
Silniki miniaturowe prądu stałego

\

 Zalety:
• kompaktowe, miniaturowe silniki prądu stałego
• cztery napięcia zasilające do wyboru
• szeroki zakres mikromomentów na wałku wyjściowym
• kilka możliwych rozmiarów
• stopień ochrony IP20
• żywotność od 500 godzin nieprzerwanej pracy
• spełnia wymagania RoHS (Dyrektywa 2002/95/CE)  

 Cechy elektromechaniczne silników prądu stałego:
• silniki szczotkowe o różnych ilościach biegunów oferują od 580obr/min do 

7500obr.min bez obciążenia albo od 382obr/min do 6410obr/min dla max 
mocy wydawanej

• stojan z magnesami trwałymi oraz szczotkami węglowymi
• wirnik z uzwojeniami oraz komutatorem ułożyskowany w metalowych

samosmarownych łożyskach ślizgowych – wałek polerowany do połysku
• napięcia zasilające – 3Vdc, 6Vdc, 12Vdc oraz 24Vdc w zależności od typu
• max moce wydawane od 0.059W do 39,81W
• max moment mechaniczny na wale silników od 0,09Ncm do 9,24Ncm
• przykładowe dane techniczne podane są w tabelach na str.1 i 2 
• zasilanie silnika wyprowadzone jest do końcówek przystosowanych do 

lutowania, umieszczonych na zewnątrz płytki ze szczotkami węglowymi
• obudowy silników prądu stałego wykonane są w kilku rozmiarach -  od 

średnicy 27,5(28)mm i długości (32,5 – 46,5,8)mm, poprzez średnice 32,5mm 
i długość (19,5 - 29)mm, 36mm/50,1mm, 42,4mm/66mm, aż do średnicy 
52,5mm i długości 69mm 

• dostępne wałki wyjściowe pełne o różnych średnicach w zależności od typu 
lub specjalne do współpracy z przekładniami Mechtex

• wszystkie pozostałe wymiary podane dla przykładowych modeli na str. 1 i 2
• silniki są przystosowane do współpracy z przekładniami Mechtex wszystki 

serii
• waga silników prądu stałego od 40g do 480g w zależności od typu

  Uwaga:
• doboru konkretnego silnika prądu stałęgo w zależności od wymaganych 

parametrów elektryczno-mechanicznych dokona specjalista działu 
motoreduktorów

                                       Dane techniczne przykładowych silników prądu stałego typu DC30:
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Silniki miniaturowe prądu stałego

    Dane techniczne przykładowych silników prądu stałego typu DC38:

  

Dane techniczne przykładowych silników prądu stałego typu DC42/52:
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