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Automatyzacja z wykorzystaniem napędów elektrycznych
Zaufaj partnerowi ustalającemu od dziesięcioleci standardy technologiczne. Zarówno w automatyzacji
pneumatycznej jak i elektrycznej. Możesz spodziewać się pełnego pakietu, niezależnie, czy mowa o systemie
mechanicznym, czy zintegrowanych rozwiązaniach sterowania ruchem.
Najwyższej jakości technika ruchu liniowego oznacza wysoką dynamikę, wydajność, doskonałą precyzję,
wysoką obciążalność oraz wytrzymałość produktu, dopasowaną do wybranego zastosowania. Wyznaczamy
coraz wyższe standardy opracowując silniki, sterowniki silników i systemy napędowe, dostarczając wszystkie
elementy z jednego źródła – idealne rozwiązanie dla całych układów napędów elektrycznych.
Bezpłatne, proste oraz intuicyjne w obsłudze narzędzia programowe zwiększają wydajność i efektywność
pracy, a także zabezpieczają przed niepotrzebną rozbudową infrastruktury. Naszą ofertę uzupełniają napędy
obrotowe i chwytaki, rozwiązania dedykowane technice bezpieczeństwa oraz szeroki zakres systemów
manipulacji. Zawsze myślimy o krok naprzód – dla Ciebie.

Doskonałe
rozwiązania

w zakresie
techniki, systemów
mechanicznych
i napędów

Strona 19

Strona 24

Silniki, systemy napędowe, sterowniki

Bezpieczeństwo, oprogramowanie,
systemy manipulacji

19 Z integrowany napęd EMCA z inteligentnym
silnikiem serwo MTR-DCI
20 Sterownik silnika serwo CMMP-AS z silnikiem
serwo EMMS/E-AS
21 Sterownik silnika skokowego CMMS-ST
z silnikiem skokowym EMMS-ST
22 Sterownik silnika CMMO-ST
23 Przegląd sterowników Festo

24 Bezpieczeństwo funkcjonalne
25 PositioningDrives – narzędzia programowe
do doboru systemów napędów
26 Systemy manipulacji

3

Przegląd elektrycznej techniki automatyzacji
Poziom zarządzania

System zarządzania

Poziom sterowania

Kompaktowy sterownik CECC

Poziom
obiektowy

Sterownik silnika serwo
CMMP-AS

Panel operatorski CDPX
ze zintegrowanym PLC

Sterownik silnika skokowego
CMMO-ST

Silniki serwo
EMMS/E-AS
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Elektryczna

Serwopneumatyczna

Pneumatyczna

Poziom
siłownika/
czujnika

Platforma automatyzacji CPX
z opcjonalnym modułem PLC

Silniki skokowe
EMMS-ST

Napędy liniowe
EGC-TB

EGC-TB-HD

ELGA-TB-G/-KF/-RF

EGC-BS

EGC-BS-HD

ELGA-BS-KF

ELGR

ELGG

EGSK/EGSP

Sterownik silnika
skokowego CMMS-ST

Napęd miniaturowy
EGSL

Napędy
wysięgnikowe
DGEA

Sterownik do robotów CMXR
Ethernet

Sterownik modułowy CECX

FHPP
Profil FHHP
(Festo Handling and
Positioning Profile)

Siłowniki elektryczne
EPCO

Silniki serwo
MTR-DCI

Sterownik silnika
SFC-DC

Napędy obrotowe
ERMO

Chwytak
HGPLE

Moduły obrotowe
ERMB

FST 4
Festo Software
Tool

FCT
Festo Configuration
Tool

Interfejs AS

Zintegrowane napędy
EMCA

Fieldbus

CoDeSys
dostarczany przez
Festo

Modbus TCP

ESBF
Podnoszące moduły
obrotowe EHMB

Oprogramowanie
PositioningDrives
Oprogramowanie do
doboru napędów
elektrycznych
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Napęd EGC/EGC-HD z paskiem zębatym lub ze śrubą
Szeroka gama rozwiązań
z licznymi wariantami, np.
w zakresie wysokiej dynamiki
ruchu i prędkości, dużych
obciążeń i wysokich wartości
momentów. Ogólnie rzecz biorąc
jest to nowa gama napędów
z zakresu mechatronicznych,
modułowych systemów wieloosiowych odpowiednich zarówno
dla samodzielnych jak i kompletnych rozwiązań systemowych.

Profile napędów EGC o proporcjonalnych do obciążeń wymiarach
i zoptymalizowanym przekroju
gwarantują maksymalną
sztywność i obciążalność.
Wyznaczają one nowy standard
w zakresie prędkości, przyspieszenia i wytrzymałości na przeciążenia.

Napęd z paskiem zębatym
EGC-(HD)-TB
Dynamiczny napęd zapewniający
duże prędkości i dużą obciążalność przy długim skoku.

Napęd ze śrubą EGC-(HD)-BS
Precyzyjny napęd o wysokiej
dokładności i płynności ruchu,
dużej obciążalności i długich
skokach.

Oś prowadząca EGC-FA
Beznapędowa liniowa jednostka
prowadząca stanowiąca punkt
podparcia dla obciążeń momentowych w zastosowaniach
wieloosiowych.

Uniwersalność montażu silnika
dla EGC-(HD)-TB
• Silnik można zamocować
po dowolnej z 4 stron
• Możliwość zmiany w dowolnym
momencie

Korzyści:
Zastosowanie jednego wariantu
mocowania o jednym numerze
części jako standardu i modyfikowanie pozycji w razie
potrzeby.

Dodatkową korzyść stanowi
duża sprawność napędu, dzięki
której można często zastosować
mniejszą wielkość napędu,
szczególnie w przypadku
napędów ze śrubą!

Nowa wersja EGC-HD ze wzmocnioną prowadnicą oferuje
niezwykle dużą obciążalność
i wytrzymałość a także wysokie
prędkości i przyspieszenie.

Poszczególne wersje
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Różne wersje wózków

Drugi wózek
• Umożliwia pracę przy wyższych
obciążeniach osiowych
i poprzecznych
• Swobodnie poruszający się

Wydłużony wózek
• Dłuższa prowadnica
• Umożliwia pracę przy wyższych
obciążeniach momentowych

Wózek z zabezpieczeniem
• Elementy zgarniające po obu
stronach wózka usuwają
zanieczyszczenia i płynów
z zewnętrznej prowadnicy

Większa niezawodność dzięki
zastosowaniu opcjonalnych
czujników
• Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
SIES-8 M
• Możliwość zamocowania do
dwóch czujników w rowkach
profilu

Dodatkowy indukcyjny enkoder
położenia EGC-..-M
• Większa dokładność
bezwzględna, minimalna
rozdzielczość 2,5 µm
• Odpowiednie dla rozwiązań
zorientowanych na
bezpieczeństwo (drugi kanał)
• Naturalne niedokładności
systemu mogą zostać łatwo
wyregulowane

Jednostka zaciskowa EGC-..-HPN
do mocowania wózka
• Do zastosowań związanych
z bezpieczeństwem
• Rozwiązania dla kategorii
bezpieczeństwa 1, 2 oraz 3 wg
EN 13849-1 można stosować
z wersjami jedno i dwukanałowymi.

Nacisk na bezpieczeństwo

Typ

EGC-TB/BS-KF

EGC-HD-TB/BS

Wielkość

50/70/80/120/185

125/160/220

Napęd

Napęd z paskiem zębatym/
napęd ze śrubą

Napęd z paskiem zębatym/
napęd ze śrubą

Maks. skok

[mm]

5 000/8 500 (10 000)

5 000/2 400

Maks. prędkość

[m/s]

5/2

5/1,5

Dokładność powtarzalności

[mm]

±0,08... 0,02

±0,08... 0,02

Maks. siła Fx

[N]

2 500/3 000

1 800/1 300

Maks. obciążenie momentem Mx [Nm]

529

900

Maks. obciążenie momentem
My/Mz

1 820

1 450

Moduł do podłączenia
centralnego smarowania

Moduł do podłączenia
centralnego smarowania

Opcje

[Nm]
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Napęd ELGA z paskiem zębatym i napęd ze śrubą
Cała rodzina napędów ELGA
z zabezpieczoną prowadnicą
w różnych wariantach jest
dostępna z napędem z paskiem
zębatym bądź śrubą, zarówno
w wersjach indywidualnych
lub jako pełne rozwiązanie
w standardowych systemach
manipulacji.

Napędy z paskiem zębatym
ELGA-TB cechują się wysoką
dynamiką i przystosowane są
do wysokich prędkości. Napęd
ze śrubą ELGA-BS zapewnia
precyzję i płynność działania.
Oba są odpowiednie do pracy
z dużymi obciążeniami i długimi
skokami.

Wewnętrzna prowadnica, listwa
maskująca ze stali nierdzewnej,
niemalże całkowity brak szczelin
i koło napinające w wózku
zapewniają doskonałą ochronę
wewnątrz i na zewnątrz napędu,
także w pomieszczeniach typu
cleanroom.

Prowadzenie na rolkach ELGA-TB-RF

Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
ELGA-TB-G

Prowadzenie na łożyskach kulkowych
ELGA-BS-KF

• Prowadnica rolkowa -RF
dla manipulacji o wysokiej
dynamice ruchu dla średnich
i dużych obciążeń.

• Prowadzenie na łożyskach
ślizgowych -G dla łatwego
pozycjonowania i zadań
manipulacji bądź w charakterze
napędu głównego do pracy
z prowadnicami zewnętrznymi.

Przegląd wersji prowadnic

Prowadzenie na łożyskach kulkowych
ELGA-TB-KF

Napęd z paskiem zębatym
ELGA-TB-..
• Prowadzenie na łożyskach
kulkowych KF pozwala, nawet
podczas ruchu na duże
obciążenia wózków
i prowadnic momentami
i siłami poprzecznymi.

Napęd ze śrubą ELGA-BS-..
• Prowadzenie na łożyskach
kulkowych -KF dla przenoszenia dużych sił poprzecznych
i momentów, także w czasie
ruchu (nowość 2016)

Położenia silnika

Swobodny wybór położenia silnika
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Napęd z paskiem zębatym
ELGA-TB-KF/RF/G
• Silnik można zamocować
po dowolnej z 4 stron
• Możliwość zmiany w dowolnym
momencie
• Wtyczka obracana 4 x 90°,
może być zmieniana
w dowolnej chwili

Swobodny wybór kierunku wtyczki

Napędy ze śrubą
ELGA-BS-KF
• Swobodny wybór montażu
z obu stron napędu
• Możliwość obrotu o 4 x 90°,
możliwość późniejszej
modyfikacji
• Wybór położenia silnika
po lewej lub prawej stronie
poprzez obrócenie napędu
o 180°

Inne warianty w ramach rodziny
ELGA

Drugi wózek na napędzie ELGA-TB-KF

Liniowa oś prowadząca bez napędu
ELFA-..

Odpowiednia do stosowania w strefie
bezpośredniego kontaktu
z żywnością: ELGA-..-F1

Drugi wózek
Do napędów z paskiem zębatym
z prowadzeniem na łożyskach
kulkowych -KF
• 1 napędowy i 1 swobodnie
poruszający się wózek
• Do większych obciążeń
i momentów
• Wydłużona żywotność dzięki
zmniejszonemu obciążeniu
prowadnic
• Dodatkowe opcje montażowe

Osie prowadzące ELFA
• Bez własnego napędu
• Swobodnie poruszający się,
pasywny wózek
• Wersje prowadnic:
−− Prowadzenie na rolkach -RF
−− Prowadzenie na łożyskach
kulkowych -KF
(nowe w 2016)

Osie dopuszczone do
stosowania w przemyśle
spożywczym
• Clean Look: gładkie
powierzchnie, bez rowków
na czujniki
• Materiały zgodne z FDA
• Wersje prowadnic:
−− Prowadzenie na rolkach -RF
−− Prowadzenie na łożyskach
kulkowych -KF
(nowe w 2016)

Nacisk na bezpieczeństwo

Dowolne ustawienie czujnika IP67

Większa niezawodność dzięki
opcjonalnym czujnikom
krańcowym
• Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
• Możliwość zamocowania
w rowku profilu, bez wystających krawędzi i dodatkowych
elementów mocujących
• Zabezpieczenie mocowania
w uchwycie czujnika typu Clean
Design (tworzywo sztuczne),
łatwość czyszczenia

Przyrostowy system pomiaru
położenia do wykrywania położenia

Typ

ELGA-TB-KF

Wielkość (= szerokość profilu w mm)

70

Napęd

Pasek zębaty

Typ prowadzenia (wózek)

Prowadzenie na łożyskach Prowadzenie na
kulkowych
rolkach

80

ELGA-TB-RF
120

150

70

80

Układ pomiaru położenia do
monitorowania napędów
liniowych
• Odpowiednie dla rozwiązań
zorientowanych na
bezpieczeństwo (drugi kanał)
• Liniowy system pomiarowy
do bezpośredniego
monitorowania położenia
wózka osiowego
• Minimalna rozdzielczość:
2,5 µm przy maks. 4 m/s

ELGA-TB-G
120

70

80

ELGA-BS-KF
120

70

120

150

Śruba toczna
Prowadzenie na
Prowadzenie na łożyskach
łożyskach ślizgowych kulkowych

Maks. skok [mm]

8 500

7 400

8 500

2 900

Maks. prędkość [m/s]

5

10

5

0,5

Dokładność powtarzalności [µm]

±80

±80

±80

±20

Maks. siła posuwu Fz [N]

350

800

1 300 2 000 350

800

1 300 350

800

Mx [Nm]

16

36

104

167

30

100

5

My [Nm]

132

228

680

1 150 40

180

640

Mz [Nm]

132

228

680

1 150 40

180

640

Maks. obciążenie
momentem

80
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1

1,5

2

1 300 300

600

1 300 3 000

10

20

16

36

104

167

30

60

120

132

228

680

1 150

10

20

40

132

228

680

1 150
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Napęd ELGR/ELGG z paskiem zębatym
Doskonały do zastosowań,
w których wymagania dotyczące
obciążeń mechanicznych,
dynamiki ruchu i precyzji
są stosunkowo niewielkie.
Elastyczność napędów ELGR
i ELGG oraz szeroki zakres
zastosowań czyni je doskonałymi
do prostszych zastosowań
wymagających oszczędnych
rozwiązań i wysokiej żywotności
nawet do 5 000 km.

Napęd z paskiem zębatym ELGR
• Jeden wózek napędowy
• Opcjonalnie 1 lub 2 dodatkowe
swobodnie poruszające się
wózki z zewnętrzną prowadnicą
i dodatkowymi opcjami
montażu

Napęd z paskiem zębatym ELGG
• Dwa wózki napędowe
• Dla długich, centrujących
skoków w branży maszyn
pakujących
• Jako chwytak ze skokiem do
300 mm po każdej stronie
i 10 kg obciążenia
• Jako napędy drzwi
automatycznych

ELGR:
Ruch w tym samym kierunku
Do paska zębatego podłączony
jest jeden wózek, a drugi
porusza się swobodnie,
zapewniając większą
obciążalność prowadnicy.

ELGG:
Ruch w przeciwnych kierunkach
Oba wózki są połączone
z paskiem zębatym i poruszają
się synchronicznie w przeciwnych
kierunkach.

Różne opcje ruchu dzięki
dodatkowemu wózkowi

Optimised Motion Series
Przenoszenie i pozycjonowanie łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej.
Napęd z paskiem zębatym
ELGR z zamocowanym na
stałe silnikiem i sterownikiem
CMMO-ST – wszystko
z jednym numerem kodu
zamówieniowego.
Dodatkowa korzyść to szybkie
uruchomienie przez
przeglądarkę internetową
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Wersje prowadnic dla
ELGR/ELGG
•  Prowadzenia na łożyskach
kulkowych: dla średnich
obciążeń, z bardzo dobrą
charakterystyką ruchową przy
dużym obciążeniu momentem
•  Prowadzenie na łożyskach
ślizgowych (na zamówienie):
dla małych obciążeń bądź
do pracy w wilgotnym lub
zapylonym środowisku
(dla pyłów nie posiadających
właściwości ściernych)

Bezpieczeństwo położenia
końcowego dla IP67 z SIES-8M

Bezpieczeństwo dzięki
opcjonalnemu czujnikowi
położeń końcowych
Czujnik zbliżeniowy, wraz
z mocowaniem czujnika
i elementem przełączającym
mogą być zamocowane
na dowolnym napędzie.
• Wyjście dwustanowe PNP
lub NPN
• Odległość przełączania 1,5 mm
• Dokładność powtarzalności
±50 μm (osiowa)
• Sygnalizowanie stanu wyjść:
Dwie żółte diody LED są lepiej
widoczne – niezależnie od
kierunku

Swoboda w przyłączaniu silnika
do napędów ELGR i ELGG
• Silnik można zamocować
po dowolnej z 4 stron
• Możliwość zmiany w dowolnym
momencie
Bezpieczeństwo położenia
końcowego dla IP67 z SIES-8M

Korzyści:
Możliwość określenia standardu
przyłączania za pomocą jednego
numeru części i przestawiania
elementów w zależności
od potrzeb.

Napędy EGSK/EGSP ze śrubą
Doskonałe wszędzie tam,
gdzie wymagana jest precyzja,
dokładność powtarzalności,
kompaktowość i sztywność:
elektryczne napędy ze śrubą
EGSK/EGSP.

Do standardowych zadań:
napęd EGSK.
Dla zaawansowanych
zastosowań wymagających
zwiększonej precyzji
i wydajności: seria EGSP
z prowadzeniem na łożyskach
kulkowych.

Korzyści
• Dokładność powtarzalności
3 μm
• Obudowa wykonana z litej stali
pełni jednocześnie rolę
prowadnicy
• Opcjonalna osłona śruby
pociągowej o dowolnej
wielkości
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Siłownik elektryczny EPCO
Siłownik elektryczny ze śrubą
toczną, tłoczyskiem zabezpieczonym przed obrotem
i prowadzeniem na łożyskach
ślizgowych dostępny jest w trzech
rozmiarach z dwoma skokami
śruby każdy. Posiada zamocowany na stałe, optymalnie
dopasowany silnik. Siłownik jest
łatwy do czyszczenia dzięki
konstrukcji Clean Look z gładkimi
powierzchniami co zabezpiecza
przed zanieczyszczeniami.
Obustronna amortyzacja
w położeniach końcowych
zmniejsza siłę uderzenia,
obciążenie i poziom hałasu.
Silny i kompaktowy, o długim
okresie eksploatacji wynoszącym
10 000 km.

Optimised Motion Series
Przenoszenie
i pozycjonowanie łatwiejsze
niż kiedykolwiek wcześniej.
Siłownik elektryczny EPCO
zamocowanym na stałe
silnikiem i sterownikiem
CMMO-ST – wszystko
z jednym numerem kodu.

Opcje siłownika
• Tłoczysko z gwintem
wewnętrznym
• Wydłużenie tłoczyska
• Jednostka prowadząca
−− Większa obciążalność dzięki
prowadzeniu na łożyskach
kulkowych
−− Przenoszenie sił poprzecznych
−− Do zabezpieczenia
siłowników przed skręcaniem
przy dużych momentach
obciążających
Opcje silnika
• Uniwersalność montażu silnika
−− Swobodny wybór kierunku
połączenia przewodów
silnika: 4 x 90°
−− Standardowy kierunek
przyłączy: do góry
• Enkoder
−− Z enkoderem do pracy
ze sprzężeniem zwrotnym
−− Bez enkodera do zoptymalizowanej pod kątem kosztów
pracy w pętli otwartej
• Hamulec

Opcjonalna sygnalizacja
położenia
• Alternatywny uchwyt czujnika
(do zamocownaia na siłowniku)
−− Szyna czujników wykonana
z aluminium
−− Plastikowy uchwyt czujnika
typu Clean Design
• Czujnik SME-/SMT-8 dla ruchu
referencyjnego lub sygnalizacji
położeń

Mocowanie siłownika
• Możliwość mocowania
z przodu za pomocą śrub
lub za pomocą dwóch rowków
montażowych znajdujących się
w dolnej powierzchni profilu
• Liczne akcesoria montażowe
przeznaczone do montażu
w różnych warunkach
np.: mocowania kołnierzowego,
wahliwego lub na łapach.

Dodatkowa korzyść to szybkie
uruchomienie przez
przeglądarkę internetową

Wielkość
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Swobodne ustawienie czujnika
zbliżeniowego IP67

16

25

40

Maks. skok

[mm]

200

300

400

Maks. siła posuwu

[N]

125

350

650

Maks. prędkość
Maks. siła poprzeczna Fy/z
(z zewnętrzną prowadnicą)

[mm/s]
[N]

300
187

500
335

460
398

Dokładność powtarzalności

[mm]

±0,02

Siłownik elektryczny ESBF
Siłownik elektryczny ESBF
dostępny w sześciu rozmiarach
o trzech skokach śruby, każdy
ma śrubę toczną w standardzie,
ale jest też oferowany ze śrubą
trapezową do rozmiaru 50 włącznie.
Zgodność z normą ISO 15552,
tłoczysko zabezpieczone przed
obrotem z prowadzeniem na
łożyskach ślizgowych. ESBF jest
łatwy do czyszczenia dzięki
konstrukcji Clean Look z gładkimi
powierzchniami co zabezpiecza
przed zanieczyszczeniami.
Jest również bardzo wydajny
z maksymalną siłą posuwu do
17 kN i żywotnością 10 000 km.

Opcje siłownika
• Jednostka prowadząca
−− Prowadzenie na łożyskach
kulkowych i wysoka
obciążalność
−− Przenoszenie sił
poprzecznych
−− Zwiększone zabezpieczenie
siłowników przed
skręcaniem przy dużym
obciążeniu momentem
• Tłoczysko z gwintem
wewnętrznym
• Wydłużenie tłoczyska
• Smar NSF-H1 warunkowo
dopuszczony do stosowania
w strefie bezpośredniego
kontaktu z żywnością
• Uszczelnione zestawy montażowe silnika z przyłączem
otworu odpowietrzającego
zapewniające stopień ochrony
IP65

Elastyczny montaż silnika
• Mocowanie współosiowe:
swobodny wybór kierunku
połączenia przewodów silnika:
4 x 90°
• Mocowanie równoległe:
swobodny wybór kierunku
wyjścia przewodów silnika:
3 x 90°

• Opcjonalne przyłącze otworu
odpowietrzającego do pracy
w szkodliwym bądź zanieczyszczonym środowisku
(IP65)
• Zabezpieczone tłoczysko,
uszczelnienie i łożysko,
ze szczelnymi mieszkami
umożliwiające pracę
w szczególnie zanieczyszczonych środowiskach

40

50

Opcjonalna sygnalizacja
położenia
• Alternatywny uchwyt czujnika
(do zamocowania na siłowniku)
−− Szyna czujników wykonana
z aluminium
−− Uchwyt czujnika typu Clean
Design z tworzywa
sztucznego
• Czujnik SME-/SMT-8 dla ruchu
referencyjnego lub sygnalizacji
położeń

Wielkość

32

63

80

Napęd/typ śruby

Śruba toczna (BS),
śruba trapezowa (LS)

Śruba toczna (BS)

100

Maks. skok

[mm]

800

800

1 000

1 200

1 500

1 500

Maks. siła posuwu

[N]

1 000

3 000

5 000

7 000

12 000

17 000

Maks. prędkość

[mm/s]

1,1

1,2

1,2

1,35

1,34

1,34

Dokładność powtarzalności

[mm]

±0,01
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Napęd elektromechaniczny EGSL
Napęd EGSL został zaprojektowany
tak, aby osiągnąć wyjątkowe
parametry w zakresie precyzji,
obciążalności i dynamiki ruchu,
nawet w ograniczonej przestrzeni.
Dzięki temu stanowi on doskonały produkt na potrzeby
ekonomicznego pozycjonowania,
gdzie wystarcza skok równy
maksymalnie 300 mm. Napęd
ujawnia swoje mocne strony
w zastosowaniach wymagających
pionowego przemieszczania
i krótkiego skoku w różnych
położeniach, np. przy
precyzyjnym przesuwaniu,
chwytaniu i wciskaniu z zachowaniem liniowości i równoległości ruchu w zakresie 1/100
mm nawet przy dużych
obciążeniach mechanicznych!

Korzyści
• Precyzyjne i elastyczne
pozycjonowanie z dokładnością powtarzalności
do ± 0,02 mm
• Doskonale nadaje się do pracy
w pionie, np. przy wciskaniu
lub łączeniu elementów
• Ochrona przed pyłem
i niewielkimi cząstkami
w obszarze prowadnicy dzięki
całkowicie osłoniętej śrubie;
opcjonalnie dostępna jest
dodatkowa osłona prowadnicy
• Prosta i tania sygnalizacja
położenia dzięki rowkom dla
czujników po prawej i lewej
stronie

• Odpowiednie programy
narzędziowe do projektowania
(PositioningDrives), konfiguracji
i uruchamiania w pakiecie
zintegrowanego oprogramo
wania FCT (Festo Configuration
Tool).

Warianty mocowania silnika
Większa elastyczność dzięki
opcjom różnego mocowania
silnika: równoległemu lub
osiowemu.

Przy mocowaniu osiowym
silnik można obrócić 4 x 90°,
co pozwala na perfekcyjne
dostosowanie jego pozycji
do warunków instalacji.

Wielkość

45

55

75

Skok roboczy

[mm]

50

100, 200

100, 200, 250

100, 200, 300

Maks. prędkość

[m/s]

0,5

1,0

1,0

1,3

Siła posuwu Fx

[N]

75

150

300

450

Mx

[Nm]

6,2

18,6

33,1

67,4

My

[Nm]

6,0

16,3

33,3

47,1

Mz

[Nm]

6,0

16,3

33,3

47,1

[mm]
[kg]

±0,015
6

10

14

Moment obrotowy

Dokładność powtarzalności
Maks obciążenie poziome/pion.
14

35

2

Napęd wysięgnikowy z paskiem zębatym DGEA
Napęd wysięgnikowy DGEA
z prowadnicą toczną i napędem
z paskiem zębatym zapewnia
długie skoki, wysokie przyspieszenie przy dobrej dokładności
powtarzalności. Idealny do
systemów manipulacyjnych
oraz wszystkich zastosowań,
w których konieczne jest przemieszczanie dużych obciążeń
na przestrzeni długiego skoku.

Wydajność i oszczędność – DGEA
z opcjonalną przekładnią kątową
i mocowanym bezpośrednio silnikiem
serwo

DGEA zawdzięcza swoją
znakomitą dynamikę pracy
zmniejszonej masie elementów
ruchomych: silnik, przekładnia
i głowica napędu są zamocowane
nieruchomo, a tylko główny
profil jest przemieszczany wraz
z obciążeniem.

Korzyści
• Dobra dokładność
powtarzalności do ±50 µm
• Obciążenia do 20 kg przy
skoku do 1 000 mm w ruchu
pionowym
• Ochrona przed zanieczyszczeniami: prowadnica
toczna wbudowana w profil
• Dwie możliwości montażu
silnika: prostopadle do profilu
bądź równolegle, z zastosowaniem przekładni kątowej

Poprawione parametry drgań:
Charakterystyka konstrukcji
Ω-drive
Napęd wysięgnikowy napędzany
jest za pomocą zębatki osadzonej w wózku. Przesuwa się on
wzdłuż nieruchomego paska

zębatego o skończonej długości
w kształcie litery omega.
Wyjątkowo płaska konstrukcja
głowicy napędu zdecydowanie
polepsza charakterystykę drgań.

Wielkość
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Prowadnica

Prowadnica toczna z obiegowymi łożyskami kulkowymi

Maks. skok znamionowy

[mm]

1... 800

25
1... 900

40
1... 1 000

Maks. obciążenie, poziome

[kg]

5

10

20

Maks. obciążenie, pionowe

[kg]

7

18

27

Maks. siła posuwu

[N]

230

400

1 000

Maks. prędkość

[m/s]

3

Dokładność powtarzalności

[mm]

±0,05

Fy maks.

[N]

2 000

3 080

7 300

Fy maks.

[N]

2 000

3 080

7 300

Dopuszczalne siły i momenty

Mx maks.

[Nm]

19

28

133

My maks.

[Nm]

94

230

665

Mz maks.

[Nm]

65

160

460
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Napęd obrotowy ERMO

Połączenie siłownika z napędem
obrotowym w systemie
modułowym

Napęd obrotowy ERMO posiada
sztywne i bezluzowe łożysko, co
pozwala na przenoszenie dużych
sił i momentów. Silnik skokowy
i przekładnia są zintegrowane.
Jest to kompletne rozwiązanie
dla obracania i ustalania
położenia części i elementów
roboczych bądź obracania
dużych ładunków. Pakiet
rozwiązań może też zostać
zastosowany dla prostych
zastosowań stołu obrotowego,
takich jak stanowiska robocze
obsługiwane ręcznie. Obejmuje
wałek drążony na kable i przewody o dużej żywotności ponad
5 milionów cykli.

Opcjonalny czujnik referencyjny
• Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
z przyłączem M8
• Do ruchu referencyjnego
bądź wykrywania położenia
• Idealny do zastosowań
wieloobrotowych

Interfejsy montażowe
• Interfejsy na kołnierzu
i obudowie, identyczne
ze stosowanymi w pneumatycznych napędach wahadłowych DSM/DSM-B
• Interfejsy pozwalające na
połączenie z innymi napędami,
takimi jak
−− Siłownik elektryczny EPCO
−− Napęd elektryczny EGSL

Silnik i kable przyłączeniowe
• Silnik może zostać
zamocowany i obracany 3 x 90°
• Możliwość zmiany w dowolnym
momencie
• Kable do stosowania
w prowadnicach kabli zgodne
z IP54 zasilacza (obciążenia)
i sterownika, do 10 m długości

Opcjonalne ograniczenie kąta
obrotu
• Ustawienie kąta obrotu do
maks. 270°
• Prosta regulacja, możliwość
zmiany w dowolnej chwili
• Zewnętrzny zespół mocujący,
może być zmieniany

Czujnik zbliżeniowy SIEN zgodny
z IP67 zintegrowany z obudową

Optimised Motion Series
Przenoszenie i pozycjonowanie
łatwiejsze niż kiedykolwiek
wcześniej. Napęd obrotowy
ERMO z zamocowany na stałe
silnikiem i sterownikiem
CMMO-ST – wszystko z jednym
numerem kodu.
Dodatkowa korzyść to szybkie
uruchomienie przez
przeglądarkę internetową
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Wielkość

12

16

25

32

Rozmiar kołnierza

[mm]

58 x 58

68 x 68

83 x 83

105 x 105

Moment obrotowy

[Nm]

0,15

0,8

2,5

5

Maks. masowy moment
bezwładności

[kg·cm²] 3

13

65

164

Prędkość

[°/s]

600

600

400

300

Dokładność powtarzalności

[°/s]

±0,05

±0,05

±0,05

±0,1

Maks. moment osiowy

[N]

500

600

700

800

Maks. moment promieniowy

[N]

500

750

1 200

2 000

Moduł obrotowy ERMB
Obciążenia do 15 kg mogą być
dynamicznie i elastycznie
obracane za pomocą swobodnie
ustawianego, elektrycznego
modułu obrotowego ERMB.
Może być stosowany jako oś
obrotu dla dowolnego kąta
obrotu >360° bądź jako mały,
samodzielny stół obrotowy NC.

Dopasowany zakres silników
Możliwe jest wykorzystanie
silników serwo bądź silników
skokowych, a uniwersalna
platforma oprogramowania
ułatwia proces uruchamiania.
Działanie ERMB pozwala
zaadaptować się do wymagań
zależnie od wykorzystanej
technologii silnika.

Mocowanie z każdej strony oraz
duża średnica trzpienia
z otworem na wytrzymałym
kołnierzu obrotowym znakomicie
ułatwia montaż modułu.

Adaptacja reguł bezpieczeństwa
Czujnik EAPS może zostać
wykorzystany do określenia
niedostępnych obszarów.
Swobodnie regulowane trzpienie
ustalające w pierścieniu
ustalającym są wykrywane
za pomocą dwóch czujników
indukcyjnych.

Moduł napędu obrotowego
z chwytakiem na osi Z

Moduł silnika obrotowego jako mały
stół obrotowy NC

Moduł napędu obrotowego
z silnikiem i modułem czujnika EAPS
(opcjonalnie z dodatkową obudową)

Po prostu stabilny – ograniczone
drgania
Moduł obrotowy ERMB
minimalizuje drgania
w systemach wieloosiowych,
zwiększając tym samym ich
wydajność dzięki powtarzalności
ruchów i definiowanym przez
użytkownika parametrom
przyspieszania. Ruch do położeń
końcowych jest płynny i nie
zwiększa zużycia.
Dane techniczne
• 3 wielkości: 20, 25, 32
dla maksymalnej prędkości
wyjściowej 300 obr./min
• Dokładność powtarzalności:
±0,03/0,05/0,08°
• Min. czas pozycjonowania
dla kąta obrotu 180°: < 0,18 s

Bardzo dynamiczny podnoszący moduł obrotowy EHMB
Ta niezwykle kompaktowa
jednostka manipulacyjna łączy
ruch obrotowy i liniowy, które
mogą być wykorzystywane
niezależnie od siebie.

Przykładowo, obciążenia o masie
1 kg mogą być obracane o 180°
w czasie 0,25 s. Maks. obciążenie
wynosi 8 kg.
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Chwytak równoległy HGPLE
Chwytak HGPLE ma wytrzymałą
i sztywną konstrukcją z rowkiem
T i stanowi elektryczny wariant
pneumatycznego chwytaka
o długim skoku HGPL – posiada
te same wymiary oraz identyczne
interfejsy. Swobodny ruch szczęk
chwytaka oraz szeroki zakres
prędkości, położenia i siły
chwytania czynią go urządzeniem
bardzo elastycznym w zastosowaniu.

HGPLE-14-30 ze
skokiem całkowitym
60 mm

HGPLE-14-60 ze skokiem
całkowitym 120 mm

Sterownik silnika (układ
napędowy) SFC-DC kontrolujący
chwytak elektryczny HGPLE
SFC-DC działa jako sterownik
położeń i może być podłączony
do chwytaka HGPLE za pomocą
jednego kabla. Parametryzacja
dokonywana jest z poziomu
panelu sterowania lub z poziomu
sterownika, np. dla pojedynczych
ruchów chwytania bądź przy
wykorzystaniu FCT (Festo
Configuration Tool) z komputera,
co jest rozwiązaniem idealnym
dla skomplikowanych ruchów
chwytania.
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Idealnie nadaje się do chwytania
bardzo delikatnych części bądź
elementów różniących się
wielkością, może też pracować
z dużymi i ciężkimi elementami,
także przy dużym obciążeniu
momentem. Wysoka jakość
działania przy żywotności
10 milionów cykli chwytania.

HGPLE-25-40 ze skokiem
całkowitym 80 mm

Położenie, prędkość i siła
może być swobodnie ustalana,
a następnie zapisywana
w sterowniku SFC-DC.

Ekonomiczne rozwiązanie
• Pełny czas cyklu jest
zminimalizowany dzięki
skróceniu czasu chwytania:
wykorzystanie położenia przed
chwytaniem pozwala na
wypozycjonowanie szczęk
chwytaka HGPLE tuż przed
elementem chwytanym.
• Palce chwytaka są bardzo
dynamiczne, cechując się
bardzo krótkim czasem
otwarcia i zamknięcia, tj. 0,6 s
przy pełnym skoku równym
80 mm dla chwytaka HGPLE
25-40

HGPLE-25-80 ze skokiem
całkowitym 160 mm

Główne cechy
• Sterownik SFC może być
zainstalowany bezpośrednio
w miejscu zastosowania dzięki
stopniu ochrony IP54
• Dostępne interfejsy
komunikacyjne PROFIBUS,
CANopen, DeviceNet
• Parametry i zestawy położeń
−− Podstawowa parametryzacja
układu mechanicznego,
sterownika położenia
i zestawów położeń
−− Ruch referencyjny, uczenie,
pozycjonowanie
−− Funkcja diagnostyki

Zintegrowany napęd EMCA
Zintegrowany napęd EMCA
dla pozycjonowania napędów
elektromechanicznych składa się
z bezobsługowego silnika EC
i z zabudowanego na tym silniku
sterownika silnika. Pozwala to
uniknąć stosowania długich kabli
silnika, poprawia kompatybilność
elektromagnetyczną, skraca czas
instalacji i ogranicza wymagania
przestrzeni zabudowy.
Zintegrowana funkcja
monitorowania stanu napędu
zapewnia sprawność
i niezawodność. Sygnalizacja
położenia bezwzględnego jest
dostępna jako standard za
pośrednictwem enkodera
jednoobrotowego (opcjonalnie
wieloobrotowy).
Dostępne są też zewnętrzne
przekładnie zapewniające
optymalną adaptację do różnych
zadań pozycjonowania.

Główne cechy
• 64 swobodnie programowalne
zestawy położeń
• Enkoder wieloobrotowy
z buforowaniem (rozdzielczość
do 32 bitów).
• Jedna wielkość z identycznymi
wymiarami kołnierza
o 2 długościach o mocy
100W i 150W
• Stopień ochrony IP54 jako
standard oraz IP65 jako opcja,
do bezpośredniej instalacji
w systemie
• Opcjonalny hamulec
i zewnętrzna przekładnia
• Komunikacja przez CANopen
(nowość 2016: Ethernet/IP
oraz I/O-Interface, EtherCAT
i PROFINET)

Parametryzacja i uruchomienie
wykonywane są przy użyciu
oprogramowania Festo
Configuration Tool (FCT).

Dane techniczne
• Moc nominalna 110/150W
• Moc szczytowa 200W
• Moment znamionowy
0,34/0,46 Nm
• Maksymalny moment 0,78 Nm

Zintegrowany napęd do zmian
nastawów w miejscu stosowanego
wcześniej pokrętła

Inteligentny silnik serwo MTR-DCI
Silnik serwo, który dzięki
szerokiemu zakresowi
momentów doskonale sprawdza
się w zadaniach pozycjonowania.
Pakiet zawiera wszystkie
potrzebne elementy: silnik,
przekładnię, sterownik silnika
i elektroniczny moduł zasilania.
Może być zainstalowany
bezpośrednio w miejscu
zastosowania dzięki stopniu ochrony
IP54

Dzięki opcjonalnemu ekranowi
LCD i przejrzystemu menu, cały
proces instalacji jest dokonywany na miejscu bądź przy
pomocy komputera dzięki prostej
funkcji uczenia z pomocą
oprogramowania FCT.

Funkcja pozycjonowania
• 16 zestawów położenia
(w tym ruch referencyjny)
• Stałe przyspieszanie
i hamowanie
• Tryb ruchu referencyjnego
po przełączanie sygnału
czy zderzak mechaniczny
• Sterowanie położeniem
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Sterownik silnika serwo CMMP-AS
Ten zakres sterowników silników
serwo CMMP-AS zapewnia
wysoce funkcjonalne rozwiązania
dla dynamicznych ruchów.
Idealne dopasowanie do np.
elektronicznego sterowania
tarczami krzywkowymi.

CMMP-AS-M3

CMMS-AS-MO jako podstawowy
wariant z funkcjami standardowymi i CMMP-AS-M3 z opcjami
rozszerzenia, np. do połączenia
EtherCAT bądź modułu
bezpieczeństwa.

• Narzędzia programowe
dostarczane przez Festo
oferują integralny koncept
obejmujący wszystkie etapy,
od zamówienia przez programowanie po parametryzację.
• Jednolita i prosta obsługa
• Odczyt kart SD z parametrami
i oprogramowaniem
sprzętowym

Zintegrowana funkcja
bezpieczeństwa
• Zintegrowana funkcja Safe
Stop z blokowaniem
ponownego uruchomienia
dla zastosowań związanych
z bezpieczeństwem
• Safe Torque Off (STO)
do kategorii 4 włącznie,
wbudowany poziom PLe
• Dodatkowe funkcje
bezpieczeństwa można
realizować wykorzystując
zewnętrzne komponenty
• Dostępne przykłady rozwiązań
 ięcej informacji można
W
znaleźć na stronie 24

CMMP-AS-MO

Dane techniczne i funkcje
• Prąd silnika
−− Jednofazowy: 2,5 i 5A
−− Trójfazowy: 5 i 10A
• 256 zintegrowanych zestawów
położenia
• Automatyczny hamulec silnika
• Sterowanie prędkością
obrotową oraz położeniem
• Sterowanie natężeniem prądu
i momentem

• Płynne przyspieszanie
(ograniczenie Jerk)
• Dowolne pozycjonowanie
w pracy ze sprzężeniem
zwrotnym
• Piła latająca
• Krzywka elektroniczna
• Elektroniczne czujniki
krańcowe
• Zewnętrzny rezystor hamujący
(opcja)

Silnik serwo EMMS/E-AS
Jako bezszczotkowe silniki serwo
z magnesami stałymi o ośmiu
zakresach momentu obrotowego,
zaprojektowane pod kątem
dynamicznych zadań
pozycjonowania.
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• Enkoder jednoobrotowy
(standard)
• Enkoder wieloobrotowy (opcja)
• Odpowiedni zakres przekładni
planetarnych o stopniu
ochrony IP54
• Stopień ochrony IP65 dla
obudowy silnika i przyłącza
zasilanie/czujnik
• Łożyska wału silnika:
−− Standardowo IP54
−− Opcjonalnie IP65
z dodatkowym
uszczelnieniem wału
obrotowego

Sterownik silnika skokowego CMMS-ST
Technika silników skokowych
dostępnych w Festo jako
rozwiązanie typu plug&work:  
jednoosiowy sterownik położenia
CMMS-ST połączony z silnikiem
skokowym EMMS-ST dla
zastosowań jedno- i wieloosiowych z obciążeniami
do 20 kg.
Dodatkowe korzyści to szeroki
zakres funkcji i optymalny
stosunek cena / wydajność.

Uwaga dotycząca wszystkich
sterowników silników CMMx
Festo
Zintegrowana platforma
oprogramowania Festo
Configuration Tool (FCT)
i standaryzowany profil
danych FHPP zapewniają
bezproblemowe uruchamianie, programowanie
i parametryzację.

Dane techniczne i funkcje
• Napięcie zasilania:
24... 48 V DC
• Prąd silnika: 8A/w szczycie 12A
• Rozdzielczość: pełne kroki do
4 000 kroków/obrót
• 63 zintegrowane zestawy
położeń, np. rampa
przyspieszenia
• Odczyt kart SD z parametrami
i oprogramowaniem
sprzętowym

CMMS-ST jest w pełni
funkcjonalnym systemem serwo
ze sprzężeniem zwrotnym
o najwyższej niezawodności
i dużej dynamice pracy,
wykorzystujący optymalnie
charakterystykę silników.
Alternatywnie, CMMS-ST może
również pracować jako ekonomiczny system w otwartej pętli
sprzężenia zwrotnego z silnikami
skokowymi bez enkoderów.

Zintegrowana funkcja
bezpieczeństwa
• Safe torque off (STO) do
kategorii 3, wbudowany
poziom PLd
• Dodatkowe funkcje
bezpieczeństwa można
realizować wykorzystując
zewnętrzne komponenty
• Dostępne przykłady rozwiązań
 ięcej informacji można
W
znaleźć na stronie 24

• Automatyczny hamulec silnika
• Zewnętrzny rezystor hamujący
(opcja)
• Bezskokowe pozycjonowanie
• Dowolne pozycjonowanie
• Wejścia i wyjścia cyfrowe
zabezpieczone przed zwarciem,
przeciążeniem i odwrotną
polaryzacją

Silnik skokowy EMMS-ST
Seria silników skokowych
w dwufazowej technologii
hybrydowej gwarantujących
długą żywotność
i bezproblemowe działanie.

• Opcjonalny sterownik do pracy
ze sprzężeniem zwrotnym
• Opcjonalny hamulec silnika  
• Dopasowane przekładnie
planetarne
• Stopień ochrony IP65 dla
obudowy silnika i wtyczki
• Łożyska wału silnika IP54
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Sterownik silnika CMMO-ST
Sterownik silnika CMMO-ST
z funkcją Web-Config
umożliwiającą konfigurację
napędu za pośrednictwem
dowolnej przeglądarki
internetowej. System oferuje
interfejsy komunikacyjne
tj.: IO-Link, Modbus TCP
lub interfejs We/Wy.

Interfejsy CMMO-ST

CMMO-ST jest sterownikiem
serwo ze sprzężeniem zwrotnym
dla silników skokowych,
posiadającym wszystkie
wymagane funkcje. Posiada
również rozwiązania
zapewniające ograniczenie
nagrzewania, monitorowanie
bezpiecznych położeń oraz
płynność ruchu silnika. Jako
w pełni funkcjonalny system
serwo wykorzystujący sprzężenie
zwrotne, wykorzystuje

optymalnie charakterystykę
momentową silnika, zapewniając
najwyższe bezpieczeństwo
działania i szybką reakcję.
Funkcje
• Płynne przyspieszanie
(ograniczenie Jerk)
• Kontrolowanie dowolnie
zdefiniowanych pozycji
i zakresów momentu
• Kontrolowanie różnych
zmiennych procesowych,
takich jak moment, prędkość,
położenie i czas
• Napęd do pozycjonowania
z opcjonalnym ograniczeniem
momentu
• Tryb siłowy z opcjonalnym
ograniczeniem skoku
• Tryb prędkości z ograniczeniem
skoku i siły

Zasilanie
(osobne dla zasilania
i układów logicznych)

Główne dane techniczne:
• Napięcie logiki: 24 V DC
(odizolowane od zasilania)
• Napięcie zasilania 24 V DC
• Maksymalne natężenie prądu
silnika: 5A
• Logika przełączania: PNP lub
NPN
• Bezpieczeństwo: STO/kat. 3,
PLd
• Stopień ochrony: IP40
IO-Link i Modbus TCP
Profil danych FHPP jest
przekazywany przez oba
interfejsy o identycznym
zakresie funkcji.
Interfejs WE/WY
Siedem swobodnie definiowalnych
położeń przez bezpośrednie
przypisywanie We/Wy

Interfejs IO-Link

Interfejs We/Wy
Wyświetlacz
(wyświetlacz 7-segmentowy)
Kable silnika i enkodera
Interfejs Ethernet
• Modbus TCP/Server
• Serwer sieciowy/HTTP
• Oprogramowanie
do uruchamiania FCT

Czujnik referencyjny

Funkcja bezpieczeństwa
„safe torque off ” (STO)

Optimised Motion Series
Optymalne rozwiązanie
pakietowe: przenoszenie
i pozycjonowanie łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej. Jest
także znacznie oszczędniejsze
niż w przypadku zastosowania
konwencjonalnych rozwiązań
elektrycznych.
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• Fabryczne, do 10 m długości
• Odpowiedni do prowadnic
kabli
• Technika przyłączeniowa IP54
przy silniku

Pakiet zawiera system
mechaniczny składający się
z zamocowanego na stałe silnika
i sterownika CMMO-ST oraz
odpowiednich kabli przyłączeniowych.
Duża zaleta: konfiguracja,
zamówienie i wysyłka możliwe
są użyciu pojedynczego kodu.

Przegląd sterowników Festo
Moduł

Kompaktowy
sterownik

Sterownik
zintegrowany

Terminal CPX

Modułowa platforma sterowania do zabudowy w szafce sterowniczej

Sterownik
CECC-D
CECC-LK

Sterownik
CODESYS V3
CDPX

Sterownik
CODESYS V3
CPX-CEC-C1-V3

Sterownik ruchu
CPX-CEC-M1-V3

Sterownik
modułowy
CECX-X-C1

C1: pojedyncza oś
(3D)

M1: interpolacja
(2D)

Pojedyncza oś
(PtP asynchroniczne)

Sterownik do
robotów
CMXR-C1

Sterownik do
robotów
CMXR-C2

Robotyka
(3D)

Robotyka
(3D)

Funkcjonalność
Pojedyncza oś
Pojedyncza oś
(PtP asynchroniczne) (PtP asynchroniczne)
Maksymalna
liczba
dozwolonych
osi

4 osie:
Jedna z osi
traktowana jest jako
element
współpracujący
CANopen.
128 elementów
współpracujących
(spec. zgodna
z CANopen).

8 osie:
Jedna z osi traktowana jest jako jeden element współpracujący CANopen.
128 elementów współpracujących (spec. zgodna z CANopen).

Ruch

• PtP
asynchroniczne

•
•
•
•

Specjalne
właściwości

• Samodzielny
sterownik
• Integracja dwóch
szybkich wejść
(200 kHz)
• 4 moduły
nadrzędne
IO-Link dla
CECC-LK
• CODESYS V3

• Sterownik
zintegrowany
w wyświetlaczu
• CODESYS V3

• Systemy
manipulacji
• Pick and place,
paletyzacja

6 osi interpolowanych, maksymalnie 3 z nich
to osie podstawowe, 1 oś prowadząca,
maksymalnie 3 zależne osie pomocnicze

Inne osie (leżące
w różnych
płaszczyznach)
można uaktywniać
za pomocą
zintegrowanego
sterownika CODESYS
V3 PLC
(asynchroniczny PtP).
Zalecany montaż:
16 osi

PtP asynchroniczne
Interpolacja 3D z wariantami -M1 obsługującymi do 31 osi
Każda oś porusza się z własnym zdefiniowanym parametrem
Osie nie osiągną położeń końcowych w tym samym czasie a trajektorią ruchu nie jest określona

• Integracja funkcji w terminalu CPX
• CODESYS V3
• Procesor 32 bit/800 MHz

•
•
•
•
•

Przykłady
zastosowań

Interpolacja
(2.5D)

• Systemy manipulacji
• Pick and place, paletyzacja

•
•
•
•
•
•
•

CODESYS V3 PLC
Interfejs enkodera
Funkcja przerwania
Szybki zegar wejść impulsowych
Profibus master
Dwa układy nadrzędne CAN bus
RS 232/RS 485-A/422-A

SoftMotion:
PLCopen
edytor CNC
Import DXF
Edytor tarcz
krzywkowych

• Sterowania
trajektorią ruchu
• Klejenie
• Cięcie
• Manipulacja
• Tryb „Flying saw"
• Tarcza krzywkowa

•
•
•
•
•

• Systemy
manipulacji
• Pick and place,
paletyzacja

Interpolacja ścieżki 3D z osią prowadzącą
dla systemów kinematycznych
posiadających do 4 stopni swobody.
Przykładowo, dla portalu 3D z osią obrotu
w jednostce przedniej.

• Niskie koszty projektowania z Festo
Configuration Tool (FCT)
• Proste programowanie z wykorzystaniem
Festo Teach Language (FTL)
• Opcjonalny przenośny panel operatorski
• Ograniczenie prędkości w trybie obsługi
ręcznej
• Automatyczne zmiana położenia
po przerwanym ruchu
• Autentyczne osie obrotu w jednostce
przedniej
• Zintegrowane modele kinematyczne
(dla systemów prostopadłego układu
współrzędnych, równoległego układu
kinematycznego, portalu płaskiego
i portalu liniowego)
• Dynamiczny ogranicznik dla optymalnego
czasu cyklu--

SoftMotion:
PLCopen
edytor CNC
Import DXF
Edytor tarcz
krzywkowych

• Sterowania
trajektorią ruchu
• Klejenie
• Cięcie
• Manipulacja
• Tryb
„Flying saw"
• Tarcza
krzywkowa

• Większa
elastyczność
dzięki CODESYS
V3 PLC np.
integracja systemu
wizyjnego
• Funkcja śledzenia

•
•
•
•
•
•

Manipulacja
Paletyzacja
Klejenie
Dozowanie
Lakiernia
Cięcie

Rozwiązania
śledzenia, takie jak
obsługa części na
przenośniku
taśmowym bądź
synchronizowany
ruch kinematyczny
do 6D.
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Bezpieczeństwo funkcjonalne
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Dyrektywa maszynowa
2006/42/WE pozwala na
stosowanie licznych funkcji
zabezpieczających w celu

zredukowania poziomu ryzyka
zgodnie z normami
DIN EN 61800-5-2 i EN 60204-1.
Praktyczne wykorzystanie tych

funkcji wymaga różnych
komponentów, które można
z łatwością włączyć w skład
ogólnego systemu.

Moduły PROFIsafe We/Wy na
CPX
Skalowalne moduły wejścia
i wyjścia PROFIsafe platformy
automatyzacji CPX obejmują cały
zakres funkcji bezpieczeństwa
zgodny z IP65/67. Możliwe jest
stosowanie wielu modułów
PROFIsafe na danej platformie
CPX.

Kompaktowy i wytrzymały
8-kanałowy moduł wejścia
pozwala na proste podłączenie
przełączających urządzeń
bezpieczeństwa, takich jak
wyłączniki zatrzymania
awaryjnego bądź barier
świetlnych.

Moduł wyjściowy wyłącza
wewnętrzne napięcie zasilania
wyspy zaworowej i posiada
2 niezależne, bezpieczne wyjścia
do innych stref napięcia wyspy
zaworowej bądź poszczególnych
zaworów.

Sterownik silnika CMM...
Funkcja bezpieczeństwa STO jest
zintegrowana jako standard we
wszystkich sterownikach silników
serii CMM...

Takie rozwiązanie zapewnia
łatwe wdrożenie wymogów
zatrzymania awaryjnego
z bezpiecznym zatrzymaniem
SS1 do kategorii 3, PLd.

Seria CMMP-AS-M3 zapewnia
opcjonalne moduły
bezpieczeństwa dla funkcji
bezpieczeństwa do kategorii 4,
PLe dla bardziej wymagających
zastosowań.
Szczegółowy opis znajduje się
na stronie 20

Inteligentne rozwiązania do
kontroli napędów liniowych
Położenie wózka nie może być
monitorowane bezpośrednio
przez sterownik silnika do
zastosowań bezpiecznych,
gdyż w razie wystąpienia awarii
sterownika, do stwierdzenia,

czy wózek napędu się porusza,
konieczny jest drugi system.
Jednakże w przypadku
zewnętrznego systemu pomiaru
położenia zamocowanego
bezpośrednio na napędzie,
położenie wózka napędu może
być monitorowane, a informacja

będzie przekazywana do układu
bezpieczeństwa w celu obsługi
funkcji bezpieczeństwa do
kategorii 4 PLe włącznie.
Przykłady znajdują się na
stronach 7 i 9

Przykłady rozwiązań
Jak zaimplementować funkcje
bezpieczeństwa wykorzystując
elementy techniki napędów
elektrycznych?

Festo zapewnia wiele
rozwiązań. Opisy, wykazy
części, schematy, programy
i projekty Sistema umożliwiają
szybką integrację z istniejącymi

założeniami bezpieczeństwa z odpowiednią dokumentacją.

PositioningDrives – oprogramowanie do doboru systemu napędowego
PositioningDrives zapobiega
błędom projektowym i poprawia
efektywność energetyczną,
pomagając dobrać odpowiednie
komponenty. Dobór kompletnego
systemu napędowego składającego się z silnika, sterownika
silnika, przekładni oraz moduły
liniowego, jako osobnych komponentów może bardzo  łatwo
doprowadzić do błędnego
doboru lub zdecydowanie
przewymiarowanego systemu.
Napędy z paskiem zębatym
lub śrubą, silniki serwo, silniki
skokowe bądź silniki DC,
prowadnice na łożyskach
kulkowych lub prowadnice
na łożyskach ślizgowych –
szeroki zakres dostępnych opcji
do wyboru sprawia, że dobór
właściwego pakietu napędu staje
się wyzwaniem.
Po wprowadzeniu kilku
parametrów, oprogramowanie
PositioningDrives analizuje różne
połączenia elementów
z szerokiego, dopasowanego
zakresu elektrycznych napędów
liniowych, silników, przekładni
i układów napędowych
(sterowników). Sprawia to, że
z zaprezentowanej listy wyników
łatwiej jest wybrać idealny pakiet
napędu dla żądanych
zastosowań.

Należy wprowadzić parametry
aplikacji,
takie jak położenie montażowe,
obciążenie, skok i precyzja.
Istnieje również opcja
ograniczenia czasu ruchu.
Uprzednio wybrana technika
napędu i silnika, a także wariantu
prowadnicy ograniczają liczbę
możliwych wariantów i pozwalają
na szybkie wygenerowanie listy
wyników.
Wymagany pakiet rozwiązań
Dostępne są różne opcje
sortowania ułatwiające wybór.
Połączenie osi, przekładni/
silników i układu napędowego
(sterownika) jest wyświetlone
w postaci graficznej, zaś poziom
wykorzystania przedstawiony
jest w postaci wykresu
słupkowego. Jedno kliknięcie
na rysunku komponentu otwiera
stosowną dokumentację
w wybranym języku.
Szczegółowe wyniki
Program zapewnia szczegółowe
informacje takie jak profil ruchu,
dynamicznie ładowanie danych,
charakterystykę produktu
i wykaz części. Pełna dokumentacja projektu i kopia
zapasowa danych dopełniają
zakres opcji narzędzia
PositioningDrives.
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Systemy manipulacji

Wielofunkcyjność,
oszczędność, idealne
dopasowanie. Oraz, jak
zawsze, wysoka
produktywność.
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Gotowy do zainstalowania
standardowe systemy
manipulacji z Festo zapewniają
szybkie i sprawne rozwiązania
dla wszystkich typowych

zastosowań: w pełni
zmontowane i przetestowane,
co obejmuje również prowadnicę
kabli, technikę przyłączeniową
i stosowny pakiet sterujący.

Poszczególne komponenty
są doskonale dopasowane
i gwarantują sprawność
działania.

System jednoosiowy YXCS: dla
ruchów w jednej płaszczyźnie
Jednoosiowy system o wysokiej
sztywności mechanicznej
i wytrzymałej konstrukcji jest
idealny do prac wymagających
długich, jednowymiarowych
skoków i dużych obciążeń.

Tworzy kompletny system
sterujący z napędem
i sterownikiem Festo oraz
wieloma dostępnymi
urządzeniami opcjonalnymi.

• W pełni zmontowane
i przetestowane
• Prowadnica kabli zapewnia
bezpieczeństwo pracy
• Znormalizowany interfejs
umożliwiający łatwe
podłączenie poszczególnych
modułów przednich

Portal liniowy YXCL: dla
pionowych ruchów 2D
Wysoka sztywność mechaniczna
zapewnia precyzję i sprawność
działania, nawet przy bardzo
długich skokach do 3 000 mm
wzdłuż osi Y.

Kable i przewody poprowadzone
przez prowadnicę kabli
zapewniają najwyższą sprawność
działania i niezawodność
procesów.

• W pełni zmontowane
i przetestowane
• Łatwy montaż i instalacja,
nawet w czasie serwisowania

Płaski portal YXCF: dla
poziomych ruchów w dwóch
wymiarach
Dzięki wysokiej sztywności
mechanicznej i wytrzymałej
konstrukcji, ten portal płaski
może być wykorzystany

praktycznie wszędzie, również do
pracy z ciężkimi elementami bądź
przy dużym obciążeniu. Jest on
jednocześnie bardzo precyzyjny,
nawet przy dużych wartościach
skoku.

• Dostępne w różnych wymiarach
i wariantach
• Znormalizowany interfejs
umożliwiający łatwe
podłączenie poszczególnych
modułów przednich

Portal trójwymiarowy YXCR: dla
ruchów w trzech wymiarach
Trójwymiarowy portal stanowi
idealne rozwiązanie dla bardzo
długich skoków do 3 000 mm
w kierunku X, nawet przy bardzo
wysokich obciążeniach. Projekt
obejmujący połączenie kilku
modułów napędowych może

zostać wykorzystany wszędzie,
dla lekkich bądź ciężkich
elementów roboczych bądź
dużych obciążeń. Wysoka
sztywność mechaniczna
i odporna konstrukcja
zapewniają portalowi 3D wysoką
sprawność i precyzję działania.

• Elementy pneumatyczne
i elektryczne mogą być
dowolnie konfigurowane
• Z odpowiednim pakietem
sterującym oraz silnikiem Festo
i prowadnicą kabli

Festo oferuje wiele różnych
systemów manipulacji dla
szerokiego zakresu branż
i zastosowań:
od standardowych rozwiązań
dla wszystkich typowych

zastosowań po rozwiązania
indywidualne dla bardzo
specyficznych celów.
Od układów jednoosiowych
do portali 2D i 3D i bardzo
dynamicznego równoległego

systemu kinematycznego.
Największy nacisk kładziony
jest zawsze na technikę
napędów elektrycznych.

Rozwiązania dopasowane do
zastosowań i pakiety sterujące

Dla zaawansowanych wymagań,
takich jak rozwiązania
wymagające ograniczonej
przestrzeni zabudowy oraz dużej

dynamiki pracy, oferujemy
systemy manipulacji gotowe
do zainstalowania optymalnie
wykorzystujące dostępną

przestrzeń oraz pozwalają na
szybkie i precyzyjne działanie.

Portal liniowy EXCT: system
manipulacji typu pick & place
o wysokiej dynamice pracy
Szybkie systemy manipulacji
działające w układzie
kartezjańskim z funkcjami robota
charakteryzują się doskonałą
dynamiką pracy, prędkością
przekraczającą 90 operacji

chwytania na minutę oraz
optymalnym wykorzystaniu
przestrzeni zabudowy. Liniowy
portal YZ jest idealnym
rozwiązaniem dla elastycznej
manipulacji obsługującej ruchy
swobodne w płaszczyźnie
pionowej, nawet w ograniczonej
przestrzeni zabudowy.

• Wąska konstrukcja
z kompaktowym napędem Z
• Zasada kinematyki równoległej
• Zintegrowane prowadnice kabli
• Opcjonalne: system sterujący
CMCA

Portal płaski EXCH: maksymalna
dynamika pracy w całym
obszarze zabudowy
System manipulacji działający
w układzie kartezjańskim
z funkcją robota charakteryzuje
się doskonałą dynamiką pracy,
prędkością przekraczającą
100 operacji chwytania na minutę
oraz dwukrotnie większym

wykorzystaniem przestrzeni
pracy niż w przypadku dwóch
robotów SCARA. Duży,
prostokątny obszar roboczy
portalu płaskiego XY pozwala na
bardzo elastyczne operacje
manipulacji podczas swobodnych
ruchów w płaszczyźnie. Idealne
do stacji montażowych bądź
testujących.

• Niezwykle kompaktowa, płaska
konstrukcja
• Doskonała dynamika pracy
uzyskana dzięki bardzo niskiej
przemieszczanej masie
• Praktycznie brak wibracji
• Łatwość zintegrowania
z innymi urządzeniami
• Opcjonalne: system sterujący
CMCA

Równoległy system
kinematyczny EXPT: dla
minimalnej przemieszczanej
masy przy maksymalnej
dynamice pracy
Szybki równoległy system
kinematyczny z funkcją robota
zapewniający swobodny ruchu

w trzech wymiarach zapewnia
precyzję ruchu i pozycjonowania,
a także wysoką dynamikę pracy
do 150 operacji chwytania na
minutę. Bardzo sztywny układ
kinematyczny posiada strukturę
piramidy.  

• Zamknięty łańcuch
mechaniczny o dużej
sztywności
• Napędy i silniki nie poruszają
się wraz z jednostką
• Zintegrowane prowadnice kabli
• Opcjonalne: system sterujący
CMCA

Portal płaski EXCM: wysoka
funkcjonalność przy bardzo
małej przestrzeni zabudowy

Kompaktowy portal płaski
dostępny jest w dwóch
wymiarach i dysponuje skokiem
do 700 mm.

• Płaski i kompaktowy dla
optymalnego wykorzystania
przestrzeni
• Wysokie obciążenia

Jeżeli poszukujesz czegoś
więcej niż standardowych
napędów bądź masz
specyficzne wymagania,
skorzystaj z systemów
manipulacji Festo
konfigurowanych na

zamówienie w oparciu
o potrzeby konkretnej branży.
Mogą być one obsługiwane
przez standardowe bądź
produkowane na indywidualne
zamówienie systemy sterowania
mocowane w szafkach

sterowniczych bądź płytach
montażowych. Dodatkowo,
Festo oferuje usługę
uruchamiania systemów
osiowych.
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Produktywność
Maksymalna produktywność to kwestia ambicji
Czy zgadzacie się Państwo z tym stwierdzeniem? Chętnie
pomożemy Państwu osiągnąć ten cel wykorzystując
wyróżniające nas cztery zalety:
• Bezpieczeństwo • Efektywność • Prostota • Kompetencja
Jesteśmy inżynierami produktywności.
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Odkryj nowe wymiary dla swojej firmy:
www.festo.com/whyfesto

