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                EPS MICRO ombouwset  

Vervangende besturing voor APS 50 en APS 100    
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PRODUCT BESCHRIJVING 

EPS MICRO elektronische meetsysteem (ombouwset) is heel eenvoudig te installeren op bijna elke 
type rollenbaan met een verouderde besturing zoals APS 50 en APS 100 systeem. 

Ombouwset is ook geschikt als vervanging van Dofra, Tramech, Bomar, Pehu etc. 

De besturingsunit heeft standaard de volgende programma’s: 

Manual mode: De meetwagen gaat direct naar de opgegeven positie. De actuele en 
gewenste waarde worden duidelijk weergegeven. 

Jog mode Beweegt de meetwagen langzaam met hoge kracht of snel met lage 
kracht naar links of naar rechts. 

Technical specificaties: 

Snelheid   : max. 45 m/min. 

Houd kracht (max)  : 9,5Nm * 5,25 * 1000/(48/2) = 2078Nm (¹). 

Herhalingsnauwkeurigheid : +/- 0,3 mm.  

Interface   : 2 in/uitgangen 

Spanning   : 230V  
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Besturing 

§ Grote houdkracht van maximaal 1500N. 
§ Jog functie, middels 4 toetsen kan de opduwwagen snel of langzaam worden verplaatst. 

Middels de [START] toets keert de meetwagen terug naar de ingestelde positie (terugkeer 
functie). 

§ Noodstopknop, met deze knop wordt de EPS MICRO onmiddellijk gestopt. 
§ ECO mode. Als de EPS MICRO niet wordt gebruikt wordt na een instelbare tijd de motor 

uitgeschakeld 
§ Groot duidelijk toetsenbord, met voelbare klik, eenduidige en duidelijke indeling van de 

toetsen.  
§ De software in de EPS MICRO is aan te passen aan nagenoeg elke wens. 
§ Industriële kwaliteit van de componenten.  
§ Opgebouwd uit de modernste componenten. Hybride motor; sterk en onderhoudsvrij.  

Moderne PLC techniek en uitgekiende motorsturing. 
§ Kabelrups incl. bekabeling is uit te breiden tot maximaal 24 meter 

 
 

Inhoud van een ombouwset: 

§ Motor 
§ Vertraging 
§ Kabelset 
§ Rupsketting 
§ Referentieschakelaar 
§ Referenitenok t.b.v. referentieschakelaar met stelmogelijkheid 
§ Besturingskast met duidelijke LED display 
 
Optioneel 

§ Retract functie 
§ Machine interface 
§ Opduwfunctie 
§ Barcodescanner 

 
 
Onze advertenties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, type- en specificatie fouten zijn 
voorbehouden. 
 
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten 
aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. 
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