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“Energia é crescimento, desenvolvimento, bem-
-estar. Sentimo-nos identificados com este projeto 
em que as energias renováveis se tornarão uma 
oportunidade para esta comunidade em desenvol-
vimento”,	referiu	Julio	Rivas,	Diretor	de	Recursos	
Corporativos do Grupo Amara.
O	acesso	à	energia	é	essencial	nos	países	em	
desenvolvimento,	tanto	para	o	desenvolvimento	
da	economia,	como	para	o	ensino	ou	para	o	dia	
a dia da sociedade.

Novidade FLEXEDGE DA50 e DA70
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 � Tlm.: +351 939 992 222 
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.com

A	RedLion	apresenta	um	novo	equipamento,	
o FlexEdge que graças a um design modular 
e um software intuitivo pode ser facilmente 
adaptado	a	uma	aplicação,	devido	à	variedade	
de	módulos	de	comunicação	com	e	sem	fios	
disponíveis. Este controlador permite reu-
nir dados industriais e incorporar tecnologia 
de comunicação com recursos avançados em 
automação,	 como	conversão	de	protocolos,	
registo	e	visualização	de	dados,	alertas	multi-
canais,	conectividade	em	nuvem	IIoT	e	recur-
sos avançados de rede.
Tem como características: 2 portas Ethernet 
10/100 Base-T (X) integradas; 1 porta série 
RS-232	e	RS-485	 integradas,	com	possibilidade	
de ter mais no modelo DA70; possibilidade de 
inserir uma placa de comunicação no modelo 
DA50 e até três placas no modelo DA70; as pla-
cas	de	comunicação	opcionais	são	de	Wi-Fi,	por-
tas	RS-232,	portas	RS-485,	USB	e	existem	ainda	
opção para 4G; o modelo DA70 permite aco-
plar módulos de entradas e saídas digitais e ana-
lógicas; tem incorporada uma luz de diagnóstico 
para indicação do estado do sistema; memória 
integrada	de	1	Gb,	com	possibilidade	de	expan-
dir até 256 Gb usando um micro SD; tensão de 
alimentação	de	12	a	24VDC	e	certificação	para	
zonas ATEX; comunicação com mais de 300 pro-
tocolos	usando	o	Crimson.	O	configurador	Fle-
xEdge	Builder	ajuda	a	definir	a	solução	ideal	para	
cada aplicação.
Quais as vantagens: oferece recursos avançados 
de	segurança	de	rede,	como	o	estado	da	firewall,	
filtragem	de	pacotes	e	conexões	VPN;	comu-
nicação	 entre	 sub-redes,	 permitindo	 que	 os	

utilizadores mantenham uma separação dentro 
de	uma	rede,	definindo	limites	entre	diferentes	
funções; o FlexEdge permite uma comunicação 
simples	através	de	portas	Ethernet,	série	e	USB,	
utilizando a tecnologia Plug and Play; variedade 
de módulos de comunicação e I/O’s digitais e 
analógicos	que	se	adaptam	facilmente	à	exigên-
cia das aplicações.

Novos webinars online Circutor
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A Circutor está ao seu lado. Porque formar e 
estar a par das oportunidades do setor é agora 
mais	 importante	do	que	nunca,	e	porque	que-
rem continuar a apoiar especialistas do setor 
para	ajudar	as	empresas	a	crescer,	sempre	a	fazer	
o	que	gostam.	Por	estes	motivos,	a	Circutor	pro-
põe novos webinars online gratuitos.
A Circutor encoraja os interessados a registra-
rem-se e a reservar o seu lugar para os seguin-
tes webinars online: Novo analisador com Wi-Fi 
/ Ethernet e Bluetooth. Seleção de transforma-
dores de corrente; Plano Moves 2020 para o 
carregamento de veículos elétricos; Sistema de 
proteção diferencial para a continuidade do for-
necimento; Harmónicos e qualidade do forneci-
mento,	problemas	e	soluções.
Inscreva-se em: http://circutor.es/es/productos/
destacados/4829-nuevos-webinars-online-segui-
mos-a-tu-lado

“Realmente há uma mão e um pé…” 
– soluções de higiene da BERNSTEIN
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O medo do novo coronavírus está a alterar as 
regras de etiqueta social em todo mundo. Os 
rituais	de	boas-vindas,	como	o	apertar	das	mãos	
ou	os	abraços,	são	substituídos	por	toques	de	pés,	
apertos	de	cotovelo,	choques	de	punho	ou	apenas	
um olhar. Pois um toque involuntário com as mãos 
em	superfícies	perigosas,	como	os	interruptores,	
botões,	puxadores	ou	maçanetas,	pode	significar	

uma infeção: a higiene é a principal prioridade!
Mas como podemos implementar soluções 
seguras	em	qualquer	 lugar?	Também	na	 indús-
tria é importante manter os elevados padrões 
de	higiene,	como	desinfetar	frequentemente	as	
mãos	ou	evitar	que,	estas,	 toquem	em	superfí-
cies perigosas.
É aí que as soluções de higiene da BERNSTEIN 
entram	em	ação	–	para	benefício	da	sua	equipa,	
bem como dos seus clientes e convidados: com 
a gama de pedais da BERNSTEIN podemos 
operar/controlar máquinas ou instalações. Assim 
como,	em	espaços	públicos	com	elevado	tráfego	
de	pessoas,	a	coluna	de	desinfeção	móvel	está	
disponível	para	uma	higienização	eficaz	das	mãos	
– especialmente onde não é possível a monta-
gem de um dispensador desinfetante em parede.
Para mais informações consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/PR25

Novo portal KOSTAL Solar 
para monitorização de instalações 
fotovoltaicas
KOSTAL Solar Electric Ibérica, S.L.
Tel.: +34 961 824 934 � Fax: +34 961 824 831
www.kostal-solar-electric.com

Cerca de 85 000 utilizadores já têm acesso a 
um melhor acompanhamento da produção e da 
economia obtidos com os sistemas fotovoltai-
cos. O novo Portal Solar KOSTAL oferece aos 
utilizadores de inversores da marca alemã uma 
plataforma atrativa para monitorizar a produção 
e consumo de energia. O design é inspirado na 
aplicação	KOSTAL	Solar,	vencedora	do	prémio	
Red Dot,	intuitivo	e	equipado	com	muitas	novas	
funções.
O novo Portal Solar KOSTAL é gratuito e ofe-
rece agora aos seus utilizadores: uma interface 
de	utilizador	moderna;	avaliação	de	dados	fiá-
vel com maior frequência de atualização; gestão 
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F.Fonseca apresenta candeeiro com câmara L 600 CAM 
da Steinel 
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

O candeeiro automático para exterior L 600 
CAM providencia mais que iluminação e 
segurança. Muito mais. Com carcaça em alu-
mínio duradouro e vidro opalino de grande 
qualidade,	este	é	o	primeiro	artigo	de	ilumi-
nação com câmara baseado em Wi-Fi. Está 
sempre em contacto consigo através da apli-
cação. Assim que o sensor de infravermelhos 
de 180° com alcance de 10m detetar movi-
mento,	a	luz	é	ligada	e	recebe	uma	mensagem	
no seu dispositivo móvel. A câmara de preci-
são ajustável transmite imagens da entrada da 
sua habitação para o seu smartphone ou tablet 
via Wi-Fi e disponibiliza-lhe a possibilidade de 

interação. Pode ver e ouvir exatamente o que está a acontecer na porta da 
frente	de	sua	casa,	podendo	comunicar	através	do	seu	smartphone ou tablet 
devido ao microfone e altifalante incorporados. Assim que o movimento é 
detetado,	as	 imagens	correspondentes	são	guardadas	no	cartão	micro	SD	
instalado	no	candeeiro.	Graças	à	 luz	de	cor	branco	quente,	de	3000	K	e	
781	lm,	e	saída	de	14.3	W,	até	as	zonas	mais	escuras	ficam	bem	iluminadas.

WEG fornece motores especiais para projeto de lagos 
reservatórios no Chile
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 
Tel.: +351 229 477 700 � Fax: +351 299 477 792
info-pt@weg.net � www.weg.net/pt

O Chile é um dos paí-
ses da América Latina que 
mais sofre com os efeitos 
das mudanças climáticas. 
Por	este	motivo,	as	empre-
sas de saneamento têm 
realizado diversos investi-
mentos	para	enfrentar,	de	
forma	duradora	e	efetiva,	

as eventuais emergências causadas pela natureza e que consequentemente 
atingem os seus consumidores.
Desta forma foi desenvolvido um projeto que visa fortalecer as reservas 
do sistema de produção de água potável e aumentar a segurança no abas-
tecimento	de	água	da	cidade	de	Santiago,	no	Chile.	Foi	contemplada	assim,	
a	construção	de	lagos	reservatórios	de	água	bruta,	capazes	de	aumentar	a	
autonomia	de	11	para	34	horas,	quando	as	estações	de	tratamento	de	água	
não puderem operar em caso de extrema turbidez.
O segmento de águas é um dos vários segmentos atendidos pela WEG. 
Neste	caso	específico,	a	WEG,	através	de	sua	filial	comercial	no	Chile,	for-
neceu	cinco	motores	de	1000HP,	tensão	nominal	de	4160	V,	da	linha	HGF	
High	Thrust,	aplicação	vertical	em	bombas	e	que	funcionarão	nesses	lagos	
reservatórios. A importância deste fornecimento é trazer autonomia para a 
capital	Santiago,	a	principal	cidade	da	região	metropolitana,	onde	estão	con-
centrados cerca de 40% dos habitantes do Chile. Este fornecimento é uma 
importante referência no segmento de água e reforça a capacidade técnica 
da	WEG	para	fabricar	produtos	e	soluções	eletroeletrónicas	específicas.

Bernstein: A nova geração de interruptores de segurança 
com bloqueio
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Existem	máquinas,	que	mesmo	depois	de	
desligadas,	 continuam	 com	 determinadas	
áreas ativas. Em que o operador da máquina 
está impedido de aceder a estas áreas até 
que	o	movimento	perigoso	fique	comple-
tamente	parado.	Por	exemplo,	na	descida	
lenta das lâminas de uma serra ou na para-
gem de uma grande massa de um volante 
de uma máquina.
Para garantir que todas as proteções per-
manecem fechadas enquanto existir uma 
condição	 perigosa,	 o	 fabricante	 Bernstein	
desenvolveu o novo interruptor de segu-
rança SLC (Safety Lock)	que	é,	em	muitos	

aspetos,	um	avanço	otimizado	na	funcionalidade	do	clássico	interruptor	de	
segurança:	em	que	os	componentes	sujeitos	a	esforços	mecânicos,	como	a	
cabeça	rotativa,	são	de	metal,	tornando	o	interruptor	de	segurança	extre-
mamente	robusto	e	durável.	E	que	por	outro	lado,	tem	um	corpo	de	plás-
tico leve e funcional; em que além da função de desbloqueio manual no 
lado	frontal	do	interruptor	de	segurança,	que	permite	uma	abertura	rápida	
da	proteção	de	segurança	por	fora	da	área	perigosa,	o	interruptor	de	segu-
rança SLC possui a função de “saída de emergência” que permite a abertura 
imediata da proteção de segurança dentro da área perigosa; o novo SLC 
da	BERNSTEIN	é	ideal,	onde	quer	que	os	interruptores	de	segurança	com	
bloqueio sejam utilizados na proteção de uma máquina – por exemplo em 
máquinas	de	embalamento,	de	carpintaria,	de	fresagem,	de	processamento	
de	alimentos	ou	em	máquinas	de	injeção,	para	citar	apenas	alguns	exemplos.
Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou 
visite	o	website	em	www.alphaengenharia.pt/PR7

Sistema de monitorização de pás do rotor 
BLADEcontrol® da Weidmuller
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

Eficiência	de	custos,	altos	
níveis de receita e segu-
rança da instalação são 
os fatores mais importan-
tes durante a operação de 
turbinas eólicas. O BLA-
DEcontrol® regista con-
tinuamente o status de 
cada pá do rotor e deteta 

até mesmo pequenas alterações. O risco de reparos caros é reduzido e a 
eficiência	econômica	de	toda	a	usina	eólica	é	aumentada.
Com os sensores opcionais para detecção de gelo é possível uma medição 
na	área	da	raiz	da	pá,	evitar	trabalhar	em	espaços	apertados	e	com	mais	
espaço para sistemas de degelo dentro da pá. O BLADEcontrol® Opto-
coupler	conta	com	a	combinação	de	sensores	elétricos	com	conexão	ótica,	
informações adicionais sobre as pás do rotor e insensibilidade a raios e 
campos eletromagnéticos.

produtos e tecnologias
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Bernstein: Interruptores de paragem de emergência 
com comando por cabo
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Quando se pretende ter 
máxima segurança numa 
linha de produção ou 
numa	máquina,	os	novos	
interruptores de para-
gem de emergência com 
comando por cabo – 
SRO (Safety Rope Pull) – 
do fabricante BERNSTEIN 

AG são uma solução ideal.
De	acordo	com	a	Diretiva	Máquinas,	as	máquinas	têm	que	estar	equipadas	
com pelo menos uma paragem de emergência que possa interromper um 
processo	perigoso	a	qualquer	momento,	a	fim	de	evitar	danos	às	pessoas,	
mas	também	às	máquinas	ou	materiais.	Com	a	ajuda	do	novo	 interrup-
tor	de	paragem	de	emergência	com	comando	por	cabo,	pode-se	prote-
ger uma grande área (até 30 m de comprimento) de uma forma simples 
e económica.
A	BERNSTEIN	AG	vem	adicionar,	à	sua	família	de	interruptores	paragem	
de	emergência,	uma	versão	particularmente	pequena	e	compacta.	Antes	
da	instalação	do	novo	interruptor	de	paragem	de	emergência,	os	clientes	
podem escolher diferentes atuadores com invólucros metálicos ou termo-
plásticos.	Para	além	disso,	os	clientes	podem	selecionar	uma	versão	de	2	
ou 4 contactos.
Assim,	graças	ao	seu	design	modular,	podem	oferecer	sempre	um	produto	
certo	para	uma	aplicação	específica	do	cliente.	Como	opção,	o	fabricante	
BERNSTEIN	também	tem	um	interruptor	que,	para	além	do	cabo,	 inclui	
um botão de paragem de emergência.
Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou 
visite o website	em		http://www.alphaengenharia.pt/PR2

IO-Link Masters – Série Y
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.
Tel.: +351 213 617 060 � Fax: +351 213 621 373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt � www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/
linkedin.com/company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Auto-
mation,	 lança	 no	 mer-
cado os IO-Link “Master”,	
Série Y. Os novos IO-Link 
Masters YL212 e YN115 
supor tam os principais 
protocolos,	 como	 Ether-
net/IPTM,	PROFINET	 IO	
e MODBUS TCP. Além 

disso,	o	protocolo	 integrado	OPC	UA	permite	o	acesso,	em	simultâneo,	
aos dados dos dispositivos IO-Link ligados a partir do PLC ou através de 
clientes OPC UA.
O servidor web integrado e interface	IODD	permitem	um	fácil	acesso,	con-
figuração	e	diagnóstico	do	módulo	e	dos	dispositivos	IO-Link	ligados	atra-
vés de uma webpage,	ou	mesmo	remotamente	a	partir	de	Pcs,	tablets ou 
smartphones e sem a necessidade de qualquer software adicional ou um 
PLC.

Tem	como	principais	características	 :8	portas	configuráveis	que	podem	
ser	usadas	como	Entrada	digital,	Saída	Digital	ou	IO-Link;	1	Entrada	Digi-
tal	adicional	em	cada	porta;	protocolos	Ethernet/IPTM,	PROFINET	IO	e	
MODBUS	TCP,	protocolo	integrado	OPC	UA	que	permite	o	acesso,	em	
simultâneo,	aos	dados	dos	dispositivos	IO-Link	ligados,	que	a	partir	do	PLC	
ou através de clientes OPC UA; 2 portas Ethernet; compatível com IO-
-Link	v1.0	e	v1.1	e	suporte	IO-Link	COM1,	COM2	e	COM3;	web-server 
integrado e interface	 IODD	que	permitem	um	fácil	acesso,	configuração	
e diagnóstico; armazenamento de dados e validação de dispositivos para 
uma fácil instalação (plug-and-play).	Encontra-se	disponível	em	2	versões,	a	
YL212,	para	 instalações	em	máquinas,	numa	caixa	estanque,	 IP67,	para	o	
uso	em	condições	adversas,	e	a	YN115,	a	versão	para	instalação	em	calha	
DIN dentro do quadro elétrico.
A	Carlo	Gavazzi	aumenta	assim	a	sua	oferta	de	produtos	direcionados	à	
Indústria 4.0.

MOVITRAC LTP-B Para aplicações exigentes no campo 
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

Os conversores de fre-
quência MOVITRAC® 
LTP-B são otimizados 
para aplicações que exi-
gem instalação fora do 
quadro elétrico. Foram 
projetados e desenvol-
vidos para controlar a 
velocidade dos motores 

assíncronos e síncronos sem encoder	e	são	especialmente	eficientes	em	
transportadores,	sistemas	de	elevação,	ventiladores	e	bombas.	
Recentemente a SEW-EURODRIVE expandiu a série de Conversores de 
Frequência MOVITRAC®	LTP-B	com	a	inclusão	do	tamanho	8,	com	índice	
de	proteção	IP20,	alargando	a	gama	de	potências	até	250	kW.

F.Fonseca apresenta sensor fotoelétrico G2F da Sick
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

O novo sensor em minia-
tura G2 Flat é indicado 
para aplicações extrema-
mente compactas e sis-
temas robóticos. Com 
uma poderosa supressão 
de	fundo	(BGS),	o	sensor	
pode ser utilizado para 
detetar objetos a distân-

cias	a	partir	de	8	mm,	independentemente	do	tamanho	e	da	superfície	do	
objeto.
Opção perfeita para aplicações onde o espaço é extremamente limitado 
e abre novas possibilidades para a miniaturização em ambientes industriais. 
A sua integração e manuseio não poderiam ser mais simples. Como uma 
das	famílias	de	fotocélulas	mais	pequenas	da	Sick,	o	G2	Flat	é	a	solução	mais	
inteligente em formato miniatura para a automação industrial.


