
1

N. 13
Novembro

2016

S E W - E U R O D R I V E  P O R T U G A L

Pág. 2 Redutores
cónicos
Série K

Pág. 3

Redutores Industriais Série XP

Pág. 4

Motores
eletrónicos
DRC IE4

Sistema
mecatrónico
MOVIGEAR®

Acionamentos Mecatrónicos

Pág. 7

Pág. 3

Conversores de Frequência

Diretor Geral
SEW-EURODRIVE PORTUGAL

Indústria 4.0
Bem-vindo a mais uma edição da
SEW-EURODRIVE NEWS.
A SEW-EURODRIVE comemora 85
anos virada para a inovação e para
o futuro. Por isso, e para além do
destaque a vários produtos e
soluções inovadoras, propomos-
-lhe uma reflexão sobre o concei-
to Indústria 4.0 (ver página 2).
Já implementou alguma solução
neste âmbito?
A SEW-EURODRIVE está a dar
passos importantes para conver-
ter o know how em realidade,
como parceira da indústria na
procura e implementação de
soluções inteligentes.
Da célula de produção inteligente
à fábrica inteligente, o sucesso
assenta na combinação de
equipamento, software e comuni-
cação. Estas soluções só podem
ser eficazmente implementadas
com know how, o principal
recurso do século XXI.
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Indústria 4.0
O que é para si e para a sua empresa?
As revoluções sócio-industriais têm uma coisa em comum - o foco
está sempre nas mudanças dos processos produtivos.
Os objetivos destas revoluções são os mesmos - maior produtivi-
dade, aumento da flexibilidade e optimização da criação de valor.
A Indústria 1.0 representou a transição da força física para a
geração de energia utilizando vapor e água. A Indústria 2.0 foi o
início da produção em massa utilizando a energia elétrica. E a
Indústria 3.0? Esta descreveu a fase da automação auxiliada por
computador, que gerou o maior crescimento da produtividade e
flexibilidade a partir da década de 1970. A Fábrica 4.0 abrange
todas as novas oportunidades relacionadas com o processo
produtivo em rede, tais como montagem, manutenção, reparação,
marketing e vendas. Este novo processo inclui máquinas e
componentes que já não estão apenas ligados em rede e contro-
lados centralmente - como na Indústria 3.0 - mas também têm a
capacidade de tomar decisões independentes de forma descen-
tralizada, com base em informação digital, e, de seguida, incorpo-
rar informação válida no sistema de produção global. Ao longo
dos próximos tempos, sistemas mais adaptativos irão surgir e
redefinir muito do que nós consideramos como experimentado e
testado. Paralelamente, enormes volumes de dados terão de ser
armazenados e analisados em simultâneo, dando origem ao “Big
Data”: tratamento de grande volume de dados, internet móvel e
informação em nuvem.

Já instalou/implementou
alguma solução neste âmbito?

Em 2015 a SEW-EURODRIVE inaugurou uma nova fábrica em
Brumath, perto de Estrasburgo, para a qual projetou e concebeu
as soluções que correspondem à nossa visão atual dos princípios
da Indústria 4.0. O processo produtivo, desde a encomenda até à
entrega do equipamento, ultrapassa em muito os modelos
convencionais – todos os elementos e partes do processo estão
digitalmente ligados e conectados. Essencialmente procurámos
estreitar a colaboração entre pessoas e máquinas, com os
humanos a serem os responsáveis pela criação de valor. Também
a nossa fábrica de moto-redutores em Graben, na Alemanha,
utiliza já soluções de robótica adaptativa e colaborativa com as
pessoas que ocupam as múltiplas ilhas de montagem e sem
recurso a qualquer documento impresso de suporte. Na feira de
Hannover deste ano apresentámos uma amostra desta instalação
no nosso stand, onde simulávamos todo o processo de monta-
gem de um motorredutor desde a receção da ordem de monta-
gem até ao seu envio para o cliente.
Paralelamente, a SEW-EURODRIVE, enquanto líder de inovação,
está também a desenvolver uma série de soluções de software
inovadoras para os seus clientes, com base em análise de
grandes volumes de dados. As ofertas em manutenção preditiva
já são uma realidade, como é também o caso da configuração
personalizada dos componentes de automação.

Como vê o futuro da Indústria 4.0?

A IoT – Internet of Things (Internet das Coisas) – é uma visão
técnica que pretende integrar objetos de qualquer natureza,
componentes e humanos numa rede digital universal.
Consequentemente, os objetos terão uma identidade específica
num ambiente inteligente. O passo seguinte será o desenvolvi-
mento de Sistemas Ciber-Físicos, que não são mais do que
objetos, dispositivos, máquinas ou componentes de logística que
contêm sistemas embebidos e que são capazes de comunicar
entre si através da Internet. Podem estabelecer ligações de rede e
tomar decisões descentralizadas e autónomas, interagindo com
os humanos.

Para a SEW-EURODRIVE o desenvolvimento da Indústria 4.0
basear-se-á em 3 níveis distintos mas estreitamente interligados:

Sm@rt Factory – Uma fábrica inteligente que se distingue pela
sua versatilidade, eficiência de recursos e ergonomia, bem
como pela integração de clientes e demais parceiros de negó-
cio em processos de criação de valor.

Sm@rt Factory Unit - Cada Sm@rt Factory Unit é uma “fábrica
dentro da fábrica” ou, respetivamente, uma “empresa dentro da
empresa”, semelhante à totalidade da empresa e que tem a
responsabilidade por uma parte do resultado.

Sm@rt Production Cell – Células de produção inteligentes
concebidas por base em princípios Lean. São compostas por
várias estações de montagem, atravessadas por assistentes de
montagem autónomos e robotizados, e interligadas em termos
de gestão de energia, materiais e informação.

Finalmente, outros serviços baseados na web e aplicações para
sistemas operativos móveis vão seguir-se e novos sistemas de
serviço de faturação serão também possíveis. Empresas como a
SEW-EURODRIVE empregam cada vez mais engenheiros de
software e menos engenheiros mecânicos, e a tendência é
crescente. O conhecimento é o mais importante recurso no século
XXI. E este necessita ser comercializado - com produtos inovado-
res, reforçados por serviços também eles inovadores.A concorrência tornar-se-á cada vez mais forte e a tecnologia terá

um progresso rápido e contínuo, com a Internet a dar um impor-
tante suporte em várias áreas. Não será um exagero dizer que a
Indústria 4.0 é já uma realidade, pelo que será praticamente
impossível o seu retrocesso. Adicionalmente, não se vislumbram
outras tendências igualmente disruptivas do paradigma industrial.
Assim, cremos que num futuro próximo, as instalações e os
equipamentos integrantes da Indústria 4.0 irão registar um forte
crescimento e desenvolvimento tecnológico.

No futuro, a competição global será decidida nas “salas de
dados”. Programas de análise inteligentes permitirão previsões
de como os processos tecnicamente poderão ser mais eficientes,
confiáveis e infalíveis. Esta análise preditiva é muito mais do que
olhar para a bola de cristal. A SEW-EURODRIVE já está a trans-
formar esse know-how numa realidade. A manutenção preventiva
das máquinas e sistemas é um objetivo muito importante.
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Redutores cónicos da série K (com 2 estágios)

Alto rendimento
e engrenagens resistentes
Graças à sua vida útil longa e com reduzidas manutenções e às
engrenagens imunes ao desgaste, os nossos redutores cónicos
são considerados redutores angulares económicos. O seu
elevado rendimento torna-os autênticos economizadores de
energia. A construção compacta dos nossos redutores é sobretu-
do percetível no redutor cónico. Em aplicações em condições de
espaço exíguo, esta característica adquire especial importância
para o cliente, que necessita de acionamentos potentes com uma
construção compacta. Estes requisitos  constituem as condições
de utilização ideais para os nossos redutores cónicos com uma
gama de binários de 80 Nm até 50 000 Nm.

Com um alto rendimento em ambos os sentidos de transmissão
de binário e em todas as velocidades de entrada, estes redutores
são energeticamente eficientes. As engrenagens de conceção
resistente são imunes ao desgaste e acompanham a vida útil
longa do redutor. Para tarefas de posicionamento precisas,
selecione os redutores da Série K na versão de folga reduzida.
É devido a estas caraterísticas que os nossos redutores cónicos
são utilizados em inúmeras e diversas aplicações. Em todo o
mundo!

Os tamanhos K..39 e K..49 completam a nossa oferta de redutores
cónicos de dois estágios. Juntamente com os tamanhos K..19 e
K..29 estabelecem novos padrões de referência: quatro tamanhos
permitem binários de 80 Nm até 500 Nm.
Sem motor, apenas meia solução? Nesse caso, utilize
o nosso sistema modular e combine os redutores da
Série K com um motor trifásico e obtenha um
motorredutor cónico K..DR.., ou com um servomotor
e obtenha um servomotorredutor cónico K..CMP da
sua escolha. Pode ainda selecionar simplesmente
o motor trifásico ou o servomotor separado adequado
às suas necessidades.

A Série XP de redutores industriais inclui
redutores planetários de construção compac-
ta para binários muito elevados, até 5 200
kNm. Como redutores isolados, podem ser
montados separadamente do motor.
Permitem soluções de acionamento específi-
cas para aplicações na gama mais alta de
binários.
Consoante a aplicação é importante para os
utilizadores finais e para os fabricantes de
equipamento e sistemas, montar os reduto-
res e o motor separadamente. Para isso,
concebemos os redutores da Série XP como
redutores isolados com veio de entrada livre.

Redutores industriais da Série XP

Compactos e de binário elevado
Necessita de um redutor primário?
Não há problema. Selecione um
motorredutor do nosso abrangente
sistema modular. Nós montamo-lo por
si diretamente no redutor planetário.
Ou combine o redutor XP com um
redutor industrial da Série X.

Necessita de ainda mais binário?
Oferecemos-lhe redutores industriais
da Série XP concebidos para o seu
projeto com potências que ultrapas-
sam o máximo de 5 200 kNm
mencionado.

Quando simples é a palavra de ordem, o conversor MOVI4R-U®  é o produto ideal para a satisfação
de necessidades básicas no âmbito da tecnologia dos acionamentos. Com o índice de proteção IP54
pode ser utilizado no quadro elétrico ou fora dele.
O conversor de frequência MOVI4R-U® oferece a funcionalidade necessária para o controlo fiável
da velocidade de motores assíncronos. Não com menor - mas com uma considerável mais-valia!
O design modular do conversor para aplicações simples MOVI4R-U® é ideal quando se trata de
substituição rápida de dispositivos. Além disso, o conceito de operação intuitiva do MOVI4R-U®

permite tempos de instalação impressionantemente curtos.
A utilização sustentável do conversor resulta de um conjunto de caraterísticas inovador: o “retrofit” que
permite a atualização técnica dos dispositivos, o retorno que permite o regresso ao ciclo de fabrico, a
reutilização direta de componentes, o design amigável, a produção inovadora e amiga do ambiente.

Conversor para aplicações simples MOVI4R-U®

https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/motorredutores/motorredutores_standard/motorredutores_conicos_kdr/motorredutores_conicos_kdr.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/motorredutores/servomotorredutores/servomotorredutores_conicos_bsfcmp/servomotorredutores_conicos_bsfcmp.html
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Motor eletrónico

DRC.. classe IE4

Opção de unidades de diagnóstico DUE
As unidades de diagnóstico complementam os nossos motores
de forma ideal e contribuem para monitorizar o seu funcionamen-
to, realizar diagnósticos ou otimizar os intervalos de manutenção
e cumprir o conceito de Monitorização da Condição. Com a nova
unidade de diagnóstico DUE para a monitorização da funcionali-
dade e do desgaste para freios, a sua Monitorização da Condição
torna-se mais flexível e mais eficiente.
A nova opção de unidade de diagnóstico /DUE para os freios BE1
até BE122 e para os novos freios duplos BF/BT11 até BF/BT 30 é
responsável por duas tarefas apenas com um sistema de medi-
ção: a monitorização da função de travagem e a transmissão dos
valores de desgaste de disco de ferodo. Ambas as tarefas são
possíveis através da monitorização contí-
nua do entreferro do freio. Desta forma é
possível também planear individualmente
intervalos de manutenção orientados para
o desgaste do sistema de freio. Na prática
isto significa: função e desgaste da
frenagem sempre sob controlo.
O sensor encontra-se totalmente integrado
no freio e a eletrónica de avaliação está
alojada na caixa de terminais. Assim, a

opção de unidade de diagnóstico /DUE pode também ser utiliza-
da sem problemas em condições ambientais difíceis até IP66.
Além disso, dispõe de série de uma saída digital para a função do
freio e de uma saída digital para o desgaste da pastilha de freio,
bem como de um sinal de corrente analógico que corresponde ao
tamanho do entreferro.
O sistema de medição funciona sem contacto, com base no
princípio das correntes de Eddy; um campo eletromagnético induz
as correntes de Eddy do prato de pressão. Estas correntes, por
sua vez, alteram a impedância do sensor. A unidade de avaliação
transforma esta alteração da impedância num sinal elétrico
(4 – 20 mA) proporcional ao entreferro do freio.

A monitorização da função dos freios é realizada
através de sinais digitais (contato normalmente
aberto). Quando são alcançados os limites de
desgaste, os contactos fecham e enviam um sinal
para um sistema externo de supervisão.
. Além disso, a saída analógica de corrente possibi-
lita a monitorização contínua do desgaste do freio.
Adicionalmente às saídas descritas, os LED da
unidade de avaliação indicam a função e o desgas-
te de cada freio.

Com o motor eletrónico DRC.., alargamos o nosso portefólio de
sistemas de acionamento mecatrónico para aplicações
descentralizadas e oferecemos uma solução altamente
eficiente com a máxima flexibilidade para tarefas de
acionamento que se estendem muito para além da convencio-
nal movimentação de materiais.

Totalmente flexível em termos de redutor, e com construção
compacta, o motor eletrónico DRC.. combina a eletrónica integra-
da com um motor síncrono de ímanes permanentes numa solução
ideal para aplicações descentralizadas, quando é necessária
uma flexibilidade máxima do redutor. Em combinação com um
redutor cónico, de engrenagens helicoidais de veios paralelos de
elevada eficiência ou como motor isolado, o motor eletrónico
DRC.. é uma unidade de acionamento descentralizado de eleva-
da performance.
O motor eletrónico DRC.. está disponível nas versões de comuni-
cação idênticas ao MOVIGEAR®, em quatro tamanhos com
potências de 0,55 kW a 4 kW, que permitem alcançar binários
contínuos de 2,6 Nm a 19,1 Nm.
Estas caraterísticas, aliadas à integraçao perfeita dos seus
componentes, tornam o motor eletrónico DRC.. num sistema de
acionamento mecatrónico inteligente que satisfaz elevadas
exigências em termos de fiabilidade e durabilidade, assegurando
uma elevada disponibilidade do sistema e garantindo a máxima
segurança de operação.

Sistema mecatrónico

Com o sistema de acionamento mecatrónico MOVIGEAR®,
estabelecemos novos padrões de referência em rentabilidade
e funcionalidade. O sistema MOVIGEAR® reúne o motor, o
redutor e a respetiva eletrónica de acionamento num sistema.

MOVIGEAR®

O sistema de acionamento mecatrónico MOVIGEAR® pode ser
utilizado flexivelmente para diferentes estruturas de comunicação.
Adequa-se na perfeição a todas as aplicações descentralizadas
no campo. Devido à construção compacta e à máxima integração
dos componentes com o motor síncrono de ímanes permanentes,
o redutor e a eletrónica integrada, é adequado para a aplicação
eficiente na tecnologia de transporte em geral. Está disponível em
dois tamanhos e três classes de potência elétrica, para um total
de 4 versões de comunicação.

O sistema MOVIGEAR® permite alcançar uma economia de
energia de até 50% graças à interação perfeita entre o motor da
classe de eficiência energética IE4, o redutor eficiente e a
eletrónica integrada. Os componentes perfeitamente combinados
e uma otimização energética de todo o sistema possibilitam um
alto rendimento mesmo quando a prioridade máxima é a
fiabilidade, uma longa vida útil e uma elevada disponibilidade do
sistema. Os acionamentos MOVIGEAR® são em simultâneo um
elemento importante de um grande número de soluções de
sistemas MAXOLUTION® e são amplamente utilizados em aplica-
ções estacionárias no âmbito da tecnologia de transporte.
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Conversor Standard

MOVIFIT®-FC – Classic
O nosso conversor descentralizado é utilizado nas aplicações
onde a filosofia dos sistemas inclui o conversor eletrónico nas
proximidades do motor. Um vasto âmbito de funções e um
conceito de dispositivo inovador oferecem inúmeras vanta-
gens em tempo e custos de instalação, operação e serviço.

O nosso conversor descentralizado Standard MOVIFIT®-FC na
versão de nível funcional Classic, oferece um amplo espetro de
funcionalidades de acionamento, desde o controlo simples da
velocidade até à operação de eixos de elevação simples. Dispõe
ainda de funcionalidades de segurança abrangentes e funciona
em quase todos os sistemas de bus comuns, para a utilização
num vasto leque de aplicações.
Combinando os nossos MOVIFIT®-FC com os nossos motores de
elevada eficiência energética da Série DRU..J (motores IE4) e
com um controlador do freio eficiente, economizará energia e
utilizará eficientemente o seu sistema.
Para aplicações simples não é necessária qualquer colocação
em funcionamento: microinterruptores simples executam os
ajustes relevantes e o conversor está pronto a utilizar. Com o
nosso configurador da gateway “MOVIFIT®, estão disponíveis
possibilidades de configuração e diagnóstico simples, também
em aplicações complexas.
O nosso conversor descentralizado Standard MOVIFIT® não
apresenta pontos fortes apenas no seu interior. O elevado índice
de proteção IP65 é de série. O cárter robusto em alumínio fundido
sob pressão divide-se em unidade eletrónica (EBOX) e unidade
de ligação (ABOX) com um mecanismo de fecho apenas com um
parafuso e função de substituição automática do dispositivo. Isto
possibilita uma montagem rápida e, em caso de manutenção,
uma substituição suave do dispositivo.
É possível economizar tempo e reduzir custos na instalação
porque, graças à distribuição da energia e à comunicação em T,
ao interruptor de manutenção integrado e às E/S digitais, não são
necessários componentes externos adicionais à instalação.

A versão HygienicPlus, para a utilização em condições ambientais
específicas, por exemplo em ambientes húmidos na indústria das
bebidas, está igualmente disponível de série.

MOVIFIT® compact
conversor para aplicações simples
Para uma tecnologia de transporte eficiente nas suas aplicações
standard de intralogística, o MOVIFIT® compact é a solução ideal.
O MOVIFIT® compact da SEW-EURODRIVE é uma unidade de
acionamento descentralizada para controlar motorredutores. Está
disponível como controlador de motores (conversor de frequência)
ou como arrancador eletrónico de motores. Existem ainda duas
versões do MOVIFIT® compact arrancador eletrónico:

- Arrancador eletrónico para dois motores
(2 motores com 1 sentido de rotação),

- Arrancador eletrónico para um motor (1
motor com 2 sentidos de rotação).

Reduzimos o MOVIFIT® compact às funcio-
nalidades e características necessárias e
concebemo-lo como controlador de motor
ideal para funções standard. É utilizado na
gama de potências: 0,75 kW a 1,5 kW como
conversor de frequência, e 4 kW ou 2 x 2,2
kW como arrancador eletrónico.

Esforço mínimo - benefício máximo

Como arrancador eletrónico o MOVIFIT® compact oferece, além
de outras funcionalidades: proteção integrada do motor, arranque
suave, controlo do freio eletromagnético, controlo por entradas
binárias ou AS-Interface, ligação de sensores por AS-Interface,
interruptor de manutenção, função de boost e fonte de 24VDC

integrada.
Como controlador de motores o MOVIFIT®

compact. oferece, entre outras funcionali-
dades: proteção integrada do motor,
controlo do freio eletromagnético,
controlo do motor em U/f ou LVFC em
malha aberta, controlo por entradas
binárias ou por AS-Interface, ligação de
sensores por AS-Interface, interruptor de
manutenção, interface de serviço para
parametrização e diagnóstico, e fonte de
24VDC integrada.
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Segurança, flexibilidade e eficácia com

safetyDRIVE
 Eletrónica de acionamentos no quadro elétrico
A segurança funcional contribui não só para a segurança das
pessoas, mas também em grande medida para o aumento da
produtividade de sistemas e máquinas. Por isso apostamos em
soluções flexíveis com o safetyDRIVE. Todos os nossos conver-
sores tecnológicos e de frequência oferecem a função de desligar
de forma segura a energia elétrica que alimenta o motor (STO).
O portefólio é completado pelos componentes MOVISAFE®  inte-
grados como cartas opcionais DFS..B ou DCS..B no conversor ou
de forma modular como módulos de segurança UCS..B.
As opções suportam todas as funções de movimento essenciais
como por exemplo o limite de velocidade de segurança (SLS),
sentido seguro (SDI) e paragem segura (SOS), bem como fun-
ções dependentes da posição como o incremento limitado seguro
(SLI) e a posição limitada segura (SLP). As funções de segurança
podem ser realizadas de forma autónoma ou ser controladas
através de sistemas de bus de campo seguros como o PROFIsafe.
Assim, é possível implementar conceitos de segurança na
engenharia dos acionamentos no quadro elétrico de forma
simples.

 MOVISAFE®: segurança modular no conversor
- Cartas opcionais MOVISAFE® DCS..B para o conversor

tecnológico MOVIDRIVE® B,
- Módulos de segurança MOVISAFE® UCS..B para todos

os conversores no quadro elétrico MOVIAXIS®,
MOVITRAC®, MOVIDRIVE® ;

- Módulos de lógica multieixo UCS..B
   com processamento lógico integrado para a ligação livre

de entradas/saídas

 safetyDRIVE - eletrónica descentralizada
Os controladores de acionamentos descentralizados MOVIFIT® e
MOVIPRO® com funções de segurança integradas estão prontos
para serem utilizados em instalações descentralizadas. Englobam
todas as funções de movimento seguras e essenciais.

 Tecnologia para instalação descentralizada
Controlo de acionamento descentralizado MOVIFIT®-MC e
MOVIFIT®-FC com tecnologia de segurança integrada S11 ou S12
Instalações descentralizadas com controladores de acionamento,

de posição ou de aplicação
descentralizados MOVIPRO®

ADC com tecnologia de
segurança integrada S11.

 Serviços Safety
Oferecemos componentes de
segurança certificados e
valores de segurança
característicos relevantes, em
conformidade com as normas
EN ISO 13849-1, em forma
de folhas de dados e de um
sistema de biblioteca. Com isso, disponibilizamos-lhe uma
validação das funções de segurança sem lacunas, completada
pelos nossos pacotes de serviços modulares e flexíveis Safety.
Em colaboração com a TÜV abrangemos com sucesso todas as
fases do ciclo de vida do desenvolvimento da segurança. Além
dos componentes de segurança funcional, o planeamento, a
validação de funções de segurança e a colocação em funciona-
mento estão incluídos nos nossos serviços de segurança em
conformidade com a Diretiva relativa a máquinas. Estes serviços

são complementados pelo aconselhamento dos nossos
colaboradores qualificados, que dispõem de uma vasta e
longa experiência em questões relacionadas com os
procedimentos de conformidade com as normas C e com a
avaliação de riscos.

Clique nas
palavras

sublinhadas
para mais
informação

As vantagens
- Beneficiar da flexibilidade, porque é possível montar os

nossos componentes safetyDRIVE de forma totalmente adaptá-
vel a cada tipo de sistema;

- Minimizar os riscos de operação, porque a segurança
funcional safetyDRIVE elimina eficazmente todas as fontes de
risco;

- Acionamento económico, porque os componentes de segu-
rança do safetyDRIVE permitem economizar nos custos
relativos a sistemas de segurança externos;

- Funcionamento em conformidade com as normas, porque
todos os módulos safetyDRIVE cumprem os requisitos legais
em vigor.

Consolas DOP11C
Em conjuntos de acionamentos complexos com numerosos eixos
é fundamental manter sob controlo todas as variáveis.
A Série DOP11C oferece um elevado número de funcionalidades
para uma visualização real do processso e de alta performance.

As nossas consolas integradas e moder-
nas da Série DOP11C (Drive Operator
Panel), com ecrã a cores de alta resolu-
ção, processadores rápidos e elevada
capacidade de memória RAM, permitem
executar uma visualização em tempo real,
realizar operações e diagnósticos simples
em qualquer momento, em qualquer
lugar, de forma fácil e fiável. A gama de
ecrãs táteis abrange tamanhos desde 4,3"
até 15,4" com uma resolução de 1280 x
800 píxeis.

Para tarefas de visualização especialmente exigentes estão
disponíveis monitores robustos, em combinação com a plataforma
de controlo baseada em Windows MOVI-PLC® power.
Para programação da consola DOP11C está disponível o
software HMI-Builder. Pro, que proporciona uma interface segun-

do o princípio WYSIWYG (What You See Is What
You Get).

Com o auxílio de um modo de simulação integra-
do, não existe necessidade de hardware adicional.
Estão disponíveis numerosas funções HMI
(Human-Machine Interface) integradas como
gestão de receitas, gestão de alarmes, servidor
Web integrado, entre muitas outras. Na
globalidade, este software de operação permite-
lhe aumentar a segurança operacional e reduzir
os custos de desenvolvimento.

https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_no_quadro_eletrico/conversor_de_aplicacoes_movidrive_b/conversor_de_aplicacoes_movidrive_b.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_no_quadro_eletrico/servoamplificador_multieixo_moviaxis/servoamplificador_multieixo_moviaxis.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_no_quadro_eletrico/conversor_standard_movitrac_b/conversor_standard_movitrac_b.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_no_quadro_eletrico/conversor_de_aplicacoes_movidrive_b/conversor_de_aplicacoes_movidrive_b.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_motor_de_arranque/motor_de_arranque_para_tarefas_simples_movifit_basic/motor_de_arranque_para_tarefas_simples_movifit_basic.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_conversor/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_conversor/controlador_movifit-mc_technology_para_movimot/controlador_movifit-mc_technology_para_movimot.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_conversor/conversor_de_aplicacoes_movifit-fc_technology/conversor_de_aplicacoes_movifit-fc_technology.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_conversor/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc.html
https://www.sew-eurodrive.pt/produtos/tecnologia_de_conversores/instalacao_descentralizada_conversor/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc/conversor_de_aplicacoes_movipro-adc.html
https://www.sew-eurodrive.pt/empresa/o_seu_sucesso/seguranca_dos_sistemas/seguranca_das_maquinas/seguranca_das_maquinas.html
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 Mais rápido, mais eficiente, mais seguro
Mesmo na logística do transporte, o nosso serviço personalizado
de Recolha e Entrega toma conta na perfeição da sua tecnologia
de acionamentos e automação. Com um conceito de logística
adaptado às suas necessidades, pode tirar proveito de outros
serviços em conjunto com o serviço simples e rápido de Recolha
e Entrega dos seus acionamentos.
Garantimos que terá acesso ao serviço de que realmente neces-
sita com total proteção dos acionamentos:

- Recolha e Entrega de acionamentos de todas as marcas/
fabricantes,

- Prestação de soluções alternativas para cada requisito de
logística,

- Tempos de resposta curtos após a receção dos dados necessá-
rios,

- Criação da documentação de transporte (a pedido),
- Embalagem para transporte seguro dos acionamentos no local

(a pedido),
- Desmontagem e instalação de accionamentos no local (a

pedido).

 Caixa de Recolha SEW
Poderá utilizar o nosso Serviço de entrega/recolha personalizado
para a rápida verificação dos seus acionamentos. Este é um
processo muito simples utilizando a Caixa de Recolha SEW:
poderá decidir quando e onde é feito o levantamento da Caixa de
Recolha SEW e quando
ocorrerá a sua entrega.
A SEW-EURODRIVE
tem uma equipa especi-
alizada que trata de
todo este processo por
si – desde o forneci-
mento da Caixa de
Recolha SEW até ao
seu levantamento e
transporte.

Flexibilidade,
velocidade e precisão
MOVIPod
O MOVIPod é um sistema mecatrónico de elevado desempenho e
precisão que coliga mecânica e eletromecânica, eletricidade e
eletrónica, informática, cinemática, robótica e automação.
Tem por base uma estrutura mecânica rígida constituída por 3
braços lineares (tripé) cuja coordenação dinâmica resulta num
harmonioso movimento no espacial tridimensional (XYZ), que
garante livre circulação em contínuo num determinado volume de
atuação, complementado por um eixo de rotação.
Os braços são acionados por servomotores acoplados diretamen-
te a redutores planetários ortogonais de folga angular reduzida,
garantindo elevado dinamismo e precisão de posicionamento.
No que respeita aos servo-controladores foi utilizado um sistema
multi-eixo com regeneração de energia, possibilitando uma
gestão energética eficaz, com partilha energética e minimização
dos consumos. A monitorização e o controlo são feitos através do
Motion Controller MOVI-PLC Power, com programação específica

que, além do controlo e gestão,
converte coordenadas espaciais em
movimentos dos eixos e vice-versa.
A interação com o utilizador está
implementada numa versátil consola
- tátil policromática com funcionali-
dades multi-idioma, níveis de
acesso, receitas, alarmes, acesso
remoto, bases de dados, etc.
Este sistema, caraterizado pela
extrema flexibilidade, velocidade e
precisão, é uma alternativa para
uma grande diversidade de aplica-
ções, nomeadamente “pick and
place”, paletização, colagem e
impressão. A sua utilização é
transversal aos vários setores

industriais, mas é na indústria alimentar e na movimentação de
cargas leves que se encontra o maior potencial para a sua
utilização.
Realce-se ainda a possibilidade de configuração virtual de todos
os eixos, possibilitando a programação mesmo com ausência de
eixos físicos. Esta funcionalidade é acrescida de simulação 3D,
para validação da programação, diagnóstico e deteção de
eventuais colisões físicas ou constrangimentos espaciais.

Melhore a sua
Produtividade
Serviço de Recolha
e Entrega

SEW-EURODRIVE ONLINE SUPPORT

O Online Support é a nossa mais recente solução para aceder a
todos os serviços online da SEW-EURODRIVE PORTUGAL.
Encontra-se dividida nas seções “Engenharia &
Seleção”,”Consulta & Encomenda”, “Entrega & Fluxo de Material”
e “Colocação em Funcionamento & Manutenção”, o que permite
acesso direto à função pretendida ou área de interesse.

Por exemplo, se for Projetista ou Progra-
mador e pretender configurar um produto,
deverá seleccionar a seção “Engenharia e
Seleção”. Caso esteja à procura de dados
CAD, documentação, software para

download ou informação técnica de determinado produto, deverá
entrar em “Dados e Documentação”.
Pode navegar livremente no nosso Online Support sem ter que
fazer login. Só necessita de login com o seu e-mail e password
para aceder a funções que estejam sinalizadas com cadeado,
pois estes, por serem mais específicos, necessitam dos seus

dados de Cliente.
Após login terá acesso a outras funções
e pode personalizar as suas configura-
ções, tais como formatos de CAD, idioma
para documentação ou configurações de
pesquisa.

Uma nova dimensão

apoio otimizado ao mais alto nível

Clique na
imagem
para mais

informação

https://www.sew-eurodrive.pt/pt_pt/online_support/
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Av. Fonte Nova, 86   -  3050-379 MEALHADA
Tel. 231 209 670
Fax 231 203 685
infosew@sew-eurodrive.pt
www.sew-eurodrive.pt
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24/24H: 935 987 130

SEW-EURODRIVE
celebra 85 anos
Representamos movimento, tradição, inovação, qualidade e
serviços. Há 85 anos. Independentemente da aplicação ou
setor, colocamo-nos também a nós próprios em movimento e
com isso moldamos decisivamente o futuro da engenharia de
acionamentos.

Tudo começou em
1931 e hoje a SEW-
-EURODRIVE tem
mais de 16.000
Colaboradores em
todo o mundo total-
mente focados nos
seus Clientes.
Queremos que os Clientes continuem a beneficiar dos conheci-
mentos e tecnologias SEW-EURODRIVE e a colocar a sua
confiança num fornecedor fiável, que apresenta soluções inova-
doras. Nós trabalhamos com o Cliente como um parceiro, parti-
lhando os seus interesses na liderança. Juntos, podemos moldar
o futuro. E mover o mundo.

SEW-EURODRIVE
PORTUGAL
Novo Escritório Técnico Porto

Rua Monte da Bela, n.º 191, Fração X -  4445-294 Ermesinde
Tel. 229 350 383 E-mail: esc.porto@sew-eurodrive.pt

Prosseguindo uma política de bem servir os seus Clientes e de
progressiva melhoria a SEW-EURODRIVE Portugal adquiriu, em
2015, novas instalações no Porto. Este investimento, numa zona
industrial, permitiu aumentar a área de stock disponível e iniciar o
projeto de um futuro centro de assistência técnica a acionamentos
eletromecânicos e eletrónicos.

Temos de estar mais
próximo do cliente,
fornecendo respostas
“on-time” às suas
solicitações. Devido ao
nível de industrialização
no Norte de Portugal e
aos pedidos mais
exigentes dos clientes,
em linha com o aumento
da complexidade da
nossa carteira de
soluções, este investi-
mento permitiu criar um
novo posto de trabalho
na área da Engenharia
de Aplicações. As novas instalações dispõem ainda de uma sala
para reuniões de projeto e formação certificada.

A estratégia de serviços da SEW-EURODRIVE assenta num factor
essencial: Clientes satisfeitos.

Servocontrolador
descentralizado
MOVIAXIS® MMD60B
O servocontrolador descentralizado MOVIAXIS® MMD60B,
concebido para a instalação no campo combina a elevada
capacidade de sobrecarga com uma construção compacta e
robusta. É a solução ideal para sistemas com grande extensão
com módulos de máquinas encadeados.
Os seus sistemas e módulos de máquinas encadeados apresen-
tam uma extensão de dez metros até algumas centenas de
metros? Nesse caso, a capacidade funcional de todas as unida-
des modulares do sistema é um fator decisivo.

Estes módulos de
sistema só são
autonomamente
funcionais e só
podem ser encade-
ados com interfaces
definidas se a
modularização não
permanecer limita-
da ao software, aos
sensores de baixa
tensão e aos
acionamentos com
gamas baixas de
potências.
O servocontrolador
descentralizado
MOVIAXIS®

MMD60B preenche
estas lacunas. Este

servocontrolador combina a elevada capacidade de sobrecarga
com um elevado desempenho e uma ligação ao bus de sistema
em tempo real. O conversor de frequência descentralizado
próximo do motor e a instalação descentralizada facilitam o
trabalho de cablagem. Além disso, a instalação no campo leva a
uma economia de espaço substancial no quadro elétrico, o que
permite economizar tempo e reduzir custos de instalação. Daí
resulta uma construção mais simples e rápida de todo o sistema -
incluindo possíveis medidas de reequipamento.

Conceito de automação
para módulos de sistemas e máquinas

mailto:infosew@sew-eurodrive.pt
http://www.sew-eurodrive.pt
mailto:esc.porto@sew-eurodrive.pt



