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saída para alimentar as cargas (com saída a bucim 
ou conetor rápido RST), acessórios com toma-
das monofásicas e trifásicas e outros acessórios 
essenciais para garantir uma distribuição de ener-
gia sem falhas, fácil de instalar, manter e expandir. 

Phoenix Contact: projeto de alunos 
sobre a Mobilidade Elétrica
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

A Phoenix Contact esteve presente na apresen-
tação do projeto “Configuração e Programação 
de um Sistema de Carga para Veículos Elétricos e 
Híbridos” desenvolvido pelos alunos João Rama-
lho e Pedro Carvalho, finalistas da licenciatura 
em Engenharia Eletrotécnica e Computadores 
da ESTG, do Instituto Politécnico de Leiria. 
O projeto foi desenvolvido no âmbito do Edu-
Net, um programa da Phoenix Contact que 
visa apoiar o ensino superior para o desenvol-
vimento de competências e conhecimentos na 
área da automação. Além dos materiais didáti-
cos disponíveis na Academia EduNet, a Phoe-
nix Contact disponibilizou à ESTG um conjunto 
de iniciação para a construção de estações de 
carregamento e wallboxes, que incluem todos os 
componentes necessários para carregar baterias 
de veículos elétricos conforme o modo 3, com 
uma potência de carregamento até 22 kW. Saiba 
mais sobre os conjuntos de iniciação E-Mobility: 
www.phoenixcontact.pt/emobility_conjuntos. 

360 Tech Industry: novas soluções 
de uma indústria em mudança
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

A SEW-EURODRIVE Portugal par ticipou na 
I Edição da 360 Tech Industry – Feira Interna-
cional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e 
Compósitos, que contou com cerca de 4400 
visitantes ao longo de 3 dias e onde foram dadas 
a conhecer as novidades do setor, com grande 
destaque para as novas soluções em robótica.
A SEW-EURODRIVE apresentou o seu Assis-
tente Móvel de Logística, uma evolução dos 

tradicionais AGVs (Automatic Guided Vehicle), 
o sistema mecatrónico MOVIPod e o sistema 
de automação modular MOVI-C®. A mobi-
lidade adquiriu uma nova dimensão com os 
AGVs, sendo inovadores e versáteis sistemas 
de movimentação que utilizam as mais moder-
nas tecnologias de acionamento, navegação e 
posicionamento, disponibilizando flexibilidade e 
adaptabilidade ímpares. Estão disponíveis diver-
sas soluções de alimentação, desde baterias 
até sistemas de alimentação/carregamento por 
indução (tendo por base a tecnologia MOVI-
TRANS®). O rigoroso cumprimento dos requi-
sitos de segurança funcional assume um aspeto 
fundamental, pois os AGVs podem partilhar o 
espaço de trabalho com os humanos. O sistema 
mecatrónico de elevado desempenho e preci-
são MOVIPod coliga mecânica e eletromecânica, 
eletricidade e eletrónica, informática, cinemática, 
robótica e automação.
O sistema de automação modular MOVI-C® 
da SEW-EURODRIVE tem-se expandido de 
forma progressiva: as funções do software foram 
alarga das, simplificando a programação e a colo-
cação em funcionamento. A 1.ª edição desta 
feira apresentou ao mercado novas conceções 
que unem a tecnologia e a engenharia, poten-
cializando a rentabilização dos negócios. Foram 
3 dias dedicados à apresentação de produtos e 
serviços na área de robótica, automação e com-
pósitos que refletem uma evolução da Indústria 
4.0. A 360 Tech Industry revelou-se uma plata-
forma de negócio e networking entre startups e 
fábricas, unindo empresários, engenheiros, inves-
tigadores, diretores de produção e projetistas.

Novos contadores de água do tipo 
Woltmann
ALPHA ENGENHARIA
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Os contadores de água do tipo Woltmann da 
BMETERS são reconhecidos no mercado devido 
à sua qualidade incomparável e desempenho 
insuperável. São utilizados 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 caraterísti-
cas que facilitam a sua instalação, leitura e manu-
tenção: 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 uni-
dade de medição ser rapidamente substituída, 
para reparação, sem necessidade de remover 
do sistema de tubagem o corpo do contador de 
água; o mecanismo de leitura ser montado no 
interior de uma cápsula hermeticamente selada 
com transmissão magnética e uma leitura direta 
em 6 rolos numéricos; estes medidores de água 
Woltmann têm aprovação MID R100 ou R160, 
com saídas de impulso que são pré-montados 
como padrão. Os contadores de água Wolt-
mann da BMETERS são construídos com mate-
riais de primeira qualidade resistente à corrosão, 
o que é reconhecido pelos nossos clientes.

Cortiça na construção sustentável 
e energeticamente eficiente
Chiado Books
www.chiadobooks.com/livraria/cortica-na-
construcao-sustentavel-e-energeticamente-eficiente

Luís Gil lançou o 
livro “Cortiça na 
construção susten-
tável e energetica-
mente eficiente” 
com a Chiado 
Ed i tor a . Es ta 
obra pretende 
ser um texto 
de referência e 
de estudo na 
área dos Mate-
riais/Construção/

Arquitetura para estudantes universitários de 
várias disciplinas e cursos, mas não se esgota 
neste propósito, contribuindo também para 
uma divulgação dos aplicadores e utilizadores 
deste material.
O sentido didático deste livro e o porquê de atri-
buir uma relevância determinante à informação e 
à divulgação de produtos de cortiça como mate-
rial de construção e decoração, tem o propósito 
de que a sua utilização seja baseada em critérios 
de sustentabilidade, funcionalidade e desempe-
nho, valorizando as suas propriedades específicas.
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650 mm. As aplicações incluem um Pick&Place de alta velocidade e alta pre-
cisão nos processos de montagem, bem como processos de embalamento 
nos setores da alimentação, dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e 
cosmética. Os robots da Série HSR caraterizam-se pelo movimento de alta 
velocidade que resulta em mais ciclos por minuto (CPM) e, portanto, numa 
maior produtividade. O movimento contínuo de elevada performance resulta 
de um processo de dissipação de calor aprimorada na base, permitindo que 
o robot funcione continuamente na sua velocidade nominal mais alta, um 
requisito nos atuais e exigentes processos produtivos. Através de uma nova 
técnica para o controlo de vibração, o robot suprime rapidamente as vibra-
ções, refletindo ativamente o estado do braço para o controlo de vibra-
ção do controlador. A combinação de uma elevada rigidez e leveza nos seus 
componentes permitem aos robots HSR operar com uma carga útil até 8 kg 
e atingir, em simultâneo, velocidades de operação elevadas. A configuração 
de montagem é flexível, na medida em que os robots da Série HSR podem 
ser montados no chão ou no teto. Um motor de grande capacidade inte-
grado na unidade base, um design otimizado e a redução de peso no braço, 
são fatores que permitem que os robots da Série HSR se destaquem da con-
corrência através de um desempenho contínuo de alta velocidade. Para mais 
informações consulte a equipa comercial da Bresimar Automação ou visite 
o website em www.bresimar.pt. 

Sensor de segurança codificado, com bloqueio magnético 
até 4 kg
ALPHA ENGENHARIA
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O sensor de segurança 
EPINUS, com bloqueio 
magnético, é utilizado em 
proteções físicas móveis e 
em sistemas de produção 
completamente automáti-
cos ou parciais. Estes sen-
sores, conetados com um 
relé ou um PLC de segu-

rança têm um nível de segurança PLe, cat4, de acordo com a norma de 
segurança de máquinas ISO 13849-1. Por outro lado, com uma saída por 
semicondutor para a monitorização da abertura das portas, asseguramos 
um elevado nível de segurança das máquinas, prevenindo um acesso não 
autorizado e interrupções não planeadas.
O sensor de segurança EPINUS com a função de bloqueio magnético é a 
solução adequado para aplicações que requerem, para além de uma pro-
teção ao processo, uma função de segurança. Utilizando uma tecnologia 
proprietária ACOTOM, o sensor de segurança EPINUS é codificado e por 
isso inviolável. Com o seu poderoso magneto integrado de 2 kg ou 4 kg, 
resistente a vibrações, garantimos que a porta se mantém fechada e o pro-
cesso de produção não é interrompido. Com a combinação destas tecno-
logias, o sensor de segurança sem contacto EPINUS tem pouco desgaste e 
elevada tolerância ao desalinhamento das portas, aumentando a disponibi-
lidade da máquina/processo.
O sensor EPINUS, com o seu corpo em aço inox 316L polido e o seu 
manípulo antibateriano (inox ou termoplástico), é de fácil limpeza. Porque 
sabemos que o fabricante Comitronic Bti tem uma grande variedade de 
sensores de segurança sem contacto e codificados, desde já, estamos dis-
poníveis para ajudar a determinar a solução mais adequada para a sua apli-
cação. Para ver o vídeo de animação destes sensores de segurança, visite o 
website em https://bit.ly/2S3Ch5Q. 

Vulcano assinala Dia Mundial da Poupança
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

No Dia Mundial da Pou-
pança, 31 de outubro, a 
Vulcano reforçou, uma 
vez mais, a importância 
de reduzir o consumo 
energético e de recursos 
naturais em prol de um 
ambiente mais sustentá-
vel. Para contribuir para a 

proteção do meio ambiente e para uma gestão eficaz dos recursos naturais, 
a Vulcano tem desenvolvido equipamentos cada vez mais eficientes como, 
por exemplo, a Caldeira Mural de Condensação Eurostar Green.
A Eurostar Green revolucionou a gama de caldeiras de condensação, com 
as suas dimensões reduzidas e uma máxima eficiência em aquecimento 
e A.Q.S. É uma caldeira versátil em termos de potência, com versões de 
24 kW, em aquecimento, e 25 e 30 kW em A.Q.S. É indicada para com-
binar com sistemas solares e controladores, permitindo a máxima eficiên-
cia e conseguindo uma classificação energética até A+++, dependendo 
do número de painéis solares instalados. Em sistemas de baixa tempera-
tura em aquecimento, como o piso radiante, garante o máximo conforto 
em casa. Esta caldeira pode, ainda, ser combinada com o Control Connect, 
um termóstato inteligente e programável com conexão wi-fi, que faz parte 
das soluções Vulcano que vêm aumentar o conforto, proporcionando uma 
maior eficiência energética de +4% e atingir uma classificação energética 
A+ em aquecimento. Através da sua programação avançada e tecnologia 
de conetividade permite uma fácil interação e controlo total do seu sis-
tema de aquecimento de águas, a partir do smartphone ou tablet, via wi-fi. 

Phoenix Contact E-Mobility ganha a distinção 
de “Inovadora do Ano 2019”
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

Michael Heinemann, 
CEO da Phoenix Con-
tact E-Mobility, agradeceu 
oficialmente a atribuição 
do prémio de economia 
da “DDW – Die Deuts-
che Wirtschaft” durante a 
cerimónia em Düsseldorf: 
“sentimo-nos honrados por 

termos sido selecionados pelo júri. E nunca imaginámos receber ainda o prémio 
do público”. Ao todo foram distinguidas 20 empresas, das quais 3 recebe-
ram adicionalmente o prémio do público, atribuído através de uma vota-
ção de leitores.
A inovadora tecnologia High Power Charging (HPC), desenvolvida pela 
Phoenix Contact E-Mobility, para os conetores de carga rápida foi deci-
siva para a nomeação. Poder carregar com esta tecnologia um veículo elé-
trico para uma autonomia de 100 km em apenas 3 a 5 minutos será um 
fator decisivo na mobilidade do futuro. Assim, o processo de carregamento 
torna-se quase tão rápido como a habitual visita a um posto de combustí-
vel. Esta tecnologia de carregamento é um sistema de refrigeração líquida 
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de engenharia: desde o planeamento até à implementação através do 
comissionamento. O objetivo é otimizar aplicações de robótica pro-
tegendo as áreas perigosas segundo os standards internacionais. As 
soluções de segurança da SICK aumentam a produtividade e ergono-
mia dos processos, permitindo poupar tempo e dinheiro. A solução 
de proteção de áreas Safe Robotics previne paragens desnecessá-
rias. Dependendo da aplicação robótica é possível implementar um 
rearme automático da segurança, assim que o operador se afasta da 
zona monitorizada.
Esta é uma solução de segurança para acesso livre a aplicações robó-
ticas e à medida de uma fonte única que inclui gestão de produto, 
software, hardware e engenharia; com performance Level PL d; cum-
pre com os standards internacionais (EN ISO 10218-2); e documen-
tação com o selo de qualidade SICK VERIFIED SAFETY. As vantagens 
passam por ser uma solução de segurança à medida desenvolvida e 
testada por especialistas de segurança SICK; com um acesso livre e 
seguro para aplicações robóticas cooperativas, aumentando a pro-
dutividade, diminuindo a indisponibilidade da máquina e otimizando 
os trabalhos; tem uma elevada flexibilidade graças a uma adapta-
ção individual da solução à aplicação e ambiente de produção; é 
uma solução económica graças à rápida implementação por espe-
cialistas de segurança SICK e uma solução de futuro com flexibili-
dade de expansão. 

ABB Electrification lança Smart City
ABB, S.A.
Tel.: +351 214 256 000 � Fax: +351 214 256 390 
marketing.abb@pt.abb.com � www.abb.pt

A ABB Electrification lançou uma Smart City interativa antes do Dia 
Mundial das Cidades da ONU que se comemorou a 31 de outubro. 
A ferramenta online pode ser acedida em abbsmartcities.com. 
O cenário interativo mostra algumas das soluções seguras, inteli-
gentes e sustentáveis que podem contribuir para a conceção de 
uma Smart City inteligente. Ao lançar a ferramenta, Amina Hamidi, 
Diretora de Tecnologia da ABB Electrification explicou que “Metade 
da população mundial vive agora em vilas e cidades que estão na van-
guarda de vários desafios globais, como a procura de energia e emissões 
de dióxido de carbono. Os produtos e soluções da ABB Electrification 
permitem que as indústrias, serviços públicos e comunidades em todo 
o mundo enfrentem estes desafios. A nossa ferramenta online divide os 
elementos técnicos coletivos dos edifícios inteligentes, e-mobility, gestão 
energética e datacenters, os quais podem contribuir para a conceção de 
uma Smart City abrangente.”

O Dia Mundial das 
Cidades da ONU, 
que se comemorou 
a 31 de outubro, 
tem como tema 
“Mudando o mundo: 
inovações e uma 
vida melhor para as 
gerações futuras”. 
A ONU reconhece 

que as tecnologias inteligentes e a digitalização oferecem oportu-
nidades para descarbonizar as cidades. Os produtos e soluções da 
ABB Electrification permitem que as indústrias, serviços públicos e 
comunidades em todo o mundo alcancem esse objetivo. A ferra-
menta online Smart City da ABB desenvolverá à medida que mais 
inovações e soluções alcancem esse objetivo. 


