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notícias
Nova aplicação DesignSpark
Toolbox da RS Components
disponível para iOS, Android
e Windows
RS Components
Tel.: +351 800 102 037 · Fax: +351 800 102 038

aprovisionamento e controlo de stock. Além
das ferramentas de cálculo habituais e tabelas de comparação de componentes, inclui a
pesquisa de produtos, leitura de códigos de
barras, materiais de referência, modelos 3D e
muito mais.

saída SELV, adequado para TP1-256, proteção contra curto-circuito, a sobrecarga e sobretensão, indicador LED de funcionamento
normal, sobrecarga e botão de reinício de
bus, categoria III de sobretensão e 3 anos de
garantia.

Fonte de alimentação do bus KNX:
KNX-40E-128

Repositório – artigos técnicos

OLFER

Industriais

Tel.: +351 234 198 052 · Fax: +351 234 198 053

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

portugal@olfer.com · www.olfer.com

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
/AlphaEngenhariaPortugal/

marketing.spain@rs-components.com
pt.rs-online.com

A RS Components apresentou uma nova
aplicação para dispositivos iOS, Android e
Windows. A aplicação DesignSpark Toolbox
está disponível para uma transferência gratuita e oferece um ponto de acesso único a
materiais de referência eletrónicos comuns
e ferramentas de cálculo e conversão, num
formato fácil de utilizar para engenheiros,
fabricantes e estudantes de design eletrónico. A aplicação foi desenvolvida com Marcus Roskosch, o criador de diversas aplicações de grande sucesso para engenheiros, e
substitui a aplicação RS Toolbox, introduzida
em 2013 para iOS e que chegou a mais de
65 000 transferências.
A DesignSpark Toolbox oferece uma extensa gama de funções, agrupadas como
ícones no ecrã principal, incluindo calculadoras, conversores e tabelas de consulta para
engenharia. Estas funções incluem calculadoras de frequência, um configurador de
temporizador 555, calculadoras para diversos reguladores de tensão, amplificadores
operacionais, ferramentas essenciais como
conversores de sistemas de numeração,
uma calculadora da Lei de Ohm e tabelas de
consulta de tipos e tamanhos de baterias. A
aplicação oferece um nível elevado de personalização e está disponível em 17 idiomas
diferentes. Os utilizadores poderão também
aceder a muitas funcionalidades da comunidade da DesignSpark na aplicação, que põe
milhares de artigos e projetos da autoria dos
membros à sua disposição, abrangendo tudo,
desde Arduino e Raspberry Pi até IoT e Blockchain. A secção “Make” (Criar) proporciona
o local indicado para se manter a par de projetos em curso com secções para armazenar
ligações de websites, imagens, documentos
técnicos, e outros. Existe ainda o acesso ao
novo DesignSpark Marketplace, onde fabricantes e startups podem comprar e vender
as suas criações.
A aplicação pretende apoiar engenheiros, fabricantes e estudantes, auxiliando-os no design, listas de materiais (BOM),
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A MEAN WELL, uma referência mundial no
fabrico de fontes de alimentação para o controlo industrial, tem sido ativo no desenvolvimento de novos modelos ligados ao controlo inteligente, dando-nos a conhecer a sua
nova fonte de alimentação para o bus KNX.
O novo dispositivo KNX-40E-1280 foi criado
para responder às necessidades dos edifícios
inteligentes e do mercado imobiliário. O novo
dispositivo KNX-40E-1280 foi criado para
cumprir com as necessidades do mercado
dos edifícios e habitações inteligentes. Esta
é uma fonte de alimentação com uma corrente de saída de 1280 mA (30 V) com uma
elevada eficiência e um tamanho compacto.
Possui 2 saídas, uma para alimentar o bus
KNX e a outra saída adicional para alimentar
mais equipamentos KNX. Com uma ampla
gama de temperatura desde -30ºC a +70ºC,
satisfazendo todo o tipo de aplicações. Inclui
indicadores LED para o funcionamento normal, uma sobrecarga do bus e um botão para
reiniciar o carril.
A fonte KNX-40E-1280 permite transmitir informação dentro de um sistema bus
standard KNX que, juntamente com os dispositivos conetados entre si, mediante pares
entrançados, permitem monitorizar e controlar dentro de um edifício, a iluminação, a
subida/descida de persianas, sistemas de
segurança, gestão de energia, aquecimento,
sistemas de ventilação e ar condicionado,
sistemas de sinalização e de controlo, interfaces de superfície e sistemas de controlo de
edifícios, controlo remoto, medição, controlo
áudio/vídeo, eletrodomésticos, entre outros.
As instalações e os sistemas anteriormente
mencionados podem ser trocados e assim
todas as aplicações “inteligentes” no local
ou nos grandes edifícios podem ser controlados através de um sistema de interface de
controlo muito simples, integrado e uniforme. As caraterísticas mais importantes passam pela fonte de alimentação EIB/KNX com
bloqueador integrado, saída de 1280 mA,
versão inteligente com diagnóstico de bus,

ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções

A empresa ALPHA ENGENHARIA apresenta
o repositório de artigos técnicos que se
encontra disponível no website da empresa:
https://goo.gl/94syAT.
O objetivo deste repositório é promover a
divulgação de artigos técnicos no âmbito das
tecnologias de Instrumentação, Automação e
Válvulas. Todos os artigos técnicos publicados
são sucintos, de fácil leitura e orientados
para técnicos industriais de manutenção ou
projeto. Na expetativa que este repositório
possa ser uma ferramenta útil, no processo
de decisão da escolha da melhor solução
para uma aplicação industrial, a ALPHA
ENGENHARIA está disponível para esclarecer
qualquer dúvida técnico-comercial.

Novos quadros de distribuição
SDB 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

Devido à utilização de plásticos especiais
de grande qualidade, a nova série OBO
SDB cobre todos os requisitos dos quadros de distribuição modernos. Além disso
distingue‑se por garantir uma instalação
fácil e especialmente flexível. A robustez
da nova série de quadros de distribuição
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VX25 aço inoxidável e NEMA 4X
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt · www.rittal.pt

O novo sistema de armários de grandes
dimensões da Rittal, VX25, está agora
disponível numa versão 100% em aço
inoxidável para responder à grande
procura pela resistência à corrosão.
Além da estrutura interna, portas, painéis e placa de montagem, todas as
partes externas, como as dobradiças
de 180° e todas as variantes do punho de conforto, também são
feitas de aço inoxidável.
Normalmente os vários modelos de armários em chapa de aço
e aço inoxidável têm as categorias de proteção IP 55 e NEMA 12
como padrão, a versão opcional NEMA 4X com a sua proteção de
categoria IP 66 correspondente, e oferece uma maior proteção.
Isto significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos no VX25
estão protegidos de maneira fiável contra poeira, respingos de
água e jatos, mesmo sob condições exigentes.
Para atingir a alta categoria de proteção NEMA 4X, o armário
teve de passar, por exemplo, por um teste de jato de água, entre
outras coisas. Este procedimento (teste “mangueira”), no qual todas
as caraterísticas da vedação foram examinadas relativamente à
possibilidade de infiltração, usando um jato de água com corrente
superior a 240 litros por minuto durante um período de teste de
40 minutos/30 segundos (6 mm/s por comprimento de vedação),
confirmou que a água não penetrará o armário sob condições
comparáveis. Para além disto, o procedimento de teste inclui uma
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verificação da proteção contra poeira, resistência à corrosão e
proteção contra danos causados pela formação de gelo externo.
O design quase idêntico dos dois tipos de armários VX25 significa
que a engenharia do interior pode ser transferida 100% dos
armários de aço inoxidável para os armários NEMA 4X, e assim
as empresas de engenharia elétrica podem economizar tempo e
dinheiro em engenharia. Quando os armários de aço inoxidável
VX25 também precisam de ser equipados com tecnologia de
refrigeração com eficiência energética para aplicações em
ambientes exigentes, as novas unidades de climatização Blue e+
em aço inoxidável também estão agora disponíveis para empresas
de engenharia elétrica.

Invólucros industriais
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
/AlphaEngenhariaPortugal/

Os invólucros industriais do fabricante
Bernstein são adequados para encapsular
componentes elétricos, eletrónicos, pneumáticos ou pequenas unidades de controlo. Oferecendo uma elevada resistência ao
impacto e uma classe de proteção IP66,
IP68 ou IP69k. Os invólucros industriais da
Bernstein podem ser em alumínio, poliéster reforçado com fibra de
vidro, ABS ou policarbonato.
Todos os invólucros industriais estão disponíveis com
diferentes tipos de vedações, soluções de abertura e montagem
PUB
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ajustadas às suas especificações. Para além disso, com o serviço
de customização da Bernstein, todos os invólucros industriais
podem ser personalizados na maquinagem, na serigrafia e na
pintura, para responder às necessidades da sua aplicação e
design. A ALPHA ENGENHARIA convida a visitar o website https://
goo.gl/AxvpCB e conhecer melhor estes produtos.

Drive Selection disponível no Online Support

está disponível diretamente no Online Support e sem login; simples e rápido; são necessários poucos dados sobre a aplicação;
e o resultado, incluindo a recomendação do produto, é exibido
imediatamente. Os apropriados dados e documentos CAD estão
disponíveis imediatamente. A recomendação do produto pode ser
transferida diretamente para o configurador do produto ou para o
carrinho de compras.

Tel.: +351 231 209 670

XTS eXtended Transport System – o novo conceito
de motion da Beckhoff

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

Bresimar Automação, S.A.

SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222

O Drive Selection é uma nova ferramenta online de fácil utilização e disponível,
sem registo, no portal Online Support.
Clientes e interessados podem inserir
de forma simples alguns detalhes sobre
as condições da sua aplicação e de
operação, que a ferramenta sugere o
motorredutor da SEW-EURODRIVE
mais indicado. O ponto de partida para o
utilizador é a aplicação em causa. A ferramenta online inclui as 6
aplicações que são abertas mais frequentemente no Workbench
e ainda os seguintes produtos: motores assíncronos DRN.. combinados com o sistema modular standard de redutores: redutores
helicoidais, redutores helicoidais de veios paralelos, bem como
redutores com saída a 90º: de engrenagens sem-fim, cónicos e
SPIROPLAN®.
O resultado da seleção do acionamento é meramente uma recomendação e destina-se a servir de ponto de partida, a partir do
qual o utilizador pode selecionar o motorredutor mais adequado.
Se não houver condições operacionais ou ambientais específicas,
esta recomendação pode ser já o produto indicado para a aplicação. Infelizmente, uma declaração geral vinculativa não é possível,
pelo que o Departamento Comercial é obrigado a verificar as especificações do produto. As suas funções mais importantes passam
pela recomendação dos motorredutores adequados que inclui
uma indicação da capacidade de utilização do motor e do redutor;
ao pressionar um simples botão os motores e redutores de tamanho imediatamente superior são exibidos, para que se possam
avaliar as alterações na capacidade de utilização; testes adicionais
e instruções de aplicação fornecem uma segurança adicional para
aspetos que já foram considerados. E para ter em conta todos os
aspetos relevantes do acionamento, o utilizador pode transferir os
dados da ferramenta online diretamente para o Departamento Comercial da SEW-EURODRIVE.
Com a recomendação do produto, o utilizador recebe acesso aos dados CAD apropriados e à documentação do produto no
relatório de resultados. Uma recomendação do produto pode ser
processada online através do Drive Configurator. Ao transferir a
recomendação do produto para o carrinho de compras, o utilizador pode fazer uma consulta não vinculativa para o acionamento
pretendido ou encomendá-lo imediatamente. O utilizador também
pode solicitar uma opinião técnica ao Departamento Comercial da
SEW através de um comentário. Se for necessário outro conversor
de frequência, o utilizador pode selecionar um dos conversores
recomendados através da função de venda cruzada, existente no
carrinho de compras. O Drive Selection indica a gama de potência
mais adequada. Como habitualmente, as cotações e as encomendas são criadas automaticamente no SAP CRM. O Departamento
Comercial pode determinar, a partir do SAP CRM e do email de
informação, se o utilizador utilizou apenas a Drive Selection ou a
Drive Selection e o Drive Configurator. O Drive Selection tem algumas vantagens importantes: disponível no imediato; a ferramenta
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A Beckhoff, reconhecida e presti
giada marca alemã para soluções
de automação, tem já disponível no
mercado, o XTS (eXtended Transport System). Este sistema de transporte magnético guiado, apresenta
caraterísticas singulares que o distinguem das soluções convencionais.
Destacam-se a capacidade de transporte de carga aproximada
de 3 kg (por ponto de carga/mover), velocidade máxima até 4 m/s
e acelerações até 100 m/s². Esta solução apresenta uma precisão
de posicionamento de +/-0,15 mm @ 1,5 m/s e permite uma
repetibilidade < ±10 μm. A temperatura de funcionamento varia
entre os -10 e os +40 graus, com controlo de tensão de 24 VDC e
tensão de alimentação de 48 VDC. Todas as comunicações entre
a unidade de controlo e os módulos de motorização são efetuadas
via EtherCAT.
A versão standard tem uma classe de proteção IP65 e a
versão XTS Hygienic, vocacionada para a indústria farmacêutica
e alimentar, conta com proteção IP 69K, sendo totalmente à prova
de água e muito simples de limpar. Composto por um sistema
modular muito simples, permite variadas configurações de layout
(formato em “S”, retângulo, quadrado ou em linha reta (segmento
de reta “aberto”). Além do reduzido número de componentes deste
sistema, outra das caraterísticas de destaque é a flexibilidade de
operação através do software de controlo (alteração de parâmetros
e posicionamento), bem como uma significativa redução dos
tempos de transporte entre estações de manipulação/produção.
O design compacto, aliado à facilidade da instalação e operação,
simplificam o projeto mecânico e constituem uma solução
inovadora para a otimização da produção.

Schneider Electric lança Facility Expert Small
Business
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 lançou a
aplicação Facility Expert Small
Business, a mais recente inovação em quadros de distribuição
conetados para pequenos edifícios. O Facility Expert Small Business oferece uma monitorização contínua de equipamentos elétricos através da cloud. Este nível de conetividade ajuda a reduzir
os tempos de inatividade com custos elevados, um benefício importante para empresas que dependem de equipamentos elétricos
– como restaurantes, padarias e supermercados. “As pessoas
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vida prevista do sistema de acionamento, e tem uma outra ferramenta online que é o configurador de fusos onde o projetista
pode configurar a maquinagem dos fusos em ambas as extremidades, criar um desenho e encomendar diretamente o fuso.
As novas porcas são fabricadas com o material de alto desempenho iglidur J200. Em testes realizados no laboratório da igus,
este material alcançou uma duração de vida 3 vezes mais longa do
que a de um material standard para porcas, operando em fusos de
alumínio anodizado duro. Quando utilizado em combinação com
alumínio, este novo material para porcas reduz o ruído, amortece
as vibrações e é muito leve. São exemplos de aplicação comuns a
utilização em sistemas de portas de comboios e aeronaves, bem
como aplicações no setor da manipulação e da automação. Estão
disponíveis em stock porcas cilíndricas ou com flange, também
adequadas para a utilização em roscas de passo rápido ou roscas
trapezoidais com bloqueio automático.

Contadores do tipo Woltmann, para água fria
e água quente

utilizador estiver a certificar cobre ou fibra, terá o trabalho feito de
forma correta e dentro do prazo. Durante um tempo limitado compre um Certifier VIAVI Solutions e receba um plano de suporte SILVER: reparações, calibrações, serviço prioritário e vantagens do
Centro de Assistência Técnica (TAC).
Com o Certified G™ VIAVI pode certificar um cabo CAT6A em 9
segundos, economizando 30 minutos de cada vez que os utilizadores testem cabos 150 CAT6A. O CAT8 está preparado com um
teste de frequências de alcance de 2.5 GHz e garante uma certificação nível 1 de multimodo, monomodo e fibra MPO multimodo em menos de 6 segundos, automatize a análise passa/falha
para todos os tipos de fibra (com o microscópio de sonda opcional
p5000i). As vantagens deste programa passam pela certificação
completa da rede com um dispositivo, otimização da produtividade com o fluxo de trabalho de teste mais rápido do mercado, e
visualize os dados de configuração de teste e resultados das etiquetas nas extremidades locais e remotas.

ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos e Soluções Industriais

Adaptador compacto de calha metálica para
cablagem de cobre e fibra ótica estruturada

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

Phoenix Contact, S.A.

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

Tel.: +351 219 112 760 · Fax: +351 219 112 769

/AlphaEngenhariaPortugal/

O contador de água do tipo Woltmann da
BMETERS é reconhecido no mercado devido à sua qualidade incomparável e desempenho insuperável. É utilizado principalmente no campo industrial ou em
sistemas de distribuição de água em edifícios. A gama da BMETERS inclui medidores de água Woltmann para água fria até 30°C
e para água quente até 90°C.
Estes contadores de água possuem caraterísticas que facilitam a sua instalação, leitura e manutenção: a disponibilidade de
diferentes conexões flangeadas de 2” a 8” (50 mm – 200 mm) e
a possibilidade, em pedidos especiais, de fabricar tamanhos DN
maiores; a possibilidade da unidade de medição ser rapidamente
substituída, para reparação, sem necessidade de remover do sistema de tubagem o corpo do contador de agua; o mecanismo de
leitura ser montado no interior de uma cápsula hermeticamente
selada com transmissão magnética e a leitura direta em 6 rolos
numéricos. Estes medidores de água Woltmann têm aprovação
MID R100H – R100V e saídas de impulso que são pré-montados
como padrão. Os contadores de água Woltmann da BMETERS são
construídos com materiais de qualidade, resistente à corrosão, fatores reconhecidos pelos clientes.

Certificador de redes de cobre e fibra
Espectral Telecomunicações
Tel.: +351 214 714 624
et@espectraltelecom.pt · www.espectraltelecom.pt

O Certified G™ VIAVI equipa os técnicos
com os recursos necessários para
certificar de uma forma rápida, completa e correta as redes de cobre e de
fibra dos novos empreendimentos
para todos os tipos de cablagens
atuais e futuras. Para testar e certificar cobre até à categoria 6A, o Certified 10G é uma solução eficiente em
termos de custo. Sem suporte para fibra ou Classe FA, o Certifier10G é um certificador de cobre rápido e completo. Quando o
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www.phoenixcontact.pt

Os adaptadores para calha metálica oferecem a máxima flexibilidade
no espaço mais estreito. O invólucro de peça única encaixa rápida e
facilmente na calha metálica.
Para a transmissão de dados
com cabos de cobre e fibra ótica
estão disponíveis versões com ligações RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex e MTP. Com uma largura de
18 mm, o adaptador para calha permite a ligação rápida e fácil dos
variados módulos sem necessidade de ferramentas dedicadas.
Opcionalmente é possível ligar a blindagem à calha metálica. Existe ainda um acessório de acesso não autorizado ou acionamento
inadvertido - Layer 1 security.

eLED RKIT
ELT - ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.U
Tel.: +34 976 573 660 · Fax: +34 976 574 960
elt@elt.es · www.elt.es

O eLED RKIT é um módulo de 24
LEDs de elevada potência montados num dissipador de calor de
alumínio com uma combinação
de lentes que asseguram o IP67
e IK10, uma elevada eficiência
ótica e uma elevada saída de distribuição de luz, juntamente com
um driver 100% programável
com tecnologia eSMART com o qual se consegue um grande capacidade de programação e múltiplos modos de regulação; o que
permite uma grande flexibilidade e variabilidade para qualquer
aplicação em luminárias clássicas (Villa, Fernandina,…), iluminação industrial ou outros tipos de luminárias.
O eLED RKIT está disponível em diferentes temperaturas
de cor (PC Ámbar, 2200K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K)
e em diferentes distribuições de luz, tanto simétricas como
assimétricas. O driver 100% programável com tecnologia eSMART
incorpora esta solução, permite uma ampla programação e

