Elektrické hnací
jednotky
Příslušenství pro těžká dopravní zařízení, poskytující intuitivní podporu
elektrického pohonu pro jízdu vpřed, vzad a volitelně i do stran.
Komplexní řešení obsahující hnací kolo, elektronické řízení, ovládací
rukojeti, akumulátor.
Typické aplikace
§ manipulační vozíky
§ nemocniční lůžka
§ přepravní nostíka

Electric Drive Units
Accessory for heavy transport equipment, providing intuitive electric drive
support for forwards, backwards and optionally sideways driving.
Comprehensive solution including drive wheel, controller box, control
handles, battery and its charging.
Typical applications
§ material handling trolleys
§ hospital beds
§ transport stretchers

YouTube

Hnací jednotky

Drive Units

§ materiál pouzdra: lakovaná ocel

§ housing material: lacquered steel

§ materiál běhounu: polyuretan 55 ShA, bezestopý běhoun: ano

§ tread material: polyurethane 55 ShA, non-marking tread: yes

§ materiál disku: hliníková slitina

§ wheel centre material: aluminium alloy

§ napájení: 24 V DC

§ power supply: 24 V DC

esense 360

esense 360

§ aktivní natáčení kola s trakcí v libovolném směru

§ active wheel swivel with traction in any direction

§ při vypnutí volnoběžná funkce

§ freewheeling function when switched oﬀ

§ přítlačná síla kola k podlaze 400 N

§ wheel downforce to ﬂoor 400 N

§ stupeň krytí IPx3

§ protection rating IPx3

§ hmotnost jednotky 10,4 kg

§ weight of the unit 10,4 kg

§ napájení: 24 V DC

§ power supply: 24 V DC
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esense Up

esense Up

§ trakce v přímém směru vpřed/vzad

§ traction in straight forward/backward direction

§ při vypnutí zdvih kola nad podlahu

§ wheel lift above the ﬂoor when switched oﬀ

(rychlost 5 s.)
§ přítlačná síla kola k podlaze 400 N
§ stupeň krytí IPx4
§ hmotnost jednotky 7,0 kg

(speed 5 s.)
§ wheel downforce to ﬂoor 400 N
§ protection rating IPx4
§ weight of the unit 7,0 kg
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esense Up Power
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esense Fixed

esense Fixed

§ trakce v přímém směru vpřed/vzad

§ traction in straight forward/backward direction

§ při vypnutí volnoběžná funkce

§ freewheeling function when switched oﬀ

§ přítlačná síla kola k podlaze 400 N

§ wheel downforce to ﬂoor 400 N

§ stupeň krytí IPx4

§ protection rating IPx4

§ hmotnost jednotky 6,2 kg

§ weight of the unit 6,2 kg
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Ovládání

Controls

§ prvky pro spuštění a ovládání jednotek

§ elements for starting and controlling units

E1409-2000

E1107-2035

Uživatelské rozhraní UI 2

User Interface UI 2

§ informační uživatelské rozhraní systému

§ information user interface of the system

§ přepínač zapnutí/vypnutí

§ on/oﬀ switch

§ nouzový vypínač

§ emergency switch

§ přepínače pohonu vlevo/vpravo

§ left/right drive switches

§ indikace služby

§ service indication

§ indikace chyb

§ error indication

§ zámek přístupového čipu

§ access chip lock

§ indikace 5 úrovní nabití baterie

§ indication of 5 battery charge levels

§ připojení snímače síly

§ force sensor connection

§ USB připojení

§ USB connection

§ zvukové upozornění

§ sound alert

§ stupeň ochrany IPx4

§ protection rating IPx4

§ stupeň hořlavosti UL 746C V0

§ ﬂammability rating UL 746C V0

§ hmotnost 0,3 kg

§ weight 0,3 kg

Senzorická rukojeť 2018

Sensor Handle 2018

§ senzory uvnitř rukojeti zachycují působící tlak dlaní

§ sensors inside the handle detect the applied palm

§ uživatelské rozhraní a řídicí jednotka podle něj řídí
§
§
§
§
§
§

výkon podpory kola
pro upevnění na proﬁl Ø 25 mm
povrchová úprava saténový chrom
maximální tlačná síla 20 kg
čištění jemnými čisticími prostředky PH 5.5-8
stupeň ochrany IP65
hmotnost 0,6 kg

pressure
§ user interface and controller box control the wheel

support performance accordingly
§ for mounting on proﬁle Ø 25 mm
§ surface ﬁnish satin chromium plated
§ maximum pushing force 20 kg
§ cleaning with mild cleaning agents PH 5.5-8
§ protection rating IP65
§ weight 0,6 kg

E1409-2530

E1106-8000

Power Talk

Přístupový čip

Access Chip

§ pro zamykání a odemykání funkcí jednotek přes UI 2

§ or locking and unlocking unit functions via UI 2

§ zamezuje neoprávněnému použití jednotky

§ to prevent unauthorised use of the unit

Mechanický zdvih kola

Mechanical Wheel Lift

§ mechanismus pro nouzový zdvih kola

§ emergency wheel lift mechanism

§ pro jednotky 360 a Fixed

§ for units 360 and Fixed

Aplikace pro PC

PC Application

§ aplikace pro PC umožňující komunikaci s hnacími

§ PC application for communication with drive units

§
§
§
§
§

jednotkami
připojení přes USB uživatelského rozhraní UI 2
ﬂexibilní aktualizace softwaru
přístup k údajům o použití
změna uživatelského nastavení
analýza historie systému

§ USB connection via the user interface UI 2
§ ﬂexible software updates
§ access to usage data
§ change user settings
§ system history analysis

Systém napájení
§

prvky zajišťující chod a napájení jednotek

E1409-1200

E1409-1400
E1409-1300

E1409-1100

System And Power Supply
§

elements ensuring the operation and power supply of units

Řídící jednotka

Controller Box

§ řídicí jednotka elektroniky

§ electronics controller

§ centrální inteligence každého systému esense

§ central intelligence of each esense system

§ materiál pouzdra: sendzimir (pozinkovaný plech)

§ housing material: sendzimir (zinc plated sheet metal)

§ potřebné napájení: 24 V/20 A (špička)

§ required power supply: 24 V/20 A (peak)

§ čepelová pojistka 58 V/20 A

§ blade fuse 58 V/20 A

§ napájecí konektor Tyco UMNL

§ power connector Tyco UMNL

§ stupeň krytí: IP1x

§ protection rating: IP1x

§ hmotnost 0,9 Kg

§ weight 0,9 Kg

Akumulátor NiMH 9Ah | Držák

Battery pack NiMH 9Ah | Bracket
Battery Pack

Akumulátor
§ napájení systému s kapacitou dojezdu více
než 15 km
§ doba nabíjení 4,5 h
§ napětí akumulátoru: 24 V DC
§ kapacita akumulátoru: 9 Ah
§ typ akumulátoru: NiMH
§ integrovaná elektronika pro správu baterie
§ garantovaná životnost baterie: 500 plných nabíjecích
cyklů nebo 2 roky; podle toho, co nastane dříve
§ stupeň ochrany: - (vhodné do IP22)
§ hmotnost 3,8 kg

§ weight 3.8 Kg

Držák
§ bezpečné a pevné uchycení akumulátoru
§ lze otevřít a zavřít klipovým mechanismem
§ materiál: sendzimir (pozinkovaný plech)
§ hmotnost 0,6 kg

Bracket
§ safe and sturdy battery mounting
§ can be opened and closed by a clip mechanism
§ material: sendzimir (zinc plated sheet metal)
§ weight 0,6 kg

Kryt

Enclosure

§ power supply with suﬃcient capacity to drive

over 15 km
§ charging time 4,5 h
§ battery voltage: 24 V DC
§ battery capacity: 9 Ah
§ battery type: NiMH
§ integrated battery management electronics
§ guaranteed battery lifetime: 500 full charge cycles or

2 years; whichever comes ﬁrst
§ protection rating: - (suitable for IP22)

§ chrání řídicí jednotku a akumulátor

§ protects controller box and battery pack

§ vodotěsný, nárazuvzdorný a nehořlavý kryt

§ waterproof, impact proof and ﬂame retardant

§ materiál: polykarbonát
§ barva: RAL 7035

enclosure
§ material: polycarbonate

§ stupeň krytí: IPx4

§ color: RAL 7035

§ stupeň hořlavosti: UL 746C V0

§ protection rating: IPx4

§ hmotnost 1,0 Kg

§ flammability rating: UL 746C V0
§ weight 1,0 Kg

E1409-1500

Nabíječka NiMH vodotěsná

Charger NiMH Waterproof

§ určena pro pevnou pro instalaci k akumulátoru

§ designed for a ﬁxed installation to the battery pack

§ síťový kabel lze zkrátit a přidat odpojovací bod

§ the mains cable may be cut to add a disconnection

§ vstup: 90 ~ 264 V AC 50 ~ 60 Hz 1,3 A
§ výstup: max. 65 W

point
§ input: 90 ~ 264 V AC 50 ~ 60Hz 1.3A

§ zdravotnické schválení: EN 60601-1

§ output: max. 65 W

§ stupeň krytí: IP 67

§ medical approval: EN 60601-1

§ hmotnost 1,1 kg (včetně kabelů)

§ protection rating: IP 67

§ hmotnost 0,3 kg

§ weight 1.1 Kg (including cables)
§ weight 0,3 kg

Hlavní parametry

Main Parameters
Environment

Prostředí
§ pro vnitřní prostředí na tvrdých, suchých a čistých površích
§ pro použití v teplotách od -20°C do +50°C
§ nabíjení v teplotách od +10°C do +40°C
§ skladování v teplotách od -20°C do 60°C (do jednoho týdne)
§ skladování v teplotách od -20°C do 35°C (dlouhodobé)

§ for indoor environments on hard, dry and clean surfaces
§ for use in temperatures from -20°C to +50°C
§ charging in temperatures from +10°C to +40°C
§ storage in temperatures from -20°C to 60°C (up to one week)
§ storage in temperatures from -20°C to 35°C (long-term)

Napájení a výkon
§ vstupní napětí: 24 V DC
§ pracovní rádius akumulátoru: >15 km
§ doba pro plné nabití: 4,5 h
§ průměrná spotřeba energie
§ standby: <0,5 W
§ nečinnost: <2,5 W
§ konstantní rychlost na rovině: 24 W
§ zrychlení na rovině: 72 W
§ při max. točivém momentu do 10 s.: 480 W
§ při max. točivém momentu do 5 min.: 360 W
§ při max. točivém momentu do nepřetržitý: 240 W

Power supply and performance
§ power input: 24 V DC
§ battery pack working radius: >15 km
§ full charge time: 4,5 h
§ average power consumption
§ standby: <0,5 W
§ inaktivity: <2,5 W
§ constant speed on plane: 24 W
§ acceleration on plane: 72 W
§ at max. torque up to 10 s.: 480 W
§ at max. torque up to 5 min.: 360 W
§ at max. torque up to continuous: 240 W

Užitné vlastnosti

§ max. výška nerovnosti podlahy: 20 mm

Features
§ max. assisted speed: 6 km/h
§ max. slope angle: 6°
§ average braking distance when sensor handles are released: 1,6 m
§ average braking distance for active braking: 0,8 m
§ max. height of ﬂoor unevenness: 20 mm

Speciﬁkace jsou založeny na hmotnosti vozíku 400 kg
Brzdná dráha se stanoví při rychlosti 2,5 km/h

Speciﬁcations are based on a trolley weight of 400 kg
The braking distance is determined at a speed of 2,5 km/h

Konfigurace sad

Kits Configuration

§ max. asistovaná rychlost: 6 km/h
§ max. úhel sklonu: 6°
§ průměrná brzdná dráha při uvolnění rukojeti: 1,6 m
§ průměrná brzdná vzdálenost při aktivním brzdění: 0,8 m

přehled složení sad

§

overview of kit contents

Systém a napájení

Drive Units
Controls

Ovládací prvky

Hnací jednotky

E1106-1000

hnací jednotka esense 360

drive unit esense 360

E1909-1000

hnací jednotka esense Up

drive unit esense Up

E1106-4000

hnací jednotka esense Fixed

drive unit esense Fixed

E1409-2000

uživatelské rozhraní UI 2

user interface UI 2

E1107-2035

senzorická rukojeť 2018*

sensor handle 2018*

E1409-2530

přístupový čip

access chip

E1106-8000

mechanický zdvih kol

mechanical wheel lift

E1409-1200

řídicí jednotka esense

esense controller box

E1409-1400

baterie NiMH 24V 9Ah

battery NiMh 24V 9Ah

E1409-1300

držák baterie

battery bracket

E1409-1100

kryt

enclosure

E1409-1500

nabíječka NiMH IPx6

charger NiMH IPx6

Power

Box

Basic

Power

Box

Basic

Power

Box

E1409-9060

E1409-9070

E1409-9080

E1409-9090

E1409-9010

E1409-9020

E1409-9030

není součástí | not included

E1409-9050

volitelná součást | optional component

esense Fixed

Basic

součást sady | included

esense Up

E1409-9040

esense 360

System And Power Supply

§

Connected By Motion
Jsme česká výrobně-obchodní společnost, která píše

We are a Czech manufacturing and trading company that

svoji historii od roku 1998. Po celou dobu existence

has been writing its history since 1998. Throughout our

směřujeme ke stále stejnému cíli: přinášet pohyb

existence we have been aiming at the same goal: bringing

tam, kde je třeba.

movement where it is needed.
The way we fulfill our mission
evolves like the world around us.
From leased space with limited
capacity we have built a modern
mansion with a strong background.
The warehouse has a capacity
of 1,000 pallet places with the
possibility of doubling.

Způsob, kterým naplňujeme své poslání se vyvíjí jako

The production and assembly plant covers an area

svět kolem nás. Z pronajatých prostor s omezenou

of 500 m².

kapacitou jsme vybudovali moderní sídlo se silným
zázemím.

Intuitively performed operations were replaced by
controlled processes. Instead of quality promises, we

Skladové prostory mají kapacitu 1.000 paletových

implemented the ISO 9001 quality management system.

míst s možností zdvojnásobení. Výrobně-montážní
provoz se rozkládá na ploše 500 m².
Intuitivně prováděné operace jsme nahradili
řízenými procesy. Namísto příslibů jakosti jsme
implementovali systém managementu kvality
ISO 9001.
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