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Introdução
_

Fundada em 1982, a Bresimar Automação, S.A.
é uma empresa familiar especializada em
automação industrial.
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EXPERIÊNCIA
INOVAÇÃO
KNOW-HOW
DINAMISMO

Com presença no mercado há 35 anos, a Bresimar
Automação é hoje reconhecida pela qualidade dos
produtos e serviços que disponibiliza, assim como pelo
portefólio de marcas internacionais inovadoras e de
grande prestígio no mercado da automação.
A aposta na inovação, qualidade e formação contínua
dos seus recursos humanos, tem garantido uma posição
consolidada e proporcionado o crescimento das suas
áreas de negócio, tendo como objectivo primordial a
satisfação dos seus clientes.
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A
_ Bresimar
Carlos Breda
Fundador e CEO
Com muito trabalho e dedicação foi
possível transformar a Bresimar no que
é hoje: uma empresa de referência,
com olhos postos no futuro e com um
crescimento contínuo.
O nosso compromisso permanece
inalterável ao longo dos anos. Estamos
empenhados em promover e fornecer
produtos, soluções e sistemas de
automação adequadas ás exigências do
mercado e dos nossos Clientes.
Acreditamos no futuro, o que na
Bresimar é visto com serenidade e
responsabilidade, o que nos inspira a
traçar novas metas com uma aposta
permanente na qualidade e inovação.
Todo o nosso empenho e dedicação foi
obtido com a contribuição de uma Equipa
de pessoas competentes e responsáveis,
mas também através das sinergias e
8

parcerias que fazemos há mais de 35
anos com os nossos clientes.
Mais do que Clientes, procuramos criar
e manter relações duradouras e de
confiança mútua.
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A
_ Bresimar

Valores
Compromisso
Escolhemos e assumimos envolvermonos e responsabilizarmo-nos pelas
soluções oferecidas aos nossos clientes,
comprometendo-nos com a excelência
de produto e de serviço da nossa
organização. A dedicação do nosso
tempo ao cliente é o nosso compromisso
para com este último, todos os dias.

Visão

Missão

Ser uma empresa de referência no mercado
onde atuamos, inovadora e de prestígio, ao
nível de soluções globais e à medida de cada
cliente, de forma a criar valor e a superar as
expectativas de todos os stakeholders da
Bresimar Automação.

A missão da Bresimar Automação engloba
as seguintes vertentes:
• Fornecer soluções globais em automação
e engenharia aos nossos clientes, para
os quais desenvolvemos as nossas
competências e o nosso trabalho, através
da criação de valor;
• Posicionarmo-nos como uma empresa
altamente competitiva e com notoriedade
e prestígio no setor de mercado onde
atuamos;
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• Apresentar as melhores soluções,
adaptadas às exigências e necessidades
de cada cliente;
• Desenvolver e produzir um
portfólio de produtos com vista ao
alargamento do sucesso de negócio
no mercado internacional, garantindo a
competitividade e a excelência a longo
prazo da organização.

Trabalho em Equipa
Fazemos justiça à expressão “Espírito
de equipa”, através do espírito de união,
de coesão e de entreajuda. A nossas
cultura organizacional de felicidade e
de bem-estar é incutida por todos os
colaboradores, pois reconhecemos que,
para ter clientes felizes, devemos manter
os colaboradores felizes.
Excelência
Procuramos a excelência e investimos
na melhoria contínua para atingirmos a
excelência, de forma constante. Fazemos,
portanto, da excelência não um ato, mas
um hábito.
Responsabilidade
Assumimos as nossas acções,
dentro e fora da organização. Esta
responsabilidade inclui não só a
nossa equipa, como também a nossa
comunidade local, uma vez que o
nosso sentido de responsabilidade
recai igualmente sobre o nosso dever
de cooperar com as instituições e as
associações da nossa comunidade local.
Integridade
Regemo-nos por uma conduta íntegra e
de elevada ética empresarial. Integridade
não é um valor só, mas requer a
compreensão de vários valores incutidos
pela liderança da organização, como o
respeito, a humildade, a igualdade, entre
outros valores incutidos a toda a equipa.
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A experiência adquirida ao longo de 35 anos de existência

O capital humano é o capital primordial de qualquer

permite-nos afirmar que a Bresimar Automação é uma

organização. Desta forma, sentimos a necessidade diária

empresa feita de pessoas e são elas que constituem o

de partilhar e de incutir uma cultura organizacional

capital mais valioso da empresa. Por essa razão, a Bresimar

baseada nos seguintes pilares:

Automação tem assumido um compromisso com as melhores
práticas no desenvolvimento do seu trabalho e dos seus
recursos humanos, assentes numa política baseada nos
seguintes princípios:
▪▪ Promoção do desenvolvimento profissional e pessoal dos
colaboradores, garantindo o ajuste de competências às
funções que desempenham;
▪▪ Disponibilização de condições e meios adequados para

O CAPITAL
MAIS VALIOSO
SÃO AS
PESSOAS

LIDERANÇA
A nossa capacidade e vontade de ir mais longe permitenos inspirar a motivar as pessoas e as equipas para
alcançar e superar resultados.
TALENTO

a motivação e satisfação de todos os colaboradores da

Confiamos nas nossas capacidades e no nosso talento

organização;

para ultrapassar novos desafios; criamos oportunidades

▪▪ Criação de um ambiente de trabalho saudável e de apoio,

para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional.

com as condições de higiene e segurança necessárias no
dia-a-dia;
▪▪ Oferta de perspetivas de emprego durável e com
remunerações competitivas.
Como prova do reconhecimento e valorização do capital
humano, a Bresimar Automação tem alcançado diversos
prémios, que distinguem a nossa empresa pela excelência das
suas práticas de recursos humanos.
Prémios e Reconhecimentos

EQUIPA
Com o espírito de união, coesão e entreajuda, fazemos
justiça à expressão “espírito de equipa”. Somos Bresimar,
e toda a nossa orgânica respira a identidade, a cultura e os
valores da Bresimar.
INOVAÇÂO
Somos uma equipa inovadora, criativa e antecipamos
oportunidades. Estamos em constante processo de
inovação no produto, no processo e até na forma de
trabalhar.
SUCESSO
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Estamos focados nos resultados, na integridade e na
excelência. A qualidade dos nossos produtos e da nossa
performance é o que nos leva ao sucesso.
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História
_
FUNDAÇÃO

AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

CERTIFICAÇÃO
DE QUALIDADE

PRODUÇÃO DE
SONDAS

EXPANSÃO DAS
INSTALAÇÕES

DELEGAÇÃO
LISBOA

SOCIEDADE
ANÓNIMA

ASATEK E TEKON

NOVA GERAÇÃO

FORMAÇÃO

35 ANOS

1982

1992

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2014

2016

2018

Início da atividade
como Bresimar
- Sociedade de
Equipamentos
Elétricos, LDA.
Comercialização
de materiais
elétricos para
a indústria,
construção civil e
naval.

Reorientação da
empresa para
o crescimento
e focus na área
da automação
industrial.

Início de acordos
comerciais para
a importação e
representação
exclusiva em
Portugal com os
fabricantes das
principais marcas
de equipamentos
para a automação
industrial.

1985

Certificação de
Qualidade da
empresa pela
Norma NP EN ISO
9001:2000.

Reorganização
dos processos
de produção
de sensores de
temperatura e
nível.
Melhoria e
aumento da
capacidade
produtiva.

Construção do
segundo edíficio
da Bresimar
Automação para
ampliação das
instalações e áreas
de negócio.

Abertura da
delegação
comercial
da Bresimar
Automação na
Taguspark em
Oeiras, Lisboa.

A empresa passa
a ser designada
por Bresimar
Automação S.A.
afirmando-se
como líder em
automação
industrial

Criação e registo
das marcas
ASATEK e TEKON
Electronics.

Mudança de
Instalações e
Inauguração da
sede de Aveiro

Criação do
departamento ASA
permitiu desenvolver
e implementar
sistemas integrados
de automação e
apoiar a Bresimar na
assitência técnica pré
e pós-venda

A Bresimar tornase membro da
rede PME Inovação
(COTEC) e do Pólo
das Tecnologias
de Produção
(PRODUTECH).

Obtenção da
Certificação NP
4457 - Gestão
da Investigação,
Desenvolvimento e
Inovação (IDI);
Construção do 3º
edifício Bresimar
para ampliação das
instalações e áreas de
negócio.

1999

2001

2009

2011

Entrada da segunda
geração na empresa.

A Bresimar
torna-se uma entidade
formadora certificada
pela DGERT.

1º Lugar ranking das
empresas mais felizes
Happiness Work;
1º lugar no setor da
Indústria e 4º lugar no
ranking das pequenas
empresas no indice de
Excelência

Início da atividade
internacional.
Investimento em IDI
com a marca Tekon

23º lugar no
ranking das
Melhores
empresas para
trabalhar em
Portugal;

11º Lugar no ranking
de melhores empresas
para trabalhar em
Portugal;
2º lugar no ranking
geral das pequenas
empresas e 1º no setor
Indústria no Índice da
Excelência.

2013

2015

2017

14

15

CONTRATOS DE
REPRESENTAÇÃO

NOVAS
INSTALAÇÕES

ASA

PME INOVAÇÃO

NÚCLEO DE ID+I
CERTIFICAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
DE QUALIDADE

PREMIAÇÃO
EM RECURSOS
HUMANOS

Engenharia
_
O desenvolvimento exponencial da indústria e o contacto
direto com importantes e reconhecidas marcas no setor da
automação, levaram a Bresimar Automação a constituir um
departamento capaz de fornecer suporte e assistência técnica
ao portefólio de marcas comercializadas e complementar a
atividade core da empresa.
Foi assim que o departamento de Aplicações e Sistemas de
Automação (ASA) surgiu. Este departamento complementa
a vertente técnica da empresa, tornando-a capaz de dar
respostas de automação integradas e personalizadas às
necessidades e requisitos dos seus clientes.

Assim, no âmbito da engenharia, a Bresimar Automação
disponibiliza soluções ao nível de:
▪▪ Robótica e Automação Industrial
▪▪ Sistemas de Supervisão e controlo (SCADA)
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sistemas de Visão Artificial
Gestão de Energia
Gestão Técnica de Edíficios
Servo-sistemas e motion control
Desenvolvimento de software
Suporte e Assistência técnica
Formação e programação

O departamento ASA é composto por uma equipa
multidisciplinar, que se dedica ao estudo, projeto e
implementação de sistemas integrados de automação.
Tendo por base o portefólio de marcas e produtos
comercializados, estes podem ser personalizados e adaptados
às necessidades e requisitos de diversas indústrias, tais como
alimentar, cortiça, gás, etc. Como complemento a este serviço,
o departamento criou a marca ASATEK, marca própria de
desenvolvimento de aplicações de software de automação,
capaz de incorporar e gerir os sistemas criados.
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Investigação,
Desenvolvimento
e Produção
_
A Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+I) é um
pilar estratégico no crescimento da Bresimar Automação e da
unidade de negócios Tekon Electronics.
Criada em 2011, a Tekon Electronics é uma marca registada
da Bresimar Automação. Com autonomia a nível estratégico e
totalmente focada no desenvolvimento de atividades de I&D+I,
tem como foco a adaptação do processo de desenvolvimento e
produção às necessidades específicas de cada cliente.
Todavia, o principal alinhamento estratégico tem por base
o compromisso com a I&D+I, que tem contribuído para a
elaboração de soluções pioneiras no mercado nacional, com
elevado potencial de exportação. Estas soluções definem as
orientações da atividade para novos nichos de negócio, com
características distintas dos anteriormente explorados pela
Bresimar Automação.
A evolução tecnológica para sistemas wireless advém do
enorme potencial, capaz de agregar valor à experiência
produtiva da Bresimar Automação, de mais de 20 anos, em
processos de produção de sondas de temperatura e nível, onde
é uma referência no mercado.
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Formação
_
UM PLANO DE FORMAÇÃO
À MEDIDA
A Bresimar Automação assume como principal estratégia
formativa a elaboração de conteúdos de elevada componente
técnica, no sentido de dotar os formandos de autonomia e
know-how, que lhes possibilite adquirir competências técnicas
para a adequada execução das suas tarefas.
Estas formações são distribuídas ao longo do ano e ocorrem
nas instalações da Bresimar Automação, em Aveiro e em
Lisboa. As formações são ministradas por profissionais da
área e num número limitado de formandos, de forma a
potenciar a interatividade entre os participantes e uma melhor
aprendizagem. Além da formação anualmente planeada, a
Bresimar Automação realiza também formações à medida,
nas suas próprias instalações ou do cliente, ajustadas às
necessidades dos mesmos.
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Automação
_

Ao longo dos anos, a Bresimar Automação tem pautado
a sua atividade na comercialização de produtos de
qualidade e tecnologia de ponta, tendo-se especializado
em equipamentos e sistemas para a aplicação em
diversos campos de automação industrial, onde detém a
exclusividade de diversas marcas conceituadas.
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UMA GAMA DE
PRODUTOS
COMPLETA E
GLOBAL

Com 35 anos de existência, a Bresimar Automação
representa um vasto portefólio de marcas reconhecidas
internacionalmente, às quais presta apoio e assistência
técnica pré e pós-venda. Com esse portefólio, a
empresa disponibiliza uma gama completa de soluções
direcionadas às necessidades dos seus clientes.

TEKON
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SOLUÇÕES WIRELESS

SONDAS DE CABEÇA / DIN-RAIL

ONE

As soluções de temperatura universal cablada permitem
atender aos mais rigorosos requisitos de operação nos
ambientes de processos industriais. Devido às suas dimensões
reduzidas, estes apresentam-se como uma solução ultraflexível que pode ser instalada na cabeça de conexão do
sensor, no lugar de blocos terminais tradicionais. Para soluções
de quadro elétrico, os transmissores poderão ser instalados em
calha DIN.

A solução ONE permite a conversão do sinal analógico e
a transmissão sem fios dos sensores de temperatura mais
comuns. Com longo alcance de comunicação (até 4 Km LoS),
esta solução foi desenvolvida para integração com os padrões
industriais, permitindo integrar 16 transmissores com 1
gateway com saída modbus e 8 saídas analógicas de 4-20mA,
possibilitando a operação em ambientes exigentes onde a
ligação por fio seria inviável.

A Tekon Electronics é uma marca
registada da Bresimar Automação
especializada no desenvolvimento
e produção de soluções industriais
sem fios. Tendo como foco a
internacionalização estabelecese como uma marca focada na
Industria 4.0 e IoT.

SISTEMAS
DE MEDIÇÃO
E MONITORIZAÇÃO
24

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

SOLUÇÕES WIRELESS
SOLUÇÕES CABLADAS
TRANSMISSORES DE TEMPERATURA DE CALHA DIN
ISOLADORES E CONVERSORES DE SINAL

SOFTWARE

DUOS

IOT PLATFORM

O DUOS é a solução para monitorização de variáveis de
temperatura, humidade e CO2. Com uma elevada duração

A Plataforma IOT da Tekon permite agregar numa solução
todos os dados provenientes dos sensores multimarca da sua
instalação. Estes dados podem ser agregados em dashboards
para análise intuitiva, parametrizando alarmes e avisos que
permitem a monitorização da instalação, prevendo eventuais
problemas. A plataforma possibilita a instalação na Cloud ou
na infraestrutura do cliente.

de bateria e longo alcance de comunicação (até 4 Km LoS), a
solução foi projetada para integrar até 55 transmissores por
gateway, em ambientes frios ou submergida em água (IP67).
Esta solução foi desenvolvida para cumprir com os exigentes
standards da indústria agroalimentar.
PLUS
A solução PLUS permite a monitorização de sensores
convencionais multimarca, com saída analógica, permitindo
com apenas um transmissor o envio do sinal de múltiplos
sensores para conexão a um PLC, SCADA, PC ou HMI.

TEKON
ELECTRONICS
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TEKON ELECTRONICS

www.tekonelectronics.com

SONDAS DE TEMPERATURA
Termoresistências, termopares, termístores e canas
pirométricas
▪▪ Temperaturas de -200 a +1700ºC
▪▪ Diâmetros a partir de 0,25mm
▪▪ Modelos para agro-alimentar
▪▪ Revestimentos especiais
▪▪ Isolamento mineral

A Tekon é uma marca registada
da Bresimar Automação que
desenvolve e fabrica sondas de
temperatura e de nível, à medida
das necessidades do cliente
e adaptadas às mais diversas
aplicações e exigências. Presente
no mercado há mais de 30 anos.

SONDAS DE
TEMPERATURA
E DE NÍVEL
26

SONDAS DE NÍVEL
Ligação elétrica por cabeça, conector ou cabo
▪▪ Versões à medida do cliente
A Bresimar dispõe de uma elevada capacidade de execução À
medida do cliente, em todo o tipo de sondas de temperatura e
sondas de nível, com diferentes dimensões e variados tipos de
acessórios, adaptadas às mais diversas aplicações e exigências.

Vários tipos de ligação elétrica
▪▪ Cabeça
Plástico (PA)
Metálicas (em alumínio ou aço inox)
▪▪ Cabo
Silicone
Trança metálica
PTFE
Fibra de vidro
PVC
▪▪ Conector
▪▪ Caixa metálica ou plástica
Vários tipos de ligação mecânica
▪▪ Rosca (BSP, NPT, Métrica)
▪▪ Flange
▪▪ Agro-alimentar
▪▪ Ligação rápida
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PC’S INDUSTRIAIS
A Beckhoff disponibiliza PCs Industriais de diferentes formatos
e configurações de hardware, oferecendo as melhores soluções
para cada aplicação. Os PCs, desenhados para trabalhar em
ambientes industriais, são equipados com componentes de
elevado desempenho e padrão de qualidade.
Com uma grande variedade de produtos e formatos,
asseguram uma ótima adaptação às diferentes aplicações e
necessidades de controlo específicas.

A Beckhoff é uma marca alemã
especializada em soluções na
área da automação, que apresenta
no seu portefólio PCs Industriais,
módulos de controlo I/O e
componentes Fieldbus, bem como
Drive Technology e software para
automação.

TECNOLOGIAS
DE AUTOMAÇÃO
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

PCs INDUSTRIAIS
EMBEDDED PCs
MÓDULOS I/O
DRIVE TECHNOLOGY/ACIONAMENTOS
TWINCAT

EMBEDDED PCs
A Beckhoff integrou a tecnologia de PC com os módulos I/
Os, formando os embedded PCs modulares da série CX, de
montagem em calha DIN. Os controladores CX combinam
dois tipos de equipamentos: PCs Industriais com autómatos
programáveis (PLCs).
Os embedded PCs da série CX são indicados para aplicações
de controlo de média, alta complexidade, onde são necessárias
as características e as capacidades de um PC Industrial, mas
com uma melhor relação preço/performance.
Com a utilização do software de controlo TwinCAT, podem
ser desenvolvidas aplicações de monitorização, automação e
controlo de eixos associadas a redes de comunicação
industriais, módulos I/Os compactos ou modulares e também
módulos I/Os EtherCAT. Estão disponíveis em versões com
sistemas operativos Microsoft Windows CE, Embedded
Compact 7, XP Embedded, Embedded Standard 2009 e
Embedded Standard 7.

Lightbus, PROFIBUS DP/FMS, Interbus, CANopen, DeviceNet,
ControlNet, Modbus, Fipio, CC-Link, SERCOS interface,
RS232/RS485, Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, PROFINET e
USB. Complementarmente, estão disponíveis módulos de
comunicação master para sub-redes,
nomeadamente AS-i, EIB, LON e DALI.

DRIVE TECHNOLOGY/ACIONAMENTOS
Servodrives digitais compactos, servomotores síncronos,
motores lineares, motores passo-a-passo e caixas redutoras
planetárias.
Juntamente com a tecnologia de controlo baseada no software
de controlo TwinCAT e nos controladores baseados em PC, esta
combinação de produtos é ideal para as mais exigentes
aplicações de posicionamento e controlo de eixos.
O software TwinCAT dispõe de um conjunto de funcionalidades
PTP, NCI e CNC e de bibliotecas de programação que
completam o software de controlo.

TWINCAT
O software de controlo TwinCAT torna um qualquer PC num
controlador de tempo real, com programas de automação e
com controlo de eixos PTP/NCI/CNC, funções de segurança,
integração de automação científica e robótica.
Simultaneamente, o TwinCAT integra o editor de programação
para todos os controladores da Beckhoff: do mais avançado PC
até aos pequenos PLCs.

MÓDULOS I/O
Uma gama completa de módulos de interface de comunicação
industrial, associadas a um conjunto alargado
de módulos de I/O para sinais simples
e complexos. Estão disponíveis desde
módulos para a ligação de sinais
digitais e analógicos até módulos
para comunicações série ou módulos
de segurança. Com esta família de
produtos é possível criar soluções à
medida das necessidades de cada
aplicação.
A Beckhoff dispõe de módulos de
interface para as seguintes redes de
comunicação industrial: EtherCAT,
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iX PANELS
SOLUÇÃO COMPLETA DE HARDWARE E
SOFTWARE

iX DEVELOPER
O SOFTWARE DE EDIÇÃO HMI COM A MELHOR
PLATAFORMA GRÁFICA

iX X2 base – A gama de consolas económicas:

Oferece um conjunto alargado de funcionalidades e

▪▪ Displays de 5”, 7” e 10”

conectividade, que reduzem significativamente o tempo de

▪▪ Processador ARM9 400MHz

engenharia:

▪▪ Portas série 2xRS232 e 2xRS485
▪▪ Porta Ethernet 10/100 Mbps

▪▪ Funcionalidades Básicas:
Ambiente de programação amigável

A BEIJER Electronics é uma marca
sueca que apresenta uma gama
completa de produtos para interface
Homem-Máquina para qualquer
tipo de aplicação, desde a automação
industrial, aplicações móveis,
infraestruturas ou indústria naval.

iX X2 pro – A gama de consolas de elevada performance:

Gestão de receitas, alarmes, tarefas e dataloggers

▪▪ Displays de 4”, 7”,10” 12” e 15”

Utilização de objetos pré-definidos

▪▪ Processador i.MX6Solo Single Cortex-A9 1.0GHz

Configuração de níveis de acesso

▪▪ Portas série 2xRS232 e 2xRS485

Múltiplas linguagens

▪▪ Portas Ethernet 1x10/100 Mbps

Comunicação com PLCs – mais de 60 drivers, importação de
variáveis de PLC, OPC Server

iX Runtime - a solução HMI para outras plataformas.
Oferece a possibilidade de criar aplicações de visualização
noutras plataformas de hardware (W7,W10)

INTERFACES DE
VISUALIZAÇÃO
(HMI)
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▪▪
▪▪
▪▪

iX PANELS
iX HMI SOFTCONTROL
iX DEVELOPER

iX HMI SOFTCONTROL
CONTROLO E VISUALIZAÇÃO INTEGRADOS
O Software iX HMI SoftControl é uma combinação de dois grandes

▪▪ Conectividade IT:
Acesso a dados com OPC UA
Criação de relatórios em Excel e PDF
Distribuição de alarmes a outras consolas/impressoras/ emails
Acesso remoto via web browser
Importação/exportação de receitas por FTP, USB ou cartão SD

produtos de automação – o iX HMI e o CODESYS. Com uma
tecnologia moderna e de elevada performance, a aplicação de

▪▪ Funções avançadas:

visualização pode ser unificada com a aplicação de controlo

Programação scripts em C#

no mesmo dispositivo de hardware. Adicionando módulos de

Utilização de componentes .NET

I/O standard consegue-se configurar uma aplicação escalável,

Criação de templates

económica e simultaneamente inovadora.

Suporte de objetos do Windows, Internet Explorer, Media Player e
PDF Reader
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SENSORES INTELIGENTES
Tecnologia IO-Link presente nos mais diversos tipo de sensores
e soluções.
▪▪ Sensores de proximidade
(indutivos, capacitivos e de campo magnético)

▪▪ Plataformas TBEN-S e TBEN-L ethernet multi-protocolo
dedicadas a soluções RFID;
▪▪ Antenas de curto e longo alcance UHF e HF;
▪▪ Diversas soluções de tags para as mais diversas aplicações;
▪▪ Cabos e conectores dedicados à tecnologia RFID;
▪▪ Terminais de mão RFID com leitor de código de barras e códigos 2D;

▪▪ Sensores para válvulas/atuadores

▪▪ Soluções RFID adaptadas à Indústria 4.0

▪▪ Sensores fotoelétricos

▪▪ Módulos OPC-UA para interligação a sistemas ERP

▪▪ Sensores ultrassónicos

A Turck é uma marca alemã
reconhecida mundialmente por
oferecer soluções inovadoras para
automação industrial.
É o parceiro ideal para soluções
inteligentes IoT e para a Indústria
4.0 com especial enfoque em
sensorização e comunicação
industrial.

SENSORES
INTELIGENTES

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA RFID
SOLUÇÕES PARA AMBIENTES ATEX
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SENSORES INTELIGENTES
AUTOMAÇÃO E REDES DE CAMPO
TECNOLOGIA RFID
PRODUTOS E SISTEMAS ATEX

▪▪ Sensores de caudal, pressão e temperatura
▪▪ Encoders e sensores de rotação sem contacto
▪▪ Réguas lineares indutivas e magnéticas
▪▪ Sensores de inclinação
▪▪ Acoplamentos indutivos sem contacto
▪▪ Conectores, cabos e outros acessórios para sensores

AUTOMAÇÃO E REDES DE CAMPO

AMBIENTES EXPLOSIVOS ATEX
Na presença de ambientes ATEX, a Turck apresenta
também soluções na parte sensorial, sistemas de interface
e condicionamento de IOs baseados nas redes de campo
intrinsecamente seguras presentes no mercado, tanto em Zona
1 como em Zona 2.
▪▪ Sensores de proximidade Namur

Sistemas de aquisição de IOs e PLCs baseados nas várias

▪▪ Barreiras de protecção segurança intrínseca IM e IMX12

redes de campo industriais: Profinet, Ethernet-IP, Modbus-TCP,

▪▪ excom® condicionador I/Os para Zona 1, Zona 2 e Zonas não Atex

Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, Interbus, AS-Interface e

▪▪ BL20 plataforma modular de aquisição de IOs para Zona 2

EtherCAT. Soluções inovadores adaptadas para a Indústria 4.0

▪▪ Caixas de junção Atex IP20 e IP67

▪▪ CoDeSys software de desenvolvimento e engenharia
▪▪ BL20 plataforma modular de aquisição de IOs IP20
▪▪ BL67 plataforma modular de aquisição de IOs IP67

▪▪ Cabos, conectores, derivadores e outros acessórios de
conectividade para Zonas Atex
▪▪ Soluções RFID BL20 adaptadas às Zonas Atex

▪▪ TBEN-S e TBEN-L plataforma de aquisição de IOs IP67
▪▪ Blcompact condicionador IOs IP67
▪▪ TX500 Consolas “2 em 1” HMI + PLC
▪▪ Soluções Cloud e OPC-UA adaptadas à Indústria 4.0
▪▪ Soluções inovadores para a Industria, conceito ARGEE e BEEP

TECNOLOGIA RFID
Líder mundial em sistemas modulares para
soluções de rastreabilidade por RFID, a Turck
possui diversas soluções que podem aumentar
a produtividade da sua empresa. Soluções UHF
e HF tanto para ambientes industriais como
para áreas com risco de explosão, Atex.
▪▪ Soluções RFID UHF e HF;
▪▪ Soluções RFID baseadas em plataforma
modulares BL20 e BL67;
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SENSORES
A Banner Engineering possui uma ampla variedade de
sensores e soluções para resolver os mais diversos problemas
e aplicações na automação industrial.
▪▪ Sensores fotoelétricos
▪▪ Sensores ultrassónicos
▪▪ Sensores de medição Laser

A Banner Engineering é uma
marca americana, líder mundial,
que projeta, fabrica e desenvolve
soluções e produtos inovadores
de elevada performance
e qualidade na área da
sensorização, visão, iluminação
e controlo industrial.

SOLUÇÕES WIRELESS

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA DE MÁQUINAS
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SENSORES
SOLUÇÕES WIRELESS I/O
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA DE MÁQUINAS
SISTEMAS DE VISÃO

▪▪ Sinalização e indicação para soluções Pick-to-Light e Put-to-Light
▪▪ Botões touch IO-Link e RGB de elevada performance

SEGURANÇA DE MÁQUINAS
A Banner possui uma completa linha de equipamentos para
proteção humana em máquinas e processos automatizados.

▪▪ Sensores de marca, cor e luminescência

▪▪ Barreiras de segurança

▪▪ Amplificadores e fibras óticas

▪▪ Controladores programáveis de segurança

▪▪ Sensores para deteção de veículos

▪▪ Scanners de segurança

▪▪ Barreiras de medição e contagem

▪▪ Encravamentos de segurança

▪▪ Sensores de análise de vibração e temperatura

▪▪ Relés de segurança
▪▪ Dispositivos de comando bimanual ergonómicos

SOLUÇÕES WIRELESS

▪▪ Dispositivos de paragem de emergência

Os sistemas wireless da Banner podem operar nos mais

SISTEMAS DE VISÃO

diversos ambientes eliminando assim a necessidade de
cablagem dispendiosa.

SENSORES

▪▪ Sinalizadores e indicadores locais LED, IO-Link e RGB

▪▪ DXM100 controladores wireless para a Internet das Coisas (IoT)
▪▪ DX80-PM soluções wireless IO pré-mapeadas

Os sistemas de visão e iluminação avançada da Banner
Engineering permitem responder às mais exigentes aplicações
da indústria.

▪▪ DX80 Performance soluções wireless IO de elevada performance

▪▪ Sistemas de visão iVu Plus Gen2

▪▪ DX80 Multi-Hop soluções wireless IO com base em

▪▪ Sistemas de visão inteligentes VE

repetidores e partilha de informação

▪▪ Sistemas de visão PresencePLUS P4

▪▪ Data Rádios wireless para transmissão de redes de campo

▪▪ Controladores de visão avançados PresencePLUS PRO e PRO II

▪▪ Sensores wireless Q45

▪▪ Leitores de códigos de barras, códigos 2D entre outros

▪▪ Soluções wireless com aprovação ATEX

▪▪ Sistemas de visão para aplicações OCV/OCR

▪▪ Antenas direcionais, omnidirecionais, yagi, etc

▪▪ Soluções IP68 de elevado grau de protecção

▪▪ Supressores de pico

▪▪ Lentes C-mount

▪▪ Acessórios

▪▪ Soluções de iluminação para sistemas de visão

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
A gama de iluminação e sinalização da Banner Engineering
permite apresentar uma solução para quase todo o tipo de
necessidades e requisitos do mercado.
▪▪ Iluminação LED multi-color para tarefas industriais
▪▪ Soluções de iluminação para sistemas de visão
▪▪ Pro Editor para soluções
personalizadas com diversos
efeitos e animações RGB
▪▪ Torres de sinalização LED de
alta intensidade, IO-Link e RGB
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INDICADORES E CONTADORES DIGITAIS
A Red Lion é conhecida pela sua ampla gama de indicadores

A Red Lion é uma marca americana
que se dedica à conceção e fabrico
de instrumentação digital para a
indicação e controlo, usando a mais
avançada tecnologia como garantia
da qualidade dos seus produtos.

INDICAÇÃO E
CONTROLO
▪▪
▪▪
▪▪
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INDICADORES E CONTADORES DIGITAIS
CONTROLO DE PROCESSO E MEDIÇÃO
ACONDICIONADORES DE SINAL /
CONVERSORES / GATEWAYS
PRODUCTIVITY STATION

ACONDICIONADORES DE SINAL/
CONVERSORES/GATEWAYS

de painel, contadores, tacómetros, voltímetros e equipamentos

Uma gama completa de acondicionadores de sinal e módulos

de controlo digital. Desde os modelos mais básicos aos mais

de comunicação para responder aos requisitos técnicos mais

sofisticados, esta linha de produtos dá grande liberdade de

comuns, incluindo ligação a PCs e diversos tipos de montagem

escolha, permitindo selecionar a visualização ideal, a dimensão

standard.

e as capacidades de programação a um preço ajustado às

Fazem parte desta família de produtos os gateways de

necessidades. Com possibilidade de comunicação industrial

comunicação para interligação dos produtos da Red Lion às

por RS232/RS485 e com os protocolos DeviceNet, PROFIBUS,

redes de comunicações industriais assim como os gateways

MODBUS, podem disponibilizar os dados a sistemas de

para adaptar diferentes redes de comunicações industriais

controlo de nível superior.

abertas.

CONTROLO DE PROCESSO E MEDIÇÃO

PRODUCTVITY STATION

Controladores PID, acondicionadores de sinal e unidades de

A ProducTVity Station permite transformar um simples LCD

aquisição de dados para o mercado de controlo de processo.

ou Plasma num ecrã para controlo de produtividade ou num

A conceção baseada em microprocessador assegura a

sistema Andon. Equipada com entrada DVI/HDMI, permite

flexibilidade e precisão para as aplicações mais complexas.

fazer a recolha, gravação e visualização dos indicadores chave

Para facilitar a integração, estes equipamentos estão

de produtividade (KPIs) e mensagens de estado das máquinas

disponíveis em versões com comunicações diretas a PLCs e com

de produção em qualquer TV, monitor ou projetor.

redes de comunicação industriais.

Com uma biblioteca com mais de 200 drivers, a ProducTVity
Station pode comunicar com PLCs, drives de motores,
controladores de movimento, leitores de código de barras, etc.
Adicionalmente, pode também ser expandida com módulos de
entradas/saídas digitais e analógicas, para ligação de sensores.
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MODEMS
Os modems são os pioneiros na comunicação de dados. A
Insys-icom é das poucas empresas que continua a oferecer
uma linha de modems industriais que vão desde os modems
analógicas via linha telefónica, banda larga via internet e via
móvel (GSM).

GATEWAYS / BRIDGE
A INSYS-icom é uma empresa
especializada em soluções para
comunicação industrial M2M e
em IoT. Na sua gama de produtos,
possui modems, routers, e
equipamentos de controlo através
de VPN.

O Insys SDSL oferece uma comunicação em banda larga

IMON
Custo-benefício elevado. Com interface pré-instalada para
interação com LOGO da Siemens e para comunicações Modbus
TCP/RTU. Possuem várias interfaces de comunicação e permite
conexão móvel até 3G.
Série EBW
Routers industriais básicos para aplicações padrão. Com
diferentes versões, das quais 4G, 3G, LAN, WLAN/HSPA e
WLAN.

através de linhas privadas e com a possibilidade de ter uma
distância física entre ambos os extremos de até 15km.

ROUTERS

SERVIÇO DE VPN SEGURA
O serviço icom Connectivity Suite – VPN oferece um serviço
que permite comunicações com routers com capacidade

Os routers M2M/IOT são a interface de comunicação usada

de VPN, Computadores e outros dispositivos através de um

por máquinas, plantas e outros dispositivos nas redes

ambiente de VPN extremamente seguro. Toda a integração e

modernas. Todos os routers e gateways da Insys-icom

gestão dos dispositivos neste serviço é bastante simples.

permitem roteamento do IP profissional e providenciam a

COMUNICAÇÕES
M2M e IoT
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MODEMS
GATEWAYS / BRIDGE
ROUTERS
SERVIÇO DE VPN SEGURA

maior segurança possível nas comunicações. Além disso,
possuem uma interface de usuário uniforme baseada na web
e um sistema operacional reforçado em Linux. Todos estes
equipamentos podem ser integrados num serviço de rede VPN.
Série SCR
Gateway moderno para IoT com computação de linha de ponta.
Versão LAN ou 4G e com interface série.
Série MRO
Routers all-in-one compacto. Contém interface série RS232 e
pode ser utilizado como router, modem ou switch. Ambiente
Linux integrado.
Série MRX
Routers completamente modulares em
plataforma industrial. Com 3 variantes
básicas para LAN, ADSL ou 4G. Pode ser
expandido através de cartas opcionais que
possuem 2G/3G/4G, switch com 4 portas
LAN, USB 2.0, RS232, RS485 e entradas/
saídas digitais ou VDSL/ADSL.
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SISTEMA DE MARCAÇÃO LASER

SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO INDUSTRIAL

▪▪ Soluções de marcação laser para o setor automóvel,

▪▪ Leitores de código de barras fixos industriais:

metalomecânica, equipamento médico, eletrónica,

▪▪ Leitores Laser 1D;

embalagem e indústria de plásticos.

▪▪ Imagens 2D;

▪▪ Tecnologias mais avançadas de marcação:
- Fibra

▪▪ Leitores omnidirecionais;
▪▪ Leitores portáteis.

- DPSS (IR, Green, UV)
- CO2

A Datalogic é líder global em
tecnologia nos mercados de
automação de processos e captura
automática de dados, especializada
no projeto e produção de leitores
de código de barras, computadores
móveis, sensores para detecção,
medição e segurança, visão e
sistemas de marcação a laser.

LASER

SISTEMAS DE
IDENTIFICAÇÃO
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SISTEMAS DE GRAVAÇÃO A LASER DE FIBRA E CO2
BARREIRAS DE SEGURANÇA SLIM E COMPACTAS
SENSORES PARA A INDÚSTRIA
SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO INDUSTRIAL
SISTEMAS DE VISÃO

BARREIRAS DE SEGURANÇA SLIM E
COMPACTAS
▪▪ Barreiras de segurança de classe 2 e 4, relés e sensores
de segurança. As barreiras estão disponíveis em modelos
para proteção do corpo, dedos e mãos, e nas versões mais
avançadas integram as funções EDM, blanking, Anti-

SISTEMAS DE VISÃO
▪▪ Sensores e Câmaras de Visão inteligentes para controlo de
qualidade, para verificação de superfícies e para aplicações
de medição e posicionamento.
▪▪ As versões de identificação permitem a leitura e verificação
OCR/OCV e também a descodificação de código de barras
e DataMatrix, permitindo a rápida resolução das aplicações
comuns em diferentes tipos de indústrias.

Interferência, cascata e muting.

SENSORES PARA A INDÚSTRIA
▪▪ Fotocélulas: universais, de formato tubular, miniatura,
compactas, fibra ótica, de ranhura, etc. Estão disponíveis com
emissão laser e luz infravermelha e com diferentes tipos
de função de deteção como reflexão direta, retro reflexão
emissor-recetor, supressão de fundo, contraste, cor e
luminescência.
▪▪ Dispositivos fotoelétricos para medição: sensores de
posicionamento, distância, dimensão, ulrassónicos e de área.
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BARREIRAS DE SEGURANÇA
EOS2 / EOS4
▪▪ Barreiras compactas de categoria 2 (EOS2) – SIL 2 e SILCL 2;
▪▪ Barreiras compactas de categoria 4 (EOS4) – SIL 3 e SILCL 3;
▪▪ Modelos com unidade de controlo integrada;
▪▪ Resolução a partir de 14 mm;
▪▪ Possibilidade de ligar em cascata (master/slave);
▪▪ Alcance até 20 m.
VISION

A ReeR é uma marca italiana de
referência a nível mundial na
indústria de automação, sendo
responsável pelo fabrico de
equipamentos na área da segurança
industrial para proteção de pessoas
expostas a máquinas ou áreas
perigosas.

SOLUÇÕES
DE SEGURANÇA
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BARREIRAS DE SEGURANÇA
CONTROLADOR DE SEGURANÇA PROGRAMÁVEL
INTERFACES E RELÉS DE SEGURANÇA
SENSORES DE SEGURANÇA SEM CONTACTO

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Barreiras de categoria 2 - SIL 2 e SILCL 2;
Modelos com unidade de controlo integrada;
Resolução a partir de 20 mm;
Função de muting;
Possibilidade de ligar em cascata (master/slave);
Alcance até 16 m (modelo especial até 60 m);
Caixas opcionais com todas as funções de muting.

ADMIRAL
▪▪ Barreiras de categoria 4 – SIL 3 e SILCL 3;
▪▪ Modelos com unidade de controlo integrada e função blanking;
▪▪ Resolução a partir de 14 mm;
▪▪ Possibilidade de ligar em cascata (master/slave);
▪▪ Alcance até 18 m.
JANUS
▪▪ Barreiras de categoria 4 – SIL 3 e SILCL 3;
▪▪ Função de muting;
▪▪ Modelos com reflexão no espelho;
▪▪ Alcance até 60 m;
▪▪ Caixas opcionais com todas as funções de muting.
SAFEGATE
▪▪ Barreiras de categoria 4 – SIL 3 e SILCL 3;
▪▪ Barreira de segurança programável por hardware ou
software, com funções de segurança e de muting integradas;
▪▪ Os modelos parametrizáveis por hardware (SM/SMO)
permitem a configuração da lógica de muting e de outros
parâmetros, através das ligações elétricas do conetor
principal;
▪▪ Nos modelos programáveis por software (SMPO) a
configuração é realizada através do programa Safegate
Configuration Software – SCS;
▪▪ Lâmpada de muting e sinalização integrada na própria
barreira (modelos SMO/SMPO);
▪▪ Resolução de 30 ou 40 mm;
▪▪ Alcance até 12 m.

CONTROLADOR DE SEGURANÇA
PROGRAMÁVEL – MOSAIC

▪▪ O MOSAIC é um controlador de segurança modular e
configurável, utilizado para proteger máquinas ou instalações.
Recorrendo ao MOSAIC, é possível controlar diversos sensores
de segurança e dispositivos de comando através da elaboração
de programas lógicos, de forma fácil e intuitiva, recorrendo ao
software MSD - MOSAIC Safety Designer.
▪▪ Permite adicionar módulos de expansão com entradas e
saídas digitais/relé;
▪▪ Disponíveis módulos de expansão para vários protocolos de
comunicação: Profibus DP, EtherCAT, PROFINET, DeviceNET,
Ethernet IP, entre outros;
▪▪ Programação por USB com o software MSD gratuito;
▪▪ Drive para cartão de memória (opcional) para programa;
▪▪ Capacidade para 128 entradas, 32 saídas de segurança e 48
saídas de estado/sinalização;
▪▪ Design compacto: 22.5 x 99 x 114.5 mm.

INTERFACES E RELÉS DE SEGURANÇA

▪▪ Equipamentos que se encontram entre as barreiras de
segurança e os circuitos de controlo de uma máquina ou de
uma determinada instalação.
▪▪ Módulos de interface para barreiras de segurança:
- AD SR1
- AD SRM
▪▪ Relés de segurança para barreiras de segurança com EDM:
- AD SR0
- AD SR0A

SENSORES DE SEGURANÇA SEM CONTACTO

▪▪ Os sensores de segurança sem contacto são utilizados
para monitorizar a posição de dispositivos de segurança
deslizantes, articulados ou removíveis.
A Reer disponibiliza duas gamas:
- Magnéticos: MAGNUS MG
- Codificados RFID: MAGNUS RFID
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SISTEMAS DE VISÃO ARTIFICIAL
E DE MEDIÇÃO
▪▪ Sistemas de visão
▪▪ Sensores de deslocamento laser
▪▪ Sensores de deslocamento indutivos
▪▪ Micrómetros óticos
▪▪ Microscópios digitais

A Keyence, com mais de 40
anos de existência, é uma marca
japonesa inovadora e líder no
desenvolvimento e produção de
equipamentos de automação e
inspeção industrial.

COMPONENTES DE AUTOMAÇÃO
E CONTROLO
▪▪ Leitores de código de barras 1D e 2D
▪▪ Leitores de código de barras portáteis
▪▪ Controladores lógicos programáveis (PLC)
▪▪ Sensores de fluxo
▪▪ Indicadores eletrónicos/contadores digitais
▪▪ Barreiras de segurança
▪▪ Eliminadores de eletricidade estática/ionizadores

SISTEMAS DE
MEDIÇÃO LASER
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SISTEMAS DE VISÃO
E CONTROLO
▪▪
▪▪
▪▪

SISTEMAS DE VISÃO ARTIFICIAL E DE MEDIÇÃO
COMPONENTES DE AUTOMAÇÃO E CONTROLO
SENSORES DE PRECISÃO

SENSORES DE PRECISÃO
▪▪ Sensores de fibra ótica
▪▪ Sensores fotoelétricos
▪▪ Sensores laser
▪▪ Sensores de contacto
▪▪ Sensores de cor (RGB)
▪▪ Sensores de proximidade
▪▪ Sensores de pressão
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CONVERSORES DE FREQUÊNCIA
FRENIC Micro AS1S
O FRENIC Micro AS1S é uma gama de conversores económica
que demonstra grande eficácia a baixo custo. De dimensões
reduzidas, o Frenic Micro é de fácil instalação e tem porta RS485(RJ45) incorporada. Disponível em modelos trifásicos de
0.4 a 3.7kW e monofásicos de 0.4 a 2.2kW.
FRENIC Mini C2

A Fuji Electric é uma marca japonesa,
com mais de 30 anos de existência,
sendo reconhecida como parceira
de excelência no fornecimento
de variadores de frequência e
controladores de processo.

O FRENIC Mini C2 é a nova geração de conversores compactos.
Suporta as necessidades de alta performance de máquinas e
equipamentos industriais, com controlo vetorial, funções de
poupança de energia, controlo PID, porta RS485 incorporada e
consola opcional com porta USB. Disponível em modelos
trifásicos de 0.4 a 15kW e monofásicos de 0.1 a 2.2kW.

O FRENIC Ace é um conversor multifacetado graças às suas

CONTROLADORES
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CONVERSORES DE FREQUÊNCIA
CONTROLADORES DE PROCESSO

O AQUA é o conversor dedicado às aplicações de bombas.
Possibilita o controlo de até 9 bombas, vem com controlo PID,
relógio de tempo real, funções lógicas (PLC), funções de
poupança de energia e várias opções de comunicação.
Disponível em modelos trifásicos de 0.75 a 710kW, filtro
EMC incorporado para todas as potências e reactância DCR
incorporada até 90kW.
FRENIC HVAC
O HVAC é o conversor para as aplicações de ventilação (AVAC).
Com funções específicas para ventiladores e compressores,
vem com controlo PID, relógio de tempo real, funções lógicas
(PLC), funções de poupança de energia e várias opções de
comunicação.
Disponível em modelos trifásicos de 0.75 a 710kW, filtro
EMC incorporado para todas as potências e reatância DCR

FRENIC Ace

CONVERSORES
DE FREQUÊNCIA

FRENIC AQUA

inúmeras possibilidades. O FRENIC Ace vem com funções

incorporada até 90kW.

lógicas (PLC), duas portas RS485 incorporadas (compatível

CONTROLADORES DE PROCESSO

com CANopen) e função de segurança. Em cartas opcionais,

Os controladores de processo são essenciais em diversas

estão disponíveis vários protocolos de comunicação.

aplicações. Com um design renovado os controladores da Fuji

Tem também disponível um modelo para Bombagem Solar e

possuem entrada universal parametrizável (RTD, termopar,

outro com funções especiais para Bombagem e Ventilação.

tensão/corrente) e permitem vários tipos de controlo de

Disponível em potências até 220kW.

processo, desde o controlo mais simples ON/OFF ao típico
controlo PID, possuem também um controlo Fuzzy PID com

FRENIC MEGA

auto-tuning que permite suprimir os efeitos negativos de

O FRENIC MEGA é a série de alta performance da Fuji. A gama

overshoot e perturbações externas de processos industriais.

dispõe de modelos trifásicos de 0.4kW a 630kW. Dispõe de

Isto faz com que sejam eleitos os melhores controladores para

filtro EMC incorporado, controlo vetorial dinâmico, módulo e

condições extremas de temperatura.

resistência de frenagem incorporados até 22kW, possibilidade

Além de ter um painel frontal à prova de água, estes

de controlo externo do binário, auto-tuning em contínuo e

controladores vêm com diversos tamanhos, permitindo

controlo PID incorporado, entre
outras características
avançadas.

selecionar o controlador que melhor se adapta a cada aplicação.
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ELECTRIC

MOTORES AC

SERVOMOTORES

▪▪ Motores AC combinados com redutores (KII)

▪▪ Gama NX

▪▪ Motores AC com regulação de velocidade (DSC)
▪▪ Motores com grau de proteção IP67 (FPW)

MOTORES DC
▪▪ Motores brushless a gama compacta com regulação de

GUIAS/ATUADORES LINEARES
▪▪ Cilindros motorizados
▪▪ Atuadores lineares motorizados
▪▪ Atuadores Rotativos

velocidade:

A Oriental Motor é uma marca
japonesa que apresenta no seu
portefólio mais de 7000 soluções
de acionamento.
Todos os produtos são reconhecidos
pela elevada qualidade e construção
tendo por base as mais exigentes
normas internacionais.

▪▪ Motor e drive com entrada AC (BX2, BLE2 e BMU)
▪▪ Motor e drive com entrada DC (BLH e BLV)

MOTORES PASSO-A-PASSO

VENTILADORES
▪▪ Módulos de refrigeração
▪▪ Ventiladores de fluxo axiais

▪▪ Motores passo-a-passo com feedback (AR/AZ)
▪▪ Motores passo-a-passo sem feedback (RKII)
▪▪ Drives com/sem funções de posicionamento integrados
▪▪ Motores passo-a-passo (PKP e PK)

MOTORES
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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MOTORES AC
MOTORES DC
MOTORES PASSO-A-PASSO
SERVOMOTORES
GUIAS/ATUADORES LINEARES
VENTILADORES
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ORIENTAL
MOTOR

ROBOTS

CONTROLADORES

Gama que inclui robots de 4, 5 e 6 eixos.

Controladores de robot compactos e facéis de usar.

Com capacidade de elevação de carga até 20kg, um alcance

Devido ao seu design modular, a sua manutenção é realizada

de até 1298mm e uma velocidade de aproximadamente

com facilidade e rapidez.

11.500 mm/s.

▪▪ Controladores de robot
▪▪ Controladores de movimento

Robots de 5 e 6 eixos

▪▪ Controladores industriais programáveis

Movimento contínuo de alta velocidade, corpo compacto para
economia de espaço.

A Denso é uma marca japonesa
com mais de 50 anos no
desenvolvimento de robots
industriais.
Líder mundial em pequenos robots
industriais com mais de 100 mil
unidades instaladas.

ROBOTS
INDUSTRIAIS
▪▪
▪▪
▪▪
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ROBOTS
CONTROLADORES
SOFTWARE

▪▪ VP Series
▪▪ VS Series
▪▪ VM Series

SOFTWARE
Ampla gama de softwares para programar os robots DENSO
e dispositivos periféricos a partir de um PC ou PLC , simulando
linhas de produção reais.

Robots de 4 eixos

▪▪ Wincaps III

Com operação contínua de alta velocidade e alta precisão, esta

▪▪ ORiN 2 SDK

gama apresenta excelente rigidez e portabilidade.

▪▪ RC VIsion

▪▪ HSR Series

▪▪ EMU

▪▪ HS-A1 Series

▪▪ VRC

▪▪ HM Series

▪▪ Mobile Tools

Robots de pórtico compactos
Com fixação ao teto, composto por um eixo linear permitindo
que o robô trabalhe sobre si mesmo apresentando uma forma
compacta.
▪▪ XR Series
Robots colaborativos

Human-friendly, compacto e portátil permite que seja
transportado para qualquer lugar e automatizar tarefas no
imediato. Não necessita de conhecimento especializado, tornando
a operação extremamente fácil.
▪▪ Cobotta
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DENSO ROBOTICS

ENCODERS ÓTICOS, SISTEMAS DE MEDIDA
MAGNÉTICOS E DE POSICIONAMENTO
▪▪ Encoders incrementais óticos/magnéticos
(ROTAPULS/ROTAMAG)
▪▪ Encoders absolutos óticos/magnéticos
(ROTACOD/ROTAMAG)
▪▪ Encoders de fio (DRAW-WIRE)
▪▪ Encoders lineares incrementais (LINEPULS)
▪▪ Encoders lineares absolutos (LINECOD)

A Lika Electronic é uma marca
italiana presente no mercado
desde 1982.
Tem um vasto portefólio no
desenvolvimento e fabrico
de encoders óticos, sistemas
de medida magnéticos e de
posicionamento.

▪▪ Posicionadores (DRIVECOD)
▪▪ Sistemas de eixos NC, indicadores, conversores de sinal
e interfaces (POSICONTROL)
▪▪ Acessórios (acoplamentos, fixação e flanges, rodas,
enrolamento de fio, etc)
▪▪ Encoders com classificação ATEX e várias opções
de comunicação (EtherCAT, CANopen, CANopen LIFT,
PROFIBUS, PROFINET, SSI, BISS interface, DeviceNet,
MODBUS).

ENCODERS
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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ENCODERS ROTATIVOS
ENCODERS LINEARES
ACIONAMENTOS ROTATIVOS
ACOPLAMENTOS
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LIKA

SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE
▪▪ Conectores e fichas M8, M12, M16, M23, etc
▪▪ Conectores e fichas para válvulas tipo A, B e C
▪▪ Soluções de conectividade para painel e quadros eléctricos
▪▪ Conectores para altas temperaturas e aplicações mais exigentes
▪▪ Repartidores passivos e com lógica incorporada, junções e
blocos de conexão
▪▪ Cabos e conectores para redes de campo Profibus-DP,
Ethernet, EtherCAT, DeviceNET e CANopen
▪▪ Soluções de conectividade para potência M12 Power

A Escha é uma marca alemã com
mais de 25 anos, especialista em
soluções de conectividade.
É hoje um dos maiores produtores
mundiais de cabos, conectores e
repartidores com função lógica
incorporada, vocacionados para
todos os tipos de indústria.

▪▪ Acessórios de fixação e sinalização de conectores
Diversas gamas de produtos e soluções para setores
específicos da indústria:
▪▪ Basic Line
▪▪ Automation Line
▪▪ Food & Beverage
▪▪ Robotics

CONECTORES

▪▪ Ethernet Line

▪▪

Com grande reconhecimento a nível internacional a ESCHA

SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE
CABOS E CONECTORES

▪▪ Profibus Line
▪▪ CANopen/DeviceNet Line
▪▪ M12 Power
▪▪ Rail

possui também a capacidade de criar e fabricar soluções de
conectividade especiais à medida das necessidades dos clientes.
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ESCHA

TRANSMISSORES DE NÍVEL
▪▪ Radar micro-ondas sem contacto (PiloTREK)
▪▪ Radar micro-ondas onda guiada (MicroTREK)
▪▪ Ultrassónicos compactos (EchoTREK)
▪▪ Ultrassónicos integrados (EasyTREK)
▪▪ Capacitivo em contínuo (NIVOCAP)
▪▪ Boia magnética (NIVOTRACK)
▪▪ Hidrostáticos (NIVOPRESS)
▪▪ Bypass (NIVOFLIP)

A Nivelco é uma marca húngara
com 35 anos de experiência,
que conta com uma elevada
reputação e reconhecimento no
mercado, ao nível da produção e
desenvolvimento de instrumentos
de medição de nível.

INTERRUPTORES DE NÍVEL
▪▪ Pá rotativa (NIVOROTA)
▪▪ Veio vibrante (NIVOCONT R)
▪▪ Garfo vibrante (NIVOSWITCH)
▪▪ Boia magnética (NIVOPOINT)
▪▪ Alavanca magnética (NIVOMAG)
▪▪ Condutividade (NIVOCONT K)

MEDIÇÃO DE
NÍVEL
▪▪
▪▪
▪▪
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TRANSMISSORES DE NÍVEL
INTERRUPTORES DE NÍVEL
INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA

▪▪ Boia (NIVOFLOAT)
▪▪ Capacitivo (NIVOCAP CK)

INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA
▪▪ Transmissor de condutividade (AnaCONT LCK)
▪▪ Transmissor de PH e ORP (AnaCONT LE)
▪▪ Transmissor de oxigénio dissolvido (AnaCONT LED)

SENSORES DE PRESSÃO
▪▪ Pressostatos electrónicos (NIPRESS DK)
▪▪ Transmissores de pressão (NIPRESS D)
▪▪ Transmissores de pressão diferenciais (NIPRESS DD)
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NIVELCO

CÉLULAS DE CARGA

MANÓMETROS DIGITAIS

▪▪ Compressão, tração e flexão

▪▪ Gamas: -1 a 2000bar

▪▪ Gamas: 1 kg a 100000 kg

▪▪ Precisão a partir de 0,05%

▪▪ Em aço inox

▪▪ Modelo para pressão diferencial

▪▪ Classes de precisão C1, C2, C3 e C4

▪▪ Opções: comunicação RS232, USB, Wireless, saída analógica

▪▪ Acessórios de fixação
▪▪ Modelos ATEX

▪▪ Solução portátil

▪▪ Modelos com display

▪▪ Sistema de calibração para pressões até 700bar, com

▪▪ Modelos wireless

A AEP é uma marca italiana com
mais de 40 anos de experiência na
produção de soluções para medição
de peso, força, pressão, torque e
deslocamento. Os seus produtos são
sinónimo de qualidade e fiabilidade.

e digital, alimentado por bateria e medição de temperatura

software

▪▪ Modelos amplificados (4-20mA, 5V, 10V)

DINANÓMETROS DIGITAIS
▪▪ Gamas: 500kg a 9500 kg
▪▪ Modelos com comando remoto e alimentados por bateria

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO
▪▪ Calibração de força, pressão e binário
▪▪ O laboratório encontra-se acreditado pelo SIT “Italian
Calibration Service” e opera de acordo com as principais
normas internacionais.

TRANSDUTORES DE PRESSÃO
▪▪ Gamas: -1bar a 2000bar

CÉLULAS DE CARGA
TRANSDUTORES DE
PRESSÃO
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

CÉLULAS DE CARGA
DINANÓMETROS DIGITAIS
TRANSDUTORES DE PRESSÃO
MANÓMETROS DIGITAIS
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO

▪▪ Saídas em corrente e tensão
▪▪ Em aço inox
▪▪ Ligações ao processo especiais: membrana à face
▪▪ Modelo para alta temperatura
▪▪ Modelo para pressão diferencial
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AEP

CAUDAL
Sensores de caudal:
▪▪ Mecânicos
▪▪ Eletrónicos
Caudalímetros:
▪▪ Turbina
▪▪ Electromagnéticos
▪▪ Vortex

A Sika é uma marca alemã
com representação na área da
instrumentação de precisão, para
a medição de caudal, temperatura,
pressão e nível.

- Deslocamento positivo
- Rodas ovais

TEMPERATURA

CAUDALÍMETROS &
TERMÓMETROS
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▪▪

Termómetros industriais, eletrónicos e de precisão

▪▪

Sondas de temperatura

▪▪

Fornos de calibração, calibradores e simuladores

PRESSÃO
▪▪

Calibradores e simuladores de pressão

▪▪

Manómetros analógicos e digitais

▪▪

Transmissores de pressão

▪▪

Pressóstatos
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SIKA

AUTOMAÇÃO
A procura por máquinas e unidades de produção modernas
está a crescer constantemente em todos os setores industriais.
Com os sistemas de automação da Siemens, pode cobrir todos
os requisitos técnicos beneficiando da máxima eficiência,
flexibilidade e rentabilidade.
Em estreita colaboração com os seus parceiros dentro do

A Siemens é uma marca líder
mundial, com uma gama muito
abrangente de produtos, para
soluções de automação e controlo,
instrumentação e automação de
processos, produtos e soluções
integradas.
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

AUTOMAÇÃO
MOTION CONTROL
CONTROLO INDUSTRIAL
LOW VOLTAGE
INSTRUMENTAÇÃO

São especialmente fáceis de integrar num sistema de
distribuição de energia, uma vez que os equipamentos
comunicam perfeitamente entre si.

LOW VOLTAGE
Equipamentos de manobra e controle de baixa tensão para

and Drives (PD), a divisão de Automação disponibiliza um

aplicações industriais, tecnologias de construção e infraestruturas.

portefólio abrangente e único de ferramentas de software PLM,

O planeamento e a configuração para distribuição de energia

de automação industrial e de tecnologias de acionamento que

de baixa tensão, são implementados de forma simples e rápida,

vão ao encontro dos requisitos individuais de cada cliente nas

bem como a manutenção é facilitada com o portfólio de produtos

diversas áreas industriais.

SENTRON para proteção, comutação, medição e monitorização de
dispositivos e a ampla gama de acessórios modulares.

MOTION CONTROL
motores, acoplamentos e caixas redutoras, para quase todos os

INSTRUMENTAÇÃO

construir um quadro de comando, de uma maneira muito simples.

universo Siemens, especialmente com a área Process Industries

Um portfólio abrangente de conversores de frequência,

AUTOMAÇÃO E
CONTROLO

vantagens é o seu desenho modular, que permite projectar e

setores e campos de aplicação, satisfaz os mais altos padrões
de desempenho e requisitos de qualidade.
Com a gama de conversores SINAMICS, pode realizar qualquer
aplicação de acionamentos em baixa-tensão, media-tensão
ou em DC. Desde os conversores Siemens até aos motores
e controladores, todos os componentes do acionamento são
perfeitamente compatíveis entre si e podem ser facilmente
integrados no seu sistema de automação. Com novas interfaces
e módulos, todo do sistema SINAMICS está preparado para a
digitalização.

INSTRUMENTAÇÃO
A Siemens oferece soluções inovadoras de medição para
aumentar a eficiência em fábrica e melhorar a qualidade da sua
produção. Esta gama de instrumentos inteligentes é projetada
para uma perfeita interação com os sistemas de automação e
controlo industrial, permitindo maior transparência no processo
e decisões mais inteligentes e céleres para o seu negócio.
Ao nível da Instrumentação o portefólio da Siemens apresenta
soluções de medição de:
▪▪ Caudal
▪▪ Nível

CONTROLO INDUSTRIAL

▪▪ Pesagem

Com o SIRIUS oferecemos uma elevada

▪▪ Temperatura

gama de produtos para qualquer campo de

▪▪ Pressão

aplicação industrial. Uma das suas maiores

▪▪ Analítica

▪▪ Posicionadores
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SIEMENS

RELÉS DE SEGURANÇA PNOZ
Ideias para máquinas individuais e instalações pequenas com

SISTEMAS DE COMANDO
PROGRAMÁVEIS PSS

poucas funções de segurança. Os relés de segurança PNOZ

Em instalações complexas e distribuídas, os autómatos

permitem monitorizar com segurança, de acordo com a diretiva

programáveis PSS realizam a monitorização das funções de

máquinas e normas padronizadas, funções como paragem

segurança e/ou o comando da máquina completo de forma

de emergência, portas de proteção, barreiras de segurança e

centralizada ou distribuída.

muito mais.

A Pilz é uma marca alemã, com
mais de 65 anos de presença
mundial, focando a sua atividade
na área da automação industrial.
Desenvolve produtos e soluções
inovadoras que garantem
a segurança dos processos
industriais.

SISTEMAS DE
SEGURANÇA
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

RELÉS DE SEGURANÇA PNOZ
SENSORES DE SEGURANÇA
SISTEMAS DE COMANDO PROGRAMÁVEIS PSS
CONTROLADORES DE SEGURANÇA PROGRAMÁVEIS PNOZmulti

SENSORES DE SEGURANÇA

CONTROLADORES DE SEGURANÇA
PROGRAMÁVEIS PNOZmulti

Os sensores da Pilz distinguem-se pela diversidade de

Os controladores de segurança programáveis da gama

aplicações onde podem ser inseridos, pelo seu caráter
funcional nas mais diversas tecnologias (mecânica, magnética,
RFID, ótica, etc) e compatibilidade com outros produtos. A gama
de sensores da Pilz inclui:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Encravamentos de segurança
Sensores de segurança sem contacto
Barreiras de segurança
Scanners de segurança

PNOZmulti são usados para a realização de diversas funções
de segurança, garantindo a proteção de pessoas e máquinas de
forma simples e flexível. Estes equipamentos têm capacidade
suficiente para assumir o comando completo de uma máquina
de pequeno porte. O sistema pode ser ampliado de forma
modular, podendo acompanhar o aumento das exigências e do
tamanho da máquina. Com o uso dos módulos de expansão, é
possível adaptar a estrutura de comando, com exatidão, para a
aplicação.
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PILZ

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS

ANALISADORES DE BATERIAS

A Fluke oferece uma gama completa de câmaras termográficas
portáteis e fixas para aplicações de diagnóstico industrial, de
edifícios e de investigação científica.

Ferramenta ideal para manutenção, deteção de avarias e
teste de desempenho. Abrange desde testes de tensão DC
e resistência a testes completos do estado das baterias,
utilizando um procedimento de função de sequência
automatizado e o sistema de medição de temperatura por
infravermelhos integrado na sonda de teste.

ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA E
DE MOTORES

A Fluke é uma marca americana
com mais de 70 anos de
presença no mercado, sendo
reconhecida como líder
mundial no desenvolvimento de
ferramentas eletrónicas de teste
e medição.

EQUIPAMENTOS
DE TESTE E
MEDIDA
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

CÂMARAS TERMOGRÁFICAS
ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA E DE
MOTORES
ANALISADORES DE VARIADORES DE VELOCIDADE
CALIBRADORES DE PROCESSO
FERRAMENTAS AVAC/QAI
ALINHADOR DE EIXOS LASER
ANALISADORES DE BATERIAS
OSCILOSCÓPIOS PORTÁTEIS
ANÁLISADORES DE VIBRAÇÃO

Extensa gama de ferramentas avançadas de análise de qualidade
de energia e de motores.
Estes equipamentos permitem identificar, prevenir e solucionar
rapidamente problemas de difícil compreensão em equipamentos
e instalações industriais críticas onde o tempo de paragem e de
resolução de anomalias tem de ser o mais reduzido possível.

ANALISADORES DE VARIADORES DE
VELOCIDADE
Simplificam a resolução de problemas complexos em instalações
com variadores de velocidade através de testes guiados e
medições automáticas. Basta selecionar um teste e o próprio
equipamento indica como devem ser feitas as ligações para as
medições de corrente e de tensão, enquanto que os perfis de
medição predefinidos asseguram a recolha de toda a informação
necessária em cada secção crítica do variador de velocidade.

CALIBRADORES DE PROCESSO
As ferramentas de calibração Fluke são destinadas às
indústrias de processo e englobam uma vasta gama de
produtos para diferentes fins industriais.
▪▪ Calibradores de loop / pressão / temperatura / multifunções

FERRAMENTAS AVAC/QAI
As ferramentas de AVAC/QAI são destinadas a avaliar a
qualidade do ar e a assegurar a temperatura, humidade
e ventilação dentro dos níveis aceitáveis para a saúde e
conforto dos ocupantes, assim como a ajudar na regulação
da saúde do edifício e gestão de custos de energia.

ALINHADOR DE EIXOS LASER
Ideal para alinhar com precisão eixos rotativos nas suas instalações.
Os complicados cálculos de alinhamento são dados automaticamente
através de um interface de fácil compreensão, num ecrã ‘’tudo em um’’.

OSCILOSCÓPIOS PORTÁTEIS
Estes equipamentos combinam as classificações de segurança mais
elevadas, portabilidade e robustez com o elevado desempenho
de um osciloscópio de bancada. Podem ser utilizadas em diversas
aplicações de resolução de problemas e em manutenção de
equipamento elétrico e eletromecânico industrial. Uma vez que
integram as funções de osciloscópio e de multímetro digital, são
ideais para profissionais na área da manutenção.

ANALISADORES DE VIBRAÇÃO
Controle períodos de inatividade imprevistos, evite problemas
recorrentes, defina prioridades de reparação e faça a gestão
dos seus recursos com uma abordagem totalmente nova à
medição de vibrações.

OUTROS PRODUTOS
▪▪ Equipamentos de teste de isolamento
▪▪ Equipamentos de medição de terras
▪▪ Certificadores de instalações
▪▪ Multímetros digitais
▪▪ Pinças amperimétricas
▪▪ Verificadores elétricos
▪▪ Videoscópios
▪▪ Medidores de distância por laser
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