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notícias
a encomenda online do módulo configurado.
Depois da configuração, o utilizador visualiza
uma página com as informações gerais que
incluem o preço unitário, o peso e o tempo
de entrega do respetivo módulo e uma breve
lista dos componentes instalados. No último
passo, pode visualizar e descarregar gratuitamente um modelo automaticamente gerado
em 3D e um desenho em 2D.
Com o desenho técnico e o modelo CAD,
o cliente pode continuar a trabalhar no seu
projeto e partilhar os desenhos do módulo
acionado por fuso com outros participantes
do projeto, de forma rápida e fácil em plataformas digitais. Depois de concluir a configuração, pode encomendar o módulo linear
sem necessitar de uma quantidade mínima
ou pode solicitar à igus mais informações
sobre os produtos. O utilizador pode ainda
guardar, carregar ou repor totalmente a zero
as configurações. Por exemplo, em caso de
alterações no projeto, o módulo linear pode
ser submetido a uma revisão rápida e fácil.
Depois de efetuar uma encomenda, todas
as especificações do produto serão enviadas à igus. Graças à transmissão digital das
informações e desenhos, a encomenda é diretamente enviada para a fábrica e pode ser
processada, montada e, muitas vezes, entregue num prazo de 48 horas, até mesmo no
caso de configurações mais complexas. O
produto personalizado torna-se, assim, num
produto standard. A utilização do configurador não só otimiza o processo de encomenda para o cliente, mas também os processos
de produção interna, que resulta num tempo
de entrega mais curto. O novo configurador
drylin SHT também pode ser intuitivamente
utilizado através do iPad e pode encontrá-lo no seguinte endereço: www.igus.pt/
drylinshtkonfigurator

serviços técnicos de implementação e de
acompanhamento técnico/comercial após a
finalização de projetos. Desenha e implementa soluções de redes ITED, dá suporte a soluções de servidores de voz, UPSs, redes de
segurança e ativos de rede. Dispondo de um
vasto know-how em projeto e instalação de
redes estruturadas e com capacidade técnica
para proceder a certificações de todos os tipos de rede ITED sendo o parceiro adequado
em todas as fases do projeto.
A GAP tem registado um crescimento
exponencial nos últimos anos, sendo que
registou um crescimento superior a 20% em
2017, relativamente ao anterior exercício. A
perspetiva para 2018 é a de um crescimento homólogo, apoiada pelo aumento da sua
estrutura interna de modo a dar resposta ao
cada vez mais elevado número de projetos e
parcerias a nível nacional e internacional. Assim reforçou a sua equipa no Departamento
de Produção com a entrada de Hugo Coelho
e o seu Departamento Comercial com a entrada do colega João Nabo, depositando em
ambos extrema confiança pelo conhecimento e experiência adquirida ao longo de anos,
como um fator de diferenciação positiva no
mercado atual. Além de instalações no Porto
existem instalações em Lisboa que apoiam
toda a zona centro/sul, estando também presente em diversos projetos em Cabo Verde,
Angola, Moçambique e Mauritânia ampliando
assim a sua área de intervenção aos projetos
internacionais.

A ALPHA ENGENHARIA publica um novo
folheto na área da segurança de máquinas
para promover, junto dos técnicos de manutenção e projeto, algumas soluções: Gama
Basic (as barreiras de segurança, Red Beam
Basic, têm um CPU integrado com saída a
relé de 1 A, 24 Vcc ou 0 Vcc contacto normalmente aberto. Estes equipamentos estão
equipados com função self-restart para tornar o alinhamento da barreira, mais simples);
Gama Advanced (as barreiras de segurança,
Red Beam Advanced, têm um painel controlador integrado com acesso a relé 1 A com um
contacto normalmente fechado e um normalmente aberto. Estes equipamentos têm função reset, que pode ser manual, semi-manual
ou automática). A unidade de controlo, localizada diretamente na barreira, consiste num
display alfanumérico, uma barra de LEDs para
o alinhamento e teclas de função para a programação. Esta gama tem funções muting e
blanking integradas. A ALPHA ENGENHARIA,
além da ampla oferta de soluções, no que diz
respeito à segurança de máquinas, disponibiliza serviços de “Consultoria de Segurança”
que visa esclarecer os clientes relativamente
a questões como a implementação das diretivas e normas aplicadas na construção de
uma máquina.

RS adquire IESA
RS Components
Tel.: +351 800 102 037 · Fax: +351 800 102 038
marketing.spain@rs-components.com
pt.rs-online.com

Quando é que devemos utilizar
as barreiras de segurança?
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções
Industriais
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

GAP, Lda reforça recursos
humanos
GAP – Guedes, Alves & Pacheco, Lda.
Tel.: +351 229 748 083 · Fax: +351 229 748 085
geral@gaplda.pt · www.gaplda.pt

A GAP é uma empresa com espírito inovador que atua na área das tecnologias de informação desde o apoio inicial na escolha
das tecnologias e soluções mais adequadas,

Se um operador tem que ter acesso a uma
máquina e, portanto, está exposto a um risco, geralmente é aconselhável a utilização
de um sistema de proteção opto-eletrónico
e não uma proteção por dispositivos mecânicos de segurança (como por exemplo, proteções metálicas fixas ou móveis). Desta forma reduz-se o tempo de acesso (o operador
não tem que esperar pela abertura da proteção metálica), aumenta-se a produtividade
(diminui-se o tempo na carga da máquina) e
melhora-se a ergonomia do local de trabalho.
Por outro lado, permite o mesmo nível de proteção para o operador e para terceiros.

A RS Components, marca comercial da Electrocomponents plc, chegou a acordo para
adquirir a IESA, uma empresa com sede no
Reino Unido e que presta serviços de externalização de valor acrescentado para
clientes industriais, por 88 milhões de libras.
A aquisição da IESA melhorou e agilizou o
serviço que oferece valor acrescentado do
Grupo Electrocomponents, para fornecer
recursos adicionais que respondam aos
clientes corporativos que optam por terceirizar a sua manutenção, a reparação e as
operações (MRO), tal como outras compras
indiretas e a gestão do stock. A IESA fornece serviços externos de gestão de compras,
inventário e armazém, tal como serviços de
www.oelectricista.pt o electricista 64
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mercado técnico
A escolha do melhor sensor para uma aplicação
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

A BERNSTEIN é um fabricante alemão de
sensores eletromecânicos e eletrônicos
de alta qualidade. Os seus sensores utilizam-se nas mais diversas aplicações:
elevadores, máquinas para trabalhar madeira, máquinas-ferramentas ou máquinas de embalagem.
A escolha do melhor sensor para uma aplicação depende das
condições ambientais e operacionais, bem como dos requisitos
técnicos. Além do princípio de funcionamento (indutivo, fotoelétrico, capacitivo ou magnético), também é necessário selecionar
o tipo de saída (PNP, NPN, AC, contacto normalmente fechado
ou normalmente aberto). As distâncias de deteção, assim como
a direção de aproximação do sensor, também são importantes
critérios de seleção. Tendo em conta o grande número de combinações possíveis, as aplicações alvo para estes sensores são
virtualmente ilimitadas.

Novos cabos da igus para movimentos rápidos
em pequenos espaços
igus®, Lda.
Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321
info@igus.pt · www.igus.pt
/company/igus-portugal
/IgusPortugal

A igus expandiu a sua gama, com cabos especialmente indicados para movimentos com ciclos curtos e rápidos
para raios muito reduzidos, graças à
elevada flexibilidade. Para além da estrutura de condutores muito flexível, o
chainflex CFSOFT é constituído por
materiais de revestimento muito macios e altamente resistentes ao atrito
para garantir a elevada flexibilidade do
cabo. Isto garante uma longa duração
de vida em calhas articuladas, mesmo nos espaços de instalação
mais reduzidos.
A flexibilidade do chainflex CFSOFT é assegurada pelo novo e
especial design dos condutores da igus. Os condutores individuais
são compostos por cobre macio e sujeitos a um processo especial
de cablagem e entrançamento durante o seu fabrico, o que torna
todos os cabos mais flexíveis e macios, em comparação com os
cabos flexíveis tradicionais. Isto torna a nova série de cabos ideal
para se utilizar de imediato em espaços confinados. Para além de
outros setores, na indústria dos semicondutores, são utilizadas
calhas articuladas com raios de curvatura muito pequenos. Estes
cabos são transportados a grande velocidade, em pequenos cursos com cerca de 0,5 a 1 metro de comprimento, por exemplo, nas
máquinas de produção de semicondutores. Os cabos convencionais forçam as calhas articuladas a abrir, devido ao seu raio de
curvatura, afetando o movimento. O CFSOFT resolve este problema graças ao seu material extra flexível. Os novos cabos foram
concebidos para um raio de curvatura de 5 x d, estando simultaneamente em conformidade com a classe 2 para salas limpas.
O CFSOFT oferece uma elevada segurança na sua utilização,
uma vez que foi testado em condições reais, durante três anos, no
laboratório de testes da igus, que é o maior da sua indústria a nível
mundial, com uma área de 2750 metros quadrados. Os resultados
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dos testes são tidos em conta no desenvolvimento do produto e
na ferramenta online de cálculo da duração de vida permitindo à
igus ser o único fabricante que oferece uma garantia de 36 meses
ou de 10 milhões de ciclos. A duração de vida de um cabo pode
ser determinada através das ferramentas disponíveis online. O CFSOFT pode ser encomendado ao metro ou como cabo confecionado. Pode ser configurado com o recurso a diversas ferramentas
online e, desta forma, ser adaptado à aplicação do cliente. Como
readychain, está também disponível pronto a instalar em sistemas
de calhas articuladas.

KVOTBOX: caixa para os novos contadores
de energia
TEV2 – Distribuição de Material Eléctrico, Lda.
Tel.: +351 229 478 170 · Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt · www.tev.pt

A TEV2 lançou a nova KVOTBOX
de acordo com a nova DMA: DMAC62-805/N/2017. Este equipamento está idealizado para a EDP
BOX e tem as seguintes caraterísticas: em poliéster reforçada a fibra de vidro com a platine transparente; um remate à face da parede
quando embutida; e um duplo isoNOVIDADE
lamento - Classe II. A abertura de
porta até 180º, um índice de proteção de IP44/IK09; sendo resistentes à corrosão, aos agentes químicos e aos raios ultravioletas.
Esta caixa é auto-extinguível e de Classe V0 UL94. A fechadura
é triangular, indicada para qualquer tipo de contador, e a entrada de
cabos, conforme instruções de montagem, a ser feita no espaço
localizado entre o fundo da caixa e a platine. Esta caixa da TEV2
está em conformidade com a nova DMA - C62 - 805/N/2017, tendo
uma montagem saliente, embutida ou semi-embutida. Remate à
face da parede. A caixa foi fabricada segundo a Norma EN 62208.

Motores WEG refrigerados por manto d’água
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 alargou a sua gama
de motores de indução trifásicos arrefecidos por
manto d’água com a atualização da linha WGM20.
Deste modo, os motores
WGM20 passaram a ser
fabricados de forma mais
compacta para possibilitar a instalação em espaços reduzidos. O
sistema de refrigeração por manto d’água possui um fluxo de água
em circuito do tipo ziguezague ao longo da carcaça, que facilita a
manutenção e a limpeza dos canais.
Este sistema de refrigeração apresenta um elevado grau de
proteção, podendo ser aplicado em ambientes extremos, fechados
e com uma elevada temperatura ambiente. Como a troca térmica do motor não depende do ambiente, permite as mais diversas
combinações de binário com rotação do motor, sem necessitar de
kits de ventilação forçada. Este motor está apto a operar com água
industrial tratada, assim como com várias temperaturas de entrada de água e diversos tipos de aditivos, sejam anticongelantes,
anticorrosivos ou outros. Esta atualização da linha WGM20 visa
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nos seguintes setores: indústria automóvel, máquinas-ferramentas, automação industrial, sistemas de acionamento, geração e distribuição de energia, engenharia de
controlo de processo, sistemas de transporte, defesa e
sistemas militares.

Banhos portáteis para calibração
de temperatura
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

O banho portátil para calibração da
Leyro, com uma profundidade de
imersão de 190 mm e um diâmetro
de 60 mm, permite uma gama de
temperatura = – 30ºC … 225ºC.
O banho para calibração da Leyro Instruments tem o
melhor desempenho, mesmo nas calibrações mais exigentes. Graças ao seu agitador magnético, ajustável com
potenciómetro, pode homogeneizar a sua área de calibração e por isso é um dos equipamentos mais fiáveis do
mercado graças à sua alta estabilidade de 0,05ºC e a sua
ótima uniformidade de 0,03ºC.

Conetores elétricos multi-contacto para
ambientes em ATEX da Maréchal Electric
Palissy Galvani, Electricidade, S.A.
Tel.: +351 213 223 400 · Fax: +351 213 223 410
info@palissygalvani.pt · www.palissygalvani.pt

São 3 os modelos de conetores multi-contacto
da Maréchal Electric que
permitem ligar até 12, 25
ou 37 contactos, para
alimentação elétrica, sinais de baixa intensidade ou dados, até 10 A.
Podem ligar-se equipamentos de teste, linhas
telefónicas, sinais de controlo de guindastes, avisos para
quadros sinópticos, mesmo em ambiente ATEX e mesmo
se muito agressivo. Os PXN12C, DXN25C e DXN37C estão
classificados para Zona 1&21, 2&22, em segurança aumentada Ex “e”.
Oferecem estanquidade IP 66/IP 67 e usam pinos
resistentes à corrosão, em prata niquelada, de contacto topo-a-topo, que permitem um número de operações
muito superior ao das tomadas normais, mesmo na presença de água e contaminantes. Toda a construção exterior é também em metal e à prova de corrosão. Quer na
versão fêmea, quer macho, podem ser fornecidos com
uma caixa de montagem mural, inclinada, ou com punhos
para serem usados como prolongadores, diversificando
a sua aplicação conforme o processo em causa. Todos
os modelos podem ser bloqueados, por questões de segurança, através de pernos de encravamento, que podem
levar cadeados em qualquer uma das posições, ligado ou
desligado. São muito fáceis e muito seguros de instalar,
tal como todos os equipamentos de conexão da Maréchal
Electric, paradigma industrial de segurança, fiabilidade e
durabilidade.
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“Com uma solução em casa baseada
no Microsoft Azure, estamos a dar
um primeiro passo importante
para trazer o projeto EPLAN para
a nuvem”. Os benefícios de um foco
maior em soluções de nuvem são
óbvios para Menderes: “Os utilizadores
têm sempre um acesso seguro aos
conjuntos de dados mais atualizados
na nuvem – a qualquer momento,
entre regiões e departamentos,
independentemente do dispositivo.
Isso resulta em economias de tempo
mensuráveis e num notável aumento
da eficiência na engenharia.”
atualizados na nuvem – a qualquer momento, entre regiões
e departamentos, independentemente do dispositivo. Isso
resulta em economias de tempo mensuráveis e num notável
aumento da eficiência na engenharia.”
As novas possibilidades na nuvem abrem, igualmente,
inovadoras oportunidades para os especialistas em automação na Lenze para que, automaticamente, completem
a sua própria nuvem com aplicações e os respetivos componentes. A API (Application Programm Interface – Interface de Programação de Aplicações) suportada pela EPLAN
transfere informação relevante dos equipamentos, desde a
nuvem onde estão localizados os Projetos EPLAN de uma
forma estruturada para uma versão de gestão de ativos. Ao
mesmo tempo, para ocorrer uma determinada poupança
de tempo, também elimina associações/designações erradas nos equipamentos.

ANTEVISÃO: EPLAN
COGINEER ADVANCED
Na Feira de Hannover 2018, a EPLAN também apresentou
um primeiro olhar para a próxima fase de expansão para
o EPLAN Cogineer – com o Cogineer Advanced, a EPLAN
oferecerá um software de automação exclusivamente
como uma solução de nuvem (software como um serviço). As duas áreas funcionais, Designer e Project Builder,
estarão assim exclusivamente disponíveis como soluções
baseadas em nuvem, com licenças separadas.

EPLAN DATA PORTAL:
CERCA DE 1 MILHÃO
DE DOWNLOADS MENSAIS
Desde o SPS IPC Drives, 18 novos fabricantes foram integrados no EPLAN Data Portal – o número total de empresas participantes aumentou, assim, para 224. O número de
downloads mensais é ainda mais impressionante, rondando
agora o número do milhão. Além disso, o número de utilizadores no portal é bastante notável: mais de 170 000 utilizadores estão registados, e com cerca de 820 000 dispositivo de dados, cada um deles pode rapidamente encontrar o
componente adequado para os seus projetos.
M&M Engenharia Industrial, Lda.
Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338
info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt
www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

