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Bernstein: o “Evergreen” na 
tecnologia dos invólucros/caixas
Alpha Engenharia 

Para os nossos clientes, os invólucros da 
BERNSTEIN têm muitos nomes: caixa, caixa 
de terminais ou caixa de junção. Para nós, o 
que o cliente procura sempre é uma solução 

-

ou pequenos controladores. Num invólucro 
robusto de alumínio, policarbonato, ABS ou 
poliéster. Devido à existência de diferentes 
tipos de materiais e de invólucros, é possí-
vel obter soluções económicas para todo 
o tipo de desejos, exigências e ambientes 
industriais.

Tal como os requisitos dos clientes, os 
invólucros “ ” da BERNSTEIN são: 
inovadores tecnicamente; pessoalmente es-

clientes e encontrar soluções personali-
zadas para eles. Desde o processamento 

pré-montagem das calhas e dos terminais, 
o fabricante BERNSTEIN pode fornecer uma 
solução personalizada ao cliente, mediante 
solicitação.

Para mais informações consulte a equipa 
comercial da Alpha Engenharia ou visite o we-
bsite em www.alphaengenharia.pt/PR11

A etiqueta energética de 
eletrodomésticos está a mudar
ADENE – Agência para a Energia

Para apoiar a implementação do Regula-

site https://www.novaetiquetaenergetica.pt/, 
disponibilizando informação sobre a entrada 

-
gética de eletrodomésticos e outros produtos 
relacionados com energia.

em vigor nas lojas, físicas e online, no dia 1 
de março de 2021, para 4 dos 15 grupos de 
produtos atualmente abrangidos pela etique-

-
binadas de lavar e secar roupa; aparelhos de 
refrigeração, incluindo aparelhos de armaze-
nagem de vinhos; ecrãs eletrónicos, incluindo 
televisores, monitores e ecrãs de sinalização 

vigor a nova etiqueta energética para as fon-

produtos abrangidos irão adotar a nova eti-
queta progressivamente. 

Adicionalmente, a Comissão Europeia 
criou uma Base de Dados de Produtos, 
onde os fornecedores devem colocar toda 
a informação relativa aos produtos que co-
mercializam na União Europeia antes da 
entrada dos mesmos no mercado europeu, 
de forma a estarem disponíveis, diferencia-
damente, para o público e as autoridades 

Esta iniciativa enquadra-se no projeto eu-

Horizonte 2020 da Comissão Europeia que 

ePower & Building realiza-se em 
maio de 2021

pandemia de saúde Covid-19, a ePower & Buil-
ding, o maior evento do sul da Europa para so-
luções de construção, organizado pela IFEMA, 

na Feria de Madrid. A ePower & Building com-
preende os salões CONSTRUTEC, BIMEXPO, 
ARCHISTONE, VETECO, MATELEC, MATELEC 
LIGHTING e MATELEC INDUSTRY.

A decisão foi tomada após a realização 
dos Comités Organizadores das respetivas 

feiras, e em resposta às sugestões das prin-
cipais associações setoriais e empresas 
expositoras. Assim, as feiras sob a égide da 
ePower & Building realizam-se de 4 a 7 de 
maio de 2021.

-

autoridades de saúde e pelas principais orga-
nizações públicas e setoriais internacionais, 
para oferecer espaços e ambientes seguros 

Todas as informações em www.epowe-
randbuilding.com.

Campanha exclusiva Fluke 
Back-to-Work

Com o regresso à “ ”, a Bresimar 
Automação lança a campanha Fluke -
-Work com preços atrativos numa grande va-
riedade de produtos. Desde equipamentos de 

-
ção elétrica até equipamentos para deteção 
de fugas, para otimizar o funcionamento das 
suas instalações.

Esta campanha exclusiva incluiu um 
 de apresentação que, se não conseguiu 

Bresimar em www.bresimar.pt.
A campanha FLUKE  incluiu 

ainda 3 webinars técnicos gratuitos que decor-
reram nos dias 3, 17 e 23 de junho, para que 

-
nalidades dos seus equipamentos Fluke.

Rutronik e fornecedor de SoC 
Rockchip assinam acordo de 
distribuição global
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

A Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH 
assinou um contrato de distribuição mundial 
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integra um CPU com um tempo de execução quatro vezes mais 

, utili-
zando padrões abertos, com cibersegurança integrada de ponta 
a ponta, o que oferece uma comunicação encriptada e segmenta-
ção da rede. Esta solução elimina a necessidade de utilizar hard-
ware adicional, como nas soluções tradicionais de conectividade 
à cloud, e oferece capacidades de teste e comissionamento para 

Reduza o stock com os novos interruptores de 
posição
Alpha Engenharia 

A BERNSTEIN AG apresenta a nova série 

de segurança e de posicionamento em dife-
rentes setores industriais. A principal caracte-

-
ção do atuador ao corpo do interruptor posição, em vez de usar os 
parafusos. Desta forma, sem ferramentas, pode-se substituir rapi-

de contatos elétricos do tipo  e , foi aumen-

mesmo em baixas correntes (24 V, 1 mA). Agora são possíveis 30 
milhões de ciclos de comutação em vez dos 10 milhões anteriores.

modular – em que o corpo; o atuador e o sistema de comutação 
-

to, como permite que cada cliente possa escolher a sua própria 

Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/pr12.

Soluções compactas caixas de derivação DK/KF 
da Hensel

A TEV2 tem disponível toda a informa-
ção sobre as caixas de derivação DK/
KF da prestigiada marca Hensel, em 
formato digital (www.tev.pt) e em folhe-
to no seu distribuidor habitual.

As caixas DK de montagem saliente, 
estão preparadas para ambientes nor-
mais e exteriores protegidos e as caixas 

KF para ambientes exteriores mais agressivos, tais como exposição 
direta aos raios solares e intempéries. As caixas DK são fabricadas 
em poliestireno PS na cor cinza Ral 7035, de acordo com a norma de 

As caixas KF, para além da cor cinza, também estão disponí-
veis na cor preta Ral 9011. O material utilizado é o policarbonato 

-
-

cins, diminuindo o tempo de instalação e o custo de instalação. O de-
sign distintivo das caixas é exclusivo da Hensel e confere uma maior 

Marcações a laser? A Phoenix Contact faz!

www.phoenixcontact.pt

Com o aumento da procura por solu-
ções de marcação duradouras para 
ambiente industrial, a tecnologia laser 
vem complementar outras tecnolo-
gias de marcação produzindo marca-

material utilizado. Para responder a 
esta crescente necessidade, a Phoe-
nix Contact Portugal ampliou a sua 
oferta de serviços de rotulagem custo-

mizada com a chegada da impressora a laser TOPMARK NEO. 
Através da utilização do software gratuito, PROJECT complete, 

pode encomendar a sua impressão a laser para placas de iden-

-
ção universal para qualquer indústria.

A TOPMARK NEO permite a marcação de imagens em formato 
png, bmp e jpeg. Deste modo, é possível a impressão de logotipos, 
símbolos de aviso ou outros elementos visuais sem a necessidade 

-
dos e impressos nos formatos dxf, dwg e hpgl.

Para obter uma cotação basta enviar o seu projecto de mar-
cações baseado no PROJECT complete Marking para a Phoenix 
Contact atavés do e-mail pt-info@phoenixcontact.com. Pode ain-
da solicitar apoio para a instalação e primeiros passos no software 
PROJECT complete.

Série B0505MT-1WR4: Conversores CC/CC com o 
novo chiplet SiP

A OLFER apresenta os novos 
conversores Mornsun, a série 
B0505MT-1WR4 com tecno-
logia Chiplet SiP.

Este dispositivo possui 
um tamanho micro, as di-

Conversores normalmente em SIP ou outros formatos devem ser 
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Q5X da Banner Engineering

O laser de supressão de fun-
do Q5X é um potente sensor 
para resolução de proble-
mas, num dispositivo econó-
mico com um invólucro re-
tangular com os standards 
da indústria. O melhor sensor 

de triangulação a laser da sua categoria possui um alcance de 

Tem como características: elevado ganho em excesso na dete-

-
tores, embalagens multicores e alvos de todas as cores; indicador 

-

 de utilizador 
-

tros produtos da Banner; M12 QD rotativo de 270 graus para sa-

através de  de utilizador on-board, ensino remoto, IO-LINK 
ou  de sensor remoto opcional;  remoto para sensor 
permite a programação e monitorização remota.

Novos geradores portáteis Grupel: energia 
sempre à mão!

www.grupel.eu 

A Grupel, S. A. prepara-se para 
lançar, muito em breve, uma 

-
teis, constituída por três mode-
los diferentes, cujas potências 

Estes novos geradores – 

-

mas podem facilmente servir aparelhos e equipamentos em casa 
-

nais, quer por pessoas não-especializadas.
São ideais para alimentar aparelhos e ferramentas de uso do-

méstico, equipamentos de , dispositivos de iluminação, e 

falha ou corte na rede elétrica.

de modelo para modelo. Por exemplo: o arranque é feito de for-

-

normas ambientais e de ruído, são movidos a gasolina e são de 

CTA5X/6X: (TI) /5 A de núcleo aberto compacto

 /company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Automation cuja 
atividade é o desenvolvimento, fa-
brico e marketing de equipamento 
eletrónico, lançou no mercado os 
transformadores de intensidade 
(TI) /5A de núcleo aberto CTA. 

-
mitem uma redução de espaço quando a aplicação de transforma-

-

necessidade de desligar cabos durante sua instalação. São indica-
dos para qualquer aplicação (residencial, comercial e industrial), 
especialmente para  onde a instalação de transformadores 
de intensidade núcleo fechado não é possível.

Segurança de máquinas – batentes de segurança
Alpha Engenharia

Nos batentes de segurança, a deformação de um 
-

lador de segurança. O batente de segurança da 

-
-

adesivos. O batente da SSZ pode ser executado sob medida.
Esta solução pode ser aplicada para a proteção de qualquer 

plataformas elevatórias, prateleiras móveis de armazenamento, 
mesas de processos operacionais, elevadores de carga e todo o 

-
cados podem ser rapidamente substituídos. Para ver o vídeo de 
animação dos batentes de segurança, visite o nosso website em 
www.alphaengenharia.pt/PR17 

Inversores solares SolaX Power

(X1 Mini-1.5-S-D e X1 Mini-1.1-S-D), concebidos para 
servir instalações de pequenas dimensões, apresen-

Com 10 anos de garantia e design alemão, estes 
novos inversores SolaX destacam-se ainda pelas se-

Em Portugal, a COEPTUM é distribuidora da marca SolaX Power. 


