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iwis-CCM: O sistema que monitora o alongamento da corrente

O novo sistema iwis que monitora o alongamento de sua corrente CCM (Monitoramento  
de Condicao de Corrente) mede o grau de alongamento das correntes em operacao e 
da ao setor de manutencao um aviso previo de que a corrente está gasta e precisa ser 
trocada. Patente pendente para o sistema CCM.

NOVIDADE  
iwis



Monitoramento inteligente de correntes

•   Da mais tempo ao setor de manutencao para agir! 
•    Nao é necessario paradas de planta ou maquinario 
•    Nenhum risco para as datas de entrega prometidas –  

Sem interrupcao da cadeia logistica 
•    Previne perdas financeiras causadas por falta de producao 
•    Monitoramento de correntes em aplicacoes de precisao 
•    “Pegar e usar” principio se aplica – nao requer calibracao

Resistente a desgaste 
 mesmo material dos  
guias para correntes

Material resistente 
a corrosão

CCM: Uma solucao compreensivel 

•    Incluso na entrega: 
→ Sistema CCM incluindo uma placa de fixacao 
→ Cabo de alimentacao 
→ Cabo USB  
→ Software para computador  
→ Instrucoes para operacao e instalacao

•    Informacoes 3D disponiveis e podem ser fornecidas  
se  requisitado

•   Kit de instalacao padrao com profundidade D = 50mm 
 (profundidade D* depende no tipo de corrente e pode  
variar individualmente)

•   Veja instrucoes de operacao para informacoes em  
conexoes eletricas e mecanicas 

✓  Construcao modular simples
✓  Design revisado

 Description Article no. 

CCM-06B-IWIS 40008846

CCM-08B-IWIS 40008847

CCM-08A-IWIS 40008897

CCM-10B-IWIS 40008850

CCM-10A-IWIS 40008898

CCM-12B-IWIS 40008851

CCM-12A-IWIS 40008899

CCM-16B-IWIS 40008853

CCM-16A-IWIS 40008900

CCM-20B-IWIS 40008854

Gama de produtos
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Destaques

O status do desgaste da corrente é mos-
trado em 0.5% passos em um display LED 
finamente graduada

O uso do sistema nao é restrito a um peque-
no numero de tamanhos de correntes: O 
CCM sempre detecta o desgaste em apenas 
uma linha de corrente, portanto ele é eficaz 
tambem em correntes duplas e triplas. 

Resultados de medicao podem ser trans-
feridos para um computador  via conexao 
USB e mostrado num interface especial.

Preciso, sem cntato, ele mede sem inter-
ferir na transmissao onde está a corrente. 

Diferentes velocidades e troca de sentido 
da forca nao sao problemas para o CCM.

O CCM é rápido e fácil de integrar – in-
cluindo alteracao de padrao sem neces-
sidade de adcionar qualquer component 
especial – em inumeras aplicacoes para 
correntes.

STATUS DE DESGATE DA CORRENTE

TAMANHOS DE CORRENTES

DISPLAY

SEM CONTATO

VELOCIDADE

INTEGRACAO

Todos os destaques disponiveis na internet em
iwis.com/ccm-film-en



IMPORTANTE    
O CCM tem como funcionalidade apenas informar sobre o status do 
desgaste de uma corrente – o sistema explicitamente nao oferece ga-
rantia contra qubra de maquinas. Medidas seguras e confiaveis só sao 
garantidas se a corrente estiver devidamente tensionada em ambos os 
lados. Apesar de as medidas serem tomadas sem o contato, e nao tem 
contato diretamente com a corrente ele deve ser praticado sob boas 
condicoes e com tensores em ambos os lados da corrente.
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Tamanho da corrente Velocidades

06B 0,10 – 4,80 m/s

08B / 08A 0,15 – 6,35 m/s

10B / 10A 0,15 – 7,90 m/s

12B / 12A 0,20 – 9,50 m/s

16B / 16A 0,25 – 12,50 m/s

20B 0,35 – 15,50 m/s

Condicoes de operacao Configuracoes

•    Condicoes normais da industria 
→  Versao especial do CCM é necessaria para aplicacoes 

mais abrasivas
•    Faixa de temperatura operacional: 0 a 70 graus Celsius 
•    Inspecao especial deve ser feita pela iwis antes do uso em 

correntes com aditamentos dos dois lados e correntes com 
pinos extendidos.

•    Tipo de Protecao: IP67
•    Resistente a contaminacao nao magnetica
•    Nós recomendamos a instalacao de elementos de amorteci-

mento (entre a maquina e a placa de fixacao)  
•    A instalacao do CCM no lado tracionado da corrente é reco-

mendado, no lado solto tambem é possivel a instalacao
•    Conexao USB para computador interface 
→  Conexao através de plug USB 2.0 tipo A

•    Fonte externa de energia (24 V DC +/- 20%) 
→  Conexão via cabo exposto termina ao terminal do cabo

Velocidades 
menores e 
maiores sob 
encomenda.
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