
Instrukcja obsługi
napędu obrotowego typu : NO250S

Zastosowanie urządzenia:

do pracy synchronicznej, wielo urządzeniowej, jako napęd obrotowy regałów, lad, gablot, 
podestów, manekinów; do ekspozycji towarów na targach, wystawach i w sklepach. 

Urządzenie przeznaczone jest do pracy  w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne:

 maksymalny udźwig:  200 kg
 prędkość obrotowa:  0,5 do 3 obr/min
 zasilanie:  230VAC/50Hz +5% -20%
 całk. pobór prądu:  < 0,2A 
 wysokość: 120 mm 
 średnica talerza 360 mm
 moment 1Nm przy prędkości 0,5 obr/min
 moment  6 Nm przy prędkości 3 obr/min
 waga :                           15 kg
 temperatura pracy od 0 do + 40 oC
 maksymalna dopuszczalna wilgotność 

powietrza 60%
 stopień ochrony:  IP 30
 urządzenie posiada oznaczenia IP-30, CE, WEEE .

Podstawowe funkcje:

1. Obroty jednostajne z regulacją prędkości w zakresie od 0,5 do 2,5 obr/min.
2. Zatrzymanie co 120 O
3. Sterowanie z zewnętrznego pulpitu oraz z przycisków.
4. Inne funkcje na życzenie.
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1. Sterowanie z przycisków.

Urządzenie posiada dwa przyciski na obudowie.

Przycisk czarny powoduje obrót pyty górnej o kąt 120O.

Naciśnięcie przycisku czerwonego powoduje obrót do uzyskania pozycji bazowej, która zostaje 
osiągnięta w chwili gdy znacznik na płycie obrotowej znajdzie się nad kontrolką sygnalizującą 
załączenie zasilania.

2. Sterowanie z zewnętrznego pulpitu

Do sterowania urządzenia służy pulpit PS250. Pulpit łączy się kablem sterującym z urządzeniem 
obrotowym. 

Na pulpicie znajdują się : 
 kontrolka załączenia zasilania,
 kontrolka sygnalizacji obrotu,
 przełącznik trybu pracy „STOP/AUTO”,
 przycisk „SYNCHRO”,
 przełącznik wyboru prędkości (0,5-2,5 obr/min),
 zadajnik czasu zatrzymania (18 – 180 sek).

Możliwe są dwa tryby pracy systemu.

Tryb I, przełącznik w pozycji „STOP”.

W tym trybie urządzenia obrotowe są zatrzymane. Ruch urządzeń można załączyć naciskając 
przycisk „SYNCHRO”. Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie obrotnice wykonują ruch do 
pozycji bazowej. Umożliwia to zsynchronizowanie wszystkich urządzeń. 



Przyciskiem tym można również zastopować pracę urządzeń w dowolnym momencie poprzez 
kolejne naciśnięcie. 

Tryb II, przełącznik w pozycji „AUTO”.

Po załączeniu tego trybu następuje samoczynna, synchroniczna praca wszystkich podłączonych 
urządzeń. W trakcie pracy jest realizowany cykl polegający na obrocie o kąt 120 O z prędkością 
zależną od ustawienia zadajnikiem prędkości a następnie zatrzymanie na czas ustawiony 
zadajnikiem czasu.

Rysunki gabarytowe i montażowe obrotnicy.

 1 – talerz dolny;  2 – talerz górny



Uwagi eksploatacyjne

Niniejsze urządzenie zawiera elementy pracujące pod niebezpiecznym napięciem , 
mogące wywołać porażenie zagrażające zdrowiu i życiu !

Za zainstalowanie i użytkowanie urządzenia zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami bezpieczeństwa odpowiada właściciel lub użytkownik urządzenia !

Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane przez wykwalifikowany personel po 
zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Przed przystąpieniem do montażu, podłączenia oraz czynności serwisowych należy 
zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi.

2. Niedopuszczalne jest podłączenie urządzenia do sieci z niesprawną instalacją uziemiającą   
lub bez przewodu ochronnego lub za pośrednictwem kabla przedłużającego bez gniazda z 
bolcem uziemiającym !.

3. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze 
otoczenia od 0 do + 40 oC i o wilgotności nie przekraczającej 60% .

4. Niedopuszczalna jest eksploatacja urządzenia przy zdemontowanym talerzu obrotowym 
lub osłonie obudowy.

5. Nie należy wylewać płynów na obudowę urządzenia.
6. Obrotnica powinna być zasilana z sieci posiadającej odpowiednie zabezpieczenia 

(wyłącznik różnicowo-prądowy, elementy przeciw przepięciowe)

Nieprzestrzeganie w/w zaleceń, zwalnia producenta od odpowiedzialności cywilno-
prawnej i powoduje utratę praw gwarancyjnych.
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