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S P R Z Ę T

Dodatkowe informacje
Autoryzowanym Dystrybutorem urządzeń 
Mavilor w Polsce jest firma LEMI-BIS, 

www.lemi.pl

Niektórzy producenci nazywają 
systemem serwo zestaw pracujący 
w pętli zamkniętej, który nie wy-
korzystuje silnika krokowego. Taka 
konfiguracja jest możliwa w przy-
padku prostego indukcyjnego sil-
nika AC, który jest dołączony do 
kontrolera prędkości. 

W silniku, który ma pracować 
jako serwomotor, należy wprowa-
dzić kilka modyfikacji, włączając 
w to możliwość pracy w różnych 
przedziałach prędkości bez prze-
grzewania i z zachowaniem wystar-
czającego momentu obrotowego. 
Starsze typy silników mają chło-
dzenie zapewnione dzięki wen-
tylatorowi umieszczonemu bez-
pośrednio na wale. W przypadku 
gdy silnik obraca się z niewielką 
prędkością, wentylator nie obraca 
się dość szybko by dostatecznie 
ochłodzić silnik, dlatego nowsze 
silniki posiadają oddzielnie zamon-
towany wentylator, który zapewnia 

Serwomotory firmy Mavilor

odpowiednie chłodzenie. Wentyla-
tor jest zasilany przez źródło na-
pięcia stałego, dzięki czemu śmigło 
kręci się z maksymalną prędkością 
bez względu na prędkość obrotową 
silnika. 

Jednym z najbardziej użytecz-
nych typów silników w systemach 
serwo jest silnik z magnesami 
trwałymi. Napięcie dla uzwoje-
nia silnika z magnesami trwałymi 
może być napięciem AC lub DC. 

Firma Mavilor produkuje serwomotory przystosowane do zasilania 
napięciem zmiennym (AC) lub stałym (DC). Pierwsze dostępne 
na rynku serwomotory były produkowane głównie w wersji DC, 

ponieważ jedynym wówczas elementem półprzewodnikowym 
nadającym się do sterowania silników był tyrystor. W miarę rozwoju 

technologii produkcji półprzewodników, rosła zdolność tranzystorów 
do sterowania elementów dużej mocy, poprawiano także ich 

parametry częstotliwościowe. Powodowało to, że serwomotory AC 
stawały się coraz bardziej popularne. 

Serwomotory DC Seria CML
Krótka charakterystyka:
• Niewielkie wymiary

• Promieniowy strumień magnetyczny
• Wysoka wydajność

• Kwadratowy format obudowy

Niejednokrotnie serwo–silniki po-
siadają różnego rodzaju enkodery, 
czy przetworniki prędkości, dzięki 
którym można dokładnie określić 
położenie wału bądź jego prędkość 
obrotową. Na rysunku pokazano 
przekrój typowego silnika z magne-
sami trwałymi. W obudowie silnika 
zainstalowany jest enkoder, który 
umożliwia precyzyjną identyfikację 
położenia wału silnika. Takie roz-
wiązania stosuje firma Mavilor.


