
Mikromotoreduktory serii RS z
   silnikami prądu stałego serii RM 

Zalety:
• kompaktowe, miniaturowe silniki prądu stałego z przekładniami 

współosiowymi
• dwa napięcia zasilające do wyboru
• szeroki zakres mikromomentów na wałku wyjściowym
• wiele możliwych rozmiarów
• stopień ochrony IP20
• żywotność od 500 do 2000 godzin nieprzerwanej pracy
• spełnia wymagania RoHS (Dyrektywa 2002/95/CE) 

  Cechy silników pradu stałego:
• silniki szczotkowe o różnych ilościach biegunów oferują od 2510obr/min do 

8120obr.min dla obciążenia nominalnego albo od 2900obr/min do 
10160obr/min dla biegu jałowego

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

samosmarownych łożyskach ślizgowych – wałek polerowany do połysku
• napięcia zasilające – 12Vdc oraz 24Vdc w zależności od typu
• moc pobierana od 13,2W do 76,32W
• zasilanie silnika wyprowadzone jest do końcówek przystosowanych do 

lutowania, umieszczonych na zewnątrz płytki ze szczotkami węglowymi lub 
przewodami o długości 20cm

• obudowy silników prądu stałego wykonane są w kilku rozmiarach -  od 
średnicy 30mm i długości (50,6 - 60)mm, poprzez średnicę 40mm i długość 
(46,4 – 77,6)mm, aż do średnicy 54mm i długości (103,4 - 113)mm 

• dostępne wałki wyjściowe pełne o średnicach 4mm oraz 6,336mm w 
zależności od typu lub specjalne do współpracy z przekładniami 
współosiowymi jako seria RS 

• obudowy silników są wykonane w wersji B14 z otworami mocującymi z 
gwintem M2 oraz M6 od strony wałka wyjściowego do mocowania 
(przykładowe wymiary i rozstaw otworów na rysunkach na str.2 oraz 3)

• wszystkie pozostałe wymiary podane dla przykładowych modeli na str. 2 i 3

 Cechy przekładni współosiowych:
• standardowo zastosowane łożyska cierne i kulkowe w ostatnich stopniach
• w wersji odpornej na udary mechaniczne wszystkie łożyska kulkowe 
• możliwe zastosowanie tylko łożysk ciernych dla słabych obciążeń 

mechanicznych
• ostatni stopień i niektóre kółka zębate przekładni są dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• zakres oferowanych przełożeń: 1/6,3 do 1/581,8 (1 do 5 stopni) co daje od 13 

do 1230obr/min na wałku wyjściowym (dla serii RS3); 1/5,9 do 1 / 1419,8 (1 
do 5 stopni) co daje od 5 do 1186obr/min na wałku wyjściowym ( dla serii 
RS4) oraz  1/5,9 do 1/65,5 (1 do 3 stopnie) co daje od 65 do 717obr/min na 
wałku wyjściowym (dla serii RS5)

• w zależności od ilości stopni, obroty na wałku wyjściowym są identyczne jak 
obroty silnika (dla parzystej ilości stopni) lub przeciwne (dla nieparzystej ilości 
stopni)

• oferowane max momenty mechaniczne na wałku wyjściowym w zależności 
od serii przekładni dochodzą do 1,23Nm dla serii RS3; 2,12Nm dla serii RS4 
oraz RS5 (szczegółowe parametry mechaniczne podane są na stronie 2)

• obudowa przekładni walcowa z nagwintowanymi otworami M4 i M10 od 
strony wałków (rozstaw w zależności od rozmiaru na rysunkach str. 2)

• waga motoreduktorów od 0,39 do 0,95 kg w zależności od serii silników i ich 
mocy, jak również rozmiaru przekładni 
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Mikromotoreduktory serii RS z
   silnikami prądu stałego serii RM 

           Rysunki techniczne przykładowego silnika prądu stałego serii RM4:

           Dane techniczne dostępnych silników prądu stałego serii RM4:
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Mikromotoreduktory serii RS z
   silnikami prądu stałego serii RM 

            Rysunki techniczne przykładowego motoreduktora serii RS4:

            Dane techniczne dostępnych przekładni w motoreduktorach serii RS4:
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