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Uchwyt z pneumatycznym zaworem
rozdzielającym – seria EBR.150-PN

Nowość ELESA+GANTER®

Piaseczno,  21  października  2015  r.  –  Firma  Elesa+Ganter,  światowy  lider  w  produkcji
standardowych  elementów  maszyn,  wprowadziła  do  oferty  innowacyjny  rodzaj  uchwytu
z wbudowanym pneumatycznym zaworem rozdzielającym sterowanym mechanicznie. Nowy
produkt nosi oznaczenie EBR.150-PN i jest przeznaczony do maszyn i urządzeń, w których
operowanie  uchwytem  i  sterowanie  zaworem  pneumatycznym  musi  być  wykonywane
jednocześnie.

Nowe  uchwyty  EBR.150-PN  z  pneumatycznym  zaworem  rozdzielającym  to  rozwiązanie
dedykowane  do  wszystkich  urządzeń,  gdzie  głównym źródłem  zasilania  i sterowania  jest
sprężone powietrze. Nowy produkt świetnie sprawdza się jako kompaktowy element sterujący
poszczególnymi funkcjami maszyny. Uchwyty funkcyjne EBR.150-PN polecane są przede
wszystkim  tam,  gdzie  operator  maszyny  odpowiada  za  uruchomienie  poszczególnych
narzędzi, np. urządzeń montażowych, pakujących itp.



Rys.1 EBR.150-PN – uchwyt z pneumatycznym zaworem rozdzielającym

Nowy uchwyt z zaworem pneumatycznym zbudowany jest na bazie dobrze znanego uchwytu
EBP.B. w stylizacji Ergostyle. Zasadnicza konstrukcja uchwytu EBR.150-PN wykonana jest
z bardzo  wysokiej  jakości  poliamidu  wzmacnianego  włóknami  szklanymi.  Powierzchnia
charakteryzuje  się  bardzo  eleganckim,  matowym  wykończeniem.  Elementy  montażowe,
w postaci  mosiężnych  wtopek  zapewniają  maksymalną  sztywność  i  żywotność
zamocowanego uchwytu.

Najistotniejszym  elementem  całej  konstrukcji  jest  pneumatyczny  zawór  rozdzielający
sterowany mechanicznie,  tj.  za pomocą przycisku wbudowanego w uchwycie. Konstrukcja
zaworu  oparta  jest  na  trzech  złączach  pneumatycznych,  przystosowanych  do  współpracy
z przewodami pneumatycznymi o średnicy 4mm.

Ze względu na zasadę działania uchwyt EBR.150-PN występuje w trzech wariantach:

 EBR-PN-3/2-NO: zawór pneumatyczny jest normalnie otwarty. Wciśnięcie przycisku 
odcina napływ powietrza i powoduje odpływ powietrza do atmosfery.

 EBR-PN-3/2-NC: zawór pneumatyczny jest normalnie zamknięty a odpływ powietrza 
do atmosfery otwarty. Wciśnięcie przycisku powoduje odcięcie odpływu i jednocze-
śnie napływ powietrza

 EBR-PN-5/2: Uruchomienie przycisku przełącza jednocześnie napływ i odpływ po-
wietrza pomiędzy dwoma dostępnymi przyłączami.

Parametry techniczne samego zaworu uchwytu EBR.150-PN przedstawiono w poniższej 
tabeli.

Parametry techniczne

Czynnik zasilający Filtrowane powietrze

Ciśnienie pracy 2 ÷ 10 bar

Temperatura pracy
-20° ÷ +80°C: suche powietrze 0° ÷ 
+80°C: powietrze z olejem

Swobodny wydatek powietrza 130 Nl/min (6 bar, swobodny wypływ)

Siła uruchamiająca zawór 22 N (niezależnie od ciśnienia pracy)

Nominalna średnica przepływu powietrza  2.5 mm

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

 Uchwyt funkcyjny EBR.150-PN –   

http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/9853/4/78/uchwyt-z-napedem-pneumatycznym/ebr-pn/eg/


ELESA+GANTER®

Grupa ELESA+GANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów
maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat fir-
my: ELESA S.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESA+GANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, części do maszyn i urządzeń
oraz wiele  produktów specjalnych wykonywanych pod określone,  specyficzne  wymagania
klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funk-
cjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120
patentów i  ponad 25 nagród z  najbardziej  prestiżowych światowych  wystaw i konkursów
m.in. " International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design
Center"  w  Stutgarcie.  Wszystkie  produkty  E+G  produkowane  są  zgodnie  z normą  ISO
9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dys-
trybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują
oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szyb-
ką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazy-
nu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki
2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie:www.elesa-ganter.pl .

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także prze-
czytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

 Dodatkowych informacji udziela:
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