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segurança	 (classificações	 de	 segurança	 Categoria	 4,	 PL	 e	
ou SIL CL 3).

O Sistema ISD fornece à solução uma visão mais am-
pla	 da	 integridade	 e	 desempenho	 dos	 equipamentos,	 evi-
tando	 recorrer	 a	 peritos	 externos	 para	 resolver	 problemas	
inesperados.  

A	 tecnologia	 que	 torna	 possível	 o	 diagnóstico	 em	 série	
é incorporado nos dispositivos de segurança e comunicada 
usando os mesmos cabos, conetores, adaptadores e entra-
das	que	ligam	os	dispositivos	ao	controlador	de	segurança.	
Isto	exclui	o	tempo,	o	incómodo	e	as	despesas	de	execução	
dos	cabos	entre	cada	dispositivo	e	o	painel	de	controlo,	a	fim	
de aceder aos dados de diagnóstico. 

Os dados podem ser recolhidos até 32 dispositivos com-
patíveis em cada cadeia de diagnóstico em série. Usando um 
HMI ou dispositivo semelhante, é possível visualizar o estado 
e	a	localização	de	cada	dispositivo	e	ainda,	pesquisar	os	da-
dos para determinar o valor único do registo, nomeadamente 
temperatura interna, tensão e outros elementos possíveis de 
verificar	no	nível	do	dispositivo.

“Realmente há uma mão e um pé…” – soluções 
de higiene da BERNSTEIN
Alpha	Engenharia	

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

facebook.com/AlphaEngenhariaPortugal/

O medo do novo coronavírus está a alterar as regras de 
etiqueta	 social	 em	 todo	 mundo.	 Os	 rituais	 de	 boas-vindas,	
como o apertar das mãos ou os abraços, são substituídos por 
toques	 de	 pés,	 apertos	 de	 cotovelo,	 choques	 de	 punho	 ou	
apenas	 um	 olhar.	 Pois	 um	 toque	 involuntário	 com	 as	 mãos	
em superfícies perigosas, como os interruptores, botões, pu-
xadores	ou	maçanetas,	pode	significar	uma	infeção:	a	higiene	
é a principal prioridade!

Mas como podemos implementar soluções seguras em 
qualquer	 lugar?	 Também	 na	 indústria	 é	 importante	 manter	
os	elevados	padrões	de	higiene,	como	desinfetar	frequente-
mente	as	mãos	ou	evitar	que,	estas,	toquem	em	superfícies	
perigosas.

É	 aí	 que	 as	 soluções	 de	 higiene	 da	 BERNSTEIN	 entram	
em	ação	–	para	benefício	da	sua	equipa,	bem	como	dos	seus	
clientes e convidados: com a gama de pedais da BERNSTEIN 
podemos	 operar/controlar	 máquinas	 ou	 instalações.	 Assim	
como, em espaços públicos com elevado tráfego de pes-
soas, a coluna de desinfeção móvel está disponível para uma 
higienização	 eficaz	 das	 mãos	 –	 especialmente	 onde	 não	 é	
possível a montagem de um dispensador desinfetante em 
parede.

Para	 mais	 informações	 consulte	 a	 equipa	 comercial	 da	
Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaenge-
nharia.pt/PR25. M
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na aplicação. Isto permite aos fornecedores 
adicionar	 novos	 dispositivos	 mesmo	 quando	
estão no terreno.

A ferramenta assegura também a dis-
ponibilidade da documentação dos ativos 
durante todo o seu ciclo de vida, monitoriza 
os	 ativos	 em	 tempo	 real,	 envia	 notificações	
quando	deteta	um	incidente,	bem	como	lem-
bretes de tarefas, e gera relatórios de inspe-
ção e de atividade no local. 

Bavetes em borracha para tapetes 
transportadores
JUNCOR	–	Acessórios	Industriais	e	Agrícolas,	S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

As bavetes são peças de borracha, com de-
sign especial, colocadas lateralmente nos 
transportadores,	para	evitar	que	os	materiais	
saiam da linha de movimentação e permane-
çam no tapete. O seu uso nos transportado-
res evita o desgaste prematuro do tapete e 
contribui para uma vida útil mais longa.

Podem ser produzidas em várias espes-
suras, larguras e comprimentos, conforme 
solicitado pelos clientes.

A JUNCOR possui stock disponível nas 
larguras de 1200 mm, 1400 mm e 1600 mm, 
com comprimentos até 30 metros e espessu-
ras de 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm e 15 mm, 
na dureza de 50 +/- 5 shore. A JUNCOR corta e 
fornece a bavete de acordo com as medidas 
especificadas	 no	 pedido	 do	 cliente.	 Outras	
espessuras, ou tipologias de borracha, são 
fornecidas sob consulta.

Sensores de segurança, 
para a indústria alimentar
Alpha	Engenharia	

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal

Na nova gama de sensores de segurança 
Hygtech,	existem	vários	modelos	adequados	

para a utilização na indústria alimentar. A in-
dústria	 alimentar	 tem	 requisitos	 próprios	 e	
bastante	exigentes,	começando	em	primeiro	
lugar pelos necessários cuidados higiénicos 
e depois com a otimização da produção ali-
mentar, com os processos de armazena-
mento, enchimento e engarrafamento, entre 
outros.

Estes novos sensores de segurança com-
binam funcionalidades técnicas e tecnológi-
cas, para a otimização do processo industrial, 
com o cumprimento das normas industriais 
específicas	de	higiene	e	segurança:	EN	12268,	
EN 16722, NSF / ANSI / 3-A.

Para	 mais	 informações	 consulte	 a	 equi-
pa comercial da Alpha Engenharia ou visite o 
website em www.alphaengenharia.pt/PR28

WEG Motor Scan® traz novas 
funcionalidades para monitorização
WEGeuro	–	Indústria	Eléctrica,	S.A.	

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

Sempre à frente em inovação e tecnologia, a 
WEG traz para o portefólio de soluções para 
a Indústria 4.0, o novo WEG Motor Scan®,	que	
amplia a atuação do sensor de monitorização 
de	 motores	 elétricos	 para	 diversos	 equipa-
mentos. Também monitoriza redutores, bom-
bas, ventiladores, compressores e outros sis-
temas acionados por motores elétricos.

O sensor WEG Motor Scan® capta os da-
dos	 dos	 equipamentos,	 envia	 para	 a	 nuvem	
através de um smartphone via Bluetooth® ou 
automaticamente através do Gateway. Todas 
as informações recolhidas são armazenadas 
na	plataforma,	o	que	permite	acesso	remoto,	
a	 fim	 de	 garantir	 a	 eficiência	 dos	 processos.	
O	sensor	que	não	para	de	evoluir	vem	agora	
com funcionalidade de medição da vibração 
e	 temperatura	 de	 equipamentos	 acionados	
por motores elétricos como compressores, 
bombas, redutores e ventiladores. Mais uma 
evolução do WEG Motor Scan® para uma In-
dústria	4.0	que	não	para	de	crescer.

Entre os principais benefícios do WEG 
Motor Scan® está a otimização da manu-
tenção	 preventiva,	 uma	 vez	 que	 permite	 a	
identificação	 exata	 do	 equipamento	 que	
pode apresentar falhas futuras, tornando o 
processo	 de	 manutenção	 mais	 rápido	 e	 efi-
ciente, com pouca ou nenhuma paragem na 

produção. Com base nos dados capturados 
e enviados para a nuvem, é possível tomar 
decisões mais rápidas e assertivas, garantin-
do	 uma	 maior	 eficiência	 e	 vida	 útil,	 e	 assim,	
garantir	a	integridade	dos	equipamentos	ins-
talados na fábrica.

Soluções de tensionamento 
personalizadas agora disponíveis 
na norelem
norelem	Ibérica,	S.L.

www.norelem.pt

A norelem disponibiliza agora conjuntos de 
rodas dentadas e rolamentos tensores, per-
mitindo aos engenheiros criar soluções de 
tensionamento personalizadas em função 
das suas necessidades. Os dispositivos de 
tensionamento da nova gama - composta por 
tensionadores para correntes, conjuntos de 
rodas dentadas e rolamentos tensores - são 
altamente	 flexíveis	 e	 foram	 concebidos	 para	
utilização com acionamentos por correia ou 
por corrente. 

No coração de cada nova unidade en-
contra-se	 o	 elemento	 de	 fixação.	 Os	 corpos	
das molas multifunções fabricados a partir 
de borracha natural altamente elástica e di-
mensionalmente estável garantem amorte-
cimento, apoio e tensionamento. A borracha 
não necessita de manutenção, é antirrasgões 
e	apresenta	uma	elevada	resistência	química.	
Entretanto,	 os	 elementos	 de	 fixação	 univer-
sais	estão	disponíveis	em	aço	e	aço	inoxidá-
vel. Para as versões em aço está disponível 
fixação	 no	 lado	 dianteiro	 para	 quando	 não	 é	
possível uma montagem no lado traseiro. A 
unidade	 de	 fixação	 pode	 depois	 ser	 combi-
nada com um conjunto de rodas dentadas, 
tensionadores para correntes ou rolamento 
tensor,	o	que	resulta	num	grampo	de	fixação	
pronto para instalar para acionamentos por 
corrente ou por correia.

Os tensionadores para correntes também 
podem ser usados em correntes de rolos. O 
mecanismo de deslizamento é feito de plásti-
co Vesconite®	de	alta	qualidade	que	também	
não	necessita	de	qualquer	lubrificação.

O	 elemento	 final	 da	 nova	 gama	 da	 no-
relem	 são	 rolamentos	 tensores	 que	 permi-
tem tensionar correias planas e dentadas 
na	parte	exterior	ou	traseira	da	correia.	Com	
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O nanoScan3, tal como o seu “irmão” o mi-
croScan3,	utiliza	uma	tecnologia	de	aquisição	
fiável	 e	 precisa	 -	 safeHDDM®. Graças à sua 
dimensão	 compacta,	 este	 equipamento	 au-
menta	 o	 nível	 de	 eficiência	 e	 segurança	 em	
inúmeras aplicações de produção e logística.

O nanoScan3 é o scanner laser de se-
gurança	 de	 menor	 dimensão	 da	 SICK.	 Está	
perfeitamente	 adequado	 a	 aplicações	 de	
proteção e localização em plataformas mó-
veis. Graças à tecnologia safeHDDM® entre-
ga dados de medição de elevada precisão, 
mantendo uma elevada imunidade à luz, pó e 
sujidade.	A	configuração	facilitada	através	do	
software Safety Designer e as opções inteli-
gentes de integração oferecem um elevado 
nível	 de	 flexibilidade	 para	 qualquer	 aplica-
ção,	 permitindo	 uma	 poupança	 significativa	
de tempo. O nanoScan3 oferece o maior nível 
de performance e disponibilidade num corpo 
compacto, assegurando a produtividade do 
Sistema. 

O scanner laser de segurança nanoScan3 
da	 SICK	 é	 indicado	 para	 aplicação	 em	 qual-
quer	 indústria	 independentemente	 do	 setor	
de atividade.

Bernstein: elementos fixos 
e estações de trabalho rígidas estão 
a tornar-se uma coisa do passado
Alpha	Engenharia	

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
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O fabricante Bernstein está sempre a pro-
curar desenvolver produtos de elevada 
qualidade	e	com	uma	boa	relação	de	custo-
-benefício. Assim, a Bernstein desenvolveu 
o	sistema	de	sustentação	CS	480	B.fleX,	que	
em comparação com outros sistemas dispo-
níveis no mercado, tem um preço muito com-
petitivo, pois consiste num simples tubo de 
aço de Ø48mm e alguns componentes como: 
o “Ergo.Slide”	que	permite	o	ajuste	em	altura	
dos componentes individuais de uma esta-
ção de trabalho (como teclado, rato e display); 
o “Flex.Base”, uma solução de pedestal para 
estações de trabalho manobráveis.

Uma das vantagens do sistema de sus-
tentação	CS	480	B.fleX,	é	que	o	cliente	pode	
construir um sistema personalizado. Tudo 
o	que	precisa	é	de	uma	serra	de	metal	para	
cortar o tubo no comprimento desejado – se 
necessário	–	e	uma	chave	hexagonal	para	fi-
xar	os	acoplamentos	e	as	juntas.	Este	sistema	

de	 sustentação,	 que	 pode	 ser	 montado	 no	
teto, na parede ou no chão, responde às par-
ticulares	 necessidades	 dos	 utilizadores	 que	
precisam de um posicionamento simples, rá-
pido e ergonómico.

Para	 mais	 informações	 consulte	 a	 equi-
pa comercial da Alpha Engenharia ou visite o 
website em www.alphaengenharia.pt/PR27

Placa com 3 castanhas de precisão 
agora disponível na norelem
norelem	Ibérica,	S.L.

www.norelem.pt

Especialmente	desenvolvida	para	fixar	peças	
de	 trabalho	 redondas	 externa	 ou	 interna-
mente, a placa com 3 castanhas da norelem 
é	ideal	para	tarefas	de	fixação,	como	a	tecno-
logia	de	medição	ou	a	etiquetagem	a	laser.

Os componentes foram desenvolvidos 
para operação manual e estão disponíveis 
em 4 tamanhos compactos com diâmetros 
de 50 mm, 64 mm, 104 mm e 160 mm. Os 
corpos básicos de castanhas com 50 mm e 
64	 mm	 são	 feitos	 de	 aço,	 enquanto	 as	 ver-
sões de 104 mm e 160 mm são feitas de alu-
mínio	 para	 que	 o	 seu	 manuseamento	 seja	
leve e ergonómico. Para maior durabilidade, 
as castanhas são produzidas a partir de aço 
endurecido.

Com uma concentricidade de <0,03 mm, 
um desvio circular de <0,01 mm e uma preci-
são	de	fixação	repetida	de	<0,01	mm,	a	nova	
tecnologia	 de	 fixação	 de	 peças	 da	 norelem	
assegura	um	excelente	desempenho	e	pre-
cisão. As castanhas endurecidas são imo-
bilizadas no diâmetro interno e podem ser 
invertidas. Para ajudar ainda mais os enge-
nheiros, cada castanha está sinalizada com 
números	em	cima	e	em	baixo.	Este	número	
tem de corresponder ao número sinalizado 
na respetiva ranhura do corpo básico da 
castanha. 

A norelem também fornece pinos de dife-
rentes tamanhos como acessórios para estas 
castanhas no catálogo de componentes nor-
malizados	 THE	 BIG	 GREEN	 BOOK.	 Os	 pinos	
são	inseridos	nos	orifícios	das	castanhas	e	fi-
xam	peças	pequenas	numa	posição	elevada.	
Deste modo, todas as faces de uma peça de 
trabalho	 ficam	 acessíveis	 para	 tarefas	 como	

medição ou marcação. A castanha pode ser 
fixada	 num	 local	 utilizando	 a	 rosca	 na	 parte	
traseira.

CENFIM promove formação em CNC 
ao seu ritmo
CENFIM	–	Centro	de	Formação	Profissional	da	Indústria	

Metalúrgica	e	Metalomecânica

Tel.: +351 218 610 153 · Fax: +351 218 684 979

dgp@cenfim.pt · www.cenfim.pt

Integrada	na	Oficina	Individual	de	Formação,	
o CENFIM encontra-se a promover a forma-
ção	de	programação,	maquinação	e	setup em 
CNC.

Pode inscrever-se em www.cenfim.pt/
courses/oif.html

As abordagens tradicionais da formação 
que	remetem	para	a	aprendizagem	em	grupo	
(turmas / cursos), apresentam hoje naturais 
constrangimentos	 que	 se	 refletem	 principal-
mente na disponibilidade e no tempo útil para 
aprender. 

Desta	 forma	 o	 CENFIM	 criou	 a	 Oficina	
Individual de Formação, uma nova forma de 
ensinar e um modo difente de aprender. Nela 
é	possível	iniciar	a	sua	formação	quando	lhe	
for mais conveniente, escolher o seu próprio 
horário conforme a sua disponibilidade, evo-
luir no processo de aprendizagem de acordo 
com o seu ritmo e desfrutar de recursos de 
aprendizagem únicos, inovadores, interativos 
e estimulantes. 

Sanyo Denki: controlador 
para monitorizar ventiladores 
remotamente
PROSISTAV	–	Projectos	e	Sistemas	de	Automação,	Lda.

Tel.: + 351 234 397 210 · Fax: + 351 234 397 219

prosistav@prosistav.pt · www.prosistav.pt

A Sanyo Denki desenvolveu o primeiro Con-
trolador	 San	 Ace,	 que	 permite	 um	 controlo	


