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desenvolvimento de produtos que vão de en-
contro às necessidades dos seus clientes.

A ELCO apresenta as novas soluções para 
este mercado, criando uma linha de produtos 
dedicada à indústria de embalagens.

O novo catálogo de produtos pode ser 
consultado no website da Assisdrive.

Electro Siluz escolhida como 
representante exclusivo 
da Radium em Portugal
Electro Siluz, S.A.
Tel.: +351 225 420 350
comercial@electrosiluz.pt
www.electrosiluz.pt · www.electrosiluz.com

A Electro Siluz tornou-se o representante 
exclusivo da marca Radium em Portugal. A 
Radium é uma marca especializada em ilumi-
nação desde 1904, e fabricante de lâmpadas 
mais antigo da Alemanha, estando localizada 
no coração da indústria alemã.

A parceria de representação/distribuição 
feita com a Radium oferece ao mercado por-
tuguês uma vasta gama de produtos dentro 
da iluminação tradicional, assim como pro-
dutos com tecnologia LED incorporada. Esta 
parceria permitiu conciliar a experiência e a 
capacidade da Radium no desenvolvimento e 
fabricação de produtos com a experiência e a 
capacidade de serviço da Electro Siluz. Uma 
vasta gama de lâmpadas tradicionais, lâmpa-
das LED, fitas LED e acessórios, controlo da 
iluminação, iluminação desportiva e lâmpadas 
de infravermelhos. Consulte-nos e fique a co-
nhecer melhor todas estas soluções ou aceda 
à nossa loja online em www.electrosiluz.com.

Tecnologia ABB permite atracar 
maior navio-hospital civil
ASEA BROWN BOVERI Portugal
Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247 
comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

O novo navio da Mercy Ships, o maior navio-
-hospital civil do mundo, Global Mercy, foi en-
tregue pelo Estaleiro Tianjin Xingang na China 
durante uma cerimónia oficial realizada a 24 
de junho de 2021. O Global Mercy está equi-
pado com duas unidades de propulsão Azi-
pod®, como parte de um abrangente âmbito 

de soluções elétricas, digitais e conectadas 
para otimizar a operação. Famoso pela sua 
manobrabilidade superior habilitada pela ro-
tação de 360 graus, o sistema Azipod® ajuda-
rá o navio de 174 metros a navegar por pas-
sagens estreitas e atracar em portos rasos, 
menos acessíveis a outras embarcações. 

Com muitos portos africanos sendo muito 
rasos para navios de grande porte e com dis-
ponibilidade limitada ou inexistente de reboca-
dores, esse recurso de propulsão Azipod® será 
crucial para a capacidade da Global Mercy de 
fornecer assistência médica. O design pioneiro 
do sistema Azipod® minimiza ruídos e vibra-
ções, garantindo uma estadia mais suave e 
silenciosa para os pacientes e a tripulação a 
bordo. Possui 6 salas de operação, enferma-
rias hospitalares para 200 pacientes, ambula-
tórios gerais, oftalmologia e clínicas odontoló-
gicas e o seu próprio laboratório. 

Além das duas unidades Azipod® de 2,85 
megawatts (3.821 HP), o âmbito da ABB inclui 
geradores, quadros de distribuição, transfor-
madores e drives, controlos de ponte para o 
sistema de propulsão e o Sistema de Diag-
nóstico Remoto Marinho ABB Ability™, que 
permite a rápida deteção e correção de fa-
lhas a bordo. Uma vez em operação, a Glo-
bal Mercy receberá suporte 24 horas por dia 
dos Centros de Operações Colaborativas ABB 
Ability™, que respondem a mais de 1000 na-
vios em todo o mundo. A partir desses hubs, 
as equipas da ABB monitorizam os sistemas 
de bordo, coordenam os diagnósticos dos 
equipamentos e oferecem serviços de manu-
tenção preditiva, oferecendo suporte técnico 
global 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Este suporte é essencial para hospitais flu-
tuantes, que exigem os mais altos padrões de 
segurança e fiabilidade.

Lançamento do novo website TEV2
TEV2 – Distribuição de Material Eléctrico, Lda. 
Tel.: +351 229 478 170 · Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt · www.tev.pt

A TEV2 tem uma nova imagem online através 
do lançamento do seu novo website. Inova-
dor, apelativo e mais completo, o novo web-
site é o novo portal para o mundo TEV2, con-
tendo toda a informação técnica e comercial 
relativa aos produtos da TEV.

Toda a navegação foi repensada e cen-
trada no utilizador, tornando-se mais intuitiva 

através das novas funcionalidades desenvol-
vidas. O acesso à informação relevante dos 
produtos, nomeadamente as normas, dimen-
sões, desenhos técnicos, instruções de mon-
tagem, certificados, fichas técnicas e os pre-
ços de tabela, estão à distância de um clique. 
É ainda possível consultar as últimas notícias 
sobre os novos produtos e soluções, os pro-
jetos implementados, os eventos comerciais, 
as últimas jornadas técnicas e todas as ações 
de formação. 

O website está interligado com as redes 
sociais Facebook, Linkedin e Youtube da TEV2, 
permitindo atualizar e informar os seguidores 
sobre as mais recentes novidades. A TEV2 
convida-o a visitar a sua nova casa virtual em 
www.tev.pt, e descobrir tudo o que pode en-
contrar neste novo e apelativo espaço.

Bernstein: 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
facebook.com/AlphaEngenhariaPortugal/

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

Para garantir que todas as proteções 
permanecem fechadas enquanto existir uma 
condição perigosa, o fabricante Bernstein de-
senvolveu o novo interruptor de segurança 
SLC (Safety Lock) que é, em muitos aspetos, 
um  avanço  otimizado  na funcionalidade do 
clássico interruptor de segurança: em que 
os  componentes sujeitos a esforços mecâ-
nicos, como a cabeça rotativa, são de metal, 
tornando o interruptor de segurança extre-
mamente robusto e durável. E que por outro 
lado, tem um corpo de plástico leve e funcio-
nal. Além disso, possui uma função de des-
bloqueio manual no lado frontal do interrup-
tor 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 emergên-
cia” que permite a abertura imediata da pro-
teção de segurança dentro da área perigosa.
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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 em-
balamento, de carpintaria, de fresagem, de 
processamento de alimentos ou em máquinas 
de injeção, para citar apenas alguns exemplos. 
Para mais informações consulte a equipa co-
mercial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/PR7.

Revista das novidades da ESA
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.
Tel.: +351 252 371 318/9 · Fax: +351 252 371 320
Tlm.: +351 916 897 695
geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

A ESA é uma empresa em crescimento e tem 
como missão, desenvolver e produzir solu-
ções de automação industrial que tornem os 
processos de produção mais sustentáveis, 
eficientes, seguros e digitalizados. Nesse 
seguimento, a ESA desenvolveu no início de 
2021 uma Revista Mensal que visa dar a co-
nhecer todas as novidades.

Já saiu a 3.ª edição da revista com os 
seguintes pontos: tecnologia wireless na In-
dústria 4.0, soluções de manutenção para a 
Indústria 4.0, novo produto ESA “Hidra Access 
Point”, o impacto dos robots no processo de 
fornecimento, segurança na Internet e tra-
balho inteligente, automação industrial 2021, 
caso real estudado pela ESA de junho de 2021.

Carlo Gavazzi lança 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/
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O novo relé de corrente EIS H permite a moni-
torização de pequenas cargas, como bombas 
e ventiladores, graças ao valor do seu setpoint 

mínimo de 200 mA. O EIS H é de fácil instala-
ção e colocação em serviço, com uma saída 
de estado sólido (SSR), normalmente aberta, 
permite uma integração simplificada em PLC 
ou BMS (Building Management System).

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

Desenvolvido pelo Centro de Competência 
em Itália, o relé EIS H foi desenvolvido a pen-
sar na monitorização ON/OFF de pequenas 
cargas, como bombas de circulação de água, 
ventiladores e iluminação que estão habitual-
mente presentes nas aplicações de AVAC e 
Automação de Edifícios de forma a permitir 
uma rápida intervenção em caso de falha.

1320 milhões aprovados para 
autoconsumo, armazenamento 
e ar condicionado
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 · Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

O Conselho de Ministros espanhol, com base 
na proposta do Ministério da Transição Eco-
lógica e do Desafio Demográfico (MITECO), 
aprovou a 29 de junho, um pacote de ajudas 
até 1320 milhões de euros para promover a 
implementação de sistemas de autoconsu-
mo, armazenamento de energia e ar condicio-
nado com energias renováveis. O orçamento 
inicial da ajuda ascende aos 660 milhões de 
euros, mas prevê-se que o montante inicial 
seja alargado para atingir 1320 milhões de 
euros no programa total.

As comunidades autónomas poderão uti-
lizar o orçamento em todo o território nacional 
até 2023. Além disso, terão de comprometer 
80% do orçamento inicial durante o primeiro 
ano ou deverão reembolsar 50% do compro-
misso num período de 15 meses a partir da 
data de publicação no BOE do Real Decreto.

Tendo em conta o orçamento total dos 
6 programas, os 1320 milhões de euros são 
distribuídos, sendo 900 milhões dedicados a 
sistemas de autoconsumo, 220 milhões para 
armazenamento de energia e 200 milhões 
para climatização e água quente de fontes 
renováveis,   como energia geotérmica ou bio-
massa. A bolsa inclui um investimento em 
equipamentos e materiais, obras, equipamen-
tos eletromecânicos, hidráulico, controle e 

auxiliar; sistemas de gestão e monitorização, 
a elaboração de projetos, relatórios técnicos 
e direção facultativa, entre outras ações. A 
CIRCUTOR, como especialista em sistemas 
de autoconsumo, dispõe de diversos equi-
pamentos capazes de responder às expecta-
tivas de obtenção dos diferentes apoios em 
sistemas de autoconsumo.

EAE nos Estados Unidos da América
EAE Elektrik 
Mário Rocha 
Tel.: +351 964 181 658
mrocha@eaegroup.com · www.eaeelectric.com

A EAE USA Inc. é o novo membro do grupo 
EAE que foi fundada em Atlanta, Georgia. Ini-
ciou com as atividades de marketing e vendas 
dos produtos de canalizações pré-fabricadas, 
sistemas de caminho de cabos e iluminação.

Graças às equipas de design e aos inves-
timentos em R&D, oferecemos produtos de 
qualidade avançada, e com a capacidade de 
desenvolver rapidamente soluções perma-
nentes e flexíveis para os diferentes desafios 
com satisfação total dos clientes. 

A EAE USA Inc. tem a capacidade de 
oferecer aos seus clientes todo o supor-
te necessário aos projetos de distribuição 
de energia mais exigentes e nos ambientes 
mais críticos.

Conheça a EAE USA Inc. no website da 
empresa (https://www.eaeusa.us/en) e tam-
bém as nossas soluções para os sectores 
da construção, Data Center, saúde, indústria 
pesada e petroquímica, automóvel e têxtil no 
mercado dos EUA.

HellermannTyton como parceiro
HellermannTyton
Tel.: ++351 965 000 351
hellermanntyton.pt@hellermanntyton.es 
www.hellermanntyton.es

HellermannTyton lançou uma nova campanha 
centrada no apoio aos profissionais da indús-
tria. Sob o lema "Change Together", a empresa 
está empenhada em enfrentar a mudança de 
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perigosas de veículos auto-guiados com navegação por 
banda e sistemas de vaivém.

Di-soric: novos sensores fotoelétricos 
de forquilha a laser, tipo garfo ou angular, 
detetam peças muito pequenas.
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Os sensores fotoelétricos 
de forquilha a laser, do fa-
bricante di-soric,  detetam 
objetos com um diâmetro 
a partir 0,03 mm de forma 
rápida e fiável. Na gama de 
sensores de alta resolu-
ção, do fabricante di-soric, 

existem fotocélulas de forquilha tipo garfo, também dispo-
níveis em aço inox, com uma largura de 30, 50, 80 e 
120 mm. Estes sensores têm um grau de proteção IP67 e 
estão  equipados com uma saída push/pull  que permite 
optar por uma saída do tipo PNP ou NPN, normalmente 
aberta ou fechada.

Com um sistema dual de funcionamento, as fotocélu-
las de forquilha, do fabricante da di-soric, podem ser con-
figuradas via IO-Link ou ajustadas manualmente através 
de um potenciómetro. Assim, soluções de configuração e 
de diagnóstico preditivo, que economizam tempo, podem 
ser executados de forma fácil e transparente usando a in-
terface digital IO-Link.

Os sensores a laser apresentam uma grande reserva 
de funcionamento  e podem ter uma  precisão (reprodu-
zível) de 0,01 mm, o que permite uma deteção fiável do 
posicionamento de peças muito pequenas. E por isso 
são a solução preferencial de muitos fabricantes de má-
quinas e de clientes finais da indústria farmacêutica e 
cosmética, hospitalar, bem como da indústria do emba-
lamento e logística. Para mais informações consulte a 
equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/PR41

Fábrica de cimento na Rússia conta 
com soluções WEG
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 
Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792
info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A Novoroscement, uma empresa de cimento localizada 
na Rússia, precisava de maior confiança na sua fábrica e 
custos de manutenção reduzidos. Os especialistas WEG 
analisaram todos os critérios do projeto junto do cliente e 
destacaram como essenciais a capacidade de sobrecarga 
e a classe de isolamento, além da necessidade de inter-
cambialidade total do novo motor, atendendo às dimen-
sões do motor existente e incluindo as conexões com a 
rede elétrica e linhas de controlo.

A WEG desenvolveu um motor intercambiável total-
mente personalizado, agregando o novo sistema de le-
vantamento de escovas da linha M Mining, ao fornecer ao 
cliente um produto atualizado com todos os diferenciais 
citados. O moinho é um dos principais equipamentos 
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através de 3 entradas discretas. A interface intuitiva tipo 
aplicação, facilita a configuração de uma luz para uma 
ampla variedade de aplicações, como exibir o estado de 
arranque da máquina, indicar etapas exclusivas no pro-
cesso de montagem, mostrar informações de distância e 
posição e comunicar vários estados da máquina. O soft-
ware Pro Editor facilita o arquivo e carregamento de fichei-
ros de configuração no dispositivo. 

Caixa de derivação A6: a caixa mais 
pequena da OBO
OBO Bettermann – Material para Instalações Eléctricas, Lda.
Tel.: +351 219 253 220 · Fax: +351 219 151 429
info@obo.pt · www.obo.pt

A caixa de derivação A6 é a 
mais compacta da OBO Bet-
termann é a solução OBO 
para focos de luz sob tetos 
falsos e tem as dimensões 
perfeitamente adaptadas à 

abertura de encastramento de um projetor de teto.
Permite a instalação rápida e fácil deste tipo de ilumi-

nação, em muito pouco espaço.
Tem como principais caraterísticas: medidas 80 x 43 x 

36 mm; dimensões perfeitamente adaptadas à abertura de 
encastramento de um projetor de teto; 10 entradas de ca-
bos possíveis, incluído 6 para diâmetros 7-14 e 4 para diâ-
metros 7-9; IP54, 400V, 680º, HF (livre de halogéneo), VDE. 

 

Wachendorff: Encoder/codificador 
incremental WDGI – nova referência 
na indústria
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Wachendorff 
Automation atualizou com-
pletamente os encoders in-
crementais da série WDG, 
cujo diâmetro do corpo é de 
58 mm, o que significa que 

toda a série WDG migrou para a série WDGI. Mas, para o 
utilizador, o que realmente importa são as vantagens da 
atualização do novo encoder: com um design mais moder-
no e com caraterísticas técnicas superiores.

A gama de temperatura de funcionamento do codifi-
cador standard WDGI com saída de conetor foi aumenta-
da para temperaturas entre –40 °C e +85 °C. Esta gama 
de temperatura aumentada também existe, como opção, 
nos 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, 
opções com resoluções (gama de impulsos por rotação) 
de 1200 ppr com frequências até 600 kHz (TTL) ou 2 MHz 
(HTL). Por conseguinte, estes  encoders com resoluções 
elevadas podem ser instalados em aplicações com velo-
cidades elevadas, aumentando consideravelmente a pre-
cisão da medição da máquina. A versão WDGI58D, para 
aplicações exigentes, suporta cargas no rolamento 25% 
acima do seu modelo antecessor (isto é, suporta cargas 
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máximas, axiais e radiais, de 500 N). É por isso que o fabricante 
Wachendorff garante baixos custos de manutenção e uma longa 
vida útil para os encoders.

A opção da  membrana autoadesiva  reforça a garantia que o 
codificador é robusto, mesmo quando há uma alteração brusca da 
temperatura  – por exemplo, na utilização de máquinas de traba-
lho amovíveis, geralmente, em ambientes com elevada humidade 
no ar. Embora, o grau de proteção dos codificadores do fabricante 
Wachendorff Automation possa chegar ao IP67 e, também, por 
isso são bastante resistentes a ambientes exigentes. O corpo do 
novo codificador é de alumínio fundido, por isso, ao contrário do 
zinco fundido que é usado habitualmente, é possível ter um re-
vestimento em pó que ecologicamente é mais correto. Assim, os 
clientes podem escolher a cor que desejam com a consciência 
limpa. Uma das caraterísticas especiais deste novo encoder, em 
resultado das solicitações do cliente, é a existência de uma saliên-
cia na tampa do corpo do encoder, que permite a fixação de um 
rótulo (por exemplo, para identificação do sistema/localização). 
Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha En-
genharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR39.

Carlo Gavazzi lança no mercado os novos 
ligadores fêmea: CONE
Carlo Gavazzi Unipessoal Lda
Tel.: +351 213 617 060 – FAX: +351 213 621 373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt  - www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/
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A nova série de ligadores fêmea 
CONE oferece um melhor desempe-
nho, inclui dois porta-etiquetas para 
permitir uma identificação mais fácil 
da cablagem. Estes novos conjun-
tos de cabos, com aprovação UL, 
estão disponíveis com cabos em 

PVC ou PUR, com 3, 4 ou 5 fios e com versões direitas e a 90º, com 
e sem LED. 

Este produto destaca-se pelas seguintes caraterísticas: versão 
fêmea M8 ou M12 direitos ou a 90º, cabos PVC de 2 ou 5 metros 
(PUR como opcional), 2 etiquetas para marcação incluídas, tem-
peratura de funcionamento de -40 a 105 ºC, IP 67 e aprovação UL, 
e versões com LED disponíveis.

Nova luminária estanque Dácil Switch
Grupo Prilux Iluminación S.L.U. 
Tel.: +34 925 233 812 · Fax: +34 925 233 880
marketing@grupoprilux.com · www.grupoprilux.com

Já está disponível a nova luminária 
estanque DÁCIL Switch. Conta com 
um design compacto com conecto-
res rápidos integrados para facilitar a 

ligação e a instalação das lâmpadas sem necessidade de desmon-
tar a luminária para aceder ao interior. 

Este novo modelo encontra-se disponível em 3 potências dife-
rentes (20 W/40 W/60 W). Além disso, o interruptor DIP (Dual In-line 
Package) incluído permite a regulação da temperatura da cor da lu-
minária entre 4000 K e 6500 K, através da pressão do mecanismo.

Integra a função Control Touch que oferece a forma mais sim-
ples e económica de regulação da luminária Dácil Switch, através 
de um botão convencional.

A Dácil Switch conta com um driver DALI de série para a re-
gulação do fluxo luminoso de forma precisa. Por sua vez, esta 

característica é complementada com a versão Corridor: com um 
detetor de movimento convencional, podemos controlar o nível de 
presença e ausência das luminárias em dois níveis, em função da 
ocupação, com uma regulação suave. Tanto a comunicação DALI 
como a função Corridor oferecem valor à luminária, otimizando o 
consumo elétrico da instalação. 

As suas especificações técnicas convertem a Dácil Switch na 
luminária estanque indicada para instalações que requeiram pro-
teção IP65, como parques de estacionamento, naves industriais e 
centros logísticos. 

u-view - PCs industriais (IPC)
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

Este é um hardware potente com 
recursos dimensionáveis para o 
controlo da sua máquina, visualiza-
ção ou aplicativo IoT. Apresenta 
como vantagens o facto de serem 
os mais recentes processadores 
Intel Atom até Core i7, com refrige-

ração totalmente passiva para todas as classes de energia e com 
um suporte para montagem em parede ou calha.

EAE ELINE KCAOG
EAE Elektrik 
Mário Rocha
Tel.: +351 964 181 658
mrocha@eaegroup.com · www.eaeelectric.com

E-Line KCA OG é um dos produ-
tos mais resistentes dos siste-
mas de caminho de cabos da 
EAE e tem como caraterísticas 
definir o padrão da indústria 
para os sistemas de suporte de 
cabos em todo o mundo. E-Line 
KCA OG tem uma combinação 
única de alta resistência, resi-
liência e um design leve.

A gama do caminho de cabos em escada E-Line KCA OG foi 
projetada para oferecer a melhor capacidade de carga da sua clas-
se, alta resistência a impactos e forças ambientais, podendo su-
portar ao mesmo tempo variações de peso. O seu design estrutural 
maximiza as capacidades do aço. Os engenheiros para os grandes 
projetos industriais, offshore, marítimos e outros têm agora uma 
solução de caminho de cabos que pode dar-lhes a resistência de 
que precisam para distâncias de suportes entre grandes vãos, ao 
mesmo tempo que dá resposta aos requisitos de carga do projeto. 
A IEC 61537 é uma norma para o caminho de cabos que disponibi-
liza métodos de teste e um regime de classificação para o caminho 
de cabos em escada. E-Line KCA OG foi testado de acordo com 
esta norma para a capacidade de carga, a continuidade elétrica e 
a resistência ao impacto.

A DEKRA verificou estes testes e a qualidade dos nossos sis-
temas para garantir que os caminhos de cabos em escada são 
fabricados de uma forma consistente, de acordo com as especifi-
cações testadas, antes de conceder a certificação. Todas as ma-
térias-primas foram testadas de acordo com as normas relevantes 
para o seu projeto. A EAE mantém a conformidade com as normas 
ISO 9001 (qualidade), bem como a ISO 14001 (ambiental). 
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digital é baseada na IIOT, que permite a troca contínua de 
dados entre todos os componentes e dispositivos. Assim, 
a Weidmüller está ciente da direção que as coisas estão 
a tomar há algum tempo e também entendeu como pode 
usar sistemas de conexão industrial para ajudar a moldar a 
transformação digital.

COMBINANDO EXPERIÊNCIA 
E CONHECIMENTO
A fim de promover o desenvolvimento da SPE para aplica-
ções industriais, muitos especialistas das áreas de tecno-
logia de conector plug-in, sistemas de conexão e tecnologia 
de automação, bem como da indústria de cabos, reuniram-
-se para desenvolver padrões aplicáveis   internacionalmente 
para esta tecnologia.

E a Weidmüller também esteve envolvida nesta parceria 
tecnológica desde o início. "Queremos criar uma base tão 
ampla quanto possível para o tópico da SPE, e é por isso que 
a nossa rede inclui fabricantes de sensores, cabos, conec-
tores plug-in, equipamentos de medição e chips e também 
fabricantes de dispositivos finais, todos os que estão a tra-
balhar juntos para unir assuas competências”, afirma See-
reiner a respeito da parceria.

Isso criou uma plataforma para que todas as empresas 
envolvidas troquem informações. “A experiência de outras 
empresas pode ser muito benéfica, como na implementa-
ção de novos produtos”, diz Seereiner. O objetivo desta par-
ceria tecnológica é garantir uma infraestrutura coordenada 
para dispositivos, conectores plug-in, cabos e tecnologia de 
medição.

Este tipo de infraestrutura uniforme e consistente é 
baseada em padrões internacionais. Com uma tecnologia 
desta importância, isso envolve uma gama extremamente 
ampla de organizações como o IEEE. Para o projeto IEEE 
802.3 cg, os conectores plug-in e as suas propriedades elé-
tricas foram definidos pela primeira vez no ambiente IEEE. 
Todos os conectores plug-in também podem ser usados   
se responderem às propriedades elétricas definidas na 
norma.

Os conectores para SPE são definidos na série de pa-
drões IEC 63171-X. O design das faces correspondentes e 
os requisitos mecânicos dos conectores são descritos na 
série subordinada de padrões. Os conectores plug-in SPE 
da Weidmüller são exemplos de variações IEC 63171-2 para 
o ambiente IP20 e variações IEC 63171-5 para o ambiente 
IP67.

A empresa apresentou as suas soluções de dois co-
nectores para SPE na Hannover Messe. "As duas faces de 
acoplamento, ou seja, para IP20 e IP67, são mutuamente 
compatíveis. Isso é particularmente benéfico na tecnologia 
de medição de campo, onde os utilizadores podem conectar 
facilmente dispositivos com interfaces IP67 usando um co-
nector de medição IP20 e vice-versa", revela Seereiner. E isso 
não é tudo: "Também há planos para uma versão de 4 câ-
maras, além dos conectores simples". Isso permitiria a ca-
blagem de 4 sistemas SPE por meio de uma única interface 
e com um design compacto: a caixa é menor do que a caixa 
RJ45 convencional. A Weidmüller também está a trabalhar 
em soluções adicionais para criar uma infraestrutura para a 
tecnologia SPE. 
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