Servo-motor de função contínua Kinetix VPC Allen-Bradley
Alto desempenho para aplicações de função contínua
O servo-motor Kinetix® VPC usa a tecnologia interna de ímã permanente
para proporcionar mais eficiência e torque mais alto em velocidades mais
altas em aplicações de serviço contínuo. Os recursos do projeto, como o
ventilador acoplado e a opção para alimentação e realimentação com um
único cabo, aumentam o desempenho da máquina e facilitam o uso.
Nossa plataforma comum Logix permite que você programe o Kinetix VPC
junto com o servo-drive Kinetix 5700 e com o restante de seu sistema de
controle no ambiente de projeto Studio 5000®.
Aumente o desempenho

Reduza os custos

• Maior capacidade de torque com
aletas de refrigeração e ventilador
• Os encoders de alta resolução
fornecem um controle mais rápido
e aprimorado
• A tecnologia interna de ímã
permanente proporciona maior
eficiência em velocidades mais altas

• Até 60% de melhora na vida útil do
mancal L10
• A conectividade com um único cabo
reduz os custos com peças sobressalentes
e o tempo de parada não programada
• O ventilador é substituível no campo
• Alcança a eficiência IE4 para reduzir os
custos de energia

Otimizado para aplicações de função contínua
Todo o servo-motor Kinetix VPC é projetado com recursos que aumentam
a velocidade, o torque e o desempenho em aplicações roll-to-roll.

Ao reduzir a fiação com um único cabo
para alimentação e realimentação, o VPC
pode economizar tempo e dinheiro.

A tecnologia interna
de ímã permanente,
acoplada ao servo‑drive
Kinetix 5700, proporciona
ripple mais baixo
do torque para um
desempenho mais regular.

Os encoders digitais de
alta resolução oferecem
um controle aprimorado
da máquina.

Atende à norma IE4 para
eficiência, o que reduz
o uso de energia.

A tecnologia interna de ímã permanente
proporciona maior eficiência em
velocidades mais altas nas aplicações
de função contínua.

O ventilador anexo direciona
o ar através dos canais de
arrefecimento, aumentando o
torque contínuo, reduzindo o
tamanho do motor necessário
para a mesma saída.

Conversão, impressão e manuseio de folhas
Do princípio ao fim, o servo-motor Kinetix VPC pode ser usado em sua máquina de manuseio de folhas, de
impressão ou conversão para ajudar a maximizar o tempo de resposta e desenvolver um produto melhor.

Desenrolador

Acumulador

• Encoders digitais de
alta resolução
• O baixo ripple do
torque permite um
desempenho regular

Impressora

• O enfraquecimento do campo proporciona
velocidades máximas mais altas
• O ventilador maximiza a saída de energia
• A base de montagem aumenta a
flexibilidade da instalação
• Mancais dianteiros com elevação para
conexão com cinta

Embossadora

Rebobinadeira

• A densidade de alta potência reduz
a necessidade de espaço
• A fiação com um cabo simples com
um encoder DSL de alta resolução
e a densidade de alta potência
reduzem os requisitos de espaço,
sem comprometer o desempenho

• A opção de enrolamento
de baixa velocidade
oferece torque mais alto
• Oferece substituição
eficiente do IE4 de um
motor de indução padrão

Aparador

• Simplifica a lista de materiais
com configurações padrão
• A densidade de alta potência
e a fiação com um cabo
simples reduzem os requisitos
de espaço

Cortadeira

Kinetix VPC
Especificações de produto
Cont. classificada
Torque (Nm)

Torque de pico (Nm)

Cont. classificada
Potência (kW)

Taxa de energia do
IE4 (%)

Correspondência
entre unidades do
Kinetix 5700

25.5

40.3

4.0

91.1

2198-D020-ERS

35.1

60.6

5.5

92.6

2198-D032-ERS

17.6

40.7

5.5

93.0

2198-D032-ERS

24.0

61.4

7.5

93.8

2198-D057-ERS

35.1

76.6

11.0

93.5

2198-D057-ERS

52.5

118.8

5.5

92.7

2198-D032-ERS

72.0

158.4

7.5

92.9

2198-D057-ERS

48.0

111.8

7.5

93.9

2198-D057-ERS

70.1

140.1

11.0

94.5

2198-D057-ERS

48.0

131.4

15.0

94.5

2198-S086-ERS

59.0

156.7

18.5

94.0

2198-S086-ERS

VPC-B2156D

70.1

185.5

22.0

94.0

2198-S086-ERS

VPC-B30029

105.1

183.7

11.0

94.9

2198-S086-ERS

143.3

237.9

15.0

96.3

2198-S086-ERS

176.7

327.8

18.5

96.5

2198-S086-ERS

95.5

170.4

15.0

95.2

2198-S086-ERS

140.3

244.8

22.0

96.3

2198-S086-ERS

191.1

319.0

30.0

96.0

2198-S130-ERS

95.5

257.7

30.0

94.7

2198-S160-ERS

Cat. do motor Cód.
VPC-B1652A
VPC-B1653A

Velocidade nominal
(rpm)

Velocidade máxima
com shunt (rpm)

1500

4500

VPC-B1652D
VPC-B1653D

3000

5000

VPC-B1654D
VPC-B21539
VPC-B21549
VPC-B2153A
VPC-B2154A

1000

3000

1500

4500

VPC-B2154D
VPC-B2155D

VPC-B30039

3000

1000

5000

3000

VPC-B30049
VPC-B3002A
VPC-B3003A

4000
1500

VPC-B3004A
VPC-B3004D

3000

3500
4000

MERCADO ALVO
para um Foco na indústria
Conversão
Impressão
Manuseio de tecidos
Manuseio de materiais
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