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JUNCOR presente em instalações 
de abastecimento de águas públicas
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

A JUNCOR, através da sua marca de serviços 
Oparcer, realizou recentemente uma opera-
ção de substituição e actualização de equi-
pamentos de lubrificação, numa estação de 
abastecimento de águas públicas. Os traba-
lhos consistiram na desmontagem de disposi-
tivos de lubrificação existentes, na verificação 
da temperatura de operação dos rolamentos 
do motor, do conjunto moto-bomba de abas-
tecimento de reservatórios de distribuição de 
água, na purga do canal de lubrificação e na 
instalação de novos dispositivos.

Durante os complexos processos que 
ocorrem nestas instalações, os componentes 
mecânicos são expostos a condições adver-
sas. O clima também tem um grande impac-
to nos equipamentos e nas instalações. Sem 
lubrificação regular, as peças irão desgastar-
-se rapidamente, fazendo com que o equi-
pamento pare de funcionar correctamente e 
necessite de uma reparação cara. Por esta ra-
zão, a lubrificação contínua é vital. A JUNCOR 
assume-se assim, cada vez mais, como uma 
empresa de engenharia e consultoria, capaz 
de prestar serviços de manutenção de eleva-
do grau técnico, nas instalações dos clientes.

18 e 22 de junho de 2023:  
32.a edição da FAIM no Porto
FAIM – International Conference on Flexible Automation 

and Intelligent Manufacturing

www.conftool.com/faim2023

www.isep.ipp.pt/Page/ViewPage/Faim

A 32.ª edição da FAIM – International Confe-
rence on Flexible Automation and Intelligent 
Manufacturing vai ter lugar no Centro de Con-
gressos da Alfândega do Porto entre os dias 
18 e 22 de junho de 2023. 

Esta conferência visa disseminar os mais 
recentes avanços em área como os sistemas 
de produção, automação e robótica, Indústria 
4.0, manutenção, CAD/CAM/CAE, gestão in-
dustrial, otimização de processos industriais 
e de serviços, logística, sustentabilidade, 

fatores humanos no trabalho, e processa-
mento de materiais avançados. Conta com 
um leque de 6 Oradores Convidados de ele-
vado prestígio internacional e pretende aco-
lher apresentações que exponham trabalhos 
de elevadíssima qualidade, os quais serão 
conduzidos para o jornal Lecture Notes in Me-
chanical Engineering nas suas versões redu-
zidas, sendo depois conduzidas as versões 
expandidas para cerca de 10 jornais interna-
cionais indexados à SCOPUS e à CLARIVATE, 
em função da temática e da qualidade que 
apresentarem. 

O programa técnico inclui visitas a empre-
sas nacionais de renome, como a GROHE e 
CONTINENTAL, entre outras. O programa so-
cial inclui um jantar de gala no Palácio da Bol-
sa, cruzeiro no Douro e Sightseeing no Porto. 
São esperados cerca de 250 participantes, 
dos quais dois terços internacionais. Mais in-
formação pode ser analisada em www.isep.
ipp.pt/Page/ViewPage/Faim.

Portugal Railway Summit reforça 
necessidade de aposta na ferrovia
PFP – Plataforma Ferroviária Portuguesa

Tel.: +351 223 190 546

www.ferrovia.pt

A PFP – Plataforma Ferroviária Portuguesa, 
Cluster da Ferrovia, organizou a 16 e 17 de 
maio a Portugal Railway Summit, o maior 
evento do setor ferroviário em Portugal, que 
decorreu no terminal do Porto de Leixões. 
Este evento juntou vários especialistas e em-
presas da área que abordaram o presente 
estado da ferrovia em Portugal, quais os de-
safios e como será o futuro do setor. Foram 
apresentados 4 painéis – Investimentos Na-
cionais, Inovação e Desafios Tecnológicos, In-
termodalidade e Fórum de Clusters – e houve 
ainda espaço para Pitching Sessions com as-
sociados para interação B2B e apresentação 
das suas competências.

Uma das ambições partilhada neste 
evento pela PFP é a necessidade de captar 
um maior investimento industrial na ferrovia 
sobretudo em épocas de crise de energia 
como a que vivemos atualmente, até por-
que consideram que o país tem condições 
únicas para recuperar de décadas de desin-
vestimento graças aos fundos comunitários. 

Paulo Duarte, Diretor Executivo da PFP 
destacou que "Portugal pode apresentar-se 
como solução na Europa para investimen-
tos industriais na área da ferrovia até porque 
é um país muito tecnológico e que recebe 
como ninguém. Não temos furacões ou tsu-
namis além de termos engenheiros altamente 
qualificados".

Os presentes insistiram na necessidade 
de aumentar as cargas transportadas por 
comboio para reduzir a pegada carbónica, 
até porque a ferrovia consome em média 
sete vezes menos energia e emite perto de 
nove vezes menos dióxido de carbono do 
que o transporte por rodovia. Por tudo isto 
é consensual que é urgente e necessário a 
aposta na ferrovia, tendo por base os planos 
de investimento já em cima da mesa e os de-
safios tecnológicos que é necessário enfren-
tar, sendo por isso importante a apresenta-
ção de novas inovações ferroviárias. A PFP é 
uma associação que conta com 95 membros 
como a CP, Infraestruturas de Portugal, Metro 
de Lisboa, Metro do Porto, EFACEC, Medway 
e ISQ. 

WACHENDORFF: O primeiro encoder 
programável do mundo via NFC
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

facebook.com/AlphaEngenhariaPortugal/

Na nova série de encoders incrementais 
WDGN, do fabricante Wachendorff Automa-
tion, o número de impulsos por volta pode 
ser configurado via NFC (desde 1 até 16.384). 
Dependendo da versão, Basic ou Advan-
ce, outros parâmetros podem ser definidos. 
Basta, simplesmente, instalar a aplicação 
Wachendorff WDGN num smartphone, de-
finir os parâmetros desejados e configura o 
encoder sem contato ou tensão, através da 
embalagem.

Uma vez criadas as configurações de um 
encoder, elas podem ser guardadas e trans-
feridas para outro encoder, a qualquer mo-
mento. Isto permite adaptar o codificador de 
forma rápida e intuitiva à aplicação desejada. 
Depois de inserir o PIN, pode ler-se a confi-
guração do encoder a qualquer momento, 
guardá-la, compartilhá-la e transferi-la para 
outros encoders. Por segurança, tal como as 
operadoras de telemóveis, é utilizado um PIN 
e um PUK. Para mais informações consulte a 
equipa comercial da Alpha Engenharia ou vi-
site o website em http://www.alphaengenha-
ria.pt/PR58. M
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externa), os alarmes de temperatura (Set-points ajustáveis), 
as funções de Registo (temperatura, horas de funcionamen-
to, ciclos ON/OFF, alteração de configurações) e o filtro de 
deteção.

Com estes novos equipamentos a Carlo Gavazzi reforça a 
sua posição de liderança como fornecedor de equipamentos 
e soluções inovadoras para a Indústria 4.0.

Lubrificadores	Automáticos	Easylube
Diprotos

Tel.: +351 917522301

comercial@diprotos.pt · www.diprotos.pt/

O lubrificador automático Easylube é um dispositivo ele-
tromecânico ultra preciso, sem manutenção, de baixo cus-
to e fácil de operar e instalar. O lubrificador de ponto único 
Easylube dispensa massa lubrificante a intervalos de 1 a 
12 meses. O sistema exerce a pressão mínima e constante 
para fornecer a massa lubrificante com precisão. Para além 
disso, é patenteado com um controlo de infravermelhos, 
que permite uma monitorização contínua de 24 horas, para 
avisar de qualquer bloqueio na distribuição. Nesse caso, 
uma luz LED intermitente alerta o utilizador para resolver 
o problema.

Os lubrificadores Easylube, com tecnologia RFID, per-
mitem que cada ponto de lubrificação seja inspecionado e 
gerido eficientemente, uma vez que foram concebidos para 
funcionar dentro dos parâmetros da formulação MQL (Quan-
tidade Mínima de Lubrificante). A instalação pode ser direta 
ou remota (até 4,5 metros), graças à pressão exercida entre 
5 e 10 bar. Está disponível em 3 tamanhos: 60ml, 150ml e 
250ml.

LEYRO: Calibradores de processo multifunção 
série LX
Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Os calibradores de processo Leyro da série LX são instrumen-
tos portáteis e funcionam com baterias. Estes podem medir e 
gerar uma grande variedade de parâmetros elétricos.

No display superior dos calibradores Leyro, pode-se 
medir a tensão, a corrente e os termopares. Por sua vez, no 
display inferior, pode-se medir e gerar um sinal de tensão, 
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de sensores de temperatura de resistência 
(RTDs), de termopares (TCs), de resistência 
e de frequência, em que o valor da função 
geração pode ser ajustado manualmente ou 
pode ser um sinal de saída em rampa.

Estes calibradores suportam, também, 8 
tipos de termopares padrão, incluindo os  J, 
K, T, E, R, S, B ou N. Além disso, suportam 6 
tipos de RTDs padrão – Cu50, Pt100, Pt100-
3916, Pt200, Pt500 ou Pt1000, em que a en-
trada de medição RTD pode ser de 2, 3 ou 4 
fios. Com a tecla CLEAR destes calibradores, 
é possível  eliminar os erros de compensa-
ção, causados por elementos internos ou 
fatores externos, que existem sempre que se 
medem ou se geram sinais de mV, V, ohms, 
RTDs e termopares. Os calibradores de pro-
cesso Leyro da série LX são, portanto, ideais 
para a calibração, manutenção e resolução 
de problemas em processos industriais e em 
laboratórios. Para mais informações consulte 
a equipa comercial da Alpha Engenharia ou 
visite o website em www.alphaengenharia.pt/
PR53.

Osbourn: Soluções de segurança 
mecânica para prevenção 
de arranques inesperados 
Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.pt

A segurança dos operadores deve ser uma 
prioridade no chão de fábrica e a Fortress In-
terlock  é especializada no desenvolvimento 
de soluções que previnem arranques inespe-
rados que possam colocar em causa a segu-
rança dos operadores. A gama de produtos 
Osbourn permite acrescentar funcionalida-
des de segurança a proteções de perímetros 
já instaladas, prevenindo que os operadores 
fiquem trancados dentro de áreas que não 
são seguras.

A construção em aço inoxidável assegu-
ra uma robustez operacional necessária para 
aplicações onde a solução está exposta à su-
jidade, poeiras e procedimentos de lavagem. 
Os tipos de sistemas de bloqueio da gama 
Osbourn centram-se em diversos contextos: 
proteção com barreiras de segurança fotoe-
létricas (PBL), portas de dobradiças (IBL-H) 
e portas deslizantes (IBL-S). O PBL pode ser 
instalado junto ao transmissor ou ao rece-
tor com apenas 2 pontos de fixação, sendo 

que, enquanto o operador está no interior da 
zona perigosa com a chave, a placa de blo-
queio impede um reinício inesperado. Por 
sua vez, com o IBL-H a placa de bloqueio da 
porta evita que a porta abra até a chave ser 
removida, quando os contactos de seguran-
ça são abertos. Por fim, o foque da IBL-S é a 
utilização de chaves que acionam elementos 
de segurança mecânicos e que impedem o 
fecho das portas, interrompendo o circuito de 
comunicação que indica que o sistema está 
pronto a arrancar.

Schneider Electric e ETAP anunciam 
nova integração de gémeos digitais 
Schneider Electric Portugal 

Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A Schneider Electric e a ETAP, referência 
no design e operação de sistemas de ener-
gia, anunciam a integração do EcoStruxu-
reTM Power Operation com o ETAP Operator 
Training Simulator (eOTSTM) e o ETAP Power 
System Monitoring & Simulation (PSMSTM), 
permitindo a formação em sistemas de ener-
gia baseados em modelos, bem como análi-
se preditiva, para operadores e engenheiros. 
Esta integração exclusiva permite que todos 
os sistemas EcoStruxure Power Operation 
se conectem ao ETAP Electrical Digital Twin 
continuamente e em tempo real, e assim os 
operadores podem criar e compreender o 
comportamento do sistema de energia em 
vários cenários operacionais do mundo real 
ou plausíveis. Os novos procedimentos ope-
racionais podem ser desenhados e validados 
contra contingências, utilizando a interface 
familiar Homem-Máquina EcoStruxure Power 
Operation sem o risco de afetar as operações 
em curso – tudo graças à plataforma de aná-
lise e simulação eOTS da ETAP.

A capacidade de utilizar dados em tempo 
real do sistema do EcoStruxure Power Ope-
ration da Schneider Electric para alimentar o 
Electrical Digital Twin reduz significativamen-
te o tempo de inatividade do sistema e impul-
siona uma tomada de decisões mais precisa 
com riscos de segurança reduzidos (reduz 
vulnerabilidades de segurança, permitindo 
treinar emergências e situações de risco sem 
a ameaça de qualquer perigo real. A segu-
rança também é melhorada com o reforço 

das competências dos operadores e da oti-
mização dos processos de tomada de deci-
são, resolvendo e analisando vários cenários 
hipotéticos); aprendizagens aprofundadas (o 
eOTS da ETAP ajuda os operadores a desen-
volver uma sequência válida de operações, 
procedimentos de comutação seguros e a 
validar a resposta do seu Power SCADA sob 
diversas condições. Um simulador de forma-
ção dos operadores oferece um ambiente de 
aprendizagem conveniente, seguro e eficaz, 
e os resultados traduzem-se em insights pro-
fundos, para manter as operações do sistema 
seguras e fiáveis) e tempos de resposta mais 
rápidos (o PSMS da ETAP, com Análise Predi-
tiva, é um simulador de sistemas de energia 
baseado em modelos que prevê o compor-
tamento do sistema em resposta a ações e 
eventos dos operadores, utilizando dados ar-
quivados e em tempo real. O PSMS permite 
que os engenheiros de sistemas de energia 
antecipem potenciais falhas e planeiem futu-
ras expansões dos sistemas. Em caso de fa-
lha é possível conseguir tempos de resposta 
a incidentes mais rápidos, graças à análise 
post-mortem exclusiva e unificada e à capa-
cidade de reproduzir os eventos ocorridos).

A equipa de sonho com uma pegada 
pequena 
Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt

A transformação digital está a desafiar o setor 
de datacenters, com crescentes volumes de 
dados a forçar os operadores de datacenters 
a enfrentar a tarefa de dissipar quantidades 
crescentes de calor dos servidores em es-
paços cada vez mais apertados ou encontrar 
novos espaços. E necessitam de fazer isto da 
maneira mais eficiente, sustentável e rápida 
possível. A Rittal está a responder ao desa-
fio com uma nova solução para containers de 
TI que integra um eficiente sistema de refri-
geração externa Blue e+ com economia de 
espaço. Uma equipa de sonho que oferece 
suporte aos gestores de TI com uma solução 
inteligente tudo-em-um.

Cada um contribui com os seus próprios 
benefícios: o datacenter container como es-
trutura protetora e a unidade de climatização 
Blue e+ como especialista em refrigeração 
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mais a sua posição de liderança como forne-
cedor de equipamentos para gestão de ener-
gia e eficiência energética. 

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 
desligadas, continuam com determinadas 
áreas ativas, às quais o operador da máquina 
não tem acesso até que o movimento peri-
goso pare completamente. Por exemplo, na 
descida lenta das lâminas de uma serra ou na 
paragem de uma grande massa de um volan-
te de uma máquina. Para garantir que todas as 

proteções permanecem fechadas enquanto 
existir uma condição perigosa, o fabricante 
Bernstein desenvolveu o novo interruptor de 
segurança SLC (Safety Lock) que é, em muitos 
aspetos, um  avanço  otimizado  na funcionali-
dade do clássico interruptor de segurança.

Este interruptor, em situações em que 
os  componentes sujeitos a esforços mecâ-
nicos são de metal, é extremamente robusto 
e durável. Por outro lado, tem um corpo de 
plástico leve e funcional. Para além disso, em 
adição à função de  desbloqueio manual  no 
lado frontal do interruptor de segurança, que 
permite uma abertura rápida da proteção de 
segurança pelo lado de fora da área perigo-
sa, o interruptor de segurança SLC possui a 
função de “saída de emergência”, que permite 
a abertura imediata da proteção de seguran-
ça dentro da área perigosa. O novo SLC da 
BERNSTEIN é ideal, onde quer que os inter-
ruptores de segurança com bloqueio sejam 
utilizados na proteção de uma máquina, quer 
seja em máquinas de embalamento, de car-
pintaria, de fresagem, de processamento 
de alimentos ou em máquinas de injeção, 
para citar apenas alguns exemplos. Para 
mais informações, consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/PR7 

F.Fonseca apresenta Robot 
antropomórfico	RV-8CRL	
da Mitsubishi Electric
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

 /company/ffonseca-sa

No sentido de complementar a sua gama, 
a Mitsubishi Electric tem trabalhado nestes 
últimos anos no desenvolvimento de robots 
de gama compacta. De modo a fornecer 
uma solução mais económica que as séries 
standard, criando a sua derivação da série FR 
para CR, foram lançados 2 novos tamanhos 
na versão Scara (RH) e, agora, surge o novo 
RV-8CRL, mantendo todos os padrões de 
qualidade que conhecemos.


