
FÓKUSZ A COVID-19 IDEJÉN

A FAULHABER piaci megoldásai

Egészségügyi, orvostechnikai  
és laboratóriumi alkalmazásra  
kifejlesztett hajtásrendszerek
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Vállaljuk a kihívást
A koronavírus és az általa okozott betegség, a COVID-19 nehéz helyzetet teremtett  
az egész világon. Az aktív betegek és a pozitívan teszteltek száma továbbra is nő.  
A pandémia terjedésének lassítására világszerte – néhol kifejezetten drasztikus –  
intézkedéseket kellett meghozni. Ugyanakkor növelni kellett a laboratóriumi és  
diagnosztikai kapacitást a tesztek gyorsabb kiértékelése és a vakcina kifejlesztéséhez 
szükséges, antitestekkel és immunitási adatokkal végzett kutatások érdekében.  
Emellett azonban a kórházban fekvő betegek életéért küzdő kollégák védelmét is 
ugyanolyan zökkenőmentesen és megbízhatóan kell megvalósítani, mint a betegek 
lélegeztetését. FAULHABER az ehhez szükséges fontos és bizonyos esetekben lét-
szükségletet jelentő készülékek működésének kulcsalkatrészeit, a hajtásrendszereket 
fejleszti és szállítja. Az EN ISO 9001 és 14001-es szabványok magas szintű előírásai 
mellett a FAULHABER termékek megfelelnek az EN ISO 13485 szabvány orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó előírásainak is.

Aktívan a koronavírus ellen

A dolgozók biztonsága a legfőbb prioritás! A FAULHABER GROUP már  
megelőzésképpen bevezette a lehetséges maximális egészségügyi óvintézkedéseket  
az összes helyszínén, így a vállalat folyamatosan képes biztosítani ügyfelei ellátását  
a jelenleg sürgősen szükséges eszközök hajtásrendszereivel, szerepet vállalva ezáltal  
a COVID-19 pandémia megfékezésében.
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FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  Kefe nélküli egyenáramú szervómotorok –  
FAULHABER B, BHx, BXT

■  Szénkefés egyenáramú mikromotorok  

Előnyök

■  Egyszerű fordulatszám-szabályozás

■  Kismértékű vibráció, csendes működés

■  A kis tehetetlenségnek köszönhető  
nagy dinamika

■  Nagyon nagy fordulatszám lehetséges

Lélegezte
tőgépek
A lélegeztetőgépek iránti igény gyors ütemben, 
nagyon rövid idő alatt megnőtt, és sok ország  
jelenleg szerzi be a készülékeket a kapacitás 
és a készletek növelése érdekében. Az oxigén-
ellátást noninvazív légzéstámogatás esetén 
úgynevezett CPAP (continuous positive air  
pressure) lélegeztetésre alkalmas  készülékekkel  
biztosítják. Az intenzívosztályokon, ahol a   
kritikus állapotú betegeket általában szedálják, 
a lélegeztetést invazív módon, intubációval 
végzik. A lélegeztetőgépek gyártói számára 
fordulatszám szabályozhatósága, a kismértékű 
vibráció és a csendes, megbízható és kevés  
karbantartást igénylő üzemelés meghatározó  
szerepet játszik a legevőáramlás- szabályozásának   
kiválasztásában és ezek a tulajdonságok a 
FAULHABER hajtá srendszereivel teljeskörűen 
biztosíthatók.
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Személyi 
védőfelszerelés
Tekintettel arra, hogy a vírus végső soron a légutakból  
származó cseppek útján terjed, a légzésvédelmi esz-
közök a személyi védőfelszerelés különösen fontos 
részét képezik. A zárt rendszerű PAPR (powered air-
purifying respirators) respirátorok ideális védelmet 
nyújtanak az egészségügyi dolgozóknak. A maszkként 
viselhető respirátorok egy ventilátor segítségével szűrt, 
csíramentes levegőt biztosítanak. Ez lehetővé teszi 
a szakorvosok és a klinikai dolgozók számára, hogy 
védjék magukat a vírustól a COVID-19 fertőzésben 
szenvedő betegek kezelése során. A PAPR működéséhez 
könnyű, kompakt és erős motorra van szükség. Különö-
sen a jelenlegi körülmények között a PAPR motoroknak 
megbízhatónak és nagyon hatékonynak is kell lennie, 
hogy bírják a hosszabb műszakokat és megfeleljenek 
a kulcsszerepben lévő egészségügyi személyzet által 
támasztott fokozott elvárásoknak. A FAULHABER 
portfóliójában megtalálhatók az ideálisan erre a célra 
készült, nemesfém kommutátoros, valamint kefe nélküli  
egyenáramú motorok.

FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  Kefe nélküli egyenáramú szervómotorok –  
FAULHABER B, BHx, BXT

■  Szénkefés egyenáramú mikromotorok  

Előnyök

■  Egyszerű fordulatszám-szabályozás

■  Kismértékű vibráció, csendes működés

■  A kis tehetetlenségnek köszönhető  
nagy dinamika

■  Nagyon nagy fordulatszám lehetséges

Fókusz a COVID-19 idején

FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  Egyenáramú mikromotorok nemesfém  
kommutátorral és kefékkel – FAULHABER SR

■  Kefe nélküli egyenáramú szervómotorok  
külső rotoros technológiával –  
FAULHABER BXT

Előnyök

■  Alacsony áramfelvétel és akkumulátorról 
történő hatékony működés

■  Nagy teljesítménysűrűség,  
kompakt kivitel

■  Kiemelkedő üzembiztosság  
és hosszú élettartam
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FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■ Egyenáramú mikromotorok  
nemesfém vagy szénkefés kivitelben

■ Kefe nélküli egyenáramú szervó-  
és laposmotorok

■ Léptetőmotorok

■ Lineáris egyenáramú szervómotorok

Előnyök

■  Motorral, hajtóművel,  
enkóderrel és sebességszabályozóval  
ellátott komplex megoldások

■  Kompakt kivitel és kis súly  
a dinamikus mozgáshoz az  
automatikában

■  Forgó- és lineáris motorok  
széles palettája

A laboratóriumi  
folyamatok  
automatizálása
A tesztelési kapacitás szélesítése fontos része a  
COVID-19 elleni küzdelemnek. Minél több tesztet 
végeznek, annál többet tudunk meg a vírusról. Az 
 esetlegesen a Covid-19 tüneteit tapasztaló betegek 
esetén elengedhetetlen a gyors és pontos tesztelés 
a felmerülő diagnózis alátámasztásához, valamint a 
prognózis megfelelő előrejelzéséhez. Jelenleg a koro-
navírusfertőzés kimutatására a legszélesebb körben 
alkalmazott teszt a polimeráz láncreakció (PCR).  
Mivel ez egy nagyon összetett teszt, ezért kivitelezése 
lehetetlen nagy teljesítményű automata laboratóri-
umok nélkül. Az analízishez használt készülékekben 
nagyon gyakran szükségesek a kisméretű szervó  
hajtásrendszerek az oldalirányú pozicionáláshoz és  
az elforgatáshoz. Ezeknél a hajtásrendszereknél külö-
nösen fontos a nagy dinamika és a precíz működés. A 
FAULHABER egyenáramú mikromotorok és a beépített 
enkóderrel ellátott serleges konstrukciójú motorok 
optimálisak az egészségügyi tesztelést végző labo- 
ratóriumokban történő folyamatos igénybevételhez.

A FAULHABER a minták különböző elemzőállomások közötti szállítására is kínál megoldásokat.
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FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  Egyenáramú mikromotorok  
nemesfém vagy szénkefés kivitelben

■  Léptetőmotorok

Előnyök

■  Kompakt kivitel

■  Nagy teljesítmény/térfogat arány

■  Hosszú élettartam és megbízhatóság

■  Alacsony karbantartási igény

Opciók

■  Vezérorsós hajtásrendszerek

■  Vevői igényeknek  
megfelelő fogaskerékkel  
ellátott kihajtótengely

■  UL-kompatibilis kábel és csatlakozó

■  Enkóder jelerősítővel

FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■ Egyenáramú mikromotorok  
nemesfém vagy szénkefés kivitelben

■ Kefe nélküli egyenáramú szervó-  
és laposmotorok

■ Léptetőmotorok

■ Lineáris egyenáramú szervómotorok

Előnyök

■  Motorral, hajtóművel,  
enkóderrel és sebességszabályozóval  
ellátott komplex megoldások

■  Kompakt kivitel és kis súly  
a dinamikus mozgáshoz az  
automatikában

■  Forgó- és lineáris motorok  
széles palettája

Pointofcare  
(PoC) elemzés
Ha a laboratóriumi értékek alapján történő gyors 
döntéshozatal érdekében azonnali eredményekre 
van szükség, például intenzívosztályokon, járóbeteg-
rendeléseken vagy rendelőkben, akkor úgynevezett 
point-of-care, azaz ágy melletti vagy helyszíni tesztre 
van szükség. Ilyen tesztekkel kimutathatók például 
a szívenzimértékek vagy a véralkotók szintje az ágy 
mellett, illetve használhatók a PCR teszt mellett is, a 
levett kenetekből a kórokozók pl. a SARS-CoV-2 gyors 
azonosítására. A PoC tesztekhez használt készülékek 
majdnem teljesen automatizáltak, és a tesztcsíkok hasz-
nálatának köszönhetően csak minimális felhasz nálói 
beavatkozást tesznek szükségessé. Az ilyen felhasz-
nálásra készülő hajtásrendszereknek ezért a lehető 
 legkompaktabbnak, emellett megbízhatónak és gyors-
nak kell lennie. A FAULHABER grafit vagy nemesfém 
kommutátorral készült egyenáramú mikromotorjai, 
illetve léptetőmotorjai jó választások erre a célra.
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Infravörös  
hőmérséklet
mérés
Leegyszerűsítve az infravörös hőmérőben lévő 
lencse pl. egy épület, egy személy vagy egy állat 
által leadott hőenergiát egy detektorra fókusz-
álja. Az ezzel járó hősugárzás elektromos jellé 
alakul, majd képként vagy számértékként jelenik 
meg. Ezáltal a kezelő gyorsan meghatározhatja 
egy helyiség hőmérsékletét, vagy a Covid-19 
esetében a detektorral kimutatható egy fertőzött 
személy emelkedett testhőmérséklete vagy láza. 
Ezért ezt a technológiát világszerte használják   
az ellenőrzőpontokon, például a határátlépésnél.  
Más mérőmódszerekhez képest az infravörös 
hőmérő előnye, hogy képes közvetlen  kontaktus 
nélkül is megmérni a hőmérsékletet, és az ered-
ményt egy hordozható eszközön rögzíteni. A 
FAULHABER léptetőmotorok kompakt  kivitelűek, 
 nagyteljesítményűek, alacsony a vibrációjuk, 
csendesek és energiatakarékosak. Ezek a hajtás-
rendszerek az infravörös kamerákhoz készültek, 
azok forgó- és döntőmozgásaihoz, zoomolásához, 
fókuszálásához vagy a kalibráláshoz szükséges 
zárszabályozáshoz.

FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  FAULHABER léptetőmotorok

Előnyök

■  Költséghatékony pozicionáló  
hajtásrendszer jeladó nélkül

■  Extrém gyors irányváltás,  
a gyors fókuszáláshoz

Egészségügyi, orvostechnikai és laboratóriumi eszközök8



FAULHABER hajtásrendszerek

Bevált termékek

■  FAULHABER léptetőmotorok

Előnyök

■  Költséghatékony pozicionáló  
hajtásrendszer jeladó nélkül

■  Extrém gyors irányváltás,  
a gyors fókuszáláshoz

Fókusz a COVID-19 idején

A FAULHABER hajtásrendszerek áttekintése

Egyenáramú motorok Integrált elektronikával rendelkező motorok

Külső átmérő 6 … 38 mm

Üresjárati fordulatszám akár 20.200 min-1

Üzemi nyomaték 
forgatónyomaték

0,17 … 224 mNm

Külső átmérő 15 … 40 x 54 mm

Üresjárati fordulatszám akár 16.300 min-1

Üzemi nyomaték 
forgatónyomaték

1,8 … 160 mNm

Kefe nélküli egyenáramú motorok Léptetőmotorok

Külső átmérő 3 … 44 mm

Üresjárati fordulatszám akár 61.000 min-1

Üzemi nyomaték 
forgatónyomaték

0,01 … 217 mNm

Külső átmérő 6 … 52 mm

Fordulatonkénti 
lépésszám

akár 24*

Üzemi nyomaték 
forgatónyomaték

0,25 … 450 mNm

* Fordulatonkénti teljes lépésszám

Lineáris egyenáramú szervomotorok Precíziós hajtóműfejek

Lökethossz 15 … 220 mm

Sebesség 1.8 … 3,2 m/s

Húzó-, vonóerő 1,03 … 9,2 N

Külső átmérő 3,4 … 44 mm

Áttétel 4:1-től 983.447: 1-ig

Üzemi nyomaték 
forgatónyomaték

0,88 mNm ... 16 Nm

Jeladók Hajtásrendszer-elektronikák

Működési elv optikai, mágneses

Csatornák 2 … 3 / abszolút

Impulzus fordulatonként 16 … 10.000 / 4096 abszolút

Tápfeszültség 4 … 50 V

Terhelhetőségára merő sség Legfeljebb 10 A

Csatlakozók RS232, CANopen, EtherCAT
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A standardtól  
az egyénre szabott 
megoldásokig
A FAULHABER standard termékpalettája több mint 25 millió 
különböző módon kombinálható egy adott alkalmazáshoz szükséges 
optimális hajtásrendszer kialakítása érdekében. Ugyanakkor a tech-
nológiai „építőkészlet” alapegységei módosíthatók, aminek segítsé-
gével az ügyfelek speciális igényeinek kielégítése érdekében speciális 
verziók is kivitelezhetők.

Emellett a nagy teljesítményű mérnöki tevékenység és a széleskörű 
alkalmazási tapasztalat is értékes partnerré tesz minket az ügyfél 
igényeinek megfelelő speciális hajtásrendszerek kifejlesztésében 
és előállításában. Az egyedi megoldások a konkrét felhasználásnak 
megfelelő speciális vagy egyedileg tervezett alkatrészektől a komplex  
mechatronikus szerelvények automatizált gyártásáig terjednek.

Egészségügyi, orvostechnikai és laboratóriumi eszközök

A hajtóműfejek lehetséges egyedi kivitelei

 Speciális kihajtó tengely

  Speciális golyóscsapágy

  Vevői igényeknek megfelelő  
vezérorsó anyával

  Vevői igényeknek megfelelő  
fogaskerék

  Játékmentesített verzió
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Fókusz a COVID-19 idején

A motorok lehetséges egyedi kivitelei

 Egyedi kialakítás

  Biokompatibilis kenőanyag és ragasztó

  Autoklávozhatóság

  Optimalizált mágnes és lemezek

  Speciális tekercselés

 Finoman kiegyensúlyozott rotor

A jeladók lehetséges egyedi kivitelei

  Enkóderkábel

  Jelerősítő

  Testreszabott firmware

  Az enkóder / hajtómű illesztése a motorhoz

T O V Á B B I  I N F O R M Á C I Ó K

www.faulhaber.com/products
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Az ön helyi képviselete

További információk

 faulhaber.com

 faulhaber.com/facebook

 faulhaber.com/youtubeEN

 faulhaber.com/linkedin

 faulhaber.com/instagram


