
Eficiência e economia d

PARKER – EMB (EM / SSD Brazil)

Tecnologia Parker EMB para Metais



Clientes Parker EMB na Indústria de 

Metais

*Todas as marcas possuem os direitos reservados



Parker Eletromecânica



Fundição

•Fornos

•Ponte Rolante

•Guinchos

•Tilt

Conformação

•Injeção

•Extrusão

Acabamento

•Bobinamento 

•Desbobinamento

•Inspeção

Laminação 

•A Quente 

•A Frio

Solução completa para as Aplicações

Corte 

•Blank

•Slitter

Processo

•Galvanização

•Decapagem

•Pintura



Plataforma Parker EMB Integrada



Inversores de frequencia 890
O Inversor 890, é um dos mais avançados em sua categoria, controlando 

qualquer tipo de motor corrente alternada, sendo ele Indução, servo ou anel. 

Alem disso conta com uma serie opcionais  de redes de comunicação e 

realimentação, que o tornam versatil, sendo em sua versao Individual trifasica, 

Barramento com fonte ou modular para grandes potências. Também conta com 

um software de programação poderoso, oferecendo varias opções de controle 

individual, rede com outros 890 ou um controlador externo

Caracteristicas 
Gerais

• De 1CV a 2000CV

• Alimentação de  220 VAC ou 380 VAC a 690 VAC

• Funcao Safe torque off  (STO) integrada

• Sobrecarga de 200% em 10 seg e 150% em 60 seg

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Re-alimentacao  
disponiveis

• Encoder

• Resolver

• Endat 2.1 encoder

Redes de 
Comunicação

•Profibus

•Profinet 

•Device net

•Firewire

Funções 
integradas no 

software 

• PID

• Cálculo de Diametro

• Controle de Torque

• Controle de Bobinamento Integrado

• Registro e Posicionamento

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

•Controlnet

•Ethernet IP/Modbus

•Can open

•Ethercat



Inversores de frequencia 890PX

Caracteristicas 
Gerais

• De 150 CV a 2000CV

• Alimentação de  380 VAC a 690 VAC

• Funcao Safe torque off  (STO) integrada

• Sobrecarga de 200% em 10 seg e 150% em 60 seg

Re-alimentacao  
disponiveis

• Encoder

• Resolver

• Endat 2.1 encoder

Redes de 
Comunicação

•Profibus

•Profinet 

•Device net

•Firewire

Funções 
integradas no 

software 

• PID

• Cálculo de Diametro

• Controle de Torque

• Controle de Bobinamento Integrado

• Registro e Posicionamento

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

O Inversor 890PX, alia toda a flexibilidade  de controle do 890, com a 

modularidade em Inversores de frequência de alta potencia, onde possui um 

dos menores tempos, logistica para reparo, e na sua versao Painel pronto para 

uso, reduzindo assim tempo de partida. Com a versao AFE, integra num 

produto  ideal para aplicações de teste, elevacao de carga entre outros, 

regenerando e conservando energia excedente, também possui  o menor 

tamanho para potencias acima de 1000CV, com a solução refrigerada selada

•Controlnet

•Ethernet IP/Modbus

•Can open

•Ethercat



Inversores de frequencia 650V

Caracteristicas 
Gerais

• De 0.25 a 110 KW 

• Alimentação de  220 VAC ou de 380 a 460VAC

• Sobrecarga de 150% em 60 seg

• 5 Tipos de aplicações pré-configuradas

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Modos de 
operação 

• V/HZ

• Sensorless Vector

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Modbus Serial

Funções 
integradas no 

software 

• PID

• Controle de Torque

• Função Fly catch (Especifico para aplicações de Bombeamento e ventilação)

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

O Inversor de Frequência 650V, oferece num inversor de 

programação simples e rápida, funções especificas e flexiveis 

para aplicações  como Ventiladores, Bombas e esteiras, Também 

conta com funções com PID e Flycatch em todos os seus 

modelos . Além disso possui um Hardaware poderoso em acordo 

com as normas mais exigentes nos 4 continentes



Caracteristicas 
Gerais

• De 15 a 2700 Amperes

• 4 ou 2 Quadrantes

• Alimentação de  200 VAC a 600 VAC

• Modulo de campo com enfraquecimento , integrado em todas as versões

• Sobrecarga de 200% em 10 seg e 150% em 60 seg

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Re-alimentacao  
disponiveis

• Tacometro

• Encoder

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Device net

• Ethernet IP/Modbus

• Controlnet

• Can open

Funções 
integradas no 

software 

• PID

• Cálculo de Diametro

• Controle de Torque e distribuição de carga

• Controle de Bobinamento Integrado

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

Conversores DC 590P
O conversor 590P , une toda flexibilidade e tradição para controle 

de motores corrente-continua, num ambiente totalmente digital 

com resolução de 32 bits, também possui opcionais de 

realimentaçao e redes de comunicação, possibilitando integração 

de sistemas a baixo custo



Caracteristicas 
Gerais

• Alimentação 110 VAC ou 220VAC de controle

• Saida do campo 60 amperes ou 120 ampreres com ventilação forçada

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Re-alimentacao  
disponiveis

• Tacometro

• Encoder

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Device net

• Ethernet IP/Modbus

• Controlnet

• Can open

Funções 
integradas no 

software 

• PID

• Cálculo de Diametro

• Controle de Torque e distribuição de carga

• Controle de Bobinamento Integrado

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

Conversores DC 590P – Opcional 598/599

O conversor 590P, em sua versão 598/599 é o conversor  para uso 

numa potencia já existente, um kit com todo o controle , circuito 

de campo, com toda os opcionais de realimentação e rede do 

conversor 590P. Ideal para atualizaçao de acionamentos DC de 

alta potencia , com controle totalmente digital 



Caracteristicas 
Gerais

•Capacidade de programação de todo sincronismo dentro do 
drives com acesso direto entre eles

•Software de programação Gratuito  baixado do site 
www.Parker.com

Redes de 
Comunicação

•Profibus

•Device net

•Ethernet IP/Modbus/Ethercat/Profinet

•Controlnet

•Canopen

Funções 
integradas no 

software 

•PID

•Cálculo de Diametro

•Controle de Torque e distribuição de carga

•Controle de Bobinamento Integrado

•Registro

•Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

Software DSE O software DSE, permite a configuração, programação  e 

monitoração dos drives Parker de qualquer familia, alem disso 

sua versao DSE890, permite  a programaçao de todo o controle de 

sincronismo de um Drive System completo, onde todos com a 

tecnologia firewire trocam dados em alta velocidade  com alta 

resolução e capacidade de processamento,deixando para o PLC 

ou controlador somente as funcoes de comando 



Compax 3

Caracteristicas 
Gerais

• De 1KVA a 155KVA (2.5 a 155 Amperes)

• Alimentação 220Vac ou 380 a 460 Vac

• STO, categoria Sil 3 em todas as versoes

• Disponivel em 3 versoes (Single, Modular e Highpower)

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Re-alimentacao  
disponiveis

• Resolver

• Encoder endat

• Encoder Highperface

• Encoder absoluto efeito hall ou incremental

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Profinet

• Device net

• Ethercat

• Can open

Funções 
integradas no 

software 

• CAM

• GEAR e Sicronismo

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

• PID

O servo acionamento compax 3, é um dos mais modernos e 

versateis do mercado, podendo controlar qualquer servo motor 

ou motor linear sendo Parker ou nao, conta também com varios 

tamanhos de motores, alem disso conta com um software 

interativo e completo para configuração e  todo eles ja possuem 

programação de motion integrada via Codesys



Compax 3F

Caracteristicas 
Gerais

• Controla posicao, pressao e vazao do sistema

• Sistema de posicionamento dinamico 

• Possui um banco de dados com todas as valvulas Parker

• Pode controlar 2 eixos e agra mais dois a cada um adicionado

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Re-alimentacao  
disponiveis

• Analogioo (4 a 20 mA)

• Encoder endat

• Encoder SSI

• Encoder TTL

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Profinet

• Device net

• Ethercat

• Can open

Funções 
integradas no 

software 

• CAM

• GEAR e Sicronismo

• Funções logicas e de calculo  de PLC Integrado

• PID

O Compax 3F é um controlador de motion hidráulico para 

posicionamento, controle de velocidade e sincronismo para 

cilindros , motores e atuadores hidaulicos, agregando controle de 

vazao e pressão para o sistema integrado, garantindo precisao e 

performance em sistemas servo hidráulicos



IHM XPR2

Caracteristicas 
Gerais

• Port USB

• Ethernet

• Serial 

• Versoes a prova de explosao e aco Inox

• Software de programação Gratuito  baixado do site www.Parker.com

Tamanhos 
Disponiveis

• 6 pol

• 8 pol

• 10 pol

• 15 pol

Redes de 
Comunicação

• Parker ( ACR, Compax3, PLmC)

• Siemens 

• Rockwell ( Ethernet IP, DH 485, RS232)

• Schneider ( Modubs Ethernet e Modbus serial)

• Mitsubish, Yokogawa, Moeller, eaton, Reliance, GE Fanuc

Funções 
integradas no 

software 

• Calculo

• Conversao de valores

• Alarmes

• Trends

A IHM XPR2 oferece, em um só produto a possibilidade de 

comunicação com varios tipos de PLC ou  Qualquer tipo de 

controladores em um só produto, atrávez de varios protocolos 

que podem ser integrados ao mesmo tempo servindo de ponte 

entre sistemas diferentes. Além disso seu software é gratuito e 

com suporte de edição e monitoração remoto via Internet 

Explorer



PC Industrial IPX/IPC

Caracteristicas 
Gerais

• Port USB

• Ethernet

• Serial 

• Barramento para placas especiais de comunicação

• Versoes a prova de explosao e aco Inox

Tamanhos 
Disponiveis

• 6 pol

• 8 pol

• 10 pol

• 15 pol

Redes de 
Comunicação

• Parker ( ACR, Compax3, PLmC)

• Siemens 

• Rockwell ( Ethernet IP, DH 485, RS232)

• Schneider ( Modubs Ethernet e Modbus serial)

• Mitsubish, Yokogawa, Moeller, eaton, Reliance, GE Fanuc

Funções 
integradas no 

software 

• Calculo

• Conversao de valores

• Alarmes

• Trends

• Banco de dados

• Suporte remoto

O PC Industrial IPX/IPC, consegue agregar num produto toda a 

perfomance de um computador industrial e a interatividade de 

uma Ihm touch screen. Está disponivel em  2 versoes IPC  

(Somente Computador) e IPX ( Com supervisório Interact X), o 

que torna ums dos produtos mais flexiveis do mercado, com 

suporte de comunicação com varios PLC’s e protocolos, alem de 

se integrar com a IHM XPR2 .



Parker IO System

Caracteristicas 
Gerais

• Modulos de Entrada / Saidas digital 24VDC 8 pontos

• Modulos de Entrada / Saidas Analogicas , 0 a 20mA, 4 a 20 mA, +/-10VDC

• Entradas e saidas analógicas tem opcional isolado

• Diagnóstico no próprio modulo adaptador

• Sistema de montagem direto no triho din

Redes de 
Comunicação

• Profibus

• Ethernet IP

• Device net

• Can open

O Sistema Parker de Cartoes de IO é um acessório importante 

para integraçao em qualquer sistema seja ele elétrico ou 

trabalhando com qualquer tecnologia Parker, seja Pneumatica, 

Hidraúlica ou Filtração



ETH

Caracteristicas 
Gerais

• Intercambiável com cilindros pneumáticos ISO (DIN ISO 
1552:2005-12)

•Classificação IP54 ou IP65

•Motor em linha ou paralelo ao fuso

Características 
técnicas

•Tamanhos ISO32, 50 e 80, 

•Curso de até 1600 mm

•Força de tração / compressão de até 25.100 N

•Repetibilidade de até ±0.03 mm

•Velocidade de até 1.7 m/s e aceleração de até 1,5G

•Diversos passos para fuso de esferas grau C7 de 5 a 32 
mm/rev

Acessórios

•Flanges frontais / traseiras

•Guia linear montada no perfil

•Sensores de força para haste e olhal traseiro

Customizaçõe
s

•Kit de acoplamento para motores de outros fabricantes

•Acessórios de montagem e ponteiras de haste especiais

•Vedações e tratamentos especiais para aplicações em 
ambientes severos

Os cilindros elétricos ETH cobrem o espaço existente entre 

cilindros pneumáticos e hidráulicos, sendo uma alternativa 

interessante para substitui-los e aumentar a confiabilidade do 

processo produtivo, aliando eficiência energética a uma operação 

limpa e sem vazamentos e disperdícios



Redutores Planetários PS/RS/PX/RX

Caracteristicas 
Gerais

•7 tamanhos de flange e 13 relações de redução para 
aplicações servo de alto desempenho

•Vedações especiais para reduzir a temperatura e 
desgaste

•Disponível em linha ou em ângulo

•Rolamentos de contato angular com pista dupla para
acomodar cargas radiais

Características 
técnicas

•Tamanhos de flange desde 60 a 220 mm

•Torque nominal de saída: até 3600 Nm

•Resistência a carga radial no eixo: 58KN

•Folga : até 8 arcmin (padrão); até 3 arcmin (sob consulta)

Customizações

•Kits de acoplamento padronizados para motores dos 
principais fabricantes disponíveis

•Kit de acoplamento customizados para qualquer tipo 
de motor (mediante análise dimensional)

A Parker Bayside, pioneira no mercado de servoredutores de 

precisão, disponibiliza ao mercado redutores helicoidais e 

planetários de alta precisão para uma ampla faixa de torques de 

saída



Origa OSP-E/HMR

Caracteristicas 
Gerais

• Movidos por correia ou fuso, aliam altas velocidades e alta precisão 
por longos deslocamentos

• 3 sistemas de guiamento do carro integrado no perfil, para cargas de 
até 1500kg

• Classificação IP20 e IP54 para ambientes severos

• Todos os acessórios para aplicações em sistemas multieixos. 

Características 
técnicas

•Diversos tamanhos de perfil (20 a 240 mm) 

•Curso de até 6000 mm (correia) e 3200 mm (fuso)

•Repetibilidade: até ± 0,05mm (correia) e ±0.02 mm  (fuso) 

•Desempenho: velocidade: até 5m/s (correia) e 1,6 m/s (fuso) 
com aceleração de 5G (correia) e 1G.

•Diversos passos para correias e fusos de esfera

Acessórios

• Cantoneiras de fixação nos cabeçotes e perfis

• Guia linear externa montada no perfil (OSPE-B)

• Sensores magnéticos para fim de curso e de deslocamento para 
atuadores de fuso

Customizações

• Kit de acoplamento para motores de outros fabricantes

• Acessórios de montagem em INOX (OSPE)

• Longos cursos disponíveis 

A Parker Origa, detentora das 3 primeiras patentes registradas 

para atuadores sem haste, fornece para indústrias dos mais 

diversos segmentos atuadores sem haste elétricos das séries 

OSPE e HMR para sistemas de manipulação e posicionamento.



Atuadores sem haste XR

Caracteristicas 
Gerais

• Perfil de alumínio extrudado de alta resistência para assegurar a 
linearidade e alinhamento do carro

• Sistema Easylube de relubrificação

• Todos os acessórios para montagem de sistemas multieixos

• Operação limpa (certificado para ambientes classe 10)

Características 
técnicas

•Diversos tamanhos de perfil (41 a 285mm) 

•Curso de até 2000 mm

•Repetibilidade: até ± ±0,0013mm

•Sistema de guiamento integrado “Square rail”, com carga de 
até 1470 kg

•Desempenho: velocidade: até 2m/s, com aceleração de 2G

•Diversos passos para fusos de esfera

Acessórios

• Encoder linear  (resolução até 0.1 µm)

• Cantoneiras de fixação

• Freio no eixo do atuador

• Pressurização pneumática para impedir entrada de impurezas na 
superfície deslizante

Customizações

• Kit de acoplamento para motores de outros fabricantes (tanto em linha 
como paralelo ao fuso)

• Diversas arquiteturas para sistemas multieixos modulares de fácil 
instalação

Os atuadores sem haste de precisão Parker série XR são 

reconhecidos globalmente devido a sua precisão consistente, 

desempenho confiável e versatilidade imbatível, sendo ideais 

para sistemas de altíssima precisão e para a indústria de 

automação em geral.



PES – Parker Engineering Solutions

A PES é a divisão Parker no Brasil, responsável por 

Projetos, construção e comissionamento para 

sistemas . Localizada em São José dos campos-SP , 

pode fornecer soluções completas congregando 

todas as tecnologias Parker.



CASOS DE SUCESSO

Tecnologia Eletromecânica 
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Drive System – Linha de Decapagem

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Inversor ter macros prontas de 

controle de tensão e 

bobinamento

 Controle de sincronismo direto 

no inversores, maior 

performance de 

processamento e velocidade 

de comunicação num mesmo 

programa

 Acesso por um PLC principal

com comandos simplificados    

(Programa de sincronismo está 

em bloco nos inversores)

 Acesso remoto dos drives e do 

sistema como um todo

 A máquina ganhou aumentou

a velocidade e estabilidade de 

processo, diminuindo o 

consumo de materia prima

 Implementação de logicas 

automaticas de 

posicionamento e troca de 

material na velocidade

nominal do processo

 Adoção de barramento e com 

conversor DC 590P, fazendo 

função de regenerativo, 

conseguiu diminuição do 

consumo de energia e 

redução das harmonicas no 

sistema elétrico

Problema
A planta tinha o projeto de numa linha de decapagem existente, aumentar sua 

produtividade (Aumentando a velocidade ) e reduzir o numero de paradas por 

problemas de manutenção

Solução
Parker ofereceu a solução utilizando inversores de frequencia modelo 690, 

repotencializando todos os motores, alem disso colocou a solução de um conversor 

DC regenerativo integrado no barramento DC dos inversores, diminuindo o 

tamanho dos paineis e eliminando o nível de harmonica do sistema elétrico



24

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Inversor versao CD reduziu 

espaço e montagem em 

paineis reduzindo cabeamento

 Solução completa um 

fornecedor somente produtos e 

serviço

 Todo o projeto já 

contemplando segurança 

categoria Sil 3

 Todo o controle do sincronismo 

dos motores direto no 

controlador do Inversor 890, 

dando alta velocidade e 

performance no enrolamento e 

esticamento do material 

conforme processo 

programado

 A maquina tem velocidade de

linha maior que uma comum 

alem da qualidade e controle 

de tensao no bobinamento 

 Monitoração total do processo 

produtivo, alem da 

versatilidade para tryout de 

novos materiais

 Integração total com os 

sistemas da planta já 

existentes alem da condição 

da maquina poder trabalhar 

offline com a mesma 

performance de qualidade e 

rastreamento do processo

Problema
O Grupo a qual o cliente final pertencia havia comprado uma nova  linha de  

Galvanizaçao  para operaçao na planta localizada na China

Solução
Parker , junto com o fabricante oferecerem  solução Turn-key  :

•Drive system completo

•Projeto elétrico completo, engenharia de software e design de controle

•Todos os Paineis e comissionamento do sistema 

Drive System - Linha Galvanizaçao

Continua



25

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Conversor DC totalmente

Digital com varios opcionais de 

rede fieldbus

 Solução completa um 

fornecedor somente produtos e 

serviço

 Troca somente dos painéis 

elétricos sem alterações 

mecânicas da máquina, 

reduzindo assim o tempo de 

parada e partida do novo 

sistema

 A linha começou a ter melhor 

performance e estabilização 

de velocidade, aceleração e 

desaceleração

 Monitoração total do processo 

produtivo, alem da 

versatilidade para tryout de 

novos materiais

 Substituição por um drive 

novo totalmente digital, 

eliminando a possibilidade de 

parada por quebra de um item 

obsoleto

Problema
A Planta tinha o projeto de modernização da linha de galvanização mantendo a 

mesma mecanica e motores DC, utilizando tecnologia de Drive System e 

automação totalmente digital

Solução
Parker ofereceu o sistema completo :

•Drive system completo (Conversores 590P, PLC Fanuc e supervisório 

Wonderware)

•Projeto elétrico completo, engenharia de software e design de controle

•Todos os Paineis e comissionamento do sistema 

Drive System - Linha Galvanizaçao

Continua
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Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Conversor DC totalmente

Digital com rede profibus

 Solução completa um 

fornecedor somente produtos e 

serviço

 Troca somente dos painéis 

elétricos sem alterações 

mecânicas da máquina, 

reduzindo assim o tempo de 

parada e partida do novo 

sistema

 Painéis de tamanho reduzido 

para os drives de 1500Hp, 

devido a adoção do conversor 

590P tamanho 6

 A linha começou a ter melhor 

performance e estabilização 

de velocidade, aceleração e 

desaceleração

 Monitoração total do processo 

produtivo, alem da 

versatilidade para tryout de 

novos materiais

 Substituição por um drive 

novo totalmente digital, 

eliminando a possibilidade de 

parada por quebra de um item 

obsoleto

Problema
A Planta tinha o projeto para atualização do laminador de Barras especialmente 

dos drives  DC analogicos de alta potencia ( acima de 500Hp) para um Drive DC 

totalmente  digital, com operação por rede field bus

Solução
Parker ofereceu o sistema de drives modelo 590P, montados em paineis , com 

rede profibus integrando-se no painel do PLC que seria fornecido direto pelo  OEM 

que estava com o projeto completo da reforma

Drive System – Retrofitting 

Laminador de Barras
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590P- Acionamento para Motor CC 12 pulsos do 

laminador

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Conversor  totalmente Digital

com allta segurança e 

perfomance de controle

 O mesmo modelo de conversor 

para qualquer tipo de motor DC

 Facil instalação eletrica no 

painel original, com poucas 

alterações de comando 

 Nenhuma alteração mecanica 

no equipamento reduzindo 

custo e  tempo de maquina 

parada

 Integração via rede com os

sistemas da maquina dando 

maior  performance  e controle 

ao equipamento

 A máquina teve uma redução 

do tempo de parada por 

manutenção aumentando o 

tempo de equipamento 

disponivel para produção

 Ganho no tempo de 

diagnostico e  monitoração de 

falhas do sistema

 Permitiu uma monitoração e 

proteção do motor original, 

diminuindo paradas por 

queimas 

 Nao correr o risco de longas 

paradas devido a  peças 

obsoletas 

Problema
A planta procurava um soluçao totalmente digital que substituisse o acionamento 

DC original analógico, utilizando o mesmo motor  especial 12 pulsos 

Solução
Parker ofereceu a solucao, dos conversorres 590P, com tecnologia 100% digital

mantendo os motores DC, inclusive os especiais 12 pulsos .
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Compax 3S – Linhas de corte (Slitters and Blank 

Cutters)

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Solução compacta reduzindo

tamanho do painel

 Todo controle dentro do drive 

em alta velocidade  com  alta 

performance de controle

 A Parker possuir servos de alta 

potencia (150 Nm), 

possibilitando uma mesa de 

tamanho grande mas com alta 

precisao de parada

 Fornecimento de um fabricante 

somente

 Aumentou-se performance da 

máquina trocando somente os 

inversores e servos, com a 

nova filosofia de controle

 Solução em ethernet 

permitindo acesso remoto 

direto pelo fabricante

 Aumento da precisão do corte 

permitindo a eliminaçao de 

retrabalho nas bordas das 

chapas

Problema
O Fabricante de maquinas procurava uma solução de automacao que aumentasse 

sua precisão de parada para o corte aumentanto a quantidade de  batidas por 

minuto

Solução
Parker ofereceu sua soluçao do 890CD em barramento  para o processo e 

Compax3 para a mesa de corte
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Compax 3S – Corte em movimento (Fly Cutter)

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Compax possuir motion 

integrado e macros prontas 

para aplicação garantindo 

performance de corte e 

posicionamento

 A interface em varias redes 

programavel, sendo acessado 

pelo PLC principal ou por uma 

IHM 

 Todos os sinais de controle 

direto no proprio drive

 O mesmo servo conjunto ja 

usado em outras maquinas da 

linha

 Versatilidade da soluçao 

sendo integrada em qualquer 

tipo de maquina já fabricada 

por ele

 Utilizar a mesmo programa 

para qualquer produto ou 

versao do sistema de corte 

em movimento ( reto ou 

transversal)

 Programa podendo ser 

baixado do site Parker.com, 

dando maior autonomia no 

cliente final de diagnosticos 

do sistema

Problema
O Fabricante de máquinas tinha o projeto de desenvolver um corte em movimento, 

que pudesse servir de acessório em máquinas existentes ou ser integrada 

automaticamente nas linhas novas desenvolvidas por ele 

Solução
Parker ofereceu sua Compax 3S, versao T40 com motion integrado em rede, com 

toda logica de controle e posicionamento dentro do servo acionamento
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Compax 3F –Controle Cadeiras de laminação

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Soluçao completa de um unico 

fornecedor Automação e 

Hidraulica

 Solução simples onde o 

controlador faz tudo nesta 

sessão da maquina somente 

trocando dados com o PLC 

principal

 O controle e programação ficou 

simples pois o controlador ja 

possui as curvas das valvulas 

proporcionais Hidráulicas 

Parker, dando estabilidade ao 

controle

 O sistema eliminou motores e 

reduções  de tamanhos 

grandes

 A regulação instantanea de 

todos os elementos do 

sistema hidráulico, permitiu 

maior estabilidade e controle 

principalmente na aceleração 

e desaceleração da maquina

 Em varios clientes isso evitou 

a compra de equipamentos 

caros de medição, afim de 

controle instaneo garantindo 

qualidade do sistema

 Melhor qualidade do produto 

produzido devido ao sistema 

dinamico

Problema
O Fabricante de maquinas procurava uma soluçao de sincronimo entre 2 cilindros 

hidraulicos com os seguintes requisitos 

• Precisao entre mestre/escravo

• Controle dinamico 

• Ajuste de altura conforme processo

• Acesso dos parametros pelo PLC via rede Profibus

Solução
Parker ofereceu sua solução de Servo controlador hidraulico Compax 3F para 

controle 
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Compax 3F e Inversores de frequencia nas Bombas –

Controle para máquinas de injeção e extrusão de metais

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Solução com precisão de 

posicionamento via servo 

hidraulico mantendo o projeto 

hidraulico da máquina anterior

 Economia de energia com a 

adoção da soluçao de 

inversores nas bombas

 Ciclo mais rapido adotando 

posicionamento via encoder 

absoluto melhorando paradas 

e partidas

 Menor impacto sobre o circuito 

hidraulico devido ao 

controlador tem rampas 

dinamicas  para vazão e 

pressão do sistema

 O nivel de ruido diminuiu 

consideravelmente pela 

adoçao de bomba de palheta 

e utilização da valvula de 

alivio somente para 

segurança, devido ao uso de 

inversores nas bombas

 A maquina aumentou a 

produção por hora com menor 

consumo de energia

 A maquina conseguiu maior 

versatilidade nos tipos de 

produtos que ela pode 

produzir

Problema
O Fabricante de maquinas precisava de um novo controle para extrusão e injeção 

de metais com precisão e velocidade, para aumentar a qualidade do acabamento 

das peças acabas e aumentar a velocidade por ciclo da máquina

Solução
Parker ofereceu toda a soluçao hidraulica, com controle de bombas e servo 

Hidraulico compax 3F para o movimento do ciclo de extrusão



32

Inversores de Frequência - Acionamento para 

Bombas hidráulicas com controle de vazão e 

Pressão

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Soluçao completa de um unico 

fornecedor Automação e 

Hidraulica

 Fornecido paineis, unidade e 

serviço de instação

 Controle de velocidade das 

bombas e monitoração do 

sistema

 O Sistema independente pode 

ser operado manualmente 

caso haja falha na planta

 O cliente recebeu a Unidade e 

paineis da remota, no 

conteiner climatizado, nao 

permitindo a ação de poeira e 

outros agentes danificando o 

equipamento

 Sistema independente mas 

comunicando direto com o 

PLC geral da aciaria 

identificando mais 

rapidamente qualque 

problema

Problema
A planta tinha projeto de um novo sistema hidráulico e automação para o Raspador 

de Escória, com novas caracteriticas para economia de energia, alem de maior 

sensibilidade ao operador na limpeza da panela

Solução
Parker ofereceu soluçao completa com Hidraulica e Automação elétrica
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Atuadores e Servos – Sistemas Automáticos de 

Movimentação e Paletização

Fatores de Sucesso Ganhos ao cliente
 Solução de um fornecedor 

somente, customizada pelas 

necessidades da planta e 

produto

 Interpolação automatica 

máxima performance e 

suavidade no movimento

 Solução completa mecanica e 

eletronica padrao

 Toda segurança cat.3 já 

embarcada

 Rápida integração em rede 

com  os sistemas de 

movimentaçao ja existente 

(Redes Profinet, profibus, 

device net e etc) ou ponto a 

ponto

 O cliente conseguiu

performance 24 hrs de 

paletizaçao 

 Diminuiu-se os casos de 

afastamento por lesao de 

esforco repetitivo

 Monitoração remota pelo 

departamento de logistica

 Sistema já trabalha em 

conjunto com a maquina 

existente tenho ajuste 

automatico de tamanho 

seguindo a máquina

Problema
De acordo com com as normas internacionais e as novas leis do ministério do 

trabalho brasileiro  sobre esfoço fisico e repetitivo, dispositivos automaticos sao 

colocados para esse tipo de função

Solução
Parker ofereceu de sistema XYZ automático com Interpolação integrado na linhas 

de transporte ja existente





OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO


