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Tecnologia de Drives Beckhoff: Com certificação Classe I
até “Clean-in-Place”

Servomotores de aço inox AM8000
cumprem os requerimentos da EHEDG
Com a série AM8000 a Beckhoff oferece uma linha completa de
servomotores em “Design Higiênico” para ambientes agressivos e
aplicações na indústria alimentícia e de bebidas. Os servomotores
não são equipados com materiais que estão e acordo com a FDA;
agora são certificados com os materiais que estão de acordo com a
rigorosa EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).
Na indústria alimentícia há necessidades especiais com respeito ao
projeto e materiais de componentes instalados na máquina. Os materiais
aplicáveis são listados pela FDA (US Food and Drug Administration) de
acordo com sua aplicabilidade, mas nada foi estipulado em relação ao
contorno do equipamento. Como resultado, o EHEDG se aplica a essas
exceções. A grande vantagem se dá para a indústria de máquinas e
corresponde a componentes fáceis de limpar que reduzem ao mínimo a
possibilidade de crescimento para bactérias outros microrganismos.

O servomotor AM8800 tem um projeto completamente higiênico e além
disso a carcaça em aço inox AISI 316L, que são certificadas de acordo
com EHEDG Classe I. Isso significa que os motores são mais fáceis de
serem limpos e descontaminados, sem que as partes sejam
desmontadas. Isso significa que os drives são aplicáveis ao método CIP
(Clean and Place) de limpeza estacionária, a qual é frequentemente
empregada na indústria de bebidas. Superfícies com o mínimo número de
vãos visíveis e uma etiqueta aplicada com laser para que não acumule
resíduos. Além disso, uma lista de bucins foi desenvolvida para os
servomotores e são fabricados de acordo com a norma de proteção
IP 69K.
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Os servomotores de alta performance AM8800 são oferecidos de 0,85 a
16,6 Nm. A velocidade vai até 3000 rpm. Todos os servomotores são
certificados UL e cUL. Os motores estão disponíveis com a inovação One
Cable Technology (OCT), que combina os sistemas de potência e
feedback em um cabo PUR, que reduz os esforços com custos de fiação,
visto que somente metade dos cabos são necessários. As conexões são
feitas diretamente no painel. Com o AG2800 a Beckhoff oferece redutores
planetários de aço inox que combinam-se perfeitamente com a série de
servomotores AM8800.
 www.beckhoff.com/AM8800
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Imagem para imprensa:

Legenda da Imagem:
Os servomotores da série AM8800 tem a aprovação EHEDG Classe I e
são aplicáveis para “Clean-in-Place” (CIP).

Download do texto e da imagem:
download.beckhoff.com/download/press/2013/brazilian/
pr022013_Beckhoff_br.pdf
download.beckhoff.com/download/press/2013/presskit/
pr022013_Beckhoff.zip
Por favor, enviem suas perguntas referentes a “AM8800;EHEDG”
para:
Beckhoff Automação Industrial Ltda., Rua Caminho do Pilar,
1362 – Vila Gilda, Santo André – SP, CEP: 09190-000, Brasil
Tel.: +55 (11) 4126-3232, Fax: +55 (11) 4126-3701
E-mail: info@beckhoff.com.br, Internet: www.beckhoff.com.br

Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362 – Vila
Gilda, Santo André– SP
CEP: 09190-000
Brasil

Telefone: + 55 (11) 4126-3232
Fax: + 55 (11) 4126-3701
info@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com.br

Contato para a imprensa
Marcos Giorjiani
Telefone: +55 (11) 4126 3232
Fax: +55 (11) 4423-1847
info@beckhoff.com.br

