Tekniska anvisningar för
pneumatiska linjärmoduler med rundstyrningar
Hus:
Hart-Coat-belagda aluminiumlegeringar
med hög korrosionsbeständighet och
ythårdhet.

Den drivs av en dubbelverkande cylinder i sliden. Finns i fyra storlekar med två eller tre styraxlar och slag
från 40 till 300 mm. Tack vare de stora styraxlarna med kulstyrningar är belastningar upp till 1080 N och
upprepningsprecisioner på ±0,01 mm möjliga.

Flänsplattor:
Av aluminimlegering. Viktreducering, ingen
oxidering.
Kompakt modell

Monteringsytor:
Flexibla användningsmöjligheter genom tre
skruvytor med fäst- och fixeringshål i huset
och på flänsplattorna.
Infästningsgänga:
Alla infästningsgängor i huset är förstärkta
med gänginsatser.

Integrerad ljusledare för ändlägeskontroll

Tryckluftsanslutning
Skydd som kan tas
av utan verktyg
Stötdämpare 26300
Styraxel i precisionsstål

Styrning:
Kulstyrningsbussningar och precisionsaxlar
i stål. Ytterst exakt och tyst gång med hög
hastighet. Låga friktionsvärden tack vare
lågt rullmotstånd, låga rörelserkrafter och
litet slitage. Ingen stick-slip-effekt.

Infästningsgänga
med gänginsatser
Fixeringshål i rasterfält
Hus av hardcoat-belagt aluminiumlegering med skruvytor på 3 sidor

Kolvhål:
Fint henade kolvhål gör att kolvtätningarna
håller länge.

Anslagshylsa som hållare
för närhetsbrytare 20910
Kulstyrningsbussningar med avstrykare

Kolvtätningar:
Tätningsringarna med dubbelspår fungerar
både som tätning och styrning och ger
optimal tätning vid full tryckkraft.
Fördelar:
– Mycket exakt passning mellan
modulerna tack vare fixeringshålen.
Alla moduler kan kombineras utan
mellanplattor (se kombinationstabellen).
– Kompakt form, dubbelverkande
cylinder, stötdämpare och integrerad
närhetsbrytare.

Anslagsskruv med härdad anslagsyta 20010
Fläns av anodiserad aluminiumlegering
med infästnings- och fixeringshål på 3 sidor

Kombinationsmöjligheter utan mellanplatta
Horisontellt monteringsläge

– Lätt att montera och underhålla. Skydd
som kan tas av utan verktyg.
– LED-indikering genom integrerad
ljusledare som syns tydligt från alla håll.
– Som tillval finns en integrerad
slagsäkring för att säkra produktionen.

Vertikalt monteringsläge

– Valfritt monteringsläge.
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Kombinationer som ej listas här är möjliga med mellanplattor.
Med linjärmodulerna är kombinationer i alla slagvarianter och storlekar i princip möjliga. Men i horisontellt läge bör
en modul av samma storlek eller större alltid användas.

