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Mercotac 
Rotační translátory 
 
 
 
Skupina Cavotec   
 
 
Cavotec je název firemní skupiny, 
která se specializuje především na 
oblast napájení jeřábů a jiných 
průmyslových zařízení 
elektrickým proudem. Je tvořena 
6 výrobními centry v Kanadě, 
Francii, Německu, Itálii, Švédsku 
a 5 lokálními výrobními 
jednotkami  v Austrálii, Číně, 
Německu, Švédsku a USA. 
Na distribuci výrobků a 
zákaznické podpoře se podílí 22 
prodejních společností, spolu se 
sítí zastoupení ve více než 30 
zemích na 5 kontinentech. Každá 
výrobní firma – nezávisle na 
lokalitě –  má vedoucí postavení 
na trhu ve svém oboru a dodává 
zákazníkům inovované a 
spolehlivé výrobky.  
Ačkoliv se různé výrobky 
vyrábějí v různých zemích, 
podporuje firemní skupina své 
členy po celém světe a koordinuje 
jejich aktivity při vývoji produktů 
i v oblasti marketingu. Cílem 
všech prodejních společností a 
zastoupení je optimálně obsloužit 
zákazníky s plnou podporou 
skupiny Cavotec.  
 

Naším cílem je být vždy a 
všude přítomni  
 
Velký důraz neklademe pouze na 
vysokou technickou úroveň a 
špičkovou kvalitu našich 
výrobků, ale i na zákaznický 
servis a poradenskou činnost. 
Naší filozofií je být vždy a všude 
přítomni.  

Hlavní obory použití 
našich výrobků jsou: 

 
Přístavy,  
terminály 
 
 
 
Hornictví, 
stavba tunelů 
 
 
 
Ocelárny 
 
 
 
 
Letiště 
 
 
 
 
Energetika na 
moři 
 
 
 
Loděnice, 
pobřežní 
průmysl 
 
 
Průmysl a 
automatizace 
 
 
 
 

Cavotec obchodní 
jednotky   
 
Výrobky firmy Mercotac, 
popisované na následujících 
stránkách, jsou stejně tak, jako 
ostatní výrobky z oblasti jeřábové 
a výkonové techniky, 
distribuovány prostřednictvím 
dceřiných firem firmy 
CAVOTEC a zastoupení. 
 
Společnost Mercotac 
 
Mercotac Inc. byla založena 
v roce 1978, za účelem výroby 
kvalitních rotačních translátorů. 
Od té doby už se výrobní linka 
podstatně rozšířila a design a 
výrobní proces se stále zlepšují. 
Rotační translátory Mercotac byly 
vyvinuty pro široké využití ve 
strojním průmyslu. Poptávka po 
Mercotac rotačních translátorech 
stále roste se zvětšujícím se 
použitím elektronického a 
počítačového řízení a s nezbytně 
se zlepšující technologií 
kroužkových sběračů. Díky 
použití nejnovějšího 
technologického vybavení 
společně s časem prověřenými 
kontrolními testy může 
společnost zaručit velmi kvalitní 
a spolehlivé konektory. 
Mercotac Inc. je ustálená značka 
na trhu poskytující zákazníkům 
jedinečně navržené rotační 
translátory, které garantují 
spokojenost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy Mercotac v Kalifornii 
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Obecné informace 
 
 
Rotační přenašeč 
Mercotac® navrhuje a vyrábí řadu 
jedinečných rotačních translátorů. 
Mercotac® umožňuje přenášet 
signály a větší proudy tam, kde 
vysoké otáčky, malý (elektrický) šum 
a nízké hodnoty odporu znemožňují 
použití klasického kroužkového 
sběrače. Tato odolná, kompaktní 
konstrukce ložisek, které nevyžadují 
údržbu, nachází využití zejména 
v oblastech jako: 
 
- počítače 
- nástroje 
- termočlánky  
- kabelové bubny 
- tenzometry 
- balící zařízení 
- robotika 
- točné talíře 
- osvětlení 
- větrné mlýny 
- video a telefony 
- testovací a řídicí zařízení 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Praktické pokyny 
Rotační přenašeč může být 
namontován buď na tělo translátoru 
(vnější průměr), nebo na izolační 
pouzdro a není konstruován pro 
mechanické zátěže. Jeden konec by 
měl zůstat volně pohyblivý, přičemž 
je připevněn pouze spojovacími 
vodiči. Normálně by měl být rotační 
přenašeč upevněn na rotujícím konci, 
protože tak se redukuje zatížení 
kuličkového ložiska. Excentricita by 
neměla překročit 0,13 mm.  
Rotační přenašeč obsahuje umělé 
hmoty citlivé na teplotu. Přehřátí by 
mělo za následek sníženou životnost a 
poškození rotačního přenašeče. Aby 
se zabránilo oteplení přenašeče  
nad 60º C, měl by se v případě 
potřeby opatřit tepelnou izolací.  
Na rotačním přenašeči se nesmí pájet 
ani ohýbat plochá zástrčka, protože by 
mohlo dojít k poškození rotačního 
přenašeče a k zániku záruky.  
Otřesy a nárazy snižují životnost 
rotačního přenašeče a mohou způsobit 
poškození. U konkrétních aplikací by 
se proto měla provést izolace proti 
nárazu.         
 
 

 
 
 
 
Použití v oblasti potravinářského a 
balicího průmyslu:  
Rotační přenašeče Mercotac® 
obsahují rtuť a jiné kapaliny. Utěsněte 
rotační přenašeč tak, aby nemohlo 
dojít k úniku kapaliny a znečištění 
výrobku. Zkrat může v rotačním 
přenašeči  Mercotac®  vést k úniku 
kapaliny. Proto se doporučuje použít 
ochranné pouzdro.      
 
Recyklace 
Rotační přenašeče Mercotac® 
obsahují metalickou rtuť a měly by 
být řádně likvidovány regeneračními 
programy pro rtuť. Mercotac Inc. 
navrhuje zaslat použité rotační 
přenašeče do zařízení na regeneraci 
rtuti. Přenašeče zabalte v souladu se 
zákonnými předpisy. Na obal 
umístěte nálepku „Určeno 
k recyklaci“ a označte zásilku svým 
telefonním resp. faxovým číslem.   
 
Montáž translátoru  
 
 Montáž translátoru je možná v každé poloze, 

kromě polohy, kdy šipka 
„UP“ směřuje 
s jakýmkoli sklonem dolů

 
 
Technická data

 Typ Obj. číslo 
Počet 
pólů 

Rozsah  
napětí 
~ / = 

Max. proud 
při 240 V 

[A] 

Max. 
frekvence 

[MHz] 

Přechodový 
odpor 
[mΩ] 

Počet otáček 
[ot./min] 

Pracovní teplota                       
max.   /   min.                      
[°C]        [°C] 

Otáčivý 
moment 

[×103Nm] 

Izolační 
odpor 
[MΩ] 

Zásuvkové připojení 
1250 MM01-12500-00 1 n/a 250 200 < 1 1200 60 -29 250  

230 MM02-02300-00 2 0-250 30 200 < 1 1800 60 -29 200 >25 

330 MM03-03300-00 3 0-250 30 100 < 1 1200 60 -20 300 >25 

   Kontakty: malé / velké        

331 MM03-03310-00 3 0-250 4 / 30 100 < 1 1800 60 -29 200 >25 

430 MM04-04300-00 4 0-250 4 / 30 100 < 1 1200 60 -29 400 >25 

435 MM04-04350-00 4 0-250 30 100 < 1 300 60 -29 850 >25 

630 MM06-06300-00 6 0-250 4 / 30 100 < 1 300 60 -29 700 >25 

 

830 MM08-08300-00 8 0-250 4 / 30 100 < 1 200 60 -29 1000 >25 

Koaxiální připojení 
110 MM01-01100-00 1  10 200 < 1 3600 60 -29 35 - 

110-L MM01-0110L-00 1  10 200 < 1 1200 60 -29 10 - 

110-T MM01-0110T-00 1  10 200 < 1 3600 60 -29 35 - 

110-TL MM01-0110TL-00 1  10 200 < 1 1200 60 -29 10 - 

205 MM205-02050-00 2 0-250 4 200 < 1 2000 60 7 75 >25 

205-L MM205-0205L-00 2 0-250 4 200 < 1 1200 60 -29 20 >25 

205-H MM205-0205H-00 2 0-250 4 200 < 1 3600 60 -29 35 >25 

  

305 MM305-03050-00 3 0-250 4 200 < 1 1800 60 -29 100 >25 

Poznámka: Typová označení s dodatkem „SS“ označují kuličková ložiska z nerez oceli.
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Zásuvné připojení 
 
 
Doporučená montáž  

 
Translátor je možno montovat 
v jakékoli poloze KROMĚ  
polohy, kdy šipka ukazuje dolů 
(viz str. 3 – Montáž  
translátoru). Rotační přenašeč 
je možno namontovat  
buď objímkou na vnější 
průměr , nebo na izolační 
pouzdro. 
V tomto případě použijte 
k upevnění stavěcí šrouby se 
závitem.  

 

Montáž na vnější průměr  
Pokud je rotační 
přenašeč vystaven 
otřesům, měl by 
být k montáži 
použit materiál na 
bázi gumy.  

 
Průměr otvoru pro montáž: 
 
pro 230 a 331:         25,34 mm         
pro 330, 430 a 1250:                  31,69 mm   
pro 630:        40,00 mm        
pro 830:        45,00 mm        
 

Montáž s izolačním pouzdrem   
Upevnění 
izolačního 
pouzdra může být 
požadováno 
v případě, kdy je 
třeba translátor   

izolovat proti nežádoucímu teplu, které vzniká na 
vodičích.  
 
 
Průměr otvoru pro montáž 
 
pro 230 a 331:         12,70 mm   
pro 330 a 430:         15,87 mm           
pro 630:         22,22 mm         
pro 830:          28,57 mm          
pro 1250 se závitovým připojením 3/8-16        

   
 
Ochranný kryt 

Doporučuje se pro 
použití v potravi-
nářském nebo 
spotřebním 
průmyslu.  

 

 

 

 

230 / 230 SS* 

2-pólový, 2 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (velkých)  

331 / 331 SS* 
3-pólový, 2 x 4 A + 1 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (4 malé, 2 velké)  

 
330 / 330 SS* 

3-pólový, 3 x 30 A  
včetně připojovacích svorek (6 velkých)  

430 / 430 SS* 

4-pólový, 2 x 4 A + 2 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (4 malé, 4 velké)  

 

 435 / 435 SS* 

4-pólový, 4 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (8 velkých)  

 * SS označuje provedení s kuličkovými ložisky z nerez oceli 

430 430 SS* 
MM04-04300-00 MM04-04300-S0 

 

435 435 SS* 
MM04-04350-00 MM04-04350-S0 

 

330 330 SS* 
MM03-03300-00 MM03-03300-S0 

 

331 331 SS* 
MM03-03310-00 MM03-03310-S0 

 

230 230 SS* 
MM02-02300-00 MM02-02300-S0 
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630 / 630 SS* 

6-pólový, 2 x 4 A + 4 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (4 malé, 8 velkých)  

 

830 / 830 SS* 

8-pólový, 2 x 4 A + 6 x 30 A 
včetně připojovacích svorek (4 malé, 12 velkých)  

 

1250 / 1250 SS* / 1250 M 
1-pólový, 1 x 250 A 
K dostání s metrickými závity (1250-M)  
včetně 4 pojistných matic 
 

 

*SS označuje provedení s kuličkovými ložisky z nerez oceli  

 
Doplňky 
  
  
 Pro modely Mercotac®: 
 230 gumový kryt  
 obj. č. 57230  
 331 gumový kryt 
 obj. č. 57230    
 
 
 Pro modely Mercotac®:  
 1250 obj. č. 57125 
 330   obj. č. 57430 
 430   obj. č. 57430 
 435   obj. č. 57435 
 630   obj. č. 57630 
 830   obj. č. 57830 
                    
 
 
 
Vhodné připojovací svorky se dodávají pro modely 630 a 830 s gumovým krytem.                     

Připojovací svorky pro zásuvné 
připojení 
Vhodné připojovací svorky pro jednotky se 
zásuvným připojením  

 
Malá přívodní svorka (55110) max. průřez vodiče  
0,75 mm2.  
Větší připojovací svorka (55250, 51, 52) max. průřez 
vodiče 2,5 mm2. 
Příslušenství objednávejte koncovkou čísla výrobku. 

 
Vysokovýkonové připojovací svorky (55258, 59)  
max. průřez vodiče 6 mm2. 
Vysokovýkonové svorky objednávejte koncovkou čísla 
výrobku. 

 
MERCOTAC musí být jištěn proti přepětí a také proti 
přetížení. Namáhání nadměrným proudem může vést 
k roztržení MERCOTACu. Doporučujeme jistit 
rychlými pojistkami. Použijte pletené vodiče 
dostatečné délky, abyste zabránili mechanické zátěži.  

 
Uspořádání připojovacích svorek u typu 630  a 830. 
Dráty jsou obecně 
natolik tuhé, že zabrání 
spoluotáčení translátoru. 
Pokud není tuhost drátů 
dostatečná, může být na 
nepohyblivé straně 
upevněn unášeč, který 
zabrání otáčivému 
pohybu, ale jinak je 
volně pohyblivý. Nepřipevňujte nikdy oba konce 
translátoru. To by příliš zatěžovalo ložisko a mohlo by 
to vést k poškození translátrou. 

 
Gumový kryt 
Gumový kryt s umělohmotným pouzdrem kryje 
kabelové přípojky proti stříkající vodě, oleji a 
znečištění.  
UPOZORNĚNÍ: Tento gumový kryt není ani 
vodotěsný, ani konstruován k utěsnění.  
Krytí IP51 je dosaženo těsným přiložením pouzdra. 
Konstrukce umožňuje použití gumového krytu na 
každém konci translátoru MERCOTAC se zásuvným 
připojením. Špičku krytu je možno odříznout, aby se 
mohly umístit vodiče. Je-li přenašeč vystaven stříkající 
vodě nebo se nachází v jiném korozivním prostředí, 
doporučuje se použití kuličkových ložisek z nerez 
oceli. Jednotky z nerezavějícími ložisky jsou opatřeny 
označením „SS“ podle čísla výrobku.         

1250 1250 SS* 
MM01-12500-00 MM01-12500-S0 

 1250 M 

 MM01-12500-M0 

 

630 630 SS* 
MM06-06300-00 MM06-06300-S0 

 

830 830 SS* 
MM08-08300-00 MM08-08300-S0 

 

Smrštivá hadice 



 6 

 

 

Koaxiální připojení  
 
 
Moduly s koaxiálním 
připojením 
 
Kompaktní jedno-, dvou- a třípólové moduly 
pro levné a bezporuchové použití v oblasti 
rotačních nástrojů, termočlánků, tenzometrů, 
nanášecích zařízení a zkušebních přístrojů.  

                        

                                                                                         

                                                                                            
 
110 / 110 SS* / 110  L 
1-pólový, 1 x 10 A 
 

110 T / 110 TL 

1-pólový, 1 x 10 A 
 

 
 

110 110 SS* 110 L 

MM01-01100-00 MM01-01100-S0 MM0-0110L-00 

 

 

205 / 205 H / 205 L / 205 SS*  

2-pólový, 2 x 4 A 
 

 

 

 

 

 

 

305 / 305 SS*  
3-pólový, 3 x 4 A 
 

 

 

 

 

  

 

110 T 110 TL 

MM0-0110T-00 MM0-0110TL-00 

 

Rotační přenášeč se 
bezpečně zasune do 
příslušného pouzdra a 
objímky  
 

Pouzdro s 15 cm 
vodiči 
k nalisování na 
otáčivou část 

Plastová 
objímka 
s pájecími 
očky pro 
připevnění 
pevných 
vodičů 

*SS označuje provedení s kuličkovými ložisky z nerez oceli 

305 305 SS* 
MM03-03050-00 MM03-03050-S0 

 

205 205 H 

MM02-02050-00 MM02-0205H-00 

205 L 205 SS* 

MM02-0205L-00 MM02-02050-S0 

 



 7 

Koaxiální příslušenství 
 
Konektory ke koaxiálnímu provedení nejsou součástí standardního balení a je třeba je objednat zvlášť. Protože jsou 
konektory translátoru záměnné (kromě  110), vyskytuje se několik možných konfigurací.  
 

PŘI MONTÁŽI POZOR! 
Translátory MERCOTAC mohou být provozovány pouze v poloze, kdy šipka „UP“  směřuje nahoru. 

Viz Montáž translátoru na str.3. 
 

 
Jednopólové jednotky jsou k dostání ve 
dvou provedeních.  
Model 110-T  
Model 110 se závitovým připojením  
 
 
 
 
 
 

 

 
Kabelové očko 
(55337) 
 
Jednopólová objímka s pájecím očkem 
(5952) 
 
Jednopólová pouzdra   
(5920) s žádným vodičem 
(5921) s 15 cm vodičem 
 

 
 

 
Dvoupólová objímka 
(595) se dvěma pájecími očky   
 
Dvoupólová pouzdra  
(591) s 15 cm vedením - jednožilový 
(592) s 15 cm vedením - dvoužilový 
(594) se dvěma pájecími otvory 
pro vlastní dráty uživatele    
 
 

 
 
 

Trojpólová objímka  
(553) se třemi pájecími očky  
 
Trojpólové pouzdro  
(593) s 15 cm vedením 
   
  
 
  

Montovaná jednotka:  
Objímka – rotační přenašeč - pouzdro 



Cavotec Group 
Hlavní sídla 
skupiny 

Nizozemí 
Cavote c Grou p Holding s N.V. 
Postbus 213 
NL-2950 Alblasserdamm 
tel.: int. 31-78-693-0794 
fax: int. 31-78-693-1212 

Velká Británie 
Cavotec International Ltd 
Stirling Way, Market Deeping 
Lincolnshire PE6 8AS 
tel.: int. 44-1778.346 769 
fax: int. 44-1778.341 850 

Cavotec Partners 

Belgie 
Gantry 
Nivelles 

Nizozemí 
De Jong´s Liften 
Leerdam 

Itálie 
Brevetti Stendalto 
Monza (Milan) 

Pirelli Cavi 
Milan, Itálie 
Trotos Cavi 
Florence 

Nový Zéland 
Mooring Systems 
Christeburch 

Norsko 
Micro-control 
Stjerdal 

Cavotec Group
Výrobní závody

Austrálie 
Cavotec Metool 
Cardiff (Newcastle) 
Perth 

Čína 
Cavotec China 
Šanghaj 

Francie 
Cavotec RMS 
Cergy Pontoise (Paris) 

Německo 
Cavotec Alfo 
Overath (Köln) 
Cavotec Aix Ball 
Aachen 
M. Fladung
Mombris (Frankfurt) 

Itálie 
Cavotec Specimas 
Nova Milanese (Milan) 

Švédsko 
Cavotec Connectors 
Dalby (Malmö) 

USA 
Cavotec inc. 
Statesville, NC 

Argentina 
Cavotec Latin America 
Buenos Aires 

Austrálie 
Cavotec Metool 
Cardiff (Newcastle) 
Brisbane, Sydney, Perth 
Melbourne 

Benelux 
Cavotec Benelux 
Alblasserdam (Rotterdam) 

Brazílie 
Marlin Gantrex 
Rio de Janeiro 

Chile 
Gantrex 
Santiago 

Čína 
Cavotec China 
Šanghaj 

Dánsko 
Cavotec Danmark 
Odense 

Egypt 
Ase, Cairo 

Finsko 
Cavotec Finland 
Espoo (Helsinki) 

Francie 
Cavotec RMS 
Cergy Pontoise (Paris) 

Německo 
Cavotec Alfo 
Eschborn (Frankfurt) 

Hong Kong 
Cavotec Hong Kong 
Shatin 

Indonézie 
Cavotec Indonesia 
Jakarta Utara 

Itálie 
Cavotec Italia 
Nova Milanese (Milan) 

Korea 
Cavotec Korea 
Ulsan 

Mexico 
Gantrex Mexico 
Monterrey 

Norsko 
Cavotec Norge 
Drammen 

Saudská Arábie 
AKTE 
Damman 

Singapur 
Cavotec Singapore 
Singapore 

Jihoafrická republika 
Gantrex 
Germiston 

Švédsko 
Cavotec Sverige 
Stockholm 

Tajwan 
Ehrung Industrial 
Taipei Hsein 

Sjednocené arabské emiráty 
Cavotec Middle East 
Dubai 

V.B. a Irsko
Cavotec UK
Market Deeping 

USA 
Cavotec Inc. 
Statesville, NC 

Gantrex Inc. 
Pittsburgh, Pa 
Phoenix,  AZ 
Chicago, IL 
Houston, TX

Cavotec Group 
Prodejní společnosti a zastoupení

P o w e r  s u p p l y  a n d  c r a n e  t e c h n l o g y  

OS-KOM spol. s r.o., Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 257 210 114, Fax: +420 257 211 935, E-mail: oskom@oskom.cz, Web: www.oskom.cz




