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VarioShaker to coś więcej niż zwykły separator 
komponentów. Wysoki stopień separacji osiąga 
się dzięki ukierunkowanemu przemieszczaniu 
materiału sypkiego. Zbieranie części i ich 
ponowne rozdzielanie nie stanowi żadnego 
problemu. W porównaniu do konwencjonalnych 
systemów podajnik wibracyjny VarioShaker 
jest łatwy w konfiguracji i uruchomieniu, 
a także solidny i nieskomplikowany w obsłudze. 
Oprócz konfiguracji poprzez przeglądarkę 
internetową VarioShaker posiada interfejs I/O, 
dzięki czemu może zostać dostosowany do 
prawie każdego robota.

�48 58 660 95 70

 info@bibusmenos.pl 

www.bibusmenos.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą mailową 
oraz telefonicznie w godzinach otwarcia firmy: 
od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 16:00

ROZWIĄZANIA PRZEMYSŁOWE

VarioShaker 270.
Separator komponentów do pobierania 
i umieszczania oraz elastycznego podawania.

https://www.facebook.com/BibusMenosPL/
https://www.instagram.com/drukarki3d/
https://www.youtube.com/BibusMenosPL
https://www.linkedin.com/company/6374051/admin/
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Powierzchnia użytkowa

Materiałowa miska wibracyjna

Miska wibracyjna (światło przechodzące)

Zalecany rozmiar komponentu

Opcjonalne powierzchnie 
wibracyjne

Wymiary

Zakres temperatur

Waga

Oprogramowanie

Ok. 185 x 185 mm

POM biała

Gładka bez ostrych kantów 

Od 0,5 do ok. 55 mm (większa ilość wymiarów wymaga testu) 

VarioShaker 270. 
Specyfikacja techniczna.

pin M12�8 | pin M8�4
Linie kontrolne
Uwaga: pin M8-4 wymagany tylko dla wersji 96 V

Pin M12�8 
Linia kontrolna

�48 V / 2 A Zasilacz
(łączy masy od 24 V i 48 V)
Bezpiecznik znajduje się w obudowie�24V / 2 A

0 V

PE Przewodnik nieszkodzący środowisku

Wejścia 24 V DC max. 2.4 mA I_EN Uruchom / Rozruch

I_Bit1 Przykłady sekwencji kodowanych binarnie:

I_Bit2 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5

I_Bit3 1 sekwencja: 1 0 0 0 0

I_Bit4 2 sekwencja: 0 1 0 0 0

I_Bit5 3 sekwencja: 1 1 0 0 0

I_LED Wejście sterujące dla światła przechodzącego

Wyjścia 24 V DC max. 100 mA O_Rdy Stan: gotowy do pracy

O_Bsy Stan: pracujący

O_Res Nieprzypisane (zarezerwowane)

O_Bnk Włączony zasobnik

Wyjście 24 V DC max. 500 mA O_Top Światło padające (dodatkowe opcjonalne oświetlenie)

Więcej połączeń Kabel M12 (8 pinów) 5 m Linia kontrolna pomiędzy VarioShakerem a skrzynią kontrolną

Ethernet (TCP/IP� Do obsługi (opcjonalny)

USB Port USB do aktualizacji WebGUI

Zmniejszona powierzchnia dla mniejszych elementów, rowków, otworów,
elewacji, konstrukcji. Zagłębienia można dostosować do swoich potrzeb

Ok. 400 x 340 x 127,5 mm (długość x szerokość x wysokość)

5°C - 40°C

14,2 kg

WebGUI w standardowej przeglądarce internetowej




