SILNIKI PRĄDU STAŁEGO
0,55 kW - 4000 kW
Silniki prądu stałego z serii P-NP to sprawdzone i niezawodne silniki o wzniosie wału
od 80 do 900 mm i momencie (T) w zakresie od 2,2 Nm do 190 000 Nm - stosowane
pomyślnie we wszystkich dziedzinach przemysłu, gdzie napędy DC są niezastąpione.

Cechy charakterystyczne silników DC serii P-NP

— Zakres mocy od 0,55 do 4000 kW
— Rozmiary silników od 80 do 800 mm (większe na specjalne życzenie)
— Zakres momentu od 2,2 do 190 000 Nm
— Silniki zgodne ze standardem IEC 60034-1
— W pełni laminowany stojan
— Klasa izolacji uzwojeń H
— Wyśmienita współpraca z przekształtnikami tyrystorowymi
— Silniki z dodatkowymi uzwojeniami kompensacyjnymi
— Szeroki zakres wykonania silników od IP23 do IP 55 (wykonania z chłodzeniem
wodnym)

— Rozwiązania pod klienta (specjalne wymiary, akcesoria)

Opcje:

— Tachoprądnice i enkodery
— Czujniki temperatury uzwojeń (klixon, PTC, Pt100)
— Czujniki wibracji i temperatury łożysk
— Zabezpieczenie przed zbyt dużą prędkością
— Układ kontrolujący stan szczotek
— Hamulce
— Specjalne przeźroczyste okienko do kontroli stanu
szczotek

— Podgrzewacz antykondensayjny
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Silniki DC
Silniki o stopniu ochrony IP23 przeznaczone są do użytku w suchych i zamkniętych pomieszczeniach o niskim
zapyleniu. Do pracy na zewnątrz, w środowisku o dużym zapyleniu i wilgotności dostępne są wykonania IP44, IP54,
IP55 i wyższe (silniki całkowicie zamknięte, z chłodzeniem wodnym). Liczne opcje wyposażenia dodatkowego jak
np.: usytuowanie wentylatora chłodzącego z filtrem, skrzynki zaciskowej, zabudowa czujników temperatury uzwojeń,
wyposażenie w tachoprądnicę lub enkoder, hamulce mechaniczne itp. pozwalają na praktycznie dowolną
konfigurację silnika.

Oferowane silniki DC pracują pomyślnie w przemyśle:
—

Tworzyw sztucznych i gumy

—

Hutniczym, metalowym, cementowym

—

Dźwigowym, górniczym (maszyny wyciągowe)

—

Papierniczym, spożywczym (cukrownie)

Specjalne wykonania silników:
Silniki z serii SM-ML dla
przemysłu hutniczego

Silniki serii C - wykonanie
ATEX

Specjalne silniki do bardzo ciężkich aplikacji hutniczych
zgodnie ze standardem AISE (silniki walcarek)

Silniki przeciwwybuchowe zgodne z europejskim
standardem ATEX (dyrektywa 949CE)

Silniki o bardzo dużych możliwościach przeciążeniowych

Rozmiary od 112 do 280 mm

Specjalna, wzmocniona konstrukcja mechaniczna

Zakres mocy od 0,16 do 45 kW (1500 obr/min 440V)

Rozmiary od 802 do 818 mm

Ponadto w ofercie silniki:
AQ BQ Vector-Speed
asynchroniczne silniki 3-fazowe
do pracy z falownikami

Silniki synchroniczne z
magnesami trwałymi serii SQ

Zakres mocy od 0,55 do 1200 kW

Dla aplikacji bezprzekładniowych, z regulacją prędkości

Rozmiary silników od 100 do 355 mm

Zakres momentu do 800 000 Nm

Zakres prędkości do 9000 obr/min
Wysoka gęstość momentu
Małe gabaryty
Mała bezwładność
Wersje z chłodzeniem wodnym

Pozostałe urządzenia napędowe oferowane przez CES:

30-347 Kraków, ul. Wadowicka 3, tel.: 12 269 00 11, fax: 12 267 37 28;

www.ces.com.pl, e-mail:ces@ces.com.pl

