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Gemakkelijk bestuurde automatisering met 

de nieuwe dryve motorbesturingssystemen 

voor igus lineaire assen 

igus motorbesturingssystemen D3 en D1 dryve voor eenvoudige of 

complexe besturing van lineaire systemen 

 

Naast haar drylin E lineaire assen met DC-motoren, heeft igus nu een 

kostenbesparend en gemakkelijk te gebruiken besturingssysteem 

ontwikkeld. De D3 dryve bestuurt lineaire systemen volledig zonder 

software of pc. Daarnaast heeft igus ook haar D1 dryve 

besturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren 

verder verbeterd. Het motorbesturingssysteem voor complexere 

bewegingen kan intuïtief worden bediend via een browser en kan live 

worden gewijzigd. 

 

In haar drylin productprogramma, biedt igus al verschillende jaren 

smeermiddelvrije lineaire assen met bijpassende stappen- en DC-motoren aan. 

Als "drylin E", kunnen gebruikers deze gemotoriseerde assen installatie-klaar 

gebruiken in verschillende installatiematen als enkele as of in een 

portaalstructuur, bijvoorbeeld met formaat- en hoogte-aanpassingen of pick-

and-place toepassingen. Voor een gemakkelijke besturing en bediening van de 

assen, biedt de igus D3 dryve nu een besturingssysteem voor eenvoudige 

beweging en de D1 dryve een besturingssysteem voor complexere taken. 

Hierdoor kan een breed scala aan taken worden geautomatiseerd, zonder dat 

programmering nodig is. 

 

D3 dryve: snel ingesteld, direct geautomatiseerd 

Het nieuwe D3 besturingssysteem is geschikt voor alle standaard DC motoren. 

Sluit gewoon de 24 Volt voeding aan en parametriseer de bedrijfsmodus, 

eindschakelaar, versnelling en de motor middels de DIP-switch. De snelheid 

kan worden ingesteld middels een draairegelaar. De stroombegrenzing wordt 

gedaan middels een schroevendraaier door een andere regelaar. Dus, na een 

paar eenvoudige stappen, kan het regelsysteem al in bedrijf worden genomen. 

Een LED-display geeft de huidige status aan van het regelsysteem voor de 
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gebruiker, middels verschillende kleuren. Een ander voordeel van de D3 dryve 

is de gunstige prijs van 120 Euro. Het resultaat is dat voor de automatisering 

van hun systemen, zelfs kleine en middelgrote bedrijven zonder 

programmeervaardigheden gemotoriseerde lineaire assen kunnen gebruiken. 

Het nieuwe D3 dryve besturingssysteem wordt gebruikt in meubelproductie, 

bijvoorbeeld in uitschuifbare werkbladen in keukens, of zelfs voor het sluiten 

van ramen. Voor complexere taken, zoals voor het besturen van lineaire robots, 

kunnen gebruikers vertrouwen op het intuïtieve D1 dryve besturingssysteem 

voor stappenmotoren, EC/BLDC en DC motoren.  

 

D1 dryve: nieuwe intuïtieve interface voor een complex 

besturingssysteem 

Het D1 dryve besturingssysteem werd door igus gepresenteerd op de SPS 

IPCS Drives beurs met een nieuwe intuïtieve interface. De gebruiker kan het 

motorbesturingssysteem gemakkelijk bedienen via een web-browser op een 

desktop pc of zelfs op een smartphone of tablet. Een duidelijke interface helpt 

de gebruiker met de juiste parametrisatie. "Het opstarten van een motor-

aangedreven as samen met het nieuwe D1 dryve besturingssysteem is in een 

paar minuten mogelijk," legt Rene Erdmann uit, hoofd van de drylin E drive 

technologie divisie van igus. "Daarna kunnen de waarden ook worden gewijzigd 

of kunnen tussenliggende stappen gemakkelijk via de web-browser worden 

toegevoegd." Naast de snelle inbedrijfstelling en gebruikersvriendelijkheid, is 

het bijzondere voordeel van de D1 dryve de netwerkfunctionaliteit van het 

besturingssysteem. Het besturingssysteem is ontworpen om ruimte te besparen 

en kan gemakkelijk worden gemonteerd in schakelkasten op een top-hat (DIN) 

rail. Deze kan vervolgens worden verbinden via een WiFi-router, waarna het 

systeem kan worden bestuurd door een draadloos device. De geïntegreerde 

webserver vereist verder geen software op de bedienings-apparaten en behoeft 

ook geen extra opslagmedia. Dit betekent dat gebruikers niets hoeven te 

installeren en er ook geen extra kosten zijn. Om potentiële klanten een 

mogelijkheid te geven het D1 dryve besturingssysteem te testen en zichzelf te 

overtuigen, biedt igus de klanten een online simulatie op www.igus.eu/dryve. 

Een andere dienst die wordt aangeboden is de igus Learning Channel op 

YouTube. Het helpt de gebruiker door het vertonen van korte video-clips van de 

snelle en eenvoudige installatie en parametrisatie van de D1 en D3 dryve. Beide 

besturingssystemen zijn direct uit voorraad leverbaar, binnen 24 uur. 

http://www.igus.eu/dryve
https://www.youtube.com/channel/UCWA1VujEQ_E3LF14l5rMfyA
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CONTACTPERSON PERS IGUS: 
 
igus® B.V. 
Sterrenbergweg 9 
3769 BS Soesterberg 
Tel. 0346 - 35 39 32 
Fax 0346 - 35 38 49 
igus.nl@igus.de 
www.igus.nl 
 
 

OVER IGUS: 
 
igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 3.800 medewerkers in 
dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 690 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 

 
 
CONTACTPERSON PERS ELCEE: 
 
Elcee Holland B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 28 
3316 GL Dordrecht 
Tel. +31-786 544 777 
Fax +31-786 544 733 
 

 
 

OVER ELCEE: 
 
Elcee Holland uw sales partner voor igus 
 

• Geen minimum orderwaarde 

• Meer dan 100.000 producten op voorraad! 

• Gratis monsters 
 
Het igus® concept ‘plastics for longer life’ staat 
voor duurzame machineonderdelen van speciaal 
kunststof, met lage frictie en nauwelijks slijtage. 
Elcee heeft een indrukwekkende voorraad van de 
diverse kwaliteiten in huis en kan veel van de 
programma-lijnen binnen 24 uur uit voorraad 
leveren. 
Elcee Holland B.V. is de agent voor igus in 
Nederland. Neem voor al uw vragen over advies 
& verkoop van igus lager- en lineairtechniek 
contact op met Elcee Holland B.V. 
 
 

 

 
De termen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 

chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", 

"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", 

“ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in de 

Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, ook in andere landen. 
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Fotobijschrift: 

 

 

Foto PM7418-1 

Van eenvoudig naar complex: gemotoriseerde lineaire assen kunnen 

gemakkelijk worden geautomatiseerd zonder programmering met de D3 en D1 

dryve besturingssystemen. (Bron: igus B.V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


