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disponibilidade do canal de rádio. Estes 

equipamentos são compatíveis com o 

protocolo MODBUS.

Dispõem de uma potência de 

25 mW até 500 mW, a alimentação é ex-

terna, a taxa de transmissão poderá es-

tar entre o intervalo de 1,2 a 115,2 Kbps, 

os modelos standard dispõem de um 

Índice de Proteção IP41 no entanto, 

como opção, também existem mode-

los com índices mais elevados (IP53 e 

IP67). As suas dimensões com antena 

integrada são: 135 x 75 x 35mm. Estes 

equipamentos são utilizados em mui-

tas aplicações em diversos setores. Na 

indústria as suas principais aplicações 

são para sistemas sem fios, controlo 

de máquinas industriais, monitoriza-

ção automática de sistemas, deteção e 

solução de problemas remotamente e 

ainda em aplicações de posicionamen-

to/rastreio. No setor da energia temos 

igualmente aplicações sem fias, leitura 

remota de energia, controlo de aque-

cimento urbano, gestão da energia em 

edifícios, entre outras. No setor dos 

transportes, as aplicações passam pelo 

controlo da prioridade dos peões, infor-

mação disponível nos painéis para os 

viajantes, e gestão do estacionamento 

de veículos. As aplicações relacionadas 

com a segurança de edifícios, controlo 

de acesso a locais e zonas, sinalização 

de emergência e aplicativos de auto-

mação residencial são catalogados no 

setor do controlo de segurança.

Novo robot Gen3 Ultra lightweight 
da KINOVA®: referência de braços 
robóticos no suporte à investigação

Controlar, S.A.

Tel.: +351 225 898 410 · Fax: +351 225 898 419

geral@controlar.pt · www.controlar.pt

A Kinova® lançou um novo modelo de 

braços robóticos: o robot Gen3 Ultra li-

ghtweight, muito versátil e concebido 

para melhorar a eficiência e portabilida-

de entre equipas de investigação, aplica-

ções, projetos e ambientes de pesquisa.

Suportado pela KINOVA KOR-

TEX, uma inovadora plataforma de 

desenvolvimento de aplicação e softwa-

re, aberta, escalável e adaptável, garante 

aos investigadores a possibilidade de 

desenhar um assistente de investigação 

adequado, ao adaptar os braços robó-

ticos às suas necessidades específicas. 

Inerentemente seguro, tudo no Gen3 é 

de última geração como a visão incor-

porada com sensores 2D e 3D integra-

dos, os sensores de torque em todas as 

juntas, a ligação rápida e simplificada 

com um controlador adaptável a vários 

tipos de aplicações e possibilidade de 

conexão a vários controladores, uma 

conectividade com uma grande varie-

dade de end-effectors, instrumentos e 

sensores, um acesso direto a cada atua-

dor individual (controlo closed-loop a 

1 kHz) e uma arquitetura aberta de har-

dware e software. Assim se constrói um 

braço robótico de última geração que 

complementa o portefólio de braços ro-

bóticos ultraleves, portáteis e versáteis 

da empresa canadiana Kinova®. Desde 

Universidades a Centros de Investiga-

ção e Desenvolvimento até à indústria, 

as soluções da Kinova® construídas para 

a interação homem-robot, têm vindo a 

assistir centenas de clientes em todo o 

mundo, para as ajudar a alargar os limi-

tes do conhecimento e da inovação. O 

robot Gen3 Ultra lightweight está dispo-

nível no mercado português através do 

seu distribuidor oficial, Controlar.

Pequeno mas poderoso: sistema 
de sustentação CS-480 B.flex

ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos 

e Soluções Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O CS-480 B.flex é o mais pequeno sistema 

de sustentação do fabricante BERNSTEIN. 

O sistema de tubos de 48 mm é indicado 

para a ligação de IPCs encapsulados ou 

de painéis de comando, em máquinas e 

sistemas de automação. Este sistema de 

sustentação, que pode ser montado no 

teto, na parede ou no chão, responde às 

particulares necessidades dos utilizado-

res que precisam de um posicionamento 

simples, rápido e ergonómico.

O sistema de sustentação CS-480 

B.flex da BERNSTEIN não só é solução para 

aplicações simples e de baixo custo, como 

também para aplicações complexas. Estes 

sistemas de sustentação podem ser fa-

cilmente e rapidamente implementados 

em ligação com o popular “Allrounder”, em 

que um cotovelo de redução funciona 

como uma transição de um tubo redondo 

para um tubo quadrado. 

As sequências de movimento fixas e 

estações de trabalho rígidas estão rapida-

mente a tornar-se uma coisa do passado. 

O fabricante BERNSTEIN procura ativa-

mente soluções de design ergonómicas, 

que protejam a saúde dos operadores e 

melhorem a sua eficiência, uma vez que 

existe um efeito direto nos lucros de uma 

empresa: a produtividade é aumenta-

da, as taxas de erro são minimizadas e o 

tempo de inatividade devido a doença é 

reduzido.

Gestão de luz digital com DALI 
em zona Ex

STAHL IBERIA

Tel.: +351 214 145 315 · Fax: +351 214 145 317

stahl@stahl.pt · www.stahl.pt                                                               

A R. STAHL é um dos poucos fabricantes 

de sistemas de iluminação com proteção 

contra explosões, para a interligação di-

gital com DALI na sua gama de produtos. 

Deste modo já é possível obter, atual-

mente, luminárias lineares e luminárias 

de segurança, opcionalmente, com inter-

face DALI integrada segundo a IEC 62386. 

Isto significa que, nas áreas em perigo de 

explosão das zonas 1/21 e 2/22, é viável 

uma gestão da luz contínua e moderna. 

A interligação digital facilita uma ilumi-

nação de sistemas industriais ajustada às 

necessidades. 

Possibilita, também, a redução do 

consumo de energia e aumenta, simul-

taneamente, a vida útil das luminárias 

gerais e de segurança. Por DALI-Bus 

podem ser conetados 64 atuadores de 

diferentes tipologias. É possível integrar 

cada rede na automação do edifício 
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muito mais do que os produtos de uso 

geral em condições de lavagem difíceis.

As superfícies externas dos motores 

possuem uma auto-drenagem e não têm 

fendas onde possam acumular-se partí-

culas. As marcações são gravadas a laser 

na caixa, evitando canais e sulcos onde 

possam acumular-se contaminantes. Os 

motores podem suportar sprays de alta 

pressão e são totalmente compatíveis 

com métodos de limpeza em circuito fe-

chado (NEP). Os motores Food Safe tam-

bém eliminam a necessidade de tampas 

de motor, que podem abrigar partículas 

de alimentos e permitir que as bactérias 

se reproduzam.

Os motores IEC Food Safe da ABB es-

tão disponíveis nas gamas de potência 

0,18 - 7,5 kW, em versões de 2-6 pólos 

para 230-690 V a 50 ou 60 Hz. Destacam-

-se pela sua eficiência premium IE3 para 

reduzir o consumo de energia e emis-

sões, disposições de montagem flexíveis 

garantem que servem para praticamente 

qualquer aplicação e estão disponíveis 

nos tamanhos de chassis 71-132.

Braço robótico Ultra lightweight 
Gen2 (JACO2) da KINOVA™ 

Controlar, S.A.

Tel.: +351 225 898 410 · Fax: +351 225 898 419

geral@controlar.pt · www.controlar.pt

A série KINOVA® Gen2 Ultra Lightweight 

é uma linha de dispositivos robóticos 

aptos para a realização de várias funções 

e movimentos mesmo em aplicações ár-

duas, oferecendo desempenho, flexibili-

dade e facilidade de uso, com segurança 

em qualquer ambiente - desde centros 

de investigação, laboratórios ao desen-

volvimento na indústria. 

O braço robótico Gen2 (JACO2) da 

série Ultra lightweight da KINOVA™ sofreu 

uma redução de custo e está agora dis-

ponível no mercado com um preço mais 

competitivo, mantendo as suas principais 

caraterísticas: ligação simples Plug&Play, 

alcance do braço de 750 a 984 mm, graus 

de mobilidade de 4, 6 ou 7 juntas rotativas, 

controlador integrado na base do braço 

robótico, peso de 3,6 kg a 5,5 kg (incluin-

do o controlador), capacidade de carga 

de 2,4 kg a 4,4 kg. De destacar ainda o seu 

baixo consumo energético, tal como uma 

arquitetura aberta, compatível com ROS, 

e com software próprio. Este braço conta 

ainda com sensores de torque, posição, 

corrente, temperatura e aceleração.

A Kinova analisa a Indústria 4.0 de 

maneiras novas e inovadoras para res-

ponder às necessidades reais de produ-

ção. Os robots da Kinova são ultraleves, 

robustos, portáteis e versáteis, garantin-

do processos mais seguros em todas as 

suas linhas de produção; reunindo infor-

mações para a execução de um trabalho 

intuitivo e estabelecendo a eficiência 

avançada como norma dentro do ambi-

ente de trabalho. Os braços robóticos da 

Kinova são projetados para aumentar a 

capacidade humana, colocando o indiví-

duo no controlo da tecnologia e a tecno-

logia ao serviço do indivíduo.

Consolas X2 extreme da Beijer: 
desenvolvidas para ambientes 
extremos

Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

As consolas HMI X2 extreme da Beijer 

são certificadas pelas principais entida-

des de certificação (ambiente marítimo 

e ambientes ATEX). Estes equipamentos 

foram desenvolvidos e projetados para 

funcionar em ambientes agressivos e em 

zonas perigosas, onde gases, vapores, 

água e poeiras estão sempre presentes. 

As consolas X2 extreme foram desenvol-

vidas para operar em ambientes onde as 

temperaturas variam entre os -30°C e os 

+70°C, onde existem elevadas vibrações 

(até 40 G) e lavagens de alta pressão. 

As versões de montagem em pai-

nel possuem classificação de proteção 

de entrada IP66, NEMA 4X/12 e UL Tipo 

4X/12 para a parte frontal e estão em 

conformidade com as certificações ATEX 

Zona 2 e ATEX Zona 22. As versões total-

mente seladas com conetores M12 têm 

uma classificação IP66, NEMA 4X/12, com 

certificações marítimas e de localização 

perigosa. Todas as versões (standard, 

alto desempenho e alto desempenho 

totalmente selada) estão disponíveis 

em 7, 12 e 15 polegadas. As versões de 

alto desempenho e totalmente seladas 

são compostas por um ecrã de elevado 

brilho e a funcionalidade opcional inte-

grada do CODESYS PLC. Para mais infor-

mações 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 – 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 pro-

teções 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, 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 

assegura um elevado nível de seguran-

ça das máquinas, prevenindo um aces-

so não autorizado e interrupções não 

planeadas.

O sensor de segurança EPINUS com 

a função de bloqueio magnético é a 

solução indicada para aplicações que 

requerem, para além de uma proteção 

ao processo, uma função de segurança. 

Utilizando uma tecnologia proprietária 

ACOTOM, o sensor de segurança EPI-

NUS é codificado e, por isso, inviolável. 

Com o seu poderoso magneto integra-

do de 2 kg ou 4 kg, resistente a vibra-

ções, garante que a porta se mantém 

fechada e o processo de produção não 

é interrompido. 


