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produtos e vasta gama de soluções para 

os mais diversos tipos de aplicação.

Entre as diversas soluções apresen-

tadas pela SITI S.P.A, encontram-se os 

redutores coaxiais de saída em linha, 

NHL/MNHL, caracterizados pelo baixo 

ruído, sem vibrações, e a que se junta 

um elevado rendimento – cerca de 97% 

nas versões de 2 estágios, e 95% nas de 

3 estágios. Acresce ainda a elevada ca-

pacidade em momentos de aceleração 

e travagem, bem como uma reduzida 

folga angular.

A SITI dispõe na sua gama 10 tama-

nhos de redutores, do 20 ao 100, estan-

do disponível em todos os tamanhos 

na versão de 2 estágios, com relações 

de transmissão que podem ir de 1,9/1 

até 53,09/1. Nos tamanhos 25 a 100, na 

versão de 3 estágios, pode alcancar uma 

relação de transmissão de 466,86/1.

As 3 versões disponíveis são: NH , 

com eixo maciço de entrada; MNHL, com 

veio oco e flange B5 de entrada, para 

acoplagem de motor; MNHLGC , com 

entrada para motor e campânula (ape-

nas disponível nos tamanhos 90 e 100). 

Todos os redutores da série são em ferro 

fundido, à exceção do tamanho 20 cuja 

carcaça é construída em alumínio injeta-

do sobre pressão.

A marca está integrada no catálogo 

de representação da Reiman, que alia às 

potencialidades do produto o know-how 

da sua equipa.

Robot móvel ROBOTIGYENIC
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Com câmaras e sensores incorporados, 

o robot móvel ROBOTYGIENIC pode ser 

usado de forma colaborativa otimizando 

a eficiência da operação de desconta-

minação e higienização de grandes su-

perfícies regulares através de sistema de 

micro vaporização avançada.

Conta com ótima distribuição de 

peso, bem como uma boa tração a su-

perfícies e o perfeito posicionamento 

dos 13 aspersores de vaporização garan-

tem uma descontaminação homogénea 

e higienização de superfícies. Com uma 

capacidade de carga de 20L, este sis-

tema pode trabalhar durante 10 horas 

ou 20 km a uma velocidade máxima de 

5,4 km/h. A carga do equipamento pode-

rá ser realizada de forma automática ou 

manual.

Com a sua avançada tecnologia, o 

robot móvel ROBOTIGYENIC permite a 

criação de mapas do espaço de trabalho 

bem como a sua importação para uso 

em dispositivos externos como smart-

phones, tablets ou computadores.

Bernstein: Controlador 
de segurança programável

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt ∙ www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante BERNSTEIN dá, com o con-

trolador de segurança programável SCR 

P, mais um passo na proteção de máqui-

nas e na simplificação da gestão e da 

configuração de sistemas de segurança 

complexos.

Com o seu software de configuração 

gratuito e intuitivo, podemos aceder à 

informação de todos os equipamentos 

de segurança através dos protocolos de 

comunicação mais comuns (Ethernet/IP, 

Profinet, Modbus).

Com o novo controlador de se-

gurança programável da BERNSTEIN 

deixa de ser necessário utilizar vários 

relés de segurança para realizar todas 

as funções de segurança de proteção 

de uma máquina, uma vez que tudo 

está integrado em um único módulo.  

Desta forma, os custos de hardware e 

o tempo despendido na cablagem do 

sistema são reduzidos. O controlador 

SCR P pode monitorizar até 5 circuitos 

de segurança, com um nível de desem-

penho PLe. Além destes, existem dois 

circuitos de ativação independentes 

que podem desligar apenas algumas 

zonas de uma máquina. Para mais infor-

mações consulte a equipa comercial da 

Alpha Engenharia ou visite o website em 

www.alphaengenharia.pt/PR24

Tomadas RJ45 para PCB

Phoenix Contact, S.A.
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A Phoenix Contact aumentou o seu 

portefólio de componentes para trans-

missão de dados com as novas tomadas 

RJ45 para PCB.

Para que encontre sempre a sua so-

lução, encontre diferentes versões quer 

em direções de ligação quer em tecno-

logias de soldadura incluindo SMD, THR 

e onda. Tomadas simples ou multiportas 

para poupança de espaço. As novas to-

madas RJ45 suportam taxas de dados 

até 10 Gbps e possuem opcionalmente 

o indicador visual do status da ligação 

por LED.

WEG fornece motores elétricos para 
sistema de abastecimento de água 
potável em Espanha

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 ∙ Fax: +351 299 477 792

info-pt@weg.net ∙ www.weg.net/pt

A população da região metropolitana de 

Bilbao, em Espanha, conta agora com 

um sistema reforçado de distribuição de 

água potável, o que permite tirar provei-

to dos recursos hídricos existentes, em 

período de seca ou escassez de água.

Seis motores de média tensão WEG 

de 1100 kW e 6 kV, da linha W50, para 

aplicação em bombas estão a ser utiliza-

dos para acionar a estação de bombea-

mento Etxebarri e bombear água do rio 

Bilbao até à estação de tratamento de 

água de Venta Alta, onde é tratada para 


