


SUMÁRIO

150/151 MANUTENÇÃO    1

2 editorial

	 artigo	científico
4 Análise dos ativos físicos de uma indústria alimentar (3.ª Parte)

8 Indicadores, manutenção e controlo de qualidade na gestão da produção (2.ª Parte)

14 vozes de mercado
 Verificação de equipamentos de trabalho

16 espaço de formação
 Ficha técnica n.º 24

20 informação APMI

24 notícias da indústria

40 dossier sobre Manutenção Inteligente
42 Inteligência artificial e a Internet das coisas no futuro da Manutenção 4.0

44 Sistemas inteligentes na manutenção preditiva � previsão com modelos neuronais

46 Quais as vantagens da manutenção inteligente na indústria?

48 Digitalização no segmento industrial

50 Software de manutenção cloud: o grande aliado das equipas técnicas

 especial Manutenção na Indústria Alimentar
54 As soluções da Assisdrive para a indústria alimentar

56 Novos lubrificantes OKS de alta tecnologia para a indústria alimentar

58 Competitividade da indústria agroalimentar alavancada pela tecnologia

60 iglidur I151 para componentes em conformidade com a FDA, detetáveis e resistentes ao desgaste para a indústria alimentar

62 Lubrificação automática na indústria alimentar

64 A importância dos cuidados com a lubrificação na indústria alimentar

68 O essencial sobre lubrificantes aprovados para a indústria alimentar

 nota técnica
70 Segredos para a escolha correta do fluido hidráulico

72 Massas lubrificantes � princípios básicos

76 Proteger o investimento

78 Ultrassons e análise de vibração: dois elementos-chave da manutenção preditiva

 case study
80 Cenfim: FANUC Roboguide: criação de um novo projeto ou célula de trabalho

84 M&M Engenharia Industrial: Plataforma EPLAN 2022 � conheça o novo aspeto e funcionamento

86 Schneider Electric Portugal: Serviços especializados: elemento fundamental para maximizar a resiliência empresarial e 

operacional

 reportagem
88 Mazak segue a via direta para o sucesso

90 Transformação Digital: novos paradigmas na 16.a edição do PLC

92 Rittal celebra a produção de um milhão de armários VX25

94 SEW inaugurou as suas novas instalações e festejou 30 anos em Portugal

96 Maior complexo desportivo das Maurícias passa a gerir manutenção com tecnologia da Valuekeep

 entrevista
98  José Vaz, Romafe: �parceiro de referência na redução de custos globais de manutenção e no aumento de produtividade”

 informação técnico-comercial
100 BP Portugal � Comércio de Combustíveis e Lubrificantes: Deformação plástica: excelência na proteção contra o desgaste

104 Contimetra: Identificação e gestão digital

106 Endress+Hauser Portugal: Conecte a sua medição de pressão ao futuro

108 F.Fonseca apresenta o detetor ultrassónico Leakshooter V2 + IR da Synergys Technologies

110 Gree apresenta série Shiny, o ar condicionado portátil de tecnologia avançada

112 HELUKABEL Portugal: Definição do fenómeno de onda refletida e considerações de projeto para aplicações de VFD

114 igus: Manutenção preditiva: evitar paragens não planeadas das máquinas

116 Yamazaki Mazak: Automação no coração da próxima geração da série INTEGREX i-H

118 Os switches sem gestão da Murrelektronik otimizam o trabalho em rede nas células robotizadas integradas pela HandlingTech

120 OMICRON Technologies España: Avaliação de risco de ameaças cibernéticas em subestações

122 Processos mais consistentes com o novo Centro de Maquinação �Perforex MT” da Rittal

124 DuraSense da Schaeffler foi atualizado com novas funções

126 SINTÉTiCA: O super íman da Eni funciona: as portas da energia nuclear italiana estão abertas

128 Spinerg � Soluções para Energia: Luboil nomeada Lukoil Brand Partner para Portugal

130 TecnoVeritas � Serviços de Engenharia e Sistemas Tecnológicos: Os avanços na Manutenção Inteligente

132 Réguas de bornes do transformador de medição da série Weidmüller TTB

134	 bibliografia

136 produtos e tecnologias

152 índice remissivo

Diretor
Luís Andrade Ferreira

Diretor-Adjunto
Raúl Dória

Direção Executiva
Coordenador Redatorial: Ricardo Sá e Silva

r.silva@revistamanutencao.pt · T. +351 225 899 628

Marketing: Júlio Almeida

j.almeida@revistamanutencao.pt  · T. +351 225 899 626  

Redação: Helena Paulino e Andrea Trevisan

redacao@revistamanutencao.pt · T. +351 220 933 964

Design
Luciano Carvalho

design@delineatura.pt · www.delineatura.pt

Webdesigner
Ana Pereira

a.pereira@cie-comunicacao.pt

Assinaturas
T. +351 220 104 872

assinaturas@booki.pt · www.booki.pt

Colaboração Redatorial
Luís Andrade Ferreira, Raúl Dória, João Pereira, 

José Torres Farinha, Hugo Raposo, Edmundo Pais, 

Diana Sofia Carneiro Soares, Filipe Didelet, 

Mário Pombeiro, Paulo Peixoto, António Moreira, 

Mateus Mendes, José Torres Farinha, Madalena Trincão, 

Pedro Queiroz, Pedro Vieira, Jorge Silva, Gabriel Longo, 

Simon Taylor, Luis Blázquez, Andrea Trevisan, 

Ana Teresa Laranjeira, Ana Margarida Pinto 

e Helena Paulino

Redação e Edição 
CIE – Comunicação e Imprensa Especializada, Lda.®

Empresa Jornalística Reg. n.º 223992 

Grupo Publindústria 

Praca da Corujeira, 38 · Apartado 3825

4300-144 Porto

Tel.: +351 225 899 626/8 · Fax: +351 225 899 629 

geral@cie-comunicacao.pt · www.cie-comunicacao.pt

Conselho de Administração
Júlio Almeida, António Malheiro, 

Publindústria – Produção de Comunicação, Lda 

Propriedade
APMI – Associação Portuguesa de Manutenção Industrial

NIPC: 501654267

Rua Lawes, nº 13

2830-143 Barreiro

Tel.: +351 217 163 881 · Fax: +351 217 162 259

www.apmi.pt · apmigeral@apmi.com.pt

Publicação Periódica
Registo n.o 108797

Depósito Legal n.o 22330/88

ISSN 0870 – 0702

Periodicidade: trimestral

Tiragem: 3000 exemplares

Representação no Reino Unido
EDWARD J. KANIA/ ROBERT G. HORSFIELD

International Publishers Representatives

Daisy Bank – Chinley

High Peak SK23 6OA – England

T. (+44) 1 663 750 242 · F. (+44) 1 663 750 973

ekania@btopenworld.com

Representação Alemanha
JAN PEUCKERT

Arndtstrasse 48

D – 12489 Berlin

T. (+49) 30 671 98 418 – F. (+49) 30 962 03 288

Jan.peuckert@t-online.de

Impressão e Acabamento
acd print

Rua Marquesa d´Alorna, 12 A | Bons Dias

2620-271 Ramada

150/151

www.revistamanutencao.pt
Aceda ao link através 

deste QR code.

 /revistamanutencao

Manutenção

Estatuto editorial disponível em

www.revistamanutencao.pt

Os artigos inseridos são da exclusiva

responsabilidade dos seus autores.



NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA

38    MANUTENÇÃO 150/151

+ 125 °C a + 150 °C. As extensões de capacitân-
cia estão disponíveis em Goldmax tipos C320, 
C322, C323, C326, bem como C328. A faixa de 
capacitância de 50 V é nova de 1,2 uF a 2,2 uF. 
O espaçamento de chumbo é 2,54 e 5,08 mm.

 
Lubrificantes	premium	SEW	GearOil
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

O SEW GearOil é um lubrificante premium 
produzido para a SEW-EURODRIVE com uma 
composição especial e testado de acordo 
com rigorosos requisitos de qualidade, cum-
prindo a especificação de teste da SEW.

Existem 5 boas razões para optar pelo lu-
brificante SEW GearOil para motorredutores 
e/ou redutores industriais: SEW GearOil tem 
uma vida útil até 50% mais longa do que os 
lubrificantes convencionais; reduz o desgas-
te e estende a vida útil do lubrificante e dos 
retentores; aumenta a eficiência do redutor 
com os baixos coeficientes de atrito deste 
lubrificante premium; o SEW GearOil protege 
contra a corrosão e formação de espuma do 
lubrificante; evita depósitos no fundo do re-
dutor graças às propriedades de autolimpeza 
que retêm a água e partículas contaminantes 
e garante uma boa proteção contra o desgas-
te dos rolamentos e engrenamentos, ajudan-
do na redução do risco de falha prematura 
destes componentes.

Os novos lubrificantes estão disponíveis 
para venda em embalagens de 205 litros, 
20 litros, 5 litros e/ou 1 litro. Saiba mais em 
www.sew-eurodrive.de/lubricants/. 

Endress+Hauser caminha  
para o crescimento
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 investiu cerca de 46 mi-
lhões de euros na expansão da sua sede 

em Maulburg, na Alemanha, que conta com 
cerca de 2000 trabalhadores. O projeto, que 
levou quase 2 anos para ser concluído, in-
clui um novo prédio de produção e escri-
tórios com mais de 17 000 m2, além de um 
estacionamento e só foi agora inaugurado 
devido às restrições da pandemia. A expan-
são justificou-se pelo forte crescimento na 
área de tecnologia de medição de nível e 
pressão. Uma quantidade generosa do es-
paço e uma infraestrutura moderna ajuda-
rão a responder à procura por qualidade e 
eficiência.

Este projeto atribuiu um valor considerá-
vel à energia eficiente e possui um sistema 
fotovoltaico na cobertura e uma unidade de 
cogeração que fornece energia elétrica e ca-
lor. A tecnologia de medição Endress+Hauser 
monitoriza o fluxo de energia. No subsolo do 
novo prédio estão duas secções de medição 
que serão utilizadas para a calibração preci-
sa de instrumentos de medição de nível com 
tecnologia de radar utilizados em grandes 
tanques e silos. Com 55 metros cada, essas 
secções de medição são as mais longas do 
seu tipo no mundo. Os clientes têm grande 
interesse na calibração, visto que os menores 
desvios de medição podem levar a um alto 
grau de incerteza na monitorização.

Bernstein: estações de trabalho 
industriais
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

No setor industrial as estações de trabalho 
são aplicadas para diferentes tarefas: na vi-
sualização de processos ou da documen-
tação, no controlo das tarefas de trabalho, 
na aquisição de dados de produção e muito 
mais.

Rotação, sustentação, posicionamento, 
deslizamento, inclinação, ajuste da altura – o 
fabricante BERNSTEIN procura ativamente 
soluções para ajudar as empresas a adapta-
rem o seu posto de trabalho, de uma forma 
flexível e rápida, aos requisitos e às condi-
ções físicas dos diferentes funcionários. Ele-
mentos fixos e estações de trabalho rígidas 

que exigem posturas de trabalho forçadas e 
não naturais, são uma relíquia do passado do 
mundo industrial – tendo em conta as novas 
leis de saúde e de segurança.

Na gama de produtos do fabricante 
BERNSTEIN existem infinitas possibilidades. 
Assim, qualquer desejo específico de um 
cliente para uma estação de trabalho indus-
trial pode ser facilmente implementado. Para 
mais informações consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/PR44. 

RUTRONIK acrescenta gama 
de produtos Gowin  
GoBridge™ ASSP 
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

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

rutronik_pt@rutronik.com · www.rutronik24.com

Com o eficiente e rentável GoBridge� ASSP, a 
Gowin lança uma linha de produtos que pode 
ser uma outra opção para os produtos FTDI 
USB Bridge já disponíveis. A família GWU2X 
permite a conversão entre USB (Universal Se-
rial Bus) e 4 interfaces periféricas (JTAG, SPI, 
I2C e GPIO), enquanto a série GWU2U é ade-
quada para a conversão entre USB e UART, o 
que garante à Gowin uma solução viável para 
resolver problemas comuns de ligação de in-
terface numa variedade de consumidores nos 
mercados automóvel, industrial e de comu-
nicação - como depuração USB para JTAG/
USB para UART no kit de avaliação ou con-
versores multiprotocolo. A linha de produtos 
GoBridgeTM ASSP está disponível em www.
rutronik24.com.

A série GWU2X oferece suporte a inter-
faces de host I2C, SPI e JTAG com ajuste de 
relógio independente e buffer de receção 
e pode ser usado para programar o atual 
portefólio FPGA de Gowin. O suporte para a 
interface do host UART, por outro lado, é for-
necido pelos elementos GWU2U, também 
com configuração de ajuste independente 
e buffer de receção. Estes permitem  uma 
comunicação simples e sem programação 
através de drivers VCP (Virtual Com Port) OS 
integrados. Com uma fonte de núcleo de 
I/O independente, a série GWU2U supor-
ta 3,3 V, 2,5 V e standards de I/O de 1,8 V. 
Além disso, os drivers do Windows e uma 
API em C/C++ garantem uma ótima utilização 
com dispositivos host. Ambas as séries vêm 
com um pacote QFN32 com dimensões de 
5 x 5 x 0,5 mm. M
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na direção do eixo Y sob a ponte, fornecen-
do uma solução de maquinação precisa e 
compacta. O CV5-500 apresenta um cabeço-
te com balanço constante recém-projetado 
para manter a rigidez da maquinação em 
toda a extensão do curso do eixo Z. É equipa-
do com uma árvore de 12 000 rpm, com um 
desempenho máximo de 18,5 kW e 119,4 Nm, 
o que a torna adequada para uma ampla 
gama de materiais. Uma árvore opcional de 
18 000 rpm, que inclui refrigeração pelo inte-
rior dos fusos dos eixos X, Y e Z para estabili-
dade térmica, está disponível para aplicações 
de alta velocidade. 

O CV5-500 está equipado com uma mesa 
Sankyo de alta rigidez, acionada com came 
de engrenagem de roletes, que fornece um 
amplo ângulo de rotação, especificamente 
220º no eixo B e 360º no eixo C. A máquina 
oferece um desempenho ágil, com movi-
mentos rápidos de 36 m/min nos eixos X, Y e 
Z, e pode processar peças de trabalho de até 
Ø500 mm x H320 mm e até 200 kg de peso. O 
sistema de proteção térmica mantém a pre-
cisão de corte estável aplicando compensa-
ção automática para combater as flutuações 
de temperatura. Com um alto desempenho, 
o design do CV5-500 prioriza o acesso do 
operador e a ergonomia sem comprometer o 

potencial de integração dos sistemas de au-
tomação. A máquina pode ser facilmente in-
tegrada com uma variedade de soluções de 
automação devido à adição de uma porta de 
carga lateral, interface de robot e opções de 
interface de fixação hidráulica e pneumática. 
O acesso à frente da máquina atual e desini-
bido do equipamento de automação significa 
que os operadores mantêm acesso conve-
niente para configurações com visibilidade 
total da operação de maquinação em todos 
os momentos.

Com apenas 2300 mm x 2790 mm é a má-
quina de 5 eixos mais compacta da sua clas-
se, tornando-a ideal para subcontratos gerais 
e oficinas de trabalho onde o espaço é escas-
so. Para minimizar a área de manutenção ao 
redor, especificamente com o tanque de refri-
geração com removedor de limalhas de saída 
lateral, que pode ser puxado para fora da má-
quina para fornecer um acesso conveniente 
às áreas principais de manutenção. A parte 
traseira da máquina pode ser posicionada 
próxima à parede da fábrica para minimizar o 
espaço no chão. O armazém de ferramentas 
tem a capacidade de 30 ferramentas stan-
dard e opção para 48 ferramentas se neces-
sário, enquanto o ATC de braço duplo oferece 
um rápido tempo ferramenta-a-ferramenta 

de apenas 1,3 segundos. Uma porta de carga 
lateral para o armazém é standard e permite 
convenientemente a substituição das ferra-
mentas, mesmo em ciclo automático. A nova 
máquina está equipada com SmoothX CNC, 
uma versão especializada de 5 eixos da Ma-
zak da sua tecnologia SMOOTH.

Tecnologia	de	amplificação	
de movimento
DIPROTOS

Tel.: +351 917 522 301

comercial@diprotos.pt

A RDI Technologies é uma empresa pioneira 
na utilização de câmaras de vídeo como um 
sensor, permitindo a visualização da forma de 
vibração mais rápida, mais segura e simplifi-
cando o que é complexo. 

A tecnologia Motion Amplification® per-
mite aos utilizadores ver e medir movimentos 
que são impossíveis de observar a olho nu e 
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que no passado esses movimentos só po-
diam ser medidos e analisados com a instala-
ção de múltiplos sensores de contacto - ODS 
(Operational Deflection Shape).

A combinação das novas e recentes câ-
maras de vídeo a cores e de alta velocidade, 
com última versão do software Motion Am-
plification® transforma o que costumavam 
ser quadros, gráficos  e espectros complexos 
de difícil análise, em dados de vídeo de fá-
cil compreensão, permitindo aos utilizadores 
encontrar com rapidez e segurança a solução 
para os seus problemas relacionados com a 
Manutenção Condicionada dos seus ativos 
e validar os resultados, de forma imediata e 
eficaz. 

Equipamentos WEG aumentam 
eficiência	e	produção	em	metalúrgica
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG forneceu uma solução de motor e va-
riador de velocidade para auxiliar no aumen-
to da eficiência e de produção da metalúrgica 
Bocaiuva – RIMA Industrial S.A, no Brasil.

Neste fornecimento, o motor WEG da li-
nha Master, carcaça 500, 4.160 V, 8 polos, 60 
Hz será responsável pelo acionamento do 
sistema de exaustão de poeiras do forno. O 
equipamento destaca-se pela flexibilidade 
do seu projeto elétrico e mecânico, resultan-
do num produto com alto padrão de rendi-
mento e adequado às normas internacionais. 
Além disso, o motor é intercambiável com 
outro motor já existente. Este motor será in-
tegralmente comandado pelo variador de 
velocidade WEG MVW3000, que controlará 
todas as funções necessárias para a carga e 
será responsável por uma considerável redu-
ção do consumo de energia, satisfazendo o 
objetivo principal do cliente.

O variador de velocidade WEG 
MVW3000 foi desenvolvido para acionar, 
proteger e monitorizar aplicações de todos 
os tipos, incluindo as mais complexas e de 
elevadas potências como, por exemplo, 
grandes máquinas de mineração acionadas 
por um ou múltiplos motores em divisão de 
carga. Este fornecimento reforça o conhe-
cimento e a qualidade dos produtos WEG 

para o segmento da metalurgia. De realçar 
que a escolha por equipamentos WEG dis-
ponibiliza ao cliente toda a assistência téc-
nica e atendimento pós-venda, proporcio-
nando uma maior confiança operacional dos 
equipamentos.

OPTIME:	Schaeffler	oferece	
um Condition Monitoring automático 
e fácil de utilizar
Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: +34 934 803 410 · Fax: +34 933 729 250

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

Com a introdução do OPTIME no mercado em 
2020, a Schaeffler apresentou um sistema ino-
vador de Condition Monitoring para máquinas 
e sistemas. A colocação em funcionamento 
do sistema é fácil, pode ser utilizado sem ter 
conhecimentos especializados e é tão ren-
tável que compensa instalá-lo em grandes 
quantidades. Com a última atualização, o 
OPTIME agora integra também os sistemas 
de Condition Monitoring (CM) SmartCheck e 
ProLink da Schaeffler. Assim, o OPTIME cobre 
o Condition Monitoring de uma gama muito 
alargada de máquinas e, muitas vezes, até de 
fábricas inteiras. “O OPTIME fornece resultados 
de análise valiosos que permitem às equipas 
de manutenção atuar imediatamente. Como 
resultado, os nossos clientes reduzem as para-
gens não programadas e aumentam a rentabi-
lidade das suas máquinas”, disse Rauli Hanti-
kainen, responsável de Industry 4.0 Strategic 
Business Field.

Nomeadamente para as empresas que 
operam em indústrias de processos com 
utilização intensiva de sistemas, evitar as 
paragens não programadas traduz-se numa 
maior rentabilidade. Com o OPTIME, através 
da aplicação para telemóveis ou compu-
tadores de mesa, os clientes monitorizam 
constantemente o estado das suas fábricas, 
mesmo com centenas de máquinas, uma vez 
que as mensagens são de fácil compreensão 
e priorizadas de acordo com a criticidade. 
Como resultado, a equipa interna de manu-
tenção ou também as empresas de serviços 
podem planear as medidas de manutenção, 
a utilização de pessoal e a aquisição de peças 
de substituição de forma adequada e rentá-
vel. Têm a flexibilidade de decidir se desejam 
utilizar outros serviços e, em caso afirmativo, 
quais deles. O conceito de serviço modular 

oferece serviços online, à distância ou no 
local.

Os utilizadores de serviços digitais no 
ambiente industrial esperam também que as 
informações fornecidas sejam de fácil com-
preensão e que a utilização do hardware e do 
software não seja complicada. Os sistemas de 
Condition Monitoring da Schaeffler podem ser 
utilizados sem qualificações adicionais, uma 
vez que, com a ajuda dos conhecimentos 
especializados da Schaeffler, a configuração 
do sistema e a análise dos dados são ampla-
mente automatizadas. Estes conhecimentos 
integrados não só fazem parte da solução 
OPTIME altamente escalável com sensores 
sem fios de um só canal, mas também dos 
2 sistemas para máquinas com condições di-
nâmicas de velocidade e carga e que envol-
vem ambientes com temperaturas superiores 
aos 85 ºC, o sistema de CM SmartCheck mo-
nocanal e o sistema de CM ProLink multica-
nal. Com as soluções de Condition Monitoring 
da Schaeffler, os operadores e o pessoal de 
manutenção dispõem de um acompanha-
mento especializado do estado de pratica-
mente todas as máquinas da fábrica através 
da aplicação.

Comitronic – bti: sensores de 
segurança para a indústria alimentar
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Na nova gama de sensores de segurança, 
Hygtech, existem vários modelos adequados 
para a utilização na indústria alimentar.

A indústria alimentar tem requisitos pró-
prios e bastante exigentes, começando em 
primeiro lugar pelos necessários cuidados 
higiénicos e depois com a otimização da pro-
dução alimentar, com os processos de arma-
zenamento, enchimento e engarrafamento, 
entre outros.

Estes novos sensores de segurança com-
binam funcionalidades técnicas e tecnológi-
cas para a otimização do processo industrial, 
com o cumprimento das normas industriais 
específicas de higiene e segurança: EN 
12268, EN 16722, NSF/ANSI/3-A. Para mais 
informações consulte a equipa comercial da 
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Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaenge-
nharia.pt/PR28.

VX SE: novo sistema de armários individuais 
da Rittal
Rittal Portugal

Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219

info@rittal.pt · www.rittal.pt

Se os armários forem usados como soluções independen-
tes, os compactos, como o novo VX SE da Rittal, oferecem 
benefícios significativos em comparação aos sistemas mo-
dulares. Pode ser utilizado em muitas áreas da indústria, 
sendo os campos de utilização mais frequentes a aplicação 
em máquinas, integrando as soluções de automação e distri-
buição de energia, que podem ser acomodados num único 
armário. A Rittal acredita no poder da simplicidade. O Rittal 
VX SE é uma combinação inteligente de modularidade, com-
patibilidade e uma abordagem autónoma, com pontos fortes 
que permitem às empresas de engenharia aumentar a sua 
produtividade.

O novo sistema de armários individuais é rápido, em con-
traste com os armários combinados com uma estrutura e 
painéis laterais removíveis, o armário individual tem um cor-
po tudo-em-um feito de uma única peça de chapa de aço ou 
aço inoxidável. Como os painéis laterais, teto e estrutura são 
uma peça única, estão conectados de forma condutiva e por 
isso nenhum aterramento adicional é necessário para a estru-
tura, proporcionando uma maior economia de tempo. É ainda 
seguro uma vez que não há espaços entre os painéis laterais, 
o teto e a estrutura, a sujidade e a poeira não se conseguem 
acumular, aumentando a segurança. A versão básica do VX 
SE tem uma classificação de proteção IP 55, proteção de im-
pacto IK 10, equalização de potencial automática, alta resis-
tência e estabilidade devido à rigidez torcional excecional-
mente alta, além de capacidade de carga de 1,5 toneladas. 
Para ambientes ainda mais exigentes, o armário VX SE está 
disponível opcionalmente com proteção IP 66 e NEMA 4/4x. 
As placas de passagem de cabos integradas na base simpli-
ficam a cablagem, mesmo em armários com componentes 
muito densos, e garantem que as tarefas preparatórias para a 
cablagem possam ser realizadas ergonomicamente.

É simples porque o uso do armário individual VX SE com 
largura até 1800 mm oferece aos construtores de painéis 
um potencial significativo de economia. Por exemplo pode 
substituir pequenas combinações de armários até 3 unida-
des. Assim, não há necessidade de vedações, acessórios de 
união, preenchimentos com placa de montagem intermé-
dia ou várias bases/rodapés, eliminando simultaneamente 
a carga de trabalho correspondente para montagem e ins-
talação. Para manter os benefícios do sistema de armários 
VX25, em termos de instalação de componentes internos, 
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Gavazzi no Portal MAIA. A gateway de moni-
torização e controlo UWP3.0 da Carlo Gava-
zzi, tem várias funções integradas como web-
-server, web-services e datalogger. 

Os vários protocolos de comunicação 
disponíveis, como Modbus TCP/IP; Modbus 
Gateway TCP/RTU, BACnet IP, DALI, HTTP, 
HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, DP (Data Push), 
SMTP, NTP, Rest-API, MQTT e IoT, certificado 
Microsoft Azure e compatíveis com Amazon 
AWS, facilitam a sua integração.

Além de agregar dados de energia, água, 
gás, entalpia e variáveis ambientais, permi-
tem concentrar essa informação em memória 
(datalogger) e permitem ainda fazer o contro-
lo de, por exemplo: climatização, iluminação e 
gestão de estacionamento. Permite a monito-
rização dos equipamentos ligados através de 
diferentes bus e protocolos de comunicação. 
Possui um webserver que permite visualizar 
dados em tempo real ou em gráficos e permi-
te o intercâmbio de dados localmente ou re-
motamente via protocolos internet standard.

Kit industrial IoT da INSYS
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Insys preparou um kit para todos os progra-
madores que querem dar os primeiros passos 
no tratamento e análise de dados, segundo 
o conceito Industrial Internet Of Things. Com 
este conjunto de produtos, os programado-
res podem testar diversos cenários de imple-
mentação e conetividade. 

O kit inclui 1 sensor com interface Modbus 
para recolha de dados. O router icom ECR-
-LW300, enquanto ponto central da solução, 
permite a instalação da icom Data Suit Fle-
xible+, que o transforma num conversor de 
protocolos, datalogger ou gateway IoT. Esta 
ferramenta, que dá uma maior versatilidade 
aos routers Insys, permite que estes sejam 
solução até 90% das aplicações. No universo 
IoT, as opções de conectividade assumem um 
papel essencial na interligação de sistemas. 
Com este kit poderá testar vários cenários de 
conectividade sem fios, explorando as hipóte-
ses de comunicação por wi-fi, rede 4G/3G/2G, 
possibilitado pelos 2 tipos de antenas disponí-
veis no kit. O industrial IoT kit dá-lhe acesso à 
ALSO IoT Platform – uma plataforma IoT com 
funcionalidades de tratamento e análise de 

dados. Pode criar interfaces gráficas personali-
záveis, ajustadas a cada aplicação. A ALSO IoT 
Platform permite a integração de outros sen-
sores, atuadores ou PLCs, através de outros 
protocolos e conectores como MQTT, OPC 
UA, Codesys ou Siemens S7.

Explore todas as potencialidades de in-
tegração através dos routers da Insys, indica-
dos para aplicações industriais, onde existem 
conjuntos complexos de recolha e agrega-
ção de dados. O kit tem os seguintes produ-
tos: router INSYS icom ECR-LW300, ALSO IoT 
Platform, 1 sensor Modbus, 1 fonte de alimen-
tação, 1 antena Wi-Fi, 1 antena 4G/3G/2G e 1 
hora de consultoria individual.

Flexibilidade para medição 
de desinfeção
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

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

Flexibilidade e eficiência são as promessas 
da nova montagem de fluxo Flowfit CYA27. O 
seu design modular permite-lhe adaptar-se 
aos requisitos especiais dos seus processos. 
Pode configurar a sua montagem individual 
porque o Flowfit CYA27 oferece diversos mó-
dulos de sensores para a desinfeção de sen-
sores para a medição de cloro, cloro dióxido, 
bromo, ozono, com ou sem amostragem da 
válvula; pH, ORP e sensores de oxigénio; sen-
sores de condutividade. Possui ainda um mó-
dulo de fluxo para garantir um fluxo suficiente 
nos meios e um módulo de dosagem para 
limpeza automática ou acidificação do meio. 
Pode escolher os módulos consoante as suas 
necessidades, a partir de uma única medição 
da desinfeção até uma combinação comple-
ta em 6 módulos.

O conjunto está equipado para uma ope-
ração eficiente: sensores de desinfeção insta-
lados na montagem precisam de um fluxo de 
amostra tão baixo quanto 5 l/h (1,32 gph) para 
uma medição fiável, sendo apenas desperdi-
çada uma quantidade mínima de água. Possui 
um interruptor de fluxo que pode monitorizar 
um nível adequado e contínuo de fluxo através 
da montagem e garante que a sua medição 
está sempre operacional. A luz indicadora do 
estado da montagem permite uma fácil iden-
tificação do estado operacional da medição e 
permite-lhe uma reação rápida caso ocorram 
potenciais erros. A luz indicadora pode ser 

usada para refletir o estado do fluxo, ou seja, 
mostra uma luz vermelha caso o fluxo esteja 
muito baixo e também pode ser conetado ao 
relé de alarme do transmissor para indicar o 
estado NAMUR do ponto de medição. O mó-
dulo opcional de limpeza e dosagem permite 
um controlo, com base no tempo, da dosa-
gem ligando a bomba doseadora através de 
um transmissor, por exemplo Transmissor 
multiparâmetro Liquiline com cartão de re-
transmissão. Os ciclos de limpeza automatiza-
dos reduzem o seu esforço de limpeza manual 
e o tempo necessário para manutenção.

O Flowfit CYA27 tem uma flexibilida-
de máxima (design modular da montagem 
permite que o utilizador se adapte aos seus 
requisitos de processo. Graças às flexíveis 
opções de montagem, o ponto de medição 
pode ser posicionado onde for necessário 
para uma medição precisa), uma mínima per-
da de água (no Flowfit CYA27, os sensores 
requerem um baixo fluxo de amostra para 
medições precisas e apenas é desperdiçado 
um pequeno volume de água), medição fiá-
vel (monitorização de fluxo garante que a sua 
medição é sempre operacional. Uma luz indi-
cadora de estado mostra se o fluxo está cor-
reto, permitindo uma reação direta a erros), e 
fácil manutenção (a opcional limpeza e dosa-
gem do módulo permitem uma limpeza au-
tomatizada em ciclos e acidificação do meio 
para um processo específico de desinfeção).

 

Di-soric: soluções para a segurança 
de máquinas
Alpha Engenharia 
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O sistema de segurança, do fabricante Di-so-
ric, com o seu campo bidimensional infraver-
melho de proteção, torna-se bastante eficaz 
em áreas críticas do processo de produção 
industrial onde as pessoas frequentemente 
trabalham em zonas perigosas e com máqui-
nas bastantes rápidas (prensas, robots de sol-
dagem, entre outros). Este sistema, também, 
é ideal na proteção do operador que tem de 
entrar em áreas de trabalho perigosas, devi-
do à presença de máquinas com partes mó-
veis. Também pode ser utilizado em ambien-
tes de trabalho para controlo de processos 
(pintura) ou apenas para contagem de etapas 
(armazenamento).
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A inserção de um corpo no campo de 
trabalho da barreira de segurança origina a 
interrupção do diálogo entre emissor e o re-
cetor, com a ativação imediata dos relés de 
segurança, que interrompem a máquina e 
provocam um alarme sonoro e/ou luminoso, 
até que a situação perigosa seja removida.

Os controladores de segurança Di-soric 
utilizam a tecnologia de microprocessador 
que permite uma gama ampla de capacida-
des na análise de situações e avarias perigo-
sas. Graças a essa flexibilidade, os controla-
dores de segurança Di-soric posicionam-se 
entre as unidades de controlo mais avança-
das do mercado atualmente. A juntar à ampla 
oferta de soluções do fabricante DI-SORIC, a 
empresa Alpha Engenharia disponibiliza ser-
viços de “Consultoria de Segurança de máqui-
nas” que visam esclarecer os clientes relati-
vamente a questões como a implementação 
das diretivas e normas aplicadas na constru-
ção de uma máquina. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha Enge-
nharia ou visite o website em www.alphaen-
genharia.pt/PR46. 

Nivotrack: transmissor de nível 
integrado MI-500 e MY-500da 
NIVELCO
Bresimar Automação, S.A. 
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A Bresimar apresenta os novos equipamen-
tos da família NIVOTRACK de transmisso-
res de nível magnetostritivos da Nivelco. Os 
transmissores nível integrado MI-500 e MY-
500 são simples e compactos, sem display 
local ou botões de programação. As sondas 
de haste rígida estão disponíveis nos compri-
mentos máximos de 3,5 metros (MI-500) e 1,5 
metros (MY-500).

A principal aplicação destas novas séries 
é a medição de nível de líquidos limpos, em 
pequenos tanques. Estes transmissores são 
também preconizáveis enquanto transmisso-
res de 4 a 20 mA + HART®, em soluções em 
que estes são aplicados no bypass NIVOFLIP. 
A medição de nível de líquidos com densida-
de mínima de 0,4/0,8 g/cm3 (dependendo da 
bóia) é utilizada nas seguintes aplicações: in-
dústria química, produção de energia, petro-
química, tratamento de águas. As principais 
caraterísticas são versão low cost, transmissor 

integrado 4-20mA 2 fios, resolução 1 mm, me-
dição de distância e nível, versões standard 
e mini, bóias de aço inox ou titânio, proteção 
IP65, comunicação HART®, químicos, solven-
tes, hidrocarbonetos e medição de interface.

Endress+Hauser and Hahn-Schickard 
criam joint-venture
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

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

Maior segurança na produção de alimentos e 
outras aplicações de processos é o objetivo de-
clarado da joint-venture entre a Endress+Hauser 
e a Hahn-Schickard, para permitir análises mo-
leculares rápidas no local para a deteção de 
contaminação bacteriana ou viral em água e 
bebidas, modificações genéticas em alimentos 
ou leite contaminado. A joint venture é detida 
em 75% pela Endress+Hauser, com os 25% deti-
dos pela Hahn-Schickard. Nicholas Krohn, com 
conhecimento e experiência no campo da aná-
lise de alimentos, atuará como Diretor Adminis-
trativo da nova empresa. Stefan Burger e  Mar-
tin Schulz, dois funcionários da Hahn-Schickard 
que obtiveram seu doutorado na área de diag-
nóstico molecular na Universidade de Freiburg, 
irão completar a equipe de gestão.

A fornecedora de serviços de pesquisa 
e desenvolvimento Hahn-Schickard tem tra-
balhado em estreita colaboração há muitos 
anos com o Departamento de Engenharia de 
Microssistemas da Universidade de Freiburg 
para desenvolver testes de diagnóstico rápi-
do que podem detetar concentrações muito 
pequenas de patogéneos infeciosos com ins-
trumentos portáteis. A joint-venture pretende 
transferir essa tecnologia do campo de diag-
nósticos médicos para aplicações de automa-
ção de processos industriais e laboratoriais.

Durante os primeiros meses, a Endress + 
Hauser BioSense operará em espaços na uni-
versidade e na Hahn-Schickard. No próximo 
ano, a empresa mudar-se-á para o centro de 
inovação da universidade, FRIZ, atualmente 
em construção no campus da Faculdade de 
Engenharia. A start-up irá, assim, expandir as 
atividades da Endress+Hauser em Freiburg, 
onde os desenvolvedores já estão a traba-
lhar em novas tecnologias de sensores, bios-
sensores e soluções da Indústria 4.0. No de-
senvolvimento de equipamentos e métodos 
para análises moleculares para processos e 
ambientes de laboratório, a Endress+Hauser 
BioSense trabalhará em estreita colaboração 
com a IST Innuscreen GmbH em Berlim, que 
também faz parte do Grupo Endress+ Hauser e 
que oferece um amplo portefólio de produtos 
de isolamento de ácido nucléico e diagnóstico 
molecular e, entre outras coisas, fornece kits e 
ensaios para diagnóstico de PCR. 

Solução de energia sustentável do 
mundo para exploração de lítio
Schneider Electric Portugal   
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A Schneider Electric e a Wärtsilä estabele-
ceram uma parceria em março de 2020 para 
criar uma solução de energia sustentável e 
ininterrupta para alimentar as minas de lítio 
mais remotas do mundo. O sistema de ener-
gia holístico criado para este propósito ofe-
rece aos operadores mineiros design e con-
sultoria personalizados para o fornecimento 
de energia, construção da infraestrutura de 
energia, fornecimento de equipamento, ins-
talação, operação de microgrids digitais e 
comissionamento.

A solução da Schneider Electric e da 
Wärtsilä, desenvolvida ao longo de 20 anos 
de colaboração em mais de 200 projetos, 
otimiza o fornecimento e utilização eficientes 
de energia. Para isso, unifica e tira partido de 
microgrids, geração de energia térmica, ar-
mazenamento de energia e outras fontes de 
energia renovável para proporcionar uma so-
lução de energia rentável e com uma pegada 
ambiental mínima para a indústria mineira. 
Como prova da sua eficácia, os resultados 
alcançados em projetos-piloto incluem uma 
redução média global de 27% do CAPEX; uma 
redução das emissões de CO

2 de até 20% ou 
18 500 toneladas por ano por mina; e uma re-
dução dos custos de energia na ordem dos 
40%, ao mudar da energia local fora da rede e 
gerada a diesel para a solução conjunta Sch-
neider – Wärtsilä.

A componente de design do projeto es-
tende-se ao ciclo de vida da mina, fornecen-
do e aprovisionando o nível certo de energia 
para possibilitar a sua produtividade. Assim, 
os custos operacionais são reduzidos e a dis-
ponibilidade de energia é otimizada para al-
cançar os objetivos de produção. A previsibili-
dade dos custos das peças, do fornecimento 
de energia e da manutenção reduz a necessi-
dade de fundo de maneio no ciclo 24/7. Esta 
solução funciona para novas minas que es-
tão a ser planeadas e para a transformação 
de projetos de exploração mineira. Graças à 
disponibilidade de energia ininterrupta e sus-
tentável, a Argentina, em particular, apresen-
ta o maior potencial de exploração de lítio nos 
próximos cinco anos. M


