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programadas e controladas diferentes cine-

máticas de robots. Um gémeo digital simula os 

movimentos. Desta forma, o utilizador pode 

programar uma solução adequada antes de 

a adquirir. O hardware do robot, por exemplo, 

um sistema de módulos lineares multiaxiais 

com sistema de controlo, é fornecido pela igus 

a partir de apenas 5000 euros.

Com o controlo para robots da igus, o uti-

lizador pode mover livremente todos os eixos 

do gémeo digital através de uma interface 3D. 

Através de uma função de aprendizagem, é 

possível programar o robot muito facilmente, 

mesmo sem uma ligação ao robot. Para o efei-

to, o utilizador tem de mover manualmente o 

robô para a posição pretendida e definir como 

este deve ser movimentado. O processo é repe-

tido até ser criado o perfil de movimento pre-

tendido. É fácil adicionar e simular acessórios, 

como garras, e o ponto central da ferramenta 

ajustar-se-á automaticamente. Também é pos-

sível instalar caixas virtuais, por exemplo, para 

evitar a colisão do robot com uma máquina. O 

sistema de controlo para robots da igus pode 

ainda ser ligado a um sistema de controlo de 

nível superior, através de comunicação por 

interface com IO digital ou comunicação por 

Ethernet usando um endereço IP. 

Seneca: gravação de Dados! Solicite 
a sua licença gratuita até 2 canais

PROSISTAV – Projectos e Sistemas 

de Automação, Lda.

Tel.: + 351 234 397 210 ∙ Fax: + 351 234 397 219

prosistav@prosistav.pt ∙ www.prosistav.pt

 

O Data Recorder é um software DAQ aber-

to, escalável e económico para aquisição de 

dados e gravação através de comunicação 

ModBUS.

Uma solução baseada em PC Windows 

desenvolvida pela Seneca para profissionais, 

engenheiros de manutenção, estudantes, pes-

quisadores, engenheiros de projeto e gestores 

técnicos ativos em sessões de teste, medição, 

simulação e teste.

O Data Recorder suporta módulos I/O da 

Seneca e outros equipamentos ModBUS RTU 

slave, a recolha dos dados é feita através de 

comunicações de série RS232/RS485/ModBUS 

RTU ou Ethernet/ModBUS TCP. É possível utili-

zar o software em redes com I/Os distribuídos, 

utilizando modems rádio ou através de pontos 

de acesso e dispositivos Wi-Fi

Bernstein: a nova geração 
de interruptores de segurança 
com bloqueio

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt ∙ www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Existem máquinas, que mesmo depois de des-

ligadas, continuam com determinadas áreas 

ativas. Em que o operador da máquina está 

impedido de aceder a estas áreas até que o 

movimento perigoso fique completamente 

parado. Por exemplo, na descida lenta das lâ-

minas de uma serra ou na paragem de uma 



N
O
TÍ
C
IA

S 
D
A
 I
N
D
Ú
ST

RI
A

3
8

ro
b
ó
ti
c
a

grande massa de um volante de uma 

máquina. Para garantir que todas as pro-

teções permanecem fechadas enquanto 

existir uma condição perigosa, o fabri-

cante Bernstein desenvolveu o novo in-

terruptor de segurança SLC (Safety Lock) 

que é, em muitos aspetos, um avanço 

otimizado na funcionalidade do clássi-

co interruptor de segurança: em que os 

componentes sujeitos a esforços mecâ-

nicos, como a cabeça rotativa, são de me-

tal, tornando o interruptor de segurança 

extremamente robusto e durável, e que 

por outro lado tem um corpo de plástico 

leve e funcional; em que além da função 

de desbloqueio manual no lado frontal 

do interruptor de segurança, que per-

mite uma abertura rápida da proteção 

de segurança por fora da área perigosa, 

o interruptor de segurança SLC possui a 

função de “saída de emergência” que per-

mite a abertura imediata da proteção de 

segurança dentro da área perigosa.

O novo SLC da BERNSTEIN é ideal, 

onde quer que os interruptores de segu-

rança com bloqueio sejam utilizados na 

proteção de uma máquina – por exem-

plo em máquinas de embalamento, de 

carpintaria, de fresagem, de processa-

mento de alimentos ou em máquinas de 

injeção, para citar apenas alguns exem-

plos. Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR7

GIMATIC Iberia apresenta 
transportadores de indexação de 
precisão PLC e PBC da Italplant

GIMATIC IBERIA

Tlm.: +351 914 36 35 44 ∙ Tel.: +34 936836599

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

Os transportadores de indexação de 

precisão da Italplant, empresa de refe-

rência no setor de fabrico de soluções de 

indexação eletromecânica, sistema PLC 

(Precision Link Conveyor / transportadores 

lineares de precisão) e sistema PBC (Preci-

sion Belt Carrier / transportadores lineares 

de correia dentada) permitem à GIMATIC 

fortalecer a sua importante linha de pro-

dutos para manuseamento (Handling).

Na série PLC ou pallets de alta preci-

são, estas funcionam como os elos numa 

corrente e as suas principais característi-

cas são: excelente precisão; movimento 

sem folgas ou vibração; série modular e 

versátil; padrões de movimiento estan-

dardizados ou costumizados; came na 

extremidade não motriz para compensar 

o efeito polígono da cadeia; posição de 

trabalho vertical dupla (Over-Under) ou 

horizontal (Carousel); gama métrica e em 

polegadas.

Por sua vez, o sistema PBC tem como 

características mais marcantes: os pallets 

são interligados por uma correia dentada 

de alto desempenho; estrutura leve em 

perfil de aluminio; dupla posição de tra-

balho vertical (Over-Under) ou horizontal 

(Carousel); altura dos pallets e orifícios de 

montagem personalizados; possibilidade 

de construção sob requisitos especiais; sé-

rie métrica de tamanhos 60, 80, 100 e 160. 

Destaca-se que todos os sistemas da Ital-

plant possuem garantia de 5 anos e alta 

precisão ao longo da sua vida útil, além de 

não necessitarem de manutenção.

Por último, salientar que a GIMATIC 

produz elementos de manipulação “Me-

catrónicos”, tendo a simplicidade na sua 

utilização como conceito básico. Garras 

em diversos formatos e tamanhos, atua-

dores rotativos e mesas indexadoras, 

bem como atuadores de motor linear.

Novo manual para produção 
de água para injeção

Endress+Hauser Portugal, S.A.

Tel.: +351 214 253 070 ∙ Fax: +351 214 253 079

info.pt.sc@endress.com ∙ www.pt.endress.com 

As diretrizes europeias alteradas abrem 

novas abordagens para a produção de 

água para injetáveis. No entanto, os no-

vos regulamentos levantam questões so-

bre como implementar o novo processo. 

Um grupo de especialistas da Sociedade 

Internacional de Engenharia Farmacêu-

tica (ISPE) abordou o assunto e desen-

volveu um entendimento comum dos 

requisitos do processo de fabricação.

A European Pharmacopoeia Commis-

sion decidiu em 2016 permitir o uso do 

método frio para a fabricação de água 

para injeção (WFI), que é utilizado prin-

cipalmente para produzir soluções para 

injeção e infusão. Desde que entrou em 

vigor em 2017, a nova resolução permite 

que os fabricantes europeus usem não 

apenas processos de destilação conven-

cionais, mas também métodos de mem-

brana com eficiência energética, como 

os já permitidos nos EUA e no Japão.

Uma equipa de especialistas dentro 

do ISPE, que está envolvida em questões 

relacionadas com sistemas e processos 

de produção para água farmacêutica e 

sistemas de vapor puro, criou agora uma 

diretriz que descreve o que as regulamen-

tações legais significam para a produção 

de WFI. Especialistas de várias disciplinas 

contribuíram com amplo conhecimento 

especializado para o manual de 110 pági-

nas, que se destina a servir como um guia 

de orientação para fabricantes de plantas 

e produtos farmacêuticos, bem como re-

presentantes do governo.

JUNCOR aposta na Segurança 
e Saúde no Trabalho com soluções 
de lubrificação automática

JUNCOR – Acessórios Industriais 

e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 ∙ Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt ∙ www.juncor.pt

Sendo os requisitos e normas de Segu-

rança e Saúde no Trabalho cada vez mais 

exigentes, a lubrificação automática as-

sume um papel importante na preven-

ção de acidentes de trabalho e na segu-

rança das equipas de manutenção.

Ciente desta realidade e numa altura 

em que as equipas de Manutenção pre-

param os seus orçamentos para 2021, a 

JUNCOR apresenta-se à indústria portu-

guesa como parceiro no estudo, desen-

volvimento e implementação de planos 

de lubrificação automática, que redu-

zam os riscos de acidentes de trabalho, 

provocados pelas tarefas de lubrificação 

manual.
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pré-existente em comprimentos indivi-

duais e em projetos técnicos.

Tem como características: tamanho 

(40); repetibilidade (± 0.1 mm); velocida-

de (max. 4 m/s); posição de montagem 

(conforme solicitado). máximo compri-

mento (6.000 mm sem juntas); monta-

gem da carruagem (por furos tapados); 

montagem da unidade (por T-slots e 

conjuntos de montagem); o eixo linear 

pode ser combinado com qualquer perfil 

de ranhura em T; desempenho da correia 

(HTD com reforço de aço, sem retrocesso 

ao mudar de direção).

WEG Motor Scan® traz 
novas funcionalidades para 
monitorização

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net ∙ www.weg.net/pt

Sempre à frente em inovação e tecnolo-

gia, a WEG traz para o portefólio de so-

luções para a Indústria 4.0, o novo WEG 

Motor Scan®, que amplia a atuação do 

sensor de monitorização de motores elé-

tricos para diversos equipamentos. Tam-

bém monitoriza redutores, bombas, ven-

tiladores, compressores e outros sistemas 

acionados por motores elétricos.

O sensor WEG Motor Scan® capta 

os dados dos equipamentos, envia para 

a nuvem através de um smartphone via 

Bluetooth® ou automaticamente através 

do Gateway. Todas as informações reco-

lhidas são armazenadas na plataforma, 

o que permite acesso remoto, a fim de 

garantir a eficiência dos processos. O 

sensor que não para de evoluir vem ago-

ra com funcionalidade de medição da vi-

bração e temperatura de equipamentos 

acionados por motores elétricos como 

compressores, bombas, redutores e ven-

tiladores. Mais uma evolução do WEG 

Motor Scan® para uma Indústria 4.0 que 

não para de crescer.

Entre os principais benefícios do WEG 

Motor Scan® está a otimização da manu-

tenção preventiva, uma vez que permite 

a identificação exata do equipamento 

que pode apresentar falhas futuras, tor-

nando o processo de manutenção mais 

rápido e eficiente, com pouca ou nenhu-

ma paragem na produção. Com base nos 

dados capturados e enviados para a nu-

vem, é possível tomar decisões mais rá-

pidas e assertivas, garantindo uma maior 

eficiência e vida útil, e assim, garantir a 

integridade dos equipamentos instala-

dos na fábrica.

Bernstein: elementos fixos 
e estações de trabalho rígidas estão 
a tornar-se uma coisa do passado

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt ∙ www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Bernstein está sempre a 

procurar desenvolver produtos de ele-

vada qualidade e com uma boa relação 

de custo-benefício. Assim, a Bernstein 

desenvolveu o sistema de sustentação 

CS 480 B.fleX, que em comparação com 

outros sistemas disponíveis no mercado, 

tem um preço muito competitivo, pois 

consiste num simples tubo de aço de 

Ø48mm e alguns componentes como: 

o “Ergo.Slide” que permite o ajuste em 

altura dos componentes individuais de 

uma estação de trabalho (como teclado, 

rato e display); o “Flex.Base”, uma solução 

de pedestal para estações de trabalho 

manobráveis.

Uma das vantagens do sistema de 

sustentação CS 480 B.fleX, é que o cliente 

pode construir um sistema personaliza-

do. Tudo o que precisa é de uma serra de 

metal para cortar o tubo no comprimen-

to desejado – se necessário – e uma cha-

ve hexagonal para fixar os acoplamentos 

e as juntas. Este sistema de sustentação, 

que pode ser montado no teto, na pare-

de ou no chão, responde às particulares 

necessidades dos utilizadores que pre-

cisam de um posicionamento simples, 

rápido e ergonómico.

Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR27

Tapetes transportadores 
CONTITECH: qualidade alemã

JUNCOR – Acessórios Industriais 

e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 ∙ Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt ∙ www.juncor.pt

Os sistemas de tapetes transportadores 

desenvolvidos pela Continental, ade-

quam-se a utilizações standard e espe-

cíficas, facilitando e optimizando fluxos 

de processo e transporte, em todos os 

sectores de actividade.

O portefólio da Continental para sis-

temas de tapetes transportadores inclui 

correias de cabos de aço, têxteis, em teci-

do sólido, com Fleximat, para aplicações 

com inclinação, correias leves e fechadas. 

Sempre com o objetivo de um transpor-

te seguro e eficiente.

As soluções da Continental aplicam-

-se em várias tarefas de engenharia em 

fábricas e máquinas para simplificar a ele-

vação, o transporte e a movimentação de 

materiais.

A qualidade dos produtos Continen-

tal é complementada com consultoria 

técnica, formação e monitorização dos 

tapetes. Os produtos da Continental são 

embalados, acondicionados e transpor-

tados sob rigorosas normas de controlo, 

de modo a proteger e salvaguardar as 

suas propriedades.

Melhor streaming e qualidade 
de conexão: Rutronik expande 
portefólio com módulos 
Intel® WiFi 6

RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

Tel.: +351 252 312 336 ∙ Fax: +351 252 312 338

rutronik_pt@rutronik.com ∙ www.rutronik.com

Os módulos Intel® AX200- / AX201 ga-

rantem um streaming suave de vídeo 

de alta resolução, menos conexões in-
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ser integrado de forma contínua e direta em 

ambientes de sistema de controlador de dife-

rentes fabricantes. Ele atinge o seu desempe-

nho máximo em combinação com o motor de 

passo EMMS-ST da Festo.

Endress+Hauser amplia capacidade 
logística na Europa

Endress+Hauser Portugal, S.A.

Tel.: +351 214 253 070 ∙ Fax: +351 214 253 079

info.pt.sc@endress.com ∙ www.pt.endress.com 

A Endress+Hauser está a fortalecer as suas ca-

pacidades de logística na Europa. O parceiro 

de negócios Hellmann Worldwide Logistics 

operará um centro de logística moderno e 

de alto desempenho em nome do grupo em 

Wörrstadt, Alemanha, próximo do aeroporto 

de Frankfurt. O hub está programado para ser 

concluído e entrar em operação em meados 

de 2021. A nova localização substituirá o atual 

centro de logística em Nieder-Olm, Alemanha. 

A fim de responder aos pedidos dos clientes 

sem problemas e de garantir um alto nível de 

satisfação do cliente, um sistema de logística 

confiável é um elo crucial na cadeia. Tempos 

de produção rápidos, uma resposta rápida e 

entrega no prazo são apenas algumas das de-

mandas colocadas nos centros de distribuição 

de produtos modernos. Durante a pandemia 

do coronavírus, outro aspeto revelou-se espe-

cialmente importante: a flexibilidade.

Esta experiência positiva serviu como mais 

uma confirmação do sucesso da cooperação 

com a Hellmann Worldwide Logistics, que foi 

recentemente renovada com um novo con-

trato. Os parceiros também querem colocar 

em operação um centro de logística maior em 

Wörrstadt, a apenas alguns quilómetros do 

local atual. O novo hub contará com mais de 

18 000 metros quadrados de espaço logístico 

e pode lidar com 8 vezes o volume da antiga 

instalação.

Hoje, o centro de Nieder-Olm, que é cer-

tificado para segurança de carga aérea, gere 

entregas diárias de 16 camiões de transporte 

de todas as unidades de produção europeias 

da Endress+Hauser. No centro de logística, os 

diversos produtos são agrupados num único 

pedido e enviados para clientes finais nacio-

nais e internacionais.

Novidade FIPA: pinças de agulha 
GR04.750

FLUIDOTRONICA – Equipamentos Industriais, Lda.

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

fluidotronica@fluidotronica.com 

www.fluidotronica.com

A FIPA disponibiliza-lhe uma gama alargada 

de acessórios para integração destas pinças 

em mãos presas.

As pinças de agulha FIPA são otimizadas 

para lidar com itens flexíveis ou permeáveis 

ao ar, como, por exemplo, tecidos e esteiras 

de feltro e espuma. O curso ajustável permi-

te que as pinças de agulha, controladas por ar 

comprimido, sejam adaptadas às várias espes-

suras de material. Alguns modelos possuem 
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ranhuras para sensores para deteção da 

posição do pistão e, portanto, indireta-

mente, da posição da agulha.

Características do produto: pinças 

para materiais cujo dimensionamento 

é instável ou difícil de manipular com 

vácuo; orifício central (Ø 11,5 mm) para 

indexação de posição, no movimento/

transferência “pick&place”; agulhas cruza-

das centralmente para aderência firme; 

duplo efeito permite ciclos de trabalho 

curtos - conexões de ar comprimido sepa-

radas para extração / retração de agulhas; 

as agulhas podem ser substituídas indivi-

dualmente; fácil ajuste da profundidade 

da agulha, marcações em 1, 2, 3 e 4 mm.

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 produto, a 

BERNSTEIN prestou uma especial atenção 

ao sistema de diagnóstico que acompa-

nha o sensor. O sistema fornece uma gran-

de quantidade de informação, centraliza-

da e flexível, que é útil numa produção 

inteligente. Os dados de diagnóstico são 

enviados para o controlador da máquina 

via I / O Link ou, em alternativa, são exibi-

dos num smartphone utilizando a tecno-

logia NFC. Desta forma, 20 diferentes itens 

de informação podem estar disponíveis 

por cada sensor – mesmo quando ligado 

em série. Estes dados podem ser usados 

para uma manutenção preditiva baseada 

numa deteção precoce de falhas, impe-

dindo por vezes uma paragem dispen-

diosa. Se a fonte de alimentação falhar, via 

NFC, uma memória resolve o problema. 

Se uma falha 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 stan-

dard 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 segurança até PLe.

Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR13 

Digitalização otimiza qualidade 
e aumenta satisfação dos clientes

MEWA

Tel.: +351 220 404 598

www.mewa.pt

A MEWA fornece panos de limpeza a mais 

de 190 000 empresas em toda a Europa. 

Com 45 localizações e uma frota interna, 

a empresa alemã presta um serviço com-

pleto de recolha, lavagem e entrega dos 

panos feitos na sua fábrica de tecelagem 

própria. Já há dez anos que a inovadora 

empresa familiar iniciou a digitalização 

dos processos de produção. 

O sistema de reutilização da MEWA é 

um forte aliado de fábricas e oficinas de 

pequena, média e grande dimensão. A 

MEWA recolhe os panos usados à hora 

combinada, lava-os de acordo com as 

normas, realiza um controlo rigoroso de 

qualidade e devolve-os limpos ao cliente. 

A digitalização ajuda aqui a controlar per-

feitamente todos os processos e assegura 

que os panos da MEWA mantêm, a 100%, 

a sua forma e capacidade de absorção.

Um círculo complexo de um sistema 

de controlo com várias estações de tes-

te garante que cada pano que volta ao 

cliente cumpre os elevados padrões de 

qualidade. A seguir à lavagem, os panos 

são controlados visualmente. Os colabo-

radores da MEWA inspecionam todos os 

panos e veem se estão limpos, gastos, 

se têm buracos ou franjas. Segue-se o 

controlo automatizado: Os panos são 

pesados. Todos os panos novos têm o 

mesmo peso, mas perdem massa ao lon-

go da repetida utilização. A MEWA prevê 

instalar dashboards de produção digitais 

em todas as suas fábricas para obter uma 

visão geral sobre os números essenciais 

de identificação dos processos. Desta 

forma, é possível controlar o consumo 

dos recursos e aumentar a eficiência das 

instalações. “A digitalização indica-nos a 

disponibilidade das instalações, a estabili-

dade do processo e a nossa produtividade”, 

sublinha Uwe Schmidt. 

Mini AGVs colaborativos 

EPL – Mecatrónica & Robótica

Tel.: +351 210 997 456 

info@epl-si.com ∙ www.epl-si.com

Os Mini-AGVs colaborativos são uma 

plataforma móvel automatizada, de pe-

quena dimensão, ideal para linhas de 

produção com múltiplos produtos, faci-

litando-se a otimização dos processos e 

o transporte de peças entre estações de 

trabalho. Poderá encontrar mini AGVs co-

laborativos Prolynk com diferentes capa-

cidades de carga e tamanhos de peças. 

As suas dimensões reduzidas ofere-

cem a flexibilidade necessária para um 

sem número de processos. São muito 

fáceis de programar, o que significa que 

podem ser usados para muitas tarefas 

diferentes, rentabilizando a sua utiliza-

ção. Usados já em linhas de montagem 

de componentes elétricos e eletrónicos, 

soluções de segurança automóvel, entre 

outras, os Mini-AGVs oferecem potencia-

lidades quase infinitas, independente-

mente do tamanho da sua empresa. Tam-

bém são compatíveis com operações de 

montagem, visão, aparafusamento, entre 

outras. Os mini-AGVs Prolynk são uma so-

lução de transferência flexível, compacta, 

escalável e standard. Existem 4 versões, 

de acordo com a carga que suportam. 

Assim, pode usar estes mini-AGVs para 

transporte de peças de 5, 10, 20 ou 30 kg. 

Para mais informações contacte a EPL em 

www.epl-si.com. 


