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Kinetix bevegelseskontroll
Bærekraftige, skalerbare løsninger for programmer med høy ytelse



Produktivitet. Innovasjon. Globalisering. Bærekraft.
Du vurderer disse tingene hver dag, og vet at de påvirker
sluttresultatet. Rockwell Automation forstår utfordringene
du står overfor, og leverer en bevegelseskontrolløsning med
høy-ytelsesprodukter og kraftige programvareverktøy som er
utformet for å hjelpe deg med å nå målene dine.

I over et tiår, har Kinetix® Integrated Motion
levert et enkelt, høyeffektivt  bevegelsestilbud. 
Selv om det finnes andre bevegelsesløsninger 
på markedet, fortsetter Kinetix Integrated Motion
å levere en unik verdi for å hjelpe deg med å:
• forenkle maskinutvikling, distribusjon, 
bruk og vedlikehold

• implementere skalerbar og kostnadseffektiv
automatisering for hele anlegget

• forbedre maskinproduktivitet
• få større energieffektivitet i maskinene
• bruke sikkerhetsalternativer som ikke bare 
bidrar til å beskytte personell
og eiendeler, men også redusere nedetid for maskiner

• levere riktig produkt med korrekt funksjonssett,
uavhengig av størrelsen på programmet

• oppnå høy-ytelsesautomatisering - 
inkludert bevegelseskontroll - fra én
enkelt leverandør

• muliggjøre mekanisk og kontrollsystem-
samarbeid for maksimal
forretningsytelse med
Motion Analyzer-programvare
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Logix-plattform

Forenkle og optimaliser systemet med én 
automatiseringsplattform

• Skalerbare automatiseringskontrollere byr på en optimal 
kombinasjon av pris og ytelse

• Én enkelt programvarepakke, RSLogix 5000, gir 
fullstendig støtte for konfigurasjon, programmering,
igangkjøring, diagnostikk og vedlikehold

• Sann integrasjon forenkler datainnsamlingen så nedetid 
for maskinen kan minimeres

Nettverk

Et valg av nettverk med høy ytelse
EtherNet/IP
• Ett enkelt nettverk kan brukes til å knytte sammen hele bedriften
- inkludert bevegelseskontroll - i et forenklet system.

• Integrer en rekke ulike forretninger, kommersielle og industrielle
enheter på ett enkelt, populært nettverk.

• Fleksible nettverkstopologier bidrar til å maksimere tilgjenge
lighet og senke kostnader.

SERCOS
• Et anerkjent bevegelseskontrollnettverk.

BEVEGELSESKONTROLL



Servoer

Enkle og energieffektive løsninger bidrar til å senke
dine totale kostnader for systemet og livssyklusen
• Sikkerhetsalternativer for å maksimere
maskintilgjengelighet og systemproduktivitet.

• Forbedre energieffektiviteten med en
felles buss-arkitektur.

• Enkelt- og multi-aksedesign dekker
et bredt spenningsområde med allsidig
motorstøtte for å dekke dine
komplette behov for programmet.

Nøkkelteknologier

Mekatronikk

Kontroll og mekanisk systemintegrasjon
hjelper med å forbedre innovasjon og
reduserer samtidig tiden til å designe,
utvikle og levere.

Sikkerhet

Sikkerhetsalternativene for Kinetix-
servodriften hjelper deg med å forbedre
produktiviteten gjennom redusert
nedetid for maskiner.

EtherNet/IP™

Bruk ett enkelt etablert nettverk for full
maskinstyring for å forenkle og forbedre
maskindesign.

Bærekraft

Vi kan hjelpe deg med å redusere
energikostnader, maskinstørrelse og avfall.

Skalerbarhet

Optimaliser kontrollsystemkostnadene dine
med produkter som gir riktig størrelse og
funksjonssett til å håndtere et bredt spekter
av programmer.

Servoaktuatorer

Aktiver energieffektive maskiner med god pålitelighet.

• Reduser livssykluskostnader med energieffektive løsninger
• Forbedre pålitelighet uten bruk av komponenter som
slites ut over tid

• Reduser designtid uten å bruke
kompleks mekanikk /segment>

Servomotorer

De riktige motorene for et stort utvalg av miljø-, kraft- og
ytelsesbehov
• Oppnå høyere dynamisk ytelse og dreiemomenttetthet
• Reduser vedlikehold med integrasjon i Logix-plattformen
• Forenkle igangkjøring med automatisk motorgjenkjenning



REDUSER TIDEN TIL DESIGN, UTVIKLING OG LEVERING

Du har alltid kjent Rockwell Automation som en pålitelig kilde til kontrollprodukter og -løsninger. Vanligvis har
maskinteknikkavdelingen hatt lite involvering i diskusjonene rundt kontrollsystemet, og maskiner ble utformet med leveranser mellom
ulike ingeniørgrupper. 
Design, bygg og test så ut til å fungere helt fint.

I dag krever bransjer maskiner med høyere 
gjennomstrømning til lavere kostnader, mens de 
også demonstrerer energieffektivitet og utmerket 
pålitelighet. Dette er bare mulig med en 
systemomfattende, mekatronisk tilnærming - der 
tverrfunksjonelle data kan deles mellom kontroll-, 
elektriske og mekaniske ingeniører.
For å muliggjøre denne interdisiplinære 
designtilnærmingen har Rockwell Automation 
utviklet en programvare kalt Motion Analyzer. 
Denne programvaren gjør det raskere og enklere 
å analysere, optimalisere, simulere, og velge 
bevegelseskontrollsystemer.
For å innlemme de mekaniske systemene i 
prosessen, har Rockwell Automation inngått 
samarbeid med SolidWorks, en førsteklasses 
mekanisk design-pakke som brukes av mange 
maskindesignere. Til slutt forbedret Rockwell 
Automation sin produktportefølje til å inkludere 
direktedrivverks-teknologier som gir høyest mulig 
bevegelseskontrollytelse.

Ingeniører er nå i stand til mer effektivt å evaluere
designalternativer og undersøke maskinoppførsel 
ved å opprette digitale prototyper av maskinene 
tidligere i prosessen. Disse produktene og
programvareforbedringene, kombinert med vår
spesialiserte støttetjeneste, er nøkkelen til hvordan
Rockwell Automation kan hjelpe deg med å 
bygge et bevegelseskontrollsystem i verdensklassen.

Bevegelsesdesign
Reduser design- og utviklingstid med Motion Analyzer

• Design Motion-profiler i henhold til systemkravene
• Valider maskinytelse ved varierende forsynings-
spenninger rundt i verden med analyseverktøyet for 
forsyningspenningstoleranse

• Velge en optimalisert kombinasjon av drivverk, motor, 
girkasse

• Reduser energiforbruket med analyseverktøyet for 
energieffektivitet

• Verifiser maskinkontroller med 
dynamisk justeringssimulering

Mekanisk design
Bidra til å redusere risikoen med 3D
CAD-integrasjon

• Øk komponentpåliteligheten ved 
å bestemme sikkerhetsfaktorer og
analysere syklisk tretthet

• Animer og kontroller bevegelsesprofiler
• Analyser maskindynamikk
• Optimaliser geometri eller materiale

SAMARBEID MELLOM MEKANISKE, ELEKTRISKE OG KONTROLLINGENIØRER
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Programvare



Tenk innovasjon
Paper Converting Machine Company (PCMC) brukte
Rockwell Automations mekatroniske designverktøy for
å bygge et nyskapende to-bladet, høyhastighets
rotasjonssagprogram til å bruke i deres
våtserviettkonverterings-maskiner. PCMC brukte
simuleringen og den virtuelle prototypemuligheten i
Motion Analyzer og SolidWorks til å velge et
optimalisert system som bidro til å identifisere de mest
effektive servomotorene, drivverkene og kontrollerne
som skulle brukes i maskinen.

• Doblet produksjonen av våtservietter
• Økte hastigheten fra 300 til 600 kutt per minutt
• Reduserte mengden reservedeler med 25 %
• Kontrollerte stopp innenfor 400-500 millisekunder 
ved bruddeteksjon

“Vi føler mekatronikk kan hjelpe oss i fremtiden ved å
spare testtid under monteringen, fordi det vil hjelpe
med å eliminere revidering av erstatning av drivverk- og
motor-kombinasjoner. Vi vil også spare tid ved å teste
våre programmer mer grundig i et simuleringsmiljø før
vi kommer til fabrikksgulvet.”

Rodney Pennings, leder for ingeniørverdistrøm

      

               
              

  
          

       
      

     
       

     
      

   
     

    
      
       

      

       
     
     
      

     
      

     

         
    

       
     

   
     

       
    

Kontrolldesign
Spar tid og penger ved å knytte til RSLogix 5000

• Importer bevegelsesprofiler direkte til RSLogix 5000 
for å spare oppsettstid

• Koble til maskinen over Internett for 
enkel igangkjøring

• Valider maskin-
ytelsen

     

Maskinvare
En omfattende gruppe av bevegelsesprodukter, inkludert
direktedrivverksmotorer, lineære stadier, stablede stadier og
elektriske sylindere hjelper deg med å levere utmerkede maskiner.

Disse produktene lar deg enten koble direkte til lasten, noe som
eliminerer overføringskomponenter som legger til tilbakeslag og
samsvar i systemet, eller har en større rotortreghet, som forbedrer
treghetsforholdet til systemet. Systemfordeler inkluder redusert
mekanisk vibrasjon, forbedret dynamisk ytelse og lavere
strømforbruk.



I det siste tiåret har maskinprodusenter og automatiseringsbrukere latt Rockwell Automation 
Integrated Motion-løsninger stå for forenklet maskindesign, drift og vedlikehold. 
Nå har disse fordelene dannet grunnlaget for en ny generasjon av Integrated Motion, 
en som er tilgjengelig for både servoer og VFD-drivverk på standard EtherNet/
IP.Integrated Motion på EtherNet/IP gir det samme høye nivået av servoytelse som du
er vant til fra Allen-Bradley-produkter –men på ett enkelt nettverk for komplett
maskinstyring.

Når du bruker EtherNet/IP for bevegelseskontrollprogrammet ditt, kan du eliminere
behovet for et dedikert bevegelsesnettverk. Og det er ingen proprietær maskinvare eller
programvare. Bare EtherNet/IP – nettverket som brukes av et stort og økende antall
enheter– knytter sammen hele bedriften, inkludert bevegelseskontroll.
EtherNet/IP er et fleksibelt, multidisiplin-nettverk som kan brukes til å kontrollere,
konfigurere, overvåke og utføre nodesammenfletting for bevegelse, sikkerhet, prosess og
atskilte programmer. Det gir sann bedriftsomspennende integrasjon. Dette fleksible
nettverket kan brukes til å knytte sammen
forretnings-, kommersielle og industrielle
enheter for å forenkle nettverksbehandling,
spare tid og redusere kostnader.

• EtherNet/IP gir sikker, ekstern tilgang 
til informasjon og industrielle enheter 
for å forenkle nettverksbehandling, som 
bidrar til å spare tid og redusere kostnader

• Lav kostnad, høy ytelse og enkelt å bruke 
sammenlignet med et multi-nettverk 
arkitektur

• Integrer høy-ytelsesdrivverk, I/O, 
smarte aktuatorer, HMI og andre 
EtherNet/IP-enheter på et felles nettverk

• Bruk riktig topologialternativ for din maskin 
– Støtte for alle topologier inkludert ring-, stjerne-, hybrid- og lineærtopologier
– Bland drivverk og alle andre EtherNet/IP-enheter på et felles delnett, med full kommunikasjon mellom delnettene
– Kapasitet på 255 enheter per delnett

• EtherNet/IP muliggjør en lang rekke enheter, inkludert roboter, programmerbare automatiseringskontrollere, I/O,
HMI, servoer, VFD-drivverk, strekkodeskannere og mange andre

6

Allen-Bradley tilbyr et skalerbart AC- og servotilbud, me
fordelene ved Integrated Motion på EtherNet/IP.

Enhetsnivå
er en ODVA    
tilkoblingsmu   
drivverkstilgj

ETT ENKELT NETTVERK FOR FULLSTENDIG MASKINSTYRING



Når du bestemmer nettverksfremtiden for dine
maskiner, vurder disse egenskapene til EtherNet/IP:
• Dette IT-vennlige nettverket kan skryte av over 
3 millioner installerte noder og støtte for mer enn 
1000 enheter fra over 250 leverandører.
Integrated Motion på EtherNet/IP bygger på den 
dokumenterte suksessen til EtherNet/IP – nettverket
som tilbyr flere enheter, flere leverandører og en større
installert base enn andre industrielle Ethernet

• Integrated Motion på EtherNet/IP som bruker CIP 
Motion™- og CIP Sync™-teknologi fra ODVA, alt 
bygget på Common Industrial Protocol (CIP)™.
De robuste globale standardene etablert av ODVA 
bidrar til å sikre interoperabilitet for flere leverandører

• EtherNet/IP er et etablert nettverk som har vært 
i bruk siden 2001

• Tre av de fem største kontrolleverandørene bruker 
EtherNet/IP som kjernenett

• Nesten alle typer automatiseringsenheter har 
EtherNet/IP-tilkoblingsmuligheter

       ed
     

åring
   standard, og gir feiltolerante

uligheter for høy
jengelighet.

En hybridtopologi
er kostnadseffektiv for et bredt spekter av enheter med
varierende tilkoblingsmuligheter.

Bruk riktig topologialternativ for din maskin
– Støtte for alle ethernettopologier inkludert ring-,
stjerne-, hybrid- og lineærtopologier



Med teknologieffekten og den globale utvidelsen av produkter, har behovet for å utvikle et effektivt system økt. 
Nå, mer enn noensinne, er det viktig å finne riktig størrelse på produktene som kan styre dine maskiner rundt om i verden.

Rockwell Automation Motion Control-systemet tilbyr en portefølje med produkter med en rekke størrelser og funksjoner som er
utformet for å håndtere et bredt spekter av
programmer.Dette skalerbarhetstilbudet
gir en plattform som vil fungere på alle
maskinene dine - fra komplekse til enkle.

For å gi deg det mest effektive Integrated
Motion-systemet, tilbyr Rockwell
Automation et bredt utvalg av produkter
for å møte dine behov, inkludert:
• Kontrollere
• Sentralisert og distribuert I/O
• Lineære og roterende servomotorer
• Direktedrivverksmotorer og aktuatorer
• Servoer med aktiv og passiv 
strømforsyning

• Kabler og tilbehør

Enten du utvikler en enkel eller kompleks
maskin, er en optimalisert design kritisk
for din globale konkurransedyktighet. Ved
hjelp av Rockwell Automation Motion
Analyzer-programvare, kan du analysere
flere designalternativer for å fastslå de
mest effektive produktene for maskinen i
rett størrelse.

Denne skalerbarheten bidrar til å redusere
den totale kostnaden for design, utvikling
og leveranse og de totale eierkostnadene, fordi du kun kjøpte det du trengte mens du beskyttet og utnyttet investeringer gjort på
designstadiene. Med et skalerbart bevegelseskontrolltilbud, kan du:

Spare tid og penger
Muligheten til å bruke én utviklingspakke for enkle og 
komplekse maskiner bidrar til å forbedre integrasjonen. 
Gjenbruk av kode, kontroll og rutiner hjelper deg med å 
optimalisere produktiviteten og oppnå raskere oppstarter.

I dagens verden distribuerer maskinprodusenter globalt.
Å standardisere produkter og systemer for både enkle og 
komplekse maskiner vil bidra til å redusere opplæring og 
global support.
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Standard maskin

Komponent-
maskin

SPARER TID OG PENGER MED EN DESIGNTILNÆRMING FOR HELE SYSTEMET

Å FINNE RETT SYSTEMSTØRRELSE TIL DINE BEHOV

Skalere maskinplattform for regionale behov
Ulike regioner i verden stiller unike krav til sine maskiner. Det
kan kreves høyere eller lavere produksjon å møte bransjekravene
eller bestemte sikkerhetskrav i denne regionen. Med muligheten
til å skalere systemet ditt ved hjelp av Rockwell Automations
bevegelseskontrollprodukter, kan du gjenbruke kode og
kontroller på tvers av flere regioner –som forbedrer
integrasjon og senker supportkostnader.



Tenk innovasjon
JANDA Company, Inc. brukte Allen-Bradleys servoer
sammen med Kinetix Integrated Motion- porteføljen
for å effektivisere bevegelseskontroll i deres
sveisemaskiner for å forbedre kundeavkastning og
produktkvalitet.

Den skalerbare Logix Control Platform hjalp dem med
å redusere tid til programmering, design, igangkjøring og
installasjon.I tillegg brukte de Rockwell Automation
Ethernet/IP-tilkobling for å hjelpe dem med å tillate
ekstern global feilsøking for kunder over hele verden.

Ved hjelp av de skalerbare produktene fra Rockwell
Automation, var JANDA Company, Inc. i stand til å:

• redusere designtiden med 25%
• redusere igangkjøringstiden med 25%
• forbedre installasjonstiden med 30%
• forbedre toleranser fra 32 mm til 0,025 mm
• redusere størrelsen på kontrollpanelene med 50%
• redusere vedlikeholdstid

“Med den skalerbare kontrollplattformen kan vi møte
kontrollkravene for hver kunde og automatisere hele
sveiseprosessen. Fordi kontrollerne er utstyrt med
EtherNet/IP™ for tilkobling, kan vi reparere eventuelle
programmeringsfeil på installerte maskiner fra hvor
som helst i verden.”

Bob White Jr., President, JANDA

 

Stor avansert maskin

• Skalerbar arkitektur

• Skalerbare produkttilbud

• Skalerbar for å møte sikkerhetskravene for maskinen din

Redusere vedlikeholdskostnader og nedetid
Øk oppetiden ved å oppdatere maskinen med vanlige
systemkomponenter.Dette bidrar til å redusere
vedlikeholdskostnadene ved å redusere opplæring og
supporttid, reservedelslager og gjennomsnittstid for
reparasjon (Mean Time to Repair, MTTR).



ØK PRODUKTIVITETEN MED MINDRE NEDETID OG RASKERE MASKINOMSTART

Sikkerhet på anleggsgulvet er viktig. Ivaretakelse av personell forhindrer ikke bare skader, men kan også redusere forsikringspremie,
vedlikehold og andre relaterte kostnader. Men maskinproduktivitet er avgjørende, også. Du står overfor konstant press for å produser
mer og raskere. Tidligere var det å bringe sikkerhet og produktivitet sammen en utfordring. Forholdsregler for sikkerhet var ofte
tungvint, dyrt og resulterte i mye nedetid. Men med Kinetix-servoer med innebygd sikkerhet, kan du dra nytte av høy-
ytelsesservoer som ikke bare øker sikkerheten for
personalet, men også forbedrer maskin- produktivitet.
Fordelene er:

• Raskere produksjonsutvinning ved å tillate trygg 
bevegelse under maskinoppsett og -vedlikehold

• Innebygd sikkerhetsovervåkningsteknologi reduserer 
ledninger, feilsøking og kostnader

• Komplett systemtilbud og support fra én leverandør 
med Rockwell Automations brede sikkerhetstilbud

Kinetix sikkerhetsalternativer
Trygghastighetsovervåking(S1) — Når det er 
nødvendig, kan du overvåke hastigheten på programmet.
Hvis det går over en hastighet du har definert, kan du 
starte Sikker stopp. Denne funksjonaliteten hjelper med 
å gi forbedret tilgang til bevoktede områder mens en 
maskin eller prosess kan fortsette drift under begrensede
forhold.

Sikkert dreiemoment av (-S)— Utgangen for drivverket 
er trygt deaktivert uten å fjerne strøm fra hele maskinen.
Resultatet er raskere omstart av maskinen og mindre
nedetid for maskiner.

Se diagrammene på baksiden av brosjyren for
sikkerhetsrangering av servoene.
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Sikkerhet
Systems Integrator Quigg International jobbet med
Rockwell Automation for å hjelpe en kunde
oppgradere automatisering på sin eksisterende maskin.
Quigg International oppfylte kundens mål om å:
• forbedre sikkerheten for de ansattes
• møte samsvarskrav
• integrere tre ulike kontrolldisipliner (sikkerhet, 
bevegelse og automatisering/atskilt) i ett enkelt 
integrert system

Maskinoppgraderingen gikk også et skritt videre ved å
hjelpe kunden øke den generelle produktiviteten til
omtrent 2 millioner USD på ett år.

“Sikkerhet og produksjon kan gå hånd i hånd,” sier
Quigg. “Vi beviser det her. Jeg er stolt av vår evne til å
utvikle en løsning som bidrar til å oppfylle og overgå
våre kunders forventninger.Med hjelp fra Rockwell
Automation var vi i stand til å gi våre kunder et
tryggere sted å arbeide, økt produksjon og lavere
utstyrskostnader.”

Joe Quigg, Visepresident, Quigg International



GJØR DRIFTEN RENERE OG MER EFFEKTIV OG SAMTIDIG
SOM DU FORBEDRER YTELSEN OG SLUTTRESULTATET

I dagens produksjonsverden står maskiner produsenter overfor økende press for å maksimere 
produksjon og samtidig redusere miljøpåvirkningen. Nå, mer enn noensinne, er det avgjørende 
å forstå hvordan du kan designe, bygge og
vedlikeholde bærekraftige maskiner som
optimaliserer energiforbruk.

Å inkludere nye verktøy og teknologi fra
Rockwell Automation i designen din vil bidra til 
å drive og støtte overordnede mål for bærekraft
mens du sparer penger og forbedrer maskin-
ytelse og -pålitelighet.

De seneste verktøyene og teknologiene fra
Rockwell Automation kan hjelpe deg med å:
• oppnå bevissthet om energiforbruket tidlig i 
designsyklusen

• optimalisere maskindesign for effektivitet 
mens man møter ytelsesmålene

• redusere mekaniske tap og energiforbruk
• erstatte hydrauliske med mer effektive 
elektrisk sylindere
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Utvikle en energieffektiv design med
virtuell prototyputvikling
Motion Analyzer-programvaren gjør at du kan modellere
maskiner i et virtuelt miljø og forutsi energiforbruk og
kostnader for systemet. Ved hjelp av det innebygde
effektivitets- verktøyet, kan du raskt identifisere hvor
strømmen fra motoren brukes, og sammenligne ulike
designalternativer for å velge den mest energieffektive
løsningen.

Øke maskinytelse
Direktedrivverksservomotorer monteres direkte 
på lasten så det ikke er behov for ytterligere
mekaniske overføringskomponenter. Tilbakeslag
og samsvar er minimert, og det er også iboende
mekanisk ineffektivitet, som gir en betydelig
forbedring i den generelle systemytelsen samtidig
som det reduserer energiforbruk.

SPAR TID OG PENGER MED ENERGIEFFEKTIVE BEVEGELSESSYSTEMER



       
     

            
            

       
   
 

      
        

       
      
  

     
      
      

     
   

     
     
 

Tenk effektivitet
Kliklok-Woodman brukte mekatroniske designverktøy
og produkter til å lage en forbedret sluttlastemballasje-
maskin som fyller kartonger med pakket mat, og
deretter forsegler dem. For å pakke produktene riktig
ned i kartongen, bruker maskinen en klaff-kicker, en
fingerlignende enhet som trekker klaffen på hver
kartong utover til rett tid.

Kliklok-Woodman brukte Motion Analyzer-programvaren
med SolidWorks til å endre størrelsen på, velge og
simulere en ny design for klaff-kicker for å forbedre
nøyaktigheten og påliteligheten med hastigheter på
opptil 325 kartonger per minutt. Basert på systemkravene,
identifiserte programvaren de mest effektive motorene
og drivverkene for å optimalisere systemet.

Motion Analyzer-programvaren lar dem:
• redusere designtiden ved omtrent 1/3 sammenlignet 
med å bruke manuelle beregninger

• identifisere mengden energi som brukes i systemet 
og hvor det kan reduseres

• oppnå angitt hastighet og nødvendig 
gjennomstrømming

• minimere mengden avfallsmateriale ved å ikke 
teste flere prototyper

“Det virket veldig fornuftig å bruke Motion Analyzer til å
gjøre den første motorstørrelsesberegningen fordi
bevegelsen til klaff-kickeren er helt avhengig av størrelsen
på den aktuelle kartongen og størrelsen på klaffene.Jeg
kunne oppgi de spesifikke sluttbrukerkravene og raskt
teste ulike servomotorstørrelser for å finne den rette, uten
å måtte teste hvert alternativ på en fysisk maskin.”

Florin Bruda, 
mekanisk ingeniør, Kliklok-Woodman

Redusere materialforbruk og -avfall
Ved å redusere mengden emballasjematerialer som
brukes, kan Kinetix bevegelseskontrollprodukter
hjelpe med å forbedre ytelsen og levere bærekraft, og
samtidig:
• opprette jevnere automatiseringskontroller
• etablere en mykere produksjon
• redusere avfallsmengde
• være miljøbevisste

Redusere energiforbruk
Med elektriske sylindere kan du nå velge riktig
strømløsning for å møte dine behov. Ved å redusere
etterspørselen etter komprimeringsverktøy, som for
eksempel luft og olje, kan du ofte redusere lekkasjen,
vedlikeholdet av utstyr og energiforbruket under
drift av kompressorer - under normal og uforutsette
pauser i produksjonen.



Nøkkelfunksjoner

Kontinuerlig
utgangsstrøm 

(A rms)

Kontinuerlig 
strøm-effekt

Inngangsspenning

Nettverk

Kontrollere

Sikkerhets-
funksjons-

støtte 
(innebygget)

Servomotor- /
aktuator-

kompatibilitet

En rask titt på servoer

Kinetix® 6500

• Integrated Motion på EtherNet/IP bruker CIP Motion™- og 
CIP Sync™-teknologi fra ODVA - bygget på Common 
Industrial Protocol (CIP)

• Få sanntidskontroll og informasjonsflyt for forbedret 
optimalisering for hele anlegget

• Avanserte igangkjøringsverktøy for raskere systemoppstart.
Kraftig diagnostikk for å identifisere og løse problemer raskt

• Økt bevegelsesytelse når forbundet med 
ControlLogix L7x.PAC

Kinetix® 2000

• Multi-akseservo som er ideell for bevegelseskontroll-
programmer med lavstrøm

• Enkel modulær design senker lednings-
kostnader ved å sterkt redusere det totale antallet 
tilkoblinger

• 230 V AC enkel og 3-fase

• 1.0-9.5 

• 0,3 kW-3 kW

Kinetix® 6000 og 6200

• Mindre rammevalg for integrerte aksemoduler
• Overbelastningskapasiteten muliggjør høyere dynamisk 

ytelse for eksisterende programmer
• Sikker av Serie B-versjonen vil levere opp til 250 % av 

nominelt kontinuerlig dreiemoment ved begrenset 
intermittens

• Gi sikrere tilgang til bevoktede områder mens en maskin 
kan fortsette drift under begrensede forhold

• 1,2 kW- 22 kW

• 195-265 V AC 3-fase
• 324-528 V AC 3-fase

• SERCOS-grensesnitt • SERCOS-grensesnitt

• L4x, L6x, L7x • L4x, L6x, L7x

I/T • Kinetix 6000: EN-954-1 Kategori 3 (ISO 13849 PL d)
• Kinetix 6000:IEC61508 SIL3 sikker av og forebygging mot 

uventet omstart
• Kinetix 6200: S0-versjon:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3 

sikker-av
• Kinetix 6200: S1-versjon:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3
• Kinetix 6200:Avanserte sikkerhetsfunksjoner: sikker 

dør-skjerm, aktivere bytte, trygg hastighet-skjerm

• MP-Series Lav og Middels treghet
Motorer

• Matklasserte motorer i rustfritt stål
• MP-Series lineære stadier

og lineære aktuatorer
• LDL- og LDC-Series lineære motorer
• TL-Series Motorer og lineære aktuatorer

• MP-Series Lav og Middels treghetsmotorer
• Matklasserte motorer i rustfritt stål
• MP-Series lineære stadier og lineære aktuatorer
• LDL- og LDC-Series lineære motorer
• TL-Series Motorer og TLAR-Series lineære aktuatorer
• RDD-Series direktedrivverksmotorer

• 3.7-34 (Kinetix 6000)
• 4-49 (Kinetix 6200)

• 1,8 kW- 22 kW

• 324-528 V AC 3-fase

• EtherNet/IP med CIP Motion

• L2, L36ERM, L4x, L6x, L7x

• S0-versjon:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3 sikker-av
• S1-versjon:ISO 13849 PLe, IEC61508 SIL3
• Avanserte sikkerhetsfunksjoner: sikker dør-skjerm, 

aktivere bytting, trygg hastighet-skjerm

• MP-Series Lav og Middels treghet Motorer
• Matklasserte motorer i rustfritt stål
• MP-Series lineære stadier og MPAR-Series 

lineære aktuatorer
• LDL- og LDC-Series lineære motorer
• RDD-Series direktedrivverksmotorer

• 40-49
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• Én drivverksløsning for permanent 
magnet (synkron) og induksjons-
motorer (asynkron)

• Bruker Allen-Bradley Logix-plattformer 
for å gi sann integrasjon av bevegelses-, 
sekvensiell og prosesskontroll

• Sikker av-mulighet for å gi sikkerhet og 
maskintilgjengelighet

• Enkelt-akse EtherNet/IP-nettverksløsning 
• Gir skalerbarhet for bevegelse – noe som 

forenkler integrasjonen av hele 
kontrollsystemet på ett nettverk

• Muligheten til å støtte standard RSLogix 
5000 bevegelsesinstruksjonssett inkludert 
Kinematikk

• Praktisk kompakt størrelse gjør den enkelt 
å koble til

• Utstyrt med innebygd sikkert 
dreiemoment av

• 120-240 V AC enkeltfase
• 240-480 V AC 3-fase

• 2-12

• 0,4 kW- 0,8 kW (120 V), 0,4-1,7 kW (240 V)
Enkeltfase

• 0,5-3 kW (240 V), 1-3 kW (480 V) 3-fase

• Kostnadseffektiv løsning for mindre, 
lav-aksede telleprogrammer

• Utfører indeksering på opptil 64 punkter
• Fleksibelt kommandogrensesnitt inkludert

digital I/O, analog, pulstog, og Modbus-RTU
• Automatisk motorgjenkjenning forenkler 

oppstart
• Enkelt å konfigurere med UltraWare

• 0,05 kW - 1,5 kW

• 170-264 V AC enkelt- og 3-fase

• EtherNet/IP med CIP Motion • Modbus-RTU eller frittstående

• L1y, L2y, L3y, L6y, L7 • MicroLogix 1100, 1400 og Micro830, 
tredjepartskontrollere

• Frittstående programmer

• ISO 13849-1 Sikkerhetytelsesnivå d
• IEC 61508 SIL 2

I/A

• MP-Series Lav og Middels treghetsmotorer
• MP-Series matklasserte og rustfrie stål-

motorer
• TL-Series (TLY) Motorer
• MP-Series Ekstra slitesterke elektrisk 

sylindere
• MP-Series og TL-Series elektriske sylindere
• MP-Series integrerte lineære stadier

• TL-Series motorer
• TL-Series lineære aktuatorer
• LDL- og LDC-Series lineære motorer

• 1.0-9.5

• 112 kW-150 kW

• 380-480 V AC 3-fase
• Felles buss-konfigurasjoner fra

450-750 V DC med en regenererende 
strømforsyning

• SERCOS-grensesnitt

• L4x, L6x, L7x

• Sikker-av-mulighet

• Synkron permanent magnet og 
asynkrone motorer inkludert HPK-Series

• MP-Series Lav og Middels treghets- 
motorer

• RDD-Series direktedrivverksmotorer

• 40-49

En rask titt på servoer

Kinetix® 350 Kinetix® 3 Kinetix® 7000

• Enkelt-akse EtherNet/IP-nettverksløsning
• Integrert sikkert dreiemoment av analog 

inngangskontroll og trinn og retningskontroll
• Fem forskjellige indekseringstyper
• Sømløs integrasjon av Rockwell 

Automatisering MP-Series™ og TL-Series™ 
servomotorer og aktuatorer

• 115-240 V AC enkeltfase
• 230-480 V AC 3-fase

• 2-12

• 0,4 kW- 0,8 kW (115 V), 0,4-1,7 kW (230 V)
Enkeltfase

• 0,5-3 kW (230 V), 1-3 kW (460 V) 3-fase

• EtherNet/IP

• L1x, L2x, L3x, L4x, L6x, L7x

• Kategori 3 sikker-av

• MP-Series Lav og Middels treghet
Motorer

• MP-Series matklasserte og rustfrie stål-
motorer

• MP-Series lineære stadier og 
MP-Series lineære aktuatorer

• TL-Series motorer
• TL-Series lineære aktuatorer

Kinetix® 300

Nøkkelfunksjoner

Kontinuerlig
utgangsstrøm (A rms)

Kontinuerlig strøm
Effekt

Inngangsspenning

Nettverk

Kontrollere

Sikkerhetsfunksjons-
støtte (innebygget)

Servomotor- /
aktuatorkompatibilitet



Nøkkelfunksjoner

Programmer

Spenning / reise
og hastighet

Alternativer for
tilbakemelding

Kontinuerlig stall-
dreiemoment / kraft

Tilleggsalternativer

Kabelalternativer

Kinetix® Servomotorer og aktuatorer med et raskt blikk

TL-Series™
Lav treghet
Motorer

MP-Series™
Lav treghet
Motorer

MP-Series™
Matklassert
Motorer

MP-Series™
Rustfritt stål
Motorer

• 230 V viklinger
• Opptil 6000 OPM

• Kompakte, lav treghets-
produktserie optimalisert 
for kostnadssensitive 
programmer

• JIS- eller NEMA-monterings-
alternativer

• 0,096 – 5,42 Nm
(0,85 – 48 pund/tomme)

• Høyoppløsnings seriell 
tilbakemelding med 
flersvings- mulighet
(krever batteri-backup)

• 2000-linjet trinnvis koder

• 230 og 460 V viklinger
• Opptil 8000 OPM

• Lav treghetsmotor med 
høy dynamisk ytelse 
i en kompakt størrelse

• Tilbyr det største utvalget 
rammestørrelser, 
dreiemomentpunkt 
og alternativer

• Forbedret viklings-
isolasjonsmateriale for
forbedret termisk
håndtering og 
varmeoverføring, noe som 
resulterer i høyere ytelse

• DIN-koblingsversjoner av 
motorer muliggjør fleksibel
retning på koblingene og bruk
av en enkel kabel-familie med
alle MP-Series motorer

• 0,26 – 163 Nm
(2,3 – 1442 pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings-
tilbakemelding med 
flersvings-alternativet

• Trinnvise og løser-begrensede
rammestørrelser

• 230 og 460 V viklinger
• Opptil 5000 OPM

• Lav treghetsmotor for bruk
i lette matvare- og
drikkevareprogrammer

• Kompakt motor med
høyt dreiemoment

• Holdbar todelt mat-
klassert epoksy

• festere og skaft i
rustfritt stål

• Leveres med et skaftsegl
• IP66- og IP67-rangert å 

forhindre væske-forurensning

• 2,2 – 19,4 Nm
(14 – 172 pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings-
tilbakemelding med flersvings-
alternativet

• 230 og 460 V viklinger
• Opptil 5000 OPM

• Designet for svært
etsende høytrykks-forhold

• Enkel å installere med 
fabrikkforseglet kabelutgang

• 300-serien av rustfrie stål-
kabinetter motstår korrosjon 
og er enkle å rengjøre

• IP66- og IP67-rangert, i 
tillegg til IP69K for 
1200 psi-nedvaskings-krav

• 3,6 – 21,5 Nm
(32 – 190 pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings- 
tilbakemelding med flersvings-
alternativet

MP-Series™
Middels treghet
Motorer

• Trykk
• Konvertere,
• Web-håndtering
• Motorisert

• Middels treghet for 
treghetssamsvar mellom 
last og motor

• Kompakt, effekttette 
motorer for jevn ytelse

• IP67 miljømessig 
beskyttelse med
valgfritt skaftsegl

• Flere viklingshastighets-
alternativer muliggjør
optimal drivverksskalering

• 2,2 – 62,8 Nm
(19,5 – 555 pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings-
tilbakemelding med 
flersvings-alternativet

• Løser

• 230 og 460 V viklinger
• Opptil 6000 OPM

• Skaftsegl for IP67 miljøvern
• Integrert 24 volts holde-brems

• Valgfritt skaftsegl for IP-66
miljøvurdering

• Integrert 24 volts holde-brems

• Skaftsegl for IP65 miljøvern
• Integrert 24 volts holde-brems

• Integrert 24 volts holde-brems
• Positivt lufttrykkssett

• Integrert 24 volts holde-brems
• Positivt lufttrykkssett

• Ikke-flex og kontinuerlig flex
Kabler med SpeedTEC
DIN-koblinger

• Ikke-flex-kabler med 
sirkulære plastkoblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig flex-
kabler med SpeedTEC
DIN-koblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig flex- 
kabler med SpeedTEC 
DIN-koblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig flex-
kabler med DIN-koblinger
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• Form-, fyll- og forseglingsmaskiner
• Høyhastighets emballerings-

maskiner
• Materialbehandling
• Produksjon og montering

• Emballasje
• Semi-Con vikleapparat
• Plukk og plasser

• Form-, fyll- og forseglings-
maskiner

• Sekundær matemballering
og -håndtering

• Flaskefylling

• Mat- og drikke-emballering 
og håndtering

• Biovitenskap og 
forbrukerprodukter



HPK-Series™
Høy effekt
Motorer

• 460 V viklinger
• grunnleggende

hastighetsalternativer på 
1500 og 3000 OPM

• Presisjonen til en servo-
motor, kombinert med den 
høye effekten og kostnads- 
effektiviteten til en 
induksjonsmotor

• Motorvikling optimalisert
for å gi konstant 
dreiemoment over et bredt 
hastighetsområde.

• Lav rotortreghet for 
høyere akselerasjon.

• Utstyrt med skaftsegl, 
automatiske T-avløp, 
maskinvare motstandsdyktig
mot korrosjon, og forseglet 
koplingsboks for forbedret 
miljømessig beskyttelse

• 96 – 607 Nm
(849 – 8452 pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings-
tilbakemelding med 
flersvings- alternativet

MP-Series™
Integrerte lineære
stadier

MP-Series™/
TL-Series™
Elektriske sylindere

LDL-Series™ /
LDC-Series™
Lineære motorer

Nøkkelfunksjoner

Programmer

Spenning / reise
og hastighet

Alternativer for
tilbakemelding

Kontinuerlig stall-
dreiemoment / kraft

Tilleggsalternativer

Kabler

• Trykk
• Konvertere
• Motorisert
• Trykkmating
• Robotikk og indeksering

• Flygende skjæreblader
• Kartongpakking
• Tapping
• Medisinsk montering
*Ikke-kontaktskjæring som
for eksempel med laser.

• Motorisert,
• Medisinsk og biovitenskap
• Mat og drikke
• Montering og test
• Materialbehandling
• Emballasje

• Materialbehandling
• Form, fyll og forsegling
• Formskjæring
• Solcellepanelrissing
• Salgsautomater
• Eskepakking

• 460 V viklinger
• opptil 6000 OPM

• Støtteløs, blind drill- design 
for montering direkte på 
lasten som reduserer 
energi- forbruk og system-
samsvar.

• Å eliminere mekaniske
overføringskomponenter 
bidrar til å forbedre system-
ytelsen

• Forenklet tuning bidrar til å
redusere igangkjøringstiden

• 8,2 – 426 Nm
(72,5 – 3770 
pund/tomme)

• Absolutt høyoppløsnings-
tilbakemelding med 
flersvings-alternativet

• 230 og 460 V
• Hastigheter opptil 5 m/s

(197 tommer/s) med 
direktedrivverks-modeller

• Fullt integrert med 
RSLogix 5000 for raskt og 
enkelt oppsett

• Tre rammestørrelser for
varierende grad av nyttelast

• Bolt gjennom, tåklemme 
og T-spor 
monteringsalternativer for 
enkel installering

• Ballskrueversjoner for bruk 
med stor skyvekraft

• Lineær motordrevet 
versjoner for bruk med 
høy hastighet eller høy 
presisjon

• Direktedrivverksmodell med 
toppkraft på 601 N (135 pund)

• Ballskruemodell med topp 
kraft på 1212 N (273 pund)

• Direktedrivverksmodell 
med trinnvis 5 mikron
oppløsning

• Ballskrue-drevet modell 
med absolutt 
høyoppløsnings-flersving

• 230 og 460 V
• slaglengder

opptil 800 mm
• Hastigheter opptil 1 m/sek

• Fleksibel, effektiv servo- 
kontrollert stangaktivering

• Rent, energieffektivt 
alternativ til hydraulisk kraft

• Fullt monterte, klare til å 
installeres

• Fleksibel posisjonering for 
deler, verktøy, satte 
arbeider, osv.

• Dynamisk, presis reaksjon 
for et bredt spekter av 
lineære 
bevegelsesprogrammer

• Tilgjengelig i 5 
rammestørrelser og 
utallige konfigurasjoner 
for enklere mekanisk 
integrasjon

• 240 -7784 N
(54 - 1750 pund/fot) 

• Toppstøt på 14500 N 
(3300 pund)

• Absolutt høyoppløsnings-
flersvingtilbakemelding

• 230 og 460 V
• Opptil 10 m/s og 10 gs

• Høye nivåer av 
akselerasjons- og 
servorespons for å øke 
gjennomstrømningen

• Ingen mekaniske 
sliteelementer resulterer 
i svært pålitelig bevegelse

• Valgfri koder løsning for å 
passe til et bredt 
bruksutvalg

• Koble direkte til 
nyttelasten, og eliminer alle
behov for treghetssamsvar

• Toppstøt på 5446 N

• Brukerlevert

• Integrert 24 volts holde-
brems

• Integrert 24 volts holde-
brems

• Mange stang-tilbehørs- 
og monteringsbrakett-
alternativer

MP-Series™
Multi-akse
Lineære stadier

• Plukk og plasser
• Tapping
• Inspeksjon
• Skjæring

• 230 og 460 V AC
• Hastighet avhengig av 

nyttelast

• Forhåndsmontert og
forhåndsjustert 2-akse-
kombinasjoner forenkler
installasjonen

• X / Y og X / Z-akse-
konfigurasjoner for å 
tilfredsstille en rekke 
bruksbehov

• Ballskrue og lineære 
motorkombinasjoner 
for en rekke bruksbehov

• Egendefinerte
kombinasjoner er også
tilgjengelig som f.eks.
MPAS-Series lineære 
stadier og MPAR-Series 
elektriske aktuatorer”

• Toppstøt på 2500 N

• Ikke-flex og kontinuerlig
Flex-kabler med
DIN-koblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig 
flex-kabler med SpeedTEC 
DIN-koblinger

• MPAR: Ikke-flex og
kontinuerlig flex-kabler 
med SpeedTEC DIN-
koblinger

• TLAR:Ikke-flex-kabler med 
sirkulære plastkoblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig 
flex-kabler med SpeedTEC 
DIN-koblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig 
flex-kabler med SpeedTEC 
DIN-koblinger

• Ikke-flex- og kontinuerlig 
flex-kabler med SpeedTEC 
DIN-koblinger

• Ballskrue / servomotor 
drevet med høy
oppløsnings flersving
absolutt

• Integrert 24 volts holde-
brems

• Høy effekt-emballering
• Konvertere
• Materialbehandling
• Flyvende kniv
• Metallforming
• Injeksjonsstøping

En raks titt på Kinetix® Servomotorer og aktuatorer

RDD-Series™
Roterende direkte-
drivverk Motorer
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RSLogix™ 5000-programvare

Drivverk og Motion Accelerator Toolkit

Denne samlingen av designverktøy kan hjelpe deg med å redusere tid og kostnader ved utvikling av et nytt program ved hjelp av
Rockwell Automation-utstyr, spesielt PowerFlex® AC-drivverk og Kinetix®-servoer

Motion Instructions er integrert i RSLogix 5000-programvaren 
for rask, praktisk programmering
• Én enkelt programvarepakke, RSLogix 5000, gir fullstendig støtte for 

drivverkskonfigurasjon, -programmering, -igangkjøring, -diagnostikk og -
vedlikehold.

• Et omfattende bibliotek av 41 bevegelsesinstruksjoner gir et bredt spekter 
av grunnleggende og avansert bevegelsesfunksjonalitet, inkludert tids- og 
posisjonscamming (TCAM, PCAM), lineær og sirkulær interpolering, 
kinematikk og høyhastighets hendelseshåndteringsstøtte

Integrert bevegelseskonfigurasjon og igangkjøring gjør drivverkskontroll enkel
• Drivverk-, motor- og aktuatorutvalget og -konfigurasjonen er forenklet ved bruk av katalogtall.Denne “koble og kjør”-støtten som 

kommer rett ut av esken eliminerer behovet for kompleks drivverks- / motor- / aktuatorkonfigurasjon og -justering.
• Opprett tagger én gang og for hele bedriften

Kraftig diagnostikk for å identifisere og løse problemer
• Tidsstemplede feil og alarmhistorikk gir presis drivverkshastighet og posisjonsregulering
• Med ekstern diagnostikk, er detaljert drivverks- og motorstatusinformasjon tilgjengelig overalt i Logix-systemet, slik at du kan 

administrere programmer eksternt der det er nødvendig.

Verktøysettet har et sett av moduler som kombineres for å produsere:
• En innledende materialfortegnelse
• Et begynnelsessett med CAD-tegninger for viklingsskjemaer og paneloppsett
• Et innledende logikkprogram skrevet rundt de bestemte produktene som 

brukes av programmet.
• Første HMI-skjermer som er designet rundt spesifikke produkter som 

brukes av programmet.

Informasjon leveres i et modulært format.
• Modulen gir kontroll og informasjon for det enkelte produktet eller funksjonen
• Å velge spesifikke moduler lar deg skreddersy programmet
• Moduler er utformet for å arbeide interaktivt i standard forståelige og 

brukervennlige måter
• Velger de spesifikke modulene som er nødvendig for programmet
• Valgte moduler kombineres, ved bruk av standard designverktøy, for å bygge 

programoppstartsfiler for BOM, CAD, Logic og HMI



En rask titt på Motion Analyzer-programvaren

Løsningsliste

Motor- og drivverksutvalg

• Velg løsninger fra hele katalogen eller angi hvilke produkter du vanligvis kjøper og lagrer
• Prioriter resultater basert på over et dusin kategorier, inkludert pris, temperatur eller energiforbruk

• Vis hvilke produkter som vil møte bruksbehovene basert på last og profildata
• Velg en lineær aktuator som skal inkluderes i systemanalysen
• Velg flere motorfamilier og én drivverksfamilie som skal inkluderes i systemanalysen
• Kompatible motor- / drivverkskombinasjoner vises

Profilredigeringsverktøy
• Grafisk profilredigeringsverktøy lar deg opprette industristandardiserte bevegelsesprofiler
• Eksporter profiler til RSLogix™ 5000 for ControlLogix®-prosessorer som tid- eller plasseringsbasert CAM og add-on-instruksjoner (AOI-er)
• Designprofiler basert på avstand, hastighet eller akselerasjon

Materialfortegnelse
• Fullfør designen med en shuntanalyse
• Opprett raskt en Materialfortegnelse for å bestille et komplett Kinetix® bevegelsessystem

Lasttypevelger
Flere måter å angi programlastinformasjon på:
• Grunnleggende lineære og roterende laster
• Maler som kan hjelpe modellere standardprogrammer
• Komplekse roterasjonslaster
• Laster modellert i SolidWorks®

Forbedret arbeidsflyt og grafisk brukergrensesnitt gjør det enklere å legge inn og validere programdata


