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notícias

entrada ou saída apenas com base nos comandos de controlo do sistema. Estes módulos com
IO-Link – MVK e Impact67 da Murrelektronik
são indicados para aplicação em qualquer indústria, independentemente do setor de atividade.

caldeiras de uso doméstico e equipamentos
industriais); tecnologias para o aproveitamento
de biomassa agrícola e florestal; equipamentos
para a trituração e transformação em aparas de
biomassa agrícola e de madeira; equipamentos
para o fabrico de pellets e briquetas; equipamentos para a produção e distribuição de pellets e
aparas; sistemas de armazenamento, seleção e
secagem de biomassa sólida; e ainda as Engenharias e Empresas de Serviços Energéticos (ESEs).

Novos módulos com IO-Link
– MVK e Impact67 da Murrelektronik
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

A F.Fonseca apresenta os novos módulos com
IO-Link – MVK e Impact67 da Murrelektronik.
Esta família de módulos de rede de campo MVK
e Impact67 da Murrelektronik continua a crescer,
e surgiram agora novas versões destes módulos
de rede já preparadas para ligação a dispositivos
com IO-Link.
O que melhor define estes novos módulos MVK
e Impact67 com IO-Link da Murrelektronik é a
sua rápida integração e comissionamento. A tecnologia de base é o IODD (IO Device Description) on Board em que toda a informação do
sensor ou atuador está diretamente incorporada nos ficheiros de configuração GSDML
dos módulos MVK e Impact67. Desta forma, o
acesso aos parâmetros de configuração dos dispositivos conetados pode ser feito diretamente
e da forma mais conveniente, através das ferramentas de software do PLC, sem necessidade de
recurso a configurações ou ferramentas adicionais. Já disponíveis para interface com as redes
Profibus e Profinet, os novos MVK e Impact67
com IO-Link possuem ainda um modo de configuração automático que define o canal como
14

Phoenix Contact realiza 1.ª edição
da conferência EduNet em Portugal
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

Em janeiro realizou-se a primeira conferência EduNet para as universidades portuguesas,
membros do programa educacional gerido pela
Phoenix Contact.
Os representantes das universidades membros –
ESTG do IP de Leiria, ISEL do IP de Lisboa e ISE
da UALg – reuniram-se com a Phoenix Contact
em Leiria nas instalações da ESTG, para partilharem experiências e ficarem a par das novidades
e atividades do programa EduNet a nível nacional e internacional. Cada universidade membro tem um laboratório EduNet equipado com
material didático e produtos da Phoenix Contact para os alunos poderem ter aulas e desenvolverem projetos de automação, utilizando a
tecnologia da Phoenix Contact. Os participantes
consideraram que a conferência foi um sucesso
e é útil o programa EduNet Portugal.

Schneider Electric lança Go Green
in the City 2019
Schneider Electric Portugal
Tel.: +351 217 507 100 � Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com
www.se.com/pt

A Schneider Electric lançou o Go Green in the
City 2019, a sua competição global para estudantes com ideias ousadas e soluções inovadoras para a criação de cidades mais sustentáveis,
inteligentes e energeticamente eficientes. Na 9.ª
edição, este evento é fundamental para os estudantes de engenharia e gestão de todo o mundo.
Em 2018, mais de 24 000 jovens inovadores de
3000 universidades pertencentes a 163 países
participaram nesta competição, incluindo 58%
de estudantes do sexo feminino. O Go Green in

the City permite influenciar a economia digital
e a oportunidade de conhecerem e de serem
apoiados por especialistas da indústria, podendo
até vir a trabalhar para a Schneider Electric.
Em 2019, esta competição deverá atrair ainda
mais atenção graças às 4 categorias específicas abordadas: Edifícios do Futuro, Fábricas do
Futuro, Redes do Futuro e Sustentabilidade e
Acesso à Energia. Estes desafios estão relacionados com a estratégia de sustentabilidade da
Schneider Electric, refletindo o compromisso
da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDG).
Os estudantes estão convidados a partilhar as
suas ideias sobre como reformular o futuro e
mostrar uma faceta mais eficaz da sustentabilidade: a ligação dos impactos sociais e ambientais com o mundo da tecnologia e dos negócios.
As equipas devem ter 2 estudantes que frequentam escolas acreditadas na área da gestão, engenharia, física, informática, matemática
e outras ciências. Os membros das equipas
têm de per tencer ao mesmo país ou região
durante a competição, e cada equipa deve
incluir, pelo menos, um membro do sexo feminino, em linha com a política de promoção da
diversidade e inclusão da Schneider Electric.
O prazo para a apresentação de projetos é 25
de maio de 2019.

Reduza as referências de stock
com os novos interruptores de posição
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos
e Soluções Industriais
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt
/AlphaEngenhariaPortugal/

A BERNSTEIN AG está entusiasmada por apresentar a nova série IN62 e IN65 de interruptores de posição – uma solução robusta e fiável
para aplicações de segurança e de posicionamento em diferentes setores industriais. A principal caraterística da série IN65 é o seu inovador
grampo metálico para fixação do atuador ao
corpo do interruptor de posição, em vez de
usar os parafusos. Desta forma, sem ferramentas,
pode-se substituir rapidamente e rodar o atuador em incrementos de 45º.
Na nova série IN65, além da ampla gama de
atuadores e de contactos elétricos do tipo

notícias

Desenvolva as competências dos seus
colaboradores com oferta formativa
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

A SEW-EURODRIVE Portugal é uma empresa
formadora acreditada pela DGERT e os seus formadores da SEW-EURODRIVE Portugal estão
todos habilitados com CAP (Certificado de
Aptidão Profissional). Algumas das formações da
SEW-EURODRIVE são o MOVITRAC® B a 26
de junho em Lisboa e a 06 de novembro em Lisboa, MOVITRAC® LT a 22 de maio na Mealhada
e 13 de novembro em Lisboa, MOVIDRIVE® B
a 25 de setembro na Mealhada e a 15 de maio
e 30 de outubro em Lisboa, acionamentos

PUB.

slow-action e snap-action, foi aumentada a vida útil
mecânica dos contactos com comutações fiáveis
mesmo em baixas correntes (24 V, 1 mA). Agora
são possíveis 30 milhões de ciclos de comutação em vez dos 10 milhões anteriores. A série
IN65 de interruptores de posição com um conceito modular – em que o corpo, o atuador e o
sistema de comutação são intercambiáveis – não
só reduz os custos de armazenamento, como
permite que cada cliente possa escolher a sua
própria solução. Devido à construção metálica
do atuador e do grampo, o interruptor posição
IN65 é bastante robusto. Com um preço, até
hoje, só possível num interruptor com corpo de
plástico. Visualize o vídeo de demonstração pelo
link https://goo.gl/77X1k1 ou se preferir visite o
website, www.alphaengenharia.pt.

eletromecânicos (seleção e manutenção) a 09 de
outubro na Mealhada, IPOS® Compiler a 02 de
outubro na Mealhada, sistemas descentralizados
a 10 de abril e a 16 de outubro na Mealhada,
MOVI-PLC® a 05 e 06 de junho na Mealhada. As
formações decorrem todas das 10 às 17 horas.
Como entidade certificada pela Direção Geral do
Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT),
a formação técnica ministrada pela SEW-EURODRIVE Portugal possibilita aos clientes o acesso
aos apoios públicos para desenvolver as competências dos seus colaboradores, nomeadamente
no âmbito da medida Cheque-Formação. Esta
medida constitui uma modalidade de financiamento direto da formação a atribuir às entidades
empregadoras ou aos ativos empregados (para
mais informações: Portaria n.º 229/2015, de 3 de
agosto).
A pré-inscrição de participantes deverá ser
enviada até 10 dias antes da data da formação,
carecendo a mesma de aprovação, a qual ocorrerá no limite até 5 dias antes da data da sessão. O número de participantes por sessão está
limitado a 12 (exceto MOVI-PLC com máximo
de 8 participantes). Outras sessões de formação
serão realizadas a pedido.
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Aplicações/ Produção Especializada

EMBALAGEM
Máquinas de embalagem e embalagem
de paletes

INDÚSTRIA ALIMENTAR
Máquinas de termoformagem,
de embalagem, amassadeiras, moedor
de café e máquina de pizza e massas

MÁQUINAS PARA PINTURAS
Misturador de tintas, agitador
e dispensador

AGRICULTURA

Máquinas combinadas, trituradoras,
equipamentos para abate e preservação

LIMPEZA INDUSTRIAL
Máquinas de varrer, de secar, de lavar
tapetes e aspirador industrial

AUTOMAÇÃO DE PORTÕES
Motor redutores eletromecânicos
para portões de correr e de balanço
e automação para portas de correr

INDÚSTRIA DA CERÂMICA
Máquinas decorativas
e de embalamento

INDÚSTRIA DO VIDRO
E MADEIRA
Máquinas de lavar roupa, máquinas
de vidro de sopro, decoração de
vidros, impressão de telas, máquinas
de escova e madeira

TM2A – SOLUÇÕES E COMPONENTES INDUSTRIAIS, Lda.
Tel: +351 219 737 330 � Fax: +351 219 737 339
info@tm2a.pt � www.tm2a.pt

produtos e tecnologias

Novo interruptor de segurança com bloqueio
para movimentos seguros

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

As áreas da máquina que continuam ativas
mesmo após desligar a máquina, são muitas
vezes uma parte de processos de produção
automatizados. Se pensarmos, por exemplo,
numa grande massa de um volante de uma
máquina ou na descida lenta das lâminas de
uma serra, é absolutamente necessário que
o operador da máquina seja impedido de
aceder a estas áreas até que o movimento
perigoso tenha parado completamente.
O interruptor de segurança com bloqueio,
como o novo SLC (Safety Lock), garante que
todas as proteções permaneçam fechadas
enquanto existir uma condição perigosa.
O novo SLC (Safety Lock) foi repensado e é, em muitos aspetos, um avanço
otimizado na funcionalidade do clássico interruptor de segurança com bloqueio SLK da BERNSTEIN. Os componentes sujeitos a esforços mecânicos,
como a cabeça rotativa, são de metal.Tornando o interruptor de segurança
extremamente robusto e durável. Por outro lado, a caixa de plástico é leve
e funcional. A saída opcional de conetor M12 simplifica a conexão do interruptor à máquina. Se o bloqueio tiver que ser aberto quando a máquina
é desligada, para instalação ou manutenção, o SLC está equipado no seu
lado frontal com um desbloqueio manual por chave ou por chave de fenda.
Além da função de desbloqueio manual, o SLC possui outras funções
opcionais: a função “saída de emergência” permite a abertura imediata da
proteção de segurança dentro da área perigosa. Por isso, a saída de emergência está localizada na parte de trás do SLC. O desbloqueio de emergência é como o desbloqueio manual que está localizado na parte frontal
do SLC, que permite a abertura imediata da proteção de segurança por
fora da área perigosa. O novo SLC da BERNSTEIN é adequado, onde quer
que os interruptores de segurança sejam utilizados na proteção de uma
máquina – por exemplo em máquinas embalamento, de carpintaria, de fresagem, de processamento de alimentos ou máquinas de moldagem por
injeção, para citar apenas alguns exemplos.

Acumulador higiénico combinado estratificado
multifuncional Série KWS
Austria Email
Tel.: +34 968 100 313
dnavarro@austria-email.at � www.austruia-email.es

Os campos de aplicação são o aquecimento
e/ou produção de Águas
Quentes
Sanitárias
(AQS). Esta série de acumuladores é uma combinação do depósito de
inércia com produção de
AQS. Construído em aço
de carbono de qualidade St 37-2 com um permutador interno (por imersão) de aço inoxidável (AISI 316 L) para a produção de AQS. Possui um
isolamento de fibras de lã Eco Skin 2.0. A 2.ª geração do isolamento Eco

Skin de 100 mm de espessura reduz as perdas de calor em até 47%
quando comparado com o isolamento de espuma macia convencional.
Este é um sistema expansível porque as várias unidades podem ser ligadas em paralelo (ligação em cascata), ampliando a capacidade de acumulação e produção de AQS.
O depósito de inércia (acumulação de calor) possui um sistema de camadas para uma estratificação eficiente, e possui um defletor vertical no
retorno do sistema de aquecimento que permite descarregar a água no
nível adequado segundo a temperatura de retorno. Simplifica a instalação
porque trabalha com piso radiante, ventiloconvectores ou radiadores, em
que a ligação é a mesma. A produção de AQS é garantida através de um
tubo de calor por imersão, um tubo ondulado em espiral de aço inoxidável
(AISI 316 L), com uma superfície de elevado intercâmbio, que permite produzir água quente de forma instantânea e higiénica, segundo o processo de
aquecimento por passo contínuo. Não é necessário acumular a AQS num
depósito adicional e garante uma maior proteção contra a legionella porque a água é continuamente renovada.
Os acumuladores higiénicos da série KWS são multifuncionais porque
podem combinar várias fontes de calor, inclusivamente em simultâneo.
Segundo o modelo, os acumuladores podem ser equipados com 1 ou 2
permutadores grandes para a ligação a um sistema solar. Com as ligações
para as caldeiras de biomassa e caldeiras termais, a água é aquecida diretamente sem necessidade de troca no acumulador. E do mesmo modo, o
acumulador possui um grande número de ligações que lhe permitem também ligar um sistema de aerotermia ou geotermia e, até mesmo, um aproveitamento de calor residual de refrigeradores de água para sistemas de
ar-condicionado. Podemos utilizar a energia térmica residual de processos de fabrico, cogeração, dissipação de calor de sistemas de refrigeração,
entre outros. Embora não seja necessário um depósito de inércia, nos sistemas com caldeiras a diesel teremos uma produção de AQS higiénica e
dependente, e a caldeira terá um número menor de paragens e arranques se a ligarmos como inércia. A meia altura, os acumuladores KWS possuem 2 tubos de 1 ½'' para a ligação opcional de resistências elétricas de
rosca tipo SH.

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

A cablagem é um dos
processos mais intensos
ao nível da mão-de-obra
no que toca à engenharia de controlo e comutação. Para melhorar a
automação nesta área, a
Rittal Automation Systems
adicionou à sua oferta o
novo terminal de cabos WT, uma máquina de montagem de cabos compacta e totalmente automática, disponível nas variantes WT24 e WT36,
que ajuda a tornar a fiação mais económica e eficiente. Podem ser produzidos 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 comprimento 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 em preto ou branco. Após processados desta maneira são transferidos perfeitamente para as etapas posteriores através do sistema de
85
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A arquitetura da família MCU PSoC 6 baseia-se numa tecnologia de processos de 40 nm de consumo energético ultrabaixo e nos processadores Arm®
Cortex®-M4 e Cortex®-M0+ de núcleo duplo, o que permite aos engenheiros otimizarem as suas soluções de desempenho e consumo energético. E os MCU oferecem periféricos definidos por software fáceis de utilizar,
tal como os elementos de segurança integrados necessários para a utilização em dispositivos IoT. As principais caraterísticas da família incluem capacidades de memória até 1 MB flash e 288 KB SRAM, conetividade Bluetooth®
de baixa energia 5.0 e a tecnologia de sensores capacitivos CapSense® da
Cypress, para interfaces de dispositivos com base em gestos e táteis, robustas e fiáveis.
Além disso, algo essencial para a próxima geração de dispositivos de IoT
seguros é que a arquitetura proporciona um TEE (Trusted Execution Environment - ambiente de segurança fidedigno) com capacidade de arranque e
armazenamento de dados seguros para proteger o firmware, as aplicações
e outros ativos seguros. Os MCU implementam uma vasta gama de algoritmos de encriptação padrão na indústria como ECC, AES e SHA 1,2,3, todos
num coprocessador de hardware integrado. Outras caraterísticas da família
incluem um interface PDM-PCM e interfaces Quad-SPI, conetividade USB
à velocidade máxima e ainda 9 blocos de comunicação em série, 7 blocos
analógicos programáveis e 56 blocos digitais programáveis.
A RS oferece um conjunto completo dos kits de desenvolvimento de
acompanhamento, o que permite aos engenheiros de design desenvolver protótipos com os MCU, incluindo PSoC® 6 WiFi-BT Pioneer Kit
(CY8CKIT-062-WIFI-BT), uma plataforma de hardware de baixo custo que
permite o design e a depuração do MCU PSoC 62 e do módulo Murata
LBEE5KL1DX (com base no chip combo CYW4343 da Cypress); e o
CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 Pioneer Kit para a IoT, um kit PSoC 6 genérico
com o MCU PSoC 63 segundo o BLE 5.0.

Sistema de automação modular MOVI-C®
continua a crescer
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

O sistema de automação modular MOVI-C® da
SEW-EURODRIVE tem
tido uma expansão progressiva. As funções do
software foram alargadas,
simplificando a programação e a colocação em
funcionamento. As classes de desempenho do hardware foram ampliadas, enquanto novas classes e funções foram adicionadas à tecnologia de controlo e foram também
integradas funções de segurança. As funções do software de engenharia
MOVISUITE® foram significativamente alargadas, tornando a programação, o

comissionamento e o diagnóstico mais rápidos e fáceis. O MOVISUITE® está
disponível para download gratuito no website: www.sew-eurodrive.de/movi-c.
A tecnologia de controlo MOVI-C® também foi expandida para 4 classes
de desempenho 8, 16, 32 e 64 acionamentos. Tal é completado pela segurança funcional no conversor, com a adição de funções de paragem, movimento e posicionamento seguros. Os variadores MOVIDRIVE® Modular e
MOVIDRIVE® Sistema também foram ampliados na faixa de potência de 10
a 110 kW, 2 a 180 A e até 250% de sobrecarga. Graças ao maior grau de
integração e melhores opções de comunicação, agora é muito fácil desenvolver novas aplicações. Outro benefício do MOVI-C® é a sua aplicabilidade
de ponta a ponta.Todo o sistema de módulos de automação está disponível
para os utilizadores, tanto verticalmente desde o controlador até ao motorredutor, como horizontal e transversalmente para todos os produtos eletrónicos. E tudo isto com apenas um pacote de software de engenharia. Para
a geração MOVI-C®, ponta a ponta também significa o controlo perfeito de
toda a gama de tipos de motores, designadamente motores assíncronos,
motores síncronos, servomotores e LSPM, com apenas um único conversor.
O MOVI-C® também define novos padrões em termos de desempenho.
Outras vantagens, como tecnologia de cabo único, módulos de eixo duplo
e tecnologia de segurança integrada, de série em todos os eixos, criam as
condições perfeitas para uma utilização rentável.

Sensor de segurança codificado, com bloqueio magnético
de 2 kg
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos e Soluções Industriais
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 automáticos ou parciais. Estes sensores, conetados com um
relé ou um PLC de segurança têm um nível de segurança PLe, cat4, segundo a norma de segurança
de máquinas ISO 13849-1. Por outro lado, com uma saída por semicondutor para a monitorização da abertura das portas, assegura 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 adequada para aplicações que requerem, além de uma proteção
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 e resistente a
vibrações, garante também que a porta se mantenha fechada e o processo
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de produção não é interrompido. Com a combinação destas tecnologias, o sensor de segurança sem contacto EPINUS tem pouco
desgaste e elevada tolerância ao desalinhamento das portas, aumentando a disponibilidade da máquina/processo. O sensor EPINUS com
o seu corpo em aço inox 316L polido e o seu manípulo antibacteriano (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 disponíveis para ajudar a determinar a solução mais adequada para a sua aplicação. Para ver o vídeo de animação destes sensores de segurança, visite o website em https://bit.ly/2E8dmG5/b.

Schneider Electric lança filtro ativo de harmónicos
AccuSine PCSn
Schneider Electric Portugal 		
Tel.: +351 217 507 100 ∙ Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com ∙ www.se.com/pt

A Schneider Electric
lançou o AccuSine
PCNn, o seu novo
filtro de harmónicos
ativo, que tem como
base a reconhecida
e premiada plataforma AccuSine+
e foi desenvolvido
para mitigar os harmónicos e reduzir as flutuações de tensão da rede,
sobretudo em edifícios terciários, indústria de menor dimensão e
outros ambientes idênticos. O filtro de harmónicos AccuSine PCSn
é um equipamento conetado e essencial dentro da solução EcoStruxure Power, que integra a plataforma EcoStruxure da Schneider Electric, a arquitetura aberta e interoperável para edifícios, redes elétricas,
indústria e Data Centers. O PCSn é uma solução ativa, expansível, flexível e de elevado desempenho que proporciona uma maior fiabilidade e eficiência aos sistemas elétricos, possibilitando o incremento
do tempo de funcionamento dos equipamentos, e uma maior eficiência operacional e energética dos mesmos.
O AccuSine PCSn oferece diversas novidades com as melhores prestações do mercado: mitigação ativa de harmónicos ao ter o melhor rendimento da sua gama, reduzindo o THDi abaixo dos 3% e tendo sido
desenvolvido com base na tecnologia AccuSine+, um sistema livre de
harmónicos, melhora a fiabilidade do sistema e aumenta a eficiência
operacional e o tempo de funcionamento. Ainda se destaca pela correção do fator de potência e mitigação de harmónicos, em que a possibilidade de fixar valores objetivos (setpoint) do fator de potência (cos φ),
THDi e THDy, proporciona visibilidade e o controlo do sistema, garantindo o cumprimento de todos requisitos das companhias elétricas e o
correto funcionamento do sistema em termos de eficiência. E o equilíbrio de cargas há uma mitigação de harmónicos elimina as correntes
harmónicas no condutor neutro, não obstante, num sistema trifásico
com cargas monofásicas, a corrente continua a fluir através do condutor
neutro. Ao aplicarmos a função de equilíbrio de cargas reduzimos a corrente neutra a 0 e conseguimos obter um sistema totalmente estável.
O AccuSine PCSn é um elemento chave da plataforma EcoStruxure
Power, que integra o EcoStruxure da Schneider Electric, a arquitetura
aberta e interoperável para edifícios, redes elétricas, indústria e datacenters. O AccuSine PCSn é uma nova introdução das soluções conetadas e uma plataforma capaz de acrescentar valor a uma rede de
distribuição de energia conetada e integrada.

