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EOS E2. Para o rotor, a FUCHS destaca o STABYL EOS E2; para o multiplica-
dor o RENOLIN UNISYN CLP 320, GEARMASTER ECO 320, gleitmo 805 e 
gleitmo	WSP	5040;	para	o	acoplamento	o	STABYL	EOS	E2	e	o	gleitmo	585	K;	
para o sistema de embraiagem destacam o STABYL EOS E2 e o gleitmo 585. 
Para o gerador, a FUCHS aconselha o STABYL EOS E2, URETHYN XHD 2, 
Rivolta SLX, STABYL EOS E2; para o sistema hidráulico há a gama ECO HYD S 
e a gama PLANTOHYD, RENOLIN HVI 32 GA e a gama RENOLIN HLVP; e 
para o sistema Yaw (sistema de azimute), a FUCHS aconselha gleitmo 585 K, 
STABYL EOS E2, STABYL LT 50, gleitmo 585 K, STABYL EOS E2, CEPLAT-
TYN BL WHITE, CEPLATTYN BL, CEPLATTYN ECO 300 PLUS, STABYL TA, 
RENOLIN UNISYN CLP 220, GEARMASTER ECO 220 e RENOLIN PG 320.

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 encapsu-
lar componentes elétricos, 
eletrónicos, pneumáticos ou 
pequenas unidades de con-
trolo. Oferecendo uma ele-
vada resistência ao impacto 
e uma classe de proteção 

IP66,	IP68	ou	IP69k.	Os	invólucros	industriais	da	Bernstein	podem	ser	em	alu-
mínio,	poliéster	reforçado	com	fibra	de	vidro,	ABS	ou	policarbonato.
Todos os invólucros industriais estão disponíveis em diferentes tipos de veda-
ções,	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	pin-
tura, para responder às necessidades da sua aplicação e design.

Nova caldeira de condensação a gás Vitocrossal 200 CRU 
até 8000 kW
Viessmann, S.L.
Tel.: +351 219 830 886
info@viessmann.pt � www.viessmann.pt

A Viessmann lançou a nova 
caldeira a gás Vitocrossal 
200 (modelo CRU) dispo-
nível nas potências de 800 
e 1000 kW. Com uma mar-
gem	de	modulação	até	1:6,	
dimensões mais reduzidas e 
elevados valores de rendi-
mento energético, esta cal-

deira ultrapassa consideravelmente as qualidades das suas antecessoras. Estas 
qualidades tornam-na na caldeira ideal para a reabilitação de edifícios, cuja 
limitação de espaço, de acessos e necessidade de potências elevadas repre-
sentam um handicap em obras de reforma.
Graças ao queimador em disco MatriX-DisK com uma chama mais distri-
buída e não em forma de lança, favorece as dimensões reduzidas da câmara 
de combustão. De operação simples e intuitiva, com display tátil a cores 
integrado na caldeira, dispõe do Modo Ajuda no Arranque e inclui a Função 

de Controlo de Caldeiras em Sequência até 8 unidades com uma potência 
alcançável até 8000 kW. As caldeiras Vitocrossal 200 (modelo CRU) bene-
ficiam	de	um	extra	na	hora	de	realizar	os	trabalhos	de	manutenção,	com	
componentes facilmente desmontáveis e o acesso rápido ao queimador e 
à câmara de combustão que reduz, consideravelmente, os custos de manu-
tenção. As vantagens para os instaladores passam pela instalação rápida e 
simples da caldeira graças aos componentes individuais já cablados e ins-
talados; uma instalação fácil graças ao fornecimento em separado; um fácil 
arranque inicial resultante da função Assistência Eletrónica; uma manuten-
ção sem complicações devido às paredes laterais desmontáveis e à tampa 
da caldeira com dobradiças; uma instalação em sequência simples graças à 
função Cascata integrada até oito caldeiras e à conexão LAN integrada para 
comunicações via Internet e WLAN integrada para o módulo de assistência.
As	vantagens	para	os	utilizadores	passam	pela	elevada	fiabilidade	de	opera-
ção e longa vida útil graças ao permutador de calor em aço inoxidável resis-
tente à corrosão; um baixo consumo de energia, não requer bomba no 
circuito da caldeira devido à elevada capacidade de água; uma unidade de 
controlo Vitotronic de fácil utilização com grande display tátil a cores; uma liga-
ção LAN integrada para ligação à Internet através do módulo de assistência.

Novo terminal de cabos da Rittal Automation Systems
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

O novo terminal de cabos 
WT, uma máquina de mon-
tagem de cabos compacta e 
totalmente automática, dis-
ponível	nas	variantes	WT24	
e	WT36,	 ajuda	 a	 tornar	 a	
fiação mais económica e 
eficiente.	Podem	ser	produ-
zidos	 até	 24	 ou	 36	 cabos	

diferentes de forma totalmente automática em secções transversais variando 
de	0,5	mm²	a	2,5	mm²,	sem	nenhuma	adaptação.	Os	rolamentos	apropriados	
devem	ser	selecionados,	dependendo	do	número	de	fios.	O	corte	no	com-
primento requerido, as operações de decapagem e cravação são realizadas 
sem que um operador tenha que intervir. O sistema de impressão (opcional) 
pode imprimir os cabos a preto ou branco. Após processados desta maneira 
são	transferidos	para	as	etapas	posteriores	através	do	sistema	de	classifica-
ção controlada, que consiste num sistema de armazenamento de 13 pregas 
com trilhos de depósito em arame que podem acomodar até 1300 cabos.
O terminal de cabos pode ser equipado com uma opção de ‘elevação’ que 
permite uma troca rápida para uma variedade de máquinas de crimpagem 
diferentes, se diferentes máquinas de crimpagem forem usadas para secções 
transversais diferentes. A versão padrão incorpora a máquina de decapagem 
e crimpagem de isolamento RC-I, permitindo que 5 secções transversais de 
cabos	diferentes,	entre	0,5	mm²	e	2,5	mm²,	sejam	processados	sem	trocar	as	
ponteiras	terminais	do	fio.
A	gestão	consistente	de	dados	é	a	base	para	a	máxima	eficiência	dos	proces-
sos automatizados das fábricas. O novo terminal de cabos WT possui as inter-
faces certas para isso. Os dados de planeamento e construção com o EPLAN 
Pro Panel podem, portanto, ser usados sem problemas para a pré-montagem 
da cablagem. Como alternativa, os dados podem ser inseridos diretamente 
na máquina, manualmente. Os cabos pré-montados, que o terminal de cabos 
armazena	no	sistema	de	classificação,	estão	disponíveis	para	cablagem.	Desta	
forma,	os	cabos	são	classificados	segundo	a	necessidade,	para	que	o	trabalho	
possa ser realizado de maneira ideal com a ferramenta EPLAN “smart wiring”. 
O terminal de cabos WT pode acelerar 8 vezes o processamento de cabos 



O SKF Multilog IMx-16Plus ajuda os utilizadores finais a alcançar isso, for-
necendo um aviso antecipado de possíveis problemas. O sistema é flexível 
o suficiente para se adaptar a muitos ambientes e condições de processo, 
permitindo que este seja usado em vários setores. O produto também está 
em constante desenvolvimento, dando aos utilizadores a oportunidade de 
se atualizarem constantemente com novas funcionalidades melhoradas.”

RUTRONIK apresenta display touch TFT Raystar 
para aplicações industriais e smart home
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Tel.: +351 252 312 336 � Fax: +351 252 312 338
rutronik_pt@rutronik.com � www.rutronik.com

O RFS390Q-EIW-
-DBG Q-Series da 
Raystar é um dis-
play de 3.9 polegadas 
PCAP TFT, com um 
controlador	SSD1963	
com um conetor de 
36	 pinos.	 Tem	 uma	
resolução	 de	 480	 x	

128 pixéis e suporta a interface digital MPU 8 bit/16	bit. O display está 
disponível na plataforma de e-commerce www.rutronik24.com.
Com	uma	luminância	de	400	cd/m2 com uma relação de contraste de 
500:1 e uma vida útil de 50 000 horas, o display TFT é a solução indi-
cada para aplicações domésticas e industriais inteligentes. O ecrã touch 
é	controlado	por	um	controlador	multitoque	CYTMA568	e	permite	
uma	entrada	fiável	e	precisa.	Os	pinos	33-36	no	conetor	já	foram	pre-
definidos	para	a	luz	de	fundo	LED	branca,	e	por	isso	não	há	necessi-
dade de projetar um circuito extra de luz de fundo. Todo o módulo 
tem	dimensões	de	122	x	44	x	9,8	mm,	com	uma	área	ativa	que	mede	
95,04	x	25,34	mm.

ROLLON: gama SPEEDY RAIL para guias 
ou atuadores lineares
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090 � Fax: +351 229 618 001
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

A ROLLON apresenta 
a sua gama de guias/
acionamentos auto-
portantes e autoali-
nháveis SPEEDY RAIL, 
que se destaca pelas 
guias	em	perfil	de	alu-
mínio extrudido ano-
dizado com roletes 

em aço revestidos a polímero, caraterísticas que lhe conferem uma par-
ticular resistência e durabilidade em ambientes com elevado grau de 
sujidade,	não	necessitando	de	lubrificação	ou	manutenção	nos	primei-
ros 80 000 km de curso. Este sistema permite cargas até 3000 kg em 
ambientes com temperaturas de funcionamento entre os -30ºC e os 
80ºC. As guias autoportantes são particularmente leves e rígidas, per-
mitindo maior liberdade em termos de conceção/design. Encontram-se 
disponíveis	em	extensões	até	7500	mm,	mas	é	também	possível	acoplar	
guias para obter cursos mais longos. Por outro lado, graças ao suporte 

PU
B.
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oscilante do cursor estamos perante guias autoalinháveis, capazes de absorver 
desalinhamentos	até	+/-	4	mm.
Esta gama permite, na sua versão com roletes cilíndricos, velocidades até 15 m/s 
e acelerações até 10 m/s2, com um funcionamento particularmente silencioso 
graças ao revestimento dos roletes. Os acionamentos SPEEDY RAIL A podem 
ser realizados por cremalheira e pinhão ou com correia dentada, consoante 
as	especificidades	da	aplicação	em	causa.	A	REIMAN	é	a	representante	exclu-
siva da ROLLON em Portugal. Entre em contacto com a sua equipa comer-
cial para o ajudar a encontrar a solução mais adequada para o seu projeto.

Novo banho portátil para calibração de temperatura LCA50
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt  

/AlphaEngenhariaPortugal/

O novo banho portátil para 
calibração de temperatura 
da Leyro, com uma profundi-
dade de imersão de 190 mm 
e	um	diâmetro	de	60	mm,	
permite uma gama de tem-
peratura	=	–	30ºC	…	225°C.
A gama de equipamentos 
Leyro tem banhos de cali-

bração com as melhores prestações, mesmo nas calibrações mais exigen-
tes. Graças ao seu agitador magnético, ajustável com potenciómetro, pode-se 
homogeneizar a zona de calibração, sendo por isso um dos equipamentos 
mais	fiáveis	do	mercado	graças	à	sua	alta	estabilidade	de	0,01°C	e	à	sua	ótima	
uniformidade de 0,05ºC. Juntando a estas ótimas caraterísticas, existe a possi-
bilidade de selecionar uma sonda PT100 interna ou externa para a medição 
da temperatura de referência. Possui, ainda, comunicação Ethernet, 2 portas 
USB, datalogger e um display	gráfico.	

F.Fonseca apresenta routers industriais 4G 
aos preços mais baixos de sempre da Teltonika
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

Hoje em dia, com a tendência IoT é cada vez mais comum ter dispositivos 
conetados remotamente para a monitorização ou manutenção. A Teltonika, 
com 20 anos de experiência, é uma empresa de referência desde os veículos 
conetados às soluções de rede. Podem ser instalados em diversas áreas como 
energias renováveis, águas, centrais elétricas, transporte, pequenos negócios, 
ferrovia	e	rodovia,	segurança	pública,	refinarias,	manutenção,	ATM,	constru-
ção, fabricantes de máquinas, entre outras. 
Os routers	da	Teltonika	são	projetados	para	serem	pequenos,	leves	e	eficien-
tes em termos de energia, permitindo o desenvolvimento de projetos IoT com 
facilidade.	Por	exemplo	o	RUT240	suporta	o	sistema	de	Gestão	Remota	Tel-
tonika (RMS) projetado para monitorizar e gerir, de forma conveniente, todos 
os seus dispositivos de rede da Teltonika, permitindo monitorizar com segu-
rança	informações	de	estado	dos	seus	dispositivos	e	alterar	as	suas	configura-
ções,	mesmo	se	os	dispositivos	não	tiverem	endereços	IP	públicos.	O	RUT	240	
permite	ser	configurado	como	ponto	de	acesso,	sem	fios,	funcionando	como	
fonte de Internet wi-fi,	 simultaneamente.	Com	entrada	digital	configurável	é	
possível monitorizar eventos externos e receber alertas remotamente. O slot 

externo do SIM permite que 
se insira ou troque o cartão 
SIM com relativa facilidade. 
O	 RUT240	 conetar-se-á	
imediatamente à rede, sem 
necessidade de reinicialização.
Por outro lado, o novo 
modelo	TRB14x,	 que	 será	
comercializado em breve, 

não tem invólucro para que ocupe menos espaço e possa ser instalado dentro 
das	máquinas	com	maior	facilidade.	O	TRB14x	contém	um	processador	ARM	
Cortex-A7	1,2	GHz	de	alto	desempenho	e	256	megabytes	de	RAM,	sendo	
equipado	com	recursos	LTE	muito	fiáveis	e	um	ambiente	Linux	que	oferece	
um alto grau de personalização. Os dispositivos da família TRB têm ainda uma 
porta	Ethernet,	RS232	ou	RS485,	oferecendo	assim	uma	grande	versatilidade.

Gateway IoT para a Proficloud
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

A	Proficloud	da	Phoenix	Contact	é	um	sis-
tema IoT aberto que pode ser usado para 
criar a solução certa para qualquer aplicação. 
Poderá ser uma aquisição de dados para a 
nuvem, com posterior análise ou poderá ser 
uma arquitetura de automação.
Usando a gateway IoT, a ligação à Proficloud é 
estabelecida sem a necessidade de inserir um 
programa	específico	de	automação.	A	comu-
nicação entre a gateway e a nuvem permite a 
recolha de dados de sensores e/ou de proces-
sos através da transmissão encriptada de dados. 
Da mesma forma, sistemas existentes podem 

enviar dados de estado de operação para a Proficloud para aplicar ferramentas 
de big data como reconhecimento de padrões e monitorização. Assim aumenta 
a	eficiência	da	produção	a	longo	prazo.	A	configuração	dos	parâmetros	da	gate-
way IoT pode ser facilmente executada diretamente na gateway usando pági-
nas web aí residentes. Nenhum software de engenharia adicional será necessário.

STABYL LX 460 SYN
FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.
Tel.: +351 229 479 360 � Fax: +351 229 487 735
fuchs@fuchs.pt � www.fuchs.com/pt

Esta é a solução para as 
falhas mecânicas dos rola-
mentos do rotor em tur-
binas eólicas, claramente 
associadas	a	massas	 lubrifi-
cantes de menores presta-
ções ou mal selecionadas. 
Desde o aparecimento 
das turbinas eólicas que a 

FUCHS	desenvolve	massas	lubrificantes	especiais	para	rolamentos	destina-
dos a aplicações onshore e offshore.	A	massa	 lubrificante	sintética	STABYL	
LX	460	SYN	que	utiliza	a	tecnologia	de	aditivos	mais	moderna,	supera	os	
requisitos	mais	exigentes	para	a	correta	lubrificação	dos	rolamentos	do	rotor,	
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O RUTRONIK EMBEDDED mostrará os con-
ceitos do sistema de visitantes de nós do sen-
sor conetado ao gateway e ajustes nos displays 
direcionados para o cliente. Quando se trata dos 
displays, os meios de armazenamento e placas 
incorporadas, robustez e disponibilidade a longo 
prazo são as principais prioridades. A RUTRONIK 
irá expor produtos no embedded world para os 
mercados da medição, assistência médica e trans-
porte, tal como soluções para aplicações indus-
triais robustas. Assim, o stand da feira incluirá uma 
série de demonstrações diferentes, como um 
conceito de sensor para a nuvem com os parcei-
ros da RUTRONIK, Telit e Tianma, os monitores 
OLED da Raystar, um demo de aplicação de ser-
vidor da Intel, e tecnologias de antena da Divisão 
Wireless da RUTRONIK. Os gestores de produto 
e os engenheiros de aplicação da RUTRONIK de 
todos os departamentos estarão à disposição de 
todos para responder a perguntas.

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

A especialista em conexões e automação, Wei-
dmüller, fortaleceu a sua colaboração de longa 
data com os parceiros de software Zuken e 
CADENAS, centrada no fornecimento de 
dados de produtos standard. “A colaboração faci-
litará ainda mais o fornecimento de informação 
sobre produção de elevada qualidade com base 
no standard industrial eCI@ss”, explicou Gerald 
Lobermeier, responsável pelo Desenvolvimento 
de Projetos do “produto digital” na Weidmül-
ler. E Joachim Frank, Diretor-Geral da Zuken E3 
GmbH ditou que “estamos muito satisfeitos com 
o apoio da Weidmüller ao portal porque nos per-
mite intensificar a nossa colaboração de longa data, 
com grandes vantagens para os nossos clientes.”
Atualmente, os processos de engenharia neces-
sitam de ser complementados com uma veloci-
dade,	precisão	e	eficiência	 cada	vez	maiores,	o	
que requer ferramentas apropriadas para forne-
cer o suporte mais indicado para o complexo 
processo de planeamento. O portal CADENAS é 
acedido diretamente a partir do Zuken CAE Soft-
ware E3.series. Os clientes interessados podem 
pesquisar diretamente os produtos dos vários 

fabricantes e carregar os componentes necessá-
rios diretamente na ferramenta Zuken CAE. “Jun-
tamente com o nosso Configurator Weidmüller, isto 
tem inúmeras vantagens uma vez que a ligação com 
os bancos de dados e o suporte técnico mais pró-
ximo dão suporte ao fluxo contínuo de engenharia, 
desde o planeamento com sistemas E-CAD até à 
documentação”, continuou Lobermeier.

XTS eXtended Transport System: 
o novo conceito de motion da Beckhoff
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A Beckhoff, reconhecida e prestigiada marca 
alemã para soluções de automação, tem já dis-
ponível no mercado, o XTS (eXtended Transport 
System), um sistema de transporte magnético 
guiado, com caraterísticas singulares que o distin-
guem 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 posicio-
namento 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	V	DC.	Todas	as	comunicações	
entre a unidade de controlo e os módulos de 
motorização são efetuadas via EtherCAT. A ver-
são standard	tem	uma	classe	de	proteção	IP65	e	
a versão XTS Hygienic vocacionada para a indús-
tria farmacêutica e alimentar, conta com prote-
ção	IP	69K,	sendo	totalmente	à	prova	de	água	e	
muito simples de limpar. Composto por um sis-
tema modular muito simples, permite variadas 
configurações	de	 layout (formato em “S”, retân-
gulo, quadrado ou em linha reta; segmento de 
reta “aberto”). Além do reduzido número de 
componentes deste sistema, outra das carate-
rísticas	de	destaque	é	a	flexibilidade	de	opera-
ção através do software de controlo (alteração 
de parâmetros e posicionamento), bem como 
uma	significativa	redução	dos	tempos	de	trans-
porte entre estações de manipulação/produção. 
O design compacto aliado à facilidade da instala-
ção	e	operação,	simplificam	o	projeto	mecânico	
e constituem uma solução inovadora para a oti-
mização da produção.

Sistemas de filtragem para capturar 
as poeiras, nas mangas telescópicas
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Os	sistemas	de	filtragem	da	Vortex	são	projeta-
dos para capturar as poeiras das mangas teles-
cópicas, durante o processo de descarga, e 
depositá-las	novamente	no	fluxo	do	material,	eli-
minando desta forma a perda de material.
Estes	sistemas	de	filtragem	são	mais	económicos	
do que um sistema de recolha de poeiras inde-
pendente, que geralmente requer a instalação 
de tubos adicionais, bloqueio de ar e uma solu-
ção para reintroduzir o material novamente ao 
sistema.	As	soluções	de	filtragem	da	Vortex	são	
muito compactas e são usadas com as mangas 
telescópicas em aplicações de descarga fechadas, 
abertas ou combinadas. O seu design exclusivo, em 
formato quadrado, permite um modelo mais com-
pacto	e	de	perfil	mais	baixo.	Para	ver	o	vídeo	de	
animação	dos	sistemas	de	filtragem	do	fabricante	
Vortex, visite o website em https://bit.ly/2P0qUqm.

Viessmann celebra 25 anos 
em Espanha e em Portugal
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A	Viessmann	 celebrou	 no	 passado	 dia	 27	 de	
setembro o seu 25.º aniversário na Penín-
sula Ibérica. A empresa do grupo alemão inau-
gurou a sua sede e centro logístico em Pinto, 
Madrid, em 1993. O evento comemorativo con-
tou	com	cerca	de	250	convidados	influentes	do	
setor, estando Portugal bem representado pelas 
empresas	oficiais	 representantes	da	marca:	Ter-
momat, Tecnilima e Loja Indústria.
Os discursos foram iniciados pelo Diretor-Geral 
da Viessmann Espanha, Jürgen Gerhardt, que 
dirigiu as primeiras palavras de agradecimento 
a	todos	os	presentes	provenientes	dos	4	cantos	
da Península. “Bem-vindo Max à nova Geração”, 
assim apresentou Jürgen à assembleia, Maximilian 
Viessmann, o novo Co-CEO do Grupo e bisneto 
do	fundador,	representando	assim	a	4.ª	geração	
aos comandos do fabricante alemão, que conta 


