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NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA

os processos de negócio e garante uma
integridade dos sistemas. Isso permite que os operadores das instalações
de processo aproveitem o potencial da
digitalização.”
Os membros da aliança estão a
planear realizar um denominado Open
Industry 4.0 Framework com base nos
standards existentes como o I/O Link,
OPC UA e RAMI para toda a rota desde
os objetos na oficina até aos serviços. Os
clientes podem escolher entre um sistema modular de compatíveis e escaláveis
componentes de soluções e serviços,
como serviços digitais como o Netilion
IIoT da Endress+Hauser. A ligação com o
portefólio de software da SAP assegura a
integração dos processos de negócios de
uma empresa, bem como a colaboração
com os parceiros nos limites da empresa.
A arquitetura aberta permite uma ligação
simples de outra estrutura do sistema.

Novo interruptor de segurança
com bloqueio, para movimentos
seguros
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otimizado na funcionalidade do clássico
interruptor de segurança com um bloqueio SLK da BERNSTEIN. Os componentes sujeitos a esforços mecânicos, como a
cabeça rotativa, são de metal, tornando o
interruptor de segurança muito 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 ideal, onde quer
que os interruptores de segurança sejam
utilizados na proteção de uma máquina
– por exemplo em máquinas de embalamento, de carpintaria, de fresagem, de
processamento de alimentos ou máquinas de moldagem por injeção, para citar
apenas alguns exemplos.

Congresso internacional para
as universidades organizado
pela Phoenix Contact
Phoenix Contact, S.A.

As áreas da máquina que continuam
ativas mesmo após o desligar da 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 foi repensado e é, em muitos aspetos, um avanço
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www.phoenixcontact.pt

Foi em Leipzig, na Alemanha, que a Phoenix Contact se reuniu com as universidades que são membros do programa
educacional EduNet. Além das novas tecnologias da Phoenix Contact, Portugal e
outros 11 países tiveram também a oportunidade de assistir a palestras sobre a
Mobilidade Elétrica, a Cibersegurança,

Health Care e novas abordagens técnicas
de aprendizagem.
O EduNet é um programa da Phoenix
Contact que visa apoiar o ensino superior
para o desenvolvimento de competências e conhecimentos na área da automação. Mais informações sobre EduNet
em www.phoenixcontact.pt/edunet.
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Disponíveis em várias versões, os novos
variadores de frequência da linha NORDAC PRO podem ser adaptados a uma
enorme variedade de requisitos de aplicação. As funções da série modular podem ser expandidas com módulos plug-in de controlo, segurança e opcionais.
Os utilizadores também beneficiam de
um design compacto com um formato
tipo livro, poupando espaço em armários
de controlo e numa instalação paralela. Os variadores estão disponíveis com
potências de 0,25 a 5,5 kW. De destacar
o grande número de interfaces: a CAN
open standard, multichipes para Ethernet
Industrial que permite a utilização dos
padrões Ethernet mais importantes em
tempo real através de uma interface. Seja
para ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK ou
EtherCat, o protocolo necessário pode
ser facilmente configurado através de
parâmetros, e os dispositivos podem ser
configurados através de uma porta USB
sem uma fonte de alimentação externa.
A ranhura para cartões SD, para guardar
e transferir parâmetros, também é uma
novidade. E estão disponíveis 5 ou 6 entradas digitais e 2 analógicas, 2 saídas digitais e 1 analógica, 2 relés multifunções
sem potencial, 1 interface codificadora
incremental HTL/TTL e 1 interface codificadora universal.
A série NORDAC PRO SK 500P está
equipada com um poderoso CLP para
funções junto ao acionamento. O controlo vetorial de corrente preciso fornece

