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A plataforma também servirá como espaço de 
exposição de conteúdos dos parceiros e será 
um ponto de encontro dinâmico e atrativo entre 
a empresa e os seus clientes que encontrarão 
sempre disponível um chat para colocar ques-
tões aos especialistas EPLAN.

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 indús-
tria elétrica, química e mecânica. Com 70 anos 
de atividade, o fabricante BERNSTEIN reco-
menda e fornece soluções e equipamentos aos 
seus clientes. Em aplicações de segurança e em 
ambientes explosivos (zonas 1, 2, 21 e 22), as 
soluções do fabricante BERNSTEIN são a inter-
ligação 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 individuais de cada 
cliente são aspetos centrais do seu trabalho 
diário. O fabricante BERNSTEIN, como uma 
referência na redução de custos e na otimi-
zação dos seus processos de produção, apre-
senta soluções e equipamentos ATEX que, 
além de muitas vantagens técnicas, são tam-
bém uma vantagem económica para os seus 
clientes. Todos os equipamentos da BERNS-
TEIN têm as aprovações e os certificados de 
inspeção que cumprem com todas as normas 
da Diretiva EU ATEX e da Diretiva Máquinas. 
Para mais informações consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/PR10.

Schneider Electric recebe 
o prémio Top Project of the Year 
da Environment + Energy Leader
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 recebeu o prémio de Top 
Project of the Year da Environment + Energy Lea-
der pelo seu projeto Gigaton PPA (GPPA), em 
colaboração com a Walmart. O Programa GPPA, 
iniciativa que apresenta uma abordagem agre-
gada e pioneira na contratação coletiva de ener-
gia renovável, foi reconhecido pelo júri como um 
trabalho exemplar nas áreas da energia e ges-
tão ambiental.



de trabalho e utilizam qualquer software de design como o Illustrator, 
o Corel Draw, o Nice Label (que é fornecido juntamente com a 
impressora e que possui uma extensa base de dados com pictogra-
mas/ícones usados nas várias indústrias) ou outro para criar sinais e 
etiquetas multicoloridas, no caso da SMS-R1, em praticamente qual-
quer forma, e as quantidades podem variar de uma unidade a várias 
centenas. A tecnologia de transferência térmica é robusta e extrema-
mente durável – uma fraqueza inerente à indústria InkJet.

Assim, quer esteja a entregar símbolos ou sinais no local de traba-
lho e tenha uma pequena ou grande empresa – o aparente esforço 
frequentemente associado à criação interna é facilmente compen-
sado pela rapidez, flexibilidade e, em última análise, um controlo de 
custos mais preciso. É um cliché muito usado, mas a nova tecnologia 
é agora um sinal essencial dos tempos.

A SMS-R1, assim como a SMS-430, é um sistema que lhe permite 
criar vários tipos de sinais e etiquetas tais como:

• Etiquetas de inspeção;
• Marcação de tubagens; 
• Identificação de máquinas;
• Identificação de peças de maquinaria;
• Identificação de racks e outros equipamentos de logística;
• Identificação de produtos com códigos de cor e simbologias as-

sociadas;
• Marcações de chão com mensagens personalizadas e claras;
• Simbologia de perigo e/ou aviso.

As matérias-primas bem como as impressões feitas são duráveis 
e resistentes dando, assim,uma resposta positiva às necessidades das 
indústrias onde a organização e segurança são fatores que influen-
ciam diretamente a produtividade. 

Labeltronix®

Tel.: +351 213 690 676
sales@labeltronix.pt � www.labeltronix.pt
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Todo o processo de garantir que uma mensagem 
de segurança seja ajustada ao risco inerente, alterou 
as tecnologias disponíveis para elaborar o sinal  
ou o rótulo, algo que transporta tanto o símbolo  
como uma narrativa que acrescenta pormenores 
adicionais e fundamentais.
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web-services e datalogger. Os vários protocolos de comunicação disponí-
veis – 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 – faci-
litam a sua integração.
Além de agregar dados de energia, água, gás, entalpia e variáveis ambientais, 
permitem concentrar essa informação em memória (datalogger) e permi-
tem ainda fazer o controlo de, por exemplo, climatização, iluminação e ges-
tão de estacionamento. Permite a monitorização dos equipamentos ligados 
através de diferentes bus e protocolos de comunicação e o intercâmbio de 
dados localmente ou remotamente via protocolos internet standard, e possui 
um web-server que permite visualizar dados em tempo real ou em gráficos.

Wachendorff: encoder/codificador incremental WDGI 
– a nova referência na indústria
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Wachen-
dorff Automation atua-
lizou completamente os 
encoders incrementais da 
série WDG, cujo diâme-
tro do corpo é de 58 mm, 
o que significa que toda a 
série WDG migrou para a 
série WDGI. Mas para o 

utilizador, o que realmente importa são as vantagens da atualização do 
novo encoder: com um design mais moderno e com caraterísticas técni-
cas superiores. A gama de temperatura de funcionamento do codificador 
standard WDGI com saída de conector foi aumentada para temperaturas 
entre -40 °C e +85 °C. Esta gama de temperatura aumentada também 
existe, como opção, nos codificadores com saída de cabo, ampliando assim 
a gama de aplicações possíveis, sem pôr em causa a vida útil do codifica-
dor. Nos codificadores WDGI há, também, opções com resoluções (gama 
de impulsos por rotação) de 1200 ppr com frequências até 600 kHz (TTL) 
ou 2 MHz (HTL). Por conseguinte, estes encoders com resoluções eleva-
das podem ser instalados em aplicações com velocidades elevadas, aumen-
tando consideravelmente a precisão da medição da máquina.
A versão WDGI58D, para aplicações exigentes, suporta cargas no rola-
mento 25% acima do seu modelo antecessor (isto é, suporta cargas máxi-
mas, axiais e radiais, de 500 N), por isso o fabricante Wachendorff garante 
baixos custos de manutenção e uma longa vida útil para os encoders. 
A opção da membrana autoadesiva reforça a garantia que o codificador 
é robusto, mesmo quando há uma alteração brusca da temperatura – por 
exemplo, na utilização de máquinas de trabalho amovíveis, geralmente, em 
ambientes com elevada humidade no ar. Embora, o grau de proteção dos 
codificadores do fabricante Wachendorff Automation possa chegar ao 
IP67 e, também, por isso são bastante resistentes a ambientes exigentes. 
O corpo do novo codificador é de alumínio fundido, por isso, ao contrá-
rio do zinco fundido que é usado habitualmente, é possível ter um reves-
timento em pó que ecologicamente é mais correto. Assim, os clientes 
podem escolher a cor que desejam com a consciência limpa.
Uma das caraterísticas especiais deste novo encoder, em resultado das soli-
citações do cliente, é a existência de uma saliência na tampa do corpo do 
encoder, que permite a fixação de um rótulo (por exemplo, para identificação 
do sistema/localização). Para mais informações consulte a equipa comercial 
da Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR39.

Voltalia combina produção fotovoltaica com outras 
atividades
Voltalia
Tel.: +351 220 191 000
l.moreira@voltalia.com � www.voltalia.com

A Voltalia volta a sur-
preender ao aliar sus-
tentabilidade e outras 
atividades numa nova 
construção, neste caso 
no parque Solar Montclar, 
localizado nos Alpes-de-
-Haute-Provence, um dos 
centros de esqui autogeri-

dos em França e que também beneficiará da maior exposição solar do país, 
mais concretamente na região do sul de França. Esta é uma instalação de 
3,75 MW cuja construção ocupará uma área de 4,2 hectares, e que con-
tará com 8600 painéis fotovoltaicos que irão produzir energia verde para 
mais de 2500 habitantes.
O projeto Montclar contará com uma estrutura metálica inovadora, adap-
tada ao contexto montanhoso e a locais com declives acentuados, que abri-
gará módulos solares de baixo carbono e alto desempenho. O projeto tem 
parcerias com várias instituições científicas francesas de renome, como o 
CEA, que apoiará a Voltalia no estudo dos ganhos energéticos com as ino-
vações implantadas ou a escola MINES ParisTech, que estudará os benefí-
cios ambientais da instalação solar ao longo do seu ciclo de vida. 
A Voltalia também inovará nas explorações que vão combinar a produ-
ção fotovoltaica com a atividade agrícola ou pecuária, partilhando o uso 
do mesmo terreno, estando a empresa, assim, a ajudar a preservar e forta-
lecer a economia agrícola da região, através do desenvolvimento de solu-
ções agrivoltaicas em campo aberto. A atividade agrícola fica localizada 
sob os painéis solares, que serão colocados em estruturas adaptadas para 
evitar interferir na passagem das máquinas agrícolas. Os painéis solares 
seguem a trajetória do sol para otimizar a produção agrícola e também 
podem ser inclinados para permitir a passagem da luz ou para proteger 
as lavouras de eventos climáticos extremos (queimaduras solares, granizo, 
geada da primavera, entre outros). Os projetos agrivoltaicos visam tam-
bém reduzir as necessidades de água (redução da evapotranspiração do 
solo) e os custos de irrigação através do acoplamento da estrutura a um 
sistema de irrigação. 

Novidade mundial: tomadas de carregamento 
com indicação LED e medição de temperatura
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

A nova geração de tomadas tipo 2 CHARX connect da Phoenix Contact 
oferece aos fabricantes e utilizadores de wallboxes e estações de carga 
AC uma instalação e manutenção simplificadas, maior segurança e ope-
ração intuitiva. Com a versão premium tem acesso à primeira tomada de 
carregamento do mundo do tipo 2 com sensores de temperatura exa-
tos e precisos. Desta forma aumenta também a segurança durante o pro-
cesso de carregamento porque, no caso de sobreaquecimento, o processo 
de carregamento pode ser interrompido para proteger o utilizador con-
tra perigos e a sua estação de carregamento contra danos. Outra nova 
funcionalidade integrada na tampa de proteção é a indicação LED colo-
rida, através da qual o utilizador deteta, de forma intuitiva, o estado do 
ponto de carregamento. Através da modulação por largura de impulso 
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A solução da Schneider 
Electric e da Wär tsilä, 
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, armazenamento de energia e outras fontes de 
energia renovável para proporcionar uma solução 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 
CO2 de até 20% ou 18 500 toneladas por ano por mina; e uma redução 
dos custos de energia na ordem dos 40%, ao mudar da energia local fora 
da rede e gerada a diesel para a solução conjunta Schneider – Wärtsilä.
A componente de design do projeto estende-se ao ciclo de vida da mina, 
fornecendo e aprovisionando o nível certo de energia para possibilitar a 
sua produtividade. Assim, os custos operacionais são reduzidos e a dispo-
nibilidade de energia é otimizada para alcançar os objetivos de produção. 
A previsibilidade dos custos das peças, do fornecimento de energia e da 
manutenção reduz a necessidade de fundo de maneio no ciclo 24/7. Esta 
solução funciona para novas minas que estão a ser planeadas e para a trans-
formação de projetos de exploração mineira. Graças à disponibilidade de 
energia ininterrupta e sustentável, a Argentina, em particular, apresenta o 
maior potencial de exploração de lítio nos próximos cinco anos. 

Soluções inteligentes de autoconsumo doméstico 
para instalações fotovoltaicas
SMA Ibérica Tecnología Solar
Tel.: +34 935 635 039
info@sma-iberica.com � www.sma-portugal.com

A SMA investiga há mais 
de 40 anos produtos de 
elevada qualidade e solu-
ções diferenciadas para 
residências que garan-
tam o maior desempenho 
energético, com destaque 
para o inversor Sunny Boy, 
com várias potências de 

1,5 kW a 6 kW, que oferece um conforto absoluto aos operadores e insta-
ladores e uma solução de qualidade ao cliente final. Com o seu baixo peso 
instala-se rapidamente e por ser compacto ocupa pouco espaço, e além 
disso através da interface web integrada pode começar a funcionar de forma 
intuitiva e efetua uma monitorização desde um telemóvel através do portal 
web do Sunny Portal e da app SMA 360º, criada especialmente para pro-
fissionais do setor. Como tem integrado a solução patenteada de software 
SMA ShadeFix otimiza o desempenho energético das instalações em qual-
quer situação, mesmo com sombras e sem mais componentes.
O inversor residencial Sunny Boy também conta com o melhor parceiro 
para uma gestão inteligente da energia de uma forma ainda mais simples e 
económica, o Sunny Home Manager, um centro de controlo que monito-
riza todos os fluxos de energia na casa, deteta automaticamente a potencial 
economia e permite a utilização eficiente da energia solar. Conectado ao sis-
tema fotovoltaico, sabe sempre a quantidade de energia disponível e onde 
é necessária e, com a ajuda de uma previsão meteorológica com base em 
dados da Internet e configurações individuais pode prever, com precisão, a 

irradiação solar por algumas horas. Como é autodidata, a bomba de calor 
arranca apenas quando o sol está forte e é possível responder à procura de 
eletricidade com a energia solar gerada. E isto é apenas um exemplo por-
que o Sunny Home Manager consegue detetar se existe excesso de energia 
fotovoltaica e ligar aos aparelhos elétricos ou ao carro elétrico da sua casa, 
neste caso, através do SMA EV Charger que dá prioridade à energia solar 
para reabastecer o veículo ao invés de ser injetada na rede pública. É possí-
vel armazenar estes excedentes em baterias com soluções Sunny Boy Sto-
rage ou Sunny Island, preparadas para trabalhar com baterias de iões de lítio 
de alta tensão ou baterias de chumbo-ácido clássicas, reduzindo o consumo 
de eletricidade e aumentando a sustentabilidade deste consumo.
A partir de abril deste ano, todos os equipamentos residenciais da SMA ins-
talados a partir de 1 de abril terão a garantia adicional de 5 anos de garan-
tia de fábrica com cobertura total, além de uma extensão adicional de 5 
anos de seu serviço de manutenção preditiva Smart Connected, uma solu-
ção de monitorização de falha automática gratuita que garante a segurança 
e minimiza o tempo de inatividade do sistema. 

QUITÉRIOS: novas soluções de caixas estanques 
Mondego de 18 e 48 módulos
QUITÉRIOS – Fábrica de Quadros Eléctricos, Lda. 
Tel.:+351 231 480 480 � Fax: +351 231 480 489
quiterios@quiterios.pt � www.quiterios.pt

Em constante atualização 
com as necessidades do 
mercado, a QUITÉRIOS 
lançou 2 novos produtos – 
com capacidade para 18 e 
48 módulos – para comple-
mentar a sua gama de cai-
xas estanques Mondego®.
Desta forma, a oferta de 

caixas Mondego® para aplicação em ambientes mais severos, inclui solu-
ções com capacidade para 4, 8, 12, 18, 24, 36 e 48 módulos. As caraterísti-
cas destes novos produtos cumprem com os habituais requisitos da gama: 
porta reversível transparente, calha DIN regulável em profundidade, Classe 
II de Isolamento, aplicação saliente (EXT), IP65 e IK08. Para mais informa-
ções, consulte o seu distribuidor habitual ou a QUITÉRIOS.

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 trabalhado-
res, como o cumprimento 
da legislação de saúde e 
segurança ocupacional, 
são fatores de decisão 
cada vez mais importantes.
Com a versão ergo.flex, 
ajustável em altura e com 
uma passagem interior de 

cabos, o fabricante BERNSTEIN vem simplificar a monitorização e o con-
trolo de máquinas ou sistemas. Em apenas alguns passos e sem ajustes 
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complexos, a altura de visualização da estação de trabalho pode ser 
ajustada e adaptar-se aos requisitos 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 segu-
rança. Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR37.

NiceLabel
Labeltronix®

Tel.: +351 213 690 676
sales@labeltronix.pt � www.labeltronix.pt

NiceLabel é um 
soft ware de design 
de etiquetas e sina-
lização, que ajuda as 
empresas de qual-
quer dimensão a 
melhorar a quali-
dade, velocidade e 
efi ciência da sua eti-

quetagem e sinalética horizontal e vertical, enquanto reduzem custos.
As soluções da NiceLabel permitem que as empresas possam cumprir 
as normas regulamentares e de conformidade, melhorar a capacidade 
de resposta ao cliente, aumentar a efi ciência da cadeia operacional 
e de fornecimento, ser consistente na proteção de marca, colaborar 
com os seus parceiros de negócios e reforçar a continuidade do seu 
negócio. Importa ainda referir que este software tem uma biblioteca 
de imagens estandardizadas (clipart) que vão ao encontro das neces-
sidades de sinalização industrial.

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

A Bresimar Automa-
ção apresenta-lhe as 
novas câmaras ter-
mográficas da Fluke 
– TiS55+ e TiS75+ – 
que o ajudam a en-
contrar ou antecipar 
problemas nos seus 
equipamentos e in-

fraestruturas, com imagens de qualidade 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 novas 
câmaras termográficas TiS55+ e TiS75+ foram especialmente desenvol-
vidas para segmentos de manutenção e inspeção em sistemas elétricos, 
sistemas AVAC, sistemas eletromecânicos e diagnósticos em edifícios.
Se realiza muitas análises termográficas durante o dia, sabe que é 
difícil lembrar-se do que viu e em que local. Muitas vezes recorre 
a notas em papel para registar descrições ou outras informações 
importantes. As câmaras TiS55+ e TiS75+ permitem realizar vários 
tipos de anotações sobre o equipamento e o local que está a ser 


