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Liikkeenohjausjärjestelmä

Uutta Power Team 
-liikkeenohjausjärjestelmää 
(Motion Control System, MCS) 
voidaan käyttää monissa 
hydraulisovelluksissa, joissa 
kuormituksen sijainnilla on 
ratkaiseva merkitys ja sylintereiltä 
vaaditaan synkronointia.

Olipa kyseessä silta, rakennus 
tai mikä tahansa raskas 
kuorma, SPX Power Team 
-liikkeenohjausjärjestelmän 
avulla kuorman nostaminen, 
laskeminen, työntäminen, vetäminen, 
kallistaminen tai asemointi voidaan 
suorittaa automaattisesti erittäin 
tarkasti.

PLC-ohjattu järjestelmä on 
yhdistelmä digitaalista tarkkuutta 
ja digitaalista ohjausta, ja sillä on 
merkittäviä etuja, kuten ajansäästö, 
toistettavuus ja erittäin pieni 
sisäinen rasitus liikutettavassa 
kohteessa. Järjestelmä antaa myös 
tietoa suoritetusta liikkeestä.
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Magneettiset asemointianturit



powerteam.com 3

8 PISTEEN 
LIIKKEENOHJAUSJÄRJESTELMÄ

MCS
SARJA

 1   HMI-kosketusnäytön ansiosta kaikki on 
selkeästi näkyvillä ja järjestelmän ohjaimia 
on helppo käyttää.

 2   Saranoitu kansi suojaa kosketusnäyttöä ja 
toimii myös aurinkosuojana.

  3   Alan viimeisimmän kehityksen mukainen 
digitaalinen PLC-ohjaus mahdollistaa 
pääsyn järjestelmään ja lokitietoihin helposti.

 4    Paineanturit valvovat nostopaineita 
jokaisessa piirissä.

 5   Sähköisesti ohjatut venttiilit ohjaavat öljyn 
jakelua hydraulipiireihin pienissä erissä.

 6    40 gallonan (150 litran) säiliö, 
jossa tarkastuslasi, monenlaisten 
sylinteriyhdistelmien syöttämiseen.

 7   Kestävä runko, joka on suunniteltu kaikille 
teollisille sovelluksille.

 8  Integroidut nostokohdat nostureille ja   
 haarukkanostimille.Takaisinkytkentäanturit  
 kuorman sijainnin valvontaan. 

 9  Asemointianturit kuorman sijainnin   
 valvontaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
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Tietoloki / Esitetty raportti
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Power Team -liikkeenohjausjärjestelmä ohjaa kohteen liikettä digitaalisesti pitäen sen käyttäjän määrittämien 
parametrien mukaisena. Ensisijainen syy käyttää Power Team -liikkeenohjausjärjestelmää on sisäisen rasituksen 
väheneminen. Kun suuri kohde on paikallaan, sisäinen rasitus normalisoituu. Kun kohdetta liikutetaan, syntyy 
rasitusta. Jos järjestelmän käyttäjä ei ole varovainen, kohde voi taipua tai kiertyä, mikä lisää rasitusta ja voi 
aiheuttaa kalliita korjauksia vaativia toimia tai vaurioita. Liikkeenohjausjärjestelmä auttaa suorittamaan asemoinnin 
hallitusti ja hallitsee syntyvää rasitusta nostaen tai laskien kohdetta tahdistetusti samaan aikaan.

Liikkeenohjausjärjestelmän tärkeimmät edut

Ominaisuudet Edut

Kuormien noston, asemoinnin tai laskun 
ohjaus PLC:stä

Kuormien turvallinen ja tarkka liike

Huippunykyaikainen ohjelmisto PLC:ssä
Mahdollistaa jopa 1 mm:n (0,040 tuuman) 
tarkkuuden

NEMA 12 -kotelointiluokitus
Kyky toimia laajalla lämpötila-alueella (0–55 
°C) ja kosteusalueella (30–95 % ei-tiivistyvä)

Useita turvaominaisuuksia ja automaatti-
nen vianmääritys

Täyspysäytys sähkökatkoksen, anturivian, yli-
paineen, toleranssivirheen tai hallitsemattoman 
kuorman liikkumisen vuoksi.

Tietolokikortti Tiedon tallennus ja raportointi

Helppokäyttöinen HMI-kosketusnäyttöliittymä

Liikkeenohjausjärjestelmän aloitusnäyttö 
on helppokäyttöinen. Se näyttää kaikki 
toimet järjestelmän käytön aikana. Jokaisen 
käytössä olevan sylinterin toiminta 
esitetään HMI-näytössä alla olevan kuvan 
mukaisesti.
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• Sillan nosto, uudelleenasemointi, ylläpito ja käyttöönotto.

• Raskaan laitteiston, rakennusten, betonisegmenttien ja   
 muiden rakennuskomponenttien hallittu liike ja asemointi.

• Rakenteellinen testaus yhdyskuntarakentamisessa.

• Nosto, punnitus ja/tai painopisteen määritys.

• Rakenteen nosto, oikaisu ja tuenta.

Digitaalisesti ohjatut turvaominaisuudet
Turvaominaisuuksien 

mekaaninen varmistus

Enimmäiskuormitus ylittynyt Hydraulipumppu ylikuormittunut

Posi-Check®-kuormanlaskuventtiili 
säilyttää kuorman ja tarjoaa mekaan-
isen varmistuksen kuorman laskun 
ohjaamiseksi turvallisesti.

Enimmäispaine ylittynyt E-stop-painike aktivoitu

Enimmäissiirtymä ylittynyt Paineanturin johto katkennut

Datalokivirhe Siirtymäanturin johto katkennut Manuaaliseen laskuun siirtyminen 
kuorman laskemiseksi turvallisesti 
tehohäviön ilmetessäJärjestelmäviestintävirhe

Kahdella painikkeella tehtävä, tahattoman käyn-
nistyksen estävä käynnistys

Power Team -liikkeenohjausjärjestelmässä on lukuisia digitaaliohjaimeen sisäänrakennettuja turvaominaisuuksia. 
Niiden ansiosta liike pysähtyy turvallisesti hälytystilanteessa. Lisäksi järjestelmässä on turvaominaisuuksien 
mekaaninen varmistus, joka toimii myös tehohäviön ilmetessä.

Turvaominaisuudet

Kuva yllä: Peräsimen asennus säännönmukaista huoltoa 
varten kuivatelakalla.

Alla: Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiston 
asemointia asennuksen aikana.

Tavallisia käyttökohteita:
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 Ominaisuudet

n Perusjärjestelmässä on kahdeksan   
 (8) nostokohtaa. Tietoja suuremman   
 liikkeenohjausjärjestelmän vaatimuksista  
 saat ottamalla yhteyttä Power Teamiin.

n Asemointi, nosto tai lasku +/- 1 mm:n   
 (0,040 tuuman) tarkkuudella.

n Järjestelmän sisältämiä turvaominaisuuksia:  
 täyspysäytys sähkökatkoksen, anturivian,  
 ylipaineen, toleranssivirheen tai hallitse- 
 mattoman kuorman liikkumisen vuoksi.

n Selkeä grafiikka, kosketusnäyttöohjaus.

n Näytetyn tiedon sisältö:   
 käynnistysmääritykset, nostokohtien sijainti  
 suhteessa käynnistyssijaintiin, paine   
 jokaisessa nostokohdassa, jokaisen   
 sylinterin tila ja hälytysten tila.

n Liikkeenohjausjärjestelmä toimii   
 monenlaisilla sylintereillä, tehoilla ja  iskun- 
 pituuksilla, minkä ansiosta se pystyy   
 vastaamaan monenlaisten käyttökohteiden  
 vaatimuksiin.

n Toimintapaine (enintään) 10 000   
 psi (700 bar).

n Vakiojärjestelmässä on 40 gallonan   
 (150 litran) säiliö.

Tilausnumero: 

MCS-PE554-8

Kuvassa: Vetoköyden huoltotyössä hyödynnetään Power Teamin 
nostolaiteasiantuntemusta.

Mechanical Puller
Selection

Mechanical Puller
Selection

• Säänkestävä kotelo suojaa laitettasi 
 varastoinnin aikana.

•  Saranoitu kansi suojaa kosketus-
näyttöä.

•  Suunniteltu toimimaan myös aurinko-
suojana kirkkaissa olosuhteissa.

Valitse aina sylinteri, jonka ilmoitettu 
maksimivoima on vähintään 20 % 
suurempi kuin mitä vaaditaan kuorman 
nostamiseen tai asemointiin.

Optional Cylinders

Optional Cylinders

i Kosketusnäytön suojus

Sylinterin valinta
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Tilausnumero Nosto-
kohtia 
enint.

Pumpun virtaus 
@ 

10,000 psi 
(700 bar)

Säiliön 
koko 

gal (l)

Moottorin teho, 

hv (VAC)

Enim-
mäis-
paine 

psi (bar)

Toimi-
tuksen 

venttiilit

Toimituksen 
anturit

Paino 
sis. 

öljy lb 
(kg)

MCS-PE554-8

8

55 in³/min (0.9 
L/min)

40
(150)

1.125hp (230V,1Ø)

10,000 
(700)

3P-4W 
ja

2P-2W

Paine ja 
lineaarinen 

asema
 (500 mm)

1700  
(771)  

MCS-PQ1204-8

120 in³/min (1.97 
L/min)

 3hp
(230V, 3Ø, 60 Hz)

1715  
(780) 

MCS-PQ1204-460-8  3hp
(460V, 3Ø, 60 Hz)

MCS-
PQ1204-50-220-8

 3hp
(220V, 3Ø, 50 Hz)

MCS-
PQ1204-50-380-8

 3hp
(380V, 3Ø, 50 Hz)

39 in 
(990.6 mm)

61 in 
(1549.4 mm)

49.2 in 
(1250.7 mm)

Tilaustiedot

Mechanical Puller
Selection

Jokaiseen liikkeenohjausjärjestelmään 
kuuluu yhden päivän koulutus paikan päällä 
jossakin SPX:n alueellisista pääkonttoreista 
(Rockford, Illinois, USA tai Singapore tai 
Alankomaat).

Tarjolla oleva koulutus
Tekniset mitat

Kuljetuslaatikko Anturit Johdot Pistoke

Liikkeenohjausjärjestelmän 

suojana ovat kestävä kehikko 

ja uudelleenkäytettävä 

kuljetuslaatikko.

Lineaaristen asemointi-

antureiden toiminta-alue on 

500 mm Anturit on pakattu 

kahteen kovamuovikoteloon, 

kummassakin 4 kpl anturia.

Anturien johdot ovat pituudel-

taan 30,5 m. Johdot, 8 sarjaa, 

on pakattu kovamuovikoteloon.

Naarasliittiminen sähköpistoke 

mahdollistaa pikakytkennän 

verkkojohtoon.

Toimituksen sisältö

Mechanical Puller
Selection

Saatavissa olevat sylinterit

Power Teamin valikoimassa on monenlaisia yksi- ja 
kaksitoimisia sylintereitä sekä lukkomutteri-, lautas- 
ja keskireikäsylintereitä erilaisten käyttökohteiden 
vaatimuksiin.

Huom! Mikäli haluat asemointianturien toiminta-alueeksi 1000 mm, lisää M tuotenumeron jälkeen. Esim. MCS-PQ1204-50-380-8M. 

Koulutus pidetään SPX:n koulutustiloissa ja sisältää myös 
käytännön opastuksen. Matkat ja majoituksen koulu-
tukseen osallistuva järjestää itse.
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Pääkonttori
5885 11th Street
Rockford, IL 61109, USA
Tel:  +1 815 874 5556
Fax: +1 800 288 7031

info@powerteam.com

Pohjois-Amerikka 

5885 11th Street
Rockford, IL 61109
USA

Asiakaspalvelu/tilaukset 
Puhelin:  +1 800 541 1418
Faksi:  +1 800 288 7031

info@powerteam.com

Tekninen palvelu 
Tel:  +1 800 477 8326
Fax: +1 800 765 8326

Eurooppa

Albert Thijsstraat 12
6471 WX Eygelshoven
The Netherlands

Asiakaspalvelu/tilaukset 
Puhelin:  +31 45 567 8877
Faksi:  +31 45 567 8878

infoeurope@powerteam.com

Aasian ja Tyynenmeren 
alue
26 Soon Lee Road
Singapore 628086
Singapore

Asiakaspalvelu/tilaukset 
Puhelin:  +65 6265 3343
Faksi:  +65 6265 6646

infoasia@powerteam.com

Shanghai, Kiina

No. 1568 Hua Shan Road
Treasury Building, 7th Floor
Shanghai 200052, China

Asiakaspalvelu/tilaukset 
Puhelin:  +86 21 2208 5888
Faksi:  +86 21 2208 5682

infochina@powerteam.com
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