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igus: Uma grande ajuda a um baixo preço – com a automação do ReBel, a partir de 4970€
Automação em empresas de média dimensão? A igus mostra como isso pode ser fácil – e como os 
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F.Fonseca apresenta software TM AI+ Training 
Server da Techman Robot
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

 /company/ffonseca-sa

Através do TM AI+ existe uma série de problemas que ga-

nham solução. O software permite aos utilizadores proces-

sar uma enorme quantidade de amostras e construir um 

modelo de formação de deep learning de IA. Desse modo, a 

máquina é capaz de aprender a inferir princípios para classi-

ficação e deteção de objetos. 

O braço do robot pode executar facilmente tarefas de 

diferenciação com base nos princípios aprendidos. Assim, 

torna-se possível resolver problemas como, por exemplo, 

dificuldade por parte do utilizador em instruir o robot sobre 

como distinguir objetos com aspeto semelhante (exemplo: 

utilização da visão para classificar maçãs e romãs), ou em 

definir objetos que possuem múltiplas formas (exemplo: 

utilização da visão para detetar defeitos na superfície do 

produto, sendo que a deteção de defeitos pode assumir 

muitas formas diferentes). 

Tomadas para VE – CCS

Phoenix Contact, S.A.

Tel.: +351 219 112 760 · Fax: +351 219 112 769

www.phoenixcontact.pt

As novas tomadas de carregamento CHARX da Phoenix 

Contact E-Mobility permitem o carregamento de baixa e 

alta potência (HPC) de veículos elétricos. As tomadas do 

Sistema de Carregamento Combinado (CCS) permitem o 

carregamento contínuo até 250 A, e temporariamente até 

500 A a 1000 V. Esta é a taxa de carga mais alta atualmente 

disponível, tornando possível carregar um veículo em ape-

nas alguns minutos.

As tomadas de carregamento CHARX CCS têm uma se-

ção transversal do cabo DC de 95 mm2, o que permite maior 

potência. Os elementos centrais da tomada de carregamen-

to foram projetados para melhorar a deteção de tempera-

tura e a tecnologia de conexão entre os cabos e contactos. 

O veículo pode então regular a corrente de carga solicitada 

dinamicamente com base na avaliação da temperatura. As 

gerações anteriores de entradas CCS não eram capazes de 
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gama de indústrias, desde máquinas-fer-

ramentas à manipulação de materiais até 

à indústria automóvel.

Com 28 tipos diferentes de cabos hí-

bridos para motores Siemens, Beckhoff, 

SEW e Bosch Rexroth, a igus tem a maior 

gama de cabos híbridos para calhas ar-

ticuladas com disponibilidade imediata. 

Com a expansão da série CF280, a igus 

está a seguir a tendência contínua da 

tecnologia híbrida. A especialista em ca-

bos também oferece a sua série de cabos 

CF280 com um revestimento exterior 

em PVC como o CF220. Desta forma, os 

custos adicionais podem ser reduzidos 

neste segmento de cabos híbridos. Os 

cabos chainflex podem ser comprados 

confecionados ou ao metro. Como com 

todos os seus cabos, a igus também ofe-

rece uma garantia até 36 meses no novo 

cabo híbrido SEW.

Gama de soluções robóticas 
de tamanho reduzido e elevada 
flexibilidade

Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.pt

Os robots industriais da série VS da Denso 

Robotics combinam velocidade, flexibili-

dade e o design compacto num só robot, 

direcionados para aplicações com espa-

ços de instalação reduzidos.

Considerando que a produtividade 

é um indicador chave nas aplicações de 

robótica, a velocidade de execução é o 

ponto central desta gama de robots in-

dustriais. Aliando as outras caraterísticas 

à velocidade que pode ser alcançada, os 

modelos podem atingir tempos de ciclo 

notáveis, inferiores a 0,35 segundos, con-

soante a tarefa.

A gama de robots industriais VS dis-

põe de inúmeras opções que podem ser 

selecionadas para melhorar o seu de-

sempenho – duas orientações de mon-

tagem do painel de conetores, cablagem 

interna até ao 6.º eixo para sinais elétricos 

e Ethernet, vários tipos de acabamento/

pintura para classes de proteção espe-

cíficas, unidade de bateria externa para 

backup do encoder, unidade de desblo-

queio de cada eixo, entre outras. O design 

e funcionalidades da série VS fazem com 

que estes modelos sejam apropriados 

para aplicações de packaging, manipu-

lação e montagem, dentro de diversas 

indústrias. Os modelos VS-068 e VS-087 

podem ser revestidos com uma manga 

protetora, de forma a integrar aplicações 

na indústria alimentar. Os robots indus-

triais da série VS estão preparados para 

serem integrados com o controlador 

RC8A.

BERNSTEIN: a conexão 
em série dos sensores segurança 
não compromete o nível 
de segurança PLe

Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O SRF – uma abreviatura de Safety RFID 

– monitoriza os movimentos dos equi-

pamentos de proteção, como portas ou 

proteções metálicas de uma máquina. 

Este sensor protege o operador sempre 

que um dispositivo de segurança não 

está devidamente fechado. Ao desen-

volver este novo produto, a BERNSTEIN 

prestou uma especial atenção ao sistema 

de diagnóstico que acompanha o sensor. 

O sistema fornece uma grande quantida-

de de informação, centralizada e flexível, 

que é útil numa produção inteligente.

Os dados de diagnóstico são envia-

dos para o controlador da máquina via 

I/O Link ou, em alternativa, são exibidos 

num smartphone utilizando a tecnologia 

NFC. Desta forma, 20 diferentes itens de 

informação podem estar disponíveis por 

cada sensor – mesmo quando ligado 

em série. Estes dados podem ser usados 

para uma manutenção preditiva baseada 

numa deteção precoce de falhas, impe-

dindo por vezes uma paragem dispen-

diosa. Se a fonte de alimentação falhar, 

via NFC, uma memória resolve o pro-

blema. Se uma falha for detetada numa 

saída de emergência, existe a opção de 

desligar a máquina de forma controlada 

antes que a paragem de emergência seja 

atuada. Evitando danos nas ferramentas 

ou nas peças de trabalho. A ligação em 

série dos sensores não compromete o 

nível de segurança e é realizada por um 

cabo não blindado standard de 4-fios, 

evitando um custo extra em acessórios. 

Em conformidade com a norma ISO 

14119, o sensor de segurança SRF possui 

um nível de segurança até PLe.

Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR13.

WEG investe na capacitação de seus 
colaboradores através da formação 
Six Sigma

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG tem vindo a investir na capacita-

ção de colaboradores dentro da meto-

dologia Six Sigma, visando a otimização 

dos processos produtivos, a contínua 

excelência operacional e o aumento de 

competitividade. O programa Six Sigma 

é internacionalmente reconhecido pelo 

processo de melhoria contínua e contri-

bui para a identificação de problemas e 

oportunidades. Presente nas fábricas da 

WEG em Portugal, Brasil, China, México, 

Argentina e Estados Unidos, tanto nas 

áreas técnicas como nas administrati-

vas, este programa já beneficiou mais de 

1870 colaboradores em todos os níveis 

hierárquicos da empresa.

Os profissionais são treinados por 

meio de níveis de aprofundamento da 

metodologia, denominados Belts, sen-

do estimulados a desenvolver os seus 

projetos, a apresentar os resultados e a 

contabilizar os ganhos. Ao todo, já foram 

implementados mais de 2400 projetos.

Na WEG Portugal está prevista a con-

clusão, em junho, de 2 turmas em Design 

for Six Sigma nos níveis Black Belt e Yellow 

Belt. Está ainda programada a abertura de 

uma nova turma de Green Belt, a partir de 

setembro com o objetivo de incentivar 

um maior desempenho organizacional e 
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Bernstein: a nova geração de interruptores 
de segurança com bloqueio
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Existem máquinas, que mesmo depois de desligadas, conti-

nuam com determinadas áreas ativas. Em que o operador da 

máquina está impedido de aceder a estas áreas até que o mo-

vimento perigoso 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 fe-

chadas enquanto existir uma condição perigosa, o fabrican-

te Bernstein desenvolveu o novo interruptor de segurança 

SLC (Safety Lock) que é, em muitos aspetos, um avanço 

otimizado na funcionalidade do clássico interruptor de se-

gurança: em que os componentes sujeitos a esforços me-

cânicos, 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 fun-

cional; em que além da função de desbloqueio manual no 

lado frontal do interruptor de segurança, que permite uma 

abertura 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 abertura imediata da 

proteção de segurança dentro da área perigosa.

O novo SLC da Bernstein é ideal, onde quer que os in-

terruptores de segurança com bloqueio sejam utilizados na 

proteção de uma máquina – por exemplo em máquinas de 

embalamento, de carpintaria, de fresagem, de processa-

mento de alimentos ou em máquinas de injeção, para citar 

apenas alguns exemplos. Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website 

em www.alphaengenharia.pt/PR7.

Redutores de precisão com sensores: notável 
potencial para o mercado de cobots

Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: +34 934 803 410 · Fax: +34 933 729 250

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt

 /SchaefflerGroup/

 /company/schaeffler/

Os redutores de precisão RT da Schaeffler foram desenvolvi-

dos para aplicações exigentes e particularmente dinâmicas 

com um torque elevado. Os redutores de precisão estão 


