
 

Персонализирани решения за плъзгащи пръстени. 
Надеждно предаване на захранване, сигнал и данни 
според вашите изисквания. 
Иновативните решения за предаване на захранване, 
сигнали и данни се извличат от вашите изисквания. С 20-
годишен опит в областта на преносната технология, 
Kübler са се специализирали в определени технологии, 
като са ги групирали в технологични модулни системи. 
От предавателен контакт със златни телени или метални 
графитни четки, до безконтактен капацитивен, индуктивен или оптичен пренос, до 
интегрирани сензори или проводници за течности и газове. Дизайнът на всеки плъзгащ 
пръстен е специално адаптиран към вашите желания. Вашето предимство: Ще 
получите индивидуално и пригодено решение за плъзгащ пръстен за вашето 
приложение. 

Технология. 

Контактни плъзгащи пръстени. 
Контактът за предаване се основава на специални контактни четки, които се плъзгат по 
въртящи се контактни пръстени. Подходящата технология за контакт се избира въз 
основа на приложението. Модулна система включва широк спектър от контактни 
технологии за предаване, включително златна тел, сребърни снопове и метални 
графитни четки. 

Безконтактни плъзгащи пръстени. 
Безконтактното предаване е индуктивно, капацитивно или оптично. В зависимост от 
изискванията, Kübler също използват тези технологии в комбинация с други 
безконтактни и контактни предавания. Например аналоговите сигнали могат да бъдат 
индуктивни, полеви шини и Industrial Ethernet с капацитет до 16 Gb/ps и мощност до 
120 A в контакт. 

Механични възможности. 

В допълнение към електрическото предаване често са свързани и други носители. 
Kübler разработва подходящото за вас решение за бърз и неусложнен монтаж. 
Накратко: Plug and Play. 

Преминаващи вещества: 
• Сгъстен въздух, вакуум; 

• Хидравлика; 

• Смазочни материали; 

• Почистващи препарати; 



• Други течности. 

 

Дизайн на плъзгащ пръстен. 
Независимо дали са стандартни или персонализирани - Kübler може да предложи 
правилния дизайн за вашето приложение. Корпусът се предлага от пластмаса, 
алуминий или неръждаема стомана и затова е защитен от водни пръски, водни струи и 
прах. В допълнение, плъзгащите пръстени от Kübler са тествани за електромагнитна 
съвместимост (EMC). Интегрирани сензори като енкодери Kübler, мониторинг на 
температурата и много други се използват за осъществяване на мониторинг на 
състоянието. И не забравяйте технологията за свързване, която е проектирана според 
вашите изисквания. 
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