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Novos sistemas dryve para controlo de 
motores em mesas lineares da igus 
Sistemas de controlo igus dryve D1 e D3 para motores aplicados em 
mesas lineares 
 
Para além das suas mesas lineares drylin E com motores DC, a igus 
desenvolveu agora um sistema de controlo económico e de fácil 
utilização, o dryve D3, que controla mesas lineares sem qualquer software 
ou PC. Além disso, a igus também aperfeiçoou o seu sistema de controlo 
dryve D1 para motores DC, EC/BLDC e de passo. O sistema de controlo 
para motores, em cursos mais complexos, pode ser operado 
intuitivamente através de um browser e modificado em tempo real. 
 
Na gama de produtos drylin, a igus disponibiliza há vários anos mesas lineares 

isentas de lubrificação com motores DC e de passo. A gama "drylin E" contém 

eixos motorizados prontos a instalar e disponíveis em diferentes tamanhos, sob 

a forma de eixos individuais ou como estruturas de pórtico, que poderão ser 

utilizadas, por exemplo, para ajustes de formato e altura ou em aplicações "pick 

and place". Com o dryve D3, a igus oferece um sistema de controlo para 

movimentos simples e, com o dryve D1, um sistema de controlo para tarefas 

mais complexas. Isto permite a automação de uma grande variedade de tarefas 

sem programação. 

 

D3 dryve: configuração rápida, automação direta 
O novo sistema de controlo D3 é adequado para todos os motores DC standard. 

Basta ligar à fonte de alimentação de 24 volts e parametrizar o modo de 

operação, os limites de posicionamento, a aceleração e o motor, através do 

interruptor DiP. A velocidade pode ser ajustada através de um controlador 

rotativo, assim como a corrente que também pode ser alterada rapidamente. 

Desta forma, o sistema de controlo pode ser colocado em funcionamento em 

apenas alguns passos. No ecrã LED é possível verificar o estado atual do 

sistema de controlo através de diferentes cores. Outra vantagem do D3 dryve 

é o seu preço acessível de 120 euros, assim, até pequenas e médias empresas 

sem competências de programação podem utilizar módulos lineares 

motorizados para a automação dos seus sistemas. O novo sistema de controlo 
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dryve D3 é utilizado no fabrico de mobiliário, por exemplo, para a extensão de 

bancadas de cozinha ou mesmo para fechar janelas. Para tarefas mais 

complexas, como o controlo de robôs lineares, os utilizadores podem contar 

com o intuitivo sistema de controlo dryve D1 para motores EC/BLDC, DC e de 

passo.  

 

D1 dryve: nova interface intuitiva para um sistema de controlo complexo 
O sistema de controlo dryve D1 foi apresentado pela igus na SPS IPC Drives 

com uma nova interface intuitiva, que permite ao utilizador operar facilmente o 

sistema de controlo de motores através de um browser num PC, smartphone 

ou tablet. "É possível colocar um eixo linear motorizado em funcionamento com 

o novo sistema de controlo dryve D1 em apenas alguns minutos", explica Rene 

Erdmann, Diretor do departamento de tecnologia de acionamento eléctrico 

drylin E na igus. "Posteriormente, é possível alterar os valores ou adicionar 

etapas intermédias facilmente através do browser." Para além da rápida 

programação e da facilidade de utilização, a vantagem especial do D1 dryve é 

a sua capacidade de ligação em rede. O sistema de controlo foi concebido para 

ocupar o menor espaço possível e pode ser montado facilmente em quadros 

de comando com guia DIN. De seguida, este pode ser ligado através de um 

router WLAN e o sistema pode ser controlado através de um dispositivo sem 

fios. Graças ao servidor web integrado, não é necessário nenhum software 

adicional nas unidades de comando, nem suportes de armazenamento 

adicionais. Isto significa que os utilizadores não têm de fazer instalações, nem 

suportar custos adicionais. Para proporcionar a potenciais clientes a 

oportunidade de testarem e confirmarem a facilidade de programação do 

sistema de controlo dryve D1, a igus disponibiliza aos clientes uma simulação 

online em www.igus.pt/dryve. e no canal do YouTube Canal informativo igus, 

que disponibiliza vídeos da instalação e parametrização do dryve D1 e D3. 

Ambos os sistemas de controlo estão disponíveis em stock em 24 horas. 

  

http://www.igus.pt/dryve
http://www.igus.pt/dryve
https://www.youtube.com/channel/UCWA1VujEQ_E3LF14l5rMfyA
https://www.youtube.com/channel/UCWA1VujEQ_E3LF14l5rMfyA
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SOBRE A IGUS : 
 
A igus é um dos fabricantes líderes a nível 
mundial no setor de sistemas de calhas porta-
cabos articuladas e casquilhos deslizantes em 
polímero. A empresa sob gestão familiar com 
sede em Colónia está representada em 35 países 
e emprega aproximadamente 4150 colaboradores 
em todo o mundo. Em 2018 a igus com “motion 
plastics”, componentes plásticos para aplicações 
com movimento, conseguiu atingir um volume de 
vendas de 748 milhões de euros.  
A igus detém o maior laboratório de testes e as 
maiores fábricas do seu ramo industrial a fim de 
poder proporcionar aos seus clientes, em muito 
pouco tempo, soluções e produtos inovadores 
adaptados às suas necessidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os termos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", "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", 
"triflex", "robolink", “xirodur” e "xiros" são marcas 
comerciais da igus GmbH legalmente protegidas na 
República Federal da Alemanha e noutros países, 
conforme aplicável. 
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Legenda: 
 

 
Imagem PM7418-1 
Para tarefas simples ou complexas: os módulos lineares motorizados podem 

ser facilmente automatizados com os sistemas de controlo dryve D3 e D1. 

(Fonte: igus GmbH) 

 


