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elétrica	(a	socialização	do	veículo	elétrico	atra-
vés da organização de encontros e atividades 
que	aproximem	a	mobilidade	elétrica	e	os	seus	
valores ao maior número de pessoas possível.
Pode	saber	mais	em	http://circutor.es/en/products/
highlights/5044-circutor-electro-challenge

Adeus Runtal. Benvinda Zehnder
Zehnder Group Ibérica Indoor Climate S.A.
Tel.: +34 902 106 140 
info@zehnder.es � www.zehnder.es

Num mundo em contínua evolução, as marcas 
adaptam-se a novas realidades. A nova realidade 
da	Runtal	chama-se	Zehnder	Studio	Collection.	
Assim, desaparece a empresa de radiadores com 
design	por	excelência,	mas	não	o	seu	 legado,	a	
sua	história,	a	sua	criatividade	e	a	sua	excelên-
cia tecnológica. 
A partir de janeiro de 2022, a Runtal tornou-se 
Zehnder	 Studio	Collection,	 desenvolvido	pela	
Zehnder	e	fruto	da	união	do	melhor	design e do 
mais alto padrão tecnológico.
A Runtal foi fundada na Suíça em 1953 por Egon 
Runté	 e	 Jürg	Altherr.	 Rapidamente	 tornou-se	
muito	popular	entre	os	arquitetos	e	designers de 
interiores graças à combinação de produtos ino-
vadores	e	conceções	originais.	O	Grupo	Zehn-
der	adquiriu	a	Runtal	em	1988.	Runtal	e	Zehnder	
percorreram	 caminhos	 paralelos,	 sendo	 sinó-
nimo de tecnologia de ponta, inovação contí-
nua, design pioneiro, criatividade inesgotável e 
uma	experiência	em	produção.	Para	seguir	com	
a	 evolução	 desta	 história,	 o	 legado	da	Runtal	
continua	 com	a	 linha	de	design	Zehnder	Stu-
dio Collection.

Pesquisas do Lactec contribuem 
para expansão de fontes renováveis 
de energia no Brasil
Lactec
Tel.: +41 3361-6200
www.lactec.org.br

O Brasil tem uma das matrizes energéticas 
mais	 limpas	do	mundo,	baseada	em	hidroelé-
tricas, e ampliou a participação de outras fon-
tes	 como	eólica	e	 solar,	o	que	 reforça	 a	 sua	
liderança na produção de energia renovável. A 

consolidação de utilização destas fontes tem o 
respaldo	da	pesquisa	 tecnológica,	que	contri-
bui para a nacionalização de tecnologias e para 
a	criação	de	arranjos	 técnicos	para	o	melhor	
desempenho	com	o	menor	custo.
O Lactec é um dos maiores centros de ciências, 
tecnologia e inovação do Brasil, parceiro tec-
nológico do setor elétrico nacional e referência 
neste	mercado,	com	63	anos	de	atuação.	Uma	
das	principais	frentes	de	projetos	de	pesquisa	e	
desenvolvimento no Lactec é na área das ener-
gias	renováveis,	exatamente	para	que	o	Brasil	
possa	acompanhar	ou	até	mesmo	antecipar-se	
às tendências tecnológicas mundiais.
O portefólio da Lactec atual inclui projetos 
de	pesquisa	 com	uma	 instalação	 fotovoltaica	
flutuante,	 eólica	 offshore, geração de ener-
gia	ondomotriz	e	hidrogénio	energético,	 fon-
tes	 que	 apresentam	 um	 enorme	 potencial	
no Brasil. O Lactec também coordena estu-
dos de tecnologias de armazenamento, smart 
grids	(conectividade	e	cibersegurança),	além	de	
microrredes,	que	favorecem	a	universalização	
do acesso à energia em regiões remotas.

Cleanwatts lança série de webinars 
sobre as CER
Cleanwatts
Tel.: +351 239 791 400
decarbonize@cleanwatts.energy 
www.cleanwatts.energy

A	Cleanwatts	 está	 a	organizar	uma	 série	de	
webinars,	abertos	a	todos	os	interessados,	em	
formato online.	As	sessões,	que	se	prolongam	
até dezembro, decorrem na primeira segunda-
-feira de cada mês. Com temas como os pro-
cessos de licenciamento, o empreendedorismo 
social, as Comunidades de Energias Renováveis 
(CER)	como	projeto	municipal	para	a	descarbo-
nização	e	o	turismo	sustentável,	estes	webinars	
têm como propósito a promoção das Comu-
nidades de Energia, a compreensão das poten-
cialidades	das	CER	em	diversos	contextos,	as	
oportunidades	de	investimento	que	represen-
tam	e	o	enquadramento	legal	existente.
“A construção de uma rede forte de parceiros, 
que nos ajudem a implementar Comunidades 
de Energia um pouco por todo o país, é um dos 
nossos grandes objetivos para este ano”,	afirma	
a	gestora	das	CER	da	Cleanwatts,	Maria	 João	

Benquerença.	 Com	 forte	 implementação	 a	
norte do país, a empresa tecnológica portu-
guesa especialista em soluções digitais para o 
setor da energia e responsável pela implemen-
tação da primeira CER em Portugal pretende 
alargar a rede de parceiros na região sul. 
O	primeiro	webinar	foi	no	dia	4	de	abril	e	teve	
como tema o setor da indústria agroalimen-
tar.	Para	fazer	parte	dos	próximos	eventos,	que	
decorrem todas as segundas-feiras, só é neces-
sária uma inscrição através do email partners@
cleanwatts.energy.

Di-soric: soluções para a segurança 
de máquinas
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O sistema de segurança, do fabricante Di-soric, 
com o seu campo bidimensional infraverme-
lho	de	proteção,	 torna-se	bastante	eficaz	em	
áreas críticas do processo de produção indus-
trial.	 Onde	 as	 pessoas	 frequentemente	 tra-
balham	em	zonas	perigosas	e	 com	máquinas	
bastantes rápidas: prensas, robots de soldagem, 
entre outros.
Este sistema, também, é ideal na proteção do 
operador	que	tem	de	entrar	em	áreas	de	traba-
lho	perigosas,	devido	à	presença	de	máquinas	
com partes móveis. Também pode ser utili-
zado	em	ambientes	de	trabalho	para	controlo	
de	processos	(pintura)	ou	apenas	para	a	con-
tagem	de	etapas	(armazenamento).	A	inserção	
de	um	corpo	no	campo	de	trabalho	da	barreira	
de segurança origina a interrupção do diálogo 
entre emissor e o recetor, com a ativação ime-
diata	dos	relés	de	segurança,	que	interrompem	
a	máquina	e	provocam	um	alarme	sonoro	e/
ou	 luminoso,	até	que	a	situação	perigosa	seja	
removida.
Os controladores de segurança Di-soric uti-
lizam	a	 tecnologia	de	microprocessador	que	
permite uma gama ampla de capacidades na 
análise	de	situações	e	avarias	perigosas.	Graças	
a	essa	flexibilidade,	os	controladores	de	segu-
rança Di-soric posicionam-se entre as unida-
des de controlo mais avançadas do mercado 
atualmente. A juntar à ampla oferta de solu-
ções	do	 fabricante	Di-soric,	a	empresa	Alpha	
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Engenharia	disponibiliza	serviços	de	“Consulto-
ria de Segurança de máquinas”	que	visam	escla-
recer	 os	 clientes	 relativamente	 a	 questões	
como a implementação das diretivas e normas 
aplicadas	na	construção	de	uma	máquina.	Para	
mais	 informações	 consulte	 a	 equipa	 comer-
cial	da	Alpha	Engenharia	ou	visite	o	website em 
www.alphaengenharia.pt/PR46.

NSG Group introduz eletricidade 
renovável na Polónia
Schneider Electric Portugal   
Tel.: +351 217 507 100 � Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com
www.se.com/pt

A	NSG	UK	Enterprises,	parte	do	NSG	Group,	
assinou	 um	 contrato	 de	 aquisição	 de	 energia	
(PPA,	na	sua	sigla	em	inglês)	com	a	EDP	Reno-
váveis	(EDPR),	a	4.ª	maior	produtora	de	energia	
renovável do mundo, para a eletricidade reno-
vável	 gerada	por	um	parque	eólico	 localizado	
na	Polónia.	A	Schneider	Electric,	especialista	em	
consultoria	de	aquisições	corporativas	de	ener-
gia	renovável,	apoiou	o	NSG	Group	na	seleção	e	
nas negociações do projeto. “É empolgante esta-
belecer uma parceria com o primeiro fabricante de 
vidro a introduzir eletricidade renovável na Poló-
nia,” afirmou	Philippe	Diez,	Partner Sustainabi-
lity Business Division Europe	da	Schneider	Electric.	
“Os fabricantes de vidro têm um papel fundamen-
tal a desempenhar na descarbonização global – 
sobretudo no que respeita ao setor automóvel –, 
e consideramos que o NSG Group está de para-
béns pelo seu compromisso com a energia de fon-
tes renováveis.”
John	Wilgar,	Head	of	 Procurement	 do	NSG	
Group,	explicou	que	“este acordo ajuda-nos a 
garantir eletricidade renovável a custos previsíveis 
a longo prazo num mercado com uma rede muito 
intensiva em carbono. É um grande passo na dire-
ção dos nossos objetivos de sustentabilidade, e 
sustenta a nossa atuação em relação às altera-
ções climáticas.” Este é o primeiro PPA virtual 
do	NSG	Group,	 e	 o	 primeiro	 PPA	 assinado	
por	um	fabricante	de	vidro	na	Polónia.	A	NSG	
tirará	partido	de	51%	da	produção	do	parque	
eólico,	que	tem	uma	capacidade	instalada	total	
de 70 MW. O PPA terá duração de 10 anos, 
tendo tido início em janeiro de 2022. O con-
trato	 fará	 com	 que	 cerca	 de	 100	 GWh	 da	

procura	anual	por	eletricidade	do	NSG	Group	
sejam	disponibilizados	a	um	preço	fixo,	redu-
zindo	a	exposição	à	volatilidade	dos	preços	da	
eletricidade	 verificados	 atualmente	 no	mer-
cado grossista. Este volume de energia limpa 
equivale	 a	evitar	 as	emissões	de	carbono	de	
quase	15	000	veículos	de	passageiros	conduzi-
dos	durante	um	ano;	ou	a	mais	de	278	milhões	
de	quilómetros	percorridos,	em	média,	por	um	
automóvel de passageiros.
O	NSG	Group	pretende	disponibilizar	o	equi-
valente	a	pelo	menos	50%	da	 sua	eletricidade	
por	kWh	a	nível	global,	a	partir	de	fontes	reno-
váveis	até	ao	ano	fiscal	de	2024.	Este	PPA	contri-
buirá para isso, bem como para o Science Based 
Target	 (meta	 científica)	 do	NSG	Group	 para	
a redução das emissões de carbono, evitando 
cerca de 80 000 toneladas de carbono anuais. 
O	Grupo	pretende	obter	uma	redução	anual	de	
2%	nas	suas	emissões	de	carbono	(Alcance	1	e	
2)	durante	3	anos	do	seu	plano	de	recuperação,	
o	“Revival Plan 24”. 

Instituto de Formação Vulcano 
já formou mais de 2600 formandos
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

O	Instituto	de	Formação	Vulcano	(IFV)	completa	
3 anos de ação em 2022 e tem sido um sucesso 
a	formar	e	certificar	os	profissionais	de	hoje	e	do	
futuro	nas	áreas	de	soluções	de	água	quente,	cli-
matização e solar térmico. Com centros de for-
mação	em	Aveiro	e	Lisboa,	o	IFV	contou	no	ano	
de	2021	com	mais	de	700	horas	de	formação	e	
650	 formandos,	números	que	seriam	mais	ele-
vados	caso	não	 tivesse	existido	os	 constrangi-
mentos	pandémicos	que	decorreram	ao	 longo	
do ano. 
Atualmente,	o	IFV	disponibiliza	cerca	de	40	cur-
sos marcados pela forte aposta num modelo 
diferenciador através de um programa estrutu-
rado, onde se investe, em determinados cursos 
juntamente com o ISQ, no desenvolvimento de 
competências	nas	 áreas	 técnicas,	 nas	 certifica-
ções	legais,	no	produto	e	em	questões	compor-
tamentais ou organizacionais. Adicionalmente, o 
Instituto	realizou	cerca	de	40	webinars	gratuitos	
e	que	foram	um	sucesso,	contando	com	mais	de	

1200 participantes. Além da aposta nos vários 
cursos	de	formação,	o	IFV	pretende	aproximar	
o meio académico ao meio laboral. Para isso for-
malizou uma parceria com o Instituto Politéc-
nico	de	Castelo	Branco	(IPCB)	que,	através	de	
ações	conjuntas	como	webinars,	visa	criar	uma	
ligação	de	proximidade	com	os	estudantes	para	
melhor	compreender	as	suas	necessidades	e	aju-
dá-los na sua transição para o mercado de traba-
lho.	Adicionalmente,	o	IFV	marcou	presença	em	
vários	eventos	 como	a	ConnectinGears	2021,	
feira de emprego virtual organizada pelo Núcleo 
de	Estudantes	de	Engenharia	Mecânica	da	FEUP,	
e, mais recentemente, durante os dias 18 e 20 
de outubro, participou na maior feira de enge-
nharia	do	país,	a	FENGE	–	Feira	de	Engenharia	
de Coimbra.
Consciente da importância em colaborar junto 
dos	 profissionais,	 a	 postura	 do	 IFV	 passa	 por	
criar	oportunidades	para	que	estes	profissionais	
melhorem	os	 seus	 conhecimentos	e	qualifica-
ções através de formações. É com este mote 
que	o	 Instituto	de	Formação	Vulcano	vai	apre-
sentar para 2022 novos cursos, como o novo 
conceito	de	 instalação	e	manutenção,	que	vão	
preparar	os	 técnicos	para	 todas	 as	exigências	
dos seus consumidores. 

Feira Virtual EPLAN 2022:  
dias 4 e 5 de maio 
M&M Engenharia Industrial, Lda.
Tel.: +351 229 351 336 
info@mm-engenharia.pt � info@eplan.pt
www.mm-engenharia.pt � www.eplan.pt

O	foco	da	Feira	Virtual	de	2022	 será	o	ecos-
sistema da automação industrial e a otimização 
da colaboração entre todos os participantes. 
Os	 fabricantes	 de	 aparelhos	 de	 comutação,	
fornecedores de componentes, operadores e 
OEMs estão em constante intercâmbio entre si 
e	quanto	mais	estreita	 for	a	 colaboração,	mais	
bem-sucedidos serão os projetos.
Nesta	Feira	Virtual,	a	M&M	Engenharia	Industrial	
irá	apresentar	5	webinars	e	irá	mostrar-lhe	solu-
ções	que	podem	otimizar	o	intercâmbio	com	os	
seus parceiros comerciais e como a Plataforma 
EPLAN	 e	 os	 serviços	 de	 nuvem	 adequados	
podem apoiá-lo neste processo. Pode registar-se 
em	www.eplan-software.com/company/events/
eplan-virtual-fair/.



elétrica, proporcionam uma distribuição de calor constante, levam 
em consideração as condições climáticas variáveis e asseguram o 
controlo de acesso e a proteção pessoal.

Ótimo desempenho para carregadores 
A	Rittal	 fabrica	os	armários	para	os	carregadores	atuais	–	onde	os	
veículos elétricos são carregados como se estivessem numa estação 
de	abastecimento	–	como	armários	padrão	para	aplicações	 indus-
triais	ou	em	projetos	personalizados	específicos.	A	 tecnologia	dos	
armários	é	um	fator	importante	na	configuração	da	infraestrutura	de	
carregamento	–	as	categorias	de	proteção,	classes	de	resistência,	esca-
labilidade e controlo climático devem ser levadas em consideração. 
Os	armários	de	parede	dupla	são	particularmente	adequados,	pois	
satisfazem	os	requisitos	de	resistência	a	impactos	para	carregadores	
rápidos	públicos	e	podem	ser	configurados	com	um	design particu-
larmente resiliente.

Uma segunda vida para as baterias dos carros 
Se a densidade de potência de uma bateria começa a esgotar, na 
medida	em	que	o	veículo	elétrico	não	pode	mais	contar	com	uma	
fonte	de	alimentação	adequada,	a	bateria	pode	ser	usada	como	uma	
fonte de alimentação alternativa para uma estação de carregamento, 
por	exemplo.	Dependendo	do	cenário	envolvente,	estas	podem	estar	
alojadas	num	armário	interno	ou	externo.	A	Rittal	está	empenhada	
em	colaborar	 com	os	 seus	clientes	na	expansão	do	uso	de	bate-
rias de segunda vida e no fornecimento das soluções de armários 
correspondentes.

Um jogador global com disponibilidade internacional
Os	clientes	estão	a	exigir	que	as	soluções	e	peças	de	reposição	este-
jam disponíveis em todo o mundo. A Rittal tem o alcance apropriado, 
experiência	profunda	e	organização	global	para	atender	a	estes	pedi-
dos. Isto faz da entrada da Rittal na mobilidade elétrica  um com-
plemento	ideal	para	a	gama	já	existente	de	produtos	e	serviços.	A	
Rittal já está cumprindo um importante contrato com a Tritium, o 
fornecedor australiano de infraestrutura elétrica. A Tritium, uma das 
fabricantes	das	conhecidas	estações	de	carregamento	IONITY,	está	
a	comprar	caixas	externas	de	alta	qualidade	da	Rittal	e	continuará	a	
expandir	a	 infraestrutura	para	veículos	elétricos	em	26	países.	Um	
dos critérios mais importantes para a adjudicação do contrato foi a 
disponibilidade imediata dos componentes. A Rittal conseguiu impres-
sionar	com	o	seu	serviço	globalmente	disponível	e	com	a	alta	qua-
lidade de seus produtos. Em outro projeto, a fabricante de turbinas 
eólicas Enercon já está a utilizar com sucesso componentes Rittal 
para	implementar	estações	de	recarga	completas	–	desde	transfor-
madores a carregadores. 

A Rittal está empenhada em colaborar com os seus 
clientes na expansão do uso de baterias de segunda 
vida e no fornecimento das soluções de armários 
correspondentes.

Rittal Portugal
Tel.:	+351	256	780	210	�	Fax:	+351	256	780	219
info@rittal.pt	�	www.rittal.pt
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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

/AlphaEngenhariaPortugal/

Na	linha	de	montagem	–	
quer	 na	 linha	 de	 produ-
ção,	 quer	 numa	máquina	
–	 quando	 se	 pretende	
obter	 a	 máxima	 segu-
rança, os interruptores 
de acionamento por cabo 
da BERNSTEIN são uma 
ótima solução, pois, em 

caso	de	emergência,	podem	evitar	situações	potencialmente	perigosas,	que	
podem obrigar à paragem da produção.
O fabricante BERNSTEIN acrescentou recentemente à sua gama de inter-
ruptores	de	 segurança	de	acionamento	por	cabo,	 a	 família	SRO	(Safety 
Rope Pull),	versão	particularmente	pequena	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 eli-
minação	dos	olhais;	dos	serra	cabos	e	dos	esticadores,	que	de	outra	forma	
seriam necessários, como também a redução drástica do tempo de insta-
lação de um cabo.
Com o acessório QF-40, o cabo já não precisa de ser descarnado na área 
de	aperto.	Pois,	pode-se	inserir	e	apertar	um	cabo	com	bainha	de	diâ-
metro	externo	até	5	milímetros.	Esta	enorme	poupança	de	tempo;	de	
ferramentas e de custos, aplica-se em todas as famílias de interruptores 
de	segurança	de	acionamento	por	cabo,	uma	vez	que	o	fabricante	BER-
NSTEIN 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	
consulte	a	equipa	comercial	da	Alpha	Engenharia	ou	visite	o	website em 
www.alphaengenharia.pt/PR48.

Chega ao Youtube o “Sofá da Krannich”, novo programa 
de entrevistas do setor fotovoltaico
Krannich Solar
Tel.: +351 256 109 139 � Fax: +34 961 594 686
http://pt.krannich-solar.com

A distribuidora fotovol-
taica	 Krannich	 Solar	 lan-
çou	recentemente	“O sofá 
da Krannich”, um pro-
grama	de	entrevistas	que	
vai dar voz aos interve-
nientes mais importan-
tes do setor das energias 
renováveis e da energia 

solar fotovoltaica, para falar sobre temas relevantes relacionados com a 
situação atual e com a realidade deste mercado. Pela mão do jornalista Pau 
Borredá, responsável de marketing	da	Krannich	Solar,	todos	os	meses	ouvi-
remos	testemunhos	de	representantes	de	associações,	 instituições,	admi-
nistrações locais, empresas de instalação e outras personalidades relevantes 
na indústria das energias verdes.
O programa, com periodicidade mensal, pode ser visto no canal de You-
tube	da	Krannich	Solar	mas	também	será	transmitido	nas	redes	sociais	e	

outros canais de comunicação da empresa alemã, onde se apela às pessoas 
que	subscrevam	o	canal	para	se	manterem	informadas	sobre	os	próximos	
episódios.	“Queríamos muito fazer algo diferente e a ideia de ‘O sofá da Kran-
nich’ não é outra senão ser um porta-voz de muitos projetos bastante interes-
santes que estão a ser desenvolvidos no nosso ambiente, bem como ser um 
ponto de debate e intercâmbio de ideias para construirmos juntos um futuro 
mais verde”,	explicou	Pau	Borredá.	“Há meses que andávamos a pensar na 
ideia de ir mais longe na nossa estratégia de comunicação e penso que encon-
trámos uma fórmula que, por ser diferente e inovadora no setor, pode funcionar 
muito bem”,	acrescentou.	“Não podemos negar que nos inspiramos em alguns 
late night shows, mas não pretendemos ser uma cópia ou tornar o programa 
necessariamente humorístico, mas sim, com toda a humildade do mundo, apre-
sentar um espaço diferente e inovador para falar de questões que nos interes-
sam e preocupam”, conclui o responsável de marketing.
No	primeiro	episódio	de	“O sofá da Krannich”,	que	se	encontra	já	disponí-
vel	no	canal,	Jannis	Drixler	e	Simo	Ghailan,	CEO	e	diretor	comercial,	res-
petivamente, da distribuidora fotovoltaica, reveem como correu 2021 nas 
vendas,	explicam	quais	os	objetivos	para	2022,	e	apresentam	as	suas	opi-
niões	sobre	a	forma	como	acreditam	que	o	mercado	irá	evoluir	nos	próxi-
mos anos. Os colegas dos departamentos técnico e comercial, José Ortiz, 
William Arboleda e Laura Ortiz, apresentam os novos projetos audiovi-
suais	que	também	terão	lugar	neste	canal	YouTube:	os	vídeos	de	“O minuto 
técnico”	para	responder	a	dúvidas,	e	o	novo	“Unboxing” para apresentar os 
mais	recentes	desenvolvimentos	dos	fabricantes	com	os	quais	a	Krannich	
Solar	trabalha.	Em	todas	estas	iniciativas	colabora	também	Sara	Colomina,	
do departamento de marketing,	que	é	responsável	pela	gravação	e	edição.	
Este	novo	projeto	foi	acompanhado	por	uma	total	transformação	da	sala	
de marketing,	que	se	encontra	num	dos	armazéns	que	a	Krannich	Solar	tem	
em	Ribarroja	del	Turia	(Valência)	e	que	foi	convertido	não	só	num	estúdio	
de	gravação,	mas	também	num	espaço	multiusos	que	permitirá	acolher	ses-
sões de formação no futuro.

General Cable CELCAT inova os seus cabos Cat5e e Cat6 
de exterior
Prysmian Group 
Tel.: + 351 219 678 500
info.celcat@prysmiangroup.com � www.prysmiangroup.pt 

O	 projeto	 PVC+PE	 foi	
desenvolvido para per-
mitir a utilização dos 
cabos	de	dados	no	exte-
rior mantendo as carate-
rísticas usuais neste tipo 
de cabos a nível de trans-
missão	 (IEC	 61156-5),	
garantindo uma proteção 

adicional	ao	nível	das	intempéries.	Para	o	sucesso	desta	melhoria,	houve	a	
necessidade	de	alterar	os	processos	de	fabrico	para	otimizar	o	desenho	do	
cabo	e	passar	de	duas	bainhas	para	apenas	uma.	
Esta	melhoria	do	produto	permite	uma	série	de	vantagens,	quer	ao	nível	
da diminuição das emissões de CO2	e	quer	ao	nível	da	instalação,	embala-
gem e transporte. Nomeadamente um menor consumo de material atra-
vés	da	eliminação	da	bainha	de	PVC	e	consequentemente,	uma	diminuição	
das emissões de CO2 totais do produto; facilidade ao nível da instalação por 
termos um diâmetro menor, traduzindo-se em mais cabos para o mesmo 
espaço; menor impacto no transporte, pelo facto de ter um menor diâme-
tro podem ser utilizadas bobinas menores otimizando o transporte. Estas 
melhorias	permitem	caminhar	para	um	futuro	mais	sustentável	de	acordo	
com	a	visão	da	Prysmian	Group.
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Com	os	contadores,	com	certificação	MID	conforme	a	EN	50470,	conse-
gue obter uma faturação precisa dos dados energéticos para cada centro 
de custos. Os dispositivos de medição registam os principais parâmetros 
elétricos,	como	correntes,	tensões,	fatores	de	potência	e	desempenho,	bem	
como	os	valores	de	energia	nos	quatro	quadrantes.	Os	dados	são	transmi-
tidos	para	o	seu	controlador	hierarquicamente	superior	através	de	interfa-
ces de comunicação comuns.

Vulcano reforça a importância do serviço de manutenção 
em caldeiras
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

A	 Vulcano,	 marca	 por-
tuguesa com soluções 
de	 água	 quente,	 lançou	
a sua mais recente cam-
panha	 de	 comunicação	
em torno do serviço de 
manutenção de caldeiras 
para realçar as vantagens 
que	o	 serviço	 de	manu-

tenção	 traz	para	um	alargamento	da	vida	útil	dos	equipamentos.	Sob	o	
mote	“Para quem tem uma Caldeira Vulcano a manutenção faz parte do con-
forto”,	a	nova	campanha	da	marca	decorre	até	ao	fim	de	abril	de	2022	e	
está a ser veiculada através do digital. 
Para	que	o	aparelho	 tenha	um	menor	 consumo,	melhor	 rendimento	e	
maior	durabilidade,	é	essencial	realizar	a	manutenção	do	mesmo.	A	Vulcano	
dispõe do serviço de manutenção com cobertura nacional, onde oferece 
velocidade	na	resposta,	entre	24	e	48	horas,	peças	originais	e	a	segurança	
de	ter	um	especialista	formado	e	certificado	pela	própria	marca.	Assim,	ao	
contar	com	os	especialistas	da	Vulcano,	está	a	garantir	que	o	conforto	de	
casa	fica	em	boas	mãos.	“Ao ter este serviço de manutenção de caldeiras da 
Vulcano, os consumidores estão a assegurar que os aparelhos continuam a pro-
porcionar o máximo conforto e performance do seu sistema. Adicionalmente, 
a manutenção dos equipamentos permite uma maior poupança de tempo e 
dinheiro, uma vez que previnem inconveniências ou reparações futuras, tam-
bém, possibilita uma redução dos gastos suplementares de energia e prolonga 
a vida útil das caldeiras.”,	afirma	Nadi	Batalha,	Coordenadora	de	Marketing 
da	Vulcano.
Atualmente	é	 cada	vez	mais	 importante	preservar	os	 seus	equipamen-
tos,	por	isso	a	Vulcano	possui	o	serviço	de	pós-venda	que	possibilita	recor-
rer aos serviços de manutenção e de assistência técnica disponíveis para a 
larga	gama	de	produtos	da	marca	com	a	certeza	de	que	a	manutenção	faz	
parte do conforto.

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 aplicados em motores de acionamento, prin-
cipalmente nas áreas da construção de elevadores, no fabrico de guindaste 
e na energia eólica.

Os motores de indução 
são	 máquinas	 que	 em	
regime	nominal	trabalham	
a uma velocidade cons-
tante. Mas com a aplica-
ção dos conversores de 
frequência	podemos	con-
trolar, de forma contínua, 
a velocidade destes moto-

res; otimizar a potência elétrica solicitada à rede e otimizar o binário imposto 
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	adaptador	de	eixo	roscado.	Dependendo	
do tipo de encoder,	o	adaptador	de	eixo	é	conectado	ao	codificador	direta-
mente ou por meio de um acoplamento de laço duplo.
Os kits	de	montagem	da	Wachendorff	têm	um	alto	nível	de	flexibilidade.	
Além de um encoder/codificador,	o	kit de montagem também inclui um 
conjunto	de	adaptadores	de	eixo	e	um	cabo	de	conexão	pronto	para	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	website	em	www.alphaengenharia.pt/PR49.

PU
B.


