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notícias

ISQ presente no primeiro parque
eólico flutuante português

ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade
Tel.: +351 214 228 100 � Fax: +351 214 228 120
info@isq.pt � www.isq.pt

e os recursos eólicos são potencialmente superiores. A eficiência económica é maximizada pela
redução da necessidade de operações de elevação pesada em alto mar durante a implantação
e o comissionamento da montagem final, dada
a possibilidade de movimentar toda a estrutura
para estaleiro em caso de necessidade.

Repositório de artigos técnicos
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções
Industriais
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

“O ISQ participa no projeto Windfloat, o primeiro
parque eólico flutuante que está a ser instalado
em Viana do Castelo na sua versão pré-comercial. Os serviços prestados pelo ISQ consistem no
controlo por ensaios não destrutivos e controlo
dimensional. Com base nesta tecnologia que permite a exploração eólica em ambiente marítimo
para profundidades superiores comparativamente
com as tradicionais de torre fixa no fundo do mar,
obtém-se energia limpa”, avança o Presidente
do ISQ, Pedro Matias, realçando o know-how
do Grupo nestas áreas. O projeto Windfloat
faz parte da Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas, que pretende criar
um cluster industrial exportador destas tecnologias energéticas limpas com um potencial
para gerar 254 milhões de euros em investimento, 280 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 119 milhões de euros na balança
comercial e 1500 novos empregos, segundo o
diploma do projeto. Esta nova etapa pré-comercial do projeto eólico Windfloat que representa um investimento de cerca de 125 milhões
de euros, deverá estar a produzir energia de
fonte renovável até 2019, segundo a autarquia
de Viana do Castelo.
O projeto Windfloat Atlantic, de aproveitamento da energia das ondas, é coordenado pela
EDP através da EDP Renováveis e integra o
parceiro tecnológico Principle Power, a Repsol,
a capital de risco Portugal Ventures e a metalúrgica A. Silva Matos. Esta tecnologia permite a
exploração do potencial eólico no mar, em profundidades superiores a 40 metros, assentando
no desenvolvimento de uma plataforma flutuante triangular e semissubmersível, com origem na indústria de extração de petróleo e de
gás, onde assenta uma turbina eólica com vários
megawatts (MW) de capacidade de produção.
O WindFloat consiste numa base flutuante construída em aço para turbinas eólicas offshore com
um design simples e económico. As caraterísticas inovadoras do sistema de amortecimento
da onda e do movimento induzido pela turbina,
permitem que os aerogeradores sejam instalados
em zonas anteriormente inacessíveis onde a profundidade da água do mar excede os 40 metros
18

A empresa ALPHA ENGENHARIA apresenta
o repositório de artigos técnicos que se encontra disponível no website da empresa: https://goo.
gl/94syAT.
O objetivo deste repositório é promover a divulgação de artigos técnicos no âmbito das tecnologias de instrumentação, automação e válvulas.
Todos os artigos técnicos publicados são sucintos, de fácil leitura e orientados para técnicos
industriais de manutenção ou projeto. Na expetativa que este repositório possa ser uma ferramenta útil, no processo de decisão da escolha
da melhor solução para uma aplicação industrial,
disponibilizam-se a esclarecer qualquer dúvida
técnica-comercial.

Solar Academy da SMA regressa
em setembro com novas ofertas
formativas
SMA Solar Technology Portugal
Tel.: +351 212 387 860
info@sma-portugal.com � www.sma-portugal.com

A Solar Academy é o nome da escola de formação que a SMA Tecnología Solar criou há
uma década para oferecer formação sobre a
tecnologia solar fotovoltaica a todos os profissionais que se dedicam à instalação, comercialização, gestão e manutenção de todo o tipo
de instalações fotovoltaicas. Graças às jornadas
formativas que os diversos profissionais podem
atualizar os seus conhecimentos e aprofundar
as caraterísticas de uma tecnologia que estão
em constante evolução com inovações que a
tornam mais fiável, rentável e sustentável.

Depois da pausa do verão, as formações da
Solar Academy regressam com um seminário
sobre o autoconsumo com e sem acumulação, e que terá lugar a 17 e 18 de outubro em
Sant Cugat del Vallés. Serão abordadas novidades nas soluções para o autoconsumo, desde
uma perspetiva básica e outra mais avançada, incluindo o bus de campo Speedwire,
Webconnect, Sunnypor tal, o autoconsumo
utilizando sistemas anti-derramado e armazenamento com bateria de chumbo ácido e de
íon lítio de alta tensão. Na segunda formação,
de índole prática, será colocado em funcionamento uma instalação, com ou sem acumulação e será apresentada uma nova Plataforma
EnnexOS (Data Manager e Sunny Portal) com
vários cenários práticos para conhecer as suas
possibilidades e um módulo de serviço técnico sobre a resolução de problemas. Os participantes recebem documentação específica
sobre todos os sistemas e soluções expostos, tal como uma certificação emitida pela
SMA Ibérica.
Posteriormente, no dia 07 de novembro decorrerá em Madrid uma nova sessão de formação
da Solar Academy sobre o segmento industrial
ou utility e focada em assessores técnicos, engenheiros, due diligence, EPCistas, entre outros.
Serão abordados aspetos como o novo regulamento sobre as grandes instalações e projetos
fotovoltaicos na Europa. Também serão mostradas as novas soluções de inversores e controlo do consumo de combustível, tal como as
novas soluções para o armazenamento de funções de suporte de rede e a combinação com
a energia solar fotovoltaica.

Nova série de fontes de alimentação
com eficiência energética da RECOM
na RUTRONIK
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Tel.: +351 252 312 336 � Fax: +351 252 312 338
rutronik_pt@rutronik.com � www.rutronik.com

As mais recentes fontes de alimentação CA/CC
de 15 W e 20 W da RECOM foram projetadas para aplicações de IoT de baixa potência e
domésticas. Com base na pegada dos módulos
compactos RAC10-K, os novos módulos apresentam alta eficiência numa ampla faixa de carga
e consumo de energia mínimo em espera.
As séries RAC15-K e RAC20-K são módulos CA/CC de montagem PCB com perdas de
energia muito baixas, especialmente em condições de carga leve. Abaixo dos 75 MW não
têm consumo de energia de carga, sendo ideais
para operações ininterruptas e em espera
necessárias para dispositivos IoT e domésticos
inteligentes. Baseado nos mais recentes desenvolvimentos de energia integrada, as fontes de
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F.Fonseca apresenta uma nova geração de calhas
articuladas da Murrplastik
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

Na indústria, em aplicações de calha articulada,
a Murrplastik desde sempre se estabeleceu como
referência na definição
de padrões de qualidade,
nomeadamente na facilidade de montagem e
manutenção, assim como
na robustez e na durabilidade. A extensa gama de produtos permite que
se utilizem soluções com largura interna de 6 a 546 mm.
A experiência adquirida nos últimos 30 anos e a constante partilha de
informação com a indústria ajudaram ao desenvolvimento de produtos
inovadores e ao alargar de soluções e gamas de produto. O contributo
de fabricantes de máquinas e instaladores foi determinante no desenvolvimento desta nova geração de calhas articuladas. Toda a experiência foi
colocada nestas novas séries. Mantêm-se a montagem fácil e versátil aliada
à robustez, o trabalho muito silencioso combinado com a elevada estabilidade e longa vida útil para cabos, além das muitas opções de fixação. A facilidade de colocação e remoção das tampas sempre foi uma caraterística
diferenciadora. O procedimento de fixação das tampas pode até ser feito
sem recurso a ferramentas, de forma rápida e com muito pouco esforço.
Os acessórios para alívio de tensão dos cabos são facilmente aplicados nos
terminais que, por sua vez, permitem uma fixação em diferentes ângulos:
por cima, pela frente e por baixo.
Para ajudar no desenho e escolha da melhor solução, a Murrplastik disponibiliza a plataforma Chainbuilder 2.0 que permite uma configuração online,
de forma simples, para qualquer calha porta cabos da Murrplastik. Possui
uma interface amigável e em sequência, com uma seleção intuitiva de acessórios e materiais. O resultado final é uma listagem detalhada do material
necessário que é gerada automaticamente e a disponibilização dos modelos 3D-CAD. Em plástico ou alumínio. Esta nova geração de calhas articuladas da Murrplastik é adequada para aplicação em todas as indústrias,
independentemente do setor de atividade.

Alumínio técnico wolweiss para estruturas fotovoltaicas
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090 � Fax: +351 229 618 001
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

O sistema wolweiss é
um sistema de perfil de
alumínio extrudido com
um acabamento superficial anodizado em conformidade com a Norma
DIN EN 12020. O alumínio constitui uma das
melhores, mais flexíveis
e económicas formas de criar estruturas para painéis solares. Apresenta
uma forte afinidade com o oxigénio, dando origem à formação da alumina
que, por sua vez, lhe confere uma particular resistência às intempéries e
à oxidação mais profunda. Por outro lado, o revestimento por anodização
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(superior a 11 µm) potencia a proteção da alumina, fazendo do perfil técnico uma ótima solução para a conceção de estruturas fotovoltaicas, com
provas dadas no que diz respeito à durabilidade.
O sistema wolweiss tira o maior partido da sua flexibilidade e facilidade
de montagem, reduzindo, portanto, tempos de instalação e custos com
mão-de-obra. Aliado a isto, o facto da sua densidade ser bastante baixa
(2,7 g/cm3) faz com que o peso próprio das estruturas seja reduzido, o
que permite que a resistência das montagens possa estar concentrada na
aplicação e não no suporte das mesmas. A marca integrou recentemente
o catálogo de representação da REIMAN, que alia às potencialidades do
produto o know-how da sua equipa dedicada.

Componentes eletrónicos de baixa manutenção
para turbinas eólicas
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A.
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

A prevenção e a velocidade são essenciais para
reduzir o mínimo dos
tempos mortos das turbinas eólicas. As necessidades de manutenção
da turbina eólica devem
ser mínimas. Em caso de
falha isso permite planear e implementar as operações de reparação e substituição dos componentes afetados com rapidez e precisão.
Os custos são reduzidos e a disponibilidade do sistema é otimizada. Os
módulos relés TERMSERIES da Weidmüller também são muito úteis. Estes
módulos de relés, que incluem uma entrada de multivoltagem, podem ser
instalados para tensões entre 24 V e 230 V CC e, por isso, podem ser usados como comutação de relés em todas as tensões.

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 potenciómetro, 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.
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Petróleo e Indústria Química (PCIC Europe) e pretende premiar a excelência do trabalho desenvolvido pelos vários players da indústria petrolífera, petroquímica e farmacêutica através da apresentação de papers e
painéis de discussão. O PCIC Europe assume-se como o principal fórum
europeu para a partilha de know-how técnico e científico direcionado
para a indústria, através da realização de conferências em diferentes países com o objetivo de partilhar as boas práticas e ajustar os programas
às necessidades locais. O próximo PCIC Europe terá lugar entre os dias
7 e 9 de maio de 2019, na capital francesa.

Comunicação fiável em parques eólicos
com a Weidmüller

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

Para se manter informado sobre o estado
do sistema, o profissional
deve garantir uma comunicação fiável com a turbina eólica em todos os
momentos. Os componentes de comunicação
da Weidmüller são fiáveis
mesmo em condições ambientais adversas e podem ser facilmente integrados na sua infraestrutura de comunicações.
A rede de comunicações de dados operacionais inclui o hub, nacela e a
base da torre. Para garantir a comunicação até mesmo quando falha a
energia, a Weidmüller também oferece assim mesmo, sistemas de fonte
de alimentação ininterrupta (SAI). Desta forma e em qualquer situação,
os dados importantes podem ser gravados, processados, transmitidos e
armazenados.

Secagem solar Chatron de big-bags sem custo energético
Chatron, Lda.
Tel.: +351 256 472 888 � Fax: +351 256 425 794
comercial@chatron.pt � www.chatron.pt

Desafiada por muitos
clientes e por potenciais
interessados na aplicação da secagem solar de
produtos em big-bags,
a Chatron desenvolveu
um kit totalmente autónomo e sem qualquer
consumo energético da
rede. O único “combustível” é o sol e é usado para aquecer e para produzir a energia elétrica para o ventilador que está a injetar o ar quente
e seco no big-bag.
Os produtos que o big-bag pode conter são os mais variados e, dependendo
destes, o kit pode sofrer ligeiras alterações. As ervas aromáticas podem ser
secas com o kit básico. Os alimentos como nozes, castanhas, milho, centeio
e outros cereais podem ser secos com o mesmo sistema mas com um ventilador diferente (de média pressão) que a Chatron também fornece em
versão fotovoltaico. Para outros produtos e/ou com outra escala, a Chatron
pode desenvolver o seu projeto à medida e às necessidades reais do cliente.
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Sistemas de filtragem do fabricante VORTEX
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

Os sistemas de filtragem
da Vortex são projetados
para capturar as poeiras
das mangas telescópicas,
durante o processo de
descarga, e depositá-las
novamente no fluxo do
material, eliminando desta
forma a perda de material.
Estes sistemas de filtragem são mais económicos do que um sistema de
recolha de poeiras independente, que geralmente requer a instalação de
tubos adicionais, bloqueio de ar e uma solução 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, com um formato quadrado, permite um modelo mais compacto e de perfil mais baixo.

ABB impulsiona emissão zero com a parceria Jaguar
I-Pace eTROPHY
ABB, S.A.
Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247
comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

A ABB anunciou o seu
papel como parceiro
oficial de carregamento
do campeonato Jaguar
I-PACE eTROPHY, no
seu lançamento internacional no Reino Unido.
Junto da imprensa especializada de todo o
mundo, a ABB revelou os seus carregadores rápidos Terra personalizados, mais compactos, especialmente concebidos para o campeonato,
como uma nova solução para a mobilidade sustentável. Como o primeiro, totalmente elétrico, carro de competição baseado em produção em série para o ABB FIA Fórmula E Championship, a série exclusiva
Jaguar i-Pace eTROPHY equipada com o 20 Jaguar i-Pace SUVs para a
corrida eTROPHY. Como Frank Muehlon, responsável pelo negócio de
carregamento de VE da ABB, explicou à imprensa, “o carregador rápido
Terra irá carregar rapidamente os carros de corrida durante os curtos intervalos entre o treino, qualificação e corridas do campeonato.”
Partilhando o palco ao lado de representantes da Jaguar Land Rover e
da ABB Formula E, o evento juntou organizações também empenhadas em conduzir o futuro para as emissões zero. O evento serviu como
uma montra global para o que pode ser alcançado quando pioneiros
colaboram.
A ABB aguarda o início das corridas, que terá lugar nos mesmos fins-de-semana e nos mesmos circuitos de rua que as 10 corridas da ABB
FIA Formula E Championship desta época. O campeonato começa a 15
de dezembro em Ad Diriyah, Arábia Saudita e vai dar às equipas participantes a oportunidade de mostrar o seu talento e desempenho nesta
estreia para as corridas de rua elétricas. Essencialmente, este campeonato continuará a empurrar os limites da e-mobilidade, ajudando a inspirar a próxima geração de utilizadores de veículos elétricos.

PUB.

uma estrutura de carbono posteriormente infiltrada com uma solução cerâmica gerando, após um ciclo térmico, um catalisador cerâmico
de óxido de cério (CeO2). Este material muito leve e poroso pode
então ser utilizado como catalisador para a produção de combustíveis
renováveis através da ação do sol (que promove a redução da cério
a temperaturas próximas de 1400ºC, só possível em equipamentos
especiais, como o do PROMES). A posterior oxidação deste material,
que pode ser obtida pela injeção de CO2, permite separar o CO2 em
monóxido de carbono e oxigénio, os quais podem ser usados para a
produção de combustíveis renováveis. No caso da injeção com vapor
de água, este método permite obter hidrogénio e oxigénio, sendo o
hidrogénio, como se sabe, um combustível renovável.

ENEL e Schneider Electric garantem 40% da energia
em Itália seja renovável
Schneider Electric Portugal
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com · www.se.com/pt

A ENEL escolheu
a Schneider Electric para atualizar o
seu sistema de gestão de redes elétricas e satisfazer
as necessidades do
futuro, melhorando
a qualidade do serviço e a fiabilidade para os clientes. As poupanças de energia anuais
estimadas pela ENEL, graças à integração do ADMS EcoStruxureTM
da Schneider Electric, são de 144 GWhal por ano, permitindo reduzir as emissões de CO2 em 75 000t de CO2 anuais. Graças às aplicações, analíticas e serviços que integram o ADMS EcoStruxureTM da
Schneider Electric, mais de 40% da energia em Itália já é renovável e
as energias verdes podem implementar-se com custos sociais e operacionais muito mais reduzidos. A ENEL, com cerca de 32 milhões de
clientes, é a maior empresa de distribuição elétrica de Itália e com as
soluções da Schneider Electric, pode enfrentar este desafio e adaptar
a sua rede para obter maior eficiência, beneficiar das energias renováveis e alcançar o seu objetivo de zero emissões de carbono em 2050.
O sistema avançado de gestão de distribuição (ADMS) EcoStruxureTM da Schneider Electric concedeu à ENEL a capacidade de poder
integrar recursos renováveis e todas as vantagens da energia ecológica, e ao mesmo tempo aumentar a qualidade do serviço e de fornecimento. A ENEL utiliza o ADMS EcoStruxureTM para proporcionar
um modelo matemático e visual da sua rede de distribuição, incluindo
modelos detalhados de gestão de tensão, geração distribuída, controlo de frequência, resposta à procura e outros dados de gestão de
redes inteligentes. E otimizaram-se as redes existentes sem investimentos adicionais. O ADMS EcoStruxureTM da Schneider Electric é
uma rede inteligente que aproveita ao máximo os dados recolhidos
em todos os sistemas para se adaptar com flexibilidade e equilibrar
de forma dinâmica o fornecimento e a procura. Esta é uma solução
em tempo real que oferece uma funcionalidade completa para planificar, operar, simular e analisar o sistema de distribuição de uma
empresa elétrica. O ADSM EcoStruxureTM ajuda as empresas elétricas com redes complexas, como a ENEL, a minimizar as interrupções
e as perdas de energia, e permite compilar todos os dados recolhidos nos seus sistemas, centralizá-los num sistema inteligente, analisá-los e sugerir a melhor estratégia.

