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de consumos e criação de cenários, mas em 
suma, acender uma luz continua a ser tão 
simples como antes.  

Na EFAPEL querem casas evolutivas e 
mutáveis, capazes de se irem adaptando às 
necessidades. De uma forma simples e in-
tuitiva o utilizador pode evoluir e reconfigurar 
toda a sua instalação. Na EFAPEL não inven-
tam a domótica, mas tornam-na simples e 
acessível a todos!

Brochura Top Eltako 2022
TEV2 – Distribuição de Material Eléctrico, Lda. 
Tel.: +351 229 478 170 · Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt · www.tev.pt

A brochura TOP Eltako 2022 já está dispo-
nível para download. Aceda ao website em 
www.tev.pt, na secção catálogos – dim-
mers e automatismos Eltako e faça down-
load da brochura que apresenta uma sele-
ção de produtos a pensar no quotidiano dos 
instaladores.

Automatismos de escada, reguladores 
de luminosidade – dimmers, teleruptores 
mecânicos e eletrónicos, contadores eletró-
nicos monofásicos e trifásicos, interruptor 
horário, soluções para hotéis, sistema de 
automação via rádio, sensores e relés, fontes 
de alimentação DC, fazem parte desta nova 
brochura.

Tina Mylon vence prémio ”People 
and Culture” da WeQual
Schneider Electric Portugal 
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com  
www.se.com/pt

Tina Mylon, Senior Vice President da Schnei-
der Electric, venceu a categoria “People and 

Culture" dos WeQual Awards 2022 na região 
da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). A 
preparação de Tina para um cargo executivo 
global destacou-se quando avaliada anoni-
mamente com as outras duas finalistas da 
sua categoria. Este processo incluiu uma 
entrevista exclusiva com Steve Cahillane, 
Chairman, Presidente e CEO da The Kellogg 
Company, que destacou a paixão, a energia e 
as capacidades comprovadas de networking 
de Tina.

Como Alumni da WeQual, Tina vai re-
ceber apoio da rede global da organização, 
que auxilia mulheres executivas seniores a 
dar o próximo passo dentro das suas orga-
nizações. Mais de 35% das vencedoras de 
edições anteriores dos WeQual Awards fo-
ram promovidas para equipas de liderança 
de grandes empresas mundiais. Em 2020, 
Monique Elliott, Senior Vice President, In-
dustrial Automation Global Marketing da 
Schneider Electric, também se juntou a 
este grupo de 168 finalistas dos prémios 
WeQual.

Como parte da sua estratégia de sus-
tentabilidade e do seu papel como empresa 
de impacto, a Schneider Electric pretende 
aumentar a diversidade de género e garantir 
que as mulheres representem 50% das novas 
contratações, 40% da gestão de primeira li-
nha e 30% dos cargos de liderança sénior até 
2025.

DI-SORIC: iluminação LED para 
máquinas
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

As luminárias com tecnologia LED da Di-
-soric são uma solução de iluminação 
de construção robusta e sem necessida-
de de manutenção. As luminárias da Di-
-soric com uma estrutura em alumínio e 
um grau de proteção IP67 caraterizam-se 
por uma construção muito compacta e 
ideal para ambientes agressivos e espaços 
confinados.

Equipada com um cabo de 3 metros ou 
um cabo de 300 mm com uma ficha M12, 
a sua instalação e montagem são muito 
simples. O número elevado de LEDs insta-
lados na luminária produz uma saída de luz 

homogénea, eliminando múltiplas sombras. 
A sua entrada PWM permite o escurecimen-
to e a comutação da lâmpada. As luminárias 
com tecnologia LED da Di-soric são, portan-
to, uma solução ideal para a iluminação de 
máquinas.

Para mais informações consulte a equi-
pa comercial da Alpha Engenharia ou visi-
te o website em www.alphaengenharia.pt/
PR52.

Conheça e participe no 
#CircutorElectroChallenge
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 · Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

O #CircutorElectroChallenge é uma cam-
panha que engloba diferentes atividades 
relacionadas com a divulgação do veículo 
elétrico ao longo do ano. É um conceito, um 
selo de identidade, que se transforma numa 
campanha de divulgação ou numa equipa de 
competição consoante o enquadramento da 
atividade específica em que se desenvolve, 
sempre com o objetivo de promover o veícu-
lo elétrico, destacando a sua eficiência como 
valor de transformação.

Sob a marca #CircutorElectroChal-
lenge, está incluída toda uma série de 
atividades que serão desenvolvidas 
progressivamente.

A CIRCUTOR inova há quase 50 anos na 
eficiência energética (como consumir menos 
energia mantendo os níveis de qualidade de 
vida) e, há mais de uma década, esta mis-
são abrange também a mobilidade elétrica, 
concebendo e abastecendo o mercado com 
soluções de carregamento para veículos elé-
tricos, mais uma contribuição para a transi-
ção energética e a construção de um futuro 
sustentável.

As atividades que compõem o #Cir-
cutorElectroChallenge são Competição 
(#CircutorElectroChallenge participa em 
Eco-Rallyes de energia alternativa, bem 
como em provas de resistência EcoGP; 
uma equipa de competição especializada 
em condução eficiente); Desafios de con-
dução (demonstração da capacidade dos 
veículos elétricos através de desafios de 
autonomia, nos quais colocamos à prova 
os modelos mais populares do mercado, 
aplicando as nossas capacidades de con-
dução eficiente); Capacitação em eletromo-
bilidade (disseminação de conceitos sobre 
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WACHENDORFF: kits de montagem com encoders 
para motores
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Os codificadores/encoders são apli-
cados em motores de acionamento, 
principalmente nas áreas da cons-
trução de elevadores, no fabrico de 
guindaste e na energia eólica.

Os motores de indução são má-
quinas que em regime nominal tra-
balham a uma velocidade constante, 

mas com a aplicação dos conversores de frequência, podemos 
controlar, de forma contínua, a velocidade destes motores, otimi-
zar a potência elétrica solicitada à rede e otimizar o binário impos-
to ao veio do motor.

Para podermos utilizar estes conversores de frequência em 
motores mais antigos é necessário que um encoder incremental 
determine a velocidade de rotação. Habitualmente, este encoder 
pode ser montado no eixo traseiro do motor, usando um adapta-
dor de eixo roscado. Dependendo do tipo de encoder, o adaptador 
de eixo é conectado ao codificador diretamente ou através de um 
acoplamento de laço duplo. Os kits de montagem da Wachendorff 
têm um elevado nível de flexibilidade. Além de um encoder/codifi-
cador, o kit de montagem também inclui um conjunto de adapta-
dores de eixo e um cabo de conexão pronto a ser instalado. O kit 
de montagem para o codificador de eixo sólido também inclui uma 
cantoneira de fixação e um acoplamento de laço duplo. 

Para os conversores de frequência dos principais fabricantes, 
mediante solicitação, a Wachendorff também pode pré-configurar 
o cabo para a ficha de conexão apropriada. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o web-
site em www.alphaengenharia.pt/PR49.

MOVITRAC LTP-B: conversor de frequência 
polivalente para aplicações no campo 
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

Os conversores de frequência da série MO-
VITRAC® LTP-B foram desenhados para sa-
tisfazer os requisitos das aplicações que exi-
gem instalação fora do quadro elétrico, 
oferecendo um índice de proteção standard 
IP55. Foram desenvolvidos para controlar a 
velocidade dos motores assíncronos ou sín-
cronos sem encoder e são especialmente 
económicos em aplicações de transporte, 

sistemas de elevação, ventiladores e bombas. Recentemente a 
SEW-EURODRIVE expandiu a série dos MOVITRAC® LTP-B com a 
inclusão do tamanho 8, com índice de proteção IP55, alargando a 
gama de potências dos conversores de frequência, para instalação 
no campo, até 250 kW. 

Os conversores de frequência MOVITRAC® LTP-B com índice 
de proteção IP55/NEMA 12 K estão disponíveis em 7 tamanhos 
com potências nominais de 11 a 250 kW, adequados para utili-
zação em ambientes poeirentos e húmidos. Beneficiam de um 
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A Série EAC permite a montagem de motores em linha e para-
lelos. Para os 2 tipos estão disponíveis os seguintes tipos de cilin-
dros: sem guia de eixo, com guia de eixo (a carga é transportada 
juntamente com o corpo do produto) e com capa de guia de eixo. 
Os cilindros elétricos operam de forma síncrona com sinais de im-
pulso e geram um binário alto. Eles também oferecem um ótimo 
desempenho de aceleração e resposta, sendo ideais para aplica-
ções que exigem paragens e arranques frequentes.

BERNSTEIN: com o “Quick-Fix" não é necessário 
descarnar o cabo de aço
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
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Na linha de montagem – quer na linha 
de produção, quer numa máquina –
quando se pretende obter a máxima 
segurança, os interruptores de aciona-
mento por cabo da BERNSTEIN são 

uma ótima solução pois, em caso de emergência, podem evitar 
situações potencialmente perigosas, que podem obrigar à para-
gem da produção.

O fabricante BERNSTEIN acrescentou recentemente à sua 
gama de interruptores de segurança de acionamento por cabo, 
a família SRO (Safety Rope Pull), versão particularmente peque-
na e compacta. Agora, o fabricante vem incluir nesta família de 
interruptores de segurança, o acessório QF-40 de fixação rápida 
"Quick-Fix”. A vantagem deste acessório não é só a eliminação dos 

olhais, dos serra cabos e dos esticadores, que de outra forma se-
riam necessários, como também a redução drástica do tempo de 
instalação de um cabo.

Com o acessório QF-40, o cabo já não precisa de ser descar-
nado na área de aperto porque pode-se inserir e apertar um cabo 
com bainha de diâmetro externo até 5 milímetros. Esta enorme 
poupança de tempo, de ferramentas e de custos, aplica-se em to-
das as famílias de interruptores de segurança de acionamento por 
cabo, uma vez que o fabricante BERNSTEIN fez uma revisão de 
todos os sistemas. Com o novo acessório QF-40, na família dos 
interruptores de segurança SRO, pode-se fazer um ajuste fino, até 
40 milímetros, da tensão do cabo. Para mais informações consul-
te a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/PR48.

Festo e Universal Robots desenvolvem kit 
de pinças de aperto
Festo – Automação, Unipessoal, Lda.
Tel.: +351 226 156 150 · Fax: +351 226 156 189
info.pt@festo.com · www.festo.pt

A unidade frontal dos braços 
robóticos supõe um dos ele-
mentos decisivos para a au-
tomatização de processos 
produtivos, como para a to-
mada e organização de pe-

ças. Por isso a Festo e a Universal Robots uniram-se para lançar 
no mercado um conjunto modular de pinças de fácil montagem e 
compatíveis com os braços robóticos UR.
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A condução de um automóvel elétrico é tão simples que qualquer 
pessoa o pode fazer, desde que tenha carta de condução, como óbvio… 

BATERIAS DE LÍTIO 
Perante a exposição sobre as fontes de mobilidade elétrica, entendo 
que dar alguma informação sobre os cuidados a ter com o coração 
de tal portador que considero a mais importante e dispendiosa, é um 
assunto fundamental para a opção quando se pretende adquirir um 
veículo com estas caraterísticas.

A bateria é dos mais importantes componentes da sua estrutura e 
devem ser cumpridas com dedicação as diretrizes da sua utilização.  

Atualmente,	 já	há	 informação	fidedigna	em	que	a	vida	média	do	
bloco de baterias dos automóveis elétricos é de cerca de 10 anos. Este 
tempo	de	vida	pode	ser	beneficiado	com	alguns	cuidados	que	se	deve	
ter no dia a dia.

O tempo de autonomia diária do veículo, depende do tipo de con-
dução assim como, a longevidade depende da utilização.

Deve-se privilegiar cargas lentas e com um tempo não inferior a 
1 hora.

NOTA:
Sobre estas fontes foi divulgado no website de Inovação Tecnológica 
no	final	de	2019,	que	há	baterias	que	são	carregadas	em	10	minutos	
chegando a proporcionar uma autonomia de 200 a 300 km a um carro 
puramente elétrico.

Para evitar o problema de explosão por atingirem altas tempera-
turas	 quando	 debitavam	energia,	 o	 que	 se	 verificou	 algumas	 vezes,	
foi desenvolvida uma técnica em que a bateria carrega rapidamente a 

temperatura elevada, mas mantém as células frias durante o seu des-
carregamento.

A tecnologia adotada para a refrigeração da bateria começou por 
ser efetuado por circuitos de água, mas atualmente já existem com o 
ar arrefecido que circula dentro da bateria.

Com esta solução, há um melhor desempenho da bateria mesmo 
a alta velocidade e durante o carregamento rápido e repetido.

Em simultaneidade com o ar condicionado do habitáculo, o sis-
tema	melhora	o	desempenho	do	automóvel,	a	vida	útil	da	bateria	e	a	
recuperação do sistema durante o carregamento.

É muito importante termos em conta que a produção de energia 
elétrica por fontes renováveis pode ser imprevisível no tempo e assim, 
é de prever o avanço para esta situação de alimentação (SEE). 

Figura 8. Imagem Chao-Yang Wang Group. 


