
Serwomotory serii BS/BSE

Zalety:
• kompaktowy, całkowicie zamknięty serwomotor 
• zasilanie trójfazowe prądem sinusoidalnym
• współpracuje z precyzyjnymi przekładniami planetarnymi 
• sygnał zwrotny z enkoderów magnetycznych
• wysoki stopień ochrony: IP65 zgodnie z normą EN 60529

  Cechy serwomotora:
• silnik bezszczotkowy 4-biegunowy
• wirnik z magnesu trwałego NdFeB, ułożyskowany w łożyskach o małym luzie 

i smarowanych specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• napięcie zasilające: 3 x 230V sinusoidalne
• wydawana moc silnika: od 32W do 880W w zależności od typu silnika
• max pobierany prąd od 0,65A do 14,7A ( wartość skuteczna )
• obroty nominalne: 4000obr/min 
• max moment na wale serwomotora od 0,25Nm do 6,9Nm 
• jako opcja możliwe zastosowanie hamulca dynamicznego z magnesem 

trwałym normalnie zamkniętym ( w stanie bezprądowym ), zasilanego 
napięciem 24Vdc

• serwomotory wyposażone są w zabezpieczenie termiczne umieszczone w 
uzwojeniu – w większości typów bimetaliczne o temp. zadziałania 140°C 
wyprowadzone w złączu enkodera 

• jedynie serwomotory typu BS35/30 i BS 35/60 są wyposażone w niezależne 
zabezpieczenie termiczne PTC również wyprowadzone w złączu enkodera

• wyprowadzenie zasilania uzwojeń oraz hamulca w złączu mocowym silnika 
( możliwe szybkozłącza lub przepusty kablowe )

• klasa izolacji  “F” (1550C)

  Cechy przekładni planetarnej:
• obudowa przekładni z utwardzanej i odpuszczanej stali wg normy UNI7874
• w przekładni są zastosowane precyzyjne zęby klasy 7
• pierścień koła planetarnego przekładni z azotowanej i odpuszczanej stali
• satelity przekładni planetarnych typów BSE35 i BSE45 z azotowanej stali 

42CrMo4 wg normy UNI7874 ( Tenifer ), natomiast pozostałych typów z 
nawęglanej stali 17NiCrMo6 wg normy UNI EN 10084

• smarowanie olejem syntetycznym (EP) z dodatkami dla wysokich ciśnień – 
uszczelnienia z fluorowanej gumy odpornej na wysokie temperatury

• dostępne 3 przełożenia od 1/3 do 1/7 dla przekładni jednostopniowej, co daje 
od 571 do 1334 obr/min  oraz 3 przełożenia od 1/9 do 1/49 dla przekładni 
dwustopniowej co daje od 82 do 445 obr/min na wałku wyjściowym

• maksymalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym przekładni zawiera 
się w zakresie od 0,22Nm do 94,7Nm )

• bardzo ważne jest, aby nie przekraczać dopuszczalnych sił poprzecznych i 
osiowych na wałkach wyjściowym serwomotorów, które max wynoszą od 
80N/25N do 500N/120N w zależności od typu oraz od 400N/140N do 
3000N/1500N na wałkach przekładni satelitarnych, w zależności od typu  

• obudowa przekładni satelitarnej prostopadłościenna jest wykonana w wersji 
B14 – mocowanie od strony wałka wyjściowego

• wałek wyjściowy pełny z wycięciem na klin ( wymiary w tabeli na str. 2 ) 
• wszystkie wymiary podane w tabeli na str. 2

  Uwaga:
• doboru konkretnego serwomotora w zależności od wymaganych parametrów 

elektryczno-mechanicznych dokona specjalista działu motoreduktorów
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Serwomotory serii BS/BSE

Rysunki techniczne serwomotora serii BS ( wersja z szybkozłączkami ):

Rysunki techniczne serwomotora serii BSE ( wersja z szybkozłączkami ):
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