
Виклик РішенняСистема

К оролівська пошта, міжнародний 
поштовий центр біля 

Хітроу, Лондон є одним з найбільш 
технічно просунутих центрів 
обробки пошти в світі. Його 
вартість £ 367 млн і займає площу 
розміром шість футбольних полів. 
Світовий розподільчий центр 
Хітроу сортує і розподіляє кожен 
лист або посилку, що надсилається 
з і до Великобританії.

Центр замінює вісім іноземних 
відділень сортування пошти, які 
раніше служили Великобританії. 
Він призначений для обробки до 10 
мільйонів поштових відправлень в 
день і працює 24 години на добу. 
Цей єдиний розподільний центр 
побудований з круговою високо 
ступеневою автоматизацією 
роботи, яка включає 12 кілометрів 
конвеєра, роботу якого заупскають 
енерго ефективні Itoh Denki Power 
Moller®  моторизовані привідні 
ролики.

Величезні вимоги до потужності 

24 години роботи

Зниження використання енергії

Високий рівень 
автоматизації і управління 
інтеграції

10000 24v довговічні безщіткові 
моторизовані ролики 
виготовлені Itoh Denki

Регульована швидкість і 
транспортні конфігурації

Гладкий, низький рівень шуму 
перевезення вантажів на 
прецизійних опорних роликів

Енергоефективні, що працюють 
на вимогу, на низьких напругах 
моторизовані ролики

Power Moller® безщіточна 
технологія забезпечує довгий 
термін служби

Зручна і проста інтеграція з 
PLC та WMS.

Королівська пошта
Світовий розподільчий центр Хітроу
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Обробка близько 6 мільйонів одиниць 
поштових відправлень щодня стало 
можливим завдяки високому рівню 
автоматизації і управління інтеграцією. 
Пошта спочатку відскановується і кодується 
для ідентифікації товару, розміру і т.д., потім 
транспортується в потрібну область 
сортування. Адреси "читаються" 
автоматично сканерами, що працюють на 
комп'ютерах розроблених Siemens, що 
використовують 4.2 млн рядків коду!

Листи та посилки автоматично групуються 
за місцем призначення в лотки, готових бути 
перевезення до їх відповідного призначення. 
Ці лотки транспортуються навколо близько 
4 кілометрів моторизованим роликовим 
конвеєром, що приводиться в дію 
ефективними моторизованими роликами 
Itoh Denki.

Power Moller® 24v 
приводні ролики включають 
безщіткову технологію, яка забезпечує 
високий рівень крутного моменту з 
роликом компактного діаметру 50мм.

Кожен привідний ролик керується 
простим і гнучким контролером 
CB016, який забезпечує комутацію 
для управління двигуном, а також 
кілька варіантів для управління 
зовнішніми контролерами.

Модульне і компактне рішення Itoh 
Denki не тільки знижує вимоги до 
простору, воно також знижує 
рівень шуму і споживання енергії в 
порівнянні з традиційними 
зовнішніми рішеннями приводу.

Роликовий конвеєр складається з безлічі 
приводних зон, які складаються з одного 
моторизованого ролика і кількох ведених 
роликів. Таким чином, зона приводу може 
легко передавати коробки з однієї зони в 
іншу. Оскільки кожна зона регулюється 
незалежно, двигуни можуть працювати на 
вимогу, що дозволить істотно економити 
енергію в порівнянні з безперервною 
роботою зовнішніх накопичувачів зі 

складними ремінними приводами, 
пневматичними приводами або 
зчепленнями.

Розрахунки показують, що при 
порівнянні аналогічних ділянок 
конвеєра, що приводиться в дію 
безперервно працюючим зовнішнім 
мотором, Power Moller®  дозволяє 
знизити споживання енергії до 60%.

Витрати протягом терміну служби 
також зазнають впливу ремінних 
приводів і зчеплень, які часто 
вимагають заміни через два роки 
після установки.
З типовою тривалістю життя 
близько 20000 годин моторизовані 
ролики Itoh Denki вибираються 
системними інтеграторами і 
кінцевими користувачами в якості 
найкращого рішення.

Просте підключення до PLC РУХ, 
НАПРЯМОК, ШВИДКІСТЬ і 
ПОМИЛКА

Легкі варіанти конфігурації

 Динамічно регульований 
контроль швидкості:0-10v

Регульований плавний пуск і 
варіанти плавної зупинки

Вбудоване динамічне гальмо

CB016
Контролер двигуна і інтерфейс PLC

15кг вантаж

Трансмісія плоского 
приводного ременя 
тертя

0.2kW AC 3ph індукційний мотор

15кг вантаж

трансмісія
круглого ременя

24v DC моторизовані ролкики

приблизно 60% зменшення і без 
пневматичного апаратного 

забезпечення

450мм зона

2,700мм роликовий конвеєр - 55 м/хв

Акумуляція нульового тиску за допомогою 
пневматичних приводів для зупинки безперервного 
приводу

Зовнішній двигун і плоский приводний 
ремінь тертя

Акумуляція нульового тиску за допомогою плати 
управління та PLC - ефективна робота запуску 
на вимогу

24v DC POWER MOLLER
®
 привідні ролики

780 cases/hr

Споживання

140W h

450мм зона

2,700мм роликовий конвеєр - 55 м/хв

780 cases/hr

Споживання

60W h

Контрольна 
панель
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Заснована в 1946 році в Японії, Itoh 
Denki представила першу 24В 
безщіткову технологію роликового 
мотору DC в 1989 році. В рамках 
проведених досліджень і розробок ця 
технологія завершилася промисловим 
стандартом Power Moller®  
моторизованих роликів.

З нашого головного офісу і заводу в Касаї 
– Японія, що сертифікований ISO9001,
Іtоh Denki  розповсюджує Power Moller® 
по всьому світу за допомогою 
спеціалізованих бізнес-операцій в 
Америці, Азії, Європі і Японії. Науково-
дослідні роботи і виробничий 
інжиніринг управляються виключно 
власними силами, щоб гарантувати, що 
Іtоh Denki  залишається брендом з 
абсолютно надійною якістю та 
інноваційними технологіями.

Power Moller® 24v приводи і контролери 
можуть запропонувати до 60% економії енергії 
в порівнянні з традиційними промисловими 
конвеєрними приводами. Ці заощадження і 
наша сертифікована ISO14001 політика 
управління навколишнім середовищем 
забезпечує те, що технологія Power Moller® 
залишатиметься життєво важливим 
компонентом в майбутніх автоматизованих 
вантажно-розвантажувальних проектах.




