Eixos de correia dentada e fuso de esferas ELGA

Rápido,
limpo e
protegido!

Guia interna e protegida!
Destaques
• Protegido: Insensível a
ambientes agressivos
• Limpo: Praticamente não
emite partículas quando
está em operação
• Flexbilidade: Variedades
de guias
• Potente: Máxima força de
avanço e vida útil
• Acessível: Disponível pelo
software Positioning Drives

ELGA – a solução perfeita sempre que você precisar de uma guia
protegida! A linha completa de eixos ELGA com guia protegida
possui diversas variantes e está disponível nos modelos correia
dentada ou fuso de esferas. A variedade de guias garantem uma
boa performance em múltiplas aplicações com excelente resposta
dinâmica, velocidade e força. O ELGA pode ser encomendado
como eixo individual ou como parte de um sistema multi-eixos.
Versatilidade
Simples, durável e altamente
dinâmico – Seu range contém
três variantes de guia que se
adequam a diferentes
necessidades. As possibilidades
de aplicações se tornam ainda
mais amplas graças aos
diferentes tamanhos,
comprimento do eixo e os
opcionais como carros adicionais
e sistema de medição segura.
Protegido
A guia interna é protegida e
permite que o ELGA trabalhe
em ambientes agressivos. A
fita metálica de aço inoxidável
fornece proteção ao sistema e
impede que partículas entrem
na guia e prejudique a
movimentação do eixo.

Portifólio completo
A série ELGA completa o range
da família de eixos EGC
perfeitamente. O ELGA pode ser
utilizado sempre que houver
necessidade de um eixo com
guia e correia protegidas
mantendo o alto desempenho
da família EGC. A série EGC
pode ser utilizada sempre que
a aplicação exigir um alto grau
de rigidez, com otimização de
custos. Além disso, as duas
famílias compartilham as
mesmas interfaces nos carros,
perfil de alumínio e motores.

www.festo.com.br

A série ELGA em detalhes

Design, variantes e característica técnicas

Eixo de fuso ELGA-BS-..
• Precisão no posicionamento
com fuso de esferas
recirculantes

Carro adicional para a versão
de correia dentada
• Opcional, carro móvel
• Ajuda a suportar maiores
cargas e torques laterais

Posição do motor
• Pode ser intalado em ambas
extremidades do eixo
• Rotacionável 4 x 90° (pode ser
trocado a qualquer momento)

Perfil de alumínio
• Design com perfil simétrico
• Perfil estruturado permite
maior rigidez

Central de lubrificação
(versão KF)
• 2 pontos para a lubrificação
da guia, para os patins do
carro e também para o fuso
de esferas.
• Ponto alternativo para um
sistema de lubrificação central
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Sensores de proximidade
• Fácil de instalar sem necessitar
de qualquer acessório
para fixação
• Até dois sensores por ranhuras
• Pode ser facilmente
substituído ou reposicionado

2º sistema de encoder
• Para aplicações seguras com
dois canais
• Aumenta a precisão, segurança
e confiabilidade no
posicionamento dos eixos com
correia dentada
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2015/06
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Eixo de correia dentada
ELGA-TB-..
• Movimentos rápidos de
até 10 m/s
• Tipos de guia:
−− Esferas recirculantes -KF
−− Guia de roletes -RF
−− Guia de bucha plana -G

Conexão para vácuo
Maior proteção graças a
conexão opcional que permite
que o eixo opere pressurizado

Posição do motor
• Pode ser instalado em
qualquer um dos 4 lados
do eixo
• É possível alterar a posição do
motor a qualquer momento
Perfil de alumínio
• Correia dentada mais larga
• Perfil com design simétrico
• Perfil estruturado permite
maior rigidez.

Guia passiva ELFA
• Sem acoplamentos
para motores
• Carro passivo movimentável
• Tipos de guia:
−− Guia de roletes-RF
−− Guia de esferas
recirculantes-KF

Adequado para a indústra
alimentícia
• Design limpo: superfíces lisas,
sem ranhuras nas laterais
• Componentes aprovados
pela FDA
• Tipos de guia:
−− Guia de roletes-RF
−− Guia de esferas
recirculantes-KF

2015/06
– Subject
change
– ELGA eToothed
axes and spindle axes
09/2015 –
Eixos detocorreia
dentada
fuso de belt
esferas

Correia dentada
• Fácil de substituir sem
necessidade de desmontar as
guias ou qualquer outro
componente externo do eixo.
• Material: Policloropreno
(preta) opcional: poliuretano
(branca), aprovado pela FDA

Fita metálica de aço inoxidável
• Livre de ondulações e sempre
fixas por tiras magnéticas
• Elemento “ômega” do carro
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A tecnologia da série ELGA

Eixo de correia dentada ELGA-TB
O eixo ELGA é extremamente
dinâmico graças as altas
velocidades mesmos com cargas
elevadas e cursos longos.

• Guia de esferas
recirculantes - KF no carro para
absorção de maiores forças e
torques laterais, mesmo
durante a movimentação.

• Guia de roletes -RF para
movimentos rápidos e suaves,
mesmo em espaços mais
reduzidos.

• Guia de bucha plana -G para
simples posicionamento ou
como um eixo auxiliar passivo.

ELGA-TB-KF – Guia de esferas
recirculantes

Guia de roletes ELGA-TB-RF

Guia de bucha plana ELGA-TB-G

Nota:
Não há necessidade de
reduções ou engrenagens
adicionais devido
ao tamanho reduzido
dos roletes e das polias.

Eixo de fuso ELGA-BS
Eixo elétrico para movimentos
mais precisos, mesmo com
cargas elevadas e cursos longos.

Tipo de guia: guia de esferas
recirculantes -KF para absorção
de forças e torques laterias,
mesmo durante a movimentação.

Guia de esferas recirculantes
ELGA-BS-KF

Dados técnicos
Tipo

ELGA-TB-KF

Tamanho (= largura do perfil em
mm)

70

Tipo de transmissão

Correia dentada

Tipo da guia (carro)

Guia de esferas
recirculantes

Guia de roletes

Guia de bucha
plana

Guia de esferas
recirculantes

80

ELGA-TB-RF
120

150

70

80

ELGA-TB-G
120

70

80

ELGA-BS-KF
120

70

80

120

150

Fuso de esferas

Curso máximo

[mm]

8500

7400

8500

2900

Velocidade máxima

[m/s]

5

10

5

0,5

Repetibilidade

[μm]

±80

±80

±80

±20

Máxima força de avanço

Fz [N]

350

800

1300

2000

350

800

1300

350

800

1300

Torque máximo em

Mx [Nm]

16

36

104

167

11

30

100

5

10

My [Nm]

132

228

680

1150

40

180

640

30

Mz [Nm]

132

228

680

1150

40

180

640

10

1

1,5

2

300

600

1300

3000

20

16

36

104

167

60

120

132

228

680

1150

20

40

132

228

680

1150

Forças e torques no eixo
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Montagem do motor
Eixos de correia dentada
ELGA-TB-G/-KF/-RF
• O motor pode ser instalado em
qualquer um dos 4 lados das
extremidades do eixo.
• A posição de instalação pode
ser facilmente trocada
posteriormente.

Fuso de esferas
ELGA-BS-KF
• Escolha em qual extremidade
do eixo o motor será instalado.
• A posição de instalação do
motor pode ser rotacionada
em 4x 90°.

Sentido de instalção livremente
selecionável

Motor instalado em qualquer lado

Os benefícios
Maior versatilidade na
montagem do motor. Escolha o
lado em que o motor deve ser
instalado, e rotacione sua
posição caso seja necessário.

Os benefícios
Maior versatilidade na
montagem do motor. Escolha em
qual dos lados o motor será
instalado e altere a posição
caso seja necessário.

Motor à direita ou à
esquerda?
Simplesmente inverta o eixo
em 180°, pois o perfil do eixo
é totalmente simétrico.
Rotacione a posição do motor
para o melhor lado de saída
para os cabos

Carro adicional (opcional)
Para eixos de correia dentada
com guia de esferas
recirculantes-KF
• 1 carro principal e 1 adicional,
livremente móvel
• Para esforços maiores
• Alcança maior vida útil que
um sistema de carro único
• Opções de acessórios
adicionais

Tipo de aplicação:
Duplo pick & place
• Design compacto
• Ambos os eixos Z com
movimentos independentes

Carro adicional (opcional)

Correia dentada adequada para
indústria alimentícia

Lubrificante NSF-H1

• Opcional: Correia dentada da
cor branca produzida em
poliuretano (PU)
• Superfícies sem ranhruras, de
fácil limpeza
• Tipos de guia:
−− Guia de roletes -RF
−− Guia de esferas
recirculantes -KF
• Sensores indutivos livremente
posicionáveis
• Opcional: Conexão de ar para
reduzir a emissão
de partículas

• Componentes internos
aprovados para uso na
indústria de alimentos
e bebidas
• Lubrificante NSF-H1

2015/06 –
– Subject
changedentada
– ELGA eToothed
axes and spindle axes
09/2015
Eixos detocorreia
fuso debelt
esferas

Solução com otimização de espaço
para manipulação de componentes

ELGA em sua versão adequada
para indústria alimentícia:
Possui um perfil com
superfície lisa e sem ranhuras
além de uma correia de
poliuretano que não solta
partículas durante a operação

Sensor adequado com IP67
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Movimentos seguros – Sensores e soluções seguras

Para ranhuras de 8 mm
Sensor indutivo SIES-8M
• Até 2 sensores na ranhura do
perfil. O sensor fica protegido e
seus cabos bem agrupados
dentro da ranhura, sem bordas
salientes para fora do eixo.
Sensor indutivo SIEN-M8B
• Até 2 sensores podem ser
utilizados na lateral do eixo em
conjunto com o came de
comutação. Os sensores
possuem a opção normal
aberto e normal fechado com
saída PNP ou NPN e grau de
proteção IP67.

2º sistema de medição - Encoder
linear
• Adequado para aplicações
orientadas de segurança
(dois canais)
Nem toda a mecânica do eixo
pode ser monitorada com
precisão apenas por meio
do encoder presente no
servomotor ou pelas funções
de segurança do driver e de
dispositivos externos.
Um encoder linear, é um
sistema de monitoramento
instalado diretamente no carro
do eixo, que garante uma
resposta mais precisa e aumenta
a confiabilidade e segurança
durante o posicionamento.
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Características SIES-8M
• Distânicia de detecção 1,5 mm
• Repetibilidade ±50 μm (radial)
• Status inicial do display:
2 LEDs amarelos para melhor
visualização – independente
da direção
• Comprimento máx. do
cabo 7,5 m
• Conexão elétrica:
Cabo de 3 fios ou 3 pinos M8x1
Caraterísticas SIEN-M8B
• Distância de detecção 1,5 mm
• Repetibilidade ±70 μm
• Status inicial do display:
LED amarelo para melhor
visualização
• Comprimento máx. do
cabo 2,5 m
• Conexão elétrica: Cabo de
3 fios ou 3 pinos M8x1

Maior precisão de
posicionamento e máxima
velocidade
• Encoder linear incremental
para detecção de posição
• Detecção da posição absoluta
melhorada com o encoder
linear
• Detecção de deslocamento
mecânico do carro e toda sua
elasticidade
• Imprecisções no descocamento
ou diferença entre a posição
real e a medida são corrigidas
pelo driver automaticamente
• Resolução mínima do encoder
linear: 2,5 μm em uma
velocidade de 4 m/s

de correia
e fuso de
ELGA Toothed belt Eixos
axes and
spindledentada
axes – Subject
to esferas
change – 09/2015
2015/06

Combinação perfeita: Linha da Festo de drivers e motores

Drivers e controladores
Driver para Servomotor
CMMP-AS-M0/M3
Os drivers para servo
motores fornecem uma alta
funcionalidade para
movimentos dinâmicos.
Driver CMMP-AS-M0 com
funções mais básicas e driver
CMMP-AS-M3 com módulos
de expansão, (ex. com
comunicação fieldbus e funções
avançadas de segurança).

Ferramentas de softwares Festo:
Softwares de fácil
comissionamento, programação
e parametrização
• Parada segura integrada ao
driver para aplicações seguras
• Cartão de memória para extrair
e importar parâmetros
e firmware
• Safe Torque Off (STO)
integrado até Categoria 4, PLe
• Funções de parada segura e
monitoramento seguro de
velocidade até Categoria 4, PLe

Driver para motores de passo
CMMx-ST
Driver CMMS-ST para motores de
passo com opção de controle em
malha fechada via encoders.
Alternativamente, pode ser
utilizado sem encoder em malha
aberta como uma opção de
baixo custo.

CMMO-ST é um driver compacto
para motores de passo – possui
os modos “Web Config” e
“WebDiag”, que permitem
modificar e visualizar parâmetros
da configuração e acessar
diagnósticos através de uma
página HTML. Basta digitar o
endereço de IP no web browser
e acessar os parâmetros.
Função STO (Safe Torque Off )
até Categoria 3, PLe.

CMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3

CMMS-ST

CMMO-ST

Servomotor EMME-AS

Motor de passo EMMS-ST

Motores
Servomotores EMMS/E-AS
• Disponíveis com encoder única
volta, e encoders multi voltas
• Grau de proteção IP65 para os
conectores e a carcaça
do motor.
Motores de passo EMMS-ST
• Encoder opcional para
operação em malha fechada
• Grau de proteção IP65 para os
conectores e a carcaça
do motor.

Servomotor EMMS-AS

2015/06 – Subject
change
– ELGAeToothed
axes and spindle axes
09/2015
Eixos detocorreia
dentada
fuso de belt
esferas
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Eixos de correia dentada e fuso de esferas ELGA

Dimensionamento fácil e rápido com PositioningDrives
PositioningDrives é um software
capaz de calcular a combinação
ideal para sua aplicação a partir
de um range diversificado de
produtos (eixos, motores ,
drivers, controladores e opções
de acessórios), após a inserção
de alguns dados básicos de sua
aplicação (ex. carga máx., tempo
de ciclo, etc). Especificando os
parâmetros necessários, a

ferramenta também calcula de
forma rápida e confiável os
valores de torque, velocidade,
aceleração e outros dados da
solução.
O PositioningDrives previne erros
de dimensionamento e
economiza seu tempo, pois
seleciona as melhores
combinações para atender sua
necessidade.

PositioningDrives facilita a configuração e elimina custos de dimensionamento

Complemento de linha: Eixos de correia dentada e fuso de esferas EGC/EGC-HD

Comum a todos: O perfil dos
eixos possuem um design com
secções cruzadas que melhoram
e aumentam consideravelmente
a rigidez do eixo e sua
capacidade de carga.

Tipos de carro
• Carro estendido
• Carro adicional
• Carro protegido
Trava opcional no carro
• Sistema seguro com trava
pneumática que bloqueia o
movimento diretamente
no carro
Dados técnicos
• Velocidade máxima: 5 m/s
• Curso máximo: 8,5 m
• Máx. Força de avanço: 3000 N
• Máx. Torque lateral no eixo:
900 Nm para a versão HD

Máxima produtividade é uma questão de ambição.
Você concorda com esta ideia? Ficaríamos satisfeitos em
lhe ajudar a alcançar seus objetivos por meio de nossas
quatro palavras-chave:
• Segurança • Eficiência • Simplicidade • Competência
Nós somos os engenheiros da produtividade.
Descubra novas dimensões na sua empresa em:
www.festo.com/whyfesto

Eixo de correia dentada EGC-TB

Eixo de correia dentada EGC-TB-HD

Eixo de fuso EGC-BS

Eixo de fuso EGC-BS-HD

135655 pt 08/2015 – Erros e omissões são possíveis

O range completo dos eixos EGC
está disponível em diversos
tamanhos e tipos de guia – tanto
para a versão de correia dentada
quanto para fuso de esferas. O
modelo EGC-HD, possui duas
guias paralelas reforçadas que
suportam maior capacidade de
carga . A guia absorve maiores
forças e torque laterais
e tambem se adequa a sistemas
de manipulação multi-eixos.

