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Base de dados de stakeholders 
na área das Energias Renováveis 
Marinhas 

O MARINERG-i é um projeto europeu do 
H2020 no qual o WavEC colabora, e que tem 
como objetivo produzir um plano científi co e 
um plano de negócios para uma entidade jurí-
dica independente (ERIC) para infraestru-
turas de teste distribuídas - unidas para criar 
um centro integrado para desenvolver energia 
renovável offshore. Ao consolidar experiência, 
competência, investimento e acesso a infraes-
truturas de investigação o MARINERG-i irá pro-
mover inovação numa gama de tecnologias de 
energia renovável offshore, e ao longo de várias 
fases de desenvolvimento. Sendo a única plata-
forma integrada para energia renovável offshore 
nesta escala, estará no epicentro desta indús-
tria emergente.
Neste sentido, o projeto está a criar uma base 
de dados de stakeholders e gostaria de convi-
dar todos os interessados a subscrever a mailing 
list do MARINERG-i para: receber a newsletter; 
receber informação sobre oportunidades de 
fi nanciamento e convite para eventos ligados ao 
MARINERG-i; participar em inquéritos de forma 
a incluir o feedback dos stakeholder na proposta 
fi nal e no modelo de negócio da futura infraes-
trutura distribuída MARINERG-i. Este tipo de 
contacto não será muito frequente, pois a news-
letter é enviada a cada 6 meses, e pedidos de 
informação são pontuais.

Stock de válvulas e acessórios
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos 
e Soluções Industriais
Tel. +351 220 136 963 � Tlm. +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

A ALPHA ENGENHARIA publica um novo 
folheto na área de válvulas & acessórios para 
promover, junto dos técnicos de manutenção e 
projeto, algumas soluções.
Neste folheto divulgam uma seleção de vál-
vulas de diferentes tipos, como por exemplo 
válvulas macho esférico, válvulas agulha, vál-
vulas de retenção, válvulas borboleta, válvu-
las pneumáticas, válvulas redutoras de pressão, 
purgadores, eletroválvulas e válvulas de sede 
inclinada. Desde o primeiro dia que a ALPHA 

ENGENHARIA aposta na procura das melho-
res soluções, passando por uma seleção de for-
necedores de renome mundial, um bom prazo 
de entrega para uma grande variedade de solu-
ções e uma assistência técnica, que procura defi -
nir a escolha mais adequada para a sua aplicação 
industrial.

F.Fonseca apresenta novo catálogo 
formação 2018
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 � Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com � www.ffonseca.com

/FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

Todo o trabalho da F.Fonseca é orientado, única 
e exclusiva mente, para a satisfação das orga-
nizações que lhes confi am o desenvolvimento 
pessoal e profi ssional dos seus colaboradores. 
É grande a responsabilidade de formar e ensi-
nar, uma vez que o que fazem pode e deve ter 
um impacto positivo na produtividade e rentabi-
lidade de profi ssionais e empresas. 
As constantes melhorias que implementam nas 
ações que promovem, os novos parceiros que 
procu ram e os novos meios pedagógicos que 
adquirem reforçam esse compromisso. Prova 
disso é o número de novas ações que promo-
vem relativamente a 2017. São quase 40% do 
novo catálogo formação 2018, comprovando 
a irrequietude e vitalidade que tanto nos cara-
terizam. Este trabalho é fruto de muito envol-
vimento e grande dedicação de todos os que 
integram a equipa da F.Fonseca, colaborado-
res e parceiros externos, mas resulta também 
da essencial colaboração dos formandos e suas 
organizações que continuamente transmitem 
as suas necessidades e expectativas. Peça o seu 
catálogo gratuitamente através do email forma-
cao@ffonseca.com ou faça o download da ver-
são digital em www.ffonseca.com/downloads.

Smurfi t Kappa em Pitea, Suécia, 
atualiza os seus sistemas de 
monitorização da condição com 
a nova geração SKF
SKF Portugal – Rolamentos, Lda.
Tel.: +351 214 247 000 � Fax: +351 214 173 650
skf.portugal@skf.com � www.skf.pt 

Para evitar paragens não programadas, a fábrica 
de papel Smurfi t Kappa em Pitea, Suécia, está a 
implementar um sistema de monitorização de 
nova geração, o IMx-8 da SKF. O sistema mede 
em simultâneo, e emite um alarme à menor alte-
ração no desempenho, aumentando assim o 
nível de controlo sobre a condição do equipa-
mento. Além de vibrações, o sistema pode tam-
bém incorporar outros parâmetros do processo, 
como pressão e temperaturas, para melhorar 
ainda mais a perceção da integridade da máquina. 
A Smurfi t Kappa está a atualizar as unidades de 
monitorização LMU existentes da SKF para o 
novo IMx-8 e está a ligar as unidades de medi-
ção à versão mais recente do software de moni-
torização, @ptitude Observer, também da SKF. 
Mais de 1000 pontos de medição, nas máqui-
nas de papel PM1 e PM2, são continuamente 
monitorizados. “A manutenção reativa é quatro 
vezes mais dispendiosa do que a manutenção pro-
gramada, logo a tendência dentro da indústria é 
para programar manutenção”, diz Hans Steding, 
Coordenador de Negócios para Monitorização 
da Condição da SKF, em Lulea.
A SKF é pioneira no desenvolvimento de moni-
torização avançada da condição, com ativida-
des de pesquisa na Suécia, tecnologia testada e 
comprovada e desempenho documentado em 
muitas fábricas, por todo o mundo. “Ao identifi -
car a causa de uma falha no equipamento, é pos-
sível criar os meios para impedir uma paragem. 
Isto aumenta a vida útil da máquina e economiza 
enormes somas em custos de manutenção para a 
empresa”, diz Hans.
A Smurfi t Kappa, em Pitea, é a maior fábrica 
de kraftliner da Europa e todos os anos fabrica 
700 000 toneladas, de um papel utilizado na pro-
dução de cartão ondulado de elevada qualidade. 
O kraftliner é feito de novas fi bras, material de 
madeira em bruto, o que signifi ca que o papel 
tem boa capacidade de impressão, é muito forte 
em ambientes húmidos e é quimicamente e bio-
logicamente limpo. A Smurfi t Kappa em Pitea, 
tem cerca de 510 funcionários. “Aqui na Smur-
fi t Kappa em Pitea, estamos ansiosos pelo novo 
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Juntamente com as caixas de junção disponíveis como acessórios, 
o cliente pode obter uma arquitetura de dispositivos descentralizada 
com quase todas as estruturas de comunicação e sistemas de barra-
mento, incluindo Modbus/TCP, PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP. A 
conexão de barramento à caixa de junção usa um cabo híbrido blin-
dado com conetor codificado por M12 A. Ao mesmo tempo fornece 
os módulos com uma tensão operacional de 24 V a 36 V DC. Uma 
conexão plug-in M8 adicional no visor do compartimento permite 
que sensores externos sejam conetados para automação. Os displays 
do compartimento são projetados para uma temperatura de opera-
ção de 0 a 45ºC a uma humidade de 30 a 80%. A caixa é composta 
por plástico PA66 resistente ao impacto.

A solução Pick-to-Light da Weidmüller permite o fornecimento 
oportuno de peças necessárias e suporte à medida para o traba-
lho manual na indústria e intralogística, com taxas de erro reduzidas 
e produtividade significativamente melhorada. 

Figura 3 A opção de conexão para sensores externos permite a integração de reco-

nhecimento automático no fluxo de trabalho, o que reduz ainda mais as taxas de erro.

Figura 4 O robusto IP54, o invólucro protegido IK05 e a cablagem blindada garan-
tem um serviço fiável num ambiente industrial adverso.

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

PU
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LED na série WLS27, os modelos multicores com EZ-STATUS™ apresen-
tam uma estrutura interna muito duradora, possuem um invólucro de poli-
carbonato bastante robusto, anti-choque, para uma vida operacional longa 
e sem manutenção. Cada luminária LED na série WLS27 possui uma cons-
trução robusta IP66, IP67 e IP69K adequada para uma utilização em aplica-
ções onde a exposição a água de alta pressão, alta temperatura, solventes, 
óleos de corte e produtos químicos corrosivos é comum. A versatilidade 
e robustez oferecida pelas luminárias WLS27 Multicor LED com EZ-STA-
TUS™ facilitam a indicação visual numa ampla gama de equipamentos, 
áreas de trabalho, entradas e pontos de acesso e em qualquer local onde 
se beneficie de iluminação e indicação de alta visibilidade.

Biocooler  Solar: sem consumo/custo energético  
– 100% Solar
Chatron, Lda.
Tel.: +351 256 472 888 � Fax: +351 256 425 794
www.chatron.pt

2018 coincide com o lan-
çamento das unidades 
Chatron Biocooler Smart 
Solar. Este produto vinha 
a ser pensado e traba-
lhado há já largos meses 
a esta parte. Entretanto 
foram validados todos os 
equipamentos e foi lan-

çado no mercado no início de 2018. A partir de agora todas as indústrias, 
armazéns e grandes áreas em geral podem ter climatização e ventilação a 
custo zero, utilizando as unidades Biocooler Solar da Chatron.
Para tal basta selecionar a quantidade de kits Biocooler Solar necessários 
para um bom arrefecimento do espaço. O dimensionamento é exatamente 
igual ao das unidades Biocooler standards. Temos que saber a área, o pé 
direito e aplicar a fórmula habitual com o número de renovações necessá-
rias para o tipo de actividade desenvolvida no espaço a arrefecer. A pensar 
já em todas as situações e nas fábricas que trabalham 24 horas (com neces-
sidade de arrefecimento durante a noite), a Chatron desenvolveu o kit de 
ligação à rede que permite que quando a quantidade de luz do dia baixe 
a determinado valor, o sistema comute para a rede mantendo o funciona-
mento 24 horas/dia. Estima-se que o retorno do investimento em unidades 
Biocooler Solar em detrimento das unidades standard seja inferior a 3 anos 
nos casos de média utilização (apenas 5 meses por ano) e inferior a 2 anos 
em fábricas com necessidades permanentes de ventilação e arrefecimento.

RUTRONIK POWER: Soluções de sistema escaláveis 
na PCIM Europe 
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Tel.: +351 252 312 336 � Fax: +351 252 312 338
rutronik_pt@rutronik.com � www.rutronik.com

A RUTRONIK ocupará o stand 628 no Pavilhão 9 da PCIM Europe em 
Nuremberga de 5 a 7 de junho, apresentando uma gama de soluções esca-
láveis para transformar energia, comutar fases de energia e conetar cargas 
resistivas, capacitivas e indutivas.
A campanha POWER da RUTRONIK disponibiliza uma gama completa 
de componentes para várias classes de energia e áreas de aplicação. Com 
a combinação de peças ativas, passivas e eletromecânicas, o RUTRO-
NIK POWER abrange todos os componentes do grupo de montagem, 

possibilitando a produ-
ção de soluções escalá-
veis para todos os tipos 
de conversão e ativando 
ativamente as aplicações 
de energia com cargas 
resistivas, capacitivas e 
indutivas. 
Vários fabricantes esta-

rão representados no stand da RUTRONIK na PCIM Europe com seus 
próprios produtos, incluindo a Infineon, Panjit, RECOM, Rohm e STMicroe-
lectronics. Paralelamente, Andreas Mangler, Diretor de Marketing estraté-
gico da RUTRONIK, fará uma palestra intitulada “Gestão térmica de células 
de íones de lítio em baterias”.

Reduza as referências de stock com os novos 
interruptores de posição
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Tel. +351 220 136 963 � Tlm. +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

A BERNSTEIN AG apre-
senta a nova série IN62 
e IN65 de interruptores 
de posição, uma solução 
robusta e fiável para apli-
cações de segurança e de 
posicionamento em dife-
rentes setores industriais. 
A principal caraterística 

da série IN65 é o seu inovador grampo metálico para fixação do atuador 
ao corpo do interruptor de posição, em vez de usar os parafusos. Desta 
forma, sem ferramentas, pode-se substituir rapidamente e rodar o atuador 
em incrementos de 45º.
Na nova série IN65, além da ampla gama de atuadores e de contactos elé-
tricos do tipo slow-action e snap-action, foi aumentada a vida útil mecânica 
dos contactos com comutações fiáveis mesmo em baixas correntes (24 V, 
1 mA). Agora são possíveis 30 milhões de ciclos de comutação em vez dos 
10 milhões anteriores. A série IN65 de interruptores de posição com um 
conceito modular – em que o corpo, o atuador e o sistema de comutação 
são intercambiáveis – não só reduz os custos de armazenamento, como 
permite que cada cliente possa escolher a sua própria solução. Devido à 
construção metálica do atuador e do grampo, o interruptor posição IN65 
é bastante robusto. 

Servocontrolador descentralizado: MOVIAXIS® MMD60B
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

O servocontrolador descentralizado MOVIAXIS® MMD60B concebido 
para a instalação no campo, combina a elevada capacidade de sobrecarga 
com uma construção compacta e robusta. É a solução indicada para siste-
mas com grande extensão com módulos de máquinas encadeados. Os seus 
sistemas e módulos de máquinas encadeados apresentam uma extensão 
de 10 metros até algumas centenas de metros? Nesse caso, a capacidade 
funcional de todas as unidades modulares do sistema é um fator decisivo.
Estes módulos de sistema só são autonomamente funcionais e só podem 


