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A U T O M AT Y K A  P R A K T Y C Z N A

Serwonapędy Mavilor
w aplikacjach medycznych

Sektor medyczny jest uzależniony 
od umiejętności i wiedzy specjalistów 
medycyny, a oni są w znacznym stop-
niu uzależnieni od jakości sprzętu ja-
kiego używają. Przez ostatnie kilka lat 
rozwój sprzętu medycznego był nadzwy-
czaj szybki, a wcielanie w życie nowych 
technologii spowodowało powstawanie 
coraz to wyższych poziomów precyzji, 
które jeszcze 10 lat temu były trudne 
do wyobrażenia. Jednym z istotnych ele-
mentów nowoczesnej mechatroniki są 
serwonapędy.

Jednym z zasadniczych elementów 
technologii medycznych jest elektryczny 
serwomotor. Kontrola ruchu to ważny 
element w wielu aplikacjach medycznych 
jak np. centryfugi, urządzenia do obra-
zowania za pomocą rezonansu magne-
tycznego, przyrządy do dializy, skanery, 
czy roboty medyczne. Nowoczesne tech-
nologie kontroli ruchu dają możliwość 
wykonywania precyzyjnych, szybkich ru-
chów oraz precyzyjną kontrolę pozycji.

Aplikacje medyczne stawiają elektronice i mechanice poważne 
wyzwania. Dotyczą one nie tylko spełnienia wymogów surowych, 

profesjonalnych standardów, ale także minimalizacji ryzyka 
awarii i… higieny. Firma Mavilor jest producentem serwonapędów 

spełniających wszystkie niezbędne wymagania.

Firma Mavilor Motors S.A. należy 
do szwajcarskiej grupy Infranor Inter 
AG, działa na rynku automatyki od 
1973 roku. Główna siedziba korporacji 
Infranor znajduje się w Zurychu, w skład 
grupy wchodzi 20 spółek, z których 
część jest zaangażowana w przygotowy-
wanie aplikacji i sprzedaż, a inne w pro-
dukcję elementów automatyki. Mavilor 
tworzy gałąź specjalizującą się w pro-
dukcji i sprzedaży serwomotorów.

Produkty znajdujące się w ofercie fir-
my Mavilor obejmują szeroką gamę ser-
womotorów prądu stałego (DC) i zmien-
nego (AC). W wielu przypadkach mają 
one unikalne możliwości i parametry, 
m.in. charakteryzują się zdolnością szyb-
kiego przyspieszania, a pomimo niewiel-
kiego ciężaru i kompaktowym wymiarom 
są zdolne do dostarczenia wysokiego 
momentu obrotowego i dużej prędkości 
obrotowej.

Grupa napędów Washdown (fot. 1) 
została opracowana specjalnie z myślą 
o aplikacjach medycznych. Charaktery-
zuje je duże przyspieszenie i wysoka 
prędkość obrotowa, co producent uzy-
skał dzięki zastosowaniu opatentowanej 
technologii – bezszczelinowe rozwiąza-
nie eliminuje indukujące się prądy ha-

mujące, zminimalizowano także możli-
wość wzrostu temperatury magnesów. 
Zastosowane rozwiązania gwarantują 
także minimalny poziom hałasu emito-
wanego podczas pracy, co z oczywistych 
przyczyn jest bardzo istotne.

Napędy te zostały opracowane 
z uwzględnieniem konieczności zachowa-
nia sterylności. W związku z tym silnik 
jest zamknięty w hermetycznej obudo-
wie, dotyczy to także wyprowadzenia 
kabli, co wprowadza gwarantowany sto-
pień ochrony IP67.
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Fot. 1

Gwarantowana wysoka niezawodność
Wyroby firmy Mavilor powstają „pod opieką” 
systemu kontroli jakości Mavilor Total Quality, 
który gwarantuje spełnienie wyśrubowanych 

norm dla sprzętu medycznego.
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