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igus® Sp. z o.o.
smart plastics
Telefon:  +48 22 863 57 70
Fax: +48 22 863 61 69
e-mail: info@igus.pl

Wprowadzenie
Nasze e-prowadniki, przewody i  łożyska ślizgowe 
mają na celu poprawę wydajności technicznej 
Twojego sprzętu lub obniżenie kosztów. Najlepszym 
rozwiązaniem byłaby poprawa wydajności technicznej 
i obniżenie kosztów, poprzez dostarczenie produktów 
igus®, które są bardziej odporne na zużycie i  nie 
wymagają częstej wymiany. Czujniki i systemy isense 
umożliwiają przewidywanie żywotności e-prowadników, 
łożysk ślizgowych dry-tech® i  przewodów chainflex®. 
Wady są wykrywane z  wyprzedzeniam, unika się 
przestojów maszyn, skraca czas naprawy, dzięki 
wczesnej interwencji oraz zwiększa dostępność 
maszyny. Zaplanowane przeglądy konserwacyjne 
stają się niepotrzebne, a pracownicy mogą pracować 
jeszcze bardziej efektywnie.

Przykład zastosowania: suwnice wewnętrzne
Duży, niemiecki producent dźwigów polega na systemie online isense, aby zapewnić optymalną produkcję. 
Detekcja zerwania EC.B, monitorowanie siły ciągnąco-pchającej EC.P i  produkty CF.P chainflex® do 
monitorowania siły rozciągającej są używane jako systemy wyłączania. Ponadto moduł icom.online wraz 
z czujnikiem dynamicznym EC.M i systemem pomiaru zużycia EC.W dostarczają dane na temat żywotności 
e-prowadników. Wszystkie dynamiczne dane są wgrywane do chmury igus® przez moduł icom za 
pośrednictwem IoT. Tutaj, za pomocą „uczenia maszynowego” i algorytmów sztucznej inteligencji, obliczana 
jest żywotność i wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, 
określając „dni do następnej, zalecanej konserwacji”.

System  
isense online 
uruchomiony 
na suwnicy 
wewnętrznej

igus® 

inteligentne  
polimery...
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Konserwacja 
predykcyjna 
i zapobiega-
nie awariom

Rozwiązania 
dla e-prowad-
ników,  
przewodów  
i techniki  
łożyskowej

Sztuczna inteligencja lub łatwe 
monitorowanie ...  dopasowane do 
Twojego zastosowania
Użytkownik może określić stopień, w jakim produkcja 
jest monitorowana cyfrowo.
Od samodzielnego rozwiązania do wykrywania 
zerwań e-prowadnika (EC.B), które uruchamia alarm 
tuż po wykryciu usterki, zapobiegając większym 
uszkodzeniom, po system wykrywania zużycia 
e-prowadnika (EC.W), który wskazuje żywotność 
na monitorze instalacji (tryb offline) lub pokazuje 
informacje na komputerze (tryb online). Informacje te 
są rozszerzane w wyniku "uczenia maszynowego" - 
sam możesz zdecydować, jak intensywnie czujniki 
igus® są zintegrowane z maszynami.
igus® posiada czujniki do e-prowadników, przewodów 
chainflex® i  technologii łożyskowej. Istnieje kilka 
sposobów na znalezienie odpowiedniego systemu. 
Począwszy od obszaru zastosowania, na przykład 
e-prowadników, z  pytaniem, co należy osiągnąć za 
pomocą systemów. Czy systemy, które mają być 
używane do przewidywania żywotności, w  których 
wyświetlany jest pozostały okres użytkowania, 
czy alarm należy podać w  przypadku zużycia lub 

uszkodzenia elementów? 
Czujniki można integrować na wiele sposobów. 
Samodzielne czujniki, takie jak czujnik wykrywania 
zużycia drylin® T (DLT.W), można również w  pełni 
zintegrować z  systemem klienta w  późniejszym 
terminie.

Alarm, gdy czujnik igus® EC.B wykryje zerwanie 
e-prowadnika

Zdjęcie z lewej strony: konserwacja predykcyjna dla 
łożysk ślizgowych igus® w maszynach rolniczych

EC.W
EC.I
EC.PP

Konserwacja  
predykcyjna

Unikanie awarii

Unikanie awarii

Konserwacja  
predykcyjna

Moduł/ 
system

Wszystkie czujniki można włączyć w integrację isense.

Monitorowanie  
produkcji

Odpowiednie 
czujniki

EC.P
EC.B
CF.P
EC.T

DLT.W
DLW.W
PRT.W
Łożysko ślizgowe 
isense

icom.plus/ 
isense offline

EC.M
EC.W
EC.I
EC.PPicom/isense online

Brak potrzeby  
modułu
Samodzielny  
system isense

Brak potrzeby  
modułu
Samodzielny  
system isense

Brak potrzeby  
modułu
Samodzielny  
system isense

CF.Q
CF.D

Odpowiednie dla  
przewodów chainflex®

Rozwiązania dla  
systemów łożyskowych 
igus®

Rozwiązania dla  
 e-prowadników igus®
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Integracja 
z własną  
infrastrukturą

icom
Dzięki cyfrowej sieci moduł pokazuje długość 
bezawaryjnej pracy w czasie rzeczywistym.

 ● Ciągły przegląd okresu eksploatacji w czasie 
rzeczywistym, we wszystkich częściach zakładu 
produkcyjnego dzięki „uczeniu maszynowemu”
 ● Moduł dla systemu isense online
 ● Porównanie z chmurą igus® za pośrednictwem IoT
 ● Wskazanie informacji poprzez panel WWW lub 
wyświetlacz klienta
 ● Określenie limitów i alarmów w przypadku ich 
przekroczenia
 ● Wyjście alarmowe na panelu, a także przez e-mail 
i SMS

Moduł IoT dla czujników:
EC.M, EC.W, EC.I, EC.PP

icom.plus
Moduł wyświetla wstępnie obliczony czas 
bezawaryjnej pracy na monitorze urządzenia. 

 ● Moduł systemu isense offline
 ● Wyświetlanie za pomocą monitora sprzętu
 ● Funkcja alarmu w przypadku problemów
 ● Wskazanie konieczności konserwacji 
w odpowiednim czasie

Moduł dla czujników
EC.W, EC.I, EC.PP

Moduły  
icom do 
konserwacji 
predykcyjnej

Stopień integracji i sieci

Masz wybór spośród różnych koncepcji integracji 
z własną infrastrukturą. 
Moduł icom wysyła do komuptera dane zebrane przez 
czujniki lub integruje je za pośrednictwem komputera 
z  istniejącym środowiskiem oprogramowania lub 
infrastrukturą IT. Ponadto, możliwe jest połączenie 
z  chmurą igus®. Porównując dane na żywo z  danymi 
zebranymi z  wielu istniejących aplikacji testowych, 
przeprowadzonych w  ośrodku testowym igus® 
o  powierzchni 3800 m², przy użyciu technik uczenia 
maszynowego i  algorytmów sztucznej inteligencji, 
można zapewnić zalecenia dotyczące konserwacji. 
Ze względu na liczne wyniki testów, które są 
wprowadzane do kalkulatorów żywotności online, firma 
igus® jest w  stanie dokładnie przewidzieć, jak długo 
e-prowadnik będzie niezawodnie działać w konkretnym 
zastosowaniu. Moduły isense zapewniają bieżące 
aktualizacje żywotności systemu, poprawiając ogólne 
bezpieczeństwo. Dzieje się tak, ponieważ zawiera ona 
aktualne warunki otoczenia danego zastosowania. 

Unikaj awarii sprzętu 
w przypadku/po 
usterkach
W przypadku istniejącej 
lub nieuniknionej usterki 
czujniki informują 
system i zalecają 
zatrzymanie. Działa 
to bez dodatkowych, 
zewnętrznych modułów 
przetwarzania danych.

Kompleksowe 
rozwiązanie dzięki 
trybowi online
Monitorowanie 
i konserwacja 
predykcyjna są jeszcze 
bardziej efektywne 
dzięki modułowi icom, 
uczeniu maszynowemu 
i sieci z chmurą igus® 
oraz Internetowi Rzeczy. 
Szerokie wykorzystanie 
bazy danych igus®.

Gdzie występują 
wysokie wymagania 
bezpieczeństwa IT
Monitorowanie 
i konserwacja 
predykcyjna 
e-prowadników, 
przewodów i łożysk 
(bez konieczności trybu 
online). Dzięki icom.plus 
wyświetlanie informacji 
jest zintegrowane 
z własnym systemem 
klienta.

Pełna integracja 
z Twoim systemem
Wysyłanie alarmów, 
danych o żywotności 
i surowych danych 
czujnika do istniejącego 
systemu klienta. Możliwe 
korzystanie online 
i offline. 

isense online isense integracja

Samodzielny  
system isense isense offline

Konserwacja predykcyjna sprawia, że naprawa lub 
wymiana są planowane tylko wtedy, gdy jest to 
naprawdę konieczne. Pozwala to zaoszczędzić koszty 
i czas związany z pracami konserwacyjnymi.

Elastyczność 

Podłączanie  
do sieci

Bezpieczeństwo

Koszt

Elastyczność 

Podłączanie  
do sieci

Bezpieczeństwo

Koszt

Elastyczność 

Podłączanie  
do sieci

Bezpieczeństwo

Koszt

Elastyczność 

Podłączanie  
do sieci

Bezpieczeństwo

Koszt
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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

Więcej informacji www.igus.pl/smartplastics igus® smart plastics | www.igus.pl

Czujniki dla 
inteligent-
nych e-pro-
wadników

EC.M
Czujnik dla ruchu na e-prowadnikach

 ● Wykrywa wartości takie jak przyspieszenie, 
prędkość, temperatura i cykle
 ● Dostarcza dane do obliczenia minimalnego  
czasu bezawaryjnej pracy

EC.PP
Czujnik do pomiaru siły ciągnąco-pchającej 
w zależności od pozycji

 ● Integruje system pozycjonowania 
z e-prowadnikiem
 ● Dostarcza informacje o siłach ciągnąco-
pchających zależnych od położenia
 ● Informacje o pozycji z aplikacji można wykorzystać 
do innych celów

EC.P
Monitorowanie siły ciągnąco-pchającej

 ● Mierzy siły ciągnąco-pchające działające na 
e-prowadnik
 ● Zaleca wyłączenie urządzenia, jeśli przekroczony 
zostanie limit siły

EC.W
Czujnik dla ścieralności na e-prowadnikach

 ● W zależności od typu, mierzy zużycie poprzeczki, 
połączenia sworzeń/otwór lub wkładki.
 ● Porównuje określone algorytmy z rzeczywistymi 
danymi użytkowania.  ● Mogą być podłączone do icom/icom.plus

 ● Konserwacja predykcyjna

 ● Mogą być podłączone do icom/icom.plus
 ● Konserwacja predykcyjna

 ● Unikanie awarii  ● Unikanie awarii

 ● Unikanie awarii

 ● Unikanie awarii

 ● Mogą być podłączone do icom/icom.plus
 ● Konserwacja predykcyjna  ● Mogą być podłączone do icom/icom.plus

 ● Konserwacja predykcyjna

EC.B
Czujnik wykrywania zerwań w e-prowadnikach

 ● Wykrywa zerwanie e-prowadnika na wczesnych 
etapach
 ● Zapobiega przeciążeniu i późniejszym awariom 
systemu

EC.B / EC.B2 
Dwa czujniki i jeden moduł do wykrywania 
zerwania e-prowadnika

 ● Do długich przesuwów i przeciwnych 
e-prowadników 
 ● Wykrywa zerwanie e-prowadnika na wczesnych 
etapach 

 ● Dwa czujniki wysyłają sygnały do modułu szyny DIN

EC.T
Czujnik zużycia listwy ślizgowej w rynnach

 ● Mierzy ścieranie listwy ślizgowej
 ● Określa pozostałą żywotność w dniach
 ● Po osiągnięciu określonego, procentowego stanu 
zużycia sygnał jest przesyłany do modułu

EC.I
Bezdotykowy pomiar zużycia e-prowadników

 ● Zintegrowany z ogniwem prowadnika, 
element poddany największemu obciążeniu 
mechanicznemu
 ● Mierzy procent zużycia połączenia sworzeń/otwór 
w %, bez wystąpienia kontaktu
 ● Wysyła sygnał, gdy zostanie osiągnięty określony 
limit
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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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Czujniki dla 
inteligent-
nych przewo-
dów

Czujniki dla 
inteligentnej 
techniki  
łożyskowej

CF.Q
Czujnik właściwości elektrycznych przewodów 
chainflex®

 ● Wskazuje zmiany we właściwościach 
elektrycznych
 ● W przypadku błędu informacja przesyłana jest za 
pomocą styku NO i sygnału

CF.P
Czujnik do pomiaru sił rozciągających na 
przewodach

 ● Mierzy siły bezpośrednio na elemencie mocowania 
przewodów
 ● Wyzwala wyłączenie za pomocą styku NC, jeśli siły 
są nadmierne

 ● Unikanie awarii

 ● Unikanie awarii

 ● Unikanie awarii

CF.D
Czujnik do pomiaru jakości transmisji przewodów 
BUS'owych Ethernet

 ● Zintegrowany z przewodem, nie wymaga 
dodatkowego przewodu pomiarowego
 ● Straty pakietów są wykrywane w odpowiednim 
czasie
 ● Alarm przez diodę LED, styk NC lub sieć.

DLT.W
Czujnik zużycia dla systemów liniowych drylin® T 

 ● Zintegrowany z wkładką
 ● Sygnalizuje zużycie wkładki we właściwym czasie
 ● Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

 ● Konserwacja predykcyjna

 ● Konserwacja predykcyjna

 ● Konserwacja predykcyjna

 ● Konserwacja predykcyjna

DLW.W
Monitorowanie zużycia za pomocą czujnika 
DLW.W

 ● Czujnik mierzy zużycie łożyska liniowego 
w prowadnicy liniowej drylin® W 
 ● Jeśli limit zostanie osiągnięty, wysyła sygnał 
wskazujący, że wkładka łożyska powinna zostać 
wymieniona.

PRT.W
Czujnik zużycia łożyska talerzowego iglidur® PRT

 ● Czujnik mierzy ścieranie elementów ślizgowych
 ● Przewidywalna wymiana elementów ślizgowych

Łożysko ślizgowe isense
Zintegrowany pomiar zużycia

 ● Zintegrowany system czujników mierzy zużycie
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EC.B breakage detection

EC.B
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Przykład  
modułu sys-
temowego

Masz pomysł 
na inteligent-
ny projekt?

Z jakich komponentów składa się 
standardowy system monitorowania?

 ● Czujnik
 ● Jednostka analizująca
 ● Akcesoria

Przykład tego, co pokazano na 
podstawie czujnika wykrywania zerwań 
e-prowadnika (EC.B):

 ● Skrzynka czujnika EC.B
 ● Przewód czujnikowy
 ● Płyta montażowa
 ● Specjalne separatory
 ● Polimerowy przewód
 ● Jednostka oceniająca do montażu w szafie 
sterowniczej
 ● Opcjonalnie: połączenie icom z interfejsem

Kluczowe pytania dotyczące planowania 
projektu
Jeśli chcesz sprawić, aby Twoje maszyny były 
inteligentne, mamy kilka pytań, które przygotują Cię 
do rozmowy z  kierownikiem projektu igus® i  pomogą 
w opanowaniu tematu. 

Aby przygotować się do rozmowy, wystarczy wypełnić 
zapytanie, sfotografować je i  wysłać e-mailem do 
naszego biura - info@igus.pl, z wyraźnym wskazaniem 
tematu.

Lub bezpośrednio online:
www.igus.pl/smartplastics-zapytanie

W jakim celu chcesz wyposażyć swoje maszyny?
Konserwacja predykcyjna 
Unikanie awarii 

Co chcesz zoptymalizować?
e-prowadniki 
Przewody 
Technika łożyskowa 

Jakie systemy szczególnie? (numer artykułu, typ, liczba ogniw prowadnika, długość)
e-prowadniki

Technika łożyskowa dry-tech®

Przewody chainflex®

Miejsce instalacji modułów (np. szafa sterownicza, na końcu stałym lub swobodnym prowadnika)

Odległość planowanego czujnika igus® od modułu w szafie sterowniczej:

Jednostka EC.B w użyciu



14 15

Strona klienta stosującego smart plastics

Bezpieczny 
portal klienta

Prognozowanie żywotności

Bezprzewodowy

Dane aplikacji 
klienta

Anonimowe dane czujnika

Dane testowe 
z laboratorium igus®

Algorytmy AI

Aktualizacja 
modelu 
klienta

Bezpieczna przestrzeń aplikacji klienta

Modele aplikacji

 

icom

https://

Pula danych czujnika (jezioro danych)

EC.B wykrywanie pęknięć

EC.T

EC.W wykrywanie zużycia

EC.M czujnik ruchu

EC.P wykrywanie sił ciągnąco-pchających

CF.P wykrywanie sił ciągnąco-pchających

EC.I wykrywanie zużycia

EC.PP

w
w

w
.ig

us
.p

l/s
m

ar
tp

la
st

ic
sisense online

optymalna 
konserwacja

Rzut okiem na korzyści: 
Najlepsza metoda planowania konserwacji i minimalizacji prac kontrolnych

 ● Dane dotyczące czasu pracy z  obszaru chronionego klienta są regularnie porównywane z  modelem 
danych
 ● Skuteczna organizacja konserwacji według priorytetu, a dzięki integracji z ERP z odpowiednimi częściami 
zamiennymi, dostępnymi z magazynu, dostarczonymi po alarmie czujnika
 ● Konserwacja predykcyjna dzięki wczesnej informacji o niezbędnym serwisowaniu lub wymianie
 ● Dane z  laboratorium igus® są przetwarzane na serwerze wraz z anonimowymi danymi klienta w celu 
stworzenia pełnego modelu danych
 ● System korzysta ze wszystkich danych testowych z bazy danych igus® i codziennie się uczy

w
w

w
.ig
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.p

l/s
m

ar
tp
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s
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Przetestowane! 
W największym laboratorium 
testowym w branży
Każdy, kto jest w  stanie przewidzieć potrzeby konserwacyjne w  sposób niezawodny i  użyteczny, jest 
o krok przed konkurencją. Jednak w obecnej erze cyfryzacji tego rodzaju prognozy wymagają więcej niż 
tylko dużych zbiorów danych. Aby móc korzystać z danych z czujników w celu uzyskania prawidłowych 
zaleceń dotyczących dokładnego zaplanowania konserwacji, wykorzystywane są długoterminowe wartości 
empiryczne z testowej bazy danych igus®.

"plastics for longer life®" – wszystkie produkty 
igus® wytwarzane są w oparciu o tę naczelną zasadę. 
Produkty są zaprojektowane tak, aby przedłużyć 
żywotność maszyn, wyeliminować konserwację, a tym 
samym obniżyć koszty.
Żywotność wszystkich produktów igus® można obliczyć 
online, zaś same produkty są szybko dostarczane. W tym 
celu igus® prowadzi największe w branży laboratorium 
testowe. Tam właśnie bije serce innowacyjności igus®. 
Na obszarze 3800 m² poszczególne elementy i gotowe 
systemy są testowane w rzeczywistych warunkach, aby 

Testy przewodów chainflex® pod wpływem skręcania

Test żywotności dla ruchu okrężnego

Test trwałości w różnych olejach i cieczach Laboratorium igus®, Kolonia. Część laboratorium testowego motion plastics® zajmuje powierzchnię 3800 m².

Testy ciągłego ruchu z określonym promieniem gięciaKomora klimatyczna. Dynamiczne testy przewodów  

w e-prowadnikach przy temperaturze -40°C

Testy wysokiej prędkości dla długich przesuwów

zapewnić najlepsze produkty z  tworzyw sztucznych. 
Wszystkie wyniki badań są dokumentowane 
i przechowywane w firmowej bazie danych. W oparciu 
o  nie, żywotność naszych produktów może zostać 
niezawodnie obliczona oraz opracowywane są również 
nowe materiały i  produkty. Ponadto, wyniki testów są 
zawarte w kalkulatorach online igus® oraz w algorytmach 
inteligentnych systemów z tworzyw sztucznych. 

 ● Obszar testowy 3800 m²

 ● 4100 testów systemów e-prowadników rocznie, na 
180 stanowiskach testowych: komora klimatyczna, 
testy na wolnym powietrzu, komora dźwiękowa, 
przesuwy do 130 m, systemy robotów itd.

 ● Dwa miliardy cykli testowych rocznie dla wysoce 
elastycznych przewodów

 ● Milion zarejestrowanych pomiarów elektrycznych 
rocznie

 ● 15 000 testów trybologicznych (tarcie i zużycie) na 
300 stanowiskach testowych

 ● 140 bilionów ruchów testowych w dziale łożysk
 ● Czujniki na maszynach testowych zapewniają stałe 
dane pomiarowe, przetwarzane w centralnej bazie 
danych

Przegląd faktów i liczb związanych 
z laboratorium igus®:

www.igus.pl/test
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Inteligentne 
polimery igus® 
w praktyce ...

Ta fabryka silników jest największą 
i najważniejszą fabryką silników dużego, 
niemieckiego producenta samochodów.
Średnio, co 14 sekund wychodzi silnik z  linii 
produkcyjnej - w  okresach szczytu produkuje się 
ponad 6000 silników w  każdy dzień roboczy. Taka 
wydajność jest możliwa tylko dzięki wysokiemu 
stopniowi automatyzacji z  zastosowaniem 
niezawodnych elementów. Dlatego firmy polegają na 
inteligentnych tworzywach sztucznych firmy igus®, 
aby uniknąć nieprzewidzianych awarii i  przestojów 
maszyn.
Za pomocą polimerowego drutu wewnątrz 

e-prowadnika, jednostka czujnika isense EC.B 
monitoruje stan prowadnika. W  przypadku 
zerwania prowadnika maszyna zostaje 
automatycznie zatrzymana, aby zapobiec szkodom.
Zainstalowano również moduły isense EC.W. 
Czujnik wbudowany w  poprzeczkę sygnalizuje 
zaawansowane zużycie prowadnika. Pomiar 
danych zużycia oznacza, że można przewidzieć 
pozostałą żywotność prowadnika, a  przez to, 
na wczesnym etapie, zaplanować wymianę.

www.igus.pl/smartplastics
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Dane techniczne mogą ulec zmianie.

igus® Sp. z o.o.   Działkowa 121C   02-234 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 863 57 70   Faks: +48 22 863 61 69
info@igus.pl www.igus.pl

Składanie zamówień do późna. Zamawianie i dostawa w dni robocze od 7:00 do 20:00, 
w soboty od 8:00 do 12:00. Brak minimalnej ilości zamówienia, bez dodatkowych opłat. 
Szybka dostawa.

www.igus.pl   Tel.: +48 22 863 57 70   Faks: +48 22 863 61 69

igus® posiada certyfikat ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 w zakresie systemów 
zasilania, przewodów i konfekcjonowania, a także łożysk z tworzywa sztucznego.

Zamów online - 24 godziny!

Więcej katalogów i broszur online - www.igus.pl/pobieranie
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