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dossier sobre hidrogénio
› PRF Hydrogen Solutions – armazenamento de hidrogénio
› modelos de negócio e instrumentos de financiamento 
 para a gestão de energia
› hidrogénio – o elemento integrador da transição energética portuguesa
› desafios tecnológicos na indústria do hidrogénio verde
› o que falta para cumprir os desígnios do Hidrogénio Verde?

nota técnica
› como desenhar instalações fotovoltaicas multi-inversor 
 ou como descentralizar as nossas instalações
› using power electronics and automation to simulate 
 solar PV systems
› aproveitamento solar térmico em piscinas, um estudo  
 experimental e numérico – 2.ª Parte
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por exemplo, nos ambientes Sivacon e Alpha (sistemas de distribuição 
de energia) integrando Simaris (ferramentas de planeamento) e a Plata-
forma EPLAN. Ambas as partes contribuirão com a sua experiência para 
benefício dos clientes comuns, de modo a permitir fluxos de trabalho 
mais eficientes na construção de equipamentos de comutação e na dis-
tribuição de energia.
A EPLAN oferece software e serviços de engenharia nas áreas da enge-
nharia elétrica, automação e mecatrónica. A empresa desenvolve uma das 
principais soluções de software a nível mundial para fabricantes de máqui-
nas, equipamentos de comutação e painéis de controlo. Adicionalmente, 
ajuda os clientes a simplificar processos de engenharia exigentes. A uni-
dade de negócio Produtos Elétricos da Siemens oferece produtos para a 
criação de infraestruturas elétricas seguras e eficientes ao nível da baixa 
tensão em edifícios e ambientes industriais, incluindo produtos de segu-
rança e controlo, dispositivos de medição e monitorização, interruptores 
e tomadas. O portefólio desta unidade de negócio inclui ainda ferramen-
tas de software para comunicação que podem ser usadas para ligar pro-
dutos de distribuição de energia a sistemas de automação industrial e de 
edifícios (imótica), bem como a sistemas IdC na nuvem.

Cleanwatts vai criar uma Comunidade de Energia 
Renovável com a Arquidiocese de Braga
Cleanwatts
Tel.: +351 239 791 400
decarbonize@cleanwatts.energy�www.cleanwatts.energy

A Cleanwatts ganhou o 
projeto para a criação da 
Comunidade de Energia 
da Arquidiocese de Braga, 
que tem como objetivo a 
sustentabilidade, a redu-
ção de custos relacionados 
com a energia desta insti-
tuição e, também, o com-

bate à pobreza energética entre as famílias carenciadas da região. Esta 
Comunidade tem as suas centrais fotovoltaicas distribuídas por edifícios 
da Arquidiocese e vem no seguimento de vários projetos que a empresa 
tem em desenvolvimento, nacional e internacionalmente, com instituições 
religiosas e de solidariedade social. No futuro, o projeto pretende incluir 
na Comunidade de Energia outras entidades, como as IPSS, os Colégios 
e outras instituições ligadas à Arquidiocese de Braga.
“Vamos instalar uma Central Fotovoltaica de 1,2 MWp, com mais de 2100 
painéis solares, nos telhados da Arquidiocese de Braga, que será integrada 
numa Comunidade de Energia Renovável”, explica Basílio Simões, funda-
dor e presidente da Cleanwatts, acrescentando que “além de alimentar a 
Arquidiocese com energia verde, vamos produzir energia suficiente para pos-
sibilitar que a Comunidade forneça ainda para apoiar famílias em situação 
de pobreza energética”. Além da redução de custos, a Arquidiocese de 
Braga torna-se, através deste projeto, carbon-positive, passando a gerar 
mais 27% de energia do que consome, e independentemente energeti-
camente, pois 45% da energia consumida passa a ser proveniente da cen-
tral solar (autoconsumo).
Apesar de o projeto estar ainda a nascer, já há planos para o futuro pró-
ximo: “a Comunidade Energética da Arquidiocese de Braga irá arrancar com 
a instalação dos painéis nos telhados da Arquidiocese (produtor-âncora) após 
o que a Cleanwatts angariará consumidores nesta região, de preferência 
com afinidades sociais e perfis de consumo complementares ao do produ-
tor-âncora”, explica Basílio Simões. “A Comunidade poderá, posteriormente, 
crescer com a adesão de novos membros produtores, que tenham telhados 

ou terrenos com capacidade para expandir a potência fotovoltaica insta-
lada. O impacto da Comunidade poderá ainda crescer com a introdução de 
outras fontes de geração renovável, como eólica, biomassa ou hidroelétrica, 
por exemplo”, frisa o responsável.

BERNSTEIN: nova geração de interruptores 
de segurança com bloqueio
Alpha Engenharia 
Tel.:+351220136963�Tlm.:+351933694486
info@alphaengenharia.pt�www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Existem máquinas, que 
mesmo depois de des-
ligadas, continuam com 
determinadas áreas ati-
vas em que o operador 
da máquina está impedido 
de aceder a estas áreas até 
que o movimento peri-
goso fique completamente 

parado. Por exemplo, na descida lenta das lâminas de uma serra ou na 
paragem de uma grande massa de um volante de uma máquina. 
Para garantir que todas as proteções permanecem fechadas enquanto 
existir uma condição perigosa, o fabricante Bernstein desenvolveu o 
novo interruptor de segurança SLC (Safety Lock) que é, em muitos 
aspetos, um avanço otimizado na funcionalidade do clássico interrup-
tor de segurança: em que os componentes sujeitos a esforços mecâ-
nicos, como a cabeça rotativa, são de metal. Tornando o interruptor 
de segurança extremamente robusto e durável. E que por outro lado, 
tem um corpo de plástico leve e funcional; em que além da função 
de desbloqueio manual no lado frontal do interruptor de segurança, 
que permite uma aber tura rápida da proteção de segurança por fora 
da área perigosa, o interruptor de segurança SLC possui a função de 
“saída de emergência” que permite a aber tura imediata da proteção 
de segurança dentro da área perigosa.
O novo SLC da BERNSTEIN é ideal, onde quer que os interrupto-
res de segurança com bloqueio sejam utilizados na proteção de uma 
máquina – por exemplo em máquinas de embalamento, de carpinta-
ria, de fresagem, de processamento de alimentos ou em máquinas de 
injeção, para citar apenas alguns exemplos. Para mais informações con-
sulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/PR7.

Zehnder Group Ibérica participou na 10.ª edição 
da conferência Passivhaus Portugal 
Zehnder Group Ibérica Indoor Climate S.A.
Tel.: +34 900 700 110
info@zehnder.es · www.zehnder.es

O Centro Cultural e de Congressos de Aveiro acolheu o maior evento 
Passivhaus e nZEB (Nearly Zero Energy Efficient Building) em Portugal, 
de 25 a 26 de outubro. A 10.ª Conferência Passivhaus 2022 é organizada 
conjuntamente pela Associação Passivhaus Portugal e Homegrid. Nesta 
edição decorreram vários workshops em 4 salas em simultâneo, focando 
os seguintes tópicos: envelope do edifício, air tightness, janelas e assom-
bramento, sistemas de ventilação e soluções de ar-condicionado. O Area 
Manager da Zehnder na Galiza e em Portugal, David Castro, deu um 
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Vulcano lança o novo termoacumulador elétrico 
NaturaAqua Compacto
Vulcano
Tel.:+351218500300�Fax:+351218500301
info.vulcano@pt.bosch.com�www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

A Vulcano lançou o novo termoacumula-
dor elétrico NaturaAqua Compacto, uma 
solução de aquecimento de água fiável, 
económica e adaptável. Ideal para espa-
ços reduzidos, o novo termoacumulador 
elétrico NaturaAqua Compacto da Vul-
cano apresenta uma construção de ele-
vado nível estético e potências de 1,2 kW 
e 2,0 kW. Com diferentes capacidades 
– 30, 50 e 80 litros – é compatível com 
soluções solares, funcionando também 
como equipamento de apoio elétrico, 
oferecendo, por isso, um ótimo grau de 
versatilidade, qualidade e confor to.

O termoacumulador elétrico NaturaAqua Compacto da Vulcano apre-
senta facilidade na instalação, utilização e manutenção. Com uma barra 
de fixação é possível mudar o aparelho sem acessório adicional de mon-
tagem universal; com um novo design, são fáceis de utilizar e intuitivos; 
e fáceis de realizar a manutenção, pois as resistências são acessíveis sem 

necessidade de esvaziar o termoacumulador ou retirá-lo da parede.
Os termoacumuladores elétricos Vulcano, com soluções para todas as 
necessidades de utilização, permitem usufruir do maior grau de conforto, 
ao disponibilizar água quente sempre que necessário, de forma rápida, com 
pressão e temperaturas constantes, garantindo o maior grau de poupança.

Sensores indutivos IRC40
 Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.
Tel.:+351213617060�Fax:+351213621373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt�www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

/company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Auto-
mation lançou a nova 
família de sensores indu-
tivos IRC40, uma solução 
robusta dedicada para apli-
cações indoor e outdoor que 
garante uma deteção pre-
cisa e fiável. 
Os sensores IRC40 são 

resistentes a condições operacionais extremas, como exposição a gran-
des variações de temperatura, pressão, e ciclos de lavagem a alta tempe-
ratura. A sua face de deteção pode ser montada em 5 posições distintas, 
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o que lhes confere uma elevada flexibilidade e de adaptação para as mais 
variadas aplicações. 
As principais caraterísticas da gama ICS E1 são uma face de deteção rota-
tiva que pode ser montada em 5 posições distintas sem necessidade de 
ferramentas adicionais; um suporte com sistema de desbloqueio rápido, 
para montagem ou substituição facilitada; 4 LEDs visíveis, um em cada 
canto do sensor, com funções de diagnóstico; certificação IP68 e IP69K 
que permite lavagem a alta pressão e alta temperatura; uma tempera-
tura de funcionamento de -25 a +80 °C; resistência a choques e vibra-
ções; um corpo compacto, 40 x 40 x 66 mm com ligação por ficha M12 
e uma montagem encastrada ou não encastrada e saída NA+NF. Com 
estes novos equipamentos a Carlo Gavazzi reforça a sua posição de refe-
rência como fornecedor de equipamentos e soluções inovadoras.

DISORIC: colunas de sinalização de fácil instalação, 
económicas e efi cientes
Alpha Engenharia 
Tel.:+351220136963�Tlm.:+351933694486
info@alphaengenharia.pt�www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

As colunas de sinalização, de 3 a 5 segmen-
tos, do fabricante Di-soric, com visibilidade de 
360°, são adequadas para aplicações indus-
triais. Tendo em conta a tarefa que temos em 
mãos, com as colunas de sinalização da série 
SBT-F e da série SBT-RGB, podemos configu-
rar uma ampla variedade de cores e opções 
de sinalização. Opcionalmente podemos 
incluir, também, uma sirene que é facilmente 
audível a longas distâncias. A instalação das 
colunas de sinalização da série SBT-F é bas-
tante fácil porque existem entradas digi-
tas para a codificação das cores padrão por 
segmento. As colunas de sinalização multi-

-segmento da série SBT-RGB são muito flexíveis porque com o controlo 
por IO-Link, além de podermos definir um número quase infinito de cores, 
podemos configurar por segmento o brilho e a intermitência da luz.
O design compacto e a elevada proteção das colunas de sinalização, do 
fabricante Di-soric, permite a sua aplicação, também, em condições de 
ambientais adversas. Para mais informações consulte a equipa comercial 
da Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR64.

Soluções sem fi os da Tekon Electronics com sensor 
embutido
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 
bresimar@bresimar.pt�www.bresimar.pt

A Tekon Electronics lançou uma nova gama de transmissores sem fios, 
que vão complementar a oferta de soluções de monitorização na família 
DUOS. Designados por DUOS InSensors, os novos modelos caraterizam-
-se por um design mais compacto, novidades ao nível de variáveis e pela 
segurança do sensor que está protegido no interior da caixa.
Com a nova gama de sensores sem fios, a família DUOS está capacitada 
para monitorizar variáveis em diversas aplicações com elevada afluência 
de pessoas – museus, escritórios, centros comerciais, instituições públicas, 
entre outros – ou espaços onde decorrem processos relacionados com 

as variáveis atmosféricas 
– armazéns de fermenta-
ção de bebidas, câmaras 
de refrigeração e conge-
lação, entre outros.
Todos os smart sensors
estão equipados com 
uma entrada digital dis-
creta para deteção de 

eventos do tipo aberto/fechado que possam ter impacto no compor-
tamento das variáveis monitorizadas pelos transmissores. Assim é possí-
vel correlacionar eventos com oscilações de valores registados. A nova 
gama de smart sensors tem agora soluções mais completas no que diz 
respeito à monitorização da qualidade do ar. Agora é possível monitorizar 
a pressão barométrica, juntamente com a temperatura, humidade e CO2.

Software de engenharia MOVISUITE®

SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew‑eurodrive.pt�www.sew‑eurodrive.pt

A nova versão compacta 
do software de enge-
nharia MOVISUITE® da 
SEW-EURODRIVE Por-
tugal já está disponível e 
difere da versão standard
no seguinte: 80% menos 
espaço no disco rígido 
(menos de 1 GB), 90% 

menos tempo de instalação e é ideal para utilização com conversores para 
instalação centralizada (no quadro elétrico) e descentralizada (no campo).
Com o MOVISUITE® compact pode parametrizar as suas unidades de 
forma rápida e otimizada, já que em menos de 15 minutos terá feito o 
download, instalação e está pronto a utilizar.

Novos fi ltros plissados para as unidades de ventilador 
e fi ltro Rittal
Rittal Portugal, Lda.
Tel.:+351256780210�Fax:+351256780219
info@rittal.pt�www.rittal.pt

Os novos filtros plissados para as unidades de ventilador e filtro Rittal 
TopTherm proporcionam tranquilidade aos operadores; o armário não 
se torna um coletor de poeira e os novos filtros plissados garantem 
que a categoria de proteção seja mantida e também podem reduzir o 
consumo de energia e os custos operacionais. As unidades de ventila-
ção com filtro, filtram o ar frio que é introduzido dentro do armário, 
obrigando o ar quente que aí existe, a sair através de um filtro de saída. 
É importante que a unidade de ventilação com filtro não reduza a cate-
goria de proteção do armário enquanto, o fluxo de ar volumétrico mais 
alto possível é alcançado. Assim, dissipa a carga térmica dos componen-
tes eletrónicos existentes no armário e evita a formação de hotspots.
As unidades de ventilação com f iltro devem ser projetadas para evitar 
a entrada de poeira e água pulverizada. A f iabilidade da junta, o for-
mato da lâmina e a escolha do material do filtro têm um papel vital mas 
o problema está nos detalhes, especialmente quando se trata deste 
último. Se o f iltro, por exemplo, estiver muito apertado não poderá 


