
SNADNÁ A BEZPEČNÁ MANIPULACE
Modulární systém pro stavbu manipluátorů
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Panel řízení včetně 
bezpečnostní části

Pohon a vedení

Ovládací panel

Úprava stlačeného vzduchu

 

Části modulární konstrukce

 ` Osa Z dostupná ve třech provedeních

 ` Řízení s bezpečnostními prvky 
podle ISO 13849, dostupné ve třech 
provedeních

 ` Ovládací prvky 

Kompaktní jednotka

Pro dosažení minimálních zástavbových
rozměrů je pohon a rozvody stlačeného 
vzduchu integrován do společného tělesa 
vedení.

Výhody na první pohled

 ` Kompaktní profil vedení 
pro maximální přesnost pohybu

 ` Hadice a pohon jsou chráněny 
proti neopatrné manipulaci

 ` Nižší zátěž na osu pohonu díky 
centrálně namontovanému pohonu ve vedení.

SMC je partner a dodavatel předních
výrobců automobilů a jejich dodavatelů,
s kterými již mnoho let realizuje úspěšnou
globální spolupráci.

Na základě dlouholetých technických
zkušeností vytváříme efektivní řešení
automatizace podle vašich specifických
požadavků.

Známe potřeby vašeho oboru
a poskytujeme vám komplexní
odborné znalosti.

Větší přehledností, zvýšenou flexibilitou,
bezpečností a minimálními požadavky
na zástavbu, pomáháme splnit hlavní
požadavky automobilového průmyslu,
které jsou rychlé změny výroby a vysoká
produktivita.

Díky SMC produktům pro manipulaci
můžete pracovat se svými systémy
a komponentami s maximální efektivitou
a bezpečností. 

Modulárním systémem pro
manipulaci vám může SMC nabídnout
řešení pro vaše specifické aplikace.

Pokud dáváte přednost řešením na míru,
budou pro vás flexibilně kombinovatelné
moduly optimální.

Výhody nejnovější manipulační technologie
jsou tu pro vás. S moduly a systémy od
SMC budete manipulovat s těžkými
a objemnými částmi automobilů rychle,
bezpečně a šetrně tak, jak budete 
potřebovat.

Využijte chytrá řešení od SMC.

SMC je vám k dispozici.
Lokálně i celosvětově

Manipulace ve vaší moci, jednoduše a bezpečně.
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Bezpečnost strojů Maximální úroveň výkonnosti Instalace a funkce
Zvedání a manipulace 
pro maximální zátěž 100 kg

Problematika bezpečnosti hraje významnou roli při manipulaci. 
Člověk a stroj pracují v těsné blízkosti.

Při kombinaci jednoho ze čtyř provedení řízení (modul 1)
s blokovací jednotkou (modul 2) následující zabezpečení
mohou být výrobcem stroje realizovány následující
bezpečnostní funkce:

Řízení je navrženo tak, aby bylo možné realizovat obě
bezpečnostní funkce. Konstrukce řídicího systému, kterou má
provést výrobce stroje, může odpovídat kategorii 2 pod-
le ČSN EN ISO 13849-1.

S vhodnou kombinací modulů a podmínek může
být pro každou bezpečnostní funkci dosaženo maximální
úrovně výkonnosti (PL) d.

Zvedání vykonává vertikální pohon.
Přívod stlačeného vzduchu je shora, zatímco úchopná
hlavice zdola.

Zvedací zařízení se skládá z pneumatického válce,
který je integrován ve vedení. Je-li do válce přiveden stlačený 
vzduch, může být zátěž na válci snadno vyvážena, zvednuta 
nebo spuštěna.

Ve stavu vyváženého tlaku může být osa se zátěží ručně
posunuta nahoru a dolů. Jedná se o pohyby v ose Z.
Úchopná hlavice je namontována na spodní straně pohonu
a přes vnitřní průchod médií napojena na stlačený vzduch.

U integrovaného přívodu vzduchu je na výběr buď 4x hadice 
6/4* mm, anebo 8x hadice 8/6* mm, zabudované v těle osy Z. 

Maximální hmotnost zátěže při manipulaci s úchopnou hlavicí 
nesmí překročit 100 kg. Vzdálenost od středové osy pohonu je 
omezena na 1 m.

* vnější/vnitřní průměr hadice

Modulární systém

 ` Zajištěná poloha v případě poklesu tlaku / výpadku proudu 
Tím se zabrání neočekávanému poklesu pohonu.

 ` Zajištěná poloha při stoupajícím tlaku 
Tím se zabrání neočekávanému zvednutí pohonu.

V této sadě modulů vyberte příslušné prvky pro vaši aplikaci.
Veškeré potřebné prvky jsou k dispozici pro dokončení manipulačního zařízení.

Provozní podmínky, rozměry, CAD modely a další technické údaje k uvedené řadě najdete v 
katalogu na webových stránkách http://www.smc.eu, nebo také u zástupců společnosti SMC.

Modulární prvky pro stavbu
manipulátorů

 
Popis systému

Proměnná zátěž

Konstantní zátěž

Ovládací prvekŘízeníPohon a rozvod 
stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného  
vzduchu

 

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu se vzdušníkem

Bez zabudovaného pneumatického rozvodu 
pro připojení stlačeného vzduchu k části pro 
uchopení předmětu.

S možností přivedení stlačeného vzduchu 
k části pro uchopení předmětu: 
pro 4 hadice o vnějším průměru 6 mm. 

S možností přivedení stlačeného vzduchu k 
části pro uchopení předmětu: 
pro 8 hadic o vnějším průměru 8 mm.

Regulátor tlaku IR3020-F04-A s nastavenou hodnotou pro konstant-
ní zátěž

Tři konstantní hodnoty tlaku, elektronicky volitelné
Elektro-pneumatický převodník: ITV3050-40F4L3

Elektronicky řízený systém
Elektro-pneumatický převodník: ITV3050-01F4L3

Mechanicky - vzduchem ovládaný systém
Přesný regulátor tlaku: IR3120-F04

Manuální manipulace, bez ovládacího prvku 

Elektronicky ovládané: tlačítko pro zvedání / spouštění

Elektronický řídicí prvek (potenciometr)

Zátěžový senzor - provedení s rukojetí

Zátěžový senzor - provedení s paralelogramem

Regulátor tlaku

Vzduchem ovládané: tlačítko pro zvedání / spouštění
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Řada AC, doporučená velikost 40
Jednotka úpravy stlačeného vzduchu

Řada VBAT
Vzdušník

Pozn.: Jednotlivé prvky je možné dodat smontované v sestavě 
v konfiguraci podle zákaznické specifikace. Více informací se 
dozvíte u obchodních zástupců společnosti SMC a na strán-
kách http://www.smc.eu.

Blokovací jednotka (modul 2)

Pohon s vedením,
průměr pístu 63 mm

Zátěžový
senzor

Zdvih Rozvod stlačeného vzduchu k 
místu uchopení
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Aplikace Typ Řízení (modul 1) Zatížení
Přesný regulátor / převodník
(součástí modulu 1)

Manipulace se 
zařízením
(např. montážní 
hlavicí)

07
Tři konstantní hodnoty tlaku, 
elektronicky volitelné

Konstantní zátěž
ITV3050-40F4L3

08
Konstantní tlak - ručně 
nastavený

IR3020-F04-A

Uchopení a 
přemísťování

09 Elektronicky řízený systém
Proměnná zátěž

ITV3050-01F4L3

10
Mechanicky - vzduchem 
ovládaný systém

IR3120-F04

Symbol Zátěž (kg) Pro válec Provedení Ovládání

4 - X2
< 100

Válec s průměrem 
pístu 63 mm

S rukojetí
Vzduchem ovládané

CEU40073 S paralelogramem*

0M

4M

8M

Bez

4x, pro hadici 6/4 mm

8x, pro hadici 8/6 mm

* ve vývoji, dostupné na dotaz

Modulární prvky pro stavbu
manipulátorů

  
Přehled objednacích kódů

Objednací kód

Objednací kód

Objednací kód (modul 1)

Objednací kód

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

Panel řízení

Ovládací prvek
TPFK63 - 1000 - 4M - CEV10050

PAN - CEV4I0 10

XT477 - 4 - X2

SRE - CEU4I002
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