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energia Atlas Copco Rental que reduzem o tempo de inatividade 
e incluem conetividade plug-and-play para permitir uma fácil co-
nexão à rede elétrica, a outros geradores ou equipamentos a fim 
de garantir uma solução confiável e eficiente. Elimine o tempo de 
paragem e desfrute de um fornecimento de energia previsível em 
que pode confiar para executar o trabalho. Conete-se rapidamen-
te a outros geradores e componentes para obter uma solução 
flexível.

Os geradores da Atlas Copco Rental podem conetar-se a outros 
equipamentos, quer sejam independentes ou em paralelo com ou-
tros geradores, a fim de obter uma solução que preencha as suas 
necessidades. Destacam-se por serem potentes e eficientes (ta-
manho otimizado para uma maior eficiência e fiabilidade); com um 
funcionamento silencioso (redução dos níveis de ruído graças à ro-
busta estrutura); são fáceis de transportar e instalar; e tem um baixo 
consumo de combustível (tecnologia inovadora que reduz o consu-
mo de combustível para obter uma produção de energia eficiente). 
Maximize o tempo de atividade e a eficiência gerindo com sucesso 
as suas necessidades de energia temporárias com os módulos de 
alimentação da Atlas Copco. 

Di-soric: tecnologias para a indústria da etiquetagem 
e rotulagem
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Os processos de produção de etiquetas são cada vez mais específi-
cos tendo em conta o grande número de aplicações e os diferentes 
tipos de etiquetas. Com o propósito de poder automatizar diferentes 
etapas do processo de fabrico e diferentes tipos de máquinas, a di-
-soric tem uma ampla gama de sensores para a impressão, o reves-
timento; a laminação, bem como para o posicionamento de etique-
tas. Com os sensores da di-soric, de ajuste simples, pode-se obter 
uma produção rápida, confiável e flexível para diferentes produtos 
e lotes de diferentes tamanhos. Desde uma simples deteção a um 
posicionamento, de elevada precisão, de um objeto, são aplicados 
uma ampla gama de sensores no processo produtivo de etiquetas.

Os sensores para a indústria etiquetagem e rotulagem estão 
equipados com a função de autoaprendizagem. Em que pressio-
nando um botão, enquanto a fita da etiqueta se move através do 
sensor, é possível determinar o ponto ideal de comutação. Desta 
forma, com o recurso de autoaprendizagem, as alterações extre-
mamente rápidas da etiqueta são detetadas enquanto o processo 
de aplicação está a ser executado. Além do botão de autoaprendi-
zagem, existem versões com aprendizagem remota para sensores 
fotoelétricos, capacitivos e ultrassónicos.

Para garantir um rastreamento completo e seguro, muitos produ-
tos são marcados com códigos e textos legíveis. Com os equipamen-
tos de visão e de ID, do fabricante di-soric, os códigos 1D e 2D, bem 
como o texto simples, podem ser lidos e verificados de forma con-
fiável. Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR40.

Relé miniatura de monitorização de carga ON/OFF: EIS H
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 · Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt · www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 / company/carlogavazzipt

O novo relé de corrente EIS H permite a monitorização de pequenas car-
gas, tais como bombas e ventiladores, graças ao valor do seu setpoint 
mínimo de 200 mA.  O EIS H é de fácil instalação e colocação em serviço, 
com uma saída de estado solido (SSR), normalmente aberta, permite uma 
integração simplificada em PLC ou BMS (Building Management System).

As suas principais caraterísticas são: deteção de sobreintensidade CA 
de 200 mA a 60 A através orifício passante de 12 mm; escala fixa de 200 
mA (EISH200MA024) ou 400 mA (EISH400MA230); autoalimentado a 24 
CC/CA (EISH200MA024) ou 230 V CC/CA (EISH400MA230); montagem 
em calha DIN com largura de 22,5 mm.

Desenvolvido pelo Centro de Competência em Itália, o relé EIS H foi 
desenvolvido a pensar na monitorização ON/OFF de pequenas cargas, 
tais como, bombas de circulação de água, ventiladores e iluminação que 
estão habitualmente presentes nas aplicações de AVAC e automação de 
edifícios de forma a permitir uma rápida intervenção em caso de falha. M
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RSGT: arrancador suave de controlo 
às 3 fases
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 · Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 /company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Automation, lança no mer-
cado o novo arrancador suave RSGT, até 25A 
CA, em caixa de 45 mm. O novo arrancador 
suave RSGT permite um maior desempenho 
no que diz respeito a redução da corrente de 
arranque e o desequilíbrio entre fases uma 
vez que controla as 3 fases. 

Em linha com a nova regulação EU que a 
partir de julho de 2021 exige motores de maior 
eficiência energética (IE3, IE4) o novo RSGT é 
um componente ativo que permite reduzir a 
corrente no arranque desses motores. 

As principais caraterísticas do RSGT são: o 
seu duplo algoritmo permite que se adapte a 
todos os tipos de aplicações; Novas funções 
- ativar/desativar a proteção contra sobrein-
tensidade (Class 10) e ativar/desativar a prote-
ção de funcionamento em vazio (usado para 
proteção de bombas); proteções – sobreinten-
sidade (Class 10) disponível em todos os mo-
delos; 12 arranques/hora; QR frontal para uma 
leitura mais fácil; otimização de stock com pro-
teções de sobreintensidade e saídas a relé em 
todos os modelos; gama de tensão RSGT60 
(220 – 600 V CA) e RSGT40 (220 – 400 V CA); 
aprovações CE, EAC e cULus (pendente).

F.Fonseca apresenta solução 
de software SCADA TMmanager 
da Techman Robot
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

ffonseca@ffonseca.com ∙ www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

O TMmanager é uma poderosa solução de 
software SCADA que torna fácil utilizar dados 
da produção e gerir de forma inteligente a 

sua fábrica. Tem um sistema de gestão inte-
ligente com monitorização, análise e recolha 
de dados em tempo real. Corre num sistema 
Windows e suporta vários protocolos de co-
municação e bases de dados existentes no 
mercado. 

O painel do software foi desenhado para 
fornecer aos supervisores e operadores da-
dos visíveis, gerar gráficos e relatórios de 
análise. Mais importante é que também gera 
mensagens de alarme para os responsáveis 
para, em tempo real, perceberem o que está 
a acontecer e atuar em conformidade.

O TMmanager da Techman Robot é indi-
cado para ser aplicado em toda e qualquer 
indústria que opere com robots colaborativos.

Atlas Copco Rental lança compressor 
de	alta	pressão	certificado	para	
alto-mar: TwinAir 2800+
Atlas Copco Rental

Tel.: +34 707 268 268

aluguer.portugal@pt.atlascopco.com 

www.atlascopcorental.pt

A Atlas Copco Rental, especialista em apli-
cações em alto-mar, lançou um novo e com-
pacto compressor de alta pressão certificado 
para alto-mar: o TwinAir 2800+. O ar compri-
mido a alta pressão desempenha uma função 
vital em muitas aplicações em alto-mar. Da 
construção submarina até à inspeção e re-
paração, passando pelos serviços de perfu-
ração e tubagens. Toda a indústria exige não 
apenas um alto desempenho, mas também o 
cumprimento das pautas e regulações mais 
estritas. 

O equipamento deve ser seguro, com-
pacto, flexível, fiável, fácil de operar, rentável 
e, de preferência, 100% redundante. Com to-
dos esses fatores em mente, a Atlas Copco 
Rental desenvolveu o TwinAir 2800+, que 
cumpre e ultrapassa estes requisitos.

O TwinAir 2800+ está equipado com um 
novo sistema de gestão de compressores 
inteligente e inovador desenvolvido interna-
mente com funções de controlo e supervisão 
remotos. Isto combinado permite aos clientes 
pouparem em custos operacionais e energé-
ticos nos seus projetos. O TwinAir 2800+ é um 
compressor Rigsafe e Safe Area concebido 
para aplicações em alto-mar, em embarca-
ções, plataformas de perfuração e platafor-
mas de petróleo e gás. 

Plataforma IoT industrial para 
serviços baseados em dados
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

Está a enfrentar o desafio de expandir o seu 
serviço de alta margem e negócios de pós-
-mercado para fortalecer, expandir ou de-
fender sua posição competitiva contra no-
vos concorrentes? Um requisito importante 
para isso é a rede de máquinas e a análise 
dos dados para que possam oferecer esses 
serviços.

A plataforma Industrial IoT da Weidmül-
ler oferece suporte, bem como um acesso 
rápido e direcionado aos dados da máquina 
em uma arquitetura de software baseada em 
nuvem.

Tem como principais vantagens: imple-
mentação simples de soluções completas a 
partir de uma única fonte; solução personali-
zada para a implementação ideal de proces-
sos e serviços de negócios; proteção dos in-
vestimentos graças à transparência máxima, 
por exemplo, por meio de níveis de serviço 
que podem ser ativados a qualquer momen-
to; uma base ideal para novos serviços, in-
cluindo Industrial Analytics.

Wachendorff:	encoder/codificador	
incremental WDGI 
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Wachendorff Automation atuali-
zou completamente os encoders incremen-
tais da série WDG, cujo o diâmetro do corpo é 
de 58 mm. Isto significa que: toda a série WDG 
migrou para a série WDGI.

A gama de temperatura de funcionamen-
to do codificador “standard” WDGI com saída 
de conector foi aumentada para temperaturas 
entre –40°C e +85°C. Esta gama de temperatura 
aumentada também existe, como opção, nos 
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codificadores com saída de cabo, ampliando 
assim a gama de aplicações possíveis, sem 
por em causa a vida útil do codificador.

Nos codificadores WDGI há, também, op-
ções com resoluções (gama de impulsos por 
rotação) de 1.200 ppr com frequências até 600 
kHz (TTL) ou 2 MHz (HTL). Por conseguinte, es-
tes encoders podem ser instalados em aplica-
ções com velocidades elevadas, aumentando 
a precisão da medição da máquina.

A versão WDGI58D, para aplicações exi-
gentes, suporta cargas no rolamento 25% aci-
ma do seu modelo antecessor (suporta car-
gas máximas, axiais e radiais, de 500 N.

A opção da membrana autoadesiva re-
força a garantia que o codificador é robusto, 
mesmo quando há uma alteração brusca da 
temperatura – por exemplo, na utilização de 
máquinas de trabalho amovíveis, geralmen-
te, em ambientes com elevada humidade no 
ar.  O corpo do novo codificador é de alumí-
nio fundido. É por isso que, ao contrário do 
zinco fundido que é usado habitualmente, é 
possível ter um revestimento em pó que eco-
logicamente mais correto. Assim, os clientes 
podem escolher a cor que desejam com a 
consciência limpa. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha Enge-
nharia ou visite o website em www.alphaen-
genharia.pt/PR39.

WEG fornece mais de uma centena 
de motores elétricos para a maior 
plataforma de petróleo e gás do 
Brasil
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG está a realizar o fornecimento de cer-
ca de 40 motores de média tensão com po-
tências até 13 400 kW, 100 motores de baixa 
tensão e 5 conversores de frequência de mé-
dia tensão (três destes com potência nominal 
de 11 723 kW), para a maior plataforma de pe-
tróleo e gás do Brasil. 

Os equipamentos produzidos na fábrica 
da WEG, em Jaraguá do Sul, no Brasil, serão 
fornecidos através de clientes fabricantes de 
compressores e bombas da Europa e da Ásia 
e destinam-se ao acionamento destes equi-
pamentos. Destinada ao pré-sal da Bacia de 
Santos e com a primeira produção programa-
da entre 2023/2024, a nova plataforma terá 

capacidade de produção de até 220 mil barris 
de petróleo por dia e 15 milhões de m³/dia de 
gás natural. 

Na última década a WEG consolidou-se 
como o maior fornecedor mundial de moto-
res elétricos para plataformas de petróleo e 
gás do tipo FPSO (Floating Production Stora-
ge and Offloading), pela elevada tecnologia e 
confiança dos seus produtos. “Para projetos 
como este, cujo destino final é o Brasil, os nos-
sos clientes contam ainda com a maior estru-
tura de serviços local, através de técnicos am-
plamente treinados e habilitados para prestar 
suporte imediato a qualquer necessidade do 
cliente”, explica Elder Stringari, Diretor Corpo-
rativo Internacional da WEG.

Micro Data Centers EcoStruxure™ 
com	classificação	IP	e	NEMA	
disponível na Europa
Schneider Electric Portugal 

Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A Schneider Electric anunciou que a gama 
EcoStruxure™ Micro Data Center da série R 
para ambientes industriais estará disponível 
na Europa em junho de 2021. Os novos Micro 
Data Centers com classificação IP e NEMA 
são uma solução resiliente e de rápida imple-
mentação para ajudar a gerir a infraestrutura 
de Edge Computing em ambientes indus-
triais e fabris complexos. Estarão disponí-
veis seis novos modelos nos tamanhos 16U, 
24U e 42U para proporcionar flexibilidade e 
escalabilidade.

As soluções EcoStruxure™ Micro Data 
Center são uma completa infraestrutura IT 
dentro de um invólucro fechado, configurável 
e pré-embalado, que inclui energia, refrige-
ração, segurança e gestão e permite econo-
mizar até 40% em custos de engenharia de 
campo, acelerar a comercialização em 20% e 
reduzir os custos de manutenção em 7%. Os 
Micro Data Centers tiram partido da infraes-
trutura existente e podem potencialmente 
reduzir as despesas de capital em 48% em 
relação a uma construção tradicional. 

A nova gama R está disponível através 
do Canal para Parceiros APC e dos repre-
sentantes de vendas da Schneider Eletric. A 
nova gama EcoStruxure™ Micro Data Center 
R conta com classificações IP e NEMA para 
ambientes interiores adversos.

ESD-PETG | RMN Additive
REIMAN, Lda.

Tel.: +351 229 618 090 · Fax: +351 229 618 001

comercial@reiman.pt · www.reiman.pt

O ESD-PETG é o novo material de fabricação 
aditiva da RMN Additive. Este material foi es-
pecialmente concebido utilizando tecnologia 
de ponta, através de nanotubos de carbono 
de paredes múltiplas e processos de extru-
são precisos, o que o torna adequado contra 
descargas electroestáticas (Resistividade Su-
perficial entre 10^7 e 10^9 Ohm). Graças à sua 
composição, este material tem uma elevada 
resistência química contra soluções aquo-
sas diluídas de ácidos minerais, bases, sais e 
sabões, hidrocarbonetos alifáticos, álcoois e 
uma ampla variedade de óleos.

As suas principais vantagens são: superfí-
cie consistente e resistente; melhor retenção 
do impacto e alongamento; baixa contami-
nação por partículas; baixa contaminação 
iónica.

Tem como principais aplicações: compo-
nentes HDD; manuseamento de Wafers; ga-
barits; invólucros; conectores; aplicações de 
transporte e deteção.

Descubra	a	gama	de	lubrificantes	
monoponto da NTN-SNR
NTN-SNR IBÉRICA, S.A.

Tel.: +34916718913 · Fax: +34916736548

www.ntn-snr.com

Os lubrificantes automáticos NTN-SNR ga-
rantem uma lubrificação constante e regular 
dos seus rolamentos. Facilmente integráveis 
em diferentes tipos de aplicações (indústrias 
mecánicas e automóveis, siderurgias, gráfi-
cas, entre outras), permitem otimizar a fun-
ção de lubrificante sem necessitar de fazer 
alterações nas suas instalações. Desta forma 
é possível reduzir os seus tempos de manu-
tenção e há ainda uma diminuição dos seus 
custos operacionais.
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Gerador de energia H2-45: 
energia totalmente sem emissões
Atlas Copco Rental

Tel.: +34 707 268 268

aluguer.portugal@pt.atlascopco.com 

www.atlascopcorental.pt

 

A Atlas Copco Rental introduz na sua frota geradores ali-
mentados a hidrogénio no mercado de aluguer. O H2-45 
é um gerador de energia autónomo de 45 kVA e funciona 
totalmente a hidrogénio, o que reduz as emissões para o 
menor número possível: zero. A unidade, equipada com 
uma canópia à prova de intempéries e com redutor de ruí-
do, pode suportar condições exteriores adversas e funcio-
nar em zonas de baixas emissões. 

Embora a eletricidade represente a ponta do iceberg na 
transição global para a energia verde, a sua fonte é frequen-
temente debatida. É aqui que entram as soluções à base de 
hidrogénio. O H2-45 é ideal para aplicações como estações de 
carregamento de veículos elétricos fora de rede a curto prazo 
ou portáteis, alimentação de eventos (ao ar livre), aplicações 
em locais de construção urbana e muitas mais. Ao combinar 
o consumo de energia com a geração de H

2 e armazenamen-
to no local, é possível garantir uma evolução em termos de 
custos competitiva e superar os objetivos de sustentabilidade.

Bernstein: estações de trabalho ergonómicas, 
ajustáveis em altura
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A saúde dos trabalhadores, como o cumprimento da legisla-
ção de saúde e segurança ocupacional, são fatores de decisão 
cada vez mais importantes. Com a versão ergo.flex, ajustável 
em altura e com uma passagem interior de cabos, o fabricante 
BERNSTEIN vem simplificar a monitorização e o controlo de 
máquinas ou sistemas. Em apenas alguns passos e sem ajus-
tes complexos, a altura de visualização da estação de trabalho 
pode ser ajustada e adaptar-se aos requisitos ergonómicos de 
cada operador. Com uma mola pneumática que auxilia o ajus-
te em altura do quadro de controlo (HMI – Human Machine In-
terface) e evita que exista um ajuste descontrolado do quadro 
de controlo após soltar a alavanca de fixação.

Tudo isto significa mais conforto e acima de tudo mais se-
gurança. Para mais informações consulte a equipa comercial 
da Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaen-
genharia.pt/PR37. M


