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casas, bem como para qualquer edificío 

de pequena, média ou grande dimensão, 

garantindo proteção contra sobrecargas 

elétricas, sobretensões, curto-circuitos, 

fugas de corrente e descargas elétricas.

Podemos utilizar um relógio inteli-

gente para verificar o nosso batimento 

cardíaco e outros indicadores de saúde; 

da mesma forma, o Acti9 Active permite-

-nos monitorizar a saúde elétrica das ca-

sas (ou edifícios) e alerta-nos para qual-

quer potencial falha. A capacidade de 

prevenir incidentes com base no históri-

co de dados e tendências confere tempo 

aos proprietários para que ponham em 

prática planos para os retificar antes que 

realmente ocorram.

NRG: relés estáticos com interface 
Profinet e EthetNet/IPTM

Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 ∙ Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 /company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Automation, alargou a 

sua oferta na gama de relés de estado só-

lido NRG, com comando e monitorização 

integrada, agora disponíveis também 

com comunicação Profinet e EtherNet/

IPTM. A plataforma NRG permite o co-

mando (comutação) e a leitura de diver-

sas variáveis. Esta plataforma é constituí-

da por uma unidade de controlo (NRGC) 

e por relés de estado sólido RG..CM..N. 

No que respeita a comutação dos 

relés, é possível configurar o modo de 

comutação (saída ON/OFF ou em % da 

potência – “burst”; ciclo completo dis-

tribuído ou avançado) até 32 relés via 

interface de comunicação NRG. Quanto 

à monitorização o sistema NRG dá infor-

mação de falta de tensão, falha e variação 

de carga, curto-circuito, temperatura e 

desvio de limites pré-definidos. 

Em relação às variáveis é possível ler 

a corrente, tensão, frequência, potência, 

energia, horas de funcionamento e de 

carga. Deste modo a série NRG com mo-

nitorização, e agora controlo, em tempo 

real permite a prevenção de paragens de 

máquina durante a produção e possibi-

lita uma rápida resolução de problemas.

Estes novos equipamentos prepara-

dos para a Indústria 4.0, permitem à Car-

lo Gavazzi reforçar a sua posição como 

fornecedor de equipamentos e soluções 

inovadores para a automação industrial.

Novos robots M-20iD/35 e ARC 
Mate 120iD/35 da FANUC

FANUC Iberia S.L.U. – Sucursal em Portugal

Tel.: +351 221 208 400

info@fanuc.pt ∙ www.fanuc.pt

A FANUC ampliou a sua extensa gama de 

modelos com dois novos robots: o robot 

de manipulação M-20iD/35 e a sua ver-

são de soldadura ARC Mate 120iD/35. 

Estes novos robots combinam uma alta 

capacidade de carga e uma gestão/en-

caminhamento de cabos totalmente in-

tegrada através do braço e punho ocos. 

Ambos são controlados pelo controlador 

R-30iB Plus.

Os novos modelos M-20iD/35 e ARC 

Mate 120iD/35 têm uma capacidade 

de carga de até 35 kg e um alcance de 

1.831 mm. Ambos apresentam uma nova 

unidade de tração, o que resulta numa 

maior capacidade para lidar com cargas 

mais pesadas e com inércias significativa-

mente mais elevadas, mantendo ao mes-

mo tempo uma elevada repetibilidade 

de até ± 0,03 mm.

O M-20iD/35 é a solução ideal para 

tarefas de carga e descarga e manipu-

lação de peças. O design do punho oco 

facilita a instalação de equipamentos 

adicionais e permite que o robot seja uti-

lizado em espaços reduzidos e compac-

tos de forma eficaz, reduzindo o desgas-

te dos cabos. Devido à classificação de 

proteção IP67 para o eixo do braço e do 

punho, também é adequado para aplica-

ções em condições ambientais adversas, 

tais como lixar e rebarbar.

O aumento da capacidade de car-

ga útil do robot de soldadura ARC Mate 

120iD/35, novo robot da série ARC Mate 

120iD, torna-o adequado para aplicações 

de soldadura nas quais é necessário mais 

equipamento além de uma tocha de sol-

dadura padrão. No ARC Mate 120iD/35 

os eixos do punho também estão equi-

pados com proteção IP67, o robot está 

bem protegido contra salpicos ou poei-

ras e é a solução ideal para aplicações de 

soldadura ou de corte.

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
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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 

Ø48 mm 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.
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especificações que oferecem altos níveis de resistência a 

poeira/impermeabilização (IP67) e limpeza (ISO Classe 5). 

A sua capacidade de carga de 25 kg e uma repetibilidade 

de posição de ±0,050mm, garantem a manipulação e tra-

tamento de cargas medianas com a segurança e precisão 

necessárias.

O braço com um longo alcance de 1506 mm (VM1500) 

e 1804 mm (VM1800) tornam possível que os robots alcan-

cem ferramentas ou espaços profundos e estreitos, como 

moldes de injeção plástica, sem interferir nos equipamen-

tos periféricos. No interior dos robots da série VM é possível 

ter até 2 canais para comunicações EtherCAT, totalmente 

protegidos. 

Os modelos da série de robots VM suportam várias op-

ções de montagem, podendo ser instalados no solo, teto, 

parede ou num plano inclinado, e contam com as seguintes 

características: alcance operacional (1506/1804); carga útil 

(25 kg); novo controlador RC9; várias orientações de mon-

tagem; elevada precisão de trabalho; design compacto para 

economização de espaço operacional.

Novo variador de frequência Premium da Bonfiglioli

Bonfitec – Equipamentos Industriais, Lda.

Tel.: +351 229 759 634 ∙ Fax: +351 229 752 211

bonfitec@bonfitec.pt ∙ www.bonfitec.pt

 

A série Bonfiglioli AxiaVert (AXV) foi projetada para permitir 

grande flexibilidade e desempenho de nível superior, tornan-

do-a adequada para uma ampla gama de aplicações. Graças 

ao seu sistema modular, a série AxiaVert oferece segurança 

funcional integrada, encoder opcional (incluindo encoders 

digitais como Hiperface DSL e EnDat 2.2) e protocolos de 

comunicação abertos em conformidade com os padrões 

da Indústria 4.0 e uma GUI intuitiva para comissionamento 

e monitorização.

AxiaVert está disponível nas seguintes potências e ten-

sões: alimentação trifásica 400 V: 0,25 - 15 kW; alimentação 

trifásica 230 V: 0,25 - 9,2 kW; alimentação monofásica 230 V: 

0,25 -3 kW.

Este equipamento conta ainda com: diferentes opções 

de montagem e refrigeração que permitem projetos me-

cânicos ideais para os diferentes quadros elétricos (monta-

gem em parede com refrigeração de ar, montagem de pas-

sagem de cabos, placa fria e kit de montagem resiliente de 

vibração para dispositivos de refrigeração de ar); diferentes 

funções de segurança (Basic, Standard ou Motion); varian-

te com PLC integrado para ajustes de aplicação livremen-

te programáveis; módulo Keypad opcional (com conector 

compatível USB-C para conexão de PC); módulo Bluetoo-

th (opcional para conexão ao PC ou smartphone; módulo 

de comunicação Fieldbus opcional; módulo do primeiro 
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soluções “habituais”, o robot Scara não é só significativamen-

te mais pequeno, como também apresenta uma melhor 

relação custo-benefício.  

Comitronic Bti: sensores de segurança, com 
bloqueio magnético, em aço inox 316L, IP69K

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt ∙ www.alphaengenharia.pt
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O sensor de segurança EPINUS com a função de bloqueio 

magnético é a solução ideal para aplicações que requerem, 

para além de uma proteção ao processo, uma função de se-

gurança. Estes sensores, conectados com um relé ou um PLC 

de segurança têm um nível de segurança PLe, cat4, de acor-

do com a norma de segurança de máquinas ISO 13849-1.  

Por outro lado, com uma saída por semicondutor para mo-

nitorização da abertura das portas, asseguramos um eleva-

do nível de segurança das máquinas, prevenindo um acesso 

não autorizado e interrupções não planeadas.

Utilizando a tecnologia patenteada ACOTOM, o sensor 

de segurança EPINUS é codificado e por isso inviolável. Com 

o seu poderoso magneto integrado de 2 kg ou 4 Kg, resis-

tente a vibrações, garantimos que a porta se mantém fecha-

da e o processo de produção não é interrompido.

Com a combinação destas tecnologias, o sensor de se-

gurança sem contacto EPINUS tem pouco desgaste e eleva-

da tolerância ao desalinhamento das portas, aumentando 

a disponibilidade da máquina/processo. O sensor EPINUS, 

com o seu corpo em aço inox 316L polido e o seu manípulo 

antibacteriano (inox ou termoplástico), é de fácil limpeza.

Para mais informações consulte a equipa comercial da 

Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR31. 

Yaskawa apresenta novo robot GP4

Roboplan – Robotics Experts, Lda.

Tel.: +351 234 943 900 ∙ Fax: +351 234 943 108

info@roboplan.pt ∙ www.roboplan.pt

Com uma capacidade de carga de 4 kg, o novo GP4 vem 

ampliar a gama de robots compactos e rápidos de 6 eixos 

da Yaskawa e é agora o robot mais pequeno da gama GP 

(General Purpose).


