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automation in a new dimension

A futronic tem sido por décadas sinônimo de unidades de comando 

inovadoras e confi áveis para máquinas e sistemas na produção de 

vidro oco. Em todo mundo há mais de mil unidades do nosso sistema 

em uso. Muitos já fazem o seu serviço há mais de 20 anos e atendem 

todos os dias às mais novas e elevadas demandas. 

Para desenvolver e construir soluções perfeitas é preciso ter, sem 

dúvida, competência técnica em sistemas de comando, uma com-

preensão profunda dos processos de produção na indústria de vidro 

e muita experiência. Nossos especialistas são excelentes conhece-

dores das seguintes áreas:

Com isso oferecemos as condições ideais para desenvolver e 

instalar sistemas de funcionamento seguro na indústria de vidro e 

em segmentos relacionados com excelente relação custo-desem-

penho. É óbvio que para isso precisamos nos empenhar no aspecto 

técnico e lidar todos os dias de forma intensa com as tecnologias 

do futuro. E com uma equipe atual de mais de 70 colaboradores 

altamente qualifi cados, dispomos da capacidade necessária para 

uma parceria de alto desempenho.

Faça proveito disso e esteja sempre na frente. Pois o sucesso futuro 

da sua produção vai depender essencialmente de qual sistema de 

produção você tiver escolhido. Com as tecnologias futronic você 

sempre está no caminho certo. As tecnologias futronic são investi-

mentos no futuro.

TECNOLOGIAS futronic – 

UM INVESTIMENTO NO FUTURO

R E C I P I E N T E S

Produção de 
vidro oco e 
doméstico

Construção 
de máquinas

Construção 
de plantas

Manuseio de 
mercadoria a 
granel

Soluções especiais 
para unidades de 
comando



FMT24S – nosso comando de máquina-IS para mais 

rendimento e fl exibilidade

Graças as máquinas-IS modernas, transformar um punhado de areia de 

quartzo em uma garrafa já não é mais feitiçaria. Por outro lado, satis-

fazer as demandas por produtividade, qualidade e efi ciência ener-

gética continua sendo uma arte. E, neste aspecto, eficiência e 

fl exibilidade de uma unidade de comando desempenham uma função 

essencial. Pois ela é responsável pelo ajuste fi no de todos os proces-

sos envolvidos – desde a sincronização do feeder até o sistema de re-

jeição além da detecção de erro até o comando do forno de recozimento.

Desenvolvemos uma família de unidades de comando a altura dessas 

tarefas. Entre elas destaca-se o comando de máquina-IS FMT24S. Ele 

é ideal tanto como solução independente como para a modernização 

de seções individuais de plantas já existentes.

EM CASA NO CORAÇÃO 

DA PRODUÇÃO DE RECIPIENTES



As vantagens:

Produtividade máxima

Otimização individual do processo

Tecnologia de comunicação de vida útil prolongada

Gasto mínimo de manutenção

Toma pouco espaço

Baixos custos de investimento

Disponibilidade a longo prazo garantida



Área quente

Separação precisa

A detecção e separação dos recipientes com erro precisa ser 

confi ável. O FMT24S domina o processo de sopro em até 300 

recipientes por minutos, os outros comandos, não. Para isso 

desenvolvemos o sistema de rejeição ASDR2, que pode ser in-

tegrado sem esforço a uma arquitetura existente de comando 

ou adaptado como uma solução independente em qualquer 

máquina.

A futronic une há anos um excelente conhecimento eletrotécnico a um profundo conhecimento 

dos processos de produção na indústria de vidro. Nosso foco está no desenvolvimento de 

hardware e software para unidades de comando e acionamentos nos fi ns quente e frio – do 

feeder e mecanismos de servo take-out até o comando do forno de recozimento. 

COMANDAR AS ÁREAS QUENTES E FRIAS DE FORMA 

FLEXÍVEL E ECONÔMICA

Terminal de Operação

Funções e fl uxos em um piscar de olhos

Todos os estados operacionais são visualizados no terminal 

de operação. O operador pode otimizar os fl uxos, além de de-

tectar e resolver os erros rapidamente com o clique do mouse.

Controle de Pusher

Empurrando suavemente

Existe uma variedade de conceitos de pusher – variantes de 

um ou mais eixos, com ou sem suporte de ar, cilindros 

pneumáticos adicionais ou funções especiais. A unidade de 

comando da futronic está preparada para isso e pode ser 

confi gurada da melhor forma para o respectivo sistema.
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Comando de forno de recozimento

Resfriar sem tensionar

A futronic desenvolveu uma eletrônica de comando que 

automatiza consideravelmente os fl uxos complexos e de 

alta qualidade no forno de recozimento para o tipo prefe-

rido de recipiente. Isso faz com que as condições operaci-

onais ideais para cada perfil de temperatura sempre 

estejam presentes nos formos de aquecimento e recozi-

mento. Isso reduz o consumo de energia e, consequente-

mente, os custos .

FMT24S

Tudo sob controle

O FMT24S é um comando de máquina decentralizado e pode 

controlar todos os fl uxos e processos em uma máquina-IS com 

até 24 estações. O uso consequente da tecnologia de barra-

mento moderna e de baixa manutenção torna o sistema escalá-

vel e permite sua adaptação às demandas individuais.

FDU24S

Sincronização com precisão

O FDU24S é um sistema de servoacionamento que se destaca 

principalmente por sua precisão na sincronização de cada fl uxo 

de movimento nas máquinas e fl exibilidade. Não importa se é 

o servofeeder, servotesoura, ou servodistribuidor de gota – 

com o FDU24S, todos os servomecanismos podem ser para-

metrizados e monitorados através de uma única unidade de 

comando central. O FDU24S mostra sua força máxima quando 

é combinado com o comando de máquina FMT24S.

FDU24S

FMT24S



Comando e acionamentos em 

perfeita harmonia

O comando

O coração do nossas soluções para a pro-

dução de recipientes é o comando de má-

quina decentralizado FMT24S (Flexible 

Modular Timing System). Um FMT24S pode 

controlar todos os fluxos e processos em uma 

máquina-IS com até 24 estações. O fabricante 

da máquina-IS aqui é indiferente. Nossas so-

luções de comando são adequadas para 

quase todos os tipos de máquina. Muitas 

vezes elas são a única possibilidade para dar 

nova vida a sistemas já existentes e condici-

oná-los para as demandas do século 21.

O acionamento

Nossa solução de acionamento FDU24S (Fle-

xible Drive Unit) é o complemento ideal para 

o comando de máquina FMT24S. Em uma 

única interface de uso, ela reúne todo  

o espectro de eixos de servoacionamento  

de uma máquina-IS assim como qualquer  

escolha de servomecanismos de confor-

mação de recipientes. O FDU24S pode ser 

usado como solução individual, em combi-

nação com o FMT24S ou com uma unidade 

de comando de um terceiro.

QUANTO MAIORES OS PLANOS NA PRODUÇÃO DOS RECIPIENTES DE VIDRO,

MAIORES SÃO OS ARGUMENTOS EM FAVOR DA futronic.

As principais características 

e vantagens do FMT24S

Facilidade de escalabilidade

As entradas e saídas digitais e analógicas 

adicionais permitem a inclusão de novas 

funções a qualquer momento, sem compli-

cações e com esforço mínimo. Desta forma, 

versões mais antigas de comando podem ser 

modernizadas com facilidade e a um baixo 

custo. Isso descarta a necessidade de in-

vestimentos em novos comandos.

Servo-integração plena

Os servomotores e servoválvulas proporci-

onais podem ser controlados por uma uni-

dade de comando. Isso também permite a 

escalabilidade sobre medida.

Produção mais flexível

O FMT24S é capaz de realizar múltiplas tare-

fas e, portanto, suporta a produção de diver-

sos item em várias estações de uma 

máquina-IS. Se necessário, é até mesmo 

possível parar estações específicas. E por 

outro lado, nossa unidade de comando tam-

bém permite o gerenciamento de várias lin-

has de máquina através de um terminal de 

controle central. Mais flexível que isso é 

quase impossível. 

Programas individuais especiais

Até 10 programas especiais podem ser livre-

mente configurados; isso permite uma indivi-

dualização ainda mais específica do comando 

de processo às demandas do cliente. Os pro-

gramas também podem rodar paralelamente.

Uso de dados adicionais de produção

O FMT24S suporta uma variedade de siste-

mas de controle de processo de diversos pro-

vedores. Isso permite que o operador tenha 

acesso a todos os dados de produção em 

uma interface para usar em tarefas próprias 

de controle.

Monitoramento de função

Todas as ações são registradas em um proto-

colo. O uso das saídas é apresentado em um 

gráfico no monitor. Isso possibilita um rápido 

diagnóstico de erros. 

Gerenciamento flexível de permissões de 

usuários

A possibilidade de criar perfis de usuários 

com permissões garante uma operação flexí-

vel e principalmente segura no terminal. O 

uso do item opcional Electronic Key System 

EKS permite a troca de usuários sem inter-

rupções.

Operação móvel via WLAN

O FMT24S também pode ser operado através 

da rede sem fio com um tablet convencional. 

Esta mobilidade permite, por exemplo, tes-

tes de funcionamento diretamente na má-

quina. Isso reduz drasticamente o tempo 

para a inspeção de cada uma das funções.
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Garantia contínua de peças de reposição

Para nós, um bom atendimento ao cliente 

inclui uma garantia contínua de peças de re-

posição. Por isso, todas as peças são manti-

das a disposição por vários anos. Quando 

descontinuamos determinados componen-

tes, nós cuidamos para criar um estoque de 

provisão. Caso haja necessidade, desenvol-

vemos alternativas próprias. Desta forma, 

oferecemos aos nossos clientes uma garan-

tia incomparável de investimento e plane-

jamento. 

Manutenção simples a amigável

As soluções da futronic são projetados para 

ter segurança operacional máxima e tempos 

mínimos de parada. Em caso de danos, a 

maioria dos componentes pode ser trocada 

em poucos minutos.  Em caso de dúvidas, 

nosso serviço telefônico está a disposição 

para ajudar. Em caso de necessidade, existe 

a possibilidade de manutenção remota se-

gura através de uma conexão VPN.

Módulo flexível de treinamento

Apenas um pessoal treinado pode operar  

um sistema com segurança. Foi por isso que 

desenvolvemos o FMT-Trainer, uma unidade 

de comando de estação única. Com o FMT- 

Trainer, os operadores aprendem a  

trabalhar com o comando e acionamento de 

forma bastante concreta. Além disso, o dis-

positivo serve como um estoque de curto 

prazo de componentes do FMT24S.

FMT24S (Flexible Modular Timing System)

FDU24S (Flexible Drive Unit)

DADOS TÉCNICOS

Dimensões (LxPxA) 1600 mm x 600 mm x 2000 mm

Peso aprox. 410 kg

Carcaça Armário de aço (Rittal)

Classe de proteção IP22 (opcionalmente com ar-condicionado IP54)

Potência máxima  
de ligação 3 KVA

Tensão de rede  3 x 320 - 575 V, 50/60 Hz

Tolerância de tensão de rede ±5 %

Tempo de hold-up 4 sec (apenas fornecimento interno!)

Temperatura ambiente
Sem ar-condicionado 25 °C

Temperatura ambiente
Com ar-condicionado 45 °C (dependendo do tipo)

Umidade do ar 80 % 

Dimensions (WxDxH) 1200 mm x 600 mm x 1800 mm 
Altura com pés: x 2000 mm

Peso aprox. 250 kg

Carcaça Armário de aço (Rittal)

Classe de proteção IP22 (opcionalmente com ar-condicionado IP54)

Potência máxima  
de ligação

600W para o comando incluindo a potência  
dos motores conectados

Tensão de rede 400 - 480V, 50/60 H

Tolerância de tensão de rede ±5%

Tempo de hold-up 20 ms (400V AC); 30ms (500V AC) para 24V                                                                                    
Eletrônica de comando

Power electronics Inversor de frequência JETTER Servo 

Electronic control system JETTER JetControl 360

Operation integrado ao FMT24S ou independente  
na interface de operação do browser

Drive-to-PC interface Ethernet

Temperatura ambiente
Sem ar-condicionado 28 °C

Temperatura ambiente
Com ar-condicionado 45 °C (dependendo do tipo)

Umidade do ar  80 %
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OS PRODUTOS futronic SÃO USADOS EM TODOS OS 

CONTINENTES HÁ VÁRIOS ANOS

futronic GmbH · Tolnauer Strasse 3-4 · 88069 Tettnang (Germany) · Tel. +49 7542 5307-0 · Fax +49 7542 5307-70 · www.futronic.de · info@futronic.de

Nosso portfólio atual de produtos para a indústria de vidro inclui os seguintes produtos:

FMT24S, comando de máquina-IS da futronic
Alta fl exibilidade, comando de máquina integrável para até 24 estações com uma plataforma de hardware de disponibilidade 
de longo prazo

FMT24S Trainer
O comando de tamanho reduzido compatível com o FMT24S para treinamento, manutenção e desenvolvimento de trabalho

FDU24S, servoacionamento da futronic
Sistema de acionamento com integração total ao ambiente FMT24S

ASDR, sistema de rejeição futronic
Detecção confi ável e rejeição de recipientes ocos quebrados, tombados, colados e fora das especifi cações

DPR, detecção de sobreposição
Detecção confi ável de itens sobrepostos na área quente da máquina IS

FLC, comando de forno de recozimento futronic
Processos complexos sob controle– a regulagem inteligente por tipo de item reduz o consumo de energia

FFP, unidade de comando futronic para tratamento térmico
O acabamento de superfície por meio de tratamento com chamas para recipientes de alta qualidade e vidro doméstico

FBC, unidade de comando futronic para máquinas de sopro
Combinação de comando de máquina e acionamento sincronizado para máquinas de sopro de até 32 estações e 128 servoeixos

FPC, unidade de comando futronic para máquinas de prensa
Combinação de comando de máquina e acionamento sincronizado para prensas até 32 estações

Consulte as fi chas técnicas para obter informações técnicas detalhadas sobre cada produto.

20
16

-4
50

0-
00

1 
· 0

2/
16

 · 
PO

R
 · 

25
0 

· S
 · 

w
w

w
.d

gm
-w

al
lis

er
-.

de




