
„Nastawniki elektryczne Made in Wuppertal“

Nastawniki elektryczne
Głównym zadaniem nastawnika elektrycznego jest zamiana ruchu 
obrotowego w ruch liniowy. W ciągu ponad pięciu dekad udało nam 
się dopracować tę zasadę działania do perfekcji. 
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Inną ważną cechą naszych urządzeń jest bardzo  
zwarta konstrukcja. Na szczególną uwagę zasłu-
guje solidne wykonanie naszych napędów. 
Dzięki temu nastawniki elektryczne Rahmann  
mogą być użytkowane bez przerwy  
w najróżniejszych obszarach zastosowań  
i w najtrudniejszych warunkach roboczych, zape-
wniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i nie-
zawodności.

Inną zaletą tych serii jest mechaniczny ro-
złącznik. Rozłącznikiem tym można również 
kontrolować siłę w całym zakresie skoku. 
Można więc nie tylko określać drogę posuwu 
poprzez położenia pośrednie i krańcowe, ale 
również nominalną siłę.

Gdy w razie usterki dojdzie do przekroczenia 
wybranego uprzednio obciążenia, nastawnik 
elektryczny odłącza się, zanim dojdzie do 
szkód w całym układzie.

W zaprezentowanych seriach napędów zas-
tosowaliśmy specjalnie opracowany silnik. 
Charakteryzuje się on niewielkimi rozmiarami  
i w krótkim czasie rozwija nominalną moc.

Jednocześnie możliwe jest redukowanie pręd-
kości posuwu i bezproblemowe uzyskiwanie 
prędkości od 3 mm/sek. do 25 mm/sek., przy 
siłach 40000 N. Daje to w rezultacie wiele  
kombinacji, które można dostosowywać do  
konkretnych wymagań. 

Zespół śruby i nakrętki w nastawniku znajduje 
się w hermetycznie zamkniętej obudowie. Napęd  
wyprowadzany jest za pośrednictwem  
chromowanego łącznika przesuwnego. Cały  
system stanowi całkowicie zamkniętą jednostkę

Przy prędkościach od 50 mm/sek.  
do 150 mm/sek. wytwarzane siły sięgają od  
300 N do 15000 N. Dzięki zastosowaniu stopnia 
przekładni można uzyskiwać znaczne siły osiowe 
i pociągowe.
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Element ten ponadto umożliwia zastosowanie 
pływającego łożyskowania napędu i łączni-
ka przesuwnego, co chroni silnik przed siłami  
osiowymi, które przy sztywnych połączeniach 
mogą prowadzić do szkód.
Nastawniki elektryczne Rahmann mogą być  
ponadto wyposażone w szereg dodatkowych  
opcji.

• Na przykład poprzez mechaniczny łącznik 
potwierdzający (położenia) można ustawi-
ać zarówno położenia pośrednie w zakresie  
skoku, jak również dostosowywać indywi-
dualną drogę posuwu. W ten sposób możli-
we jest precyzyjne dostosowanie nasta-
wnika elektrycznego do konkretnych wa 
runków pracy.

• Ponadto awaryjny system ręcznego  
nastawiania pozwala obsługiwać urządze-
nie także w razie przerwy w dopływie na-
pięcia. Korba ręcznej obsługi jest zintegro-
wana z obudową napędu - dzięki czemu nie 
ma możliwości jej zgubienia. System jest  
wykonany w taki sposób, że przy założo-
nej korbie do urządzenia nie dopływa prąd. 
Stanowi to niezawodną ochronę przed  
wypadkiem w razie niespodziewanego  
przywrócenia prądu.

• Ogrzewanie postojowe można zainstalować 
tak samo, jak dodatkowe chłodzenie. Nie ma 
wtedy znaczenia, czy nastawnik elektryczny 
będzie stosowany w tropikalnych warunkach 
klimatycznych, czy też w ekstremalnym upale.

• Dzięki zabezpieczeniu łącznika przesuwne-
go można skutecznie przeciwdziałać takim 
zagrożeniom, jak oblodzenie, scementowa-
nie, silne lub erozyjne zabrudzenia bądź uder-
zenia kamieni. Zabezpieczenie łącznika prze-
suwnego w wersji teleskopowej z rury stalowej 
lub wykorzystanie miecha falistego ze skóry 
chromowej trwale zwiększa niezawodność 
działania.

• Dzięki dostępności niestandardowych 
kształtów i różnorodnych mocowań moż-
na zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie,  
nawet w ograniczonych i niekorzystnych  
warunkach przestrzennych.

• Poprzez wyjście sygnałowe 4-20 mA urząd-
zenie można podłączyć do stniejącego sys-
temu sterowania. Obsługiwane są przy tym 
bezproblemowo wszystkie dostępne na ryn-
ku systemy.



„Nastawniki elektryczne Made in Wuppertal“

Konstrukcja naszych nastawników elektrycznych 
zawsze dostosowywana jest do indywidualnych i 
szczególnych wymogów w późniejszej pracy.

Posiadamy doświadczenie i możliwości technicz-
ne, by w oparciu o podstawowe zasady działania  
naszych napędów, dostosować każdy nastawnik 
elektryczny do specyfiki danego zastosowania.

Bez względu na to, czy trzeba uwzględnić 
obecność pyłu lub drgań podczas pracy, bądź  
odwrotnie, gdy podstawowym założeniem 
ma być praca w warunkach aseptycznych –  
nastawniki elektryczne Rahmann stanowią  
idealne rozwiązanie.
 

Stosowana przez nas duża głębokość przet-
warzania produktów, jak również korzystanie 
wyłącznie z najwyższej jakości komponentów 
prowadzi finalnie do powstania produktu,  
który od ponad pięciu dekad zajmuje stałe  
wysokie miejsce wśród układów napędowych.

Fakt ten znajduje codziennie swoje potwierdze-
nie na całym świecie. Zaufanie naszych klientów 
stanowi dla nas zachętę do prac nad innowac-
jami i jednocześnie zobowiązanie do ciągłego 
udoskonalania naszych działań, a tym samym 
poprawiania jakości naszych nastawników elek-
trycznych.
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