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Conceitos descentralizados de instalação 
com sistemas de acionamento mecatrónicos 

CUSTOS E ENERGIA
ECONOMIZAR



cen·tral
Definição geral:
algo que sai do centro
ou de um local superior

Conceitos centralizados de instalação abrigam o sistema eletrónico do acionamento para a 

regulação e/ou o controle de módulos individuais de máquinas ou de sistemas. O controle 

geral é realizado por um PLC.
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des·cen·tra·li·za·do
Definição geral:
algo distribuído em vários lugares, 
algo que sai de diversos lugares

Conceitos descentralizados de instalação apostam na modularização e padronização dos 

componentes e funções; a inteligência de regulação e controle encontra-se diretamente 

na tecnologia de acionamento e/ou no módulo.

D



4 Reduzir custos subsequentes
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Até 90 % dos custos subsequentes durante a operação são custos de energia · A indústria transformadora e de processamento é 

dos maiores consumidores mundiais de energia. Aproximadamente dois terços da energia consumida por estas indústrias são atribuídos à 

tecnologia elétrica de acionamento. De acordo com estimativas, até 90 % dos custos subsequentes para a tecnologia elétrica de aciona-

mento que é utilizada em máquinas de produção e sistemas ou no transporte das mercadorias dentro da empresa estão relacionados aos 

custos de energia. Por outro lado, dois terços desses custos podem ser rastreados na tecnologia de acionamento. Consequentemente, 

existe um imenso potencial de economia nos componentes de tecnologia do acionamento se for possível reduzir com êxito os custos de 

energia nesses componentes.

90



6 Redução dos custos de energia

MENO



7

50

Até 50 % de economia de energia com sistemas mecatrónicos de acionamento · A SEW-EURODRIVE obtém um sucesso impres-

sionante na economia de energia através da combinação de mecânica e eletrónica de eficiência energética, do desenvolvimento de novos 

sistemas descentralizados de acionamento compactos e de sua utilização coerente em conceitos descentralizados de instalação. E pode ser 

comprovado: economias de energia desses sistemas de acionamento mecatrônicosmuitas das nossas aplicações resolvidas de modo “des-

centralizado” mostram diariamente o seu valor na produção e economizam até 50 % de energia, p. ex., na indústria de gêneros alimentícios 

e de bebidas ou na logística de aeroportos, através de custos decrescentes de estado parado e de manutenção, custos subsequentes em 

caso de alteração, ampliação e reutilização, além, é claro, de um aprimorado retorno de investimento (Return on Investment - ROI).
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8 Baixar custos de instalação

MENO
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60

Até 60 % a menos de custos de instalação na elaboração descentralizada · Principalmente em sistemas de produção espaçosos, 

é possível atingir uma economia impressionante de custos através de conceitos descentralizados de instalação. Em relação a soluções 

centrais, não apenas a redução de espaço no painel elétrico reduz custos, como também principalmente os custos de cablagem são 

significativamente menores. Componentes descentralizados de acionamento da SEW-EURODRIVE já as unidades de controle. Assim, em 

sistemas de acionamento mecatrónicos MOVIGEAR® ou em motor eletrônico DRC já é suficiente apenas uma linha para garantir a trans-

missão de energia e informação (princípio SNI: Single Line Network Installation).

OS



10 Ajudas descentralizadas de decisão

Conceito centralizado de instalação

Conceito descentralizado de instalação
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A SEW-EURODRIVE recomenda montadores e operadores de sistemas

– que planejam uma nova fábrica com grande extensão de espaço ou estrutura modular 

– ou expansão de uma fábrica já existente  

em todo caso, também se deve levar em consideração um conceito descentralizado de instalação e 

comparar com uma solução central clássica. Neste processo, além dos meros custos de aquisição,  

deve-se também considerar os seguintes aspectos:

1. Modularidade, padronização e flexibilidade dos componentes tecnológicos de acionamento

 e também, consequentemente, dos módulos e/ou segmentos do sistema

2. Redução dos tempos de planejamento e de colocação em operação 

3. Rentabilidade no planejamento e operação

As ilustrações mostram como os dois conceitos se distinguem no tocante ao espaço que ocupam, aos custos 

e ao trabalho envolvidos na instalação, à modularidade, à quantidade de consumidores de energia etc.

Além da economia de custos já mencionada durante a instalação, a 
colocação em operação e o consumo de energia soluções descentraliza-
das oferecem sobretudo modularidade e flexibilidade - no planeamento e 
durante a operação. Neste processo, opções de ampliação a longo prazo 
e tempos ideais de disponibilidade são óbvios; a ligação com as interfa-
ces superiores de comunicação ou automação está sempre garantida. O 
software de controle padronizado possibilita outras economias de tempo.

Sob quais pré-requisitos pode
considerar o uso de um conceito 
descentralizado de instalação?



12 Modularidade – Padronização – Flexibilidade

VANTAGENS PARA O MONTADOR DE SISTEMAS: Componentes 

padronizados de acionamento  Reduzida variedade de versões  

Tempos curtos de implementação  Tempos curtos de projeto  

Menores custos e menos trabalho no planejamento de projeto  

Utilização múltipla de módulos padrões  Planejamento e cons-

trução modular  Segurança de oferta e de calculação  VAN-

TAGENS PARA O OPERADOR DE SISTEMAS: Flexibilidade no 

sistema  Flexibilidade na escala  Mínimos períodos de esta-

do parado  Mínimos períodos de reequipagem  Elevada flexi-

bilidade de produção  Tempos curtos de resposta  Redução 

dos custos de energia  Baixar custos de operação  Reutiliza-

ção de módulos  Troca simplificada dos módulos  VANTAGENS 

PARA OS DOIS LADOS: Reduzida complexidade do sistema  

Interfaces padronizadas  Tecnologia de conexão padronizada  

Reduções de custos devido à redução de versões  Custos re-

duzidos de estocagem  Configuração e escala flexíveis de sis-

tema  Painel elétrico reduzido  Cablagem reduzida  Contro-

le principal aliviado  Comunicação e controle dependentes da 

plataforma  Colocação em operação de módulos separados  

Colocação em operação de áreas parciais  Tempos menores de 

colocação em operação  Limitação local de falhas  Elevada dis-

ponibilidade de sistema  Mais TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA  
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Dia a dia da produção com conceitos 
descentralizados de instalação

A filosofia básica de sistemas descentralizados baseia-se na modularização e padroni-

zação dos componentes e funções (unidades de função) que estão ligados entre si em 

interfaces definidas e que se comunicam de forma eficiente entre si. A partir disso, sur-

gem dentro do sistema ou da máquina os chamados módulos de função. Esses módulos 

podem ser p. ex., uma esteira de transporte, um transportador de canto (90°) ou também 

um macaco ou uma paletizadora. Aqui utiliza-se a tecnologia de acionamento que pode 

ser integrada independente do painel elétrico, ou seja, ela está “assente” diretamente no 

módulo. 



14 Disponibilidade e gerenciamento de tempo
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Tempo é dinheiro e o fator tempo assume obviamente um papel importante durante a 

operação de uma fábrica. Conceitos descentralizados de acionamento e automação com 

sua estrutura modular, mas também componentes e funções padronizados oferecem aqui 

alguns aspectos interessantes, p. ex.,

– tempos reduzidos de planeamento e instalação

– tempos reduzidos de colocação em operação

– períodos reduzidos em estado parado e com falhas

– reequipagem e adaptação e/ou alteração rápidas

– elevada disponibilidade de sistema

Se um montador ou operador de sistemas ainda considerar os potenciais de economia 

de energia e sistemas de acionamento mecatrónicos, a rentabilidade de conceitos  

descentralizados de instalação torna-se ainda mais significativa.

Economizar tempo 
Aumentar a disponibilidade



16 Rentabilidade na operação16 Rentabilidade na operação
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Seja durante a fase de planeamento ou durante a produção, a rentabilidade de um sistema 

é medida frequentemente apenas com base nos seus custos de investimento mais baixo 

possíveis. Porém, os custos de energia cada vez mais altos mostram de forma bastante 

clara que os custos do ciclo de vida e o custo total de propriedade (Total Cost of Owner-

ship – TCO) não podem ser desconsiderados.

E exatamente por essa razão, os conceitos descentralizados de instalação para a im-

plementação em fábricas espaçosas que serão utilizadas por vários anos e que talvez 

serão ampliadas várias vezes não devem receber uma oportunidade? A SEW-EURODRIVE 

acha que sim: quando uma “Instalação Descentralizada” for planejada e implementada 

de forma coerente e uma respectiva tecnologia de acionamento moderna e de eficiência 

 energética for aplicada, não somente os custos de investimento são amortizados a médio 

prazo. Os custos de operação também são reduzidos a longo prazo. Os custos de energia 

e manutenção são otimizados e, ao final, os custos totais de produção tornam-se cada vez 

mais rentáveis. O resultado: em conceitos descentralizados de instalação, um interessante 

retorno de investimento (Return on Investment – ROI) para montadores e operadores de 

sistemas.

Produzir com 
rentabilidade económica



18 Sistemas de acionamento descentralizados made by SEW-EURODRIVE
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Sistemas de acionamento 
descentralizados com valor 
agregado

1
2

33

Para instalações econômicas e descentralizadas, a SEW-EURODRIVE oferece muitos com-

ponentes independentes do painel elétrico do sistema modular “Sistemas de acionamento 

descentralizados”. Todos eles cumprem os três critérios mais importantes para a utilização 

em aplicações de automação: ele são modulares, flexíveis e rentáveis.

MOVIMOT®, o motoredutor com conversor de frequência integrado, p. ex., tem mostrado  

sua eficiência há décadas em várias aplicações e se comunica através de interfaces fieldbus 

padronizadas com todos os sistemas de rede habituais.  

UMA NOVIDADE são os sistemas de acionamento mecatrônicos MOVIGEAR® e o motor 

eletrônico DRC. Ambos cumprem os requisitos da classe de rendimento de motor IE4 (Super 

Premium Efficiency), se comunicam p. ex. através da instalação Single Line Network Installa-

tion (SNI) e, se forem utilizados como sistema de acionamento, podem economizar até 50 % 

dos custos de energia.

O MOVIGEAR® reúne redutor, motor e sistema eletrônico em um sistema de acionamento 

compacto.

O motor eletrônico DRC, é mais flexível por parte do redutor e possibilita ao uma montagem 

direta em todos os redutores do módulo do sistema modular da SEW-EURODRIVE.
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O mundo em movimento...

SEW-EURODRIVE disponível para si 

SEW-EURODRIVE PORTUGAL

MOTORES REDUTORES, LDA
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Apartado 15 – 3050-901 MEALHADA
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África do Sul 
Tel +27 11 248-7000 
Fax +27 11 494-3104 
info@sew.co.za 

Alemanha 
Tel +49 7251 75-0 
Fax +49 7251 75-1970 
sew@sew-eurodrive.de

Argentina 
Tel +54 3327 4572-84 
Fax +54 3327 4572-21 
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australia 
Tel +61 3 9933-1000 
Fax +61 3 9933-1003 
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria  
Tel  +43 1 617 55 00-0 
Fax +43 1 617 55 00-30 
sew@sew-eurodrive.at

Belarus 
Tel +375 17 298 38 50 
Fax +375 17 298 1898 
sales@sew.by

Bélgica 
Tel +32 16 386-311 
Fax +32 16 386-336 
info@sew-eurodrive.be

Brasil 
Tel +55 11 2489-9133 
Fax +55 11 2480-3328 
sew@sew.com.br

Canadà  
Tel +1 905 791-1553 
Fax +1 905 791-2999 
marketing@sew-eurodrive.ca

Cazaquistão 
Tel +7 727 334 1880 
Fax +7 727 334 1881 
sew@sew-eurodrive.kz

Chile  
Tel +56 2 75770-00 
Fax +56 2 75770-01 
ventas@sew-eurodrive.cl

China 
Tel +86 22 25322612 
Fax +86 22 25323273 
info@sew-eurodrive.cn

Colombia 
Tel +57 1 54750-50 
Fax +57 1 54750-44 
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Coreia do Sul  
Tel +82 31 492-8051 
Fax +82 31 492-8056 
master.korea@sew-eurodrive.com

Dinamarca 
Tel +45 43 9585-00 
Fax +45 43 9585-09 
sew@sew-eurodrive.dk

Espanha  
Tel +34 94 4318470 
Fax +34 94 4318471 
sew.spain@sew-eurodrive.es

EUA  
Tel +1 864 439-7537 
Fax +1 864 439-7830 
cslyman@seweurodrive.com

Finlândia 
Tel +358 201 589-300 
Fax +358 3 7806-211 
sew@sew.fi

França 
Tel +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00 
sew@usocome.com

Holanda 
Tel +31 10 4463-700 
Fax +31 10 4155-552 
info@sew-eurodrive.nl

Hong Kong 
Tel +852 36902200 
Fax +852 36902211 
contact@sew-eurodrive.hk

Hungria 
Tel +36 1 437 06-58 
Fax +36 1 437 06-50 
office@sew-eurodrive.hu

İndia  
Tel +91 265 2831086 
Fax +91 265 2831087 
mdoffice@seweurodriveindia.com

Inglaterra 
Tel +44 1924 893-855 
Fax +44 1924 893-702 
info@sew-eurodrive.co.uk

Itália  
Tel +39 02 96 9801 
Fax +39 02 96 799781 
sewit@sew-eurodrive.it

Japão 
Tel +81 538 373811 
Fax +81 538 373814 
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Malásia 
Tel +60 7 3549409 
Fax +60 7 3541404 
sales@sew-eurodrive.com.my

Marrocos 
Tel +212 523 32 27 80/81  
Fax +212 523 32 27 89 
sew@sew-eurodrive.ma

México 
Tel +52 442 1030-300  
Fax +52 442 1030-301 
scmexico@seweurodrive.com.mx

Noruega 
Tel +47 69 241-020 
Fax +47 69 241-040 
sew@sew-eurodrive.no

Nova Zelândia 
Tel +64 9 2745627 
Fax +64 9 2740165 
sales@sew-eurodrive.co.nz

Peru 
Tel +51 1 3495280 
Fax +51 1 3493002 
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polónia 
Tel +48 42 6765300 
Fax +48 42 6765345 
sew@sew-eurodrive.pl

República Checa 
Tel +420 255709601 
Fax +420 220121237 
sew@sew-eurodrive.cz 

Rússia  
Tel +7 812 3332522 
Fax +7 812 3332523 
sew@sew-eurodrive.ru

Singapura  
Tel +65 68621701 
Fax +65 68612827 
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slováquia  
Tel +421 2 33595202 
Fax +421 2 33595200 
sew@sew-eurodrive.sk

Suécia  
Tel +46 36 344200 
Fax +46 36 344280 
info@sew-eurodrive.se

Suiça  
Tel +41 61 41717-17 
Fax +41 61 41717-00 
info@imhof-sew.ch

Tailândia 
Tel +66 38 454281 
Fax +66 38 454288 
sewthailand@sew-eurodrive.com

Turquia 
Tel +90 262 999 1000-04 
Fax +90 262 999 1009 
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucrânia  
Tel +380 56 370 3211 
Fax +380 56 372 2078 
sew@sew-eurodrive.ua

Uruguai  
Tel +598 2 21181-89 +90 
Fax +598 2 21181-89 +90 
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Venezuela  
Tel +58 241 832-9804 
Fax +58 241 838-6275 
ventas@sew-eurodrive.com.ve


