
TOP 5
Produtos de

2022

Durante o ano de 2022 
divulgámos muitos dos 
principais produtos das nossas 
marcas representadas. Dentro 
do conjunto de produtos 
apresentados, vamos destacar 
os 5 principais, que geraram 
mais interesse nas nossas 
redes sociais, website e junto 
dos nossos clientes.

Descubra os 5 principais 
produtos de 2022 e encontre o 
potencial para a sua aplicação.



5MIRO - Insys icom
Router compacto

Medições automáticas. Mais flexibilidade.
Melhor resolução de problemas.�

Monitorização remota
3G/4G/GPRS

Segurança VPN

I/Os
1 entrada/saída digital configurável

Ligações móveis
1 slot para cartão SIM

Design compacto

Fornece uma ligação estável com a 
Internet e pode ser montado de 
múltiplas formas. Graças à sua 
ligação Ethernet, entrada e saída 
digitais e sistema operativo icom OS 
reforçado, ele conecta sistemas de 
forma fácil e segura.

Juntamente com os serviços de 
gestão icom Connectivity Suite - 
VPN e icom Router Management, 
poderá configurar rapidamente 
uma ligação VPN segura e gerir de 
forma centralizada as 
implementações de firmware ou 
certificados de segurança.

mais informação

http://bit.ly/3QeZ6hN


4ii910 - Fluke
Câmara acústica de precisão

Detetar, localizar e analisar 
descargas parciais

Gama de frequências
2 kHz a 100 kHz

Alcance de medição
Até  120 metros

Campo de visão
63º ± 5º

Intervalo de medição configurável

Verificações em imagem e vídeo

acústica ii910 é uma ferramenta 
económica, segura, eficaz e 
confortável para equipas que 
inspecionam e prestam 
manutenção à distribuição de 
energia e ao equipamento industrial 
de alta tensão.
As descargas parciais são um 

Cansado de passar demasiado 
tempo a detetar descargas parciais? 
Apresentamos a câmara acústica de 
precisão ii910, concebida para 
localizar descargas parciais, 
descargas de corona, bem como 
fugas de gás e vácuo. A tecnologia 
inovadora da câmara de imagem 

problema sério que as equipas 
monitorizam todos os dias. Quer 
esteja a examinar isoladores, 
transformadores, comutadores ou 
linhas elétricas de alta tensão, é 
necessário garantir a deteção de um 
problema de forma rápida e 
antecipada. 

mais informação

http://bit.ly/3ibO28G


3X2 base v2 - Beijer Electronics 
Consolas de operação 

Processamento e 
performance melhoradas

Processadores ARM9

Comunicação Ethernet, RS232,
RS422, RS485

Mais capacidade de processamento

Temperatura de operação
-10ºC a 50ºC

Vários tamanhos
5, 7, 10 e 15 polegadas

visualização pode ser desenvolvida 
através do IX Developer. As suas 
capacidades de processamento e 
armazenamento melhoradas fazem 
das X2 base v2 uma solução com 
uma boa relação 
desempenho-preço, quando 
comparadas com as HMIs do 
mesmo segmento de mercado.

As HMIs X2 base v2 são consolas 
industriais com touch screens de 
alta resolução e design moderno, 
que combinam uma caixa de 
plástico resistente à corrosão, com 
proteção IP65 frontal. Uma solução 
económica de HMIs com elevado 
desempenho para aplicações de 
pequena e média dimensão.  A 

Dentro da família X2 base V2, 
recentemente atualizada, podemos 
encontrar performances 
melhoradas e mais dimensões de 
ecrã.

mais informação

http://bit.ly/3GamSHf


2SC10 - Banner Engineering
Controlador de Segurança

Operação intuitiva, versatilidade 
de I/Os e conetividade Industrial 
Ethernet

10 entradas de segurança

Protocolos EtherNet/IP, 
Modbus TCP/IP, Profinet

4 entradas convertíveis

2 saídas de segurança de relé

de análise de produtos de 
segurança ligados em cadeia, com 
identificação inteligente de 
ocorrências. Através da capacidade 
de ligação de até 64 dispositivos 
compatíveis é possível alcançar as 
classificações de segurança da 
Categoria 4, PL e ou SIL CL 3. As 

O SC10 promove uma operação 
intuitiva, versatilidade de I/Os e 
conetividade Industrial Ethernet.
Enquanto parte da gama de 
produtos de segurança da Banner 
Engineering, o controlador SC10 é o 
ponto central do Sistema de 
Diagnóstico em Série, um sistema 

saídas de cada dispositivo são 
monitorizadas de forma contínua 
ara detetar quaisquer falhas, 
incluindo curtos-circuitos.

4 saídas PNP

mais informação

http://bit.ly/3Z4I22a


1CX7000 - Beckhoff
Embedded PC

Poder de processamento no 
segmento de controladores 
compactos de baixo custo

8 entradas multifuncionais

4 saídas multifuncionais

1 porta Ethernet

Equipado com um processador 
ARM Cortex ™ -M7 (32 bits, 480 
MHz), o embedded PC CX7000 
disponibiliza um poder de 
processamento considerável dentro 
do segmento de controladores 
compactos de baixo custo. Além 
disso, permite usufruir de todas as 

O CX7000 é o mais recente 
embedded PC que torna, pela 
primeira vez, a comodidade e a 
eficiência do software TwinCAT 3, 
acessível ao segmento dos 
pequenos controladores, resultando 
numa ótima relação 
preço/desempenho.

vantagens do software TwinCAT 3, 
enquanto o design compacto (com 
dimensões de apenas 49 x 100 x 72 
mm) garante a escalabilidade ideal 
do controlo por PC para pequenas 
aplicações que normalmente 
requerem um impacto reduzido.

mais informação

http://bit.ly/3Gca8Qq


Esteja atento a todas as nossas novidades.

https://www.bresimar.pt/pt/
https://www.linkedin.com/company/bresimar-s-a-/
https://www.facebook.com/Bresimar
https://www.youtube.com/channel/UCGc8b-4dwjGm94p8kcrjYig



