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EcoPlug aposta no par vencedor 
Imeon – Pylontech para um sistema 
de autoconsumo
QKSOL – Energy Solutions
Tel.: +34 93 480 84 66
info@qksol.com � www.qksol.com

A	 empresa	 portuguesa	 EcoPlug,	 especializada	
em	eficiência	energética,	realizou	recentemente,	
e	com	sucesso,	uma	instalação	de	autoconsumo	
onde	 instalou	 de	 um	 inversor	 híbrido	 trifásico	
IMEON	de	9,12	kW	e	baterias	de	lítio	de	Pylon‑
tech	 para	 garantir	 a	 acumulação	 até	 12	 kWh.	
A	captação	de	energia	solar	realizou‑se	mediante	
22	 módulos	 fotovoltaicos	 da	 Luxor	 260	Wp.	
A	acumulação	em	baterias	de	lítio	é,	de	facto,	uma	
aposta	atual	e	são	cada	vez	mais,	os	particulares	e	
as	empresas	que	querem	aproveitar	as	suas	van‑
tagens	para	a	redução	da	fatura	energética.

CIRCUTOR com novo catálogo: 
“Solução integral para supervisão 
de unidades fotovoltaicas”
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A	CIRCUTOR	 publicou	 o	 seu	 novo	 catálogo	
dedicado	à	Supervisão	Global	da	Unidade	Foto‑
voltaica.	Atualmente	a	energia	fotovoltaica	é	uma	
das	fontes	renováveis	mais	económicas.	A	cons‑
tante	subida	do	preço	da	energia	elétrica	 jun‑
tamente	 com	 a	 otimização	 nos	 preços	 dos	
elementos	que	integram	um	parque	fotovoltaico	
está	a	gerar	um	aumento	direto	do	investimento	
nestes	sistemas.	Por	 isso	a	potência	média	 ins‑
talada	 nas	 unidades	 de	 nova	 geração	 está	 a	
aumentar	diariamente,	necessitando	de	sistemas	
capazes	de	supervisionar	e	gerir	as	 instalações	
de	forma	permanente	e	interagir	com	todos	os	
seus	elementos,	assegurando	o	seu	ótimo	rendi‑
mento,	tanto	técnico	como	económico.

Neste	catálogo,	a	CIRCUTOR	oferece	uma	solu‑
ção	que	simplifica	e	facilita	o	completo	desen‑
volvimento	de	uma	aplicação	para	a	gestão	de	
uma	ou	várias	unidades	fotovoltaicas,	tanto	local	
como	 remotamente.	 O	 SCADA	 de	 supervi‑
são	 está	 totalmente	 orientado	 para	 cumprir	
com	 as	 necessidades	 de	 cada	 cliente.	A	 solu‑
ção	SCADA	da	CIRCUTOR	engloba	os	diferen‑
tes	aspetos	a	ter	em	conta	para	a	supervisão	de	
unidades	fotovoltaicas,	tanto	a	nível	de	software 
como	de	hardware,	uma	vez	que	consta	do	forne‑
cimento	de	sensores	e	dispositivos	de	controlo,	
juntamente	com	os	armários	rack	para	comuni‑
car	todo	o	sistema	com	o	software	SCADA	de	
supervisão.	Deste	modo,	os	clientes	podem	dis‑
por	de	uma	solução	feita	à	medida	capaz	de	cres‑
cer	juntamente	com	as	novas	necessidades	que	
possam	surgir	sempre	com	o	objetivo	de	realizar	
a	melhor	gestão	possível	da	sua	instalação.

INVERTEK DRIVES: bombagem 
solar com Optidrive P2
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090 � Fax: +351 229 618 001
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

A	 bombagem	 solar	 alimentada	 com	 energia	
solar	 fotovoltaica	confirmou‑se	como	uma	das	
formas	mais	equilibradas	e	sustentáveis	de	asse‑
gurar	o	abastecimento	de	água,	quer	para	fins	
de	consumo	humano,	animal	ou	para	sistemas	
de	rega,	em	grande	medida	porque	a	solução	
energética	conta	com	a	fonte	da	energia	no	local	
onde	é	sentida	essa	necessidade.	A	disponibili‑
dade	da	 luz	solar	 faz	com	que	esta	tecnologia	
seja	bastante	apetecível	e	a	evolução	tecnoló‑
gica	atual	está	cada	vez	mais	em	sintonia	com	o	
crescente	 investimento	no	aproveitamento	das	
energias	limpas	e	renováveis.
A	 INVERTEK	DRIVES	dispõe	de	um	variador	
de	frequência	particularmente	dedicado	a	siste‑
mas	fotovoltaicos	de	bombagem	solar	 isolados	
(offgrid)	e	compatível	com	motores	de	indução,	
de	 ímanes	permanentes,	síncronos	de	relutân‑
cia	e	de	corrente	contínua	sem	escovas.	Desta	
forma,	qualquer	instalação	fotovoltaica	pode,	por	
estar	distante	da	rede	elétrica	comercial,	ou	por	
questões	de	economia	de	 recursos,	 assegurar	
o	fornecimento	de	água	para	suprir	necessida‑
des	básicas	ou	abastecer	uma	unidade	produtiva	
com	água	de	rega.

Na	base	deste	novo	modelo	está	o	já	compro‑
vado	Optidrive	P2	que,	 com	a	 integração	do	
algoritmo	MPPT,	 assegura	 um	 funcionamento	
contínuo	 no	 ponto	 máximo	 de	 potência	 do	
sistema.	O	 seu	 amplo	 intervalo	de	 tensão	de	
entrada	permite	o	funcionamento	entre	os	345	
e	os	800	VDC	em	registo	HV	e	entre	os	185	e	
410	VDC	em	registo	LV,	aumentando	o	tempo	
útil	 de	 funcionamento.	 Este	 variador	 permite	
implementar	 3	 formas	 de	 controlar	 a	 função	
“WAKE UP/SLEEP”,	 obtendo	 assim	 um	 con‑
trolo	total	sobre	o	funcionamento	do	sistema.	
Por	outro	 lado,	o	Optidrive	P2	SOLAR	PUMP	
DRIVE	 apresenta,	 de	 série,	 compatibilidade	
com	os	protocolos	Modbus	RTU	e	CANopen	
(podendo	estas	opções	ser	alargadas	mediante	
interesse)	e	um	controlador	 lógico	programá‑
vel	 (PLC)	 interno	que	o	converte	na	 solução	
mais	satisfatória	para	as	aplicações	mais	exigen‑
tes.	Ao	utilizar	as	entradas	digitais	e	analógicas,	o	
variador	de	frequência	será,	a	todo	o	momento,	
conhecedor	do	estado	do	circuito	de	água,	apli‑
cando	portanto	as	ações	preventivas	necessárias	
caso	detete	alguma	falha	na	instalação.	A	INVER‑
TEK	lançou	este	modelo	com	classe	de	proteção	
IP20,	 IP55	e	 IP66,	 fazendo	dele	uma	das	solu‑
ções	mais	completas	para	a	bombagem	solar	no	
mercado.

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

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	refor‑
çado	com	fibra	de	vidro,	ABS	ou	policarbonato.
Todos	os	invólucros	industriais	estão	disponíveis	
com	diferentes	tipos	de	vedações;	soluções	de	
abertura	e	montagem	ajustadas	às	suas	especi‑
ficações.	Para	além	disso,	com	o	serviço	de	cus‑
tomização	 da	 Bernstein,	 todos	 os	 invólucros	
industriais	podem	ser	personalizados	na	maqui‑
nagem,	na	serigrafia	e	na	pintura	para	responder	
às	necessidades	da	sua	aplicação	e	design.
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Objetivo: solarização máxima
Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

A	Fronius	 apresentou	na	 Intersolar	em	Muni‑
que,	 na	Alemanha,	 a	 sua	 nova	 plataforma	 de	
512	m².	Uma	 integração	 inteligente	dos	 seto‑
res	de	energia,	eletricidade,	mobilidade	e	aque‑
cimento.	Diversos	convidados	de	todo	o	mundo	
procuraram	a	especialista	austríaca	para	saber	
mais	sobre	as	soluções	atuais,	 temas	 futuros	e	
sobre	 as	 pesquisas	 relacionadas	 com	o	 setor.	
O	método	de	armazenamento	da	Fronius	e	o	
novo	 programa	 Fronius	 System	 Partner	 tam‑
bém	foram	muito	bem	recebidos.	Como	a	Fro‑
nius	pensa	de	uma	forma	holística	sobre	redes	
de	distribuição,	os	visitantes	puderam	conhecer	
a	Fronius	Lumina,	a	primeira	tarifa	flexível	de	ele‑
tricidade	verde	para	a	Alemanha.
Seja	na	digitalização,	na	descarbonização	ou	na	
interligação	do	setor,	 todo	o	setor	da	energia	
está	em	transição.	A	Fronius	definiu	o	seu	obje‑
tivo	pensando,	de	forma	holística,	sobre	a	sola‑
rização	e	já	apresentou	casos	concretos	da	sua	
aplicação	na	 Intersolar.	No	 setor	da	 indústria,	
a	 geração	e	o	aproveitamento	de	hidrogénio	
verde	ainda	é	visto	como	algo	futurista.	A	Fro‑
nius	pesquisa	há	mais	de	15	 anos	 a	possibili‑
dade	de	aproveitamento	do	H2	e,	no	outono	de	
2018	 lançou	o	SOLH2UB,	o	primeiro	 sistema	
de	filtragem	de	H2	verde	da	Áustria.	Com	ele,	
a	Fronius	produz	e	armazena	hidrogénio	verde	
descentralizado,	 aproveita	 o	 calor	 residual	 e,	
conforme	a	necessidade,	disponibiliza‑o	para	a	
mobilidade.	A	Fronius	também	conta	com	uma	
solução	para	o	importante	setor	de	mobilidade,	
com	a	empresa	Hardy	Barth.	Um	Solar‑Wall‑
box,	 inteligente	e	 acoplado	 com	um	 inversor	
Fronius.	Os	destaques	incluíram	a	apresentação	
das	soluções	de	gestão	de	fluxo	de	energia	da	
Fronius.
Devido	ao	grande	número	de	soluções	de	par‑
ceiros	 no	 stand	 da	 Fronius	 foi	 reconhecida	 a	
importância	das	parcerias	da	Fronius.	Nos	últi‑
mos	20	anos,	 a	exclusiva	 rede	Fronius	Service 
Partner	tem	sido	a	espinha	dorsal	bem‑sucedida	
da	Fronius.	Com	um	programa	abrangente	de	
treinamento e webinars,	a	Fronius	ajuda	os	seus	
parceiros	 a	 construir	 e	 a	 expandir	 seu	 know-
-how	e	a	se	desenvolverem	de	forma	constante.	
No	futuro,	por	pensar	em	sistemas	de	energia	

de	forma	holística,	o	nome	da	rede	de	parcei‑
ros	irá	mudar.	No	médio	prazo,	o	Fronius	Service 
Partner	transformar‑se‑á	no	Fronius	System Part-
ner.	O	método	de	armazenamento	da	Fronius	
oferece	soluções	personalizadas	para	as	neces‑
sidades	 individuais	dos	 seus	 clientes.	Desde	o	
armazenamento	de	água	quente	com	o	Fronius	
Ohmpilot,	passando	por	produtos	de	armazena‑
mento	compatíveis	com	os	principais	 fabrican‑
tes,	como	LG	ou	BYD,	até	à	solução	totalmente	
integrada	de	uma	única	fonte,	o	Fronius	Energy 
Package.	A	Fronius	Lumina,	uma	tarifa	flexível	de	
eletricidade	verde,	 foi	a	grande	novidade	apre‑
sentada	na	Intersolar.	Para	o	instalador,	a	Fronius	
Lumina	é	uma	 solução	de	energia	 sustentável	
que	pode	ser	usada	para	otimizar	a	oferta	para	
os	 seus	 clientes	 e	 conseguir	 futuros	negócios.	
Para	o	cliente	final,	este	produto	oferece	a	pos‑
sibilidade	de	obter	eletricidade	verde	da	região	
sem	 obrigação	 contratual,	 de	 forma	 barata,	
transparente	e	sustentável.

QKSOL obtém acreditação 
de IMEON “Official Reseller 2018”
QKSOL – Energy Solutions
Tel.: +34 93 480 84 66
info@qksol.com � www.qksol.com

A	IMEON	Energy	criou	uma	certificação	espe‑
cífica	 para	 distinguir	 os	 distribuidores	 que	 se	
destacam	pelo	seu	compromisso	com	a	marca.	
Especificamente,	o	certificado	valida	o	seu	pro‑
fundo	conhecimento	técnico	sobre	toda	a	gama	
de	 equipamentos	 tal	 como	 a	 sua	 capacidade	
para	 oferecer	 uma	 elevada	 qualidade	 de	 ser‑
viço	em	tudo	aquilo	que	for	relativo	ao	aconse‑
lhamento	sobre	o	equipamento	mais	adequado	
para	cada	projeto,	 logística	e	entregas	a	clien‑
tes,	acompanhamento	do	funcionamento	e	ges‑
tão	de	incidências,	entre	outros.
Esta	 acreditação	demonstra	 a	 confiança	que	 a	
IMEON	Energy	deposita	nos	seus	clientes	e	dis‑
tribuidores,	e	acredita	que	a	comunidade	mun‑
dial,	onde	empresas	como	a	QKSOL	obtém	uma	
especial	relevância	por	serem	consideradas	como	
uma	 extensão	 da	 própria	 marca,	 oferecendo	
um	serviço	de	sucesso	aos	seus	próprios	clien‑
tes.	A	QKSOL	comercializa	a	marca	IMEON	para	
Espanha	e	Portugal	desde	junho	de	2014,	e	ao	
longo	destes	anos	manteve	um	papel	muito	ativo,	
sendo	distribuidor	de	referência	nestes	mercados.

Stock de Válvulas & 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	publicou	 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	válvu‑
las	de	diferentes	tipos	como,	por	exemplo,	vál‑
vulas	macho	esférico,	válvulas	agulha,	válvulas	de	
retenção,	válvulas	borboleta,	válvulas	pneumá‑
ticas,	 válvulas	 redutoras	de	pressão,	 purgado‑
res,	eletroválvulas	e	válvulas	de	sede	 inclinada.	
Desde	 o	 primeiro	 dia	 que	 a	ALPHA	 ENGE‑
NHARIA	 aposta	 na	 procura	 das	 melhores	
soluções,	passando	por	uma	seleção	de	forne‑
cedores	de	renome	mundial,	um	bom	prazo	de	
entrega	 para	 uma	 grande	 variedade	 de	 solu‑
ções	 e	 uma	 assistência	 técnica,	 que	 procura	
definir	a	escolha	mais	adequada	para	a	sua	apli‑
cação	industrial.	Pode	fazer	o	download,	de	ime‑
diato,	do	novo	folheto	–	Válvulas	&	Acessórios	
em	https://goo.gl/TUFrfa	ou	se	preferir	visitar	o	
website	www.alphaengenharia.pt.

Rittal apresenta o sistema “perfeito” 
na feira de Hannover
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

A	Rittal	Portugal	embarcou	numa	viagem	extraor‑
dinária	ao	país	da	sua	casa	mãe	com	41	dos	seus	
clientes	e	parceiros	de	negócios	para	a	apresen‑
tação,	em	primeira	mão,	do	seu	novo	sistema	de	
armários	industriais	na	feira	de	Hannover,	a	feira	
de	 referência	mundial	 de	 tecnologia	 industrial.	
A	empresa	exibiu	as	suas	novas	soluções	VX25	
num	recinto	de	destaque	com	mais	de	2300	m2.



Vantagens em termos de poupança energética
A	perda	térmica	por	ventilação	é	a	perda	de	calor	mais	importante	
que	tem,	hoje	em	dia,	uma	habitação	standard	construída	segundo	as	
exigências	do	Código	Técnico	de	Edificação	(CTE)	atual,	já	que	este	
obriga	a	ventilar	de	forma	considerável	e	contínua	as	habitações,	o	
que	pressupõe	uma	perda	térmica	exagerada.	
Segundo	a	norma	passiva,	a	ventilação	de	uma	habitação	dever	ser	

aproximadamente	3	vezes	inferior	ao	que	se	exige	no	CTE,	uma	vez	
que	assim	se	reduz	imenso	a	perda	térmica	por	ventilação.	De	qualquer	
forma,	o	resto	das	perdas	térmicas	(transmissões,	pontes	térmicas,	entre	
outros)	são	tão	reduzidas	que	inclusive	a	ventilação	requerida	pela	norma	
passiva	adquire	uma	importância	excecional.	Na	casa	eficiente	Mz,	36%	
do	consumo	de	aquecimento	deriva	das	necessidades	de	ventilação. 

No	caso	deste	projeto	em	concreto,	a	carga	térmica	total	da	habi‑
tação	reduz‑se	de	2150	W	a	1300	W,	38%	graças	ao	sistema	de	recu‑
peração	de	calor	de	90%,	conseguindo,	por	conseguinte,	 reduzir	o	
consumo	de	aquecimento	de	27	W/m2	para	17	W/m2.	
O	objetivo	nesta	habitação	é	chegar	a	um	consumo	de	14	W/m2, 

melhorando	ainda	alguns	aspetos.	De	qualquer	modo	seria	impossí‑
vel	alcançar	este	consumo	sem	uma	ventilação	com	recuperação	de	
calor	de	elevada	eficiência.	

Figura 3 Fotografia da fachada interior da habitação. Trata-se de uma fachada ven-

tilada de madeira, atrás da qual se situam as tomadas externas de impulsão e extra-

ção do sistema de ventilação.

Figura 2 Fotografia do interior da habitação terminada, onde apenas se pode apre-

ciar uma grelha de impulsão de ar branca na parte superior direita da imagem.

Zehnder Group Ibérica Indoor Climate, S.A.
Tel.:	+34	902	106	140	�	Fax:	+34	902	090	163
info@zehnder.es	�	www.zehnder.es

PU
B.



produtos e tecnologias

84

em	linha,	a	nova	tecnologia	de	ventiladores	FlowGrid	e	de	fluxo	constante	
FlowControl,	entre	outras.
São	várias	as	razões	pelas	quais	Zehnder	ComfoAir	Q	é	considerada	a	gera‑
ção	mais	eficiente	de	unidades	de	ventilação.	Uma	delas	passa	pelo	permu‑
tador	de	calor	em	forma	de	diamante,	patente	da	Zehnder,	permite	um	uso	
eficiente	do	espaço	interior.	Esta	nova	forma	–	que	substitui	a	anterior,	hexa‑
gonal	–	é	entre	20%	e	30%	maior.	O	ar	circula	pelo	interior	do	permutador	
de	calor	através	de	ranhuras	de	diferentes	alturas.	Estes	canais	facilitam	a	
passagem	de	ar	em	contracorrente,	assegurando	um	fluxo	constante	e	uma	
perda	de	pressão	inferior,	permitindo	que	haja	uma	resistência	de	ar	menor	
e	um	nível	de	eficácia	superior.	A	somar	a	isso	existe	a	nova	tecnologia	de	
ventiladores	(FlowGrid)	e	sistema	de	pressão	constante	(FlowControl)	que	
garante	uma	unidade	mais	eficiente	e	silenciosa.	A	grelha	(FlowGrid)	otimiza	
o	fluxo	de	ar	no	ventilador	e	reduz	a	poluição	acústica.	A	forma	e	a	colo‑
cação	da	carcaça	em	espiral	alinhada	com	os	ventiladores	possibilitam	uma	
resistência	muito	reduzida.	A	grelha	dirige	e	otimiza	a	condução	de	ar	para	o	
ventilador,	para	uma	menor	corrente	turbulenta	e	um	menor	nível	de	ruído.	
Um	novo	sistema	de	pressão	por	fluxo	constante	(FlowControl)	garante	a	
máxima	recuperação	do	calor	e	um	fornecimento	equilibrado	do	ar.	A	velo‑
cidade	é	ajustada	automaticamente	através	de	sensores,	o	que	equilibra	os	
volumes	de	ar.	Uma	nova	forma	de	equilibrar	as	correntes	para	alcançar	um	
maior	conforto	e	uma	eficiência	energética	superior.
O	sistema	de	conforto	adaptável	ao	clima	e	de	pré‑aquecimento	modular	
é	outra	caraterística,	uma	vez	que	os	graus	de	temperatura	interior	con‑
fortável	não	são	os	mesmos	se	o	dia	anterior	 foi	 frio	ou	quente.	Se	os	
dias	anteriores	tiverem	sido	nublados	e	frios,	uma	temperatura	de	18ºC	
será	a	adequada,	enquanto	se	os	dias	anteriores	tiverem	sido	soalheiros	e	
quentes,	iremos	necessitar	de	20ºC	para	ter	uma	temperatura	confortável.	
O	novo	sistema	de	bypass	modulador	em	linha	permite	obter	uma	infor‑
mação	contínua	do	clima	exterior	e	interior	através	de	sensores	de	humi‑
dade,	e	assim	é	possível	adaptar	o	clima	interior	das	divisões	em	função	da	
média	das	leituras	obtidas	ao	longo	dos	dias	anteriores.	Graças	ao	sistema	
de	pré‑aquecimento	modular,	é	possível	um	controlo	da	temperatura	de	
entrada	do	ar	e	otimizar	assim	o	seu	fornecimento,	reduzindo	as	perdas	de	
pressão	e	o	consumo	de	eletricidade.

Configure individualmente a sua solução PTFIX
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

Os	blocos	de	distribuição	
de	potencial	com	tecno‑
logia	 de	 ligação	 Push-In, 
PTFIX,	da	Phoenix	Con‑
tact	 estão	 agora	 dispo‑
níveis	 para	 condutores	
de	 4	 mm².	 Os	 blocos	
podem	 ser	 combina‑
dos	entre	si,	facilitando	a	

montagem.	Existem	versões	com	6,	12	e	18	pólos	que	estão	disponíveis	
em	11	cores	diferentes.	Além	do	encaixe	clássico	em	calha	DIN	de	35	ou	
15	mm,	existem	flanges	de	suporte	para	uma	montagem	direta	em	platine	
ou	por	adesivo	universal.
Agora	também	pode	utilizar	bornes	de	passagem	de	2,5	mm²	da	mesma	
família,	tendo	todas	as	funcionalidades	dos	blocos	em	termos	de	montagem	
e	acessórios.	Estes	bornes	ou	blocos	de	duas	ligações	podem	ser	combi‑
nados	 livremente	com	a	restante	família.	Experimente	o	novo	configura‑
dor	online	da	família	PTFIX,	onde	pode	construir	a	sua	solução	incluindo:	
número	de	posições,	opções	de	montagem,	cores	e	marcações.

Bresimar Automação apresenta unidade 
de carregamento VersiCharge para viaturas elétricas
Bresimar Automação, S.A.
Tel.: +351 234 303 320 � Tlm.: +351 939 992 222
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.pt
 

A	 Bresimar	 Automa‑
ção	 complementou	 o	
seu	 portefólio	 com	 as	
novas	 unidades	 de	 car‑
regamento	 para	 viatu‑
ras	elétricas	VersiCharge	
da	 Siemens.	 A	 unidade	
de	 carregamento	 Ver‑
siCharge	 é	 compatível	

com	todos	os	veículos	elétricos	plug-in.	O	seu	cabo	de	carga	extra	longo,	
com	até	7	metros,	permite	o	carregamento	do	veículo	elétrico	com	saída	
de	energia	que	pode	ser	ajustada	para	corresponder	à	capacidade	da	ins‑
talação.	Os	diferentes	modelos	variam	de	4,6	kW	até	22	kW.	O	equipa‑
mento	encontra‑se	preparado	para	a	instalação	em	ambientes	internos	e	
externos,	com	um	Índice	de	Proteção	IP56.	

Banhos portáteis para calibração de temperatura 
– Promoções (6.º aniversário)
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	…	
225°C.
O	banho	para	calibração	

da	Leyro	Instruments	tem	um	ótimo	desempenho,	mesmo	nas	calibrações	
mais	exigentes.	Graças	ao	seu	agitador	magnético,	ajustável	com	um	poten‑
ciómetro,	pode	homogeneizar	a	sua	área	de	calibração	e,	por	 isso,	é	um	
dos	equipamentos	mais	fiáveis	do	mercado	graças	à	sua	alta	estabilidade	
de	0,05°C	e	à	sua	ótima	uniformidade	de	0,03ºC.	Aproveite	as	promoções	
do	6.º	aniversário	e	faça	de	imediato	o	download	do	folheto	–	https://goo.
gl/B3jxTp	ou	se	preferir	pode	visitar	o	website,	www.alphaengenharia.pt.

Macros para a domótica
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

Para	um	projeto,	os	dados	globais	são	como	o	óleo	para	um	motor.	Com	
estes	dados,	os	processos	funcionam	de	forma	mais	harmoniosa	–	e	sim‑
plesmente	melhor.	Os	utilizadores	poupam	imenso	tempo	quando	podem	
utilizar	macros	completas	e	não	as	têm	que	criar	do	zero.	A	partir	da	ver‑
são	2.8,	o	fornecedor	de	soluções	EPLAN	oferece	um	conjunto	de	macros	
agrupadas	para	o	setor	da	domótica.	Estes	dados	gratuitos	aumentam	as	
vantagens	para	os	utilizadores	e	complementam	o	enorme	conjunto	de	


