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lência nos desempenhos departamentais, para atingir 
a excelência da organização.

A produção irá beneficiar das vantagens introduzidas 
por uma estratégia de manutenção preditiva, na medida 
em que os tempos de indisponibilidade dos equipamen-
tos e máquinas serão reduzidos – por comparação com 
outros tipos de manutenção –, o que aumenta, por ine-
rência, a capacidade de funcionamento de acordo com a 
sua finalidade e objetivos da produção. A disponibilidade 
dos equipamentos será assegurada por períodos supe-
riores e com níveis de qualidade de acordo com o expec-
tável (a monitorização das variações nos parâmetros de 
qualidade do desempenho abre diversas possibilidades, 
nomeadamente a utilização de lógica inversa: a qualida-
de associa- da à peça, ou a outro qualquer produto ou 
resulta- do da operação, poderá estabelecer uma ten-
dência observável de mau funcionamento ou previsível 
falha do equipamento, sendo inversa devido ao ponto 
de partida ser o desempenho do equipa- mento e este 
facultar dados à tomada de decisão por parte da manu-
tenção).

Proceder a esta mudança é, no mínimo, desafiante. 
Vários são os momentos em que a dúvida se instala ou 
que se mede o esforço e recursos em- penhados. Como 
forma de suavizar o impacto de- corrente, deve o ges-
tor da manutenção ter claro a totalidade do caminho a 
percorrer e a habilidade de perspetivar os ganhos e be-
nefícios futuros.

Desta forma, e segundo a Hitachi [2], estratégias pre-
ditivas implementadas com sucesso desenvolveram-se 
e percorreram fases e estágios semelhantes, nomea-
damente: selecionar/definir como ponto de partida uma 
pequena parte do seu inventário como objeto de teste 
(pilot equipment). Este estágio possibilita a aferição das 
escolhas feitas, bem como a definição, de forma contro-
la- da, do desenho e arquitetura necessária – local de 
armazenamento dos dados coletados, plataformas de 
análise ou possível envolvimento de fornecedores de 
serviços de natureza informática, como, por exemplo, 
fornecedores de soluções Software as a Service (SaaS). 
Logo que esteja estabelecida a base a um nível micro, 
adapta-se e expande-se a outras áreas, equipamentos, 
setores, eventualmente a toda a organização.

Se a aquisição de dados é relevante, o seu trata- men-
to e análise ganham destaque: deverá ser utilizada uma 
plataforma que permita obter, processar, preparar e 
estruturar a quantidade massiva de dados possíveis de 
coletar através de diversos equipamentos – Data Ac-
quisition (DAQ) –, tais como sensores, conversores ou 
condicionadores de sinal. Este sistema deverá estar ha-
bilitado a reconhecer uma qualquer parte da informação 
proveniente destes dados e relacioná-la enquanto parte 
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Rápido e confortável de um andar  
para o outro com o FieldPower® Elevator
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A instalação tradicional de componentes elétri-
cos no poço do elevador é monótona e demorada. 
Isso envolve a instalação de condutas de cabos, a 
preparação de caminhos de cabos, bem como a 
garantia de uma interrupção fiável dos circuitos 
de segurança. A inovadora caixa de cablagem do 
poço de elevador FieldPower®Elevator combina 
todos os componentes numa única solução. Com 
a caixa compacta é possível conectar facilmente 
um cabo plano contínuo de 11 polos em todos os 
andares, fornecendo energia, sinais e dados, o 
que economiza tempo, reduz a complexidade do 
material e aumenta a eficiência.

Em termos de custos totais, o FieldPower® 

Elevator oferece as seguintes vantagens: ins-
talação fácil e rápida; complexidade reduzida e 
gastos com material; pré-montagem para várias 
funções.

Disponível o novo catálogo online da Schmersal
Schmersal Ibérica, S.L.

Tel.: +351 308 800 933 · info-pt@schmersal.com · www.schmersal.pt

Já se encontra disponível o novo catálogo online da Schmersal em  
https://products.schmersal.com/pt_PT. Nesta página web, a Schmersal 
apresenta mais de 7000 produtos de segurança e automação, desde 
simples interruptores de segurança eletromecânicos, comandos de se-
gurança programáveis a software. Também dispõe de dispositivos de 
comutação EX e componentes da área de tecnologia de elevadores. 

O novo catálogo online destaca-se pelo seu design moderno e estrutu-
ra clara, tornando-se fácil de entender, além de possuir funções de sele-
ção e pesquisa fáceis 
de usar.  Uma nova 
caraterística é a pos-
sibilidade de aceder 
às plataformas exter-
nas CADENAS e ePlan, 
que permite ao cons-
trutor, transferir os 
dados 3D dos produ-
tos selecionados di-
retamente para o seu 
programa CAD. Além 
disso, os certificados 
UL dos componentes estão agora facilmente disponíveis para download.  

O utilizador do catálogo online pode guardar produtos selecionados 
com a ajuda de uma função de bloco de notas e enviar consultas de 
preços ou informações adicionais sobre esses produtos, de forma sim-
ples e rápida, por email para o Departamento Comercial Schmersal do 
país correspondente. O catálogo online está disponível em 18 idiomas, 
incluindo chinês e japonês.

Bernstein: A nova geração de interruptores 
de segurança  com bloqueio
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

 info@alphaengenharia.pt www.alphaengenharia.pt 

/AlphaEngenhariaPortugal/

Existem máquinas que, mesmo depois de desliga-
das, continuam com determinadas áreas ativas, 
em que o operador está impedido de aceder até 
que o movimento perigoso fique completamente 
parado. Por exemplo, na descida lenta das lâmi-
nas de uma serra ou na paragem de uma grande 
massa de um volante de uma máquina.

Para garantir que todas as proteções perma-
necem fechadas enquanto existir uma condição 
perigosa, o fabricante Bernstein desenvolveu o 
novo interruptor de segurança SLC (Safety Lock) 

que é, em muitos aspetos, um avanço otimizado na funcionalidade do clássi-
co interruptor de segurança: os componentes sujeitos a esforços mecânicos, 
como a cabeça rotativa, são de metal, tornando o interruptor de segurança 
extremamente robusto e durável. Por outro lado, tem um corpo de plástico 
leve e funcional. Além da função de desbloqueio manual no lado frontal do 
interruptor de segurança, que permite uma abertura rápida da proteção de 
segurança por fora da área perigosa, o interruptor de segurança SLC possui 

a função de “saída de emergência” que permite a 
abertura imediata da proteção de segurança den-
tro da área perigosa. O novo SLC da Bernstein é 
ideal onde quer que os interruptores de segurança 
com bloqueio sejam utilizados na proteção de uma 
máquina – por exemplo, em máquinas de embala-
mento, de carpintaria, de fresagem, de processa-
mento de alimentos ou em máquinas de injeção. 
Para mais informações consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/PR7
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SEW-EURODRIVE Portugal aderiu ao Compromisso 
Pagamento Pontual
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670  · infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

A pandemia Covid-19 está a causar efeitos devastadores na economia 
mundial, com a paragem de variados setores de atividade e o conse-
quente desemprego, o 
que força os Estados 
a desembolsos sociais 
agravados e, paralela-
mente, as empresas a 
aumentar o seu endivi-
damento.

Durante o período 
de retração e estagnação da economia será notória a tendência para 
o alargamento dos prazos de pagamento, referentes tanto à ativida-
de corrente como aos poucos investimentos que prosseguem. Fatores 

como o aumento dos prazos médios de pa-
gamentos, ou mesmo o seu incumprimento, 
serão extremamente nocivos para a econo-
mia nacional neste período. Assim, a todos os 
agentes de mercado cumpre o dever de tomar 
as medidas corretas para atenuar os efeitos 
desta crise económica.

A SEW-EURODRIVE PORTUGAL, Lda., aderiu 
desde a primeira hora ao Compromisso Paga-
mento Pontual e convida agora todos os seus 
parceiros de negócios a aderir a esta iniciativa. 
Como na SEW-EURODRIVE PORTUGAL, Lda., 
queremos sempre ir mais além, assumimos o 
compromisso de no ano 2020 efetuar todos 
os pagamentos a fornecedores nacionais nos 
primeiros 30 dias da data da fatura, ainda que 
as condições acordadas contemplem um prazo 
mais extenso. 

Plano de Formação 2020
Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

Para 2020 a Bresimar construiu um Plano de Formação que se carate-
riza como sendo mais completo na área da automação, e para o desen-
volvimento de conhecimentos quer para produtos ou quer na aplicação 
de sistemas. Pode consultar o novo Plano de Formação e preencher 
o formulário de inscrição online em: www.bresimar.pt/pt/servicos/for-
macao/

Para este ano adicionaram ao portefólio de formação os cursos Be-
ckhoff TwinCAT3, Motion e TwinSAFE, e ainda Visão Artificial.

As formações são ministradas por profissionais da área, com um 
número limitado de participantes, garantindo assim o melhor acompa-

nhamento durante a formação e, assim, obter 
os melhores resultados. Além dos conteúdos 
didáticos incluídos no Plano, a Bresimar Auto-
mação disponibiliza formações à medida das 
suas necessidades.

Bernstein: novos componentes para elevadores e escadas rolantes
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486 · info@alphaengenharia.pt 

www.alphaengenharia.pt /AlphaEngenhariaPortugal/

A Alpha Engenharia e o fabricante Bernstein publicam um novo catálogo 
de componentes para elevadores e escadas rolantes.

Desta forma, a marca procura facilitar o acesso à informação técnica, 
junto dos técnicos de manutenção e projeto, de componentes como: Con-
tactos de porta, interruptores de fim-de-curso, interruptores de segu-
rança com atuador separado, interruptores do tipo Reed, sensores indu-
tivos, interruptores de segurança com atuador separado e com bloqueio, 
caixas / invólucros.

O download do folheto pode ser feito em 
www.alphaengenharia.pt/PR15.


