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Encontro de Utilizadores 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

A Versão 2023 continua a acrescentar valor à 
mais recente geração da Plataforma EPLAN. Os 
utilizadores EPLAN com Contrato de Suporte 
e Atualização ativo e/ou Subscrição vão poder 
descobrir todas as inovações e características da 
nova versão em dois eventos presenciais gratui-
tos que irão decorrer em outubro.
Nos seminários serão abordados os principais 
destaques da nova versão EPLAN 2023, tais 
como a gestão internacional de macros, o novo 
motor 3D de alto desempenho e o EPLAN 
eSTOCK, o novo sistema de gestão de disposi-
tivos na nuvem.

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 apli-
cação: desde a medição do nível de um fl uído; o 
posicionamento de um objeto até ao controlo 
de qualidade. E cada aplicação tem requisitos 
particulares – como por exemplo, relativamente 
à qualidade da superfície do objeto, às caraterís-
ticas de precisão da medida, elevadas resoluções, 
medições em objetos brilhantes ou escuros, lon-
gas 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 per-
feita para a medição de distância da sua aplicação. 

Estes sensores destacam-se pela sua inovação 
com funções IO-Link, vários tamanhos e cara-
terísticas de desempenho robustas em todas as 
tecnologias. Por exemplo, com as inovadoras fun-
ções IO-Link é possível implementar certas tare-
fas de medição, como a medição da espessura ou 
evitar a interferência mútua de vários sensores.
Os sensores do fabricante di-soric permitem 
medições de distâncias, com resoluções de mm 
ou de µm, do nível do fl uido, do posicionamento 
ou da monitorização precisa do tamanho do 
objeto. Para mais informações consulte a equipa 
comercial da Alpha Engenharia ou visite o web‑
site em www.alphaengenharia.pt/PR43.

Leading Edge Data Centres elege 
a infraestrutura de Data Centers 
Edge pré-fabricados e certifi cados 
da Schneider Electric
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 anunciou que a Leading Edge 
Data Centers (LEDC), uma empresa que oferece 
às empresas e comunidades regionais australianas 
um maior acesso à cloud distribuída através de 
uma conectividade fi ável e acessível, vai utilizar a 
tecnologia de Data Centers Edge pré-fabricados 
e certifi cados da Schneider Electric para conse-
guir ligações ainda mais rápidas e fi áveis.
Procurando soluções sustentáveis e ágeis para 
satisfazer as necessidades em evolução dos 
seus clientes, a LEDC elegeu a Schneider Elec-
tric para conceber, construir, comissionar e rea-
lizar a manutenção dos seus Data Centers Edge 
Tier III. Além de otimizar a fi abilidade, a Schneider 
Electric e a LEDC vão trabalhar para impulsionar 
as soluções mais efi cientes e robustas, incluindo 
diversos Data Centers Edge dimensionados 
especifi camente para serem mais efi cazes para a 
comunidade que servem. Com o apoio e inova-
ção da Schneider Electric, a LEDC vai conceber e 
construir Data Centers Edge fi áveis, pré-fabrica-
dos, replicáveis e certifi cados, que vão economi-
zar aos seus clientes até 80% desse custo.
A colaboração com a Schneider Electric per-
mite que a LEDC ofereça uma acessibilidade e 
escolha (maior escolha de acesso direto à cloud 
em que os clientes podem desfrutar de uma 

conectividade mais rápida através da rede de 
Data Centers Edge em toda a Austrália Regional); 
estabilidade e fi abilidade (os clientes suportam as 
condições meteorológicas mais extremas); bene-
fícios para a Austrália Regional (melhor conecti-
vidade, alojamento competitivo e a capacidade 
de desenvolver loT e cidades inteligentes através 
de infraestruturas de crescimento inovadoras). 
A ligação de todos estes dispositivos é o software 
EcoStruxure IT Expert da Schneider Electric, que 
oferece insights proativos sobre os ativos críticos 
que têm impacto na saúde e disponibilidade de 
um ambiente de TI. Com dashboards personali-
záveis, gestão remota de dispositivos e avaliações 
de vulnerabilidade da saúde e segurança dos dis-
positivos, o software garante à LEDC visibilidade 
contínua em toda a sua instalação.

Novos chillers VX25 TopTherm 
da Rittal
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

A climatização 
a líquido é um 
dos pré-requisi-
tos básicos para 
o bom funciona-
mento em mui-
tos processos de 
produção indus-
tr ial. Máquinas-
-ferramentas, em 
particular, devem 
incorporar con-
trolo de tempe-
ratura exato para 

permitir o processamento preciso de peças 
metálicas. Os novos chillers Rittal TopTherm, 
num armário do sistema VX25, combinam isso 
com um tamanho excecionalmente pequeno: 
adequado para incorporação compacta e fl e-
xível num armário VX25, ocupam menos 34% 
de espaço. A nova tecnologia de ventiladores, 
otimização de software e um trocador de calor 
aprimorado, reduzem a pegada de carbono em 
até 35%. Graças à tecnologia de microcanais, a 
saída total de refrigeração é alcançada com 55% 
menos refrigerante.
Os novos chillers estão disponíveis em 4 classes 
de potência de 8 a 20 kW. O controlo de tem-
peratura com histerese padrão de apenas ± 1 K 
proporciona alta precisão no processamento. 
Funções de segurança como válvulas de alívio 
de pressão, sensores de fl uxo, monitorização do 
nível de enchimento e campo giratório eletró-
nico garantem a alta disponibilidade da máquina. 
Além disso, os chillers VX25 são fornecidos com 
uma porta Ethernet integrada (Monitorização 



estão livres de substâncias tóxicas, como chumbo e fluoropolí-
meros. A longo prazo, todos os módulos devem ser totalmente 
recicláveis: “Ao reutilizar, compartilhar, reparar, reformar e reciclar, que‑
remos adotar os princípios da economia circular para evitar resíduos, 
poluição e emissões de carbono. Queremos mudar o nosso modelo 
de negócios para o conceito “Cradle2Cradle” e não apenas limitar o 
impacto negativo da nossa empresa no meio ambiente, mas ir mais 
além e deixar uma pegada positiva”, explica Katja Tavernaro, Dire-
tora de Sustentabilidade da Meyer Burger.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas como um compromisso com a ação
Em 2015, as Nações Unidas defi niram um total de 17 metas de 
desenvolvimento sustentável para as pessoas e o meio ambiente que 
se aplicam a todos os estados-membros. A Meyer Burger também 
está comprometida em participar na implementação desses objeti-
vos e contribuir, ativamente, para a proteção do clima. O foco está 
nas questões energéticas e ambientais. Por exemplo, a Meyer Bur-
ger está empenhada em aumentar signifi cativamente a participação 
das energias renováveis   no mix global de energia, em garantir que as 
novas tecnologias fotovoltaicas tornem a disponibilidade de eletrici-
dade globalmente viável e em garantir que uma grande proporção 
das matérias-primas utilizadas são totalmente recicladas e processa-
das de forma a conservar os recursos.

Pode encontrar mais informações sobre o tema da sustentabilidade 
em www.meyerburger.com/pt 

Meyer Burger (Industries) GmbH
Peer-Olav Schmidt � Tel.: +351 962492786
peer-olav.schmidt@meyerburger.com � www.meyerburger.com/pt

Sobre Meyer Burger
Os módulos solares Meyer Burger estão disponíveis em Por-
tugal através de revendedores autorizados. Fundada em 1953, 
a empresa suíça Meyer Burger iniciou a produção de células 
e módulos solares de alto desempenho em 2021. A sua tec-
nologia proprietária Heterojunction/SmartWire Connection 
permite à empresa estabelecer novos padrões em termos 
de rendimento energético. Com células e módulos solares 
desenvolvidos a 100% na Suíça e fabricados na Alemanha em 
condições sustentáveis, Meyer Burger pretende crescer e tor-
nar-se uma empresa fotovoltaica europeia líder. A empresa 
emprega actualmente cerca de 1000 pessoas em instalações 
de investigação na Suíça, locais de desenvolvimento e fabrico 
na Alemanha e locais de venda na Europa, nos EUA e na Ásia.

PU
B.
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até oito robots (72 eixos) para maximizar a produtividade e minimizar os 
requisitos de espaço.
Este robot pode ser montado com uma ampla gama de ferramentas laser, o 
que permite não só a limpeza de peças de grandes dimensões como tam-
bém permite a movimentação com precisão nas diferentes necessidades 
das linhas de produção. O manipulador também garante a máxima precisão 
e exatidão de trajetória em movimentos lineares e circulares graças à caixa 
de engrenagens de precisão Sigma-7 produzida pela Yaskawa. 
Com este novo robot da marca Japonesa, podem ser alcançadas velocidades 
mais altas e tempos de ciclo mais curtos, aumentando assim a produção. 
Como melhoria adicional, este robot Yaskawa necessita apenas de um único 
cabo para se conectar ao controlador de alto desempenho YCR1000. Esta 
nova solução é especialmente adequada para soluções de soldadura 3D 
de contornos e peças complexas, pois possui uma repetibilidade de ape-
nas +/- 0,015 mm. Além disso, possui especifi cações como o alto grau de 
proteção IP67 (à prova de poeira/líquido). As suas principais caraterísticas 
passam por ser rápido e de alta precisão; é compacto, potente e preciso; 
permite uma utilização de até 8 robots (72 eixos); e um aumento de pro-
dução derivado de melhores velocidades de eixo.

Data center container Rittal com tecnologia 
de refrigeração Blue e+
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

A transformação digi-
tal está a desafi ar o setor 
de data centers. Os cres-
centes volumes de dados 
estão a forçar os ope-
radores de data cen‑
ters a enfrentar a tarefa 
de dissipar quantidades 
crescentes de calor dos 

servidores em espaços cada vez mais apertados ou encontrar novos espa-
ços para expansão. E necessitam de fazer isto da maneira mais efi ciente, 
sustentável e rápida possível. A Rittal está a responder ao desafi o com uma 
nova solução para containers de TI que integra um efi ciente sistema de refri-
geração externa Blue e+ com economia de espaço. Consumindo um terço 
a menos de energia, esta equipa gere o equilíbrio entre custo-benefício e 
sustentabilidade. Uma equipa de sonho que oferece suporte aos gestores 
de TI com uma solução inteligente tudo-em-um.
Cada um contribui com os seus próprios benefícios: o data center contai‑
ner como estrutura protetora e a unidade de climatização Blue e+ como 
especialista em refrigeração inteligente. Trabalhando em conjunto, esta nova 
equipa de sonho da Rittal pode fornecer respostas para vários problemas 
enfrentados pelos gestores de TI e data centers: Cada vez mais aplicações de 
dados, como edge computing, precisam de uma quantidade, cada vez maior, 
de poder de computação e, ao mesmo tempo, precisam de operar com 
baixos custos de energia e de forma sustentável e segura, sem quaisquer 
hotspots. Isto exige soluções completas que ocupem pouco espaço. O con‑
tainer de TI da Rittal é voltado para essas necessidades futuras: com a ajuda 
de uma nova solução de climatização instalada na parte exterior do contai‑
ner, baseada na tecnologia Blue e+ comprovada pela indústria, mais espaço 
é criado dentro do data center container modular para o crescimento cons-
tante da tecnologia de informação. Isto também fornece o potencial adi-
cional para expandir as aplicações de forma fl exível. Ao mesmo tempo, um 
terço do consumo de energia é reduzido. Isto torna mais fácil para os ope-
radores do data center container economizar nos custos operacionais e de 

energia. Além disso, não é mais necessário instalar o piso elevado, como ante-
riormente, e a tecnologia de refrigeração correspondente dentro do con‑
tainer, nem a tubulação de refrigerante habitual entre os circuitos interno e 
externo. A unidade de refrigeração pode, assim, ser fi xada diretamente no 
recorte da parede do container. Assim não economiza apenas espaço, mas 
também o trabalho de instalação, poupando tempo e dinheiro na montagem.
A efi ciência bem-sucedida é alcançada pela tecnologia híbrida da série Blue e+. 
Além de um circuito de refrigeração ativo para climatização adequada, cada 
unidade de climatização Blue e+ também possui um circuito de refrigeração 
passivo: devido ao heat pipe integrado, o calor é dissipado para o ambiente 
assim que a temperatura ambiente cai abaixo da temperatura interna no cor-
redor quente do Container. Este efeito tem um enorme impacto na efi ciência, 
especialmente onde as diferenças de temperatura são grandes.

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 trabalhadores, como o cum-
primento da legislação de saúde e segu-
rança ocupacional, são fatores de decisão 
cada vez mais importantes.
Com a versão ergo.fl ex, ajustável em altura 
e com uma passagem interior de cabos, 
o fabricante BERNSTEIN vem simplifi car 
a monitorização e o controlo de máqui-
nas ou sistemas. Em apenas alguns passos 
e sem ajustes complexos, a altura de visua-
lização da estação de trabalho pode ser 
ajustada e adaptar-se aos requisitos ergo-
nómicos 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 des-
controlado do quadro de controlo após soltar a alavanca de fi xação. Tudo 
isto signifi ca mais conforto e acima de tudo mais segurança. Para mais infor-
mações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o web‑
site em www.alphaengenharia.pt/PR37.

PolarGreen TOW
POLAR Developments
Tel.: +34 692 424 561
info@polardv.es � www.polargreen.es 

O PolarGreen TOW é um 
inovador sistema de ener-
gia fotovoltaica móvel, 
capaz de gerar entre 
17,5 kWh e 45,5 kWh. 
Este exclusivo reboque 
possui um sistema de pai-
néis solares instalados 
numa sofi sticada estrutura 

dobrável – inspirada nas antenas dos satélites espaciais –, graças ao qual, em 
menos de 5 minutos, se transforma numa estação fotovoltaica completa, 
com um amplo e efi ciente campo solar.
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a criação de cerca de 200 novos postos de trabalho. A Central Fotovol-
taica de Pinhal Novo terá uma capacidade instalada de 63,5 MW e cerca 
de 120 mil módulos solares, que serão ligados à rede até ao fi nal de 2022 e 
com uma capacidade de produção anual de 126 367 MWh. A energia pro-
duzida por esta central solar fotovoltaica será sufi ciente para fornecer ele-
tricidade a mais de 26 mil habitações segundo as estatísticas de consumo 
doméstico médio do país. Em termos de Operação e Manutenção desta 
Central, a Voltalia terá um contrato de 15 anos, durante os quais prestará 
um serviço regular de manutenção e onde está incluída uma garantia de 
desempenho das instalações.
A primeira pedra da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo foi lançada em 
fevereiro de 2022, onde a EKZ, um dos maiores fornecedores de energia 
na Suíça, e a Smartenergy, empresa suíça da área das energias renováveis, 
revelaram o investimento de 32 milhões de euros neste projeto.

EPLAN eSTOCK – novo sistema de gestão de dispositivos 
baseado na nuvem
M&M Engenharia Industrial, Lda.
Tel.: +351 229 351 336 
info@mm-engenharia.pt � info@eplan.pt
www.mm-engenharia.pt � www.eplan.pt

Versões uniformes dos 
dados do dispositivo for-
mam a melhor base para 
o planeamento de pro-
jetos de alta qualidade 
e resultados mais rápi-
dos. Com o EPLAN 
eSTOCK, o novo sistema 
de gestão de dispositivos 

baseado na nuvem na Plataforma EPLAN 2023, os dados dos dispositivos 
incluindo tensões, correntes, folhas de dados e designações de dispositivos 
podem agora ser mantidos na nuvem EPLAN. Acesso às funções do EPLAN 
eSTOCK independentemente da localização da empresa: os interessados 
no projeto podem aceder fácil e seguramente aos dados do dispositivo na 
nuvem, quer estejam a trabalhar a partir de casa, a partir de outra localiza-
ção da empresa em todo o mundo, ou através da partilha de dados com 
parceiros comerciais.
Dados consistentes simplifi cam a colaboração, reduzem os tempos de coor-
denação e põem fi m às perturbações dos meios de comunicação, para 
uma conclusão rápida e fácil do projeto. O controlo dos dados está sem-
pre com a empresa e/ou utilizador, que é responsável pela qualidade dos 
dados e que também controla quem pode aceder aos mesmos. Através da 
atribuição de permissões, as normas também podem ser implementadas 
de forma fácil e abrangente.
Além disso, como estes dados não têm de ser introduzidos várias vezes, os 
dados são mais consistentes e de maior qualidade, o que também se refl ete 
na qualidade do projeto global, tendo sempre em conta as normas exigidas. 
A empresa Autewe GmbH, com sede em Überlingen, Alemanha, já analisou 
de muito perto o novo eSTOCK como um beta tester. O trabalho de equipa 
é também uma prioridade máxima para o cliente belga P&V Panels. “Numa 
empresa onde a engenharia é realizada em locais diferentes, e cada local tem o 
seu próprio foco especial, o EPLAN eSTOCK torna agora possível fornecer a cada 
local exatamente os componentes de que necessita. Uma partilha de dados 
como esta é efi ciente e pode ser facilmente adaptada conforme necessário”, diz 
o coordenador de engenharia Berny Pellaers da P&V Panels. 
O acesso à gestão de dados do dispositivo central na nuvem está dispo-
nível para todos os utilizadores do EPLAN com uma licença de subscri-
ção sem custos adicionais a partir da Plataforma EPLAN 2023. Isto vai de 

encontro com os princípios do fornecedor de soluções EPLAN de forne-
cer funcionalidades adicionais importantes como parte dos seus serviços 
de subscrição. 

WACHENDORFF: encoder absoluto industrial com 
Ethernet confi gurável com um clique
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
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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 fl exível. 
O cliente ao fazer uma 
encomenda, já não pre-

cisa de se preocupar com o protocolo, a resolução e o número de rota-
ções 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 confi gurável, e 
um navegador web à sua escolha. Demora menos de 5 minutos para ins-
talar o protocolo. Os rolamentos do encoder, que suportam cargas muito 
elevadas, garantem uma longa vida útil. Além destas ótimas propriedades 
mecânicas, no fabrico dos encoders são usados os mais recentes compo-
nentes eletrónicos e interfaces de comunicação. 
Estes robustos encoders absolutos magnéticos, devido à sua dinâmica e tec-
nologia de alta precisão, podem ser usados em áreas nas quais até agora 
só os encoders absolutos óticos podiam ser aplicados. Para mais informa-
ções consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/PR34. 

Novo trilho AX Rittal para instalação interior
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

Uma pequena mudança, 
mas um grande efeito no 
trabalho diário dos cons-
trutores e fabricantes de 
quadros elétricos – mui-
tas vezes são as pequenas 
coisas que fazem a dife-
rença. A Rittal prova isto, 
mais uma vez, com o novo 

trilho de instalação interna para o sistema de caixas compactas AX. Maior 
margem de manobra na caixa, mais espaço para uma maior densidade de 
embalagem? Essa pequena maravilha de estabilidade com maior capacidade 
de carga mostra como se faz.
A instalação em caixas compactas pode ser muito demorada e compli-
cada. Processos mecânicos, como perfuração, são frequentemente neces-
sários para fi xar componentes fora da placa de montagem, por exemplo, 


