
Je to tak jednoduché.

Inovacím  
přijít  
na kloub
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Rozvíjet nápady

Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první 
nápady? Potom je s námi zachyťte na papír:  
od malých inovačních kroků až ke kompletně 
novým strojům. Společně vytvoříme Vašim 
požadavkům na míru střiženou inteligentní 
koncepci s dlouhodobou platností.  

1
Vytvořit koncepty

V úkolech pro Vaše stroje vidíme vítané výzvy. 
Podpoříme Vás naším rozsáhlým know-how  
a dodáme cenné podněty pro Vaše inovace. 
Jednotlivé pohybové a řídicí funkce přitom 
posuzujeme komplexně a vypracujeme tak  
pro Vás kompletní pohonná a automatizační 
řešení: Tak jednoduché, jak je to jen možné,  
a tak obsáhlé, jak je to nutné. 
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Lenze  
pro Vás mnohé 
zjednodušuje
Společně s Vámi vypracujeme nejlepší koncept řešení  
a s nadšením uvedeme Vaše nápady do pohybu. Nezáleží, 
zda při optimalizaci stávajícího nebo vývoji nového stroje. 
Snažíme se o jednoduchost a hledáme tak dokonalost.  
To se projevuje v našem myšlení, v našich službách  
a v každém detailu našich výrobků. Je to tak jednoduché!

Zajistit provoz

Produktivita, spolehlivost a denně nové  
špičkové výkony - to jsou naše rozhodující 
faktory úspěšnosti pro Váš stroj. Po expedici 
Vám nabízíme promyšlené koncepce servisu  
pro trvale spolehlivý provoz. V popředí zde stojí 
kompetentní podpora díky excelentnímu 
aplikačnímu know-how našich zkušených 
specialistů. 

 5
Vyrábět stroje

Rozmanitost funkcí v souladu: Jako jeden  
z mála kompletních dodavatelů Vám můžeme 
pro každou strojní úlohu dodat přesně ty 
výrobky, které také opravdu potřebujete –  
ne více a ne méně. K tomu slouží naše portfolio 
produktů L-force, konsistentní platforma  
pro realizaci pohonných a automatizačních úloh.

4
Vypracovat řešení

Náš jednoduchý vzorec pro spokojené zákazníky: 
aktivní partnerství s krátkými cestami 
rozhodování a s individuálně přizpůsobenou 
nabídkou. Na základě tohoto jednoduchého 
principu se již dlouho setkáváme se stále 
speciálnějšími potřebami zákazníků  
ve strojírenství.
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4

Svoboda  
ve strojírenství
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Partnersky vytvoříme základy 
pro Vaše zákaznicky orientovaná řešení. 
Jako jeden z mála dodavatelů na trhu 
provázíme celý vývojový proces Vašeho 
stroje - od nápadu až po aftersales,  
od řídicí jednotky až po hřídel stroje: 
Říkáme tomu „Motion Centric 
Automation". 

Na naše techniky prodeje a vývojové 
experty se přitom můžete plně 
spolehnout. Rychle se vcítí do koncepcí 
Vašich strojů a porozumí tak  
i sebemenším detailům. Společně tak 
uvedeme Vaše inovace spolehlivě až  
na trh. To je to, co Lenze činí inovativní 
společností. A právě to Vám vytvoří 
volný prostor pro Vaše nápady. 

Řešení

Stroj

Úkoly

Motion Centric Automation
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Výrazně 
zjednodušit 
projektování
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Veškeré naše výkony jsou volně 
odstupňovatelné – jednoduše si zvolíte 
rozsah výkonu, který pro Váš projekt 
potřebujete. Naši obchodní a aplikační 
specialisté Vám poskytnou individuální 
aplikační a výrobkovou podporu. 
Nezáleží, zda si žádáte naši podporu  
při výběru pohonných komponentů 
nebo při samotném projektování. 
Společně s Vámi vyvineme přesně 
takové řešení, které bude odpovídat 
požadavkům Vašeho stroje. 

Jako spolehlivý partner Vás budeme 
provázet a podporovat od vzniku 
koncepce stroje, přes jeho vývoj  
až k uvedení do provozu, tak  
i při celkovém managementu projektu.  
Tím značně ušetříme cenné zdroje  
a náklady při vývoji a odlehčíme 
Vašemu plánovacímu a konstrukčnímu 
oddělení.

Poradíme a pomůžeme Vám například:

•  při vypracování konceptu Vašeho stroje,  
při tvorbě automatizační topologie, 
systémové integrace nebo bezpečnostní 
techniky

•  s projektováním a realizací softwarových 
programů až po vytvoření obvodových 
schémat a datového propojení

•  se zhotovením prototypů, výstavbou  
a testem rozvaděčů, uváděním do provozu  
a optimalizací koncepce automatizace  
a pohonů Vašeho stroje nebo se zaškolením 
obsluhujícího personálu

Požadavek RealizaceVytvoření koncepce
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Váš stroj 
rozhoduje
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S našimi automatizačními systémy  
Vám nabízíme vždy na míru střižené, 
komplexní řešení pro Váš stroj –  
od řízení až po hřídel stroje. Jednotlivé 
části systému na sebe přitom optimálně 
navazují a splňují tak v každém ohledu 
ty nejvyšší nároky na kvalitu  
a efektivitu. 

Nabízíme Vám jak automatizační 
systémy pro centralizované (Controller-
based), tak i decentralizované řízení 
pohybů (Drive-based) z jedné ruky. 
Klademe přitom veliký důraz na použití 
standardů, jako je EtherCAT, CoDeSys V3, 
PLCopen a umožňujeme tak jednoduché 
začlenění do liniových struktur pomocí 
standardního rozhraní. Tímto způsobem 
zůstanete nezávislí – a to je pro Vaši 
investici jen dobře.  
 

Je úplně jedno, zda se jedná „Controller-
based Automation“, „Drive-based 
Automation“ nebo obojí, při vytváření 
Vaší individuální koncepce pohonu Vás 
průběžně podpoříme prostřednictvím:

•  stanovení všech potřebných os pohnu včetně 
popisu příslušné strojní úlohy a výběru 
pohonné technologie

•  zpracováním mechanické a elektrické 
pohonné koncepce a z toho vyplývajícího 
následného výpočtu pohonné mechaniky

•  vypracování řešení na úsporu nebo využití 
energie (propojení DC meziobvodů)  
pro efektivní využívání energie

•  celosvětového know-how o mezinárodních 
podmínkách pro certifikaci a nasazení Vašich 
strojůů

Drive-based 

Automation

Controller-based 

Automation
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Výkonné, centralizované řízení pohybů náročných strojů  
se dá nejlépe uskutečnit s naší Controller-based Automation. 
Ideální předpoklady pro to nabízí Controller 3200 C a p500. 

Řízení pohybů je předáváno v reálném čase pomocí 
standardizovaného EtherCATu na Servo-Inverter i700.  
Tyto mohou při centrálním řízení pohánět veškeré motory  
ve Vašem modulu stroje. 

Systém I/O 1000 přináší nejvyšší výkony a zároveň šetří 
místo. Integrovaná sběrnice na zadní straně umožňuje 
přisadit moduly ze systému přímo ke controlleru. 

Pro otevřenou koncepci vizualizace nabízíme komplexní 
vizualizační software VisiWinNET a pro ovládání a sledování 
výkonnou řadu zobrazovačů EL100. 

Celý systém je doplněn našimi motory a převodovkami.  
Od standardních třífázových motorů až po vysoce dynamický 
synchronní servomotor, bez převodovky nebo kombinovaný  
s běžnou průmyslovou převodovkou. 

Pro 
centralizované 
řízení pohybů: 
Controller-based 
Automation



11

         Controller 3200 C a p500: 
řízení a vizualizace kompaktně sjednoceny 

 Tyto řídicí jednotky slučují do jednoho přístroje 
logiku (PLC), řízení pohybu a vizualizaci. Díky 
modernímu procesoru Intel Atom® se dá 
realizovat velmi precizní řízení i na velmi malém 
prostoru – pro dosažení nejlepších výsledků 
ve výrobě. 
Controller 3200 C je rozvaděčová a p500 
panelová verze se stejnou funkčností. 

         Servo-Inverter i700: 
přináší dynamiku do víceosých aplikací 

 Servo-měnič i700 se vyznačuje především 
svojí kompaktností a vysokou mírou flexibility: 
Dvojité osy se starají o minimální zástavbový 
prostor, dynamická regulace motoru umožňuje 
široký rozsah nasazení. Koncepce montáže 
a jednoduché projektování značně usnadňují 
integraci přístroje, jeho uvádění do provozu 
a údržbu. 

         Systém I/O 1000: 
rozmanitost funkcí na malém prostoru 

 Systém I/O 1000 disponuje úzkým tvarem 
a poskytuje místo pro osm připojovacích 
bodů. Vystačí si s šířkou pouhých 12,5 mm 
na konvenční DIN liště. Obzvláště přehledná 
koncepce popisek a diagnostiky díky snadno 
čitelným stavovým LED. Pro architektury 
pracující v reálném čase jsou splňovány 
ty nejvyšší požadavky na rychlost.           
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U kompaktních strojů a strojních modulů umožňuje 
decentralizované řízení pohybů značné odlehčení řídicí 
jednotky stroje, v tom nejlepším případě může být dokonce 
zcela ušetřena. 

Především Inverter 8400 a 9400 jsou schopné co nejlépe 
převzít decentralizované úkoly řízení. Pro vyhodnocení 
decentralizovaných řídicích signálů se může připojit systém 
I/O 1000. Datový přenos je možné uskutečnit například 
pomocí EtherCAT nebo CANopen. K tomu patří také 
odstupňovaná vizualizační koncepce se zobrazovači řady  
EL100 spolu se softwarem VisiWinNET®. 

Také v tomto případě je celý systém perfektně doplněn naší 
nabídkou motorů a převodovek.

Pro 
decentralizované 
řízení pohybů: 
Drive-based 
Automation
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         Inverter Drives 8400 HighLine: 
dopraví vše přesně na místo 

 Inverter Drives 8400 HighLine se nejlépe 
hodí pro pohonné úkoly s nebo bez otáčkové 
zpětné vazby. Disponují integrovaným řízením 
polohování a jsou schopny navolit až 15 cílů 
polohování – včetně toho příslušného profilu 
pohybu. 

         Inverter Drives 8400 TopLine: 
snadno dosahuje dynamiky i přesnosti 

 Inverter 8400 TopLine je tím správným 
měničem pro polohování, která vyžadují vyšší 
přesnost a zpětnou vazbu. Výborně se hodí 
pro řízené dynamické pohyby, například 
pro letmé pily nebo synchronizaci pohybů. 

         Servo Drives 9400 HighLine: 
mnohostranný při náročných úkolech 

 V případě velmi přesných a dynamických 
požadavků je Servo Drivers 9400 Vaší 
správnou volbou – ať už jako řízení polohování, 
elektronická vačka nebo jako integrované 
Servo PLC. V oblasti komunikace a bezpečnosti 
nabízí Servo Drives 9400 dostatek prostoru 
pro náročná a individuální řešení přímo 
v regulátoru. 

         Human Machine Interface EL 100: 
funkce v souladu s uživatelem 

 Již v základním vybavení nabízejí HMI výkonné 
kompletní systémy k ovládání a sledování: 
Díky Windows® CE disponují kompaktní 
dotykové panely flexibilním grafickým 
uživatelským rozhraním. S displeji velikostí 
od 8,9 cm (3,5") do 26,4 cm (10,4") jsou velmi 
vhodné pro mnohostranné využití.           
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Tento dokument je duševním majetkem Lenze SE, Hameln (Německo). Veškeré údaje obsažené v tomto 
prospektu odpovídají platným informacím v době tisku a slouží pouze jako prvotní informace. Možné barevné 
odchylky od originálu jsou podmíněny technickou stránkou tisku. Lenze je výhradním vlastníkem copyrightu 
a ochranných práv. Každé použití, obzvláště šíření, dotisk, využití a adaptace tohoto dokumentu je povoleno 
pouze s výslovným a písemným souhlasem společnosti Lenze. 

Rádi bychom Vaše nápady posunuli dál! Získejte nyní ještě více 
informací o našem myšlení, o našich vizích a o tom, jak Vám 
můžeme v budoucnu mnohé zjednodušit. Kontaktujte nás přímo 
nebo nás navštivte na:

 www. 
 Lenze.
 com





13426595


