
 

 

        
 
      ACOPLAMENTOS DE 
    VELOCIDADE VARIÁVEL 
 

 
          Controle da Velocidade e Potência 
           transmitida e Partida-suaves para 
                 aplicações eixo-eixo 
 
 
Os Acoplamentos de Velocidade Variável da Flux Drive (ASD-IL) foram projetados para propiciar duas funções: partidas-suaves e 
habilidade de configurar engate linear entre os rotores magnéticos e o rotor de indução patenteado, permitindo assim o controle 
progressivo da variação de velocidade e substancial economia de energia. 
 
Os acoplamentos consistem em dois rotores independentes separados por um entreferro de 1,8mm. Quando estacionado, a 
atração magnética entre os rotores é relativamente baixa. Com o início do giro, a transmissão aumenta gradativamente devido à 
corrente elétrica que é gerada dentro do rotor de indução. Esta corrente elétrica cria um campo magnético efetivo que percorre 
rapidamente o entreferro até a carga começar a girar. O tempo entre o escorregamento total na partida e a velocidade máxima 
da carga é o tempo de soft-start / partida-suave, podendo ser regulado entre 5 e 10 segundos. 
 
A variação da velocidade pode ser controlada através da regulagem dinâmica do entreferro, distância entre os ímãs permanentes 
e o rotor de indução enquanto o motor está girando. Deslocando o rotor de indução for a do campo magnético enfraquece a 
transmissão do acoplamento, e consequentemente haverá a redução da velocidade da carga.  
O motor continuará a girar na sua velocidade nominal, no entanto, nos equipamentos centrífugos, o torque cairá rapidamente. 
Nestas situações de “isenção de carga” o motor passará a consumir menos corrente elétrica e consequentemente menos consumo 
de energia kW (economia R$ propriamente dita). 

 
BENEFÍCIOS: 
 

- Efetiva tecnologia Verde => “Sustentabilidade”  
- Proporciona partidas-suaves, variação e controle da velocidade de trabalho => “Economia no Consumo de Energia”  
- Reduz a manutenção dos motores e equipamentos, reduz às vibrações e choques torcionais => “Operação Limpa”  
- Trabalho em ambientes quentes, úmidos, sujos e/ou corrosivos => “Ótimo para a Indústria em geral” 
- Isenção de Harmônicas => “Correntes parasitárias danosas aos equipamentos e controles / automações”  
- Proteção contra sobrecargas => atua como “Limitador de Torque”  
- Isenção de impactos mecânicos, partículas em suspensão, picos de energia, fugas e/ou efeitos destrutivos 
  provenientes de sujeira elétrica => “Respeito ao meio-ambiente” 
- Trabalha com qualquer tipo de motor e voltagem => “Adequação às necessidades de campo”  
- 05 (cinco) minutos de manutenção anual => Praticidade e Ganho de tempo  
- Décadas de vida útil => 100% reutilizável, troca somente dos rolamentos “Baixo custo de Manutenção” 
 

   Controle & Economia 

As aplicações acionadas por motores elétricos 
tipicamente requerem potência máxima (kW) 
nas partidas, com picos de até 7 vezes à 
potência nominal de operação.  
As companhias de geração elétrica irão sempre 
penalizar os clientes por esta alta “demanda” 
kW. 

Com os acoplamentos inteligentes ASC da 
Flux Drive, o motor e carga permanecem 
desconectados nas partidas, resultando em 
redução significativa da corrente de 
bloqueio do rotor, drástica redução inicial 
da demanda kW e consequentemente 
diminuição dos gastos. 
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Sobre Nós  
A companhia Flux Drive projeta, fabrica e comercializa acionamentos e acoplamentos magnéticos de velocidade variável que 
aumentam a vida útil e performance dos equipamentos rotativos. A patente tecnológica da empresa reduz o consumo de 
energia e aumenta a vida útil dos sistemas acionados por motor, pois permite que os motores trabalhem à uma velocidade 
constante enquanto os acoplamentos Flux Drive proporcionam partidas-suaves e/ou velocidade ajustável. Para mais 
informações sobre a Flux Drive, favor visitar o site www.soliddesigner.com.br ou nos telefonar (11) 98258-9979.  
  


