ÖLFLEX® CONNECT, soluții SERVO oferite de LAPP
Sisteme de cabluri servo pentru toate standardele industriale

În calitate de furnizor principal de sisteme de cabluri
servo preasamblate, LAPP oferă o gamă largă de
produse și accesorii conforme standardelor industriale
comune pentru sistemele de acționare și mașini
industriale:
SIEMENS®,
LENZE®,
Rockwell®
și SEW®.
Conexiunea între servomotor și sistemul de acționare
trebuie să funcționeze perfect.
Soluțiile LAPP asigură acest transport de date
fără întrerupere.
Pentru a asigura calitatea și siguranța maximă, toate
cablurile ÖLFLEX® CONNECT servo sunt testate și
verificate în laboratorul nostru intern, ținându-se cont
de aplicație și mediul instalării.
Iată câteva dintre soluțiile noastre:
 Core Line PVC este soluția perfectă pentru
aplicații statice sau cu mișcare ocazională a
cablurilor.
 Pentru aplicații extrem de dinamice în lanțul
port cabluri, Core Line PUR este varianta
potrivită.

Beneficii
 Toate produsele de la un singur
furnizor, conforme cu toate
standardelor industriale
 Consultanță specializată pentru
alegerea produsului potrivit,
în funcție de nevoi
 Livrare soluție completă, gata de
instalare ceea ce duce la optimizarea
costurilor totale
 Calitate optimă a produsului datorită
procesului de asamblare semi-automat

Proprietăți
 Ecran EMC măsurabil mai bun
(6 dB) datorită noului conector
pentru alimentare, mărimea 1
 Conectorul nu poate fi desfăcut
datorită sistemul special de
sertizare
 Rezistent la vibrații

Scanează QR Codul și vezi filmul de prezentare

 Grad de protecție IP 67

ÖLFLEX® CONNECT SERVO
ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Core Line pentru SIEMENS® 6FX8002
( PUR)
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ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Extended Line pentru SIEMENS® 6FX8002
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Drive CLiQ IP20
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Drive CLiQ IP67

LAPP V4.0 conector circular

Privire de ansamblu a soluției oferite
ÖLFLEX® CONNECT SERVO

DOMENII DE APLICAȚIE
Fabricarea de mașini-unelte, linii de asamblare, linii de producție, în utilaje de toate
tipurile (de exemplu, mașini pentru produse alimentare, pentru ambalare și pentru
prelucrarea lemnului)
Aplicații statice
Mișcări ușoare sau ocazionale
Aplicații dinamice
Pentru lanț portcablu:
Distanța de deplasare: până la10m
Nr. maxim de cicluri: 5 mil.

SIEMENS®

Basic Line 6FX5002 (PVC)
Core Line 6FX5002 (PVC)
Core Line 6FX8002 (PUR)

Rockwell®

SEW®

LENZE®

Extended Line 6FX8002 (PUR)
Core Line (PVC)
Core Line (PUR)
Core Line (PVC)
Core Line (PUR)
Core Line (PVC)
Core Line (PUR)

www.lapp.ro
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Pentru lanț portcablu:
Distanța de deplasare: până la 100m
Nr. maxim de cicluri: 10 mil

