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Maior qualidade e produtividade
Maior qualidade e produtividade através do 
controle da tensão de banda
Hoje em dia, os fabricantes e utilizadores de 
máquinas de preparação e processamento de 
materiais de enrolamento deparam-se com 
exigências cada vez maiores: os processos de 
produção requerem ainda mais rapidez, mas 
também mais precisão; a qualidade dos re-
sultados tem de continuar a aumentar, ao 
passo que as despesas com pessoal, os des-
perdícios e, acima de tudo, os tempos de 
parada das máquinas devem ser reduzidos ao 
mínimo. Os sistemas de controle da tensão de 
banda são uma contribuição decisiva para 

atender a esses requisitos. Geralmente, os 
materiais de enrolamento são introduzidos por 
uma bobinadora da máquina, refinados e no-
vamente enrolados. As avarias provocadas 
pela tensão de banda podem surgir a qualquer 
momento, causando danos e perda de qua-
lidade. A função dos sistemas de controle da 
tensão de banda da E+L é eliminar estes 
fatores de origem de avarias e garantir uma 
tensão de banda constante durante o processo 
de produção. Dependendo do tipo de material, 
da aplicação e da função, a Erhardt+Leimer 
coloca à sua disposição diferentes sistemas 
com a mais recente tecnologia: qualidade e 
produtividade decisivas para o resultado final. 

Falhas típicas provocadas pela 
tensão de banda

Tensão de banda após o desenrolamento
+As tensões de banda muito baixas causam o 

afrouxamento do acionamento do transporte
+As tensões de banda muito altas podem 

provocar pregas longitudinais e deformar a 
extensão do material 

Tensão de banda entre os pontos de aperto
+Uma tensão de banda constante entre os 

pontos de aperto é um fator decisivo para 
a qualidade do processo

Tensão de banda no enrolamento
+Uma tensão de banda muito baixa durante o 

enrolamento pode desalinhar a bobinadora
+As forças de tração muito altas danificam os 

enrolamentos interiores

ELTENS | Maior qualidade e produtividade através do controle da tensão de banda
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Maior qualidade e produtividade Circuito de controle
Qualquer automatização de um comando ba-
seia-se no princípio do circuito de controle sim-
ples. Mesmo as tarefas mais complicadas 
podem ser reduzidas a este circuito de controle.
+O ponto de partida é a tração atual da 

banda
+As células de carga registram a tração da 

banda de um modo contínuo e preciso
+O regulador compara o valor real da tensão 

de banda com o valor nominal desejado e 
envia um sinal de correção correspondente 
ao elemento atuador

+O atuador transforma o sinal de correção no 
torque de frenagem ou no valor nominal das 
rotações, criando assim a tensão de banda

Força de banda

Células de carga
+ Células de carga com flange

+ Rolos sensores

+ Células de carga em bloco

Controlador de tensão da banda DC 62

Atuador
+ Freio pneumático

+ Freio elétrico

+ Acionamento elétrico
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Célula de carga com flange
Função
A célula de carga é composta por um anel ex-
terior estável com tampa de flange e um re-
bordo de centralização para uma montagem 
precisa. O anel interior, configurado como uma 
barra de dupla curvatura, garante a centrali-
zação do encaixe do rolamento de esferas. As 
forças radiais exercidas sobre a banda empur-
ram as tiras de medição extensíveis ligadas a 
uma ponte de medição em direção ao anel in-
terior. Isso faz com que o sinal de saída analó-
gico seja proporcional à tensão de banda.

Campo de aplicação
As células de carga com flange são usadas em 
quase todos os equipamentos de produção em 
que os materiais de enrolamento são prepa-
rados ou refinados. O transporte do material 
com uma tensão de banda contínua é de ext-
rema importância, sobretudo antes das es-
tações de processamento.

Aplicação
Com um enrolamento de 90º horizontal – verti-
cal do rolo de medição e um sentido de me-
dição horizontal é possível garantir um registro 
ideal da tensão de banda. As medições incor-
retas provocadas pelo percurso lateral da 
banda e pela distribuição assimétrica da 
tensão de banda só podem ser evitadas atra-
vés do registro das forças exercidas em ambos 
os lados. As células de carga integradas em 
um circuito de controle fechado devem ser 
montadas o mais próximo possível do atuador.

Calibragem
A linha característica da tração – percurso de-
senha uma linha reta até ao batente mecânico. 
Todas as células de carga, com excepção da 
série PD 25, são calibradas para a tensão de 
medição nominal. Entre a tensão de medição 
nominal e o batente mecânico é levada em 
consideração uma margem de segurança de 
50 a 100 %, de modo a compensar uma distri-
buição assimétrica da tensão de banda.

ELTENS | Célula de carga com flange

Legenda
F Tensão de banda (N)
F1 Componente de tensão 1 Direção de medição (N)
F2 Componente de tensão 2 Direção de medição (N)
FG Tensão do peso (N)
FR Tensão resultante no sentido de medição (N)
FR/K Tensão resultante/células de carga (N)
α Ângulo entre a banda de saída e sentido de medição
β Ângulo entre a banda de entrada e o sentido de medição
M Sentido de medição

Cálculo da Célula de carga com flange
F1 = F · cos α
F2 = F · cos β
FR/K = (F1 + F2)/2

Cálculo dos rolos sensores
F1 = F · cos α
F2 = F · cos β
FR = (F1 + F2)

M

Linha característica

Acionamento de transporte             Processo             Acionamento principal

s (mm)
s = f (F)

F batenteF nom. F (N)

S nom.

S batente

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Célula de carga com flange Célula de carga com flange PD 21/22
+Montagem independente da posição graças a 

várias possibilidades de montagem como su-
porte de flange, mancal reto, fixação interna ou 
externa

+Elevada segurança de funcionamento graças a 
uma proteção contra sobrecargas de até 20 
vezes a tensão de medição nominal

+Diferentes diâmetros dos veios de 12 a 65 mm 
e forças de medição nominais de 0,05 a 10 kN 
garantem uma grande flexibilidade

+Nenhuma influência do peso do rolo sobre o 
resultado de medição em caso de sentido de 
medição horizontal

+Bom comportamento em altas temperaturas e 
grande linearidade dos elementos de medição 
devido à aplicação do strain gauge em uma 
superfície plana

+Alta rotação operacional permitida no rolo de 
medição através da constante de elasticidade 
da célula de carga

+Melhor proteção da superfície pela 
niquelagem química

Célula de carga com flange PD 21 na instalação de revestimento

Dados técnicos 

Célula de carga com flange PD 21/22
Classe de precisão 0,5
Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V
Erro combinado < 0,5 %
Tolerância do valor característico 0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V
Batente mecânico 1,8 a 2,4 x FN conforme tipo
Carga útil 1,8 a 2,4 x FN

Carga limite 20 x FN

Deslocamento nominal 0,1 a 0,2 mm conforme tipo
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperatura útil -10 a +90 °C

Coeficiente de temperatura ±0,3 %/10 K (valor nominal), 
±0,3 %/10 K (sinal nulo) 

Tipo de proteção IP 50
Força axial transversal máxima permitida 1 x FN

Peso 2,3 kg (D3 = 17 mm), 3,6 kg (D3 = 25 
mm), 8,5 kg (D3 = 35 mm)

Tabela de seleção

Célula de carga com flange PD 21/22

Tipo furo 

unilateral

Tipo furo 

bilateral

D3 

(mm)

Tensão de medição nominal 

(kN)

PD 2112 PD 2212 12 0,05 0,1 0,2 0,5 1

PD 2115 PD 2215 15 0,05 0,1 0,2 0,5 1

PD 2117 PD 2217 17 0,05 0,1* 0,2 0,5* 1

PD 2120 PD 2220 20 0,15 0,3 0,75 1,5

PD 2125 PD 2225 25 0,15* 0,3 0,75* 1,5

PD 2130 PD 2230 30 0,3 0,6 1,5 3

PD 2135 PD 2235 35 0,3* 0,6 1,5* 3

PD 2140 PD 2240 40 0,6 1,2 3 6

PD 2145 PD 2245 45 0,6 1,2 3 6

PD 2150 PD 2250 50 0,6* 1,2 3* 6

PD 2155 PD 2255 55 1 2 5 10

PD 2160 PD 2260 60 1 2 5 10

PD 2165 PD 2265 65 1 2 5 10

*Dimensões preferenciais
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Célula de carga com flange PD 23/24
+Célula de carga com flange de aço inoxidável para 

condições ambientais difíceis como, por exemplo, 
máquinas de lavar e equipamentos cáusticos

+Montagem fácil independente da posição graças a 
várias possibilidades de montagem como, por ex., 
suporte de flange, mancal reto, fixação interior ou ex-
terior

+Elevada segurança de funcionamento graças a uma 
proteção contra sobrecargas de até 20 vezes a tensão 
de medição nominal

+Nenhuma influência do peso do rolo sobre o resulta-
do de medição em caso de sentido de medição hori-
zontal

+Bom comportamento em altas temperaturas e 
grande linearidade dos elementos de medição devido 
à aplicação do strain gauge em uma superfície plana

+Alta rotação operacional permitida no rolo de 
medição através da constante de elasticidade da 
célula de carga

ELTENS | Célula de carga com flange

Célula de carga com flange PD 23 em máquina de tingimento

Dados técnicos Tabela de seleção

Célula de carga com flange PD 23 na máquina de lavar

Célula de carga com flange PD 23/24
Classe de precisão 0,5
Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V
Erro combinado < 0,5 %
Tolerância do valor característico 0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V
Batente mecânico 1,8 a 2,4 FN conforme tipo
Carga útil 1,8 a 2,4 FN

Carga limite 20 x FN

Deslocamento nominal 0,1 a 0,2 mm conforme tipo
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperatura útil -10 a +90 °C

Coeficiente de temperatura ±0,3 %/10 K (valor nominal), 
±0,3 %/10 K (sinal nulo) 

Tipo de proteção IP 65
Força axial transversal máxima permitida 1 x FN

Peso 2,3 kg (D3 = 17 mm), 3,6 kg (D3 = 25 mm), 
8,5 kg (D3 = 35 mm)

Célula de carga com flange PD 23/24

Tipo furo 

unilateral

Tipo furo 

bilateral

D3 

(mm)

Tensão de medição 

nominal (kN)

PD 2317 PD 2417 17 0,1 0,2 0,5 1

PD 2325 PD 2425 25 0,15 0,3 0,75 1,5

PD 2335 PD 2435 35 0,3 0,6 1,5 3

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Célula de carga com flange PD 25
+Célula de carga com flange econômica, feita de 

alumínio
+Compatível com a série padrão PD 21/22
+Montagem fácil independente da posição graças a 

várias possibilidades de montagem como, por ex., 
suporte de flange, mancal reto, fixação interior ou ex-
terior

+Elevada segurança de funcionamento graças a uma 
proteção contra sobrecargas de até 10 vezes a tensão 
de medição nominal

+Nenhuma influência do peso do rolo sobre o resulta-
do de medição em caso de sentido de medição hori-
zontal

+Bom comportamento em altas temperaturas e 
grande linearidade dos elementos de medição devido 
à aplicação do strain gauge em uma superfície plana

+Alta rotação operacional permitida no rolo de 
medição através da constante de elasticidade da 
célula de carga

Célula de carga com flange PD 25 na máquina de encoladeira

Dados técnicos Tabela de seleção

Célula de carga com flange PD 25

Tipo furo unilateral  (mm)
Tensão de medição nomi-

nal (kN)

PD 2517 17 0,1 0,2 0,5

PD 2525 25 0,15 0,3 0,75

PD 2535 35 0,3 0,6 1,5

Célula de carga com flange PD 25
Classe de precisão 1
Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V
Erro combinado < 1 %
Tolerância do valor característico 0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V
Batente mecânico 1,8 a 2,4 x FN conforme tipo
Carga útil 1,8 a 2,4 x FN

Carga limite 10 x FN

Deslocamento nominal 0,1 a 0,25 mm conforme tipo
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperatura útil -10 a +90 °C
Coeficiente de temperatura ±0,5 %/10 K (valor característico), 

±0,5 %/10 K (sinal nulo) 
Tipo de proteção IP 54
Força axial transversal máxima permitida 1 x FN

Peso 0,8 kg (D3 = 17 mm), 1,25 kg (D3 = 25 mm), 
2,94 kg (D3 = 35 mm)Célula de carga com flange PD 25 na entrada to tanque 

de tingimento
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Acessórios para a célula de carga
Rolo de medição BA 6
+Rolos de alumínio de instalação externa para 

montagem de células de carga com flange 
PD 21/25

+Baixas tolerâncias de concentricidade e ele-
vada tolerância de balanceamento

+Diâmetros de rolo de 80 a 200 mm
+Diferentes superfícies para diferentes áreas de 

aplicação

Tabela de seleção

Rolo de medição BA 6

Tipo Diâmetro do rolo D1 
(mm)

Largura nominal 
LN mín. (mm)

Largura nominal 
máx. (mm)

Diâmetro do veio D3 
(mm)

BA 6080   80 200 1200 17/25
BA 6100 100 200 1800 17/25
BA 6120 120 400 2700 25/35
BA 6160 160 600 2700 25/35
BA 6200 200 600 2700 35/45

Tabela de seleção

ELTENS | Acessório para a célula de carga

Superfície do rolo de medição BA 6
Nº de ref. Superfície
01 Simples RA 3,2 (padrão)
02 Bobinada com cortiça sintética

03 Acabamento fino com corindo de vidro RA 6,3, anodização dura, espessura da 
camada 30 µm 450 HV

04 Anodização dura, espessura da camada 30  µm 450 HV

Dados técnicos

Superfície do rolo de medição BA 6

Material do tubo do rolo ENAW-6060T66 (AlMgSi 0,5)

Tolerância de balanceamento balanceamento de precisão dinâmico conforme VDI 2060

Classe de qualidade 2,5 (80 mm); 6,3 (100/120/160/200 mm)

Concentricidade < 50 µm para NB ≤ 1000 mm; < 150 µm para NB ≥ 1000 mm

Forma cilíndrica < 50 µm para NB ≤ 1000 mm; < 150 µm para NB ≥ 1000 mm

Tabela de seleção

Acessórios para células de carga com flange
Versão do rolo Dimensões veio/eixo para 

células de carga
Acessórios lado 
do mancal livre

Acessórios lado 
do mancal fixo

Eixo escalonado PD 21, PD 25 1 3
Eixo contínuo PD 21, PD 25 2 4
Veio escalonado PD 21/23, PD 25 1 1
Veio contínuo PD 21, PD 25 2 2
Veio escalonado PD 22 5 5
Veio contínuo PD 22 6 6

Acessórios para células de carga com flange
+Acessórios com rolamento de esferas auto-

compensador, anel de segurança e casquil-
hos de compensação para os diversos tipos 
de montagem

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Acessórios para a célula de carga
Suportes para células de carga com flange
+Suporte para montagem precisa de células 

de carga com flange em estruturas de 
máquina

Código do material Designação Comprimento (m)

045449 PDVO200 – 60 5

220397 10

045450 15

058131 20

058641 25

053769 30

Cabo para células de carga PD 21/22

Código do material Designação Comprimento (m)

208534 PD_2517 – 99 5

208533 10

211310 15

211309 20

211308 25

325971 30

Cabo para células de carga PD 25

Código do material Designação Comprimento (m)

306962 PD_3000 – 96 5

311536 10

383595 15

316491 20

325522 25

325523 30

Cabo para células de carga PD 30/40/50

Tabela de seleção

Suportes para células de carga com flange

Código do material Diâmetro do veio (mm)

12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

042594   

042595  

042596  

042597   

042598   
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Rolo sensor PD 30
+Rolo de alumínio com eixo em pé fixo e duas 

células de carga integradas
+Para uma montagem simples entre as paredes 

laterais. Opcionalmente fornecido com conjunto 
de fixação para parafusos de ajuste ou ressalto

+Elevada segurança de funcionamento graças a 
uma proteção contra sobrecargas de até 10 vezes 
a tensão de medição nominal

+Os diferentes diâmetros dos rolos, entre 80 e 
200 mm, garantem uma grande flexibilidade

+Nenhuma influência do peso do rolo sobre o 
resultado de medição em caso de sentido de 
medição horizontal

+Bom comportamento em altas temperaturas e 
grande linearidade dos elementos de medição 
devido à aplicação do strain gauge em uma 
superfície plana

+Alta rotação operacional permitida no rolo de 
medição através da constante de elasticidade 
da célula de carga

ELTENS | Rolos sensores

Tabela de seleção

Rolo sensor PD 30

Tipo ø D 
(mm)

LN mín. 
(mm)

LN 
máx. 
(mm)

L mín. 
(mm)

ø d 
(mm) Rosca Tensão de medição nomi-

nal FN por rolo (kN)

PD 3008 80 300 1200 LN +10 20 M 12 0,2 0,4 1

PD 3010 100 300 1800 LN +10 20 M 12 0,3 0,6 1,5

PD 3012 120 400 2500 LN +10 20 M 12 0,3 0,6 1,5

PD 3016 160 600 3000 LN +10 40 M 16 0,6 1,2 3

PD 3020 200 600 3000 LN +10 40 M 16 0,6 1,2 3

Tabela de seleção

Superfície do rolo PD 30
Índice da 

superfície
Superfície

01 Simples Ra 3,2 (padrão)

02 Bobinada com cortiça sintética

03

Acabamento fino com corindo de vidro 

Ra 6,3, anodização dura, espessura da 

camada 30  µm 450 HV

04
Anodização dura, Ra 3,2, espessura da 

camada 30 µ m 450 HV

05

Espiralada esquerda + direita, passo 40 mm, 

raio da ranhura 

6 mm, profundidade do entalhe 0,25 mm

13

Acabamento bruto com corindo de vidro RA 

12,5, anodização dura, espessura da camada 

30  µm 450 HV

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Dados técnicos 

Rolo sensor PD 30 
Material do tubo do rolo AlMgSi 0,5

Rolamento Rolamentos oscilantes de esferas com mancal fixo e livre, inclusive vedação de labirinto e 
lubrificação permanente

Tolerância de balanceamento
balanceamento de precisão dinâmico conforme VDI 2060
PD 3008, PD 3010, PD 3012 Classe de qualidade Q = 2,5
PD 3016, PD 3020 Classe de qualidade Q = 6,3

Concentricidade < 50 μm para NB ≤ 1000 mm, < 100 μm para NB ≥ 1000 mm
Forma cilíndrica < 50 μm para NB ≤ 1000 mm, < 100 μm para NB ≥ 1000 mm

Rotação máx. PD 3008 3600 U/min, PD 3010 3000 U/min, PD 3012 2400 U/min, PD 3016 1800 U/min, PD 
3020 1500 U/min

Peso do rolo

PD 3008 com NB 600 mm 7,5 kg por 100 mm de avanço 0,85 kg
PD 3010 com NB 600 mm 10,0 kg por 100 mm de avanço 1,05 kg
PD 3012 com NB 1100 mm 21,3 kg por 100 mm de avanço 1,15 kg
PD 3016 com NB 1100 mm 25 kg por 100 mm de avanço 1,30 kg

Dados técnicos 

Rolo sensor PD 30 

Classe de precisão 0,5

Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V

Erro combinado < 0,5 %

Tolerância do valor característico 0,2 %

Princípio de medição Ponte DMS completa

Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm

Tensão de alimentação da ponte

Valor de target 10 V

Valor máx. permitido 14 V

Tensão de saída

Intervalo nominal
0 a 10 mV
(com força nominal e alimentação de ponte 10 V)

Intervalo máx. 0 a 18 mV (com 1,8 x de força nominal e alimen-
tação de ponte 10 V)

Batente mecânico 1,2 a 1,8 x FN conforme tipo

Carga útil 1,2 a 1,8 x FN

Carga limite 10 x FN

Deslocamento nominal 0,15 a 0,25 mm conforme tipo

Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C

Gama de temperatura útil -10 a +70 °C

Coeficiente de temperatura  

do valor característico ±0,3 %/10 K

do sinal nulo ±0,3 %/10 K

Tipo de proteção IP 50

Força axial transversal máxima permitida 1 x FN

Cabo de ligação 6 x 0,14 mm2 , 5m/10 m de comprimento

Rolo sensor PD 30 em máquina de rolo offset
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+Rolo de alumínio com eixo em pé fixo e 
duas células de carga integradas

+Flange de montagem unilateral para mon-
tagem apenas de um lado

+Elevada segurança de funcionamento graças a 
uma proteção contra sobrecargas de até 10 
vezes a tensão de medição nominal

+Os diferentes diâmetros dos rolos, entre 60 e 
120 mm, garantem uma grande flexibilidade

+Nenhuma influência do peso do rolo sobre o 
resultado de medição em caso de sentido 
de medição horizontal

+Bom comportamento em altas temperaturas 
e grande linearidade dos elementos de 
medição devido à aplicação do strain gauge 
em uma superfície plana

Rolo sensor PD 40

Rolo sensor PD 40

Tipo ø D 
(mm)

LN mín. 
 (mm)

LN máx.
 (mm)

Tensão de medição nominal FN por rolo 
(N)

PD 4006 60 150 300 50 100 200

PD 4008 80 200 400 100 200 400

PD 4010 100 250 500 100 200 400

PD 4012 120 400 600 200 400 600

Tabela de seleção

Superfície do rolo PD 40
Nº de ref. da 
superfície Superfície

01 Simples Ra 3,2 (padrão)

02 Bobinada com cortiça sin-
tética

03

Acabamento fino com corindo 
de vidro Ra 6,3, anodização 
dura, Espessura da camada 
30  µm 450 HV

04
Anodização dura, Ra 3,2, 
espessura da camada 30  µm 
450 HV

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Dados técnicos 

Rolo sensor PD 40
Classe de precisão 1
Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V
Erro combinado < 1 %
Tolerância do valor característico 0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte
Valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V
Tensão de saída

Intervalo nominal 0 a 10 mV (com força nominal e alimentação de ponte 10 V)

Intervalo máx. 0 a 18 mV (com 1,8 x de força nominal e alimentação de ponte 10 V)
Batente mecânico 1,2 a 1,8 x FN conforme tipo
Carga útil 1,2 a 1,8 x FN

Carga limite 10 x FN

Deslocamento nominal 0,15 a 0,25 mm conforme tipo
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperatura útil -10 a +70 °C
Coeficiente de temperatura  
do valor característico ±0,3 %/10 K
do sinal nulo ±0,3 %/10 K
Tipo de proteção IP 50
Força axial transversal máxima permitida 1 x FN

Cabo de ligação 6 x 0,14 mm2, 5m/10 m de comprimento

Rolo sensor PD 40 
Material do tubo do rolo ENAW-6060T66 (AlMgSi 0,5)

Rolamento Rolamentos oscilantes de esferas com mancal fixo e livre, inclusive vedação de labirinto e 
lubrificação permanente

Tolerância de balanceamento (balanceamento de 
precisão dinâmico conforme VDI 2060)

Classe de qualidade Q = 2,5 (padrão)
Classe de qualidade Q = 1 (opção)

Concentricidade < 50 μm 
Forma cilíndrica < 50 μm
Velocidade máx. da banda
com classe de balanceamento Q 2,5

450 m/min

Velocidade máx. de banda
com tolerância de balanceamento Q 1

600 m/min (900 m/min em PD 4012)

Curvatura máx.

                  à tensão de medição máx.          por 100 mm de largura nominal
PD 4006      200 N                                      0,16 mm
PD 4008      400 N                                      0,21 mm
PD 4010      400 N                                      0,11 mm
PD 4012      600 N                                      0,08 mm

Peso do rolo

PD 4006      com NB 150 mm 1,43 kg            por 50 mm de avanço 0,23 kg
PD 4008      com NB 200 mm 3,80 kg            por 50 mm de avanço 0,40 kg
PD 4010      com NB 250 mm 6,60 kg            por 50 mm de avanço 0,72 kg
PD 4012      com NB 400 mm 17,30 kg          pro 50 mm de avanço 2,21 kg

Montagem da fixação do flange
(centragem existente) 

com rosca centrada
com 4 furos
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Células de carga com flange para máquinas de 
cremalheira
Função
A célula de carga com flange é composta por 
um flange, anel interno e um adaptador para 
suportar o eixo do cilindro. O anel interno é 
executado como barra de dupla curvatura, na 
qual são aplicadas as tiras de medição ex-
tensíveis. No adaptador pode ser instalado um 
eixo de um cilindro montado internamente. 
A célula de carga com flange sempre mede a 
suma das tensões da banda. Um desalinha-
mento da banda ou uma distribuição assimé-
trica da tensão da banda não tem influência 
sobre o resultado da medição. 

Campo de aplicação
Célula de carga com flange para cilindros 
montados unilateralmente para aplicação em 
todas as máquinas de cremalheira. O principal 
campo de aplicação são a indústria de produ-
tos de higiene e de baterias.

Aplicação
Com um enrolamento de 90º horizontal – verti-
cal do rolo de medição e um sentido de me-
dição horizontal é possível garantir um registro 
ideal da tensão de banda.

ELTENS | Célula de carga com flange para máquinas de cremalheira

Cálculo da célula de carga com flange 
(sentido de medição horizontal)
F1 = F · cos α
F2 = F · cos β
FR = F1 + F2

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas

Legenda
F Tensão de banda (N)
F1 Componente de tensão 1 Direção de medição (N)
F2 Componente de tensão 2 Direção de medição (N)
FG Tensão do peso (N)
FR Tensão resultante no sentido de medição (N)
α Ângulo entra a banda de saída e

sentido de medição
β Ângulo entre a banda de entrada e

sentido de medição
M Sentido de medição

Célula de carga com flange com banda central em relação ao centro da máquina

Célula de carga com flange com banda deslocada para a esquerda em relação ao centro da máquina

Célula de carga com flange com banda deslocada para a direita em relação ao centro da máquina
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Célula de carga com flange PD 2718
 +Célula de carga com flange com uma força 
nominal de 60 N para suportar os eixos mon-
tados unilateralmente
 +Medição precisa da força da banda inde-
pendente da aplicação de força no eixo
 +Elevada segurança de funcionamento graças a 
uma proteção contra sobrecargas de até 10 
vezes a tensão de medição nominal
 +Nenhuma influência do peso do cilindro 
sobre o resultado de medição em caso de 
sentido de medição horizontal
 +Valor característico nominal calibrado na 
fábrica em 1 mV/V

Dados técnicos 

Célula de carga com flange PD 2718
Tensão de medição nominal 60 N
Classe de precisão 0,5
Valor característico nominal (sensibilidade) 1 mV/V
Erro combinado ±0,5 %
Tolerância do valor característico ±0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte
Valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V

Tensão de saída
Intervalo nominal
gama máxima

0 a 10 mV (com tensão de medição nominal)
0 a 15 mV (com 1,5 x tensão de medição 
nominal)

Batente mecânico 1,5 x FN

Carga útil 1,0 a 1,4 x FN

Carga limite 10 x FN

Deslocamento nominal 0,3 a 0,4 mm
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperaturas úteis -10 a +90 °C
Coeficiente de temperatura 
do valor característico ±0,3 %/10 K
do sinal nulo ±0,3 %/10 K
Condições ambientais Aplicação em ambiente seco e empoeirado
Tipo de proteção IP 50
Força axial transversal 0,5 x FN

Largura nominal máx. do cilindro 400 mm
Peso máx. do cilindro 1 kg
Peso 3,3 kg
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Célula de carga em bloco
Função
As células de carga em bloco são compostas 
por uma carcaça fundida para adaptação na 
máquina do cliente e uma placa de montagem 
para suportar o mancal reto. O registro da 
força medida é feito através de uma barra de 
dupla curvatura, na qual se encontram aplica-
das pontes DMS, pelo que é emitido um sinal 
de medição analógico proporcional à tensão de 
banda.

Campo de aplicação
As células de carga em bloco são utilizadas 
em quase todos os equipamentos de produção 
em que os materiais de enrolamento são pre-
parados ou refinados. Principalmente na área 
de converting há muitas vantagens, permitindo 
sempre uma troca fácil de rolos devido à aces-
sibilidade boa dos mancais retos. 

Aplicação
A posição de montagem preferida é na hori-
zontal com um enrolamento entre 60 – 180° 
para a direção de medição vertical. O registro 
da tensão de banda em ambos os lados evita 
medições incorretas provocadas pelo percurso 
lateral da banda e pela distribuição assimétrica 
da tensão de banda. As células de carga integ-
radas em um circuito de controle fechado 
devem ser posicionadas o mais próximo possí-
vel do atuador.

ELTENS | Célula de carga em bloco

Legenda
F Tensão da banda (N)
F1 Componente de tensão 1 na direção de medição
F2 Componente de tensão 2 na direção de medição
FG Tensão do peso
α Ângulo entre a banda de saída e 

sentido de medição
β Ângulo entre a banda de entrada e 

sentido de medição
FR/K Tensão resultante em uma célula de carga em bloco

Cálculo da célula de carga em bloco 
(posição de montagem horizontal)
F1 = F · cos α
F2 = F · cos β
FG = FG rolo / 2 + FG mancal
F1/2 = (F1 + F2) / 2
FR/K = FG + F1/2

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Célula de carga em bloco Célula de carga em bloco PD 50
+Possibilidade de montagem em quase 

todos os mancais retos em combinação 
com rolos condutores padrão

+Elevada segurança de funcionamento graças a 
uma proteção contra sobrecargas de até 10 
vezes a tensão de medição nominal

+Grande área de medição através da reso-
lução 1:25

+Barra de dupla curvatura com tiras de 
medição extensíveis ligadas em ponte com-
pleta

+Troca simples dos rolos condutores devido à 
boa acessibilidade dos mancais retos

+Possibilidade de montagem tanto na parede 
da máquina, como também em cima dela 

Tabela de seleção

Célula de carga em bloco PD 50

Tipo Dimensões 
C x L x A (mm)

Furo de
passagem

Distância dos 
furos para monta-
gem (mm)

Tensão de medição nominal 
FN por célula de carga em 
bloco (kN)

PD 5010 134 x 48 x 78 Ø 7 118 x 28 0,08 0,2 0,4
PD 5020 150 x 68 x 78 Ø 9 135 x 51 0,5 1,0 2,0

Dados técnicos 

Célula de carga em bloco PD 50
Classe de precisão 0,5
Valor característico nominal (sensibilidade) 2 mV/V
Erro combinado ±0,5 %
Tolerância do valor característico < ±0,2 %
Princípio de medição Ponte DMS completa
Resistência nominal do strain gauge 700 Ohm
Tensão de alimentação da ponte
Valor de target 10 V
Valor máx. permitido 14 V
Batente mecânico 1,2 x FN

Carga útil 1,2 x FN

Carga limite 10 x FN

Deslocamento nominal 0,2 a 0,3 mm conforme tipo
Gama de temperatura nominal -10 a +60 °C
Gama de temperaturas úteis -10 a +90 °C
Coeficiente de temperatura 
do valor característico ±0,3 %/10 K
do sinal nulo ±0,3 %/10 K
Tipo de proteção IP 54
Força axial transversal 1 x FN

Peso 1,5 kg
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ELTENS | Amplificador de medição digital

Amplificador de medição digital PA 62
+Amplificador de medição digital com canal 

duplo com indicador para conexão com 2 
células de carga com ponte DMS

+Assistente de comissionamento orientado 
por menu e independente de idioma

+Diagnóstico online das células de carga in-
cluindo o cabeamento

+X-t Gravador para exibição de longo prazo 
da tensão de banda

+Monitoramento da tensão de banda com va-
lores de limite ajustáveis com saída de 
alarme digital

+Emissão de sinal analógica ou por meio de 
interface Ethernet 

Diagrama em bloco

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas

Diagnóstico

dig. Entrada

Limite/Alarme/Estado

0–5 V
0–10 V

0–5 V
0–10 V

0–20 mA
4–20 mA

dig. Saída
0 V/24 V CC

dig. Saída
0 V/24 V CC

dig. Saída
0 V/24 V CC
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Utilização
Monitoramento do processo
+Detecção de picos de força da banda
+Detecção de oscilações da força da banda
+Pré-aviso no caso de grande distribuição as-

simétrica da tensão da banda

Integração de sistemas
+Preparado para Indústria 4.0
+Fieldbus EtherNet/IPTM our UDP/IP

Monitoramento das células de carga
+Falha à terra
+Curto-circuito
+Interrupção de cabos

Amplificador de medição PA 62

Classe de precisão 0,1

Tensão de serviço
Consumo de corrente

24 V CC (18 a 30 V CC)
0,2 A

Amplificador DMS
Tensão de entrada
Tensão de alimentação da ponte
Tempo de ciclo de medição

2 canais
± 25 mV, 14 Bit
10 VCC
1 ms

Saídas analógicas: 
Sinal real direto 

Sinal real filtrado
Sinal de saída (configurável)

1 x 0 a 5/10 V
1 x 0/4 a 20 mA, Rmax 500 Ω
1 x 0 a 5/10 V, fg = 0,2 a 20 Hz
Sinal de soma/Canal1/Canal2/Sinal diferencial

Saídas digitais
tensão de saída
Sinal de saída (configurável)

3 x isento de potencial, resistente a curto-circuito
24 V, max. 500 mA
Limite/Alarme/Estado

Entrada digital
Tensão de entrada
Sinal de entrada (configurável)

1x isento de potencial
24 V CC
Parar Tara/Receita/Suporte

Indicação e painel de operação Touch-Display (LCD) colorido

Interfaces 1 x RJ45, 100 MBit: 
EtherNet/IPTM ((em conformidade com ODVA),
UDP/IP

Temperatura de serviço nominal
Umidade relativa do ar

+10 a +50 °C
15 a 95 % (não é condensável)

Tipo de proteção IP 20 (cassete)
IP 54 (com carcaça)

Dimensões (L x H x P)
100 x 100 x 9 (85) mm (cassete)
130 x 155 x 106 mm (com carcaça)
90 x 90 x 90 mm (montagem da calha)

Dados técnicos 

Tabela de seleção

Amplificador de medição PA 62
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PA 6210  

PA 6201 

PA 6211  

PA 6202 

PA 6212  
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Controlador de tensão da banda DC 62
 +Controlador de banda digital compacto par 
diferentes estruturas de controle incluindo o 
Touch-Display colorido
• Desenrolador para freios pneumáticos 

ou elétricos
• Enrolador ou desenrolador com acio-

namento controlado por rotações
• Unidade de transporte com acio-

namento controlado por rotações
• Controle de posição do cilindro de 

controle
• Comando do torque de freio para freio 

pneumático ou elétrico
 +Assistente de comissionamento orientado 
por menu e independente de idioma para 
comissionamento rápido
 +Amplificador de medição integrado para 
avaliação dos sinais da célula de carga
 +Com estágio final para o comando direito da 
frenagem elétrica
 +Gestão de receitas com até 30 receitas

Dados técnicos 

Controlador de tensão da banda DC 62
Tensão de serviço
Consumo de corrente (sem freio elétrico)
Tempo de ciclo de controle

24 V CC (20 a 30 V CC)
0,3 A/4,3 A (freio el.)
1 ms

Amplificador do Strain gauge
Tensão de entrada
Tensão de alimentação da ponte

2 canais
± 30 mV, 14 Bit
10 V

Entradas analógicas
Valor de referência/valor de target/posição 
do rolo de controle
Diâmetro

2 x 0 a ± 10 V, 14 Bit
1 x 0 a 10 V, 12 Bit

Saídas analógicas
Freio/acoplamento elétrico
Sinal de atuação do controlador

Saída do monitor

Saída de corrente PWM 0 a 4 A, 24 V
1 x 0 a ± 10 V, 14 Bit
1 x 0/4 a 20 mA
1 x 0 a 10 V, 12Bit

Entradas digitais 3 x isoladas
Sinal "0": -5 V até +2 V
Sinal "1": +8 V a +30 V

Saídas digitais
Tensão de saída

2 x isoladas, resistentes contra curto-circuito,
24 V, máx. 0,5 A

Interfaces 2 x RJ45, 100 MBit:
EtherNet/IPTM, UDP/IP
2x M16 E+L CAN Bus

Temperatura de serviço nominal
Umidade relativa do ar

+10 a +50 °C
15 a 95% (não é condensável)

Tipo de proteção IP 20 (cassete)
IP 54 (com carcaça)

Dimensões (L x H x P) 100 x 100 x 9 (88) mm (cassete)
130 x 155 x 106 mm (com carcaça)

Tabela de seleção

Controlador de tensão da banda DC 62

Tipo Sem caixa Com caixa Ethernet

DC 6200  

DC 6201  

DC 6210 

DC 6211 

ELTENS | Reguladores de tensão de banda

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Controlador de tensão da banda DC 62 Utilização
Controle de processos
+Reajustar oscilações da força da banda
+Detecção de picos de força da banda

Integração de sistemas
+Preparado para Indústria 4.0
+Fieldbus EtherNet/IP our UDP/IP

Características de enrolamento
+Sem invólucros telescópicos
+30 receitas possíveis

Freio elétrico
+Estágio final até 4 A corrente de saída in-

tegrada

Indicação gráfica
+ Indicação gráfica dos valores da tensão da 

banda, nominais e reais incluindo sinal de 
correção

+ Fácil otimização dos parâmetros de controle

Monitoramento do processo
+Tolerância F ajustável
+Valor limite F ajustável
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Regulador da tensão de banda
Função do desenrolador com freio pneumático
Duas células de carga medem o valor real da 
tensão de banda com ela em funcionamento. 
Este valor é enviado ao controlador de tensão 
e comparado com o valor de target, onde este 
detecta um desvio. O regulador PID cria o sinal 
de correção para o transformador U/P seguin-
te. O transformador disponibiliza um sinal de 
correção proporcional à saída para o comando 
de um freio pneumático.

Características específicas 
+Ligação para sensor de detecção de diâmetro
+Compensação da inércia de massa para 

parada rápida
+Rotação das pinças do freio 
+Valor nominal do torque do desenrolador

Estrutura de regulação do desenrolamento com freio pneumático

Estrutura de regulação do desenrolamento do freio elétricoDesenrolador de função com freio elétrico
Duas células de carga medem o valor real da 
tensão de banda com ela em funcionamento. 
Este valor é enviado ao controlador de tensão 
e comparado com o valor de target, onde este 
detecta um desvio. O regulador PID cria o sinal 
de correção para o transformador U/P seguin-
te. O transformador disponibiliza à saída um 
sinal de correção proporcional para o comando 
de um freio elétrico.

Características específicas 
+ Valor nominal do torque do desenrolador
+ Estágio final integrado para freio elétrico
+ Compensação da inércia de massa para 

parada rápida
+ Conexão para sensor de diâmetro opcional

ELTENS | Reguladores de tensão de banda

Regulador da tensão de banda DC 
6 para desenrolamento com freio 
pneumático

D real externo

F nominal

F real

M nominal

Parada rápida

D real externo

Parada rápida

F realF nominal Regulador da tensão de banda DC 6 para 
desenrolamento com freio elétrico

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Função do enrolador ou desenrolador com 
acionamento controlado por rotações
Duas células de carga medem o valor real da 
tensão de banda com ela em funcionamento. 
Este valor é enviado ao controlador de tensão 
e comparado com o valor de target, onde este 
detecta um desvio. O regulador PID cria o sinal 
de correção da velocidade ± Δ v, que é adicio-
nal ao sinal de velocidade de banda v-banda-
nominal. O v-banda-nominal corresponde ao v-
banda-nominal do acionamento principal. No 
desenrolador e enrolador, o valor nominal de 
velocidade sobreposto é dividido pelo diâmetro 
de enrolamento atual. Como resultado está 
disponível um valor nominal de rotações sob-
reposto para o desenrolador e o enrolador, 
controlados por rotações.

Função do acionamento de transporte
Duas células de carga medem o valor real da 
tensão de banda com ela em funcionamento. 
Este valor é enviado ao controlador de tensão 
e comparado com o valor de target, onde este 
detecta um desvio. O regulador PID cria o sinal 
de correção da velocidade ± Δ v, que é adicio-
nado ao sinal de velocidade de banda. Este 
sinal é enviado ao acionamento seguinte.

Estrutura de controle do enrolamento e desenrolamento

Estrutura de controle do acionamento de transporte

Características específicas 
+Ligação para sensor de detecção de diâmetro
+Valor nominal de rotações do enrolador e 

desenrolador
+Características de enrolamento F = f (D) 

com seleção livre

Características específicas 
+Valor nominal de rotações para acionamento 

de transporte

Regulador da tensão de banda 
DC 6 para enrolamento e 
desenrolamento

Regulador da tensão de banda 
DC 6 para o acionamento de 
transporte

 Dreal externo

F nominal

n real

v nominal

F real

nTarget
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ELTENS | Reguladores de tensão de banda

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas

s nominal

s real

Comando do torque do freio
Função do desenrolador com freio pneumáti-
co ou elétrico
No comando do torque de freio, o torque é rea-
justado em relação ao diâmetro de enrolamen-
to atual. No total, o torque pode ser indicado at-
ravés do valor nominal.

Controlador de tensão de 
banda DC 6 para controle 
da posição do cilindro de 
controle

Controladores de tensão 
de banda DC 6 para 
controle da tração

Características específicas 
+Comando mais simples do binário de trav-

agem conforme o diâmetro
+Ligação para sensor de detecção de diâmetro
+Estágio final integrado para freio elétrico

Regulador da tensão de banda
Regulador da posição de cilindro 
de controle

Funcionamento do desenrolador com freio 
pneumático ou elctrico
A posição do cilindro de controle é medida por 
um sinal analógico e comparada com uma po-
sição nominal ajustável. A diferença é disponi-
bilizada ao regulador PID e é calculado um 
sinal de correção correspondente.

Características específicas 
+Ligação para sensor de detecção de 

diâmetro
+Estágio final integrado para freio elétrico
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Amplificador de medição CV 22
+Amplificador de medição de canal único 

para duas células de carga com strain 
gauge

+Amplificador de instrumentos preciso, com 
baixa influência de temperatura, alta e pro-
longada estabilidade e linearidade excep-
cional

+Com potenciômetro para o ajuste do ponto 
zero, compensação de tara e ajuste de 
ganho da amplificação

+Tensão de referência interna para cali-
bragem do amplificador de medição sem 
peso de teste caso seja conhecido o ângulo 
exato de enrolamento e a posição de mon-
tagem

Dados técnicos 

Amplificador de medição CV 22
Classe de precisão 0,1

Range de ganho

990 a 3400 V/V
400 a 1250 V/V
600 a 2050 V/V
300 a 1025 V/V

Tensão de entrada 0 bis ±20 mV
Sinais de saída
Tensão
Tensão filtrada
Corrente

0 a ± 10 V (tempo de subida 5 ms)
0 até ±10 V (tempo de subida 2 s)
0/4 mA bis 20 mA (tempo de subida 5 ms)

Temperatura nominal 0 a +60 °C
Coeficiente de temperatura
do valor de target 
do sinal nulo 
da tensão de alimentação da ponte 

±0,3 %/10 K
±0,3 %/10 K
±0,04 %/10 K

Tensão de serviço
Valor de target
Intervalo nominal

24 V CC
20 a 30 V CC

Absorção de corrente 0,2 A
Tensão de alimentação da ponte
Valor de target
Intervalo nominal

10 V CC
9 a 13 V CC

Tipo de proteção
Montagem da calha de acordo com a norma 
DIN EN 50022
Com carcaça

IP 00
IP 54

Diagrama de bloco CV 22



28

ELTENS | Questionário

Dados gerais

Cliente

Endereço

Código postal Cidade

País Internet

Telefone Fax

Contato

Telefone direto e-mail

Projeto

Dados técnicos

Tipo de máquina      

Marca      

Posição na máquina      

Tipo de banda qPapel qPapelão qPelícula qMetal qBorracha

qTecido qTapete qVelo

Força de banda Mín.           N Máx.           N

Peso da banda Min.           g/m² Máx.           g/m²

Largura da banda Mín.           mm Máx.           mm

Espessura de banda Mín.           mm Máx.           mm

Velocidade da banda Mín.           m/min Máx.           m/min

Condição de operação qSeco qÚmido qMolhado q
Temperatura ambiente           °C

Condições ambientais qSeco q Empoeirado qMolhado q
Tensão de comando q24 V CC q          V      Hz

Tensão de serviço q3x       V      Hz

Aplicação

Questionário de controle de tensão da banda

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Especificação técnica

q  Célula de carga com 
flange aço PD 21/22

Construção q abertura em um lado q abertura em ambos os lados

q  Célula de carga com 
flange aço inoxidável 
PD 23/24

Construção q abertura em um lado q abertura em ambos os lados

q  Célula de carga com 
flange alumínio PD 25

Construção q abertura em um lado q abertura em ambos os lados

Montagem q Flange q Mancal

Comprimento 
dos cabos

q 5 m q 10 m q 15 m q 20 m q 25 m

Cilindro sensor BA 6 q Fornecido pelo cliente q BA 6 fornecido pela E+L 

Largura de target LN       mm

Diâmetro d1       mm

Diâmetro do veio d2       mm

Diâmetro do veio d3       mm

Peso do rolo       kg

Localização do mancal q No rolo sensor q Na célula de carga

q Rolamento de esferas fornecido por 
parte do cliente

q Rolamento de esferas fornecido pela E+L

q  Célula de carga com 
flange para suportar os 
eixos montados unila-
teralmente PD 27

q Cilindro fornecido pelo cliente

q Cilindro fornecido por E+L

Diâmetro q 40 mm q 60 mm

Largura nominal q 100 mm q 200 mm q 300 mm q 400 mm q ____ mm

Material q Alumínio q CFK

Superfície q Simples RA 3,2 (padrão)

q Acabamento fino com corindo de vidro RA 6,3, anodização dura, espessura da 
camada 30 μm, 450 HV

q Anodização dura, espessura da camada 30 μm, 450 HV

Comprimento dos 
cabos

q 5 m q 10 m q 15 m q 20 m q 25 m

 abertura em ambos os lados

 abertura em ambos os lados

 abertura em ambos os lados
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q  Rolo sensor PD 30 Diâmetro D q 80 mm

q 100 mm

q 120 mm

q 160 mm

q 200 mm

Largura de target LN       mm

Comprimento do 
eixo L 

      mm

Superfície q Simples RA 3,2 (padrão)

q Bobinada com cortiça sintética

q Acabamento fino com corindo de vidro RA 6,3, anodização dura, espessura da 
camada 30 μm, 450 HV

q Anodização dura, espessura da camada 30 μm, 450 HV

Comprimento dos 
cabos

q 5 m q 10 m q 15 m q 20 m q 25 m

q  Rolo sensor PD 40 Diâmetro D q 60 mm

q 80 mm

q 100 mm

q 120 mm

Largura de target LN        mm

Superfície q Simples RA 3,2 (padrão)

q Bobinada com cortiça sintética

q Acabamento fino com corindo de vidro RA 6,3, anodização dura, espessura da 
camada 30 μm, 450 HV

q Anodização dura, espessura da camada 30 μm, 450 HV

Comprimento dos 
cabos

q 5 m q 10 m q 15 m q 20 m q 25 m

q  Célula de carga em 
bloco
PD 50

Dimensões q PD 5010 (L=134 x B=48 x H=78) mm

q PD 5020 (L=150 x B=68 x H=78) mm

Comprimento dos 
cabos

q 5 m q 10 m q 15 m q 20 m q 25 m

Medição da tensão de banda

q  Amplificador de 
medição da tensãoda 
banda CV 22

Construção q Com carcaça q Montagem da calha

q  Amplificador de 
medição da tensão da 
banda com indicação

Construção  q Com carcaça q Montagem da calha q Montagem do painel 
frontal

Fieldbus q Ethernet/IP q Ethernet/UDP

Controle de tensão de banda

q  Regulador da tensão 
de banda

Construção q Com carcaça q Montagem do painel frontal

Fieldbus q Ethernet/IP q Ethernet/UDP

ELTENS | Questionário

| Erhardt+Leimer – Tecnologia líder em bandas contínuas
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Versão do atuador com freio

q  Freio existente por 
parte do cliente

q Desenrolador q Cilindro do freio

q Freio elétrico q Sem atrito q Com atrito

q Freio pneumático       Número de pinças do freio

Anexo do freio q Unilateral q Todos os lados

q  Freio fornecido pela 
E+L 

q Desenrolador q Cilindro do freio

q Freio elétrico q Freio pneumático

Anexo do freio q Possível unilateralmente q Possível em ambos os 
lados

Diâmetro de enrolamento Mín.       mm Máx.       mm

Diâmetro do cilindro do freio       mm

Diâmetro do cubo       mm

Tempo de parada de emergência       seg

Massa de enrolamento máx.       kg

Pressão de serviço       bar 

Versão do atuador com acionamento elétrico 

q  Acionamento elétrico 
existente por parte 
do cliente

q Desenrolador q Bobinadora central q Bobinadora de superfície

q Transporte

q Enrolador q Bobinadora central q Bobinadora de superfície

q  Acionamento elétrico 
fornecido pela E+L

q Desenrolador q Bobinadora central q Bobinadora de superfície

q Transporte

q Enrolador q Bobinadora central q Bobinadora de superfície

Diâmetro de enrolamento  Máx.      mm Mín.       mm

Diâmetro do rolo de transporte       mm

Massa de enrolamento máx.       kg

Tempo de inicialização da instalação de 0 a velocidade máx.       seg

Tempo de parada da instalação de velocidade máx. até 0       seg

Tempo de parada da instalação de parada de emergência da velocidade 
máx. até 0

      seg

Observações

Data           Editor
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