
Pohonářská technika profesionálů

Motory w Měniče w Řízení

Řízení stejnosměrných kartáčových motorů – Kontroler DCM

-  Budič-Driver-Řízení pro DC motory.

Kontrolery DCM umožňují napájet a řídit stejnosměrné motory s kartáči.

Funkce DCM kontrolerů :
• řízení rychlostí
• řízení směru otáčení
• hladký rozběh
• hladký doběh 
• řizení přes externí vstupy
• řízení po RS485 sběrnici
• stabilizace rychlosti pro motory s enkodérem

Model
Jmenovitý

Proud
Maximální 

Proud
Zkratová
Ochrana

Napájecí 
Napětí Vlastnosti

- I_N [A] I_M  [A] I_ZK [A] U_S [VDC] -
DCM 12 16 30 12 – 24 -

DCM-RS485 12 16 30 12 – 24
Stabilizace rychlosti, RS485

sběrnice
DCM-DIN 12 16 30 12 – 24 Montáž na DIN lištu
DCM-R 12 16 30 12 – 24 s dálkovým ovládáním

Řízení rychlosti :
kontrolery DCM nastavují rychlost podle hodnoty:

• na analogovém vstupu 0-5VDC
• podle otočení vestavěného potenciometru 
• podle otočení externího potenciometru

Zrychlení a zpomalení :
dobu pro hladký rozběh a hladký doběh je možné upravovat vestavěným potenciometrem 
s názvem "acceleration".

Reverse – změna smyslu otáčení:
nástupnou hranou logického signálu přicházejícího na vstup “REVERSE” se změní smysl 
otáčení, je možné z výroby nastavit jakému smyslu otáčení bude odpovídat logická 0/1. 
Tento vstup je duplikován tlačítkem na krabičce kontroleru. Připojení PLC s otevřeným 
kolektorem je také možné.

START/STOP:
tento vstup zastaví nebo roztočí motor. Logická nula odpovídá rozběhu motor, logická 
jednička zastavení motoru.. Je možné nastavit jinak z výroby. Tento vstup je duplikován 
tlačítkem na krabičce kontroleru. Připojení PLC s otevřeným kolektorem je také možné.
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Komunikace RS-485:
komunikační vstup na kontroleru je určen pro sběrnici RS-485. Všechny příkazy (start, 
stop, zrychlení, zpomalení, rychlost, síťová adresa kontroleru) je možné posílat po této 
sběrnici jako 5 bytové zprávy. Z kontroleru je možné číst rychlost motoru (v případě, že se 
jedná o motor s enkodérem), směr otáčení, čitač kompletních otáček (motor s 
enkodérem).
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