
Mirka® AIROS 
– endüstriyel robotlar için ilk akıllı zımpara makinesi
Mirka Otomatik Endüstriyel Rastgele Orbital Zımparalama Makinesi (Automated Industrial Random 
Orbital Sander) Mirka AIROS sektörde bir ilktir. Sağlam ancak hafif bir alüminyum kasanın iç kısmında 
inşa edilmiş, mekanik robot bağlantısı için ISO 9409-1 uyumlu bir flanş içeren, endüstriyel robotlar 
için tasarlanmış elektrikli bir akıllı zımparalama makinesidir. Tüm mekanik bağlantılara uyacak şekilde 
uyarlanabilir ve maksimum esneklik sunar. AIROS’un üzerindeki uzun ömürlü, 48V kömürsüz motor, 
ıslak zımparalama için ekstra emniyetlidir ve sabit, yapılandırılabilir RPM’de (devir/dakika) çalışır.
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TOZ VE SU GEÇIRMEZ ELEKTRIKLI  
ZIMPARALAMA MAKINESI

Mirka® AIROS, ıslak zımparalama dahil olmak üzere tüm  

zımparalama uygulamaları için uygun ve tehlikeli malzemeler 

üzerinde kullanımı güvenli olan, IP66 sınıfı bir elektrikli  

zımparalama makinesidir. Mirka® AIROS’un toz ve su geçirmez 

tasarımı, sert ve güçlü alüminyum kasa ile bir araya gelerek, 

daha uzun bir hizmet ömrünü ve daha güvenli operasyonları 

güven altına alır. Yağlama gerektirmez.

4MIRKA EKO-SISTEMI

Mirka® AIROS, onu pazardaki en güvenilir çözüm kılan Mirka 

eko-sisteminin bir parçasıdır. Mirka çözümleri zımparalama  

başlıklarını, kontrolör ünitesini, zımparaları (özel koşullar için  

özel tasarımlar dahil) ve elbette, tüm süreç boyunca hakiki  

bir yüzey perdahlama profesyonelinin bilgi ve desteğini içerir. 

Mirka® AIROS zımparalama başlığı, kontrolör ünitesinden ayrıdır 

ve kolayca değiştirilebilen parçalar, çalışmama süresini  

ve maliyetleri azaltır.
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KOLAY ENTEGRASYON

Mirka® AIROS kolayca entegre edilebilen, hafif bir elektrikli  

zımparalama makinesidir, geleneksel pnömatik seçeneklerle  

kıyaslandığında daha az ağırlık taşıma kapasitesi gerektirir  

ve daha fazla elektrik tasarrufu sağlar. Mirka® AIROS robotik  

zımparalama uygulaması için özel olarak tasarlanmış ve robotik  

ortamda sürekli kullanım için inşa edilmiştir. Mirka® AIROS  

daha hızlı ve daha kolay kurulum ve bakım sağlayan standart 

bağlantılara sahip olduğundan, daha az çalışmama süresi  

ve daha iyi üretkenlik sunar.  

Mirka® AIROS, bir adaptör aracılığı ile özelleştirilecek standart  

ISO kaynaklı tüm mekanik bağlantıları etkinleştirerek en üst  

düzeyde esneklik sunmak üzere, çoğu robot tipi için özel 

flanşlarla donatılmıştır.

HATASIZ RPM YÖNETIMI ILE AKILLI  
ZIMPARALAMA ÇÖZÜMÜ

Mirka® AIROS, Mirka® AIROS ve kontrol sistemi arasında iki 

yönlü iletişime izin veren bir ‘yerleşik zeka’ya sahiptir.  

Zımparalama sürecinin baştan sona canlı kontrolü, istikrarlı 

kaliteyi güven altına alır ve kontrolörün uygulama hakkında 

bilgi edinmesine ve günlüğe kayıtlı verilere dayanarak kaliteyi 

artırmasına olanak sağlar. Ayrıca akıllı elektrikli zımparalama 

çözümü, sürecin farklı evrelerinin gereksinimlerine göre  

yapılandırılabilen RPM üzerinde tam kontrole olanak tanır. 

İçerik RPM’si (devir/dakika), daha yüksek yükler altında bile her 

zaman yeniden üretilebilir istikrarlı kalite seviyesini sağlar.
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Dedicated to the finish.

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.mirka.com.tr adresini ziyaret edin  
ve Mirka YouTube kanalındaki videolarımızı izleyin

Mirka Türkiye

Kontrol elektronik bileşenleri, aletten ayrıdır ve bir dolaba veya başka bir kasaya  
monte edilebilir. Elektronik bileşenler aşağıdakileri içermektedir: 

 � Hız regülatörlü ve röleli devre kartı

 � 90 – 264 VAC ile uyumlu 48 VDC güç kaynağı 

 �  RS-485 seri iletişim için Modbus RTU bağlantı noktası 

Profinet - Modbus ağ geçidi (isteğe bağlı)

Teknik özellikler

Teknik veriler Mirka® AIROS 350 CV/NV * Mirka® AIROS 550 CV/NV * Mirka® AIROS 650 CV/NV *

Güç 350 W 350 W 350 W

Giriş gerilimi 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC 90 – 264 VAC

Zımparaya giden DC gerilim 48 VDC 48 VDC 48 VDC

Hız 4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika 4.000 – 10.000 devir/dakika

Orbit 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm

Ağırlık 1,1 kg 1,3 kg 1,3 kg

Yükseklik 113 mm 113 mm 113 mm

Ped ebatı 77 mm (3") 125 mm (5") 150 mm (6")

Ortam işletim sıcaklığı 0 – 45 °C 0 – 45 °C 0 – 45 °C

Vakumlu hortum Ø 27 mm Ø 27 mm Ø 27 mm

İletişim Arabirimleri Modbus RTU RS-485 dahil 
Profinet - Modbus ağ geçidi  
isteğe bağlı 
Farklı alternatifler mevcuttur

Modbus RTU RS-485 dahil 
Profinet - Modbus ağ geçidi  
isteğe bağlı 
Farklı alternatifler mevcuttur

Modbus RTU RS-485 dahil 
Profinet - Modbus ağ geçidi  
isteğe bağlı 
Farklı alternatifler mevcuttur

* Merkezi Vakum / Vakumsuz


