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STEMMANN-TECHNIK
Informații despre companie

De la planificare la productie, totul din aceeași sursa

Sediul central al companiei și facilitatile de productie din Schüttorf, Germania

STEMMANN-TECHNIK se numara printre
producatorii principali la nivel mondial, in ceea
ce privește componentele de transfer al
energiei și datelor, precum și sistemele din
tehnologiile industriale și de transport.
Ca urmare a experientei noastre de 100 ani in
inginerie și cercetarea practica, fabricam
produse de inalta calitate solicitate in intreaga
lume și cream solutii speciale, inovatoare și
personalizate.

Fiecare aplicatie este proiectata pana la cel mai
mic detaliu, luand in considerare aspecte
economice și de performanta.
Garantam mentinerea unui grad inalt al calitatii,
prin
aplicarea
standardelor
și
normelor internationale.

Sistemul
de
management
al
calitatii
implementat are la baza metode standardizate,
alaturi de structuri pentru modelare și
O cheie fundamentala a succesului nostru este documentare a tuturor proceselor de productie
intelegerea importantei calitatii in toate ariile și de afaceri.
companiei, de la consultanta orientata spre
client pana la deservirea pe termen lung.
Produsele și serviciile STEMMANN-TECHNIK
urmaresc sa indeplineasca toate cerintele,
nevoile și așteptarile cumparatorilor noștri.
STEMMANN-TECHNIK
DIN EN ISO 9001:2008
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Prezenta la nivel mondial
Compania noastra a fost fondata la
Luxembourg in 1912, de catre inginerul August
Stemmann. In acel moment, eram deja implicati
in producerea sistemelor de alimentare
pentru macaralele din industria metalurgica,
precum și pentru alte echipamente mobile.
Ansamblurile de inele colectoare pentru
echipamentele rotative, precum și sistemele de
tip pantograf pentru industria feroviara, au fost
adaugate mai tarziu.
Din 2014, apartinem Corporatiei Wabtec, un
furnizor global de tehnologii, produse și servicii
din domeniul feroviar și al ingineriilor industriale.

LOCATIILE STEMMANN-TECHNIK, in lume
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STEMMANN-TECHNIK
Ansambluri cu inele colectoare

Transmisia de energie și de date pentru utilaje cu miscari de rotatie

Ansamblurile cu inele colectoare in functiune

Ansamblurile cu inele colectoare se utilizeaza in
toate acele aplicatii care, din cauza mișcarii lor
de rotatie, nu pot fi alimentate cu energie sau
date printr-o linie fixa.

Sistemele noastre se bucura de o reputatie
excelenta in toata lumea. In plus, au semnificat
incredere și calitate de-a lungul deceniilor.
Suntem extrem de specializati in proiectarea și
producerea inelelor colectoare și a sistemelor de
transmisie a datelor – ca solutii specifice
pentru aplicatiile clientilor noștri.

Zonele de utilizare pentru aceste produse
variaza de la utilajele de constructii,
automatizarile de productie și sistemele tip
macara, pana la industria de unelte și
tehnologia de mediu, precum parcurile de
energie eoliana, statiile de tratare a apelor,
robotica, planetarii și tehnologiile radar. De
asemenea se utilizeaza in sistemele rezistente
la explozie, de exemplu la mijloacele plutitoare
de productie petroliera.
Sistemele noastre sunt caracterizate de
structura compacta, componentele robuste și
durabilitate.
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Solutii și tehnologii

Dispunem de o gama larga de produse
standardizate și tehnologii inalt dezvoltate,
pentru a crea solutia tehnica și financiara
perfecta pentru fiecare client. Acest lucru este
valabil pentru aplicatii standard, dar și pentru
cerinte complexe și conditii de utilizare extreme.
Prin combinarea de tehnologii variate, oferim
diferite sisteme de ansambluri de inele
colectoare și acoperim o gama aproape
nelimitata de aplicatii. Ansamblurile de inele
colectoare pentru transmisia de energie, de
date și de semnale sunt construite conform
dorintelor fiecarui client și pentru scopul avut in
vedere, adaptate la cerintele de mediu.
Imbunatatind constant produsele și folosind
tehnologii inovatoare, ne asiguram ca solutiile
noastre iși mentin calitatea pe termen lung.
Tehnologia
imbunatatita
inseamna
profitabilitate și functionalitate sporite, ca de
exemplu prin dimensiuni constructive reduse
sau cicluri de viata mai lungi.

TEHNOLOGII
Sistem carbon/alama
pentru transmisie conventionala de
energie și date
Sisteme cu placa cu circuite imprimate
pentru transmisia de energie și de date
Inele colectoare turnate
cu fire din aur sau perii din carbon pentru utilizari
implicand viteze de rotatie inalte, vibratii puternice și
pentru dimensiuni de cadre compacte
Sistem multifilar
pentru dimensiuni de cadre compacte
pentru transmisia de energie și de date
Sistem SICL
bara conductoare izolata individual pentru
diametre foarte mari/ concentrice
Carbon/carbon
pentru viteze de rotatie mari
Sistem optic
pentru transmisia semnalelor fara contact
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologii

Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
SISTEM CARBON/ALAMA
Sistemul carbon/alama constituie tehnologia noastra
pentru ansambluri de inele colectoare pe baza
modulara.
Implementam cele mai comune diametre in versiuni
variate și ajustam aceste tehnologii pentru a indeplini
cerintele individuale ale clientilor noștri.

PROIECTARE
Sistem modular
Inele

alama sau bronz, rafinate in
functie de caz

Perii

carbon fabricate din bronz,
grafit de argint sau carbon

Viteza de rotatie

pana la 90 rpm

Transmisia de
date/semnale

cu inele colectoare rafinate și
carbon grafit de argint

Carcasa

otel inoxidabil sau otel (galvanizat
sau vopsit), materiale plastice

Clasa de protectie

pana la IP 67, optional mai inalta

Numar de poli

asezati individual

Curent nominal

de la mA la kA

Tensiune nominala de la mV la kV
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Instalatii de ridicat (ex. Macarale)
Tehnologii de mediu
Statii de epurare a apelor
Mese turnante
Utilaje de constructii / excavatoare
Silozuri / mixere
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Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
SISTEM CU PLACA CU CIRCUITE IMPRIMATE
Sistemul nostru cu placi cu circuite imprimate este
utilizat atunci cand se transmit semnale analogice și
digitale catre Ethernetul industrial și cand se transmite
energie in spatii mici de instalare.
Acest sistem este caracterizat de inaltimea de
instalare redusa și de o mare varietate de stiluri, de ex.
gauri libere de pana la 950 mm, tuburi de protectie
integrate și echipamente de distributie a agentilor.
Caracteristici suplimentare, precum incorporarea
codificatoarelor de unghi și a componentelor de mare
putere, pot fi ușor obtinute.
Sunt posibile chiar și modele concentrice pentru
inaltimi reduse de instalare și modele personalizate
de carcase.
PROIECTARE
Sistem modular
Inele

placa cu circuite imprimate
sau alama rafinate

Perii

contacte din argint

Viteza de rotatie

pana la 90 rpm

Transmisia de date Ethernet 100 MBit/s
EtherCat, Profinet,
CAN-Bus, Profibus etc.
Carcasa

aluminiu, otel inoxidabil sau
otel (galvanizat sau vopsit)

Clasa de protectie

pana la IP 65

Numar de poli

stivuiti individual Curent

nominal

µA pana la 50 A per cale

Tensiune nominala mV in kV
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Automacarale, scari turnante (stingere a incendiilor)

Mașini de filare
Mese turnante, robotica
Mașini de ambalare
Mașini de unelte
Bobinatoare de cap revolver
Utilaje de constructii
Atractii in parcuri de distractii
Telescoape, Planetarii
Sisteme de sudare
Automatizare
Tehnologii pentru scena
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologii

Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
INELE COLECTOARE TURNATE/SISTEM CU FIRE DIN AUR
Ansamblurile cu inele colectoare sunt caracterizate de
proiectarea compacta și durabilitatea inalta.
Acestea sunt proiectate special pentru spatii de
instalare mici și pentru utilizari cu sarcini oscilante
mecanice mari.
In functie de cerintele fiecarui client, inelele colectoare
sunt montate in carcase din otel sau aluminiu.

PROIECTARE
Inele

alamă, rafinată

Perii

perii cu fire din aur

Viteză de rotație

până la 200 rpm

Transmisia de
date/semnale

Ethernet industrial,
de exemplu Profinet

Carcasă

aluminiu, oțel inoxidabil sau
oțel (galvanizat sau vopsit)

Clasă de protecție

până la IP 67

Număr de poli

personalizat

Curent nominal

200 A

Tensiune nominală 1 kV
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Centrale eoliene
Utilajele din parcurile de distracții
Mașini unelte
Automatizare
Tehnologii de bobinare
Tehnologii de măsurare
Dispozitive optice
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Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
INELE COLECTOARE TURNATE/SISTEM CU PERII DIN CARBON
Ansamblurile cu inele colectoare turnate prevazute cu
sistem de perii din carbon sunt foarte robuste și
garanteaza durabilitate inalta. Acestea sunt proiectate
pentru utilizari care presupun viteze de rotatie inalte și
sarcini oscilante mecanice mari.
In functie de cerintele fiecarui client, inelele colectoare
sunt montate in carcase din otel sau aluminiu.

PROIECTARE
Inele

alama, alama placata cu
aur sau argint

Perii

carbon din bronz, grafit de
argint sau carbon special

Viteza de rotatie

pana la 3000 rpm

Transmisia de date la cerere
Carcasa

aluminiu, otel inoxidabil sau
otel (galvanizat sau vopsit)

Clasa de protectie

pana la IP 67

Numar de poli

personalizat

Curent nominal

kA

Tensiune nominala kV
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Mașini de toronare
Mașini de ambalare
Dispozitive miniere
Mașini de echilibrare
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologii

Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
SISTEM MULTIFILAR
Tehnologia multifilara ne permite sa fabricam sisteme
de ansambluri cu inele colectoare de dimensiuni foarte
compacte. Aceasta evolutie speciala pentru transmisia
datelor in productia industriala, generare de energie
regenerativa sau tehnologie radar este caracterizata in
special prin durata de viata lunga și statica redusa a
semnalului.
In functie de model, tehnologia multifilara utilizeaza
placi conductoare cu șine pe una sau ambele parti.

PROIECTARE
Inele

plăci cu circuite, placate cu aur

Perii

perii multifilare

Viteză de rotație

până la 200 rpm

Transmisia
de date/
semnale

sisteme cu magistrală de câmp
comune până la 100 MB/s Ethernet
industrial, de ex. Profinet

Carcasă

aluminiu, oțel inoxidabil sau
oțel (galvanizat sau vopsit)

Clasă de protecție

până la IP 67

Număr de poli

personalizat

Curent nominal

200 A, opțional mai înalt

Tensiune nominală 1 kV, opțional mai înalt
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Mașini de împachetare
Mașini de unelte
Utilaje de construcții
Atracții în parcuri de distracții
Telescoape, planetarii
Centrale eoliene
Tehnologie radar
Inginerie în domeniul automobilelor
Tehnologie pentru scenă
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Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
SISTEM SICL
Ansamblurile de inele colectoare ale sistemului SICL
se bazeaza pe liniile conductoare izolate individual.
Producem inele colectoare cu diametre mari, chiar și
proiectate concentric, personalizate pentru a se potrivi
utilizarii.
Sistemul SICL permite inaltimi de instalare plate și se
poate fabrica cu carcase divizibile.

PROIECTARE
Inele

bară din cupru izolată cu mat.
plastice, acoperită cu argint/
placată cu nichel la cerere

Perii

carbon fabricat din bronz
grafit sau argint grafit

Viteză de rotație

până la 18 m/s

Transmisia de date la cerere
Carcasă

oțel inoxidabil sau oțel
(galvanizat sau vopsit)

Clasă de protecție

până la IP 54, opțional mai înaltă

Număr de poli

personalizat

Curent nominal

până la 100 A, opțional mai înalt

Tensiune nominală până la 690 V, opțional mai înaltă
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Tehnologie pentru scenă
Centrale eoliene
Atracții în parcuri de distracții
Tehnologia instalațiilor de ridicat
Logistică și tehnologie de depozitare
Tehnologia mașinilor și instalațiilor
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STEMMANN-TECHNIK
Tehnologii

Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
SISTEM CARBON/CARBON
Tehnologia carbon/carbon se utilizeaza in ansambluri
de inele colectoare pentru echipamente tehnice
speciale. Garanteaza transmisia energiei la viteze de
rotatie foarte inalte.

PROIECTARE
Inele

carbon

Perii

carbon

Viteză de rotație

până la 3000
rpm, opțional
mai înaltă
Transmisia de date la cerere
Carcasă

oțel inoxidabil sau
oțel (galvanizat sau vopsit)

Clasă de protecție

până la IP 67

Număr de poli

personalizat

Curent nominal

200 A, opțional mai înalt

Tensiune nominală 1 kV, opțional mai înalt
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Hidrocentrale (turbine)
Mașini de toronare
Tehnologie de sudură

012

Sisteme de ansambluri cu inele colectoare
IMBINARI ROTATIVE/CONECTOARE DIN FIBRA OPTICA
Sistemele optice faciliteaza transmisia fara contact de
cantitati mari de date. Domeniile tipice de aplicare
includ automatizarea și robotica, precum și centrale
eoliene și utilizari rezistente la explozii.
Imbinarile rotative din fibra optica ofera rezistenta
nelimitata la interferente din punct de vedere al
compatibilitatii electromagnetice și, prin urmare, sunt
perfect adecvate pentru utilizari in conditii CEM
problematice.
Sistemul de imbinari rotative din fibra optica se
utilizeaza in combinatie cu alte tehnologii pe care le
oferim.
PROIECTARE
Tip de fibre

mod simplu sau mod
multiplu

Transmisia de date pana la GBit/s
DOMENII PRINCIPALE DE UTILIZARE
Automatizare
Robotica
Centrale eoliene
Domenii de utilizare cu rezistenta la explozii

Din punct de vedere al sistemelor de transmisie optica,
oferim și conectoare rotative din fibra optica cu rotire
finita.
Numarul de rotatii efective, marimea cadrelor și
modelele pot sa varieze in functie de utilizare. Aceasta
tehnologie se utilizeaza deseori in combinatie cu alte
sisteme din sectiunea noastra de tambure de cablu.
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STEMMANN-TECHNIK
Ansambluri cu inele colectoare

Posibilitati pentru combinatii modulare

Diversitatea variantelor de ansambluri cu inele colectoare

Ansamblurile cu inele colectoare sunt Pe baza specificatiilor clientilor, adaptam
caracterizate de posibilitati aproape nelimitate componentele de baza pentru a indeplini
de combinare a diferite tehnologii
cerintele specifice pana la ultimul detaliu.
Din acest punct de vedere, masurile de
proiectare adaptabile, numarul mare de moduri
de transmisie și sarcinile de energie de pana la
niveluri de curent inalt sunt doar cateva
exemple pentru diversitatea de variante ale
ansamblurilor cu inele colectoare din portofoliul
nostru.
In functie de utilizare, montam tehnologia in
carcase optim modelate, fabricate din diferite
tipuri de materiale, de asemenea pentru zone
de utilizare rezistente la explozii.
Carcasele pot fi prevazute, de exemplu, cu
capace divizibile pentru a facilita lucrarile de
instalare
sau
mentenanta.
Dezvoltam
ansambluri cu inele colectoare atat pentru spatii
de instalare mici și pentru diametre de cativa
metri.
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Optiunile pentru combinatii de platforme permit
un nivel inalt de flexibilitate din punct de vedere
al fabricatiei, facand posibila fabricarea de
ansambluri
de
inele
colectoare
corespunzatoare
in
conditii
economice
rezonabile - rapid și individual, la calitate inalta
și costuri reduse.

Materiale, componente și productia de serie
Cheia pentru gasirea solutiei optime pentru
fiecare din nevoile clientilor consta in
numeroasele posibilitati de combinatii. Acest
lucru este valabil in special in ceea ce privește
conceperea produselor de serie. Parametrii
importanti pentru atingerea acestui obiectiv
includ standarde de setare, optimizarea și
adaptarea tehnologiilor aplicate, precum și
selectarea materialelor și formelor carcaselor.
Respectand aspectele tehnice și economice,
producem ansambluri de inele colectoare optim
echipate in functie de cerintele clientilor noștri
pentru o diversitate de utilizari.

PROIECTAREA CARCASELOR
Mat. plastice, materiale plastice armate cu fibra de sticla

Carcase din otel și otel inoxidabil
(galvanizate/vopsite)
Carcase din aluminiu, aluminiu turnat
Stiluri de carcase divizate
Carcase rezistente la explozie
COMPONENTE

Seria de ansambluri de inele colectoare pentru tehnologia instalatiilor de
ridicat

Sisteme de codificare
Transmisie de agenti
Componente de medie tensiune
Tuburi de protectie integrate
Componente de incalzire reglate termostatic
Flanșe standard, flanșe de conducte
PERFECTIONARI
Perfectionare pentru transmisia combinata de
semnale de putere și comanda

Seria de ansambluri de inele colectoare pentru mașini de bobinare
015

STEMMANN-TECHNIK
Ansambluri cu inele colectoare

Domenii de utilizare ale ansamblurilor cu inele colectoare
ANSAMBLURI CU INELE COLECTOARE REZISTENTE LA EXPLOZII

Ansambluri cu inele colectoare rezistente la explozii in functiune

Pentru utilizarea in instalatii periculoase am
dezvoltat o serie de modele speciale de
ansambluri de inele rezistente la explozii care
s-au dovedit a fi de succes in numeroase ramuri
industriale și domenii de utilizare de-a lungul
mai multor decenii.

DOMENII DE UTILIZARE
Mijloace plutitoare de productie
petroliera (FPSO) Platforme
petroliere (SYMS) Dispozitive
miniere
Unitati POD

Acestea sunt fiabile in transmisia de energie
Logistica (Silozuri)
catre motoare sau unitati electrice, la fel ca și in
cazul transmiterii de semnale de date, semnale
de comanda și semnale de testare - chiar și in Flexibilitatea proiectarii face posibila utilizarea
conditii de mediu extreme.
tehnologiei optime de ansambluri cu inele
colectoare in carcase rezistente la explozii.
Conceptul de baza al acestei serii de modele
respecta integral cerintele specifice privind
rezistenta la explozii. Pornind de la aceasta
baza, se poate construi individual sau,
respectiv, se pot optimiza materialele,
proiectarea și parametri de performanta pentru
transmisia de energie și date in diferite utilizari.
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EXCAVATOARE, INSTALATII DE RIDICARE ȘI INGINERIE IN DOMENIUL AUTOMOTIVE

Domenii de utilizare ale ansamblurilor cu inele colectoare

Ansamblurile cu inele colectoare pentru
transmisia de energie și date la excavatoare și
instalatii de ridicat actionate electric sunt
amplasate in centrul de rotatie intre
suprastructuri și substructuri.
Inelele colectoare robuste și sistemele de
transmisie fiabile pentru date și agenti
garanteaza functionarea neintrerupta chiar și in
cazul expunerii la niveluri inalte de șocuri și
vibratii sau conditii vitrege de mediu.

TEHNOLOGII
Specifice aplicatiei
PROIECTARE
Fabricate individual in functie de cerintele clientilor
Versiunea cu fișa/versiunea cu cutie de borne
Optional cu gauri pentru alimentare

Domeniile tipice de utilizare includ macarale
turn pivotante și excavatoare gigantice cu roata
port cupe in exploatari miniere de suprafata,
precum și instalatii de ridicat și excavatoare in
industria de constructii. Alte domenii de utilizare
includ transbordarea in porturi, precum și
suprastructurile
pivotante,
de
exemplu
autospecialele de stins incendii.
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STEMMANN-TECHNIK
Ansambluri cu inele colectoare

Domenii de utilizare ale ansamblurilor cu inele colectoare
CENTRALE EOLIENE

Ansamblurile cu inele colectoare se utilizeaza in centrale eoliene pe tot globul

Incepand cu 1994 am dezvoltat și obtinut
sisteme de ansambluri cu inele colectoare
pentru centrale eoliene pentru alimentarea cu
energie și date a sistemelor electrice de
comanda a pasului palelor.

Prin standardizarea componentelor esentiale și
a tehnologiilor cheie reușim sa ne adaptam la
cerintele clientilor in mod flexibil. Combinatii ale
tehnologiilor de ansambluri cu inele colectoare
pot fi aranjate rapid și fiabil chiar și in sisteme
dificile.

In special din punct de vedere al cerintelor unice
ale domeniului energiei eoliene, sistemele Echipam centrale eoliene de pe uscat și din larg
noastre se disting prin dimensiuni de cadre din toata lumea.
compacte, rezistenta inalta la vibratii și lipsa
sensibilitatii
la
diferente
extreme
de
temperatura.
Spectrul tehnic variaza de la modurile
conventionale de transmisie pana la tehnologii
cu cabluri cu fibra optica și solutii hibride
inovatoare.
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Sistem cu fire din aur
Sistem multifilar
Tehnologie carbon
Sistem optic (tehnologie FORJ)
MODELE ȘI AVANTAJE
Fabricate individual pentru clienti
Versiuni cu fișa/versiune cu cutie cu borne
Proiectare pentru rezistenta la vibratii inalte
asociata cu durabilitate
Carcase robuste și compacte din metal
Proiectate pentru temperaturi
cuprinse intre - 40°C și + 70 °C
Transmisie de energie de pana la 200 A/750 V
Incalzitor integrat și controlat termostatic
pentru evitarea condensului
Asamblare ușoara și rapida
Transmisie de date pentru CAN-, PROFI-Bus și
LAN/Ethernet de pana la 100 Mbit/s
Integrarea emitatoarelor de date optice, alimentare
cu agenti și sistem de codificare

HIDROCENTRALE

Ansamblurile cu inele colectoare asigura
energia pentru electromagnetii generatoarelor
in hidrocentrale. In plus, pot transmite date și
semnale de comanda intre turbine și panoul de
comanda.
Utilizam tehnologii carbon/carbon configurate
individual, care pot fi proiectate pentru viteze de
rotatie mari (de pana la 3000 rpm).

TEHNOLOGII
Tehnologie carbon/carbon
PROIECTARE
Fabricate individual, in functie de cerintele clientilor
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Domenii de utilizare ale ansamblurilor cu inele colectoare
AUTOMATIZARE/ MAȘINI DE UNELTE, MAȘINI DE TORONARE ȘI AMBALARE

Ansamblurile cu inele colectoare sunt caracterizate de componente perfect cuplate intre ele

Furnizam producatorilor și operatorilor de
mașini de unelte și instalatii de productie
sisteme de ansambluri cu inele colectoare
sofisticate și compacte, garantand durabilitatea.

TEHNOLOGII
Sistem cu placi cu circuite imprimate/sistem cu fire din aur

Sistem multifilar
Tehnologie carbon/carbon

Dezvoltam solutii pentru industria de inginerie
mecanica. Producatorii de mașini de toronare,
mașini simple de frezat și strunguri și chiar
centre de prelucrare cu 5 axe și mese turnante
utilizeaza sistemele noastre.
In acest domeniu de utilizare folosim, de
exemplu, tehnologia carbon/carbon. Aceasta
permite viteze de rotatie de pana la 3000 rpm.
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PROIECTARE
Personalizata
Versiune cu fișa/versiune cu cutie de borne

Construim, proiectam și fabricam ansambluri
cu inele colectoare conform dorintelor
clientilor noștri Sistemele sunt echipate
conform conceptului de automatizare din
punct de vedere al sistemului de magistrale,
controlerelor de actionare, sistemelor de
codificare și senzorilor periferici.

VASE DE PRODUCTIE PETROLIERA (FPSO)

In prezent, productia petroliera moderna pe
uscat se realizeaza utilizand mijloace plutitoare
de productie petroliera. Acestea actioneaza ca
puncte de conectare centrale sau locatii de
interfata pentru diferite instalatii de productie
petroliera (instalatii petroliere pe uscat, instalatii
de foraj, locatii de productie submarine) care
inconjoara unitatea plutitoare de productie
petroliera.
In toate acestea, ansamblurile cu inele
colectoare reprezinta un element cheie. In plus
fata de dificultatile enorme cauzate de conditiile
climatice in permanenta schimbare și cateodata
chiar extreme din largul marilor, ansamblurile cu
inele colectoare care se utilizeaza pe mijloace
plutitoare de productie petroliera (FPSO)
trebuie sa fie proiectate și fabricate astfel incat
sa fie anti-ex și sa indeplineasca specificatiile
foarte stricte privind mediul.
Livram astfel de sisteme personalizate care
furnizeaza și transmit energie și date de la
mijloacele plutitoare de productie petroliera
catre instalatiile din jur.

TEHNOLOGII
Specifice utilizarii
PROIECTARE
Personalizata pentru
Zonele 1 și 2 precum și Zonele 21 și 22
Ex d / Ex e / Ex p / Ex tD

UNITATI POD (nacele de elice)

Unitatile POD sunt unitati speciale de antrenare
din nacelele de elice ale navelor sau vehiculelor
maritime speciale. Transmisia de energie și
date catre nacelele de elice este facilitata de
sistemele de ansambluri cu inele colectoare.
In acest sens, oferim solutii de sistem cu
alimentare cu aer și agenti integrata. Toate
sistemele sunt configurate individual și fabricate
special conform cerintelor clientilor.
Ansamblurile cu inele colectoare pentru POD
functioneaza perfect pe navele de cercetare și
navele universale - fiind utilizate in intreaga
lume.
TEHNOLOGII
Specifice utilizarii
PROIECTARE
Specifica utilizarii/personalizata
Clasa de protectie pana la IP 65
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Domenii de utilizare ale ansamblurilor cu inele colectoare
ROBOTI INDUSTRIALI

Ansambluri cu inele colectoare uni-swiv pentru roboti industriali

Am dezvoltat transmitatorul rotativ uni-swiv® ,
un ansamblu cu inele colectoare multifunctional
care imbunatatește productivitatea și eficienta,
in special in domeniul ingineriei auto și cel al
ingineriei materialelor.
Sistemul incapsulat combina ansamblul cu
alimentarea cu agenti, precum și punctele de
interfata, intr-o unitate compacta și flexibila.
Sistemul se poate adapta pentru toti robotii cu
6 axe universali, poate transmite energie,
curenti de sudare, agenti de racire și aer
comprimat, precum și semnale și date (optice și
electrice). Se poate combina cu sisteme de
schimbare a sculelor.
Sistemul uni-swiv ® se poate utiliza pentru
sarcini de pana la 200 kg și viteze de rotatie de
pana la 30 rpm cu acceleratii de pana la 7g.
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TEHNOLOGII
Sisteme cu placa cu circuite imprimate
Sistem multifilar

Transmitatoarele rotative uni-swiv®
ofera
avantaje clare, de exemplu utilizari in ingineria
mașinilor și ingineria auto. Comparativ cu
utilizarile care necesita pachete de conducte,
timpii de configurare din aceste domenii de
utilizare se pot reduce semnificativ, duratele
ciclurilor se pot crește și durabilitatea se poate
prelungi, reducand astfel costurile pentru
mentenanta in mod adecvat

ATRACTII IN PARCURI DE DISTRACTII

Utilizarile ansamblurilor cu inele colectoare in domeniul atractiilor din parcurile de distractii

Cu greu se poate compara alt domeniu cu
atractiile din parcurile de distractii din punct de
vedere al diversitatii modelelor structurale și al
caracteristicilor tehnice. Indiferent daca este
vorba de un simplu carusel, o roata
supradimensionata sau o instalatie de
tehnologie de varf cu numeroase ax, fluxurile de
energie și date fara erori se pot garanta doar cu
ansambluri cu inele colectoare de prima clasa.
Montam solutii individuale in instalatii
inovatoare tehnic precum și in atractii cu viteze
de rotatie extrem de mari.
In functie de dorintele clientilor, configuram
ansambluri cu inele colectoare standard
robuste sau dezvoltam sisteme foarte complexe
pentru alimentarea și comanda motoarelor
electrice și franelor, sistemelor de iluminat și
climatizare, precum și pentru transmiterea
semnalelor pentru codificatoarele de pozitie și
dispozitivele de siguranta.

TEHNOLOGII
Sisteme cu placa cu circuite imprimate
Sistem multifilar
Tehnologie carbon/carbon sau carbon/alama
Sistem SICL
PROIECTARE
Fabricate individual in functie de cerintele clientilor
Versiunea cu fișa/versiunea cu cutie de borne
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Note
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