
Silniki synchroniczne miniaturowe

\

 Zalety:
• kompaktowe, miniaturowe silniki synchroniczne
• zasilanie jednofazowe, szeroki zakres napięć
• szeroki zakres mikromomentów na wałku wyjściowym
• kilka możliwych rozmiarów
• stopień ochrony IP40
• długa żywotność 3 lata nieprzerwanej pracy
• spełnia wymagania RoHS (Dyrektywa 2002/95/CE) 

 Cechy elektromechaniczne silników synchronicznych:
• silniki bezszczotkowe 10-biegunowe(600obr/min), 12-biegunowe 

(500obr/min), 16-biegunowe (375obr/min) oraz 24-biegunowe (250obr/min)
• stojan wykonany z galwanizowanej blachy stalowej
• wirnik z magnesu trwałego ferytowego ułożyskowany w samosmarownych 

łożyskach ślizgowych z brązu – wałek z utwardzanej i odpuszczonej  stali 
polerowany do połysku

• silniki są wykonane jako jednokierunkowe (lewe, prawe – wówczas wirnik
posiada sprzęgło mechaniczne zapewniające jeden kierunek obrotów lub
obracające się losowo, czyli bez sprzęgła) albo dwukierunkowe bez sprzęgła 
z dwoma uzwojeniami statora (obracające się w lewo lub w prawo w 
zależności od podłączenia kondensatora do jednego z uzwojeń)

• napięcie zasilające jednofazowe – 12V; 24V; 48V; 110V; 220V oraz 240V
w zależności od typu

• moce pobierane od 1W do 9,5W
• max moment mechaniczny na wale silników od 0,2Ncm do 10,5Ncm
• zasilanie uzwojeń fazowych silnika wyprowadzone jest niezależnymi 

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

średnicy 36mm i długości 21mm, następnie odpowiednio 42mm/18mm, 
47mm/22,5mm, 48mm/25mm, 52mm/28,5mm, 52mm/57mm, 59mm/35mm, 
aż do średnicy 66,4mm i długości 40,4(70)mm 

• dostępne wałki wyjściowe pełne o średnicach 1,5mm; 2mm; 3mm, 4mm i 
6,35 zależności od typu lub specjalne do współpracy z przekładniami

• obudowy silników są wykonane w wersji B5 z uszami mocującymi  w typach 
MTR3a, MTR3b, MTR7a lub MTR8c oraz B14 bez uszu do montażu poprzez 
klips stalowy w pozostałych typach (przykładowe wymiary na str.2)

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

  Uwaga:
• doboru konkretnego silnika synchronicznego w zależności od wymaganych 

parametrów elektryczno-mechanicznych dokona specjalista działu 
motoreduktorów

                                       Rysunki techniczne silników synchronicznych typu MT0:
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Silniki synchroniczne miniaturowe

    Rysunki techniczne silników synchronicznych typu MTR5:

  
Rysunki techniczne silników synchronicznych typu MTRD4b:

Rysunki techniczne silników synchronicznych typu MTRD7a:
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