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notícias
Esta combinação permite a substituição
do SF6, ao mesmo tempo que se mantêm
as dimensões reduzidas e a rentabilidade.
A empresa envolveu outros grandes players
de mercado dos setores de utilidade pública e construção comercial/industrial, com
mentalidades semelhantes à sua, como por
exemplo a E.ON Sweden, numa variedade
de projetos-piloto, nos quais a nova tecnologia de comutação livre de SF6 já está
operacional atualmente. A Schneider Electric sublinha que a sua nova tecnologia de
comutação de média tensão livre de SF6
consegue um nível de eficiência económica
que é crucial para a indústria, e vital para a
adoção generalizada de mais equipamento
sustentável nesta área.
A empresa enfatizou ainda mais os benefícios das numerosas tecnologias digitais
que podem equipar o seu novo comutador.
Por exemplo, os sensores para a monitorização de condições podem desbloquear as
estratégias de gestão de assets preditivas e
preventivas, através da alimentação de dados
a ferramentas analíticas sofisticadas como
as que são oferecidas pela robusta arquitetura e plataforma EcoStruxure da Schneider
Electric.

KSC-01L: acoplador de linhas/
repetidor KNX-PT
OLFER
Tel.: +351 234 198 052 · Fax: +351 234 198 053
portugal@olfer.com · www.olfer.com

A OLFER continua a promover os dispositivos
KNX da marca MEAN WELL e, como novidade, apresenta o novo KSC-01L: um acoplador
de meios KNX-PT. Funciona como um dispositivo destinado a acoplar duas linhas de par
trançado, juntamente com a flexibilidade de
permitir, no modo de acoplador de linha, tanto
a ligação de uma sublinha KNX a uma linha
principal KNX, como de uma linha principal
KNX a uma linha de áreas KNX (ou linha back‑
bone KNX). Ou no modo de repetidor, a ligação de dois segmentos da mesma sublinha.
Os segmentos de até 4 linhas podem formar
uma só linha KNX PT, ligando 3 repetidores de
linha da série KSC.
O modelo KSC-01L tem integrada a função de filtragem automática de telegramas,
para facilitar a colocação em funcionamento
e a resolução de problemas. Com uma função manual para a filtragem de telegramas
de curta duração e o roteamento/repetição/
confirmação e configurações especiais disponíveis. Além disso está disponível, opcionalmente, a versão segura de dados KNX
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(KSC-02L), que protege eficazmente os dados do utilizador contra o acesso e manipulação não autorizados mediante encriptação
e autenticação.
As suas caraterísticas são: acoplador/repetidor de linha KNX-PT, função de filtragem
de telegramas, as mensagens longas admitem até 240 byte de APDU, rastreio do tráfego
entre as sublinhas, funções de diagnóstico e
função manual, e tem 3 anos de garantia.

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/

portuguesa de empresas e técnicos da
área das telecomunicações e tecnologias
relacionadas.
O ACIST como parceiro interventivo e
aconselhador acederá e colaborará nos grupos de trabalho para os quais seja chamado,
continuando o excelente trabalho que tem
vindo a prestar e a desenvolver em prol da
regulação no âmbito das telecomunicações,
assim como na respetiva divulgação por intermédio de ações, de publicações relacionadas e ainda através da sua área de formação
habilitante. Luís Peixoto considera que os desafios na área das telecomunicações são diários “e a eles temos a expetativa de conseguir
responder com rigor e conhecimento em prol
de uma associação cada vez mais presente
e ativa no setor.” E promete que a ACIST irá
“aconselhar, formar e acompanhar em prol do
desenvolvimento económico e tecnológico,
assim como da respetiva regulação.”

F.Fonseca apresenta o novo
termómetro de referência
multifuncional 286 da Additel
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 e
soluções de abertura e montagem 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. Pode visitar o we‑
bsite em https://goo.gl/AxvpCB.

Luís Peixoto é o novo Presidente
da ACIST
ACIST - Associação Empresarial de Comunicações
de Portugal
Tel.: +351 239 851 280 · Tlm.: +351 917 926 788
acist@acist.pt · www.acist.pt

Luís Peixoto é o novo Presidente da Direção
da ACIST – Associação Empresarial de Comunicações de Portugal, uma associação
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O novo termómetro de referência multifuncional 286 da Additel combina as capacidades de um termómetro de referência de topo,
o qual possui um sistema de aquisição de dados expansível e altamente capacitado, e um
multímetro de 8,5 dígitos. O ADT286 é capaz
de rastrear e gravar até 82 canais a 10 canais
por segundo. Os utilizadores podem configurar facilmente o ADT286 para realizar calibrações de campo e estudos de uniformidade,
bem como usar o instrumento no laboratório
como um termómetro de precisão e um multímetro de 8,5 dígitos.
Cada unidade disponibiliza um display a
cores sensível ao toque de 10,1”, controlo automático de temperatura para fontes de calor
Additel e outras marcas, bem como suporte completo de SPRTs, RTDs, termístores e
termopares. Como opção estão disponíveis
acessórios para suporte dos 82 canais de
medição, testes ambientais e de temperatura, assim como uma resistência de referência para fornecer suporte para a medição do
modo de relação SRPT, com incertezas tão
baixas quanto 1 ppm. Inclui, também, a possibilidade de comunicação Bluetooth, USB
e Ethernet (RJ-45). O novo termómetro de

