
Csökkentse X-Y asztala üzemeltetési 
költségeit a Mitsubishi Electric segítségével.

Olvassa be a QR-kódot az 

animáció megtekintéséhez



Hogyan működik

Áttekintés 
Az X-Y asztalokat rendkívül sokféle és változatos 
pozicionálási feladatokat képesek ellátni. Vízszintes 
mozgás esetén a mozgatásról általában 2 (vagy több) 
lineáris vagy körinterpolációt végző szervotengely 
gondoskodik.

Fontosabb  automatizálási 
komponensek
Az X-Y asztalok pontos pozicionálása szervomotoros 
technológián alapul. Ahogy az ábrán látható, egy 
asztalhoz kettő szervomotor tartozik, amelyek az 
X és Y irányú mozgatást végzik.

A motorok vezérléséről a Mitsubishi Electric legújabb 
technológiai fejlesztései közé tartozó MR-J4W2-B 
szervoerősítő gondoskodik, míg a mozgást és az 
interpolációt az LD77MS egyszerűsített mozgásve-
zérlő egység számítja ki.

Egy MELSEC L sorozatú PLC-vel és beépített funkció-
ival kombinálva komplett megoldások kialakítására 
nyílik lehetőség a lehető legkevesebb komponens 
felhasználása mellett. Az SSCNETIII/H hálózatnak 
köszönhetően a belső szervoparaméterek közvet-
lenül a PLC-ről állíthatók.

Alkalmazás
Az X-Y asztalok általában nem igényelnek gyakori kar-
bantartást és rendkívül pontos, egyszerűen kezelhető 
gépeknek minősülnek. Bizonyos idő után azonban a 
mechanikus alkatrészei elhasználódnak. A munkada-
rabok tömegétől függően az X-Y asztalokba épített 
golyósorsóknál és más mechanikus alkatrészeknél 
kisebb-nagyobb mértékű kopás jelentkezhet, ami 
az elemek rendszeres cseréjét teszi szükségessé. 
A Mitsubishi Electric olyan új funkciókat fejlesztett 
ki, amelyek a súrlódásból és a rezgésekből képesek 
megbecsülni a munkagép alkatrészeinek kopott-
ságát, hatékonyan támogatva ezzel a berendezés 
megelőző jellegű karbantartását. Ezek a funkciók az 
új MR-J4 sorozat készülékeiben már megtalálhatók.



Milyen előnyt jelent ez önnek

A megoldás Előnyök
Kopás felismerése és megbecsülése

A gépkezelő figyelmeztetése
Információk megjelenítése a gépen

Kevesebb leállás

“One-Touch-Tuning”

Szervoparaméterek automatikus beállítása
Akár 80%-kal rövidebb üzembe helyezési idő
Optimális rendszerteljesítmény egész nap, a hét minden napján
Minimális karbantartási és javítási igény 

MR-J4W2

Két szervoerősítő egyetlen egységben

A MR-J4W terméksorozat közös DC-busz architektúrájával 30%-
nál is több energia takarítható meg*.
kb. 50%-kal csökken a kábelezés költsége
Csökken a védőkapcsolók költsége
30%-kal kevesebb helyet foglal a kapcsolószekrényben
Kisebb raktárkészlet szükséges

Használja a Mitsubishi Electric megoldását

Előre elkészített funkcióblokkok
Előre elkészített magyarázatok a alkalmazáshoz

Gyorsabb üzembe helyezés
Rövidebb betanulási idő
Alacsonyabb energiaköltségek 

* Az alkalmazástól függően



A Mitsubishi Electric megoldása
PLC: L06CPU-P a MELSEC L terméksorozatból
Mozgásvezérlő: LD77MS2
Szervoerősítő: MR-J4W2-B
Motor: HG sorozat
HMI: GT14
Szoftver: iQ Works

Egyszerű programozhatóság
A GX Works2 megfelelő funkciókat kínál a pozicionálás és a paramé-
terek beállításához. Ezen kívül PLCopen funkcióblokkok használatával 
nagyobb programozási költség nélkül valósíthatók meg az olyan 
mozgások, mint pl. az abszolút pozicionálás. 

Kopás felismerése és megbecsülése
•	 Az átlagos kopás kiszámítása a motor-

áramból és a fordulatszámból

•	 Lehetővé teszi a gép állapotának 
felügyeletét  
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