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Integração 
na sua  
própria  
estrutura

icom.plus
O módulo apresenta o prazo de funcionamento livre 
de falhas calculado no monitor do equipamento. 

 ● Módulo para o sistema offline isense
 ● Exibição por meio do monitor do equipamento
 ● Função de alarme em caso de problemas
 ● Indicação em tempo útil que a manutenção é 
necessária

O módulo para os sensores
EC.W, EC.I, EC.PP

icom
Devido à rede digital, o módulo mostra o tempo de 
operação sem falhas em tempo real.

 ● Visão geral contínua da vida útil em tempo real, 
em todas as partes da planta de produção graças 
ao “aprendizado de máquina”
 ● Módulo para o sistema online isense
 ● Comparação com a nuvem da igus® via IoT
 ● Indicação de informações por meio do painel da 
web ou display do cliente
 ● Definição de limites e alarme se os limites forem 
excedidos
 ● Indicação de alarme no painel e também por 
e-mail e SMS

O módulo IoT para os sensores:
EC.M, EC.W, EC.I, EC.PP

Os módulos 
icom para 
manutenção 
preditiva

Grau de integração e rede

O cliente pode selecionar entre vários 
conceitos de integração na sua própria 
infraestrutura. 
Assim, o módulo icom envia os dados coletados 
pelos sensores para um PC ou os integra por meio 
de um computador ao ambiente de software ou à 
infraestrutura de TI existente. Ademais, é possível uma 
ligação com a núvem da igus®. Ao comparar dados 
ao vivo com dados coletados de muitas aplicações de 
teste existentes realizadas no laboratório de teste da 
igus® usando técnicas de aprendizado de máquina e 
algoritmos de IA, é possível fornecer recomendações 
de manutenção. Devido aos vários resultados de teste 
que são alimentados nas ferramentas de cálculo de vida 
útil online, nós somos capazes de prever com precisão 
quanto tempo uma esteira porta cabos irá funcionar 
confiavelmente em uma determinada aplicação. Os 
módulos isense fornecem atualizações ao vivo da 
vida útil do sistema, melhorando a segurança geral. 
Isso, porque eles incluem as condições ambientais 

Evite falhas no 
equipamento em caso 
de ou após a ocorrência 
de defeitos
No caso de um defeito 
existente ou iminente, 
os sensores informam o 
sistema e recomendam 
uma parada para evitar 
danos na aplicação. 
Opera sem nenhum 
módulo externo adicional 
de processamento de 
dados.

Solução abrangente 
graças ao modo online
Monitoramento online 
e manutenção preditiva 
com o módulo icom, 
aprendizado de máquina 
e ligação em rede com 
a nuvem da igus® e 
IoT(Internet of Things/
Internet das Coisas). Uso 
extensivo da base de 
dados da igus®.

Flexibilidade 
Rede 
Segurança 
Custo

Onde há altos requisitos 
de segurança de TI
Monitoramento e 
manutenção preditiva 
de esteiras porta 
cabos, cabos e buchas 
autolubrificantes (sem 
necessidade de estar 
online). Com o icom.
plus, a exibição das 
informações é integrada 
ao próprio sistema do 
cliente.

Integração total no seu 
sistema
Emissão de alarmes, 
dados de vida útil e 
dados brutos do sensor 
para o sistema existente 
do cliente.  É possível o 
uso online e offline. 

Flexibilidade 
Rede 
Segurança 
Custo

Flexibilidade 
Rede 
Segurança 
Custo

Flexibilidade 
Rede 
Segurança 
Custo

isense online isense integrationisense stand-alone isense offline

atuais da aplicação respectiva. A manutenção preditiva 
garante que as tarefas de reparo ou substituição sejam 
planejadas apenas quando realmente necessárias. Isso 
economiza tempo e custos de manutenção.
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Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense

Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense

Wireless

EC.W wear detection

EC.M motion sense

EC.B breakage detection

ISECB 0404101 breakage detection

EC.I wear detection

EC.P push/pull detection

Mais informações www.igus.com.br/info/predictive-maintenance-smart-plastics igus® smart plastics | www.igus.com.br

Sensores 
para esteiras 
porta cabos 
inteligentes

EC.M
Sensor para movimento em esteiras porta cabos

 ● Detecta valores como aceleração, velocidade, 
temperatura e ciclos
 ● Fornece dados para o cálculo do tempo de 
funcionamento mínimo sem falhas

EC.W
Sensor para abrasão de esteiras porta cabos

 ● Mede o desgaste na travessa, conexão pino/
furo ou filme deslizante, dependendo do tipo de 
sensor.
 ● Compara algoritmos especificados com dados de 
uso real.

EC.I
Medição sem contato do desgaste da esteira 
porta cabos

 ● Integrado no elo, o componente submetido ao 
maior estresse mecânico
 ● Mede o desgaste da conexão pino/furo em 
porcentagem, sem ocorrência de contato
 ● Envia um sinal se o limite especificado for atingido

EC.P
Monitoramento da força de impulso/tração

 ● Mede as forças de impulso/tração agindo na 
esteira porta cabos
 ● Recomenda o desligamento do equipamento se 
um limite de força for excedido 

EC.PP
Sensor para medição de força de impulso/tração 
sensível à posição

 ● Integra um sistema de posicionamento na esteira 
porta cabos
 ● Fornece informações sobre forças de impulso/
tração dependentes da posição
 ● Informações de posição da aplicação podem ser 
usadas para outros fins

EC.B
Sensor para detecção de quebras em esteiras 
porta cabos

 ● Detecta quebra da esteira porta cabos nos 
estágios iniciais

 ● Evita sobrecarga e falhas subsequentes no sistema
EC.B / EC.B2 
Dois sensores e um módulo para a detecção de 
quebra da esteira porta cabos

 ● Esteiras porta cabos para cursos longos e opostos 
 ● Detecta quebra da esteira porta cabos nos 
estágios iniciais 
 ● Dois sensores mandam seinais para um módulo 
de trilho DIN

EC.T
Sensor para desgaste da barra deslizante em 
calhas

 ● Mede a abrasão de barras deslizantes
 ● Determina a vida útil restante em dias
 ● Quando um grau percentual definido de desgaste 
é atingido, um sinal é transmitido para um módulo

 ● Pode ser conectado ao icom/icom.plus
 ● Manutenção preditiva

 ● Pode ser conectado ao icom/icom.plus
 ● Manutenção preditiva

 ● Evitação de falhas  ● Evitação de falhas

 ● Evitação de falhas

 ● Evitação de falhas

 ● Pode ser conectado ao icom/icom.plus
 ● Manutenção preditiva  ● Pode ser conectado ao icom/icom.plus

 ● Manutenção preditiva
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CF.D bus cable monitoring

CF.Q cable quality

PRT.W wear detectionPRT.W wear detection

CF.P push/pull detection

CF.D bus cable monitoring

DLW.W wear detectionDLW.W wear detection

DLT.W wear detectionDLT.W wear detectionDLT.W wear detectionDLT.W wear detection
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Sensores 
para cabos 
inteligentes

Sensores 
para buchas  
inteligentes

CF.Q
Sensor para as propriedades elétricas dos cabos 
chainflex®

 ● Indica mudanças nas propriedades elétricas
 ● No caso de uma falha, a informação por meio de 
contato NA e sinal

CF.P
Sensor de medição das forças de tração nos 
cabos

 ● Mede as forças diretamente no elemento de alívio 
de tensão
 ● Aciona um desligamento por meio do contato NF 
se as forças forem excessivas

CF.D
Sensor de medição da qualidade de transmissão 
dos cabos bus Ethernet

 ● Integrado no cabo, não é necessário nenhum 
cabo de medição extra

 ● As perdas de pacotes são detectadas em tempo útil
 ● Alarme via LED, contato NC ou rede.

 ● Evitação de falhas

 ● Evitação de falhas

 ● Evitação de falhas

DLT.W
Sensor para desgaste em sistemas lineares 
drylin® T 

 ● Integrado no filme deslizante
 ● Sinaliza desgaste do filme deslizante em tempo útil
 ● Substituição previsível dos elementos deslizantes

DLW.W
Monitoramento de desgaste com o sensor 
DLW.W

 ● Um sensor mede o desgaste da bucha linear na 
guia linear drylin® W 
 ● Se o limite for atingido, ele envia um sinal para 
indicar que a bucha linear deve ser substituída.

PRT.W
Sensor de desgaste do mancal rotativo 
deslizante iglidur® PRT

 ● Sensor mede a abrasão dos elementos 
deslizantes
 ● Substituição previsível dos elementos deslizantes

Buchas autolubrificantes isense
Medição integrada do desgaste

 ● Sistema integrado de sensores mede o desgaste

 ● Manutenção preditiva

 ● Manutenção preditiva

 ● Manutenção preditiva

 ● Manutenção preditiva



12 13

EC.B breakage detection

EC.B
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Examplo de  
um módulo 
do sistema

Você tem 
alguma ideia 
para um 
projeto 
inteligente?

Em quais componentes um sistema de 
monitoramento padrão consiste?

 ● Sensor
 ● Unidade de análise
 ● Acessórios

Exemplo do que é mostrado, com base 
no sensor para detecção de quebra da 
esteira porta cabos (EC.B):

 ● EC.B caixa de sensor
 ● Cabo sensor
 ● Placa de montagem
 ● Separadores especiais
 ● Cabo de polímero
 ● Unidade de avaliação para instalação do painel de 
controle
 ● Opcional: conexão icom com interface

Perguntas-chave sobre o planejamento 
do projeto
Se você deseja tornar suas máquinas inteligentes, 
fizemos algumas perguntas que o preparam para a 
conversa de planejamento do projeto com o gerente 
de projetos da igus® e podem ajudá-lo a entender o 
assunto. 

Para se preparar para a conversa, basta preencher uma 
pergunta, fotografá-la e enviá-la por e-mail para sua 
pessoa de contato - Rafael Goes (rgoes@igus.com.br) 
com uma indicação clara do tópico na linha de assunto.

Ou diretamente online:
www.igus.com.br/info/predictive-maintenance-smart-plastics

Para que você deseja equipar suas máquinas?
Manutenção preditiva 
Evitação de falhas 

O que você gostaria de otimizar?
Esteiras porta cabos 
Cabos 
Tecnologia de buchas 

Quais sistemas em detalhes? (número da peça, tipo, número de elos, comprimento)
Esteiras porta cabos e-chains®

Tecnologia de buchas dry-tech®

Cabos chainflex®

Local de instalação dos módulos (por exemplo, armário de controle na extremidade fixa ou na extre-
midade flutuante)

Distância do sensor igus® planejado do módulo no painel de controle:

EC.B unidade em uso
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Customer site using smart plastics

Secure
customer
portal

Lifetime prediction

Wireless

Customer
application data

Anonymous sensor data

igus® testlab
test data

AI algorithms

Customer
model
update

Secure customer application space

Application models

 

icom

https://

Sensor data pool (data lake)

EC.B breakage detection

EC.T

EC.W wear detection

EC.M motion sense

EC.P push/pull detection

CF.P push/pull detection

EC.I wear detection

EC.PP

isense online
Manutenção 
ideal

Os principais benefícios: 
O melhor método para planejar a manutenção e minimizar o trabalho de inspeção

 ● Os dados do tempo de operação da área protegida do cliente são comparados regularmente com o 
modelo de dados
 ● Organização da manutenção eficiente de acordo com a prioridade e graças à integração no ERP, com 
as peças sobressalentes apropriadas, de estoque fornecidas após o alerta do sensor
 ● Manutenção preditiva e planejada devido à informação antecipada dos requisitos de manutenção ou 
substituição
 ● Os dados do laboratório da igus® são processados em um servidor como um cliente anônimo e também 
com dados abertos de outras aplicações de clientes de modo a produzir um modelo de dados
 ● O sistema se beneficia de todos os dados de teste no banco de dados igus® e continua aprendendo 
todos os dias
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Testado! No maior laboratório 
de testes do setor
Qualquer pessoa que possa fazer previsões confiáveis e úteis sobre o trabalho de manutenção está um 
passo à frente da concorrência. Na era da digitalização, mais do que big data é necessário para essas 
previsões. Para poder usar os dados do sensor para derivar as recomendações corretas de manutenção 
a serem agendadas com precisão, são utilizados valores empíricos de longo prazo do banco de dados de 
teste da igus®.

"plastics for longer life®" - os produtos igus® são 
fabricados de acordo com este princípio orientador. Os 
produtos são projetados para prolongar a vida útil das 
máquinas, eliminar a manutenção e reduzir custos.
A vida útil de todos os produtos igus® pode ser calculada 
online e rapidamente. O maior laboratório de teste da 
indústria. É lá que bate o coração da inovação da igus®. 
Em uma área de 3.800 m², componentes individuais 
e sistemas acabados são testados em condições 
reais para fornecer os melhores produtos plásticos. 
Todos os resultados dos testes são guardados na 

Teste de cabos chainflex® sob torção

Teste de vida útil para movimento circular

Teste de durabilidade em vários óleos e líquidos Laboratório igus® , Colônia Uma seção do laboratório de testes de motion plastics® de 3.800 m².

Testes de movimento contínuo com raio de  

curvatura definido

Câmara climática. Testes dinâmicos de cabos em 

esteiras porta cabos a - 40°C

Testes de alta velocidade para cursos longos

base de dados da empresa. Deste modo, a vida útil 
dos nossos produtos é calculada, de forma confiável, 
são procurados novos materiais e desenvolvidos 
novos produtos. Além disso, os resultados do teste 
estão incluídos nas calculadoras online da igus® e nos 
algoritmos dos sistemas de plástico inteligentes. 

 ● 3.800 m² de área de teste
 ● Anualmente, são realizados 4.100 testes a sistemas 
de esteiras porta cabos em 180 unidades de teste: 
câmaras climatizadas, testes no exterior, teste de 
ruído, cursos até 130 m, sistemas robóticos, etc.

 ● São dois bilhões de ciclos de teste por ano para os 
cabos flexíveis

 ● Um milhão de relatórios anuais sobre dados 
elétricos

 ● 15.000 testes tribológicos (atrito e desgaste) em 
300 configurações

 ● 140 triliões de testes de movimento só na área das 
buchas autolubrificantes

 ● Os sensores nas máquinas de teste fornecem 
dados de medição permanentes, processando no 
banco de dados central

Fatos e números do laboratório de 
teste da igus®:

www.igus.com.br/test
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Plásticos  
inteligentes 
igus® em uso  
nas instala-
ções dos 
clientes ...

Esta fábrica de motores é a maior e mais 
importante fábrica de motores de um grande 
fabricante de automóveis alemão.
Em média, um motor é montado a cada 14 segundos 
- em períodos de pico, mais de 6.000 motores são 
produzidos todos os dias úteis. Essa saída só pode 
ser alcançada usando um alto grau de automação 
com componentes confiáveis. É por isso que as 
empresas confiam nos plásticos inteligentes da igus® 
para evitar falhas imprevistas e desligamentos de 
máquinas.
Com a ajuda de um fio de polímero dentro da esteira 
porta cabos, a unidade de sensor EC.B isense 

monitora a condição da esteira. Em caso de quebra 
da esteira, a máquina é parada automaticamente para 
evitar danos subseqüentes.

Também foram instalados módulos isense EC.W. Um 
sensor embutido na barra indica desgaste avançado 
da corrente. A medição dos dados de desgaste 
significa que a vida útil restante da corrente pode ser 
prevista e a substituição pode ser planejada desde 
o início.

www.igus.com.br/info/predictive-maintenance-
smart-plastics
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Sujeito a alterações técnicas.

igus® do Brasil - Rua Antônio Christi, nº 611 - Parque Indústrial III - FAZGRAN Jundíaí-SP, Brasil
Tel: +55 11 3531-4487   Fax: +55 11 3531-4488
vendas@igus.com.br    www.igus.com.br

Faça os seus pedidos até tarde. Ligue para nós em dias úteis das 7h30 às 17h18. Sem 
faturamento mínimo, sem sobrecustos. 
Entrega rápida.

www.igus.com.br   
Tel.: +55 11 3531-4487   
Fax +55 11 3531-4488

A igus® é certificada de acordo com a ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016 o campo das 
esteiras porta cabos, cabos e cabos montados, bem como buchas autolubrificantes.

Compre online - 24h!

Você também pode baixar todos os catálogos e panfletos na 
nossa área de download em  
www.igus.com.br/downloads
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