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num formato compacto até 16 canais.  
Os elementos com grau de proteção IP 
20 estão desenhados para ser encaixados 
numa base Axioline. As bases permitem a 
instalação de 4 ou 6 módulos Smart Ele-
ments e integrá-los no bus local Axioline. 
Devido aos espaços ordenados em duas 
filas, é possível colocar 2 elementos I/O 
sobrepostos e assim alojar diversas fun-
ções em 15 mm de largura e 32 canais. 
A seleção e combinação das funcionali-
dades I/O pode ser realizada livremente 
pelo utilizador.

Para introdução no mercado, para 
além de funções I/O normais, existe tam-
bém um módulo IO-link “master” e módu-
los Profisafe para o registo e transmissão 
de sinais de segurança. Podem ser im-
plementadas outras funções através de 
outros módulos Axioline. O princípio de 
encaixe duplo e sem ferramenta garante 
uma instalação rápida: basta encaixar os 
módulos Smart Elements na base e de-
pois fixar os condutores por push-in.

Eickmann Elektronik: Fotocélulas 
de forquilha
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

As fotocélulas de forquilha do fabricante 
Eickmann Elektronik são extremamente 
robustas e muito fáceis de montar, uma 
vez que o emissor e o receptor estão no 
mesmo corpo.

O fabricante Eickmann Elektronik na 
sua gama de produtos tem fotocélulas 
de forquilha com uma largura dos 2 aos 
120 mm, com um grau de proteção IP67 
e com um feixe de luz vermelha ou infra-
vermelha. Nas fotocélulas do fabricante 
Eickmann Elektronik existe um potenció-
metro para fazer o ajuste de sensibilida-
de. Dependendo do modelo, os clientes 
podem optar por uma saída PNP ou NPN, 
normalmente aberta ou fechada.

Para aplicações em que é necessária 
uma cortina de luz para a deteção de ob-
jetos, existem fotocélulas com áreas de 
deteção de 50 x 35 mm. As fotocélulas 

de forquilha do fabricante Eickmann 
Elektronik são ideais para a deteção de 
peças muito pequenas com um diâme-
tro a partir 0,4 mm. Como por exemplo 
em máquinas especiais; transportado-
res com tapetes vibratórios ou sistemas 
de alimentação. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.
alphaengenharia.pt/PR14

Novo dispositivo de proteção 
contra sobretensão: 
status em tempo real
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

O novo pára-raios de proteção contra 
sobretensão da Weidmüller combina as 
funções de um dispositivo de proteção 
contra sobretensão e as de um disposi-
tivo IoT inteligente - monitorização de 
status em tempo real.

As tecnologias digitais estão tornar-
-se cada vez mais importantes para o 
sucesso dos negócios empresariais. Além 
de uma estratégia de digitalização, estas 
tecnologias incluem também a avaliação 
de dados, que são fundamentais para 
determinar o sucesso comercial a longo 
prazo de uma empresa. A estratégia tam-
bém é sustentada pelo novo pára-raios 
VPU AC IoT, que combina as funções 
de um dispositivo de proteção contra 
sobretensão com as de um inteligente 
dispositivo IoT. Os novos dispositivos de 
proteção VARITECTOR PU AC IoT também 
oferecem proteção em redes de energia 
industrial. Esta é uma área em cresci-
mento, pois face aos níveis crescentes 
de digitalização, as infraestruturas de dis-
positivos e sistemas inteligentes estão a 
tornar-se cada vez mais sensíveis.

As soluções da Weidmüller ajudam a 
identificar o potencial individual de uma 
empresa para aplicações industriais de 
IoT, a desenvolver soluções baseadas nas 
necessidades e a integrá-las com sucesso 
nas estruturas existentes. Com o catálogo 
de informações, o terminal IoT e outros 

produtos compatíveis com IoT, a Weidmül-
ler estabelece uma base sólida no seu por-
tfólio IIoT. A empresa está agora a expandir 
a gama de forma a incluir a série de prote-
ção contra raios VARITECTOR PU AC IoT.

 
Casquilho de substituição rápida 
igus: substitua o elemento 
deslizante sem desmontar o patim 
da guia
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

A igus conta com casquilhos lineares 
isentos de lubrificação para garantir um 
deslizamento silencioso e preciso das 
guias lineares. No início do ano, a igus 
desenvolveu um casquilho de substitui-
ção rápida para o sistema linear drylin 
W, em particular para a substituição do 
elemento deslizante em aplicações linea-
res com um elevado número de ciclos. 
O princípio: basta desbloquear o cas-
quilho, empurrar o elemento deslizante 
para fora, substituí-lo e já está. Para além 
do tamanho de instalação standard 10, 
o casquilho de substituição rápida, que 
poupa tempo e reduz custos, está agora 
também disponível nos tamanhos 16 e 
20 para guias lineares da série drylin W.

A igus desenvolveu um casquilho de 
substituição fabricado no polímero de 
elevada performance iglidur J200 para as 
guias lineares drylin W. O casquilho per-
mite uma fácil substituição diretamente 
na guia linear, em apenas alguns passos, 
o que reduz os tempos de inatividade, 
custos de instalação e assegura uma ope-
ração contínua. Para permitir que ainda 
mais utilizadores possam tirar proveito 
deste prático e eficiente casquilho, este 
encontra-se disponível nos tamanhos de 
instalação 10, 16 e 20. Desta forma, é pos-
sível substituir facilmente os casquilhos 
em, por exemplo, robots, mesas lineares 
e guias lineares drylin W.
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é perfeitamente adequada para apli-
cações IoT 4G e inovadoras aplicações 
IoT 5G. A antena está disponível em 
www.rutronik24.com.

Ao combinar todas as bandas sub-
6 GHz (4G e 5G), a antena de banda 
larga W3415 é ideal para dispositivos 
que requerem uma antena 4G/5G 
interna e compacta de elevado de-
sempenho. Proporciona um ganho 
de 0/2,5 dBi. Ao montar duas antenas 
numa placa de rádio, elas são adequa-
das para 2 x MiMo (entrada múltipla / 
saída múltipla).

A antena W3415 mede 40x7x3 mm 
e é totalmente compatível com SMT, 
e em embalamento de fita e rolo, para 
montagem automatizada, disponível na 
Rutronik. Uma vez desembalada, tem 
de ser montada no prazo de 168 horas 
(MSL-3, Nível de Sensibilidade à Humi-
dade 3).

Eixos lineares BAHR na produção 
de componentes eletrónicos
FLUIDOTRONICA – Equipamentos 

Industriais, Lda.

Tel.: +351 256 681 955 ∙ Fax: +351 256 681 957

fluidotronica@fluidotronica.com 

www.fluidotronica.com

A indústria eletrónica está a desempe-
nhar um papel cada vez maior na cadeia 
de valor industrial. Os componentes 
mecânicos estão cada vez mais a ser 
substituídos ou controlados por com-
ponentes eletrónicos na engenharia de 
processos e instalações. Isso aumenta os 
requisitos de complexidade e segurança. 
Com os eixos lineares BAHR, atenderá a 
esses requisitos. Precisão, continuidade e 
confiabilidade garantem sua vantagem 
competitiva.

Os projetistas e operadores de má-
quinas sabem que a segurança funcional 
dos seus processos relevantes é essen-
cial. Por esse motivo, as unidades lineares 
BAHR são certificadas de acordo com os 
padrões europeus de salas limpas (IPA). 
Com estes sistemas lineares, mantém os 

seus padrões de qualidade permanente-
mente. Veja o catálogo de produtos da 
BAHR e conheça a gama de componen-
tes ideais para as suas máquinas de fabri-
cação eletrónica a preços atrativos. Todos 
os produtos BAHR são adaptados às suas 
necessidades e fabricados de acordo 
com suas ideias.

Com o uso direcionado de eixos li-
neares de alta qualidade, poderá otimi-
zar os seus processos de produção e, ao 
mesmo tempo, aumentar a qualidade 
dos seus produtos através de controlos 
precisos.

GIMATIC apresenta novo Sensor 
Box Modular miniatura
GIMATIC IBERIA

Tel.: +34 984 493 897 · Tlm.: +34 662 146 555

info.es@gimatic.com · www.gimatic.com/es

A GIMATIC é uma empresa italiana ino-
vadora, com experiência acumulada há 
mais de 30 anos no fabrico e venda de 
componentes para a construção de sis-
temas automatizados de montagem, de 
acordo com os objetivos estabelecidos 
pela Indústria 4.0.

Na linha de produtos de Sensores, a 
GIMATIC fabrica uma grande variedade, 
entre os quais: tipo de palheta magnéti-
ca; eletrónica do tipo magneto-resistiva; 
saída de impacto digital; saída de impac-
to analógica.

Nesta linha de produtos, a marca 
apresenta uma forma inovadora de en-
tender os concentradores de sinal para o 
EOAT, o novo Sensor Box Modular (SBM) 
em miniatura.

O novo concentrador modular GI-
MATIC permite conectar em série de 2 a 
20 sensores em qualquer configuração 
(PNP/NPN - NO/NC), obtendo um úni-
co sinal para simplificar a integração e o 
controlo do EOAT.

O concentrador de sinal é uma solu-
ção modular compacta e consiste numa 
ou várias unidades mestre (SBMM), uma 
ou várias unidades escravas (SBMS) e 
uma unidade de terminação e fixação 
(SBMK). Os módulos mestre e escravo 

podem ser conectados em série, criando 
um sistema específico e completamente 
personalizado para a aplicação.

O concentrador consta de tantos 
módulos escravos como sinais recebidos 
pelo EOAT. Cada módulo escravo é confi-
gurável individualmente. Conta com tan-
tos módulos mestre quantas unidades 
de saída necessárias.

Esta linha oferece uma grande va-
riedade de combinações, o que permi-
te uma solução totalmente personali-
zada através da configuração manual 
fácil.

Bernstein: A conexão em 
série dos sensores segurança 
não compromete o nível 
de segurança PLe
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O SRF – uma abreviatura de Safety RFID 
– monitoriza os movimentos dos equi-
pamentos de proteção, como portas ou 
proteções metálicas de uma máquina. 
Este sensor protege o operador sempre 
que um dispositivo de segurança não 
está devidamente fechado.

Ao desenvolver este novo produ-
to, a BERNSTEIN prestou uma especial 
atenção ao sistema de diagnóstico que 
acompanha o sensor. O sistema fornece 
uma grande quantidade de informação, 
centralizada e flexível, que é útil numa 
produção inteligente.

Os dados de diagnóstico são en-
viados para o controlador da máquina 
via I / O Link ou, em alternativa, são 
exibidos num smartphone utilizando a 
tecnologia NFC. Desta forma, 20 dife-
rentes itens de informação podem estar 
disponíveis por cada sensor – mesmo 
quando ligado em série. Estes dados 
podem ser usados para uma manuten-
ção preditiva baseada numa deteção 
precoce de falhas, impedindo por vezes 
uma paragem dispendiosa. Se a fonte 
de alimentação falhar, via NFC, uma me-
mória resolve o problema. Se uma falha 
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for detetada numa saída de emergência, 
existe a opção de desligar a máquina de 
forma controlada antes que a paragem 
de emergência seja atuada. Evitando 
danos nas ferramentas ou nas peças de 
trabalho.

A ligação em série dos sensores não 
compromete o nível de segurança e 
é realizada por um cabo não blindado 
standard de 4-fios, evitando um custo 
extra em acessórios. Em conformidade 
com a Norma ISO 14119, o sensor de 
segurança SRF possui um nível de segu-
rança até PLe. 

Para mais informações consulte a 
equipa comercial da Alpha Engenharia 
ou visite o website em www.alphaenge-
nharia.pt/PR13. 

Conselho de Supervisão 
da Schaeffler AG integra 5 novos 
representantes dos trabalhadores
Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: +351 225 320 800 · Fax: +351 225 320 860

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt 

Na sua reunião de 8 de maio, o Con-
selho de Supervisão da Schaeffler AG 
foi reconstituído em sessão ordinária. 
Após a eleição de 10 novos represen-
tantes dos acionistas na Assembleia 
Geral do ano passado, os colaborado-
res e colaboradoras do Grupo Schae-
ffler elegeram os 10 representantes dos 
trabalhadores no Conselho de Supervi-
são deste ano.

Andrea Grimm, Susanne Lau, Bar-
bara Resch, Salvatore Vicari e Jürgen 
Wechsler foram reeleitos, e Thomas 
Höhn, Jutta Rost, Jürgen Schenk, Hel-
ga Schönhoff e Markus Zirkel foram os 
novos representantes eleitos. Norbert 
Lenhard, Dr. Reinhold Mittag, Dirk Spin-
dler, Jürgen Stolz e Jürgen Worrich re-
nunciaram. Georg F. W. Schaeffler, acio-
nista familiar e presidente do Conselho 
de Supervisão da Schaeffler AG, agra-
deceu aos membros cessantes a sua 
contribuição positiva e construtiva. Na 

sessão constitutiva, realizada depois da 
Assembleia Geral, o Conselho de Super-
visão reelegeu Jürgen Wechsler, antigo 
diretor regional do sindicato IG Metall 
de Baviera, como Vice-Presidente.

O Conselho de Supervisão também 
renovou hoje o contrato de Andreas 
Schick como membro do Comité Exe-
cutivo por um período de cinco anos. 
Andreas Schick foi nomeado Chief Ope-
rating Officer do Comité Executivo em 
2018. Integrou a Schaeffler em 1994 
e, antes da sua nomeação para o Co-
mité Executivo, desempenhou vários 
cargos de direção a nível nacional e 
internacional.

F.Fonseca apresenta Gateway 
wireless bolt Anybus® da HMS 
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 Gateway wireless bolt vem permitir 
que máquinas industriais e quadros elé-
tricos se liguem a uma rede sem fios. O 
Gateway Bolt da Anybus® - HMS é um 
ponto de acesso sem fios, projetado para 
ser montado em máquinas ou quadros 
elétricos, destinado a dar acesso a redes 
sem fios via WLAN, Bluetooth ou Blue-
tooth Low Energy. Este acesso torna pos-
sível a configuração através de um por-
tátil, tablet, smartphone ou um qualquer 
serviço na cloud.

O bolt é facilmente montado numa 
máquina ou armário elétrico através de 
uma rosca M50, o que permite obter 
uma interface robusta com proteção 
IP67. O wireless bolt pode comunicar 
numa rede sem fios até 100 metros via 
WLAN, Bluetooth ou Bluetooth Low 
Energy. O novo Gateway wireless bolt 
é um gateway sem fios compacto, pro-
jetado com um design inovador e com 
antena integrada para uso direto na má-
quina, ideal para aplicação em todas as 
indústrias independentemente do setor 
de atividade.

SCHUNK incorpora novas 
aplicações ao sistema modular 
de fixação VERO-S
SCHUNK Intec, S.L.U.

Tel.: +34 937 556 020 · Fax: +34 937 908 692

info@es.schunk.com · www.es.schunk.com

A SCHUNK apresenta novas e inovadoras 
variedades do módulo VERO-S: Aviação, 
NSE-AM mini 78-20, NSE-A3 138 e WDM-
-5X, todas com amplas áreas de aplica-
ção, como fabricação aditiva, produção 
de ferramentas ou moldes. Além disso, 
procura entrar em novos setores e indús-
trias, como aeroespacial, graças às vanta-
gens oferecidas pela tecnologia.

O VERO-S Aviation, um programa es-
pecial para a indústria aeroespacial, per-
mite a fixação direta sem deformação dos 
componentes estruturais da indústria. O 
VERO-S NSE-AM foi projetado para fabri-
cação aditiva, pois o seu tempo de prepa-
ração é curto e possui alta produtividade 
na Impressão 3D, garantindo igualmente 
uma troca rápida das placas de substrato. 
O módulo de troca rápida VERO-S NSE-
-A3 138 foi desenvolvido especialmente 
para carregamento automatizado de 
máquinas-ferramenta e para aplicações 
em tecnologia de manipulação e auto-
mação. O VERO-S WDM-5X garante ótima 
acessibilidade na maquinação manual de 
5 eixos. Permite uma situação de fixação 
definida, simulação fiável e maquinação 
altamente eficiente sem colisões dos 
cinco lados, graças à ajuda de módulos 
básicos e adicionais. 

norelem avança com gama modular 
de posicionamento de precisão
norelem Ibérica, S.L.

www.norelem.pt

Está agora disponível para engenheiros 
de design e fabricantes uma gama atua-
lizada de guias de deslizamento e guias 


