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apenas alguns passos e o comprimento 

do cabo é enrolado no tambor - o conec-

tor do cabo fica do lado de fora da caixa. 

A utilização em espaços de co-working 

também é viável: aqui, o e-spool flex 

mini pode guiar cabos HDMI e de In-

ternet para computadores portáteis em 

estações de trabalho com diferentes uti-

lizadores. Em laboratórios, por exemplo, 

os cabos e mangueiras podem ser facil-

mente arrumados no teto. E mesmo em 

casa, na oficina ou na estação de carrega-

mento da sua bicicleta elétrica, o sistema 

de fornecimento de energia mantém os 

cabos arrumados.

O utilizador abre a caixa do enrolador, 

insere um cabo ou mangueira com um 

diâmetro entre 5 e 7 milímetros, fecha 

novamente a caixa e aparafusa-a no seu 

lugar. Agora é possível estender cabos 

até 3 metros no dia-a-dia. A cada 15 mm 

é ativado um mecanismo de bloqueio, 

que alivia a tensão do cabo e mantém o 

comprimento constante. O cabo é nova-

mente enrolado através de um sistema 

de mola - semelhante a um aspirador. 

Certificado de ouro 
para a Endress+Hauser

Endress+Hauser Portugal, S.A.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com 

A Endress+Hauser recebeu um certificado 

Gold Recognition Level na auditoria EcoVa-

dis, melhorando o resultado de 2021 com 

66 pontos. O resultado ilustra a grande 

importância que a Endress+Hauser atri-

bui à sua responsabilidade social corpo-

rativa e a abordagem estruturada que ela 

adota.

“Como uma empresa familiar, o con-

ceito de sustentabilidade está firmemente 

ancorado nos nossos valores”, enfatiza Mat-

thias Altendorf, CEO da Endress+Hauser. 

“Por esse motivo, fizemos da classificação 

EcoVadis uma de nossas principais figuras 

estratégicas. O certificado de ouro confirma 

que estamos na direção certa. Ao mesmo 

tempo, serve como uma avaliação objetiva 

da nossa responsabilidade social para com 

os nossos clientes.”

Foram avaliados 21 critérios na audi-

toria, incluindo meio ambiente, práticas 

trabalhistas, práticas comerciais justas e 

compras sustentáveis. A empresa obte-

ve uma classificação acima da média em 

todas as categorias, recebendo o certi-

ficado de ouro. A Endress+Hauser está, 

portanto, entre os 2% líderes de todos 

os fornecedores avaliados pela EcoVadis. 

Desde 2015, o Grupo publica um relató-

rio de sustentabilidade que analisa os as-

petos sociais, ambientais e económicos 

da gestão da empresa, dando uma visão 

holística do desenvolvimento do Grupo.

A EcoVadis administra uma platafor-

ma que permite às empresas avaliar os 

aspetos ambientais e sociais dos seus 

fornecedores. A pontuação estruturada 

simplifica o acompanhamento e a me-

lhoria do desempenho ambiental, social 

e ético em todo o mundo. Mais de 20 000 

empresas usam o EcoVadis para reduzir 

riscos, inovar e criar confiança e transpa-

rência entre parceiros de negócios.

DI-SORIC: tecnologias 
de manipulação e montagem

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
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Os processos de montagem muito 

complexos são divididos em múltiplas e 

simples tarefas. Habitualmente, em sis-

temas semiautomáticos ou totalmente 

automatizados, são aplicados sistemas 

de transporte ou mesas de indexação ro-

tativas. Os sensores do fabricante Di-soric 

são ótimos na verificação da presença, 

da posição, assim como na identificação 

e no rastreamento dos componentes, as-

segurando que o produto final responde 

ao nível de qualidade exigido.

Quando usamos o termo handling, 

isto é “manipulação”, para nos referirmos 

ao fornecimento de todos componen-

tes necessários a um processo de mon-

tagem e às suas tarefas individuais. O 

correto fornecimento dos componentes 

começa na deteção da presença do obje-

to, incluindo a verificação da sua posição, 

alinhamento e tamanho. Assim, como o 

controlo do fluxo de materiais por meio 

de códigos de barras. Os componentes 

pré-montados, sujeitos a um processa-

mento adicional, têm de ser cuidado-

samente removidos e registados, o que 

significa que estes componentes são 

classificados em recipientes especiais, 

embalados ou armazenados.

Para este tipo de aplicações, o fabrican-

te Di-soric tem uma ampla variedade de 

soluções, como sistemas de visão, leitores 

portáteis de códigos de barras, barreiras de 

luz. Estas soluções permitem verificações 

de presença precisas, remoção de objetos 

e identificação de produtos. Para mais in-

formações consulte a equipa comercial da 

Alpha Engenharia ou visite o website em 

www.alphaengenharia.pt/PR51. 

Protempis na Lusomatrix

LusoMatrix – Novas Tecnologias de Electrónica 

Profissional

Tel.: +351 218 162 625 · Fax: +351 218 149 482

www.lusomatrix.pt

A Protempis, em Portugal, é representa-

da pela Lusomatrix, constituindo assim 

uma das suas mais recentes represen-

tadas. Anteriormente esta representada 

era conhecida como a divisão de Time e 

Frequency da Trimble.

A Protempis projeta soluções de sin-

cronização personalizadas para empre-

sas, permitindo apresentar as suas tec-

nologias de tempo altamente eficientes 

e competitivas que podem ser criadas 

num produto personalizado que aten-

derá às suas necessidades específicas de 

tempo e frequência. O seu histórico sem 

igual de confiabilidade posiciona-a como 

líder de valor no setor da sincronização. 

Na Protempis é possível encontrar um 

produto de temporização que atenda às 

necessidades específicas solicitadas, por-

que dispõem dos recursos certos para 

entregar um produto personalizado su-

perior que atenderá às suas necessidades 

e prazos exclusivos. A sua equipa expe-

riente estuda os requisitos de tempo soli-

citados e determinará como poderá ofe-

recer a solução ideal de forma a ajudar o 

cliente a crescer. Os principais mercados 

para esta representada estão nas empre-

sas/aplicações que necessitem adicionar 
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ser rápidas de implementar, bem como 

poderosas, altamente disponíveis, bem 

protegidas e energeticamente eficientes. 

Isso é garantido pelo RiMatrix Micro 

Data Center, uma casa compacta para da-

tacenters completos com todos os prin-

cipais elementos do sistema OT, como 

recursos de rack, energia, climatização, 

monitorização e segurança correspon-

dentes. Além de ser utilizado como um 

edge data center em ambientes agres-

sivos, também pode fornecer a infraes-

trutura completa de TI para ambientes 

diversos, como escritórios ou super-

-mercados sem grandes mudanças es-

truturais, por exemplo. O RiMatrix Micro 

Data Center também pode fazer backup 

de dados em locais que exigem um alto 

nível de proteção física. 

Os novos Micro Data Centers Rittal 

são pré-configurados para diferentes 

aplicações. Isto economiza tempo, ace-

lera a configuração e reduz o consumo 

de energia, pois os componentes do 

sistema geral foram desenvolvidos de 

raiz com esse propósito. A Rittal tam-

bém desenvolveu um configurador que 

permite aos seus parceiros selecionar os 

datacenters certos para os seus clientes. 

Esta ferramenta online oferece uma veri-

ficação de viabilidade, garante um proce-

dimento do pedido sem erros e reduz o 

tempo necessário para a seleção, entrega 

e comissionamento.

Fontes de alimentação Weidmüller 
PRObas

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A família de produtos Weidmüller PRO-

bas compreende 12 versões com tensão 

de saída de 5, 12, 24 ou 48 V CC e uma 

entrada de longo alcance. Todas as uni-

dades possuem recursos de segurança 

abrangentes e são certificadas interna-

cionalmente. Devido à compatibilidade 

com os fusíveis eletrónicos, DC UPS e 

módulos de díodo, também são ideais 

para configurar sistemas de gestão de 

energia. Destacam-se pelo seu design 

compacto com montagem flexível (mon-

tagem em calha ou parede), elevada efi-

ciência até 95%, ampla temperatura de 

serviço de -25 a +70 °C (início em -40 °C) 

e aprovações internacionais (cULus, NEC 

Class2 e cCSAus).

Estas fontes de alimentação ga-

rantem competitividade por oferecem 

muitas soluções para responder aos pro-

blemas de falta de espaço, fiabilidade, 

durabilidade e integração digital em sis-

temas de controlo, juntamente com re-

cursos de IoT industrial (valor que será li-

bertado dos seus dados). Os conversores 

de potência robustos da Weidmüller são 

adequados para quase todas as aplica-

ções, nacionais ou internacionais. E tam-

bém pode encontrar a fonte de alimenta-

ção comutada para as suas necessidades 

na ampla gama de produtos do catálogo 

de produtos online da Weidmüller.

Na Weidmüller também ajudamos 

a identificar a fonte de alimentação co-

mutada correta para as suas necessida-

des, bastando entrar em contacto com 

os especialistas da marca alemã para 

agendar uma consulta completa. Ao 

escolher a fonte de alimentação correta 

deve ter atenção à longevidade, eficiên-

cia energética e fiabilidade. Enquanto as 

soluções de poupança de espaço estão a 

tornar-se cada vez mais a escolha óbvia 

devido à crescente variedade de recur-

sos envolvidos, a capacidade de comu-

nicação também desempenha um papel 

cada vez mais crítico. Estas fontes de ali-

mentação comutadas respondem a to-

dos os requisitos de produto, garantindo 

ao mesmo tempo que os seus negócios 

permaneçam eficientes e competitivos.

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
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Usa diferentes protocolos nas suas má-

quinas? É responsável pela reparação e 

nem sempre sabe o que espera? Com 

nosso encoder 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. Atra-

vés do website indicado pelo encoder do 

fabricante Wachendorff, o técnico pode 

importar a qualquer momento o pro-

tocolo 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 con-

figurável, e um navegador da web à sua 

escolha. Demora menos de 5 minutos 

para instalar o protocolo.

Os rolamentos do encoder, que su-

portam cargas extremamente elavadas, 

garantem uma longa vida útil. Além des-

tas excelentes propriedades mecânicas, 

no fabrico dos encoders são usados os 

mais recentes componentes eletrónicos 

e interfaces de comunicação. Estes ro-

bustos encoders absolutos magnéticos, 

devido à sua dinâmica e tecnologia de 

alta precisão, podem ser usados em áreas 

nas quais até agora só os encoders abso-

lutos óticos podiam ser aplicados.

Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR34.

PNOZ m C0: máximo desempenho 
e prestação, no menor espaço 
possível

Pilz Industrieelektronik, S.L.

Tel.: +351 229 407 594 

info@pilz.pt · www.pilz.pt

A Pilz conseguiu implementar uma au-

tomatização segura e económica para 

todos os tipos de máquinas num relé 

configurável, o PNOZ m C0 que se jun-

ta à família de aparelhos do sistema de 

controlo configurável PNOZmulti 2, com 

o objetivo de proporcionar uma para-

gem efetiva dos circuitos de segurança, 

mesmo para máquinas pequenas. Este 

sistema é idealmente adequado a qual-

quer máquina, tipo de fábrica, país ou in-

dústria. O PNOZ m C0 combina todas as 

caraterísticas de um sistema programável 
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Sensor de segurança sem contacto - SRF
Um inovador sistema de segurança para a fábrica inteligente do futuro
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os 4 tubos permitem taxas de vazão até 25% 

mais altas. Isso agiliza todas as operações 

nos negócios de óleo e gás e economiza 

dinheiro reduzindo, por exemplo, tempos 

inertes para a carga e descarga dos tanques 

de óleo. Outra vantagem é que as perdas de 

pressão indesejadas são muito menos signi-

ficativas. Os sensores Promass Q, disponíveis 

em aço inoxidável e em IP66/67, asseguram 

uma operação prolongada confiável e de 

baixa manutenção. Sendo assim, as con-

dições ambientais muitas vezes difíceis na 

área de alto mar com atmosfera húmida e 

respingo de água salgada não representam 

um problema. 

Inúmeras medições de teste comprova-

ram que a tecnologia de medição de vazão 

da Endress+Hauser é o melhor método para 

hidrocarbonetos viscosos (óleos pesados, be-

tume, entre outros) ou fluidos com gás arras-

tado. Isso é particularmente verdadeiro para 

Promass Q com tamanhos de linha DN 150 (6”) 

a 250 (10”). Graças à sua geometria de tubo de 

medição especial e a tecnologia de 4 tubos 

inovadoras com 2 pares de tubo de medição 

independentes ("2 em 1"), é possível realizar 

as medições de vazão e de densidade de for-

ma incomparável. Os transmissores Proline 

300/500, que podem ser combinados com 

sensores Promass Q, oferecem inúmeras ino-

vações e oferecem aos clientes um verdadeiro 

valor agregado nas suas fábricas. Eles incluem 

WLAN para operações sem-fio e configura-

ção no local, HistoROM para armazenamento 

seguro dos dados de configuração e do equi-

pamento, bem como a Tecnologia Heartbeat 

para verificação de diagnóstico, do equipa-

mento e monitorização de processo.

Adesão sem limites com a nova 
inovação tecnológica da LOCTITE  

Contimetra, Lda.

Tel.: +351 214 203 900

contimetra@contimetra.com · www.contimetra.com

Os novos adesivos universais estruturais da 

LOCTITE oferecem um rendimento melhorado 

em diferentes substratos e em condições dis-

tintas. Esta é uma tecnologia híbrida patentea-

da que reúne os principais atributos dos adesi-

vos estruturais e dos instantâneos. Poderíamos 

alguma vez imaginar que com 3 gramas de 

adesivo e apenas uma hora de cura uniríamos 

dois vagões de comboio, suportando um peso 

de mais de 200 toneladas? Já é possível, graças 

à nova inovação tecnológica apresentada pela 

LOCTITE, a marca mundial de referência em 

adesivos e vedantes. 

Esta é uma nova gama de adesivos uni-

versais estruturais, criados com uma tecno-

logia totalmente inovadora que permite rea-

lizar reparações rápidas e duradouras, bem 

como unir diferentes substratos em todo o 

tipo de condições. A nova fórmula patentea-

da de adesivos representa um grande desen-

volvimento que revolucionará os sistemas 

de design e montagem, otimizando assim os 

processos industriais. Além disso, os novos 

adesivos oferecem grandes soluções para 

desafios diferentes e um maior rendimento 

e versatilidade, assegurando um funciona-

mento ótimo e seguro para os utilizadores. 

Entre eles existe a LOCTITE HY 4090 com uma 

ótima resistência em condições extremas 

de temperatura e humidade. Por outro lado, 
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técnico requisitante do pedido de in-

tervenção, em caso de avaria – dire-

tamente no dispositivo móvel com a 

realização dos trabalhos.

Este recurso reflete bem a filosofia 

de desenvolvimento que sustenta o 

ManWinWin. Quando um cliente tem 

uma necessidade concreta, trabalha-

mos em conjunto, para encontrar uma 

solução funcional que tenha aplicação 

prática na realidade. Estes recursos 

são sempre incorporados no stan-

dard ManWinWin e disponibilizados 

de forma gratuita para todos os atuais 

clientes.

RUTRONIK atinge novo recorde 
no armazém logístico 
em Eisingen

RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

Tel.: +351 252 312 336 · Fax: +351 252 312 338

rutronik_pt@rutronik.com · www.rutronik24.com

A RUTRONIK Elektronische Bauelemente 

alcançou um novo recorde histórico no 

setor de logística em setembro de 2022. 

Durante o mês de agosto de 2022, o vo-

lume de negócios mensal do armazém 

central europeu da distribuidora ultra-

passou pela primeira vez a marca dos 100 

milhões de euros. Este resultado voltou a 

ser ultrapassado em setembro, com as 

vendas mensais a ultrapassarem os 109 

milhões de euros. Isto somado com os 

cerca de 200 000 coletas mensais dos 

funcionários do depósito, resulta num 

novo resultado recorde na história da 

empresa.

Uma cadeia de fornecimentos fun-

cional e uma logística fiável são cruciais 

na indústria eletrónica. Com a sua longa 

experiência e especialização, a RUTRONIK 

faz uma contribuição significativa para 

garantir a entrega pontual dos compo-

nentes eletrónicos necessários neste se-

tor. O recorde histórico alcançado pelo 

distribuidor em setembro de 2022 mos-

tra que a RUTRONIK é um parceiro de ne-

gócios fiável, mesmo quando há um for-

necimento acima do normal e desafios 

globais de gestão da cadeia de forneci-

mento. Com cerca de 200 000 recolhas, 

a RUTRONIK alcançou pela primeira vez 

uma faturação mensal de mais de 109 

milhões de euros apenas no centro logís-

tico europeu.

A RUTRONIK tem mais de 40 000 

clientes em todo o mundo. Além do 

centro logístico em Eisingen, a RUTRO-

NIK possui armazéns em Austin (Texas), 

Xangai, Singapura e Hong Kong. Todos os 

dias – até 290 milhões de componentes 

eletrónicos saem do centro de logística 

em Eisingen – com base numa média de 

13 000 recolhass diárias no armazém. A 

RUTRONIK segue uma estratégia delibe-

rada de regionalização e localiza centros 

logísticos em mercados relevantes, de 

forma levar em consideração os requisi-

tos regionais e garantir uma entrega efi-

ciente e pontual.

BERNSTEIN: elementos fixos 
e estações de trabalho rígidas 
estão a tornar-se uma coisa 
do passado

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Bernstein está a procu-

rar desenvolver produtos de elevada 

qualidade e com uma boa relação de 

custo-benefício. Assim, a Bernstein de-

senvolveu o sistema de sustentação CS 

480 B.fleX, que em comparação com ou-

tros sistemas disponíveis no mercado, 

tem um preço muito competitivo, pois 

consiste num simples tubo de aço de 

Ø48 mm e alguns componentes como 

o “Ergo.Slide" que permite o ajuste em 

altura dos componentes individuais de 

uma estação de trabalho (como teclado, 

rato e display); e o “Flex.Base"  uma solu-

ção de pedestal para estações de traba-

lho manobráveis.

Uma das vantagens do sistema 

de sustentação CS 480 B.fleX, é que o 

cliente pode construir um sistema per-

sonalizado, necessitando apenas de 

uma serra de metal para cortar o tubo 

no comprimento desejado – se neces-

sário – e uma chave hexagonal para 

fixar os acoplamentos e as juntas. Este 

sistema de sustentação – que pode ser 

montado no teto, na parede ou no chão 

– responde às particulares necessidades 

dos utilizadores que precisam de um 

posicionamento simples, rápido e ergo-

nómico. Para mais informações consulte 

a equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR27. 

Portugal segue em frente 
no concurso internacional 
da Phoenix Contact

Phoenix Contact, S.A.

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

www.phoenixcontact.pt

O xplore vai para a 2.ª ronda com 100 

equipas de 30 países. Estão identificados 

os projetos que vão avançar no concur-

so internacional “Xplore 2023 Technology 

Award”.

Os 11 membros do júri das áreas da 

ciência, indústria e associações anuncia-

ram a sua decisão durante a conferência 

Global xvention, em setembro de 2022. 

Mais de 170 equipas candidataram-

-se com projectos de investigação e de-

senvolvimento em sete setores: Social 

& Health, Smart Mobility, Environment, 

Smart Energy, Smart Industry, Digital Tech-

nologies and Education.

Uma equipa portuguesa formada 

por alunos da ESTG do Politécnico de 

Leiria foi selecionada na categoria “Smart 

Energy” com o projeto intitulado “Energy 

Measurement, Analysis and Management”. 

Para poder desenvolver o protótipo, a 

equipa tem como apoio três mil euros 

em equipamento da Phoenix Contact. 

As equipas têm um ano para realizar as 

suas ideias sustentáveis e os melhores 

projetos serão selecionados em outubro 

de 2023. 


