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O novo adaptador da igus reduz o tempo de 

montagem das calhas articuladas em 80% 

O Módulo Connect específico e personalizado para fazer a interface 

com as máquinas recebe o German Design Award 2021 

 

Ligar cabos individualmente não só leva tempo, como também pode 

originar erros. Por esse motivo, a igus desenvolveu o conceito de ligação 

Módulo Connect, com o qual as calhas articuladas podem ser facilmente 

ligadas. Para ligar os conectores dos cabos da calha articulada, pode 

agora utilizar um adaptador individual. A calha articulada torna-se assim 

um interface com uma redução em 80 por cento no tempo de instalação. 

O modelo e a funcionalidade deste adaptador também convenceram o júri 

do German Design Award 2021. 

 

Ligação segura e rápida, esta é a ideia por detrás do conceito do Módulo 

Connect, que a igus desenvolveu para aplicações com um grande número de 

cabos, que se juntam num pequeno espaço. Nos sistemas de calhas 

articuladas, em vez de ligar cada cabo individualmente,  pode conectar em 

segundos num só alojamento de perfil baixo que também economiza espaço. 

Dependendo do alojamento, pode escolher até quatro adaptadores modulares 

Harting Han, por exemplo, para pneumática, potência, BUS e sinais, a partir de 

um sistema modular. Os conectores são depois ligados entre si. Uma elevada 

densidade de contactos possibilita cada aplicação. A igus desenvolveu um 

terminal para que o conector possa também ser ligado em segurança à própria 

calha articulada. Dependendo da série da calha articulada, largura e número 

de conectores Módulo Connect, a igus fabrica o terminal adaptador para cada 

cliente em impressão 3D ou também como peça de série moldada por injeção. 

O terminal é simplesmente montado no Módulo Connect e fixado à calha com 

um mecanismo de encaixe.  

 

 

Redução do tempo de montagem em 80% 

O Módulo Connect torna-se num interface com o terminal, o que reduz o tempo 

de montagem em 80%. Neste caso: com 16 cabos numa calha articulada pronta 

a ligar. Quatro adaptadores variáveis encaixam no Módulo Connect. Ao 
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combinar quatro módulos Módulos Connect, o cliente cria sua interface 

individual.  

Comparativamente, um sistema convencional requer que se instale, ligue e se 

bloqueie os conectores individualmente no sistema. "Entre as várias etapas de 

trabalho, tais como a instalação e o preenchimento da calha articulada, o ajuste 

dos comprimentos e a colocação dos cabos, temos um tempo de montagem 

que pode durar várias horas", explica Markus Hüffel, gestor de produto de 

readychain da igus GmbH. "Com a ajuda do adaptador Módulo Connect, toda 

a ligação pode ser efetuada rapidamente. Isto significa que é apenas conectado 

e bloqueado uma vez. A auto-codificação do Módulo Connect exclui a 

possibilidade de erros. Desta forma, reduz-se o tempo de instalação de horas 

para minutos." Em caso de manutenção, o técnico pode simplesmente desligar 

a calha articulada com o adaptador, reintroduzir um sistema de calha articulada 

confecionado e colocar a máquina ou sistema novamente em funcionamento. 

 

Design premiado 

O adaptador Módulo Connect é um produto que não só convenceu os clientes 

mas também o júri do German Design Award 2021. O adaptador recebeu o 

prémio do Conselho Internacional de Design na categoria Excellent Product 

Design. Em 2018, o conector Modular ganhou o Prémio de Design reddot. 

 

Mais informações sobre o adaptador do Módulo Connect no vídeo:  

https://youtu.be/zuy6Kth-WNk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zuy6Kth-WNk
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Legenda: 

 

Imagem PM5820-1 

O novo adaptador para plug & play Módulo Connect tem um design excelente. 

(Fonte: igus GmbH) 
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SOBRE A IGUS: 

 
A igus GmbH desenvolve e produz motion 
plastics. Estes polímeros de elevada performance 
isentos de lubrificação melhoram a tecnologia e 
reduzem os custos em qualquer aplicação com 
movimento. A igus é líder mundial em sistemas de 
calhas articuladas, cabos altamente flexíveis, 
casquilhos deslizantes e guias lineares, bem 
como em sistemas de fusos com tribopolímeros. 
A empresa de gestão familiar, com sede em 
Colónia, Alemanha, está representada em 35 
países e emprega mais de 3800 pessoas em todo 
o mundo. Em 2019, a igus gerou um volume de 
negócios de 764 milhões de euros. A investigação 
realizada nos maiores laboratórios de testes do 
setor, proporciona constantemente inovações e 
muita segurança aos utilizadores. Estão 
disponíveis em stock 234.000 artigos, cuja 
duração de vida pode ser calculada online. Nos 
últimos anos, a empresa expandiu-se, criando 
start-ups internas, por ex. para rolamentos de 
esferas, acionamentos para robôs, impressão 3D, 
a plataforma RBTX para Robótica Lean e "smart 
plastics" inteligentes para a Indústria 4.0. Entre os 
investimentos ambientais mais importantes 
encontram-se o programa "chainge" para 
reciclagem de calhas articuladas usadas e a 
participação numa empresa que produz óleo a 
partir de resíduos plásticos (Plastic2Oil). 
 

Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 
"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", “e-spool”, "flizz", “ibow”, 
“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são 
marcas comerciais da igus GmbH legalmente protegidas na República Federal da Alemanha e noutros 
países, conforme aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 


