FOCUS COVID-19
FAULHABER Marktoplossingen

Aandrijfsystemen voor zorg,
medische technologie en
laboratoriumapparatuur
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De uitdaging aangaan
Het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt, COVID-19, hebben de wereld op scherp
gezet. Het aantal mensen dat ziek is geworden en positief op het virus is getest, blijft stijgen. Om de verspreiding van de pandemie te vertragen, worden overal ter wereld, vaak
drastische, maatregelen getroffen. Tegelijkertijd wordt laboratorium- en diagnosecapaciteit gecreëerd en uitgebreid om tests sneller te analyseren en onderzoek uit te kunnen
voeren op antilichamen en immuniteitsgegevens voor de ontwikkeling van vaccins. De
technologische middelen ter bescherming van de zorgverleners moeten vanzelfsprekend
even betrouwbaar functioneren als de beademingsapparatuur voor de patienten zelf.
Voor deze belangrijke en vaak levensondersteunende systemen ontwikkelt en levert
FAULHABER essentiële componenten in de vorm van zijn aandrijfsystemen. Naast de EN
ISO 9001 en 14001 norm, is FAULHABER ook speciaal gecertificeerd voor medische producten volgens EN ISO 13485.

Actief tegen corona
De gezondheid van medewerkers is een topprioriteit! De FAULHABER GROUP heeft op al
haar locaties preventief de maximaal mogelijke gezondheidsbeschermende maatregelen
getroffen, zodat het bedrijf alle klanten kan blijven voorzien van aandrijfsystemen voor
de op dit moment zo dringend noodzakelijke apparaten. Zo doen wij wat in ons vermogen ligt om bij te dragen aan de zorg voor de mensen en het indammen van de COVID-19
pandemie.
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Beademings
systemen
De behoefte aan beademingssytemen is over
de hele wereld in zeer korte tijd snel toegenomen. In veel landen worden ze momenteel
op grote schaal ingekocht om de capaciteit
te kunnen uitbreiden. Voor de toevoer van
zuurstof worden in niet-invasieve gevallen
zogenaamde CPAP (continuous positive air
pressure)-machines gebruikt om de ademhaling te ondersteunen. Op de intensive care,
waar ernstig zieke patiënten vaak onder
verdoving zijn, vindt de beademing invasief
plaats door middel van intubatie. Voor fabrikanten van beademingstoestellen spelen de
regelbaarheid van het ventilator toerental,
een trillingsvrije en stille werking, betrouwbaarheid, een doorslaggevende rol voor de
luchtstroomregeling. Deze kenmerken zijn bij
uitstek van toepassing op de aandrijvingen van
FAULHABER.
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FAULHABER aandrijfoplossing
Bewezen producten
■	Borstelloze

DC-servomotoren –
FAULHABER B, BHx, BXT

■	DC-micromotoren

met grafietcommutatie

Voordelen
■Eenvoudige

toerentalregeling

■Laag

trillingsniveau, stille werking

■Zeer

hoge dynamiek door lage traagheid

■Zeer

hoge toerentallen mogelijk

Zorg, medische technologie en laboratoriumapparatuur

Persoonlijke
beschermingsmid
delen (PAPR)
Ademhalingsbescherming is een bijzonder belangrijk
onderdeel van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het virus verspreidt zich immers via
uitgeademde vochtdruppeltjes. Gesloten PAPR-systemen (powered air-purifying respirators) bieden ideale
bescherming voor medisch personeel. Draagbare ventilatiesystemen zorgen voor gefilterde, contaminatievrije
lucht via een ventilator. Hierdoor kunnen medische
professionals en klinisch personeel persoonlijk worden
beschermd tegen blootstelling aan het virus, en instaat
blijven, de COVID-19 geïnfecteerde patiënten te verzorgen. Voor een PAPR zijn aandrijvingen nodig die licht,
compact en krachtig zijn. Vooral in de huidige omstandigheden moeten de PAPR-motoren betrouwbaar zijn
en een hoog rendement hebben, om de langere werktijden en toegenomen medisch personeel bij te kunnen
houden. Het FAULHABER-portfolio omvat zowel edelmetaal gecommuteerde DC-micromotoren als borstelloze DC-motoren die bij uitstek geschikt zijn voor deze
toepassing.

FAULHABER aandrijfoplossing
Bewezen producten
■DC-micromotoren

met
edelmetaalcommutatie – FAULHABER SR

■Borstelloze

DC-servomotoren
met externe-rotortechnologie –
FAULHABER BXT

Voordelen
■Laag

stroomverbruik en hoog
rendement bij batterijwerking

■Hoge

vermogensdichtheid in
een compact ontwerp

■Zowel

hoge bedrijfszekerheid
als lange gebruiksduur

Focus COVID-19
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FAULHABER aandrijvingen leveren ook de beweging voor het transport van monsters tussen afzonderlijke analysestations.

Laboratorium
automatisering

FAULHABER aandrijfoplossing
Bewezen producten

In de strijd tegen COVID-19 wordt uitbreiding van de
testcapaciteit als cruciaal beschouwd. Hoe meer tests we
uitvoeren, hoe meer we over het virus te weten komen.
Voor mensen die potentiële symptomen van Covid-19
ervaren, is het van cruciaal belang dat ze toegang hebben
tot snelle, nauwkeurige testmiddelen om de vermoede
diagnose te bevestigen en ook om een effectieve prog
nose te identificeren. Op dit moment wordt voor het
detecteren van een corona-infectie het meest vertrouwd
op de PCR-test. Omdat deze zeer complex is, kunnen
onderzoekers niet zonder geautomatiseerde laboratoria
met een hoge doorvoercapaciteit. In de analyseapparatuur zijn vaak kleine servoaandrijvingen voor laterale en
roterende positionering nodig. Bij deze aandrijvingen zijn
vooral een hoge dynamiek en precisie van belang. FAULHABER DC-Micromotoren met geïntegreerde encoders
voldoen optimaal aan de hoge eisen bij continu gebruik in
medische testlaboratoria.
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■

DC-micromotoren met edelmetaalof grafiet-commutatie

■

Borstelloze DC-servo- en platte motoren

■

Stappenmotoren

■

Lineaire DC-servomotoren

Voordelen
■Volledige

oplossingen, bestaande uit
motor, tandwielkast, encoder en controller

■Compact

ontwerp en licht gewicht
voor zeer dynamische bewegingen
in de machines

■Breed

aanbod van roterende en
lineaire motoren

Zorg, medische technologie en laboratoriumapparatuur

Point-of-care
(PoC)-analyse

FAULHABER aandrijfoplossing
Bewezen producten
■ DC-micromotoren

met edelmetaalof grafiet-commutatie

■

Als er direct resultaten beschikbaar moeten zijn om
snel beslissingen te kunnen nemen op bijvoorbeeld
intensive care-afdelingen, in poliklinieken of artsenpraktijken op basis van laboratoriumwaarden, zijn
zogenaamde point-of-care tests nodig. Deze worden
gebruikt om parameters zoals hart-enzymen en bloed
waarden ter plaatse te detecteren, of kunnen samen
met PCR-tests worden gebruikt om na te gaan of in
monsters ziekteverwekkers zoals SARS-CoV-2 aanwezig
zijn. Analyseapparaten die worden gebruikt voor PoCtests zijn bijna volledig geautomatiseerd en vereisen
door het gebruik van teststrips slechts zeer weinig handelingen van de gebruiker. Aandrijvingen voor deze
toepassingen moeten daarom zo compact mogelijk
zijn, maar nog steeds betrouwbaar en snel. FAULHABER DC-micromotoren met grafiet- of edelmetaalcommutatie of stappenmotoren zijn een goede keuze.

Stappenmotoren

Voordelen
■Compact
■Hoge

ontwerp

vermogen/volumeverhouding

■Lange

levensduur,
hoge betrouwbaarheid

■Lage

onderhoudsbehoefte

Opties
■Aandrijfsystemen

met spindel

■Uitgaande

as met
klantspecifiek rondsel

■UL-compatibele
■Encoders

Focus COVID-19

kabel met connector

met line driver
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Infrarode tempe
ratuurmeting
De thermische energie van een object kan
eenvoudig weergegeven worden door deze via
een lens op een infrarood sensor te focussen. De
bijbehorende warmtestraling wordt omgezet in
elektrische signalen en uiteindelijk in een beeld
of een numerieke waarde. Zo kan de gebruiker
van het apparaat snel de temperatuur in een
ruimte vaststellen, of kan, als het om Covid-19
gaat, de detector aangeven of iemand temperatuursverhoging of koorts heeft. Deze technologie
wordt daarom wereldwijd gebruikt bij controlepunten, bijvoorbeeld bij grensovergangen. In
vergelijking met andere meetmethoden hebben
infraroodthermometers het voordeel dat ze
kunnen worden gebruikt om de temperatuur
te detecteren en te meten zonder dat er direct
contact nodig is, en de resultaten worden geregi
streerd met draagbare instrumenten. FAULHABER
stappenmotoren hebben een compact ontwerp,
zijn krachtig, trillingsarm, stil en energiezuinig.
Deze aandrijvingen lijken dan ook voorbestemd te zijn geweest om in infraroodcamera‘s
ondersteuning te bieden voor draai- en kantelverstelling, zoom, focus of sluiterregeling voor
kalibratie.
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FAULHABER aandrijfoplossing
Bewezen producten
■	

FAULHABER stappenmotoren

Voordelen
■Voordelige

positie-aandrijving zonder encoder

■Extreem

snelle richtingsverandering
mogelijk voor snelle scherpstelling

Zorg, medische technologie en laboratoriumapparatuur

FAULHABER Aandrijfsystemen in het kort

DC-motoren

Motoren met geïntegreerde elektronica

Buitenste diameter

6 … 38 mm

Toerental bij nullast

tot 20 200 min

Continu uitgangskoppel

0,17 … 224 mNm

-1

Buitenste diameter

15 … 40 x 54 mm

Toerental bij nullast

tot 16 300 min-1

Continu uitgangskoppel

1,8 … 160 mNm

Borstelloze DC-motoren

Stappenmotoren

Buitenste diameter

3 … 44 mm

Buitenste diameter

Toerental bij nullast

tot 61 000 min -1

Stappen per omwenteling t/m 24*

Continu uitgangskoppel

0,01 … 217 mNm

Continu uitgangskoppel

6 … 52 mm
0,25 … 450 mNm
Gehele stap per omwenteling

Lineaire DC-servomotoren

Precisietandwielkasten

Slaglengte

15 … 220 mm

Buitenste diameter

3,4 … 44 mm

Toerental

1,8 … 3,2 m/s

Reductieverhouding

van 4:1 tot 983 447 : 1

Continukracht

1,03 … 9,2 N

Continu uitgangskoppel

0,88 mNm … 16 Nm

Encoders

Aandrijfelektronica

Principe

optisch, magnetisch

Voedingsspanning

4 … 50 V

Kanalen

2 … 3 / absoluut

Continue uitgangsstroom

tot 10 A

Impulsen per
omwenteling

16 … 10.000 / 4.096 absoluut

Interfaces

RS232, CANopen, EtherCAT
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Van standaard tot op
maat gemaakte oplossing
Het standaardprogramma van FAULHABER kan op meer dan 25 miljoen
verschillende manieren worden gecombineerd om het optimale aandrijfsysteem voor een bepaalde toepassing te creëren. Deze modulaire technologie is tevens de basis voor aanpassingen waarmee we op bijzondere
klantenwensen voor speciale uitvoeringen in kunnen gaan.
Onze geavanceerde engineering en uitgebreide expertise maken ons tot
een gewaardeerde partner als het gaat om de ontwikkeling en realisatie
van klantspecifieke aandrijfoplossingen. Deze variëren van toepassing
specifiek of op maat ontwikkelde componenten tot systeempartner
schappen met geautomatiseerde productie voor complexe
mechatronische modules.

Tandwielkast-aanpassingen
Speciale uitgaande as
	Speciaal kogellager
	Aangepast spindel met moer
	Aangepast rondsel
	Spelingsloze versie
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Encoder-aanpassingen
	Encoderkabel
	Line driver
Aangepaste firmware
	Uitlijning tussen encoder
en motor-/tandwielkastflens

Motor-aanpassingen
	Aangepast ontwerp behuizing
	Bio-compatibel smeermiddel en lijm
	Autoclaveerbaarheid
	Geoptimaliseerde magneet en bladen
	Speciale wikkeling

M E E R I N F O R M AT I E
www.faulhaber.com/products

Fijn gebalanceerde rotor
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Meer informatie
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeEN
faulhaber.com/linkedin
faulhaber.com/instagram

Uw aanspreekpunt

