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ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА  АВТОМАТИЗАЦИЯ СЪС ЗАДВИЖВАНЕ

Задвижването е движение, динамика, прецизност, издръжливост, 
непрекъснатост и много други 

Как да да бъде избрано едно управление, оптимизиран операторски 
интерфейс или едновременното управление на задвижването на 
няколко оси – всичко това се базира основно на избора на правилната 
технология и изисква ясен и логичен поглед.

Интегрираната система KEB предлага най - добрата база за висока 
производителност и икономичност на приложението, както и отлична 
ефективност в практическото изпълнение..

KEB осигурява правилните решения!



АВТОМАТИЗАЦИЯ

СОФТУЕР: 

KEB COMBIVIS STUDIO 6
Разработването на приложения IEC61131-3В са обединени в рамките на 
една работна среда – параметрите  на устройството, обширните 
диагностични възможности и дизайна на потребителския интерфейс.

KEB COMBIVIS CONNECT
Отдалечената поддръжка на машини и съоръжения се осигурява с 
безопасен отдалечен достъп и отдалечената поддръжка на 
управляващи и други устройства, инсталирани в цял свят - 
критерий за изграждане на модерна софтуерна среда. 
С COMBIVIS се постига свързване с  VPN (виртуална частна мрежа) и 
се осигурява връзка между офис компютъра и локалната 
инфраструктура в отдалечени подмрежи, която напълно отговаря 
и на аспектите на ИТ сигурността.

ХАРДУЕР: 

KEB COMBICONTROL C6 COMPACT
"Вградени контролери": KEB COMBICONTROL C6 COMPACT е проектиран 
за висока функционалност и ефективност при управление на 
последователноста на движение на няколко синхронни или 
функционално зависими координирани оси.
KEB COMBICONTROL C6 SMART
Максимална ефективност на минимално място: Нашият нов PAC 
(програмируем контролер за автоматизация) за монтаж на DIN 
шина има следните характеристики: изключително компактен, 
микро UPS, директна интеграция на I / O модули и 
PLC за безопасност (FSoE). 
KEB COMBICONTROL C6 HMI / C6 HMI LC
са предназначени за удобна работа и визуализация, като една 
здрава конструкция на потребителски интерфейс, достъпен със 
сензорни екрани в стандартен и широкоекранен формат от 
4,7 "до 15,6". Интегрираният контрол осигурява възможност за 
допълнително управление на заданията по процесите и движението

KEB COMBIVIS STUDIO HMI
Опростена визуализация: Софтуерът е основата за проектирането на 
висококачествени интерфейси между човека и машината. Съвременните 
технологии с много графични елементи гарантират лесното внедряване на 
визуализацията на машината на най-високо ниво. 

KEB COMBICONTROL C6 E22 / C6 P30
IPC Control включва повишаване на производителността на процесорите 
в индустриалната компютърна технология за контролни табла като BOX-IPC, 
BOOK-MOUNTED-IPC или PANEL IPC с интегриран сензорен екран от 10,1 "до 24".

KEB COMBICONTROL C6 ROUTER
Системата за дистанционно управление KEB позволява наблюдение и достъп до 
отдалечени устройства чрез Ethernet или сериен интерфейс. Благодарение на 
опцията HMI, маршрутизаторът може да бъде оборудван с реална SCADA 
функционалност

KEB COMBICONTROL C6 REMOTE I/O
е децентрализирана терминална система за получаване и обработка на сигнала 
в контекста на разпределени инсталационни структури с EtherCAT комуникация 
в реално време.

-

Гъвкавите и икономични решения за автоматизация позволяват максимално използване на технологичните постижения в широки области на 
приложение. КЕБ предлага богати хардуерни решения в комбинация с отлична софтуерна функционалност от дисплея до профила на движение.



ЦИФРОВА ЗАДВИЖВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ
Пакет за единоосеви и многоосови задвижвания за OEM индустрията.

Предлагаме Ви серията задвижвания KEB COMBIVERT, включително честотни инвертори и серво системи за работа с трифазни, синхронни, 
шпинделни, високомоментни и специални двигатели с отворен и затворен контур с изключителни характеристики на задвижващия вал. 
Управляващите процедури A.S.C.L. и S.C.L. оптимизират работата без енкодер в уникален набор от приложения, достъпни за:

• 0.37 kW … 45 kW / 230 V
• 0.75 kW … 800 kW / 400 V
• 160 kW … 900 kW / 690 V

УПРАВЛЯВАЩИ СЕРВО ДВИГАТЕЛИ  0.37 … 900 KW
За прецизно управление на скоростта, въртящия момент и положението на синхронни, високо моментни или линейни мотори.

18 … 2,000 KVA
Връщайте  генерираната при спиране енергия при кратковременни и непрекъснати процеси обратно в електрозахранването, като по този начин се 
намаляват оперативните разходи по екологосъобразен начин.

УСТРОЙСТВА ЗА РАЗЛИЧЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЕМС, СИНУСОИДАЛНИ И ХАРМОНИЧНИ ФИЛТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ
KEB COMBILINE осигурява с пасивни компоненти срещу външни влияния или отрицателни последствия в системите, като по този начин предпазва 
намотките на високочестотните двигатели от преждевременно стареене или от захранването на електрическата мрежа от въздействието на 
хармоници. Съответствието със законовите ограничения за смущения, предизвикани или излъчени, е един от елементите за висока функционална 
надеждност на машините.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛИТЕ

УСТРОЙСТВА ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАХРАНВАЩИ И РЕГЕНЕРАТИВНИ УСТРОЙСТВА

Спазвайте специалните изисквания при инверторите за превозното средство, инвертори за ветрогенератори, многофункционални устройства или 
автономна изкуствена мрежа до 1,600 Hz.

ЗАХРАНВАЩИ И РЕГЕНЕРАТИВНИ УСТРОЙСТВА
ФИЛТРИ, ЕМС



МОТОРИ

Широката гама от трифазни двигатели KEB в диапазона на мощността 
от 0.12 ... 45 kW гарантира, че с конфигуратора KEB DRIVE получавате 
точно модела, подходящ за вашето приложение. Моторите са 
оптимално подготвени за работа с честотни инвертори и са доказани 
в динамични приложения като асинхронна серво система. 
Гамата включва опции като пружинна спирачка KEB COMBISTOP за 
сигурно задържане в приложения за повдигане и придвижване или 
обратна връзка с енкодер за специални индивидуални версии. 
Налични са версии с вградени честотни инвертори от 0,12 kW до 
2,2 kW с трифазни мотори и от 0,12 kW до 0,55 kW с монофазни мотори.

СЕРВО МОТОРИ
Най-висока динамика за скорости до 6000 min-1 и номинални въртящи 
моменти до 100 Nm са характерните свойства на серводвигателите с 
постоянен магнит, които като обратна връзка са оборудвани или с  
мощен резолвер или енкодер за абсолютна стойност с единична или 
многоточкова резолюция с висока разделителна способност или 
опционална спирачка за задържане. Серията ТА предлага и директна 
интеграция на различни видове редуктори и с това и функцията за 
изключително пространствено-спестяващи решения за задвижване

РЕДУКТОРИ

ХЕЛИКОИДАЛНИ МОТОР РЕДУКТОРИ С УСПОРЕДНИ 
ВАЛОВЕ ТИП F
Здравата и издръжлива конструкция на мотор редуктора KEB с успoредни 
валове Ви предлага комбинация от оптимална производителност и удобни 
възможности за монтаж. В момента на разположение са седем габарита 
с мощности от 0,12 до 45 kW и въртящия момент до 9000 Nm.

ХЕЛИКОИДАЛНИ СЪОСНИ МОТОР РЕДУКТОРИ ТИП G
Голяма надеждност, компактен дизайн, широк обхват на предавателно 
отношение – съосният мотор редуктор на KEB е задължителен за всяко 
модерно съоръжение. Изходящи въртящ момент до 13 000 Nm с голям 
обхват на изходяща скорост и мощности от 0,12 до 45 kW.

ХЕЛИКОИДАЛНИ ЧЕРВЯЧНИ МОТОР РЕДУКТОРИ ТИП S
Червячният мотор редуктор на KEB съчетава висок въртящ момент и ниска скорост 
в най-компактно изпълнение с перпендилулярен изход, с кух или плътен едностранен 
или двустранен изходящ вал. Големият брой варианти осигурява разнообразие за 
оптимален избор на мощности от 0,12 до 7,5 kW и въртящ момент до 1,200 Nm.

-

ХЕЛИКОИДАЛНИ МОТОР РЕДУКТОРИ С ПЕРПЕНДИКУ-
ЛЯРНИ ВАЛОВЕ ТИП K
Най-високи нива на производителност, оптимален коефициент на полезно 
действие, както и широкият диапазон на оборотите правят мотор редукторите 
на KEB с конусно цилиндрични зъбни предавки отличен избор за взискателни 
приложения. 
Перпендикулярни входящ и изходящ вал. Кух или плътен едностранен или 
двустранен изходящ вал. Предлага се с мощности от 0,12 до 45 kW  и изходящ 
въртящ момент до 12 000 Nm. 

KEB МОТОР РЕДУКТОРИ и РЕДУКТОРИ

МОТОРИ МОТОР РЕДДУКТОРИ

ТРИФАЗНИ МОТОРИ



ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СПИРАЧКИ И СЪЕДИНИТЕЛИ: KEB COMBINORM 0.5 … 750 NM

Елементи с едностранна работна повърхност и фрикционни накладки, които не съдържат азбест за безстепенно предаване на въртящия 
момент без остатъчен въртящ момент при малки времена на превключване.

KEB COMBISTOP  1 … 3,000 NM

Спирачки с двустранна работна повърхност и с регулиране на въздушната междина. Фрикционни накладки, които не съдържат азбест със 
стоманени вложки гарантират най-високо ниво на безопасност и защита дори при екстремни натоварвания. Специалната геометрия на 
арматурата и магнита предоставя значителни резерви срещу износване.

СПИРАЧКИ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ: KEB COMBIPERM  0.4 … 145 NM

Магнити SmCo/NeFeB, устойчиви на високи температури, за големи спирачни моменти с малък работен обем на корпуса за безпроблемно 
задържане на точните позиции. Остатъчно разделяне без въртящ момент за големи големи въздушни междини с  големи вентилационни зони.

KEB COMBIBOX  7 … 250 NM

Готова за монтаж комбинация на съединител-спирачка за стартиране/спиране в един корпус. Патентованата процедура на регулиране на 
въздушната междина позволява регулиране на износването без разглобяване

ПРОДУКТИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Съединителите и спирачките за приложения в автомобилната промишленост са предназначени за изскванията за превключване на спомагателни 
генериращи устройства за намаляване на количествата на CO2 в леките и лекотоварни автомобили.

KEB ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ТЕХНОЛОГИЯ
Повече от 40 години опит в проектирането и производството на електромагнитни компоненти с решения за сигурно задържане, стартиране 
или спиране.

KEB СЪЕДИНИТЕЛИ И СПИРАЧКИ

ПРОДУКТИ ЗА АВТОМОБИЛИ

ПРУЖИННИ СПИРАЧКИ:

КОМБИНАЦИЯ СЪЕДИНИТЕЛ - СПИРАЧКА:



МОТОРИ

УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛ

СОФТУЕР

HMI

ЗАДВИЖВАНИЯ

ESCENTER

F1 F2 F3 F4

CONNECT ROUTER

LAN

COM

ETH 1

WAN
ETH 2

REMOTE
CONNECT

COM TxCOM Rx

POWERRESET

RUN /
STOP

CONNECT ROUTER

LAN

COM

ETH 1

WAN
ETH 2

REMOTE
CONNECT

COM TxCOM Rx

POWERRESET

RUN /
STOP

Input AC 3PH 50/60 Hz
 400V XXXXXX
Output: AC3PH 0…U XXXXXXX
 XXXkVA / XXXX
Mat.No. 0000000-0000
Cust.No.

CAUTION
Risk of Electrical Shock

Capacitors discharge time is 5 minutes.
A fault protective switch is not permissible
as the only protective measure!

S6 серво 
задвижване

F6,(F5) инвертор G6 инвертор

PM мотор с постоянни магнити AC Мотор редуктор

C6 HMI

COMBIVIS studio HMI
COMBIVIS studio 6
COMBIVIS connect

COMBIVIS studio HMI
COMBIVIS studio 6
COMBIVIS connect

HMI mobile APP Internet

C6 IPC

H6 Многоосеви

C6 Safety

C6 I/O

C6 Smart

C6 ECON BM

C6 Router

• Компетентно консултиране на клиенти
•  Професионален избор
•  Интегрирани инструменти
•  Продукти с големи възможности
•  Много високо качество

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ - ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

AC Мотор редукторСерво мотор 



НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ?

За да бъдете добре информирани... http://www.keb.de/en/newsletter.html 
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KEB Antriebstechnik GmbH • Geared Motors
Wildbacher Straße 5 • D - 08289 Schneeberg
Telefon +49 3772  67-0 • Telefax 67-281
Internet: www.keb-drive.de • E-Mail: info@keb-drive.de

Försterweg 36 - 38 • D - 32683 Barntrup 
Telefon +49 5263 401-0 • Telefax 401-116
Internet: www.keb.de • E-Mail: info@keb.de

Други партньори за ...

Австралия • Белгия • България • Колумбия • Чешка Република • Дания • Египет • Гърция • Унгария • Индия • Индонезия • Иран • Израел • Малайзия • 
Мароко • Холандия • Нова Зеландия • Пакистан • Полша • Португалия • Румъния • Сингапур • Словакия • Южна Африка • Испания • Швеция • Швейцария • 
Тайван •Тайланд • Тунис • Турция • Узбекистан

… на www.keb.de/de/contact/keb-worldwide.html

АВСТРИЯ
KEB Antriebstechnik
Austria GmbH
Ritzstraße 8
A - 4614 Marchtrenk
Tel: +43 7243 53586-0
Fax: +43 7243 53586-21
E-Mail: info@keb.at
Internet: www.keb.at

КИТАЙ
KEB Power Transmission
Technology (Shanghai) Co. Ltd.
No. 435 QianPu Road
Songjiang East Industrial Zone
CN-201611 Shanghai, PR. China
Tel:

 
+86 21 37746688

Fax:
 

+86 21 37746600
E-Mail:

 
info@keb.cn

Internet:
 

www.keb.cn

ФРАНЦИЯ
Société Française KEB
Z.I. de la Croix St. Nicolas

F - 94510 LA QUEUE EN BRIE
Tel: +33 149620101
Fax: +33 145767495
E-Mail: info@keb.fr
Internet: www.keb.fr

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
KEB (UK) Ltd.
5 Morris Close
Park Farm, Indusrial Estate
GB - Wellingborough
 Northants, NN8 6 XF
Tel: +44 1933 402220
Fax: +44 1933 400724
E-Mail: info@keb.co.uk
Internet: www.keb.co.uk

ИТАЛИЯ
KEB Italia S.r.l. Unipersonale
Via Newton, 2
I - 20019 Settimo Milanese (Milano)
Tel:

 
+39 02 3353531

Fax:
 

+39 02 33500790
E-Mail:

 
info@keb.it

Internet:
 

www.keb.it

ЯПОНИЯ
KEB - Japan Ltd.
15 - 16, 2 - Chome
Takanawa Minato-ku
J - Tokyo 108 - 0074
Tel: +81 33 445-8515
Fax: +81 33 445-8215
E-Mail: info@keb.jp
Internet:      www.keb.jp 

                                                                               Тагаком Хърлеви и Сие СД
                                                                               8800 гр. Сливен
                                                                               ул.“Йордан Кювлиев“5
             тел: +359 44 662252
             e-mail: o�ce@tagacom.com
                                                                               www.tagacom.com

РУСИЯ
KEB CIS ZAO Ltd.
Lesnaya str, house 30
Dzerzhinsky (MO)
RUS - 140091 Moscow region
Tel: +7 495 6320217
Fax: +7 495 6320217
E-Mail: info@keb.ru
Internet: www.keb.ru

САЩ
KEB America, Inc
5100 Valley Industrial Blvd. South
USA - Shakopee, MN 55379
Tel:

 
+1 952 2241400

Fax:
 

+1 952 2241499
E-Mail:

 
info@kebamerica.com

Internet:www.kebamerica.com

• Белгия
• Бразилия
• Корея
• Испания

КОМПАНИИ

Представителни офиси в


