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Bet Solar passa a oferecer estruturas 
inovadoras da Esdec em Portugal
Esdec
Tel.: +351 964 104 113
www.esdec.com/pt-pt/home/

No dia 25 de outubro de 2021, a Esdec, fornece-
dora global de sistemas de montagem de módu-
los fotovoltaicos no telhado e a Bet Solar, um dos 
principais distribuidores de energia solar fotovol-
taica, anunciaram o seu novo acordo de colabo-
ração. A Bet Solar, ativa em Espanha e Portugal, 
adicionou ao seu portefólio de equipamentos 
fotovoltaicos as inovadoras estruturas de fixa-
ção da Esdec.
O mercado de instalações fotovoltaicas no mer-
cado espanhol está a registar um bom cresci-
mento em 2021. O setor residencial e pequeno 
comercial, em particular, apresenta números 
de crescimento fortes. Para os próximos anos, 
o mercado continuará a crescer a uns sólidos 
10% ao ano. O mercado comercial português 
de fotovoltaico em telhados de média dimen-
são tem uma previsão de forte crescimento nos 
próximos anos. Esperam-se também bons valo-
res de crescimento para o mercado português 
na globalidade, talvez ligeiramente mais erráticos 
do que para o mercado espanhol, mas sempre 
positivos. Assim, a partir deste ano, a Bet Solar 
distribuiu fotovoltaico para ser possível instalar 
mais de 100 MW em Espanha e Portugal, prin-
cipalmente a nível comercial/industrial mas tam-
bém residencial.
A Bet Solar, fundada em Espanha em 2015, tem 
um objetivo claro: trazer energia fotovoltaica a 
todos os cantos do mundo, e por isso expan-
diram-se primeiro para o país vizinho, Portu-
gal. A Bet Solar fornece tudo ao instalador para 
o seu projeto fotovoltaico, dos inversores aos 
módulos fotovoltaicos, desde sistemas de mon-
tagem até sistemas de armazenamento em bate-
rias. Atualmente, a Bet Solar serve mais de 1800 
instaladores em Portugal e Espanha com os seus 
produtos, suporte técnico e serviços ao cliente. 
“Estamos muito felizes por poder fornecer os sis-
temas de montagem da Esdec aos nossos ins-
taladores”, diz Rafael Ruiz Clavijo, Diretor de 
Desenvolvimento na Bet Solar. “Como prestamos 
muita atenção a produtos de alta qualidade, aten-
dimento ao cliente, suporte técnico e até mesmo 
serviços de financiamento, quisemos colaborar 
com a Esdec. A sua gama de sistemas de monta-
gem inovadores para telhados planos e inclinados 

cumpre os requisitos de alta qualidade que os nos-
sos clientes pedem, e pensam o mesmo sobre a 
responsabilidade comum de aumentar a qualidade 
do nosso setor solar.”
Tiago Antunes, Sales Manager Portugal na Esdec, 
indicou que “estou muito satisfeito com a colabo-
ração com a Bet Solar. Uma empresa ambiciosa e 
em rápido crescimento e com um nível muito ele-
vado de foco nos clientes. Partilhamos estes valo-
res. Estou convencido de que podemos ajudar-nos 
mutuamente na concretização das ambições de 
crescimento em Espanha e em Portugal.”

BMETERS: contadores  
de água fria/quente
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Os contadores de água do tipo Woltmann da B 
METERS são reconhecidos no mercado devido à 
sua qualidade incomparável e desempenho insu-
perável. São utilizados principalmente no campo 
industrial ou em sistemas de distribuição de água 
em edifícios.
A gama da B METERS  inclui medidores de água 
Woltmann para água fria até 50 °C e para água 
quente até 90 °C. Estes contadores de água 
possuem caraterísticas que facilitam a sua ins-
talação, leitura e manutenção: a disponibilidade 
de diferentes conexões flangeadas de 2” a 8” 
(50 mm – 200 mm) e a possibilidade, em pedi-
dos especiais, de fabricar tamanhos DN maiores; 
a possibilidade da unidade de medição ser rapi-
damente substituída para reparação, sem neces-
sidade de remover do sistema de tubagem o 
corpo do contador de água; o mecanismo de 
leitura ser montado no interior de uma cápsula 
hermeticamente selada  com transmissão mag-
nética e a leitura direta em 6 rolos numéricos; 
estes medidores de água Woltmann têm apro-
vação MID, com saídas de impulso que são pré-
-montados como padrão.
Os contadores de água Woltmann da B METERS 
são construídos com materiais de primeira qua-
lidade resistente à corrosão, o que é reco-
nhecido pelos clientes. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha Engenha-
ria ou visite o website em www.alphaengenha-
ria.pt/PR29.

Com o lançamento da nova 
Plataforma EPLAN 2022 
atualizaram-se os conteúdos 
das Formações EPLAN
M&M Engenharia Industrial, Lda.
Tel.: +351 229 351 336 
info@mm-engenharia.pt � info@eplan.pt
www.mm-engenharia.pt � www.eplan.pt

Confira a agenda de formações EPLAN para 
2022 e reserve a sua vaga em https://solutions.
eplan.pt/agenda-de-formacoes-eplan.
Todas as ações de formação são concebidas 
com o intuito de atender às necessidades gerais 
de utilização das soluções EPLAN mas também 
estão disponíveis ações de formação que aten-
dem a necessidades específicas, adequando os 
conteúdos formativos de modo a que as empre-
sas que solicitem formação à medida do cliente, 
obtenham conteúdos que vão de encontro a 
todos os seus objetivos e expectativas.

Voltalia integra BCSD Portugal
Voltalia
Tel.: +351 220 191 000
l.moreira@voltalia.com � www.voltalia.com

A Voltalia associa-se ao Business Council for Sus-
tainable Development (BCSD) Portugal, associa-
ção sem fins lucrativos que tem como missão 
conduzir à transição para a sustentabilidade, 
objetivo que vai ao encontro do compromisso 
assumido pela Voltalia desde a sua fundação em 
2005. “Este era um passo inevitável, uma vez que 
o BCSD Portugal tem mobilizado empresas para 
atuarem em prol da sustentabilidade, um compro-
misso que sempre aplaudimos e que agora assumi-
mos enquanto membro. A decisão de integrarmos 
o BCSD prende-se também por termos a opor-
tunidade de participar nos seus grupos de traba-
lho, momentos em que pretendemos levar o nosso 
know-how, conhecer o que está a ser concretizado 
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Schneider Electric lança em Portugal a ferramenta 
EcoStruxure Specification para empresas de Engenharia
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 lan-
çou em Por tugal o seu 
software exclusivo para 
Engenharias, o EcoStru-
xure Specification, que 
ajuda os profissionais a 
criar memórias descri-
tivas técnicas dos seus 
projetos de forma rápida 

e simples. Esta é uma ferramenta online e o acesso à mesma é gratuito.
O novo EcoStruxure Specification Tool, disponível no Portal de Parcei-
ros da Schneider Electric, facilita o processo de criar, editar e completar 
projetos, ajudando os utilizadores a gerar rapidamente as memórias des-
critivas dos mesmos. Com uma interface intuitiva e uma ampla gama de 
produtos, sistemas e soluções, permite que as empresas de engenharia 
poupem muito tempo no momento de apresentarem as suas propostas. 
Assim, podem preparar documentação técnica para praticamente todo 
o portefólio da Schneider Electric, desde a parte de distribuição elétrica 
de baixa ou média tensão e sistemas de alimentação ininterrupta até à 
gestão e controlo de edifícios, passando também por soluções para o 
segmento da habitação e do carregamento de veículos elétricos, entre 
muitas outras.
A ferramenta, que também está disponível e operacional noutros paí-
ses, permite que os projetistas criem documentos técnicos de cada 
projeto de forma simples, podendo incluir os produtos, soluções e regu-
lamentações que se aplicam a cada país sem necessidade de recorrer a 
diferentes utilizadores. O EcoStruxure Specification Tool permite unifi-
car, de forma ágil e numa memória, todas as informações relativas aos 
projetos. “Projetar especificações técnicas com sucesso requer estratégia, 
criatividade e muito trabalho. Com a nossa ferramenta EcoStruxure Specifi-
cation podemos facilitar todo este processo aos profissionais de engenharia 
elétrica e mecânica, proporcionando-lhes acesso a toda a nossa gama de 
soluções, e a uma enorme quantidade de informação, de forma rápida e 
precisa,” comentou Xavier Barnils, Channel Manager – Engineering da 
Schneider Electric Iberia.

Bernstein: interruptores de paragem de emergência 
com comando por cabo
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Quando se pretende ter máxima segurança numa linha de produção ou 
numa máquina, os novos interruptores de paragem de emergência com 
comando por cabo – SRO (Safety Rope Pull) – do fabricante BERNSTEIN 
AG são a solução ideal.
De acordo com a Diretiva Máquinas, as máquinas têm que estar equipa-
das com pelo menos uma paragem de emergência que possa interromper 
um processo perigoso a qualquer momento, a fim de evitar danos às pes-
soas, mas também às máquinas ou materiais. Com a ajuda do novo interrup-
tor de paragem de emergência com comando por cabo, pode-se proteger 
uma grande área (até 30 metros de comprimento) de uma forma simples 
e económica.

A BERNSTEIN AG vem 
adicionar à sua família de 
interruptores a paragem 
de emergência,  uma ver-
são par t icularmente 
pequena e compacta. 
Antes da instalação do 
novo interruptor de para-
gem de emergência, os 

clientes podem escolher diferentes atuadores com invólucros metálicos ou 
termoplásticos. Para além disso, os clientes podem selecionar uma versão 
de 2 ou 4 contactos. Assim, graças ao seu design modular, podemos ofe-
recer sempre um produto certo para uma aplicação específica do cliente. 
Como opção, o fabricante BERNSTEIN também tem um interruptor que, 
para além do cabo, inclui um botão de paragem de emergência. Para mais 
informações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o 
website em www.alphaengenharia.pt/PR2.

Pinça amperimétrica Fluke 393 FC para aplicações solares
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.pt

A Fluke lançou uma nova 
pinça amperimétrica indi-
cada para realizar traba-
lhos de manutenção e 
instalação em ambien-
tes com tensões DC até 
1500 V. A Fluke 393 FC 
é uma pinça TRUE RMS 
com classificação CAT III 

1500 V. A sua classificação proporciona uma segurança incomparável com 
a classificação CAT III 1500 V/CAT IV 600 V, bem como a robustez de que 
necessita para a utilização em ambientes exteriores e poeirentos. Quando 
está a efetuar medições em instalações solares, estes efeitos transitó-
rios são perigos invisíveis e inevitáveis, o que significa que a sua proteção 
depende das margens de segurança já incorporadas nas suas ferramen-
tas. Um medidor CAT III de 1500 V é resistente a transitórios de energia 
mais elevados e, por conseguinte, proporciona uma proteção superior em 
comparação com um medidor CAT III de 1000 V.
A Fluke 393 FC está em conformidade com a norma IEC 61730-1 
para painéis fotovoltaicos e aumenta o intervalo de medição segura até 
1500 V DC. A pinça amperimétrica Fluke 393 FC True-RMS foi concebida 
para técnicos que trabalham em ambientes com tensões DC até 1500 V: 
painéis solares, energia eólica, caminhos ferroviários elétricos e centros 
de dados e bancos de baterias para fontes de alimentação ininterruptas. 
A pinça mede até 1500 V DC, 1000 V AC e até 999,9 A DC ou AC atra-
vés da garra. A sonda de corrente flexível iFlex incluída eleva as medições 
de corrente AC até 2500 A. Esta pinça conta com uma garra fina, permi-
tindo aceder a cabos em locais com restrições de espaço. Os cabos de 
teste foram concebidos tendo em consideração o seu trabalho e estão 
também classificados como CAT III 1500 V.
As vantagens da Fluke 393 FC são uma segurança melhorada (medições 
seguras de tensões até 1500 V DC, o que inclui cabos de teste com isola-
mento com CAT III 1500 V), robustez e fiabilidade (pinça resistente com 
classificação IP54 para suportar a utilização em condições ambientais exte-
riores), maior produtividade (capacidade de medição de potência DC e 
indicação da polaridade por som), ligação com o Fluke Connect (registe até 
65000 pontos de dados no dispositivo e transfira-os com o Fluke Connect).

produtos e tecnologias
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Lubrificantes premium SEW GearOil
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

Não perca mais tempo 
à procura dos lubrifican-
tes adequados. O SEW 
GearOil é um lubrificante 
premium produzido para 
a SEW-EURODRIVE com 
uma composição especial 
e testado de acordo com 
rigorosos requisitos de 

qualidade, cumprindo a especificação de teste da SEW.
Existem 5 boas razões para optar pelo lubrificante SEW GearOil para 
motorredutores e/ou redutores industriais: SEW GearOil, tem uma vida 
útil até 50% mais longa do que os lubrificantes convencionais; reduz o des-
gaste e estende a vida útil do lubrificante e dos retentores; aumenta a efi-
ciência do redutor com os baixos coeficientes de atrito deste lubrificante 
premium; SEW GearOil protege contra a corrosão e formação de espuma 
do lubrificante; evita depósitos no fundo do redutor, graças às proprieda-
des de autolimpeza que retêm a água e partículas contaminantes e tem 
uma excelente proteção contra desgaste dos rolamentos e engrenamen-
tos, ajudando na redução do risco de falha prematura destes componentes. 
Os novos lubrificantes estão disponíveis para venda aos clientes em emba-
lagens de 205 litros, 20 litros, 5 litros e/ou 1 litro. 

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 máquinas? É res-
ponsável pela reparação 
e nem sempre sabe o 
que espera? Com o enco-
der IE universal WDGA, 
tudo é totalmente flexível. 
O cliente ao fazer uma 
encomenda 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 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 menos de 5 minutos para instalar 
o protocolo.
Os rolamentos do encoder que suportam cargas muito elevadas, garan-
tem uma longa vida útil. Além destas ótimas propriedades mecânicas, no 
fabrico dos encoders são usados os mais recentes componentes eletrónicos 
e interfaces de comunicação. Estes robustos encoders absolutos magnéticos, 
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 apli-
cados. Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha Enge-
nharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR34. 

Inovação 4.0: FUCHS apresenta o novo Fluid Analyzer 
na EMAF 2021
FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.
Tel.: +351 229 479 360 � Fax: +351 229 487 735
fuchs@fuchs.pt � www.fuchs.com/pt

Ter a qualquer hora e 
em qualquer local acesso 
ao estado do óleo de 
cor te solúvel e poder 
logo intervir é o grande 
benefício do FUCHS Fluid 
Analyzer. A solução ino-
vadora de monitorização 
digital, com base em sen-

sores, foi apresentada pela FUCHS na EMAF 2021. Paul Cezanne, Diretor-
-Geral da FUCHS LUBRIFICANTES, revela que “esta nova solução significa 
um progresso enorme no controlo do fluido de maquinação. Com o Fluid Analy-
zer é possível reagir de imediato e minimizar os tempos de paragem. Outra 
vantagem é que assegura a manutenção sempre na altura certa. Assim, o óleo 
de corte solúvel trabalha sempre com elevada performance.”
O Fluid Analyzer monitoriza e documenta continuamente o valor do pH, da 
concentração e da temperatura do fluido de maquinação. O dispositivo de 
fácil e rápida instalação, sem intervenção na própria máquina-ferramenta, ana-
lisa e reporta desvios de imediato e alerta automaticamente os responsáveis 
da empresa ou diretamente os técnicos do FUCHS CARE, se a empresa for 
cliente deste serviço de manutenção. Os dados medidos são enviados, de 
forma segura, para a FUCHS FluidsConnect, a plataforma informática para 
monitorização, manutenção e gestão de lubrificantes. O registo contínuo per-
mite uma análise profunda e exata e, assim, uma manutenção ideal do fluido.  
Como instrumento inovador de controlo, o FUCHS Fluid Analyzer é uma 
mais-valia para a qualidade e produtividade das empresas, uma vez que 
assegura a operacionalidade contínua do sistema.   

RUTRONIK acrescenta o módulo PAN1781 – Bluetooth 5 
Low Energy ao seu portefólio da Panasonic
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Tel.: +351 252 312 336 � Fax: +351 252 312 338
rutronik_pt@rutronik.com � www.rutronik24.com

PAN1781 é o mais recente 
módulo Bluetooth 5 de 
muita baixa potência da 
Panasonic e é inspirado no 
nRF52820 SoC da Nordic. 
Com uma soma de potên-
cia de apenas 4,9 mA em 
Tx (a 0 dBm), 4,7mA em 
modo Rx, 0,3μA em modo 

System OFF e 1,2μA com RTC wake-up, o PAN1781 é indicado para disposi-
tivos alimentados por bateria, como artigos de desgaste. O módulo também 
suporta os protocolos Bluetooth mesh, thread e ZigBee mesh, tornando-o 
adequado para aplicações domésticas, industriais, IoT e médicas inteligentes. 
Com um processador Cortex® M4 integrado (64 MHz) com 32 kB RAM e 
256 kB Flash para modo autónomo, não é necessário um processador externo, 
poupando custos, complexidade, e espaço de design. O módulo oferece uma 
taxa de dados de 2 Mbps com alta velocidade PHY LE 2M ou BLE Long Range 
com PHY LE codificado a 500 kb/s ou 125kb/s, tornando-o muito atrativo 
para aplicações que requerem um longo alcance. As extensões LE-Adverti-
sing permitem a transmissão de maiores quantidades de dados. Além disso, 


