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Wieloosiowy uk ad wibracyjny Netter

100% kontrola drga w ka dym kierunku 
Start i zatrzymanie bez rezonansu 
Ustawianie amplitudy podczas pracy 
Regulacja cz stotliwo ci podczas pracy
Sta e przyspieszenie przy zmiennym obci eniu
Brak rezonansu i wynikaj cego z niego ha asu
Mo liwy czas pracy poni ej 1s
Mo liwo  programowania przyspiesze
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VectorDrive

Wieloosiowy uk ad wibracyjny Netter

Poziome ustawienie wibratorów
stosowane do mieszania, dozowania,
zag szczania, ko ysania 

Pionowe ustawienie wibratorów

stosowane do mieszania, b bnowania,
zag szczania, przesiewania

Poziome ustawienie wibratorów
(zwarta zabudowa)
Stosowane do dozowania, zag szczania
i ko ysania

Wizualne postarzanie kostki chodnikowej
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  Al. W. Korfantego 195 / 17
40�153 Katowice
Tel.  +48 32 2050947

www.NetterVibration.pl
info@NetterVibration.pl

NetterVibration
Fritz�Ullmann�Str. 9
55252 Mainz�Kastel
Tel. +49 6134 2901�0
Fax +49 6134 2901�33

www.NetterVibration.com
info@NetterVibration.com
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Zastosowanie
Wieloosiowy uk ad wibracyjny typu
VectorDrive ma wiele ró norodnych
zastosowa .
Bezrezonansowy rozruch i zatrzymanie
w po czeniu z mo liwo ci  niezale nej
regulacji kierunku drga , cz stotliwo ci i
amplitudy daj  nowe mo liwo ci przy
zag szczaniu, mieszaniu, dozowaniu i
rozdzielaniu.

Budowa i zasada dzia ania
Uk ad VectorDrive sk ada si  z uk adu
sterowania i co najmniej 4 wibratorów.
W przypadku wibratorów elektrycznych
istniej  dwa g ówne tryby pracy i dwie
fazy przej ciowe: zatrzymanie (brak
wibracji), praca z pr dko ci znamionow
(wibracja) oraz przyspieszenie do
nominalnej pr dko ci obrotowej, lub
hamowanie a  do zatrzymania. Cz sto
wymagane s  tylko dwa stany:
zatrzymanie i praca z pr dko ci
znamionow . W takim przypadku mo liwe 
jest wyeliminowanie szkodliwego
rezonansu przez omini cie faz
przej ciowych.
Przyk ad: Materia  sypki zag szczany
jest najlepiej przy zastosowaniu
wibratora przyczepnego o pr dko ci
obrotowej 3000 obr/min. Przy
przechodzeniu przez pr dko ci
pomi dzy 1700 i 1300 obr/min mo e
wyst pi  niepo dane rozlu nienie
zag szczonego materia u.

Najlepszym rozwi zaniem by oby po
prostu wy czenie drga  przy
nominalnej pr dko ci obrotowej a
nast pnie ich ponowne w czenie.

Uk ad sterowania systemu VectorDrive
umo liwia realizacj  w czenia/
wy czenia wibracji. 
W ci gu u amka sekundy przeciwwagi
s  ustawiane tak, aby umo liwi
uzyskanie danej si y wymuszaj cej
oraz kierunku drga .

Niezale nie od ustawienia wibratorów
mo liwe jest uzyskanie drga
ukierunkowanych zarówno ko owo jak i
liniowo, poprzez zmian  kierunku
obrotu wibratorów. Ró ne kierunki
obrotów mog  by  kontrolowane
podczas pracy, wraz ze zmianami
cz stotliwo ci i amplitudy. 

Preferowanym wariantem ustawienia
wibratorów jest uk ad PowerCube.
Wibratory umieszczone s  w
sze ciennej obudowie pod blatem
sto u. Wibratory mo na atwo
przestawia  poprzez demonta  i
obrócenie sze ciennej obudowy. Poza
tym uk ad mo na atwo zamontowa
pod ró nymi konstrukcjami sto ów.

Netter oferuje rozwi zania.
Skontaktuj si  z naszymi 
do wiadczonymi doradcami.


