Robot mobilny MOBOT® eduRunner MW
Platforma edukacyjna służąca do
nauki obsługi robotów mobilnych.
Programowanie
maszyny
przy
użyciu oprogramowania MOBOT®
RoutePlanner.
Oprogramowanie
umożliwia obserwowanie statusu
robota i najważniejszych składowych
systemu, konfigurację napędów
i wejść/wyjść głównego kontrolera
robota, a także sterować ręcznie
robotem
używając
klawiatury
komputera oraz dodawać punkty
charakterystyczne trasy w których
ma być przeprowadzona jakaś akcja.
Na obudowie robota są też płyty
montażowe do których użytkownik
może przymocować jakieś swoje
urządzenia, np. dodatkowe czujniki.

3h

czas pracy do 3 h
na jednym ładowaniu

10
kg

udźwig do 10 kg

Wi-Fi

komunikacja Wi-Fi
wymiary
740,2x 540 x 220 mm
system LMS

koła Mecanum
-ruch w każdym kierunku
Przeznaczenie: edukacja
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Zobacz więcej

D
Model robota

d
MOBOT® eduRunner MW

Ładowność i sposób transportu ładunku
Sposób transportu ładunku
Dopuszczalna łączna masa ładunku*

Mocowanie ładunku na górnej powierzchni robota za pomocą dedykowanych płyt montażowych
10 kg

Zasilanie
Zasilanie robota
Złącze ręcznego ładowania akumulatorów
Ładowanie

Akumulator Li-On 14 Ah
TAK (24 V DC, max. 4 A)
Ładowarka 4 A/ 24 V podłączana ręcznie

Czas pracy przy pełnym obciążeniu

~3h

Czas pracy w stanie gotowości

~ 14 h

Czas ładowania baterii

3,5 h

Prędkość i osiągi
Prędkość maksymalna

0,4 km/h

Moc nominalna

48 W

Kierunek ruchu

Możliwość jazdy we wszystkich kierunkach, dzięki kołom Mecanum

Promień skrętu

Możliwość obracania się w miejscu

Maksymalny poziom nachylenia powierzchni

Robot przeznaczony do jazdy po płaskiej nawierzchni

Nawigacja
Nawigacja

Nawigacja LMS

Komunikacja
Komunikacja
Złącze komunikacyjne

Wi-Fi 2,4 GHz
Ethernet RJ45 - komunikacja z PC, MODBUS TCP/IP

Napęd i sterowanie
Napęd
Kontrola i sterowanie

4 x silnik DC, koła o średnicy 101,6 mm
- dotykowy panel operatorski 7”
- wyłącznik awaryjny
- 1 x włącznik zasilania
- 1 x przycisk funkcyjny
- złącze RJ

Czujniki
Czujniki
Sygnalizacja

- Opcjonalnie 2 x system wizyjny do śledzenia linii
- 1 laserowy skaner 2D z funkcją bezpieczeństwa (opcjonalnie x2)
- 4 x kierunkowskaz

Środowisko
Zakres temperatur pracy

5 ÷ 45 °C

Zakres wilgotności

10…80 %

Stopień ochrony
Natężenie światła zewnętrznego

IP30
< 1500 lx

Wymiary i masa
Wymiary (Dł. x Sz. x Wy.)
Masa całkowita (z akumulatorami)

740 x 540 x 220 mm
~30 kg
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Podane wymiary są wartościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
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Akcesoria
System wizyjny do śledzenia linii
MOBOT ® eduRunner MW może
zostać doposażony w dodatkowy
system
do
precyzyjnego
pozycjonowania za pomocą systemu
wizyjnego.
Skaner laserowy 2D
Możliwość
wyposażenia
w dodatkowe skanery laserowe
2D z funkcją bezpieczeństwa do
skanowania otoczenia w promieniu
360 stopni.
Dedykowana ładowarka
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