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Ciclo formativo da Circutor 
dá a descobrir os 4 grandes reptos 
de 2021
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 · Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A CIRCUTOR preparou um Ciclo de Forma
ção onde explicará passo a passo, através de 
sessões teóricas e práticas, a situação atual 
do mercado espanhol, abordando as novas 
regulamentações, tendências, oportunida
des e soluções para cada um dos 4 grandes 
desafios do setor elétrico. Pode inscrever-se 
gratuitamente em http://circutor.es.

O novo Plano Integrado de Energia e Cli
ma 20212030 (PNIEC) oferece novas opor
tunidades de negócios para todos os atores 
do setor elétrico. O plano oferece apoios que 
servirão de grande impulso económico para 
o setor elétrico. Concentrar esforços na di
gitalização das instalações elétricas para 
redução do consumo de energia, através da 
implementação de sistemas de gestão de 
energia; apostar na promoção da instalação 
de soluções para autoconsumo; e realização 
de grande implantação de sistemas de in
fraestrutura voltados para o carregamento de 
veículos elétricos.

ABB fornece braçadeiras Ty-RapTM 
para a missão NASA Mars 2020 
Perseverance Rover
ABB, S.A.
Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 390 
marketing.abb@pt.abb.com · www.abb.pt

Agora que o Rover Mars Perseverance da 
NASA começa a explorar a sua nova casa 
planetária, após aterrar a 18 de fevereiro de 
2021, operando com a tecnologia mais avan
çada do mundo ao mesmo tempo que é equi
pado com as braçadeiras TyRap™ da ABB, as 
mesmas braçadeiras amplamente utilizadas 
aqui na Terra.

Encontradas em edifícios, sistemas 
de metro, oceanos profundos e espaço si
deral, as braçadeiras TyRap da ABB são 

projetadas para suportar as exigências de 
voos espaciais e resistir à corrosão e radia
ção nos ambientes mais extremos. A NASA 
integrou as mesmas braçadeiras TyRap, 
que são usadas em aplicações comerciais 
em todo o mundo, para prender os condutos 
e componentes internos e externos do Rover 
e para segurar equipamentos de pesquisa e 
laboratório.

A divisão conhecida hoje como ABB Ins
tallation Products fornece produtos para o 
programa espacial desde 1973, e as bra
çadeiras TyRap estão em uso contínuo no 
ainda ativo Rover Curiosity da NASA e ante
riormente foram usados   nos Rovers gémeos 
Spirit e Opportunity. Originalmente patentea
das em 1958, as braçadeiras padrão Ty-Rap 
tornaramse conhecidas pelo seu dispositivo 
de bloqueio Grip of Steel™ para uso comer
cial e doméstico. Desde então, quase 30 mil 
milhões de braçadeiras TyRap foram produ
zidas  estendidas de ponta a ponta seriam o 
suficiente para chegar até a Lua e voltar mais 
de uma dúzia de vezes.

Assisdrive apresenta motores 
vetoriais da Brusatori
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.
Tel.: +351 252 371 318/9 · Fax: +351 252 371 320
Tlm.: +351 916 897 695
geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

A Brusatori, representada em Portugal pela 
Assisdrive, desenvolve e produz uma vasta 
gama de motores elétricos que vão desde dos 
servomotores, motores assíncronos quadra
dos específicos para trabalhar com variação 
de frequência e ideais para substituir os mo
tores DC, motores especiais para geradores 
eólicos e motores DC.

A gama de motores vetoriais VF foi dese
nhada para oferecer a maior performance e o 
máximo de flexibilidade quando controlados 
com variador de frequência. A melhor relação 
entre potência e dimensões acompanhada 
por uma excelente dinâmica faz com que este 
tipo de motor seja versátil em vários tipos de 
aplicações. São particularmente usados nas 
aplicações industriais onde é necessário alta 
velocidade e performance.

Têm como características principais: di
mensionamento térmico (Classe F de acordo 
com CEI EN 60034-1); grau de proteção IP23 
ou IP54/55 de acordo com CEI EN 60034-
5; arrefecimento IC416 (para motor IP54) e 

IC 06 (para motor IP23) de acordo com CEI 
EN60034-6; motores VF são fabricados para 
conhecer as vibrações de classe A e balan
çado com meia chave já de standard (pode 
ser requisitado a classe B); IM B35 de acor
do com CEI EN 60034-7; lubrificação vitalícia 
com rolamentos de esferas; termístores PTC 
150ºC (3 em série) no rolamento do estator 
(os terminais do cabo de sinal PTC estão lo
calizados na caixa de terminais); cor standard 
em preto RAL9005; condições de referência 
(ambiente: -5ºC para +40ºC, altura máxima 
1000 m acima do nível da água; temperatura 
no armazenamento de -20°C ÷ +70°C.

Wachendorff: encoder absoluto 
universal com Ethernet 
configurável com um clique
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Usa diferentes protocolos nas suas máqui
nas? É responsável pela reparação e nem 
sempre sabe o que espera? Com o encoder 
IE universal WDGA, tudo é totalmente flexível. 
Ao fazer uma encomenda, o cliente já não 
precisa de se preocupar com o protocolo, a 
resolução e o número de rotações do encoder.

Através do website indicado pelo encoder 
do fabricante Wachendorff, o técnico pode 
importar a qualquer momento o protocolo 
necessário. Sem ferramentas ou adaptado
res de programação. Tudo o que precisa é de 
um PC com uma placa de rede, cujo o endere
ço IP pode ser configurável, e um navegador 
da web à sua escolha. Demora menos de 5 
minutos para instalar o protocolo.

Os rolamentos do encoder, que supor
tam cargas extremamente elevadas, garan
tem uma longa vida útil. Além destas exce
lentes propriedades mecânicas, no fabrico 
dos encoders são usados os mais recentes 
componentes eletrónicos e interfaces de 
comunicação.

Estes robustos encoders absolutos mag
néticos, devido à sua dinâmica e tecnologia 
de alta precisão, podem ser usados em áreas 
nas quais até agora só os encoders absolutos 
óticos podiam ser aplicados.

Para mais informações consulte a equi
pa comercial da Alpha Engenharia ou visite o 
website em www.alphaengenharia.pt/PR34. 
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Variador de frequência “F5.K – Safety Torque Off”
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.
Tel.: +351 252 371 318/9 · Fax: +351 252 371 320
Tlm.: +351 916 897 695
geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

A KEB atualizou a gama F5 com a introdu
ção do “F5.K – Safety Torque Off”. Aprovei
tando a comprovada fiabilidade das partes 
de potência dos atuais F5, a KEB desenvol
veu uma nova carta de comando com a in
trodução da funcionalidade de segurança 
“STO” (duplo canal) de acordo com as Nor
mas ISSO 13849-1, EN 62061, IEC 61800-5-2, 

SS1 (EN60204-1) e SIL3 (IEC61508 e IEC62061).
Todos os atuais programas dos F5.C ou F5.A podem ser des

carregados no F5.K não havendo necessidade de desenvolver no
vos softwares. Em relação aos acessórios dos F5, estes são per
feitamente compatíveis com esta nova versão.

O F5.K vem posicionar-se entre as gamas F5.C/F5.A e a nova 
gama da KEB, F6. A nível de potências, o F5.K está disponível em: 
classe de 230 V (1,5 kW a 15 kW); classe de 400 V (1,5 kW a 400 kW)

Mais informações em https://assisdrive.com/f5-k/ 

Bernstein: estações de trabalho ergonómicas, 
ajustáveis em altura
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

A saúde dos trabalhadores, como o cumprimen
to da legislação de saúde e segurança ocupa
cional, são fatores de decisão cada vez mais 
importantes. Com a versão ergo.flex, ajustável 
em altura e com uma passagem interior de ca
bos, o fabricante BERNSTEIN vem simplificar a 

monitorização e o controlo de máquinas ou sistemas. Em apenas 
alguns passos e sem ajustes complexos, a altura de visualização 
da estação de trabalho pode ser ajustada e adaptarse aos requisi
tos ergonómicos de cada operador. Com uma mola pneumática 
que auxilia o ajuste em altura do quadro de controlo (HMI – Human 
Machine Interface) e evita que exista um ajuste descontrolado do 
quadro de controlo após soltar a alavanca de fixação. Tudo isto 
significa mais conforto e acima de tudo mais segurança.

Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR37.

Novas câmaras termográficas Fluke
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 
bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Bresimar Automação apresenta 
as novas câmaras termográficas 
da Fluke – TiS55+ e TiS75+. Duas 
novas ferramentas de análise ter
mográfica que o vão ajudar a en
contrar ou antecipar problemas 

nos seus equipamentos e infraestruturas, com imagens de quali
dade superior. A TiS55+ e a TiS75+ irão modificar as suas rotinas 
de manutenção, com funcionalidades que ajudarão a economizar 
tempo de recolha e análise de imagens.

As câmaras TiS55+ e TiS75+ permitem realizar vários tipos de 
anotações sobre o equipamento e o local que está a ser analisa
do: registe até 60 segundos de notas, por cada imagem (necessita 
do auricular Bluetooth da Fluke, vendido em separado); insira uma 
nota em texto, diretamente na imagem termográfica; tire fotos níti
das de elementos identificadores, usados como referência para as 
imagens termográficas; atribua um código QR a cada equipamen
to e comece a sua análise. Ligue a sua câmara ao computador e 
veja as imagens ordenadas por equipamentos. Sempre que reco
lher uma nova imagem do equipamento associado a um código 
QR, estará a criar uma linha temporal de análise do equipamento. 
Pode configurar alarmes que sejam ativados mediante a apresen
tação de uma gama de cor, durante a análise. O modelo TiS75+ 
possibilita ainda o cálculo de pontos de condensação.

As novas câmaras termográficas TiS55+ e TiS75+ foram espe
cialmente desenvolvidas para segmentos de manutenção e inspe
ção em sistemas elétricos, sistemas AVAC, sistemas eletromecâ
nicos e diagnósticos em edifícios. 

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/
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A Carlo Gavazzi Automation alargou a sua 
oferta na gama de relés de estado sólido 
NRG, com comando e monitorização inte
grada, agora disponíveis também com co
municação Profinet e EtherNet/IPTM. A 

plataforma NRG permite o comando (comutação) e a leitura de 
diversas variáveis. Esta plataforma é constituída por uma unidade 
de controlo (NRGC) e por relés de estado sólido RG..CM..N. 

No que respeita a comutação dos relés, é possível configu
rar o modo de comutação (saída ON/OFF ou em % da potência 
– “burst”; ciclo completo distribuído ou avançado) até 32 relés via 
interface de comunicação NRG. Quanto à monitorização o sistema 
NRG dá informação 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, fre
quência, potência, energia, horas de funcionamento e de carga. 
Deste modo a série NRG com monitorização, e agora controlo, em 
tempo real permite a prevenção de paragens de máquina durante a 
produção e possibilita uma rápida resolução de problemas.

Estes novos equipamentos preparados para a Indústria 4.0, 
permitem à Carlo Gavazzi reforçar a sua posição de liderança 
como fornecedor de equipamentos e soluções inovadores para a 
automação industrial.

Unidade de acionamento MOVIGEAR® classic
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

A unidade de acionamento MOVI
GEAR® classic da SEWEURODRI
VE oferece muitas vantagens. 
Combina motor e redutor numa 
única unidade e pode ser combi
nado de forma inteligente com um 

conversor de frequência descentralizado, próximo do motor, ou 
instalado no quadro elétrico. 


