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notícias34

A 26.ª Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (COP26), que será 
realizada em Glasgow de 31 de outubro a 12 
de novembro de 2021, reunirá vários partici-
pantes para acelerar a ação climática para 
cumprir os objetivos do Acordo de Paris e da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas. A ABB está comprome-
tida em trabalhar com clientes, governos, par-
ceiros de negócios, instituições multilaterais e 
ONGs para ajudar a atingir as metas climáticas 
de Paris. Como empresa tecnológica interna-
cional com presença em mais de 100 países, a 
ABB participa ativamente nos diálogos locais, 
regionais e internacionais para enfrentar os 
desafios de energia que o mundo enfrenta e 
transformar as indústrias para o benefício da 
sociedade, do meio ambiente e da economia.

Bernstein: o seu parceiro 
para zonas ATEX
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

A BERNSTEIN AG é uma referência mundial 
no campo da tecnologia de segurança  para 
a indústria elétrica, química e mecâni-
ca. Com  70 anos de atividade, o fabricante 
BERNSTEIN recomenda e fornece soluções e 
equipamentos aos seus clientes.

Em aplicações de segurança e em  am-
bientes explosivos (zonas 1, 2, 21 e 22), as 
soluções do fabricante BERNSTEIN são a 
interligação entre o nível de integridade de 
segurança (SIL) e a proteção contra explosão 
(ATEX). Tendo como prioridade a satisfação 
do cliente, para o fabricante BERNSTEIN, 
a garantia de qualidade e os requisitos indivi-
duais de cada cliente são aspetos centrais do 
seu trabalho diário.

O fabricante BERNSTEIN, como uma refe-
rência na redução de custos e na otimização 
dos seus processos de produção, apresen-
ta soluções e equipamentos ATEX que para 
além de muitas vantagens técnicas, são tam-
bém uma vantagem económica para os seus 
clientes. 

Todos os equipamentos da BERNSTEIN 
têm as aprovações e os certificados de ins-
peção que cumprem com todas as normas 
da Diretiva EU ATEX e da Diretiva Máquinas. 
Para mais informações consulte a equipa co-
mercial da Alpha Engenharia ou visite o web-
site em www.alphaengenharia.pt/PR10.

Electro Siluz: 45 anos a apoiar 
o seu negócio
Electro Siluz, S.A.
Tel.: +351  225  420  350 · Tlm.: +351 933 178 593
www.electrosiluz.pt · www.electrosiluz.com
comercial@electrosiluz.pt

No passado dia 26 de agosto, a Electro Siluz 
celebrou o seu 45.º aniversário. Apesar dos 
obstáculos e desafios que a Electro Siluz tem 
ultrapassado, a vontade de crescer, de conso-
lidar o trabalho desenvolvido até então e de 
criar novas oportunidades, permanece intacto. 

Nos próximos anos, o principal objetivo da 
Electro Siluz é marcar a sua posição no mer-
cado nacional, evoluindo o melhor e mais ra-
pidamente possível no mercado digital. Neste 
contexto, a aposta recai na capacidade de 
serviço, na confiança e no profissionalismo, 
assim como na prestação de novos serviços 
de armazenagem, uma melhor e mais rápida 
distribuição de material elétrico e uma inces-
sante procura de parceiros que permitam à 
empresa estar sempre na primeira linha de 
oferta de produtos e tecnologias, como por 
exemplo IOT e Smart Buildings, satisfazendo, 
da melhor forma possível, os seus clientes. 

EAE – BIM (Building Information 
Modeling) 
EAE Elektrik 
Mário Rocha
Tel.: +351 964 181 658 
mrocha@eaegroup.com · www.eaeelectric.com

A EAE é uma marca global no mundo dos 
produtos elétricos, por isso a equipa da EAE 
acompanha de perto as inovações no mundo 
digital. Estão em constante evolução e esfor-
çam-se por oferecer as melhores oportunida-
des na área de modelação BIM.

A aplicação do BIM está a tornar-se obri-
gatória em muitos projetos de construção, es-
pecificações e setores elétricos. Na EAE estão 
empenhados no suporte a arquitetos, proje-
tistas, empreiteiros, designers de sistemas de 

engenharia e gestores que trabalham com pro-
jetos BIM, fornecendo-lhes um acesso aberto 
à família Smart Revit e plug-ins desenvolvidos 
para os produtos da EAE ELEKTRIK. Para a 
modelação BIM usam programas como Revit, 
Aveva e Haxagon. Os especialistas da EAE de-
senvolveram famílias e plug-ins dos sistemas 
de distribuição de energia de barramentos, 
sistemas de caminho de cabos, sistemas de 
suportes e produtos de ıluminação que pode 
encontrar e fazer download na secção “Supor-
te” do website da empresa.

Qbeiras Energia desenvolve 
primeiro projeto no âmbito do 
novo departamento de I&D
Grupo Qbeiras 
Tel.: +351 232 940 735 · Fax: +351 232 945 491
geral@qbeiras.pt · www.qbeiras.pt

Surge em 2020 o Departamento Qbeiras I&D 
que, decorrente da experiência obtida, procu-
ra inovar e reinventar os variados setores da 
indústria, pretendendo desenvolver uma so-
lução inovadora de aproveitamento energéti-
co de resíduos.

O objetivo do projeto será conceptualizar 
um processo a comercializar, que através de 
processos de tratamento e conversão energé-
tica de resíduos, estes possam ser aproveita-
dos para a produção de energia sob diferentes 
formas, nomeadamente elétrica, mecânica ou 
calorífica. A ideia de partir para a I&D de um 
novo processo tem por base várias proble-
máticas que afetam diretamente a indústria, 
como o esgotamento de recursos fósseis, 
as emissões carbónicas, o elevado custo da 
energia e a gestão de resíduos industriais.

Foram já desenvolvidas análises de cara-
terização de resíduos e ensaios numa peque-
na unidade piloto. Este trabalho demonstrou 
a viabilidade de transformar resíduos indus-
triais ou resíduos de limpeza de florestas 
num gás valioso, rico em hidrogénio e outros 
produtos altamente relevantes em termos 
de poder calorífico e interessantes para a in-
dústria. Do sucesso deste desenvolvimento 
experimental, que passa também pela cons-
trução de um protótipo, a finalidade é ser tec-
nologicamente viável, ser eficiente e criar um 
processo para as empresas serem ambien-
talmente competitivas. Ora, a matriz da in-
vestigação iniciada em 2020 é muito comple-
xa, implicando uma solução diferenciada de 
aproveitamento energético de resíduos que 
se apresenta ao mercado como competitiva 
e válida economicamente. 
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plástico e as emissões de CO2 e produtos químicos. O uso de te-
cido reciclado pode ajudar as marcas a cumprir as suas metas e 
reduzir o seu impacto negativo.

Entre a tecnologia da ABB que será instalada na nova fábri-
ca está o sistema de controlo de processo ABB AbilityTM System 
800xA que fornecerá aos operadores ampla visibilidade e controlo 
preciso a partir de um centro de comando central para garantir 
que a produção seja o mais eficiente em termos de recursos, com 
menor consumo de material e desperdício. O sistema de controlo 
e acionamento PMC800 da ABB irá reduzir o custo de propriedade 
ao longo do ciclo de vida e melhorar a eficiência energética duran-
te a produção. A ABB também fornecerá drives ACS880 (VSDs) e 
motores de eficiência super premium IE4, um nível de eficiência 
acima do padrão IE3 exigido pelos regulamentos de Ecodesign da 
UE. Combinar motores de alta eficiência com VSDs pode reduzir o 
consumo de energia em aplicações de papel e celulose com fluxo 
controlado em 30% ou mais.

F.Fonseca alarga a oferta da gama de UPS, 
com a nova marca INVT
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

A INVT, integrada no segmento de 
energia, representa a mais recente 
aposta da F.Fonseca em unidades 
de alimentação ininterrupta de 
qualidade.

Desde 2002 a marca atua nas 
áreas de automação e energia elé-
trica (UPS), assumindo o compro-

misso de fornecimento com base na competência e na elevada 
qualidade dos seus produtos e serviços, gerando uma maior com-
petitividade por parte dos seus clientes.

2010 é o ano que marca a vida da empresa pela sua cotação na 
Bolsa de Valores de Shenzhen. Atualmente, a INVT possui 16 dele-
gações, com cerca de 3000 funcionários em mais de 30 escritórios a 
nível nacional e 8 filiais a nível internacional. A marca cobre desta for-
ma mais de 60 países com uma rede de distribuição bastante vasta. 
A INVT representa ainda o único Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Tecnologia de Inversores em Shenzhen. Conheça-a 
melhor em www.ffonseca.com/invt.

Di-soric: medição da distância em aplicações 
de automação
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Em automação, existem diferentes 
tipos de aplicação: desde a medi-
ção do nível de um fluido; o posi-
cionamento de um objeto  até ao 
controle de qualidade. E cada apli-
cação tem requisitos particulares 
– como por exemplo, relativamen-
te à qualidade da superfície do ob-

jeto; às caraterísticas de precisão da medida; elevadas resoluções; 
medições em objetos brilhantes ou escuros; longas distâncias e 

elevada imunidade à luz ambiente – e por isso a escolha do sensor 
desempenha um papel decisivo.

O catálogo do fabricante di-soric inclui diferentes gamas de 
produtos de sensores fotoelétricos e de sensores ultrassónicos 
que são a solução perfeita para a medição de distância da sua 
aplicação. Estes sensores destacam-se pela sua inovação: fun-
ções IO-Link; vários tamanhos e caraterísticas de desempenho ro-
bustas em todas as tecnologias. Por exemplo, com as inovadoras 
funções IO-Link é possível implementar certas tarefas de medição, 
como a medição da espessura ou evitar a interferência mútua de 
vários sensores.

Os sensores do fabricante di-soric permitem medições de dis-
tâncias, com resoluções de mm ou de µm, do nível do fluido; do 
posicionamento ou da monitorização precisa do tamanho do ob-
jeto. Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR43.

Gateway multifuncional Weidmüller: 
IoT Gateway 30
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A automação de instalações está 
a passar por uma rápida transfor-
mação há anos. A Weidmüller 
sempre impulsionou os requisitos 
resultantes dessa mudança, com 
o desenvolvimento de componen-
tes inteligentes como o IoT Gate-

way 30, por exemplo. O gateway multifuncional é a adição lógica 
ao portefólio, estabelecendo a tão necessária conexão do sensor 
à nuvem e adquirindo e pre-processando os dados da máquina, e 
assim garante que os custos de funcionamento sejam mantidos 
baixos porque cada mensagem enviada custa dinheiro. Se os da-
dos forem agregados ou enviados apenas com base em eventos, 
isso minimiza o esforço necessário para a troca de informações. 
Graças à conectividade móvel, o gateway pode ser usado em 
qualquer lugar, independentemente da infraestrutura existente. A 
Weidmüller usa o padrão 4G LTE preparado para o futuro para 
isso.

O pré-processamento de dados é realizado usando o padrão 
IoT aberto Node-RED, que já está integrado no IoT Gateway 30, 
permitindo ao utilizador implementar a sua própria programação 
de aplicação ou recorrer às muitas funções predefinidas da co-
munidade. Os dispositivos e controlos de campo são acedidos   por 
interfaces e protocolos comuns, como Modbus RTU, TCP, OPC UA, 
MQTT ou RFC1006, o que facilita a conexão aos sistemas existen-
tes. Na maioria dos casos, não é necessária alteração no sistema 
de controlo usado para isto. Para um uso posterior, os dados são 
enviados para a TI interna ou para sistemas em nuvem, como Azu-
re, AWS ou IBM.

O serviço de acesso remoto Weidmüller u-link também já está 
integrado, o que garante acesso rápido e seguro às máquinas e 
instalações. Além disso, o histórico dos dados do processo pode 
ser armazenado no u-link e podem ser gerados painéis e alarmes 
individuais. A interface intuitiva pode ser configurada de forma rá-
pida e fácil sem conhecimento especializado e ajustada com as 
estruturas internas do processo. A Weidmüller, portanto, combina 
IoT e opções de acesso remoto num portal. Para uso fora do painel, 
o Weidmüller IoT Gateway 30 pode ser integrado de forma fácil e 
segura em uma caixa FieldPower®. No painel, o IoT Gateway 30 im-
pressiona com seu formato particularmente pequeno, apesar das 
muitas interfaces integradas.
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Gama de grupos eletrogéneos KOHLER 
X-SERIES na Auto-Sueco
Auto-Sueco Portugal, S.A.
Tel.: +351 226 150 300
sdmo@autosueco.pt · www.sdmo.autosueco.pt 

A gama de grupos eletro-
géneos KOHLER X-SERIES 
é constituída por equipa-
mentos, otimizados para 
aplicações de emergência, 
com todos os opcionais 
mais frequentes já incluí-
dos de forma standard. 
Estes equipamentos, par-

ticularmente fáceis e rápidos de instalar, possuem uma 
ótima relação custo-benefício bem como uma elevada fia-
bilidade. São assim equipados por motores tradicionais de 
elevada robustez e estão disponíveis com prazos de entre-
ga muito reduzidos.

Na versão aberta ou insonorizada, os grupos eletro-
géneos X-SERIES vêm a sua gama expandir com 4 novos 
modelos, de 900 a 1400 kVA e especialmente otimizados 
para elevadas temperaturas ambientes de 50 °C.

Estes equipamentos estão disponíveis em stock, pron-
tos para envio, com os melhores prazos de entrega do 
mercado. E o serviço KOHLER oferece toda a assistência 
de que necessita: formação, comissionamento, disponibi-
lidade de peças de reposição. 

Novo rack de rede TX CableNet da Rittal: 
gestão de cabos de qualidade profissional
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt · www.rittal.pt

Os gestores de TI sentem neces-
sidade de expandir e gerir redes 
cada vez mais interconectadas 
num ritmo de crescimento rápi-
do. Quando se trata de compo-
nentes, velocidade e fiabilidade 
são necessárias de várias ma-
neiras: “no TX CableNet, combi-
namos a gestão de cabos inova-
dora com a procura por qualidade 

profissional”, explica Luis Brücher, responsável de gestão 
de produtos TI da Rittal: “Além das propriedades mecâni-
cas do rack, este está disponível em stock para entregas 
rápidas.”

Desde o início, o novo rack TX CableNet foi projetado 
como um rack de rede e destina-se ao roteamento per-
feito dos cabos com instalação rápida. O princípio aplica-
-se mesmo com grandes quantidades de cabos - inserção 
simples em vez de puxar - garantido por reentrâncias com 
bordas arredondadas em ambos os lados e em toda a 
profundidade do teto. As escoras externas de roteamento 
de cabo nas bermas do teto são facilmente removidas, o 
conjunto de cabos completo é inserido e as escoras são 
engatadas com segurança de volta no lugar. Assim, até 
conjuntos de cabos grandes deslizam para baixo do teto e 
num raio de curvatura suave num piscar de olhos. Graças 
a este “princípio em cascata”, o roteamento do cabo segue 
o método de prática recomendada para cabos de cobre e 
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separadores interiores da calha articulada, apenas tem de abrir a 
travessa ao longo do raio interior ou exterior, dependendo da aces-
sibilidade, desbloquear a prateleira através da corrediça lateral e 
puxá-la para fora. A igus oferece os novos separadores internos 
para os seus 4 tamanhos E4Q e nas diferentes larguras.

As calhas articuladas E4Q estão disponíveis na loja online da 
igus e podem ser configuradas com condutores e separadores no 
configurador de calhas articuladas. A igus promete uma garan-
tia até 36 meses nos sistemas de calhas articuladas. O utilizador 
pode gerar facilmente o certificado online utilizando a ferramen-
ta de cálculo da duração de vida. Quando a máquina e o sistema 
chegam ao fim de vida útil e a calha articulada já não é utilizável, 
a igus recebe os sistemas de volta e garante a sua reciclagem e o 
utilizador recebe um vale baseado no peso líquido.

Wachendorff: encoder absoluto industrial 
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 flexí-
vel. O cliente ao fazer uma encomenda, já 
não precisa de se preocupar com o proto-

colo, a resolução e o número de rotações do encoder. Através do 
website indicado pelo encoder do fabricante Wachendorff, o técni-
co pode importar a qualquer momento o protocolo necessário. 
Sem ferramentas ou adaptadores de programação. Tudo o que 
precisa é de um PC com uma placa de rede, cujo endereço IP pode 
ser configurável, e um navegador web à sua escolha. Demora me-
nos de 5 minutos para instalar o protocolo. Os rolamentos do en-
coder, que suportam cargas muito elevadas, garantem uma longa 
vida útil. Além destas ótimas propriedades mecânicas, no fabrico 
dos encoders são usados os mais recentes componentes eletróni-
cos e interfaces de comunicação. Estes robustos encoders abso-
lutos magnéticos, devido à sua dinâmica e tecnologia de alta pre-
cisão, podem ser usados em áreas nas quais até agora só os 
encoders absolutos óticos podiam ser aplicados. Para mais infor-
mações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite 
o website em www.alphaengenharia.pt/PR34. 

Vulcano lança campanha de caldeiras murais 
de condensação
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 · Fax: +351 218 500 301
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A Vulcano lançou uma nova 
Campanha de Caldeiras Murais 
de Condensação, com o mote 
“A poupança faz parte da Vulca-
no”. A campanha, em vigor de 1 
de outubro a 31 de dezembro de 

2021, oferece, a todos os consumidores que adquirirem e regista-
rem a sua nova Caldeira Mural de Condensação em vulcano.pt, 3 
anos de garantia do equipamento. Caso estejam entre os primeiros 
20 registos de cada mês, ganham ainda 3 meses da conta do gás.  
Esta campanha irá marcar presença na imprensa, no digital e na 

rádio. A gama de Caldeiras da Vulcano permite uma redução dos 
gastos de energia graças à tecnologia de condensação e aos ele-
vados níveis de eficiência. Através destas soluções, o consumidor 
poupa nos consumos da sua casa, ao mesmo tempo que contribui 
para a preservação do ambiente.

Para reforçar a ideia de poupança, a marca portuguesa desta-
ca nesta campanha a sua Caldeira Mural de Condensação Lifestar 
Connect, uma solução compacta, com apenas 30 cm de profun-
didade, que é indicada para qualquer armário de cozinha. Com um 
design exclusivo e inovador que marca a diferença, esta caldeira 
silenciosa está preparada para conectividade wi-fi e apresenta 
uma eficiência de 94%. Permite também uma grande versatilidade 
de instalação e garante um menor consumo de gás, proporcionan-
do uma maior poupança e conforto dia após dia.

Nadi Batalha, Coordenadora de Marketing da Vulcano afirma 
que “esta é uma campanha que, tal como o seu mote indica, traz aos 
consumidores a oportunidade de poupar com a Vulcano. Poupar em 
vários sentidos, já que além de especialistas em soluções comple-
tas e integradas, a Vulcano tem desenvolvido equipamentos tec-
nologicamente mais eficientes, o que significa um forte contributo 
para a preservação ambiental e um maior conforto para os nossos 
clientes. Tanto o planeta como os consumidores saem a ganhar”. 

Grupo Rolear contribui para escolas mais 
sustentáveis em Loulé
Grupo Rolear
Tel.: +351 289 860 300
marketing@rolear.pt · www.rolear.pt

O Grupo Rolear está a concluir 6 unidades 
de produção de energia fotovoltaica em 
regime de autoconsumo no concelho de 
Loulé. O Município espera, com esta ins-
talação, uma produção anual que se esti-
ma em 440 MWh por ano, o equivalente 

ao consumo energético de aproximadamente 100 moradias. O 
concurso público lançado pela Câmara Municipal, “Empreitada – 
Plano de Eco-valorização dos estabelecimentos de ensino” inclui o 
fornecimento e a instalação de unidades de produção de energia 
fotovoltaica em 6 escolas EB1/JI do concelho. O projeto adjudica-
do, com um valor global de 188 308,40€, teve início em março de 
2021 e conta com um prazo de execução de 150 dias. O projeto 
contempla a instalação de 840 painéis nos vários estabelecimen-
tos de ensino, que totalizam uma potência de 260,4 kWp. Com esta 
instalação, o Município de Loulé pretende reduzir significativamen-
te a fatura energética de cada local de consumo, contribuindo para 
a eficiência dos edifícios públicos, de acordo com a política de sus-
tentabilidade que tem vindo a seguir.

A Rolear Mais forneceu todos os equipamentos, bem como 
o apoio técnico ao empreiteiro durante as várias fases da obra. 
Para garantir o máximo rendimento e durabilidade da instalação, 
foram selecionados equipamentos de marcas de referência, no-
meadamente módulos fotovoltaicos Sharp (modelo NU-AC310, 
monocristalinos), inversores SMA, (modelo STP TL30, de 15, 20 e 
25 kW), de acordo com o projeto, foram colocadas estruturas de 
lastro Wiseblue (referência 28H).

Sendo o Algarve um local privilegiado para aproveitamento da 
energia solar, o Município de Loulé aposta nas energias renováveis 
nos estabelecimentos de ensino do concelho, edifícios com ele-
vado consumo energético durante o dia. Assim, as escolas EB1/JI 
Hortas de Santo António, Escola EB 1/JI Abelheira, Escola EB 1/JI 
Cónego Dr. Clementino de Brito Pinto, Escola EB 1 n.º 4 e JI n.º 1 
de Loulé, Escola EB1/JI Fonte Santa e Escola EB 1/JI D. Francisca 
de Aragão, contam agora com maior independência energética. 


