
Silniki krokowe miniaturowe

 Zalety:
• kompaktowe,miniaturowe silniki krokowe 
• zasilanie dwufazowe bipolarne oraz czterofazowe unipolarne
• szeroki zakres  mikromomentów trzymających wałek wyjściowy
• kilka możliwych rozmiarów
• stopień ochrony IP40

 Cechy elektromechaniczne silnika krokowego:
• silniki bezszczotkowe wielobiegunowe ( cztery rodzaje ze względu na ilość 

biegunów – wielkości kroku 7,5° - 11,5° - 15°)
• uzwojenia stojana dwufazowe w wykonaniu bipolarnym  lub czterofazowe w 

wykonaniu unipolarnym 
• w większości typów dostępne wersje unipolarne z  wyłączeniem silnika typu 

MTS8c
• klasa B izolacji uzwojeń (130°C)
• wirnik z magnesu trwałego ferytowego, ułożyskowany w łożyskach 

ślizgowych
• napięcie zasilające fazowe – 3V  4,5V 6V 12V i 24V w zależności od typu
• pobierane moce od 5.5W do 11W
• max moment trzymający na wale silnika krokowego od 0,4Ncm do 44Ncm 
• zasilanie uzwojeń fazowych silnika wyprowadzone jest niezależnymi 

przewodami o długości 20cm z obrobionymi końcówkami
• obudowy silników krokowych wykonane są w kilku rozmiarach -  od średnicy 

20,4 mm i długości 17mm, poprzez średnicę 51,5mm i długość 57mm, aż do 
średnicy 66,4mm i długości 40,4mm 

• dostępne wałki wyjściowe pełne o średnicach 1,5mm - 2mm - 3mm – 4mm – 
6,35mm w załeżności od typu

• dopuszczalne siły poprzeczne na wałku wahają się od 1N do 6N, natomiast 
siły osiowe od 0,8N do 15N

• obudowy silników są wykonane w wersji B5 z uszami mocującymi  lub   w 
typie MTS5 bez uszu (przykładowe wymiary i rozstaw otworów na str.2)

• wszystkie pozostałe wymiary podane w przykładowych tabelach na str. 2 
• waga silników krokowych od 30g do 450g w zależności od typu

  Uwaga:
• doboru konkretnego silnika krokowego w zależności od wymaganych 

parametrów elektryczno-mechanicznych dokona specjalista działu 
motoreduktorów

                                       Rysunki techniczne silników krokowych serii MTS5:
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Silniki krokowe miniaturowe

    Rysunki techniczne silników krokowych serii MTSD4b:

  
Rysunki techniczne silników krokowych serii MTSD7a:

Rysunki techniczne silników krokowych serii MTS8c:
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