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PUB

“A DVP, com cerca de 40 anos
de atividade, é um fabricante
especializado na produção de bombas
de vácuo e compressores utilizados
em vários setores de atividade.”
APLICAÇÕES

TECNOLOGIA AMBIENTAL

EMBALAGENS

ALIMENTOS E BEBIDAS

PLÁSTICO,
BORRACHA E RESINA

VIDRO, PEDRA
E MADEIRA

TRANSPORTE
PNEUMÁTICO

LIMPEZA
INDUSTRIAL

LABORATÓRIOS
E PESQUISAS

MODELOS DA SÉRIE VA E PA

VA155

PA155

BOMBAS E COMPRESSORES DE PISTÃO
•

•

As bombas de pistão podem operar na presença de fluxos húmidos e não têm restrições específicas sobre o
uso. Há também versões com gabinetes e filtro de sução
como a série de unidades móveis ZA BOX.
O princípio de funcionamento das bombas e compressores de pistão baseia-se precisamente sobre um pistão
que se move. Está equipada com válvulas que permitem
aspirar o ar e soprar para fora. Como a cabeça do pistão é
solidária com a haste de ligação é dito que o pistão é oscilante. Ao contrário da bomba de diafragma, a de pistão
não possui a câmara selada e não garantem um selo de
vácuo para circuito perfeito. Usado como compressores,
gerando um fluxo pulsante e, para isso, pode ser necessário a montagem de um reservatório.

PRODUTOS E TECNOLOGIAS

série QAS “Heavy duty “com potências entre
40 kVA até 1450 kVA.
Todos os geradores estão equipados com
“FleetLink”, um controlo remoto que garante
um serviço de qualidade 24/7, e outros extras
tais como paralelo síncrono entre diferentes
geradores e até com a rede EDP, AMF (Arranque Automático), PMS (Gestão de energia),
entre outras aplicações especiais. Os geradores da versão QAS são dos mais compactos
do mercado, preparados para regimes de trabalho contínuo, e onde respeitam as normas
mais exigentes em termos de emissão de
ruído, gases de escape e consumo de combustível reduzido. Além de geradores, a Atlas
Copco investiu também em acessórios vários
como tanques de combustível de dupla parede até 8000 litros, Quadros de distribuição
até 10 KA, cabos elétricos, transformadores
até 6300 kVA 690 V a 25 kV, e passa cabos.

Sistema de propulsão Azipod®
alcança o 100.º navio de cruzeiro
com a encomenda PONANT
ABB, S.A.
Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247
comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

O luxuoso cruzeiro de expedição polar, que
será entregue à empresa francesa de cruzeiros PONANT em 2021, contará com 2 unidades de propulsão Azipod® VI adequadas para
as condições de gelo mais difíceis. Após a
entrega do navio norueguês Vard Søviknes,
uma empresa Fincantieri, o cruzeiro levará
os passageiros a destinos inexplorados nas
águas do Ártico e da Antártida. Nas condições severas dos mares cobertos de gelo, as
unidades Azipod com hélices de 6 metros e
uma potência combinada de 34 MW permitirão ao navio melhorar a sua manobrabilidade e eficiência, bem como reduzir o impacto
ambiental. Graças à minimização do ruído e
das vibrações, a propulsão Azipod também
irá melhorar o conforto dos passageiros e da
tripulação.
“Estamos muito satisfeitos por a PONANT
confiar no conhecimento pioneiro da ABB
em propulsão, tanto em cruzeiros quanto em
quebra-gelos”, disse Juha Koskela, Diretor
Geral da ABB Marine & Ports. “As unidades
de Azipod já impulsionam mais de 80 navios
que navegam através de mares congelados e
o fato de alcançar a sua 100ª encomenda em

cruzeiros mostra o compromisso da ABB com
uma tecnologia que oferece maior desempenho, fiabilidade, segurança e perfil ambiental”. A primeira encomenda do Azipod de um
cliente de navios de cruzeiro em 1995 levou a
instalações a bordo do Carnival Cruise Lines
Fantasy, nos navios Elation e Paradise. Uma
encomenda da Royal Caribbean Cruises em
1997, com três unidades do Azipod instaladas
no que era então o maior navio de cruzeiro,
o Voyager of the Seas. Seguiram-se outras
grandes empresas de cruzeiros, que escolheram a propulsão Azipod para os seus navios.
“No início dos anos noventa, entrámos no
mercado de cruzeiros com uma tecnologia que
ofereceu um aumento de eficiência de 10 a 15%
em relação aos sistemas de eixos convencionais e uma construção sem engrenagens que
reduziu o impacto ambiental”, explica Marcus
Högblom, Diretor do segmento Passenger,
Ice & Dry Cargo da ABB Marine & Ports. A
propulsão Azipod oferece agora opções entre 1,5 MW e 22 MW; esta tecnologia desempenhou um papel fundamental para a ABB
Marine & Ports e desfrutou de uma posição
sólida no campo da propulsão elétrica que
respeita o meio ambiente. Através da infraestrutura ABB Ability™ Collaborative Operation
Center, os técnicos ABB podem monitorizar
os parâmetros operacionais da frota de cruzeiros Azipod e coordenar serviços remotos
para análise de equipamentos, diagnósticos
e manutenção preditiva.

Válvulas sanitárias para aplicações
de biotecnologia, farmácia, alimentar
e bebidas
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos
e Soluções Industriais
Tel. +351 220 136 963 · Tlm. +351 933 694 486

procura das melhores soluções, passando por
uma por uma seleção de fornecedores de renome mundial, um bom prazo de entrega para
uma grande variedade de soluções, uma assistência técnica, que procura definir a escolha
mais adequada para a sua aplicação industrial.
A ALPHA ENGENHARIA convida, por isso, a fazer o download do folheto "VÁLVULAS SANITÁRIAS" através do website da empresa.

Produtos padrão modificados,
rotulados ou montados
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A.
Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

Por vezes os produtos padrão modificados
fazem a pequena diferença que tem um impacto enorme na simplicidade e eficiência de
um sistema. Quer se trate de produtos com
rotulagem especial, dispositivos pré-configurados ou conetores modificados – juntamente com soluções de planeamento e consultoria, o resultado é uma solução de projeto que
lhe permite poupar tempo e dinheiro, simplificando os seus processos operacionais.
A Weidmüller reúne uma vasta seleção
de produtos padrão modificados, rotulados e
montados: marcadores rotulados, kits de relés RIDERSERIES, kits de relés RIDERSERIES
FG e conetores para aplicações pesadas.

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

Monitorização de máquinas
com a Schaeffler
Schaeffler Iberia, S.L.U.
Tel.: +351 225 320 800 · Fax: +351 225 320 860
marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt

A ALPHA ENGENHARIA publica um novo folheto na área das válvulas sanitárias para promover algumas soluções, junto dos técnicos
de manutenção e projeto.
Neste folheto é divulgada uma seleção
de válvulas de diferentes tipos, como por
exemplo, válvulas macho esférico, válvulas
de controlo, válvulas sede inclinada, válvulas
de segurança, válvulas borboleta, válvulas
diafragma e válvulas de retenção. Desde o
primeiro dia a ALPHA ENGENHARIA aposta na

Os sistemas de monitorização de vibrações
são o método mais fiável para a monitorização do estado dos rolamentos e para a deteção precoce de danos nos mesmos e noutros componentes mecânicos. Na Schaeffler
recomendam o dispositivo de monitorização
FAG SmartCheck, um dispositivo que garante
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câmaras da série BOA2 possui um sistema
de iluminação Strobe LED integrado. Toda
a série BOA2 conta com o software de visão
artificial iNspect, intuitivo e muito fácil de configurar que permite a configuração de ferramentas de processamento, como inspeções
de defeitos em peças, medidas, identificação
de formas e cores, verificação e leitura de
códigos, como os códigos de barras e os
códigos 2D.

Nova gama de compressores
GA75-110VSD+ da Atlas Copco
Atlas Copco de Portugal
Tel.: +351 214 168 500 · Fax: +351 214 170 942
info.portugal@pt.atlascopco.com · www.atlascopco.pt

A revolucionária tecnologia VSD+ da Atlas
Copco garante uma poupança a nível operacional, uma referência no setor, para empresas de média e grande dimensão. A tecnologia também está disponível para os modelos
maiores dos compressores GA de parafuso
rotativo com injeção de óleo da Atlas Copco.
O compacto GA 75-110 VSD+ garante um ar
de qualidade fiável com uma economia de
energia de 50%, em média. “A gama GA 75-110
VSD+ é a mudança na indústria”, diz Bert Derom da Atlas Copco.
Com a nova gama GA 75-110VSD+, a Atlas
Copco responde e ultrapassa os padrões e
metas de eficiência. Enquanto os compressores convencionais de carga-vazio não ajustam qualquer variação de caudal, a gama
VSD (com acionamento de velocidade variável) da Atlas Copco ajustam o caudal proporcionalmente à velocidade do motor e potência consumida. Como resultado, o VSD+,
garante economias de energia na ordem dos
50%. A grande inovação dos modelos VSD+
está no sistema de transmissão, a combinação do elemento de compressão e do motor.
O motor de Íman Permanente Interior (iPM) foi
projetado internamente, com especial atenção aos requisitos de arrefecimento e eficiência. Não há encaixes ou engrenagens entre
o motor e o elemento parafuso, ou seja, de
transmissão direta. Excecionalmente silencioso e muito eficiente em termos energéticos. O sistema de transmissão do VSD+ é um
circuito fechado, no qual o motor e elemento
são arrefecidos a óleo, outra eficiente forma
de economizar energia.
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Além do sistema de transmissão, o novo
GA 75-110 VSD+ possui uma série de componentes premium, incluindo o inovado variador Neos e um secador totalmente integrado. Como resultado há um aumento de
débito livre de ar (FAD) de até 6%, uma estrutura muito reduzida graças ao design na
vertical e um ar de elevada qualidade que
garante a fiabilidade e a qualidade de produção. A Atlas Copco já incluía a tecnologia
VSD+ para as gamas GA anteriores. Agora,
a gama VSD+ está disponível para os compressores de parafuso com injeção de óleo
até à gama GA 75-110 kW (75-110 kW). “Com
a nova gama GA 75-110 VSD+ garantimos uma
eficiência energética às médias e grandes
empresas”, afirma Bert Derom, Vice-Presidente de Marketing da Atlas Copco – Ar Industrial. “O ar comprimido é algo com o qual
não se deveriam preocupar. Deve estar disponível sempre que for preciso. É por isso que os
nossos clientes sempre apostaram na gama
GA pela sua fiabilidade e desempenho. Além
disso, o VSD+ continua a garantir elevadas
economias operacionais. Não esqueçamos
que a maior parte do custo de um compressor
é relacionado com a energia. O VSD+ oferece
reduções de custos duradouras.”

a aplicação XT Alignment. Os dispositivos XT
são robustos, classificados como IP66 e IP67,
à prova de água e poeiras para garantir uma
maior durabilidade em ambientes agressivos.
A longa autonomia, até 16 horas da unidade
de display e 24 horas para as unidades de
medição, permite assumir e terminar os trabalhos mais difíceis. Compartilhar os relatórios via email com o cliente. Possível em todas
as plataformas.

Sistema de alinhamento: nova
Geração XT – XT440

Elimine a manutenção frequente das válvulas e as ineficiências de produção com a
válvula guilhotina deslizante do fabricante
Vortex. Esta foi projetada para manipular sólidos secos com transporte por gravidade ou
pneumático (fase diluída ou vácuo). Na série
Quantum, a válvula do fabricante Vortex é
mais resistente às intempéries uma vez que a
vedação foi melhorada; tem maior durabilidade; uma manutenção mais simples e menos
peças de substituição.
A válvula guilhotina deslizante da série
Quantum foi projetada para eliminar os problemas de vedação associados às válvulas
guilhotina tradicionais ou às válvulas borboleta. O design da lâmina e da vedação da
válvula guilhotina deslizante da série Quantum permite uma “auto-limpeza” da válvula
no movimento de abertura, impedindo que o
material se acumule nas vedações interiores
da válvula. Esta caraterística é fundamental para manter a limpeza e evitar a fuga de
material na válvula ou para a atmosfera. A
versatilidade da válvula guilhotina deslizante
é indicada para a manipulação de materiais
secos, em pó ou em granulado: pode ser
usada no controlo ou na interrupção do fluxo
de material não abrasivo a moderadamente
abrasivo. Inclui vedantes de polímero duro
que compensam o desgaste que existe ao
longo do tempo. Estes vedantes também são
protegidos contra a abrasão, têm uma vida
útil prolongada e elevada durabilidade. M

SISTRAN – Engenharia e Sistemas Industriais, Lda.
Tel.: +351 214 413 380 · Fax: +351 214 413 581
sistran@sistran.pt · www.sistran.pt

O Easy-Laser® XT440 é o primeiro membro
dos sistemas de alinhamento da Generation
XT, projetado com base na nova tecnologia
multiplataforma. Agora os dados estão disponíveis numa variedade de diferentes dispositivos portáteis, conferindo a total liberdade
para trabalhar com o dispositivo já existente
e conhecido. Basta baixar, gratuitamente, o
aplicativo XT muito simples e terá todos os
programas de medição de que necessita.
Com a Geração XT é possível optar pela
inclusão ou não da unidade de display Easy-Laser® XT11, robusta e amigável. A aplicação
também é executada no seu dispositivo iOS®
ou Android®, num tablet ou num telemóvel.
Com a Geração XT só necessita das unidades de medição. Se tiver o hardware poderá
usar toda a sua capacidade, e para tal basta

Melhore os seus resultados
de produção com uma válvula
guilhotina deslizante
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos e Soluções
Industriais
Tel. +351 220 136 963 · Tlm. +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

