych. Do dodatkowych korzyści dla
użytkownika końcowego należą, obok znaczącej
redukcji zużycia paliwa i emisji, niższy poziom
hałasu i mniejsze koszty konserwacji.

Nowa mikropompa membranowa do małych przenośnych urządzeń medycznych, służących do podciśniowego leczenia ran
Parker Hannifin przedstawił ostatnio nową
mikropompę membranową, która została
zaprojektowana specjalnie na potrzeby przenośnych urządzeń medycznych do zaawansowanej
terapii ran. Mikropompa membranowa Parker
T2-05-IC zapewnia podciśnienie wymagane
do obciągnięcia obszaru rany opatrunkiem
i utrzymania stałego ssania na potrzeby skutecznego leczenia ran.

są istotnymi zaletami tej pompy – wyjaśnia
Gonzalez. Urządzenia do zaawansowanej
terapii ran stają się coraz mniejsze w celu
zwiększenia przenośności i wygody pacjenta.
Krytyczne znaczenie ma wydajność tych urządzeń, gdyż mniejsze zużycie energii i minimalne
spadki próżni wydłużają okres działania baterii.
Dzięki temu pacjent może być bardziej mobilny,
a to zwiększa jakość jego życia.

– Wsłuchując się w prognozowane wymogi
naszych klientów, zwróciliśmy uwagę na potrzebę
opracowania terapii dla milionów mniejszych
zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych
na całym świecie. Mikropompa membranowa
firmy Parker generuje próżnię na potrzeby

Pompa Parkera T2-05-IC idealnie nadaje się
do takich zastosowań, jak urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran (NPWT) u pacjenta,
który wymaga wielu opatrunków; jest zgodna
z wymogami CE i RoHS, zapewniając łatwość
integracji ze sprzętem medycznym.

urządzenia do opatrywania ran – powiedział
Abelardo Gonzalez, Globalny Kierownik
Produktu. – Rozmiar, osiągi i niezawodność

Nowa inteligentna pompa strzykawkowa ﬁrmy Parker
oferuje najlepszą sprawność w swojej klasie w dziedzinach analityki
Parker Hannifin wprowadził nową inteligentną
pompę strzykawkową do oznaczeń. Jest to
rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim
dla producentów sprzętu, działających w branży
systemów do diagnostyki klinicznej i chemii
analitycznej. Nowa pompa 30-mm oferuje
najlepszą sprawność w systemach wymagających
ultradokładnego odmierzania płynów. Jest
zoptymalizowana pod kątem długiego okresu
użyteczności, zapewniając co najmniej 5 milionów
cykli pracy, co zwiększa niezawodność systemów
i skraca czasy przestojów. Inteligentna pompa
strzykawkowa firmy Parker idealnie nadaje się
do takich zastosowań jak: diagnostyka in-vitro,
hematologia, diagnostyka molekularna, cytometria przepływowa, genomika, proteomika,
obróbka cieczy, przygotowywanie próbek, chromatografia i precyzyjne sterowanie przepływem.
Po przeanalizowaniu przez Parkera perspektywicznych wymagań producentów sprzętu
w branży nauk przyrodniczych, jasne stało się,
że jest zapotrzebowanie na przyrządy o uproszczonej i zwartej konstrukcji. Inteligentna pompa
strzykawkowa firmy Parker charakteryzuje się
rozmiarem i wagą odpowiadającymi 1/3 standardowych pomp 30-mm, co dla konstruktorów
przyrządów oznacza ogromną elastyczność.

Uwzględniając jej najlepszą w swojej klasie
rozdzielczość i niepulsujący przepływ o szybkości
nawet 7,5 nanolitrów na sekundę, użytkownicy
otrzymują pompę strzykawkową o znakomitych
parametrach. Co więcej, może ona łatwo zastąpić
dotychczasowe pompy, gdyż można ją instalować
bezpośrednio na systemach mobilnych.
Warto również zauważyć, że dzięki bezpośredniemu montażowi inteligentnej pompy
strzykawkowej firmy Parker na systemach
mobilnych, producenci przyrządów mogą
uprościć ich konstrukcję, całkowicie usuwając
orurowanie między pompą a sondą, co eliminuje
wszelkie straty sprawności związane z długimi
liniami przesyłowymi.
Istotną zaletą pompy jest sprawność działania.
Dzięki serwomotorowi z pętlą zamkniętą,
oferującemu rozdzielczość 228 495 kroków,
konstruktorzy przyrządów mogą osiągnąć
precyzję niezbędną przy znacznie mniejszych
objętościach próbki/odczynnika i ultramałych
natężeniach przepływu, wyróżniając się na tle
konkurencji, jeśli chodzi o dokładność i precyzję.
Dzięki zastosowaniu mniejszych objętości próbki
i odczynnika, producenci sprzętu mogą zapewnić wydajniejsze analizy, które uzyskiwane są

szybciej i przy niższym koszcie. Inteligentna
pompa strzykawkowa firmy Parker jest zgodna
z CE pod względem emisji, odporności i bezpieczeństwa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.parker.com/ppf/smartsyringepump

EOMAT PRO, urządzenie zapewniające bezpieczny i ekonomiczny montaż przewodów rurowych z łącznikami DIN

Parker Hannifin wprowadza EOMAT PRO
– urządzenie do montażu łączników EO-2
i progresywnych pierścieni zacinających zgodnie
z normą DIN EN ISO 8483-1 (DIN 2352),
umożliwiające pracę z dostępnymi w handlu
materiałami rur (stal, stal nierdzewna, miedź
i poliamid). Nowe urządzenie wspiera wydajną
masową produkcję i pozwala wyeliminować
błędy w montażu. EOMAT PRO działa szybko
i cicho, a dzięki zwartej głowicy montażowej
umożliwia montaż bardzo ciasnych i skomplikowanych systemów orurowania przebiegających
po krzywiznach.

Nowe urządzenie jest oferowane w dwóch wariantach: szybki EOMAT PRO22 dla rozmiarów
do 20-S/22L i potężniejszy EOMAT PRO42
dla wszystkich rozmiarów aż do 38-S/42-L.
EOMAT PRO zapewnia użytkownikowi dostęp
do automatycznych i ręcznych trybów działania.
W trybie automatycznym wartości nastaw są
automatycznie sczytywane z narzędzia. W tym
celu narzędzia montażowe są wyposażone
w pamięć transpondera. Operator nie może
zmieniać tych wartości nastaw. Dzięki temu
unika się błędów w montażu spowodowanych

przez wadliwe nastawy urządzenia lub nieprawidłowe rozlokowanie narzędzi. W przypadku
zastosowań specjalnych można przełączyć
urządzenie w tryb ręczny z konwencjonalną
nastawą nacisku. W tym trybie ciśnienie montażu nastawia się za pomocą wyświetlacza.
Urządzenie oferuje też możliwość automatycznego rozpoznawania błędów podczas masowej
produkcji, przy czym najpierw użytkownik
określa idealne wartości nastaw oraz granice
robocze dla obróbki orurowania i łączników.
Te specyficzne dla klienta parametry są zapisywane w specjalnym narzędziu, wyposażonym
w pamięć transpondera. Następnie urządzenie
działa w oparciu o wyznaczone parametry montażu. Odchylenia od nastawionych wartości
powodują wystąpienie komunikatu o błędzie.
Dlatego w trakcie produkcji unika się typowych
błędów montażu w rodzaju „pierścień niezamocowany” lub „koniec rury w innym miejscu
niż ogranicznik”. Identyfikacja parametrów
montażu i ich zapisywanie w pamięci transpondera odbywa się bezpośrednio za pomocą
ekranu dotykowego urządzenia; podłączenie
zewnętrznego komputera lub urządzenia
programującego nie jest wymagane.

Siłowniki liniowe LCR automatyzują obsługę lekkich
ładunków w zastosowaniach z dziedziny nauk przyrodniczych
Parker Hannifin wprowadza nową serię miniaturowych pozycjonerów dla producentów
sprzętu i integratorów systemów w sektorze
nauk przyrodniczych. Rodzina lekkich beztłoczyskowych (Light Capacity Rodless, LCR)
pozycjonerów liniowych, skierowana bezpośrednio do producentów urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu medycznego lub przyrządów/układów
metrologicznych, została zaprojektowana w celu
automatyzacji obsługi ładunków o masie do 10 kg.
Jako rozszerzenie istniejącej oferty pozycjonerów
liniowych Parker Hannifin, seria LCR stanowi
grupę gotowych siłowników wysokiej jakości,
łatwych w użyciu i dostępnych w praktycznie
nieograniczonej liczbie standardowych konfiguracji. W razie potrzeby produkt ten można
też zmodyfikować stosownie do konkretnego
zastosowania. Do typowych modyfikacji mogą
należeć płyty pod narzędzia specjalne, podstawy
do montażu silników innych producentów lub
zmiany maksymalnego zasięgu w pionie lub
poziomie w celu dopasowania do ograniczeń
przestrzennych.
W przypadku pozycjonerów typu „zrób to sam”
użytkownik musi zamówić, monitorować, odebrać,

zmagazynować, zmontować i przetestować
wszystkie części potrzebne do zbudowania
urządzenia liniowego. Natomiast seria LCR,
obejmująca warianty ze śrubą pociągową i napędem pasowym dalekiego zasięgu, obejmuje
pozycjoner w pełni zbudowany, przetestowany
i gotowy do użycia. Korzyść dla producenta
sprzętu polega przede wszystkim na skróceniu
czasu dotarcia urządzenia na rynek.
Pozycjonery te, przeznaczone do cykli roboczych
pod 100% obciążeniem, zapewniają płynny, spokojny ruch na wybranym dystansie do 1000 mm,
z obciążeniem do 100 N. Do typowych przykładów
ich zastosowania należą przyrządy analityczne
i diagnostyczne, pompy strzykawkowe, urządzenia do obróbki cieczy, operowanie płytkami
lub szkiełkami mikroskopowymi, urządzenia
pomiarowe, testowanie materiałów, mikroskopia,
ustawianie układów optycznych i spektroskopia
masowa.

Do nowej serii LCR najlepiej pasuje słowo „miniaturowy” – urządzenia te mają w przekroju zaledwie
30 x 40 mm, a na życzenie dostępne są wersje
o przekroju 22 x 30 mm. Wykorzystując sprawdzone rozwiązania firmy Parker z serii MX80
i LP28, stosowane z powodzeniem w dziedzinie
nauk przyrodniczych, do cech konstrukcyjnych
serii LCR włączono: wewnętrzne łożysko szynowe
lub ślizgowe (zależnie od zastosowania), taśmę
uszczelniającą ze stali nierdzewnej (stopień ochrony IP30), atrakcyjne czarne anodyzowane
wykończenie i korpus z wytłaczanego aluminium,
obejmujący mocowanie trapezowe, rowki teowe
i pasową stację powrotną.
Mocowanie dźwigienką dociskową, otwory
na kołki ustalające w wózku jezdnym LCR30
oraz regulowane łączniki początkowe i krańcowe
zapewniają łatwość montażu. Ponadto wiele
opcji montażu napędu umożliwia instalację
silników krokowych NEMA 8, 11, 17 i 23 oraz
serwomotorów NEMA 16.

Proﬁl AV - nowe uszczelnienie produkcji Parker Hanniﬁn
PIERŚCIEŃ
PROWADZĄCY
TŁOCZYSKOWE USZCZELNIENIE
KOMPAKTOWE WRAZ
ZE ZINTEGROWANYM
PIERŚCIENIEM OPOROWYM
ORAZ OTWOREM
CIŚNIENIOWYM: PROFIL BU

PODWÓJNY
PIERŚCIEŃ
ZGARNIAJĄCY:
PROFIL AV
NISKO TARCIOWE
USZCZELNIENIE
TŁOCZYSKA: PROFIL HL

Pierścień zgarniający ze zintegrowaną osłoną.
Pojawiające się w układach hydraulicznych
zanieczyszczenia w postaci pyłu czy brudu są
najczęstszą przyczyną uszkodzeń siłowników
hydraulicznych. Niezawodność poszczególnych
elementów maszyn oraz ich bezawaryjność
są najbardziej cenionymi cechami wśród
użytkowników. Nowy pierścień zgarniający
typu AV zapewnia odpowiednią osłonę przeciw
zanieczyszczeniom oraz korozją co przekłada
się na zwiększenie wydajności maszyny.
Pierścień zgarniający jest podstawowym uszczelnieniem siłownika hydraulicznego. Chroni oraz

zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń,
piasku, kurzu czy brudu. W związku ze wzrostem
zastosowania coraz to bardziej wrażliwych i
skomplikowanych elementów w układach
hydraulicznych, czystość oleju ma krytyczne
znaczenie na pracę poszczególnych elementów.
Przekłada się to na oszczędności finansowe,
wynikające m.in. z krótszych czasów przestojów.
Aby ulepszyć obecne stosowane rozwiązanie,
Parker opracował specjalny profil AV, który
posiada:
• osłonę przeciw zanieczyszczeniom
• pierścień pomocniczy po stronie otworu
• podwójny pierścień zgarniający
• otwór przeciw ciśnieniowy
• zoptymalizowaną geometrię wargi
Dotychczasowi klienci stosujący profil
potwierdzili, iż nadaje się on do zastosowania
w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Charakterystyka
Profil AV może być użyty we wszystkich siłownikach hydraulicznych w różnych segmentach
rynku. Z racji występowania ciężkich warunków
pracy, w szczególności rekomendujemy go
do siłowników z rynku mobilnego. Formowana
metodą wtrysku osłona, zapobiega przedostawaniu się cząsteczek brudu na część właściwą
pierścienia zgarniającego. Brak możliwości

wnikania zanie czyszczeń skutkuje zapobieganiem
pojawienia się korozji w otworze uszczelnienia.
W aplikacjach gdzie tłok znajduje się w pozycji
pionowej z góry, zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń w równie skutecznym stopniu. Woda
spływająca po cylindrze napotykając osłonę nie
przenika do wnętrza siłownika. W związku
z tym, iż uszczelnienie w obudowie jest pasowane
ciasno oraz posiada otwór anty ciśnieniowy,
efekt wypchnięcia go podczas pracy został
zminimalizowany do minimum.
Podstawowe dane
Temperatura pracy
Prędkość

-35 do +100 °C
≤ 2 m/s

Uniwersalna szafka elektropneumatyczna firmy DESCO
W odpowiedzi na potrzeby firm Przedsiębiorstwo
DESCO z Kwidzyna, certyfikowany dystrybutor
Parker Hannifin, wprowadziło do produkcji
uniwersalną szafkę elektropneumatyczną. Szafka
ta przydaje się w sytuacjach, gdy pojawia się
potrzeba zrealizowania niewielkiego systemu
kilku siłowników pneumatycznych, lub gdy trzeba
wykonać sterowanie kilkoma zaworami na linii
technologicznej. Jest ona pomocna również
w momencie awarii obecnego systemu sterowania siłownikami pneumatycznymi, a naprawa
może potrwać dłużej. Mając taką szafkę specjaliści
od utrzymania ruchu nie muszą zatrudniać
specjalistów od programowania, ponieważ bez
znajomości zaawansowanej automatyki sterującej, języków programowania, mogą szybko
i ekonomicznie wykonać układ sterując pneumatyką. Sami dzięki specjalnemu oprogramowaniu
szybko sparametryzują jej pracę poprzez zwykłą
przeglądarkę stron www i przygotują do natychmiastowej pracy. Uniwersalność układu szafki
pozwala na ekonomiczne zastosowanie w różnorakich aplikacjach, bez czekania na indywidualny projekt i wykonanie. Wyposażona
w nowoczesny sterownik PLC i pneumatykę
Parker Hannifin uniwersalna szafa elektropneumatyczna do zarządzania pracą do 4 siłowników
pneumatycznych w szybki i prosty sposób
zapewni niezawodną pracę układów.
Uniwersalna szafka elektropneumatyczna to:
- kompletny zautomatyzowany, uniwersalny

układ sterowania 4 siłownikami pneumatycznymi, oparty na nowoczesnym sterowniku PLC,
- system zaprogramowany — gotowy po prostej
parametryzacji poprzez przeglądarkę www
do natychmiastowej pracy,
- pneumatyka na najlepszych podzespołach firmy
Parker Hannifin — światowej, najwyższej
jakości producenta,
- autonomiczny lub wstawiony w już funkcjonujący
system układ sterujący, który da się zastosować
w tani, prosty i szybki sposób,
- alternatywa dla specjalizowanych, jednostkowo
programowanych i wykonywanych na zlecenie
drogich systemów pneumatyki.

Układ pneumatyczny
- Sprężone powietrze jest doprowadzone
do zespołu przygotowania powietrza podłączonego na zewnątrz skrzynki.
- Ciśnienie można regulować w zakresie 0-8 Bar.
Zainstalowano regulator ciśnienia z manometrem i spustem kondensatu.
- Skrzynka wyposażona jest w 4 elektrozawory

Parker Hannifin. Cewki elektrozaworów
zasilane są napięciem 24V DC.
- Przewody siłowników można podpiąć do układu
poprzez typowe wtykowe złączki grodziowe.
- Przyłącza instalacyjne — grodziowe pneumatyki umieszczone z dołu skrzynki.
- Wyłącznik ciśnieniowy, który generuje sygnał
elektryczny, kiedy ciśnienie spada poniżej
ustawionej wartości. (opcja)
- Grzałka do zastosowania w wypadku pracy
na zewnątrz. (opcja)
Korzyści z zastosowania szafki elektropneumatycznej:
- Gotowy układ, do natychmiastowego
zastosowania.
- Brak konieczności programowania
sterowników.
- Parametryzacja przy pomocy laptopa
i przeglądarki www.
- Oszczędność czasu.
- Pewność utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych, przez możliwość zainstalowania
w istniejące systemy.
- Ze względu na powtarzalność rozwiązania
technicznego, w relacji do indywidualnie wykonywanych układów, bardzo niski koszt zakupu.
Więcej informacji udzieli Państwu nasz
Certyfikowany dystrybutor Firma DESCO.
www.desco.pl lub pod numerem telefonu
55 26133 13.

