
Pomalub ěžný čtyřválcov ý pneumatick ý radi áln í pístov ý motor IBK

Výhody čtyřválcov ých pneumatick ých motor ů IBK
•     velmi nízká spotřeba vzduchu - vysoká účinnost

•     možnost bezolejového provozu (viz naše další informace)

•     provedení bez silikonu (volitelně)

•        ATEX II tř. 2 G&Dc T5

•     s přírubou míchadla (volitelně)

•     provedení bez silikonu

•     hladký a plynulý chod bez vibraci ve všech otáčkách

•     vysoký krouticí moment v nízkých otáčkách díky 12 pístům 

•     nízká hlučnost

•     dlouhá životnost

•     eloxované komponenty skříně, hladký povrch ploch skříně
•     volitelně skříň z umělých hmot

•     dodáváme i s planetovou převodovkou (volitelně)

Dodávaná proveden í

   Č. artiklu                              Sk říň / proveden í                               Nerezov á hřídel        Příruba s lo žiskem    IP  ATEX

4501098               hliník, střední prstenec niklovaná ocel                              ne                                 ne                  50  ano 

4501098               hliník, střední prstenec niklovaná ocel                              ne                                ano                 50  ano 

4501098               hliník, střední prstenec niklovaná ocel                              ne                                 ne                  50  ano 

4501098               hliník, střední prstenec niklovaná ocel                              ne                                ano                 50  ano 

4501098               nerezová ocel                                                                   ano                                ne                   64 ano 

4501098               nerezová ocel                                                                   ano                               ano                 64  ano

Princip činnosti
Čtyřválcové pneumatické motory IBK nepotřebují ojnice ani klikovou hřídel, jedná se o nový princip v konstrukci 

pneumatických motorů. Hvězdicově uspořádané pracovní písty jsou ovládány nuceně a odvalují se po čtyřech opěrných 

křivkách prstence skříně. Stlačený vzduch je do pracovních pístů přiváděn přes stacionární hřídel. Rotor střídavě překrývá 
přívodní a odváděcí vzduchové kanály tak, aby písty byly stlačeným vzduchem zásobovány ve správném rytmu.

U tohoto systému se na dosažení krouticího momentu vždy aktivně podílí sedm z dvanácti pracovních pístů. Písty, které
dosáhly nejvyššího bodu opěrných křivek, se odvzdušní a nuceně odtlačí zpět do nejnižší, výchozí polohy. Tato činnost

odpovídá funkci jednočinného válce. Protože pracovní písty působí na velký průměr prstence skříně, generují vysoké
krouticí momenty. Přenos síly na pracovní píst zajišťují válečky - tudíž nízké tření a dlouhá životnost.

Při měření dle normy pro emisní hladiny akustického tlaku ISO 11202 s přihlédnutím k rámcové normě ISO 11200 bylo

dosaženo hodnot 76 - 78 dB (A) u všech modelových řad.

Radiáln í pístov ý motor Typ 28, proveden í s lo žiskovou p řírubou, kompletn í, č. art.: 4501098
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK
Proveden í bez příruby:

Typ             Popis

 

RM024-SXX   niklovaná ocelová skříň, čelní příruba, hliníková zadní strana skříně,

                       ocelová hřídel

Oblasti použití

všeobecné strojírenství

RM024-SXA   niklovaná ocelová skříň, čelní příruba, hliníková zadní strana skříně,

                       ocelová hřídel, ATEX

oblasti chráněné proti explozi

RM024-IXX    nerezová skříň, čelní příruba, nerezová zadní stěna skříně a hřídel,

                       odolnost proti odstřikující vodě
potravinářský průmysl

Technické údaje při hodnotě tlaku 8 bar

Typ                                                              RM024-SXX            RM024-SXA             RM024-IXX

Směr otáčení motoru (při pohledu na hřídel)                obousměrný                    obousměrný                    obousměrný 

Rozsah otáček                                        min-1                           50 - 350                           50 - 350                           50 – 350

Rozsah provozních tlaků                        bar                    2 – 8 bar                          2 – 8 bar                           2 – 8 bar

Maximální vstupní tlak                            bar                      8 bar                                 8 bar                                8 bar

Teplotní rozsah                                       °C                  -10 až +60                        -10 až +60                       -10 až +60

Krouticí moment                                     Nm                     1 – 28                               1 – 28                              1 – 28

Hmotnost                                                kg                          7,6                                   7,6                                  10,9

Stupeň krytí                                            IP                           50                                    50                                    64

Síly působící na hřídel (pouze u proveden í bez ložiskové příruby)
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Otáčky [1/min]
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Rozměrové schéma (proveden í bez ložiskové příruby)*
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Proveden í s lo žiskovou p řírubou:

Typ             Popis

 

RM024-SFX    niklovaná ocelová skříň, čelní příruba s ložiskem, hliníková zadní strana 

                        skříně, ocelová hřídel

Oblasti použití
všeobecné strojírenství, 
značné radiální síly na hřídel

RM024-SFA    niklovaná ocelová skříň, čelní příruba s ložiskem, hliníková zadní strana 
                        skříně, ocelová hřídel, ATEX

pohon míchadel v oblastech
s nebezpečím exploze 

RM024-IFX     plastová skříň, čelní příruba s ložiskem, nerezová zadní stěna skříně
                        a hřídel, odolnost proti odstřikující vodě

míchadla a mixéry
v potravinářském průmyslu

Technické údaje při h odnotě tlaku 8 bar

Typ        RM024-SFX            RM024-SFA             RM024-IFX

Směr otáčení motoru (při pohledu na hřídel)                obousměrný                    obousměrný                    obousměrný 

Rozsah otáček                                        min-1                           50 - 350                           50 - 350                           50 – 350

Rozsah provozních tlaků                        bar                    2 – 8 bar                          2 – 8 bar                           2 – 8 bar

Maximální vstupní tlak                            bar                      8 bar                                 8 bar                                8 bar

Teplotní rozsah                                       °C                  -10 až +60                        -10 až +60                       -10 až +60

Krouticí moment                                     Nm                     1 – 28                               1 – 28                              1 – 28

Hmotnost                                                 kg                        8,2                                    8,2                                   12

Stupeň krytí                                             IP                         50                                     50                                    64

Síly působící na hřídel
(pouze proveden í s lo žiskovou p řírubou, bez RM024-IFX)

Síly působící na hřídel
(pouze R M024-IFX)
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Rozměrové schéma (proveden í s ložiskovou přírubou)*
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Výkonové křivky RM024 – v šechna provedení

  

Poznám ka:

Uvedené hodnoty platí pouze při dostatečném přívodu vzduchu, použití správných armatur a ventilů, jejichž užitečné průřezy odpovídají 
přípojkám motoru. Třeba přihlédnout k tlakovým ztrátám skrze maznice, tlumiče ventily a v potrubí.
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Schéma elektrického zapojení

 POUZE JEDEN SMĚR OTÁČENÍ

DVA SMĚRY OTÁČENÍ - VLEVO/VPRAVO
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Pomaluběžný čty řválcov ý pneumatický radi áln í pístový motor IBK

Sortiment / varianty provedení
Výrobní kód obsahuje následující údaje:

RM024 - S F A
 Typ motoru                                           Stupe ň kryt í                       Příruba                                 ATEX

  S = standardní provedení
      IP 50

X = bez příruby X = nemá klas. ATEX

  I =  proti odstřikující vodě
      IP 64

F = s přírubou pro míchadlo  A =

 ATEX II tř. 2 G&Dc T5

Provozní podmínky
•    filtrovaný vzduch, jemnost filtrace 5µ

•    provoz motoru pouze pod zátěží
•    axiální síly nepřípustné resp. minimální (pouze

provedení bez příruby)

•    motor nesmí být poháněn působením zátěže

•    rozsah provozních tlaků 2 - 8 bar

•    přimazávání vzduchu při trvalém zatížení 1 kapka/den

•    provozní teplota -10°C až + 60°C

Příklady aplikací 
•    ve strojních zařízeních

o      soustruhy

o      speciální stroje

o      pohon válců a kladek

•   ve výrobě
o   manipulační systémy

o      dopravní systémy

o      balicí systémy

o      pohon bran a dveří

•   chemický a potravinářský průmysl

o   pohon ventilů

o   plnění a dávkování

o   míchadla

•     aplikace ve výbušném prostředí
o    chemický průmysl

o  míchadla, lakovací zařízení
o    důlní průmysl

o    zpracování obilovin, mlýny

o    výroba výbušnin

o    zpracování ropy, olejů a plynu

•    strojírenství
o    výměna nástrojů
o    rotační a kyvné pohony

o    škrcené pohony nebo pohony běžící proti

      pevnému dorazu  

o    jednoduchá regulace otáček

Výroba je certifikována podle ISO 9001. 

 

Změny vyhrazeny.
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