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pohony a akční členy

Komunikace

Zdánlivě obyčejný pohon – integrovaná 
jednotka s motorem, s označením EMCA 
(obr. 1). Obsahuje vše potřebné k tomu, aby 

Dálkové ovládání

zcela samostatně pracovala, přesněji řečeno, 
aby mohla být snadno řízena na dálku. Jde to-
tiž nejen o mechanické části – motor a převo-

dovku, ale také o elektroniku, a to jak silovou 
(ovladač motoru), tak komunikační. Uživatel 
si může vybrat, zda bude pohyby řídit třeba 
jen po několika vstupech/výstupech z řídicí-

ho systému, nebo prostřed-
nictvím některé z průmyslo-
vých sítí – Profinet, Ether-
Net/IP, EtherCAT, Modbus 
TCP či CANopen.

Bez rozváděče?

Integrované vybavení 
pohonu EMCA má znač-
ný význam. Odpadá totiž 
nejen mnoho kabelů a prá-
ce s nimi, ale především 
není třeba instalovat téměř 
nic do rozváděče s řídicím 
systémem, kterému tak po-
stačí méně prostoru. Ná-
klady klesají, neboť není 
nutná spousta lidské práce 

jak při výrobě rozváděče, tak při instalaci 
pohonu na zařízení. Uživatel se zcela zba-
ví potíží spojených s elektromagnetickou 

Automatizace světa kolem nás stále postupuje; jde o činnosti, u kterých se to ještě nedáv-
no zdálo nemožné. Jedním z příkladů je nastavení stroje, zařízení, vybavení laboratoře či 
třeba jen stolu tak, jak to dosud musel dělat člověk. Řídicí systém je daleko (či dokonce 
chybí zcela) a náklady musí být nízké, což je pro techniku skutečná výzva.

Hledáte elektrické pohony, které vynikají malými rozměry, ale přitom jsou dostatečně robustní?
Potřebujete manipulátor s vysokou přesností a za nízké náklady?
Vyzkoušejte nové elektrické pohony ELGC a EGSC.

Nové elektrické pohony ELGC (přímočarý, v provedení s řemenem či vřetenem) a EGSC (tzv. saně, v provedení s vřetenem) vynikají nízkou

cenou, vysokou přesností a jednoduchou montáží. Jsou ideální pro sestavení manipulátoru, který bude výjimečný svými malými rozměry 

při dané manipulační oblasti a zároveň bude dostatečně tuhý, přesný a spolehlivý. www.festo.cz
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Obr. 1. Integrovaný pohon EMCA

Obr. 2. Manipulátor Tripod s paralelní kinematikou poháněný 
pohony EMCA
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kompatibilitou, protože nemusí 
instalovat žádné dlouhé kabely 
ani pro motor, ani pro odměřo-
vání. Kompletní jednotka může 
mít krytí IP54 nebo IP65, podle 
požadavků dané úlohy. Dokon-
ce i hotové kabely pro napáje-
ní či komunikaci jsou součás-
tí rozsáhlého katalogového pří-
slušenství.

Jak se programuje?

Motor pracuje v uzavřené re-
gulační smyčce, a chová se pro-
to stejně jako každý jiný servopo-
hon – přesně a spolehlivě polohuje 
nebo reguluje požadovanou veli-
činu, tedy buď polohu, rychlost, 
nebo točivý moment.

Programování je velmi snad-
né. Do softwarového nástroje FCT 
(Festo Configuration Tool, zdarma 
ke stažení, PC s tímto softwarem 
se k pohonu připojuje pomocí sí-
ťových rozhraní Ethernet) stačí za-
dat údaje ze štítku pohonu a veškeré složitosti 
s nastavením regulace jsou vyřešeny. Navíc je 
možné vyplnit tabulku s až 64 pohyby (včet-

Obr. 4. Řízení na dálku – změna formátu dopravovaného zboží

Obr. 3. Kompletní řízení manipulátoru Tripod pomocí PLC a integrované jednotky EMCA se 
zcela obejde bez rozváděče

možné ovládat i z nadřazeného řídicího sys-
tému, bez tabulky. 

Odměřování, bezpečnost a další vybavení

Na výběr jsou varianty s absolutním od-
měřováním během jedné či mnoha otáček. 
Volitelná je přídržná brzda na motoru. Po-
hon je vybaven bezpečnostní funkcí STO 
– bezpečným vypnutím točivého momen-
tu, a to až do úrovně funkční bezpečnosti 
SIL 3, úrovně vlastností PL d. Pro úlohy, 
kdy je motor silně vytížen, jsou jako dopl-
něk k dispozici brzdné rezistory, zvyšující 
energii, kterou je motor schopen zvládnout. 
Jmenovitý výkon motoru je podle varianty 
120 nebo 150 W.

Podle úlohy lze jednotku nejen snadno 
upevnit připravenou přírubou, ale i doplnit 
vhodnou převodovkou z katalogu, a to v pří-
padě potřeby i úhlovou.

Kam se nejlépe hodí

Integrované pohony EMCA obsahují bez-
kartáčové stejnosměrné motory s dlouhou ži-
votností. Je proto možné je využít i pro vel-
mi dynamické úlohy (obr. 2). Vždy ale bude 
platit, že uživatel ušetří mnoho práce a času, 
protože v porovnání s běžnými servopohony 
v podstatě není co instalovat a v rozváděči nic 
zbytečně nezabírá místo. Při použití vhodné-
ho PLC s dostatečným krytím rozváděč do-
konce téměř není zapotřebí (obr. 3). Všech-
ny hlavní výhody vyniknou zejména v úlo-
ze s dálkovým ovládáním, zmíněné v úvodu 
tohoto článku (obr. 4), kdy je pohon vzdálen 
od řídicí jednotky a pracuje samostatně po-
dle odesílaných příkazů.

Konstruktérům, kteří uvažují o stavbě no-
vého stroje či zařízení a přemýšlejí nad jeho 
uspořádáním, se doporučuje vzít v úvahu 
všechny výhody, které pohony EMCA na-
bízejí. Integrace těchto výrobků jim zajis-
tí značnou úsporu času a nákladů. Další dů-
ležité informace jim poskytne tým techniků 
a specialistů Festo s mnohaletými zkušenost-
mi v oboru.

(Festo, s. r. o.)

ně různých zrychlení, rychlostí apod.) a za 
provozu je jen spouštět jednoduchým příka-
zem, resp. kombinací signálů. Pohon je však 
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Účast na konferencích je bezplatná, na základě registrace na www.odbornecasopisy.cz
Součástí registrace je také volný vstup do areálu výstaviště v den konání konference.
Těšíme se na setkání s Vámi!


