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Artikelnummer 

Servo technieken zijn niet meer weg te denken uit de industriële Servo technieken zijn niet meer weg te denken uit de industriële Servo technieken zijn niet meer weg te denken uit de industriële Servo technieken zijn niet meer weg te denken uit de industriële 
automatisering. Waar precisie, snelheid en continuïteit wordt automatisering. Waar precisie, snelheid en continuïteit wordt automatisering. Waar precisie, snelheid en continuïteit wordt automatisering. Waar precisie, snelheid en continuïteit wordt 
gevraagd, zal servo techniek worden toegepast.gevraagd, zal servo techniek worden toegepast.gevraagd, zal servo techniek worden toegepast.gevraagd, zal servo techniek worden toegepast.    
Hierdoor is ook kennis van servo besturingen belangrijk voor Hierdoor is ook kennis van servo besturingen belangrijk voor Hierdoor is ook kennis van servo besturingen belangrijk voor Hierdoor is ook kennis van servo besturingen belangrijk voor     
elke besturingstechnicus; voor het niveau van operator tot elke besturingstechnicus; voor het niveau van operator tot elke besturingstechnicus; voor het niveau van operator tot elke besturingstechnicus; voor het niveau van operator tot 
engineer. engineer. engineer. engineer.     
In samenwerking met Koning & Hartman BV heeft Brink In samenwerking met Koning & Hartman BV heeft Brink In samenwerking met Koning & Hartman BV heeft Brink In samenwerking met Koning & Hartman BV heeft Brink     
Technical Solutions BV een model ontwikkeld voor het Technical Solutions BV een model ontwikkeld voor het Technical Solutions BV een model ontwikkeld voor het Technical Solutions BV een model ontwikkeld voor het 
verkennen van deze techniek tot en met complete sturingen.verkennen van deze techniek tot en met complete sturingen.verkennen van deze techniek tot en met complete sturingen.verkennen van deze techniek tot en met complete sturingen.    
 

 

353.202 353.202 353.202 353.202     

Door twee van de modules te combineren 
is een uitdagende regeling mogelijk,  
waarbij beide draaischijven exact in elkaar 
moeten kunnen draaien.  
De Servo trainer kan door middel van de 
bijgeleverde software geprogrammeerd 
worden.     
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Artikelnummer 353.200Artikelnummer 353.200Artikelnummer 353.200Artikelnummer 353.200            BasistrainerBasistrainerBasistrainerBasistrainer 
Servo model basissysteem, bestaande uit twee panelen: 
▪  Paneel op A4 hoogte. Voorzien van een programmeerbare servo versterker met  
geïntegreerde motion controller (CL-drive). Door middel van verwisselbare  
panelen met gravering kunnen verschillende instellingen worden aangeduid op het  
paneel.  
Voorzien van RS232 connector voor programmeren en I/O connectoren. Inclusief  
software, programmeerkabel en twee uitneembare programmabordjes. Hiermee  
kan worden aangegeven welke instellingen er zijn gekozen in de servo versterker.  
▪  Paneel met servo motor. Op de motor kunnen verschillende draaischijven met  
verschillende massatraagheid worden gemonteerd. Bij dit paneel worden 2 schijven 
standaard meegeleverd.  

Artikelnummer 353.201   Frame voor plaatsing dubbele servo trainerArtikelnummer 353.201   Frame voor plaatsing dubbele servo trainerArtikelnummer 353.201   Frame voor plaatsing dubbele servo trainerArtikelnummer 353.201   Frame voor plaatsing dubbele servo trainer    
In dit aluminium frame kunnen 2 servo trainers worden gecombineerd.  
Door de beide servo drives te koppelen, zijn complexe aandrijvingen mogelijk zoals 
het door elkaar laten draaien van de schijven zonder dat ze elkaar raken. Dit biedt  
de leerlingen de uitdaging om een programma te schrijven dat dat mogelijk maakt. 

Artikelnummer 353.202   Complete set servo trainerArtikelnummer 353.202   Complete set servo trainerArtikelnummer 353.202   Complete set servo trainerArtikelnummer 353.202   Complete set servo trainer    
Dubbel servo model basissysteem, bestaande uit: 
▪  2 Panelen op A4 hoogte. Voorzien van een programmeerbare servo versterker  
met geïntegreerde motion controller (CL-drive). Door middel van verwisselbare  
panelen met gravering kunnen verschillende instellingen worden aangeduid op het  
paneel. Voorzien van RS232 connector voor programmeren en I/O connectoren.  
▪  2 Panelen met servo motor. Op de motor kunnen verschillende draaischijven  
met verschillende massatraagheid worden gemonteerd. Per paneel worden  
2 schijven standaard meegeleverd.  
▪  Frame voor het plaatsen van de motorpanelen onder een hoek van 90 graden  
voor complexe sturingen. 
▪  Software en programmeerkabel. 

 

Aansluiting:Aansluiting:Aansluiting:Aansluiting:       230 V AC 

     RS232 communicatiepoort voor koppeling met pc. 
   

Afmetingen frameAfmetingen frameAfmetingen frameAfmetingen frame:   Lengte:  83 cm. 

     Diepte:   42 cm. 
     Hoogte: 66 cm. 

Aansturing:Aansturing:Aansturing:Aansturing:    Mitsubishi software Melservo. 

     PLC besturing via veiligheidsbussen (optioneel). 
     

In samenwerking met: 

Technische specificatie 


