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PANASONIC - MATERIAL ELECTRICO
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PANASONIC - MATERIAL ELECTRICO
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DANFOSS - VARIADORES DE FREQUÊNCIA
FC 301 / FC 302

FC 51

Tensões de alimentação e gamas de potência
3 x 200-240 V...0,25-37 kW
3 x 380-500 V...0,37 kW - 1,1 kW
3 x 525-600 V...0,75-75 kW
3 x 525-690 V...1,1 kW – 1,4 MW

Tensões de alimentação e gamas de potência

Drive de harmônica baixa
3 x 380-480 V...132-710 kW
Drive de 12 pulsos
3 x 380-690 V...250-1200 kW
O VLT® AutomationDrive é projetado para controle de velocidade variável
de todos os motores assíncronos e motores de ímã permanente. Ele vem
em uma versão padrão (FC 301) e uma versão avançada de alta dinâmica
(FC 302) com funcionalidades adicionais. Ele ajuda a economizar energia,
aumenta a ﬂexibilidade, reduz os custos relacionados com peças de
reposição e manutenção e otimiza o controle de processo em qualquer
máquina ou linha de produção industrial.

3 x 380-480 V..0,37-22 kW

O VLT® Micro Drive FC 51 é pequeno porém poderoso e construído para
durar. O espaço no painel pode ser economizado e os custos de instalação
reduzidos graças ao seu tamanho compacto e requisitos mínimos de
comissionamento.
Apesar do seu tamanho compacto e comissionamento fácil, o VLT Micro
Drive pode ser conﬁgurado para ter desempenho perfeito, mesmo em
aplicações complexas. Ele é suportado por programação guiada de
funções especíﬁcas e pelo uso de uma ferramenta de software para PC para
a parametrização. E graças aos seus PCBs revestidos, o drive garante uma
operação conﬁável e econômica também em ambientes exigentes.

FC 202

FC 103

Tensões de alimentação e gamas de potência
1 x 200-240 V...1,1-22 kW
1 x 380-480 V...7,5-37 kW
3 x 200-240 V...0,25-45 kW
3 x 380-480 V...0,37 kW – 1 MW
3 x 525-600 V...0,75-90 kW
3 x 525-690 V...45 kW – 1,4 MW

Tensões de alimentação e gamas de potência
3 x 200-240 V...1,1-45 kW
3 x 380-480 V...1,1-450 kW
3 x 525-600 V...1,1-630 kW

O VLT® AQUA Drive é projetado para fornecer o mais alto nível de
desempenho para aplicações de água e eﬂuentes acionadas por motores
CA. Incluindo uma ampla variedade de recursos padrão poderosos, que
podem ser expandidos com opcionais de melhora de desempenho, o drive
é igualmente adequado tanto para projetos novos como para adaptação.

O VLT® Refrigeration Drive FC 103 é projetado para ajudar a reduzir
signiﬁcativamente os custos de ciclo de vida dos seus sistemas de
refrigeração. Ele oferece recursos que aumentam a eﬁciência e a
conﬁabilidade, funções integradas de controle de processos e um
ambiente de comissionamento especialmente projetado para atender às
necessidades de aplicações de refrigeração. Ele também possui um
assistente de conﬁguração que usa termos de refrigeração comuns. Isso
torna a instalação e o comissionamento fáceis e seguros para técnicos e
instaladores de refrigeração.

FC 102

LD 302

Drive de harmônica baixa: 3 x 380-480 V...132-710 kW
Drive de 12 pulsos: 3 x 380-690...250-1400 kW

Tensões de alimentação e gamas de potência
3 x 200-240 V...1,1-45 kW
3 x 380-480 V...1,1 kW – 1 MW
3 x 525-600 V...1,1-90 kW
3 x 525-690 V...45 kW – 1,4 MW

Tensões de alimentação e gamas de potência
380-400 V...4-55 kW

O Drive VLT® HVAC é projetado para proporcionar controle de processo
otimizado para todas as aplicações de aquecimento, ventilação e arcondicionado (HVAC). Fácil de usar e com inteligência incorporada, o drive
tem comissionamento rápido e econômico. Ele dispõe de uma ampla
variedade de funções desenvolvidas especiﬁcamente para uso com, por
exemplo, bombas, ventiladores e compressores, para economizar energia,
atender às normas ambientais e reduzir custos em edifícios modernos.

O VLT® Lift Drive foi concebido para
proporcionar uma operação conﬁável e excelente
conforto de viagem, por um período mínimo de 2,1
milhões de ciclos, quando operado a uma temperatura ambiente
inferior a 45 °C. Ideal para novos projetos ou para adaptações, ele
opera sem contratados para o motor e pode ser rápida e facilmente
encomendado em menos de 10 minutos.
Projetado para todos os motores, incluindo motores assíncronos, de
indução, de ímã permanente, com rotor de cobre e motores PM
diretos em linha, o VLT Lift Drive é adequado tanto para elevadores por
tração como hidráulicos em sistemas de malha aberta ou fechada.

FC 280

AAF 006

Tensões de alimentação e gamas de potência

Tensões de alimentação e gamas de potência

1 x 200-240 V...0,37-2,2 kW

380-480 V...190-400 A

Drive de harmônica baixa: 3 x 380-480 V...132-710 kW
Drive de 12 pulsos: 3 x 380-480 V...250-200kW

3 x 200-240 V...0,37-3,7 kW
3 x 380–480 V 0,37–22 kW
O VLT® Midi Drive FC 280 oferece controle do motor ﬂexível e eﬁciente,
para uso em uma ampla variedade de aplicações de automação e de
construção de máquinas nas indústrias de alimentos e bebidas, manuseio
de materiais e de processamento.
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1 x 200-240 V...0,18-2,2 kW
3 x 200-240 V...0,25-3,7 kW

O VLT® Advanced Active Filter AAF 006 melhora a
eﬁciência do sistema e aumenta a robustez da grade,
para evitar tempo de paralisação. Ele pode compensar
drives individuais, ou pode ser instalado como uma solução independente
compacta em um ponto de acoplamento comum, para compensar várias
cargas simultaneamente.
O ﬁltro garante supressão ideal de harmônicas, independentemente do
número de cargas e do seu perﬁl de carga individual. Além disso, ele corrige
o fator de potência e compensa a carga de fase para proporcionar um uso
ideal da energia.

DANFOSS - ARRANCADORES SUAVES
MCD 100
Um soft starter extremamente econômico e compacto, que proporciona básica de partida e paradasuaves e montagem fácil em trilho DIN.
O design do semicondutor do tipo "instalar e esquecer" simpliﬁca a instalação e reduz o espaço necessário n0
painel e a seleção pode ser feita com base na potência do motor.
São possíveis aceleração e desaceleração de tensão temporizadas. O tempo de rampa pode
ser ajustado individualmente e de forma precisa com os interruptores rotativos de 0,4-10 segundos
e o torque de partida pode ser ajustado em 0-85% do torque online direto.
Tensões de alimentação e faixa de potência
3 x 208-600 V...0,1-11 kW
Recursos e benefícios
O espaço no painel pode ser economizado devido ao tamanho compacto. A seleção é simples e o estoque é mantido em um mínimo graças à
tensão de controle universal. O tempo de comissionamento e o espaço são economizados como resultado da montagem fácil em trilho DIN
para tamanhos de até 30 kWA operação conﬁável é garantida devido ao design robusto do semicondutor e um número quase ilimitado de
partidas por hora sem derating. Não são necessários refrigeração externa ou superdimensionamento graças à temperatura ambiente
máxima de 50 °C sem derating.
Aplicações
Compressores espiral ou alternativos em unidades de ar-condicionado, transportadores, bombas, ventiladores e misturadores.

MCD 200 / 202
Duas famílias de soft starters que proporcionam uma solução total de partida do motor para motores de até 110 kW. O MCD 201 oferece
recursos de partida do motor eﬁcientes, enquanto que a versão estendida MCD 202 oferece funcionalidade de soft-start melhorada e recursos
adicionais de proteção do motor.
A série de soft starters proporciona montagem fácil em trilho DIN para tamanhos
de até 30 kW, controle de partida/parada de 2 ou 3 ﬁos e excelente ciclo de partida (4 x Ie
durante 6 segundos; características nominais de partida intensa a 4 x le durante 20 segundos).
Eles são compatíveis com sistemas aterrados de potência delta.
Tensões de alimentação e gamas de potência
3 x 200-440 V...7,5-110 kW
3 x 200-575 V...7,5-110 kW
Recursos e benefícios
O espaço no painel pode ser economizado devido ao tamanho compacto. Os custos de instalação são minimizados e a perda de energia
eliminada graças ao bypass integrado. São possíveis mais partidas por hora e uma carga maior, como resultado de algoritmos de controle de
SCR avançados que equilibram a forma da onda de saída. O investimento global do projeto é reduzido devido a proteções do motor
essenciais. Não são necessários refrigeração externa ou superdimensionamento graças à temperatura ambiente máxima de 50 °C sem
derating.
Aplicações
Bombas, transportadores, ventiladores, misturadores e compressores.

MCD 500
Uma solução abrangente para a partida e parada suaves de motores assíncronos trifásicos, que aumenta o tempo de atividade e reduz os
requis tos de manutenção.
Pela integração de soft starters com motores CA você pode economizar energia, espaço e custos e aumentar a
vida útil do seu sistema, pela redução do desgaste dos motores, cabos de energia e sistema de distribuição elétrica.
E não há necessidade de considerar ﬁltros e cabos blindados, já que soft starters não geram harmônicas.
Tensões de alimentação e faixa de potência
200-690 V...7,5-850 kW
Recursos e benefícios
A programação é rápida e fácil graças a três sistemas de menu (Menu Rápido, Conﬁguração da Aplicação e
Menu Principal), um visor gráﬁco de quatro linhas e um teclado lógico. O melhor perﬁl de partida e parada para a
aplicação é escolhido usando o Controle de Aceleração Adaptativo. O motores podem ser usados em seu pleno potencial sem risco de danos
causados por sobrecarga devido ao modelo térmico de segunda ordem. Os custos de instalação são mais baixos e há menos estresse no motor
graças à frenagem CC por injeção distribuída uniformemente ao longo de três fases. Economia de espaço, custos de cabeamento reduzidos e
modernização facilitada como resultado de barramentos ajustáveis, que permitem a entrada superior e inferior.
Aplicações
Bombas e ventiladores centrífugos, transportadores, trituradores, moedores, misturadores, compressores, centrífugas, moinhos e serras.
i
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ZETAMA - VARIADORES DE FREQUÊNCIA
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APLICAÇÕES COM VARIADORES VECTORIAIS DANFOSS E ZETAMA
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ESR - SERVO DRIVES DIGITAIS E ANALÓGICAS

ESR- SERVO DRIVES DIGITAIS E ANALÓGICAS

TrioDrive A and MidiDrive A

Nova geração Servo Drives
Para motores servo AC e drives diretas (motores torque, motores

Drives Servo para motores servos AC
·
Conexão direta à rede elétrica a 230 V ~ ou 3 × 400/480 V ~
·
Oito níveis de energia em três tamanhos com Corrente

lineares)
·
Conexão direta à rede elétrica a 230 V ~ ou 3 × 400/480 V ~
·
Nove níveis de energia em três tamanhos com Corrente

con nua nominal de 2 a 20 A
Servomotores de combinação até 60 Nm
Numerosas funções adicionais
Funcionamento suave mesmo a velocidades mais inferiores

·

contínua nominal de 0.8 até 32 A
servomotores de combinação até 16 Nm, motores lineares até

·
·
·

·

6 kN de força máxima
aceleração rápida, desaceleração e reversão do motor pelo

·

devido ao seu sistema de comunicação sinusoidal
Emulação de encoder com números de pulsos selecionáveis (50

·

a 1024 pulsões por revolução)
Monitorização de carga e velocidade com saídas de

·
·

monitorização de velocidade e corrente
Frequência de comutação selecionável 16kHz/8kHz
Sem necessidade de reajustamento ao subs tuir o servo drive

·

devido ao módulo plug-in de cliente
tensão de comando 24 V DC alimentado externamente para a

aumento da corrente momentânea para o dobro ou três vezes
·

a corrente nominal
completo com funções integradas de tecnologia de segurança

·

integradas no servoconversor
loop de controle de posição e numerosas funções de

·

tecnologia integradas no servoconversor
para vários pos de sensores de posição, como resolvers,

retenção de informação em caso de uma paragem de

codiﬁcadores incrementais, encoders absolutos de uma volta
·

ou mul voltas
interfaces industriais ethernet ou ﬁeldbus para conexão a

·
·

emergência
Diagnós co de erro fácil graças aos LEDs de aviso
Possibilidade de alteração de estado: ON – OFF

controladores de nível superior, computadores pessoais ou
terminais de operação para integração em sistemas de
automação
Caracterís cas:
·
Alta dinâmica e controlo de qualidade através de processador

UnoDrive
Servo Drives para DC Servo Motors
·
Tensão de alimentação 40 V ou 90V (24V também possível)
·
Rápida corrente de 6 a 12A, correspondente a servo motores

de sinal para controlo digital de corrente e velocidade (tempo

·

DC na faixa de torque, 0.3 a 5.5 Nm.
Adequado para motores com ou sem tacômetro graças ao

de ciclo do controlador de 62.5 µs)
modo de operação no modo de comando ou modo de

·

tacômetro e controle IxR
Adequado para máquinas de medição, moagem e máquinas de

·

medição de afundamento de matrizes
Sem ruído devido à frequência de comutação acima do alcance

·

posição de perﬁl e mais
8 entradas digitais, 4 saídas digitais, livremente programáveis,

·

audível
Módulo de 19” também disponível

·

expansíveis via ﬁeldbus
a pedido, com controle de posicionamento integrado com 500

·

blocos de comando do programa
Comissionamento e diagnós co confortáveis usando um PC

·

com so ware 'spp windows’
bibliotecas de so ware e blocos de funções para

·
·

integração em sistemas de automação
ﬁação clara e fácil, conectável
projeto está em conformidade com os requisitos de EMC por

monitorização
·
Design está em conformidade com os requisitos de EMC
·
Comissionamento fácil e conveniente
Fácil adaptação com aplicações não standard com opções de módulos de

meio de ﬁltros de linha integrados
frequência de comutação 8 ou 16 kHz para caracterís cas

plug-in

·

·

programa: modo de torque, modo de velocidade, modo de

desenvolvimento de programas aplica vos customizados e

dinâmicas o mizadas e pequena perda de potência do motor.
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Caracterís cas Comuns dos Servo Drives Analógicos
·
Rápida aceleração, declaração e reversão devido ao aumento
·

da corrente momentânea
Operação segura devido a vários circuitos de proteção e

ESR - SERVO MOTORES E CAIXA DE ENGRENAGEM / DRIVES LINEARES E MOTORES

ESR – SERVO MOTORES E CAIXA DE ENGRENAGEM /
Drives LINEARES E MOTORES
ESR servo motores fornecem elevadas dinâmicas, ampla faixa de
controle de velocidade e um design compacto.
Caracterís cas comuns:
·
Alta densidade de potências graças aos seus imãs permanentes
·
Rotor dinamicamente equilibrado
·
Travagem de freio opcional
·
Placas e carcaça de rolamento feito em liga leve de metal de
alta qualidade
·
Design com ﬂange, posição de instalação predeﬁnida
·
Rolamento de esperas com depósito de óleo para 20 000 horas
de operação
AC Servo Motores MR 6 e MR 7
·
Velocidade média normal entre os 6 000 rpm (velocidade
máxima possível, exemplo 15 000 rpm)
·
Torque nominal 0.05 para 70 Nm, pico de torque até 160 Nm
·
Poder do eixo de 0.04 para 16 kW
·
Solucionador integrado para comutação senoidal
·
Encoders incrementais opcionais, encoders absolutos de uma
ou várias voltas com diferentes resoluções e graus de precisão
·
Livre de Manutenção
·
Fácil conexão do motor e sensor de posição usando o conetor
·
Também disponível em motores mais pequenos
·
Grau de proteção IP40, IP54 ou IP65, dependendo da serie do
motor
·
Auta arrefecimento, arrefecimento a água opcional
·
Isolamento com capacidade de suporte de condições tropicais
·
Extremidade de veio standard sem ranhura, versão especial
possível, exemplo com ranhura
·
Motores Especiais, exemplo motores com ﬂange e eixo de aço
de alta qualidade, por exemplo para indústrias alimen cias, ou
motores com projeto de eixo oco
·
Curto período de entrega
DC Servo Motores MB2 e MB3
·
velocidade nominal 2.300 a 4.800 rpm, max velocidade até
9.000 rpm
·
velocidade de torque 0.05 a 4.9 Nm, stall torque 0.06 a 5.3 Nm,
velocidade máxima do torque
·
Velocidade do eixo superior a 1.5kW (para valor maior fazer
pedido)
·
Funcionamento suave
·
Opcional: tacogerador e/ou codiﬁcador incremental
·
Longa vida de escovas
·
Grau de proteção IP 40 a 54 (Opção de IP 55)
·
Opcional: design à prova de radiação
Para necessidade de subs tuição, servo motores DC de outros
fabricantes estão disponíveis a pedido, por exemplo:
·
Bautz/ElectroCra (E series)
·
Parvex (RS, RX, AXEM)
Ou outros motores compa veis.

No geral, existem duas abordagens para realizar movimentos lineares:
acionamentos lineares, nos quais a rotação de um servomotor é
mecanicamente transformada em um movimento linear, e motor linear
que gera diretamente movimentos lineares.
Linear Drives
Com base nos nossos servo motores, oferecemos ainda módulos lineares
completos, como: correia dentada, parafusos de esferas ou cremalheira
e pinhão.
Parafusos de esferas:
·
Para distâncias pequenas, normalmente para até 1m
·
Grande precisão (até ± 10 µm)
·
Forças possíveis até 12 kN
·
Parta aplicações com velocidades menores (possível até 2.5
m/s, dependendo no passo do parafuso de chumbo
·
Também disponível como atuadores lineares compactos, por
exemplo como subs tuição para sistemas hidráulicos
Correia Dentada:
·
Para distâncias entre alguns cen metros ou até alguns metros
·
Alta velocidade de posicionamento (superior a 10 m/s)
·
Possibilidades de forças superiores a 5 Kn
·
Para aplicações com demandas de precisão

Motores Lineares (Acionamentos Diretos Lineares)
Motores Lineares combinado com vantagens de diferentes sistemas de
Diretos Lineares: alta dinâmica, alta velocidade e alta precisão.
·
Força uniforme
·
Tamanho compacto
·
Baixo peso
·
Design de Núcleo de ferro para massas e distâncias médias a
grandes, até 12m/s e mais de 6kN de ﬁco de força.
·
Funcionamento suave com baixa cogging usando motores com
núcleo de ferro
·
O Comprimento do motor é necessário devido à peça
secundária (placa magné ca) composta por elementos
·
Dissipação de baixa potência, refrigeração a água possível
dependendo da série do motor
·
Outros designs disponíveis, como atuadores compactos de
motor linear, como por exemplo subs tuição para sistema
pneumá co
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ESR - TORQUE E MOTORES ESPECIAIS

Motor Torque MH
Em aplicações onde são necessários altos torques em velocidades
baixas, os motores rota vos de acionamento direto são usados em
um número crescente de máquinas. Esses chamados motores de
torque oferecem alta precisão e dinâmica. Com eixos ocos
espaçosos, muitas variantes oferecem muito espaço para buchas de
cabos, etc. Tabelas de indexação e bancadas de teste são campos
picos de aplicação.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Acionamentos diretos rota vos, completos com caixa e
rolamento
Altos torques para rápida aceleração e desaceleração
Alta dinâmica par cular devido à transmissão de torque
direta
Maior precisão com codiﬁcadores ó cos de alta
resolução
Grande número de polos, conseguindo alto torque a
baixas correntes
Torques nominais até 600 Nm, torque de pico de até
1.200 Nm ou valores ainda mais elevados
Movimentação rígida (rígida) sem elas cidade e folga
Design compacto
Design com eixo oco, eixo cheio ou ﬂange solto
Grau de proteção IP40, IP54 ou IP65, dependendo da
série do motor
livre de manutenção
Opcional: freio de retenção

Motores Especiais e Motores Especíﬁcos-Clientes
·
·

·
·
·
·

Motores par cularmente ﬁnos com baixo momento de
inércia
Combinações motoras compactas com rigidez torsional
extra alta (rigidez), com engrenagens angulares ou
planetárias
Motores com eixos ocos ou extremidade estendida do
eixo
Motores em design de aço de alta qualidade
Motores com refrigeração a água
Motores especíﬁcos do cliente, por exemplo com
enrolamento especial

ABITRON - TRANSMISSORES TGA/TGB
Transmissor TGA/TGB
O TGA / TGB é um equipamento móvel muito versá l para
aplicações digitais na indústria, bem como para aplicações
personalizadas. O design ergonômico do transmissor
fornece um fácil manuseamento e orientação para o
u lizador pelas 12 teclas de função / interruptores rota vos,
que podem serconﬁgurados de forma ﬂexível.
Este disposi vo fornece adicionalmente uma proteção
contra uso não autorizado por um código de segurança
deﬁnido pelo u lizador. Opcionalmente, uma iden ﬁcação
também pode ser realizada por uma RFIDChip.
O TGA / TGB é cer ﬁcado pela TÜV de acordo com
ISO 13849-1.

ABITRON - TRANSMISSOR NOVA
Transmissor NOVA
A série de transmissores NOVA foi desenvolvida
especiﬁcamente para controlo remoto via rádio para
aplicações digitais e proporcionais. Esta família dispõe de
três caixas transmissoras de diferentes tamanhos (M, L
e XL) possuem a mesma forma ergonômico. Os cantos
arredondados, e a atra va interface com o u lizador
tornam a NOVA não apenas num objecto bonito, mas
também extremamente robusto e fácil de usar.
Podem ser u lizados interruptores, comutadores, botões
rota vos, interruptores rota vos, potenciômetros rota vos
e joys cks digitais/proporcionais na
conﬁguração dos comandos. O NOVA-L e NOVA-XL permitem
uma variedade de pos de feedback através de LEDs ou
display LCD. Existem vários transmissores
NOVA standard, bem como modelos customizados
compa veis com todos os seus requisitos.

ABITRON - TRANSMISSOR GL
Transmissor GL
O modelo de transmissor GL é fabricado há muitos anos e
provou seu valor em operação con nua em diversos países.
Na sua conﬁguração/construção podem ser u lizados
diversos pos de interruptores, comutadores, botões
rota vos, interruptores rota vos, potenciômetros rota vos
e joys cks digitais/proporcionais, para as aplicações de
comando digital ou proporcional. O design ergonômico e
acessível do controlo remoto de rádio com uma super cie de
transmissão voltada para o operador permite o mizar o
acesso a todos os elementos de operação.
Os sistemas de controlo remoto de rádio com um
transmissor GL são os favoritos para aplicações
personalizadas, as informações do sistema podem ser
visualizadas em painel de LEDs ou display LCD.
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ABITRON - TRANSMISSOR GR
Transmissor GR
O transmissor GR destaca-se como um modelo
extremamente robusto e estável. A borracha total entre a
parte superior e inferior da caixa do transmissor oferece
proteção adicional para o controlo remoto de rádio. O design
prá co do GR oferece espaço suﬁciente para uma
mul plicidade de funções, por exemplo, joys cks de
escavadeira, potenciômetros rota vos e muito mais. O
feedback para LEDs ou LCD fornece dados importantes sobre
o estado operacional da sua máquina.
Este modelo pode ser personalizado com símbolos ou
texto, opcionalmente com placas de rotulagem em aço
inoxidável. O transmissor GR está disponível apenas como
um sistema personalizado.

ABITRON - TRANSMISSOR EURO
Transmissor EURO
No transmissor EURO a interface do u lizador foi
projetada de forma ainda mais generosa do que a do
transmissor GR. Aqui terá espaço suﬁciente para organizar
cuidadosamente todas as funções da máquina necessárias
lado a lado no transmissor. Até mesmo os joys cks da
escavadeira podem ser implementados opcionalmente
neste transmissor. O feedback através de LED ou display LCD
mostra os dados mais importantes sobre o estado
operacional da sua máquina. Uma alça de ombro ou arnês de
peito para o controle remoto por rádio garante o conforto
o mizado do u lizador e um canto de proteção circundante
evita a a vação acidental em caso de impacto no chão.
O transmissor EURO está disponível apenas como um
sistema personalizado e podem ser inseridos símbolos/texto
por meio de decalques de plás co, fornecidos como padrão,
ou placas de rotulagem em aço inoxidável par cularmente
robusto.

ABITRON - TRANSMISSOR EX / ATEX
Transmissores EX / ATEX
A proteção contra explosões está se tornando uma questão
cada vez mais importante em todas as áreas de aplicação
ABITRON. Estes incluem não apenas as aplicações EX
tradicionais, como a mineração ou a indústria química, mas
também muitas aplicações no setor de produção.
A ABITRON oferece um por ólio abrangente de controlos
remotos de rádio de segurança à prova de explosão para
uma ampla variedade de aplicações e cer ﬁcações globais
para atender às suas necessidades.
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ABITRON - RECETORES RÁDIO
RX CP
O recetor RX CP é o mais pequeno e compacto recetor de comando rádio e vem
equipado com cinco relés de saída, 3 com contacto NA e 2 com contacto inversor. A
caixa de 11 pinos, com encaixe em base de rele, garante uma instalação rápida.

O RX 14+ / 26+ é um recetor padrão com 14 ou 26 relés. Opcionalmente pode ser
equipado com 6 relés adicionais ou um módulo para controlo proporcional.
Devido ao seu design modular pode ser conﬁgurado facilmente e rapidamente para
muitos requisitos de aplicações na indústria e na construção.
Este modelo de recetor ABITRON vem alojado numa carcaça compacta, robusta e
resistente a choques.

RX 14+ / 26+

RX ES BUS
O RX-ES-BUS é um recetor pequeno, compacto e robusto. a interface de saída suporta
os mais comuns sistemas de bus: Proﬁbus, Can-bus , RS-232/485, ProﬁNET.
As pequenas dimensões oferecem soluções para aplicações com pouco espaço. Pode
ser operado com uma inﬁnidade de transmissores e está disponível com feedback.

RX BMS 1 / BMS 2
Estes dois modelos de recetores são ideais para o controle de válvulas hidráulicas.
São u lizados principalmente nas áreas de aplicação automóvel.
O visor na caixa do recetor permite veriﬁcar o status atual do controlo remoto de rádio.

RX TGA/TGB-22
O RX MOD é um recetor modular e expansível, que encontrou inúmeras aplicações por
muitos anos.
Este recetor está disponível em vários tamanhos de carcaça e pode ser equipado com
qualquer número de módulos de saída proporcionais e digitais em um sistema de kit
modular, tornando-o no recetor ideal para controle remoto de rádio personalizado.
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TOSIBOX – ACESSO REMOTO
TM2A é distribuidor TOSIBOX em Portugal.
A Tosibox é um equipamento que cria uma conexão completamente segura entre disposi vos. Devido à sua fácil
instalação, consegue-se criar, em apenas 5 minutos, uma ligação remota segura.
Ao contrário dos seus concorrentes, para u lização da TOSBOX não são necessários quaisquer custos adicionais ou
encargos mensais. Ao instalar a TOSIBOX nos equipamentos e máquinas, consegue-se reduzir muito os custos associados
a deslocações para manutenções assim como o tempo de espera do cliente.
Através deste equipamento é possível ligar -se remotamente a qualquer equipamento em qualquer parte do mundo.
Atualmente a TOSIBOX é usada em mais de 70 países.

TOSIBOX® Lock 500
O TOSIBOX® Lock 500 é um disposi vo de conec vidade de úl ma geração que oferece
possibilidades sem precedentes para que os clientes gerenciem as suas operações e criem
novas soluções de IoT. O Lock 500 é ideal para ambientes industr iais exigentes e abre novas
oportunidades nos setores de segurança e redes de escritórios.
O novo Lock 500 é compa vel com todos os produtos TOSIBOX® existentes. Modularidade dos
produtos permite a extensão fácil e rápida de redes
Como funciona?

TOSIBOX® So Key
O TOSIBOX® So Key é um so ware de computador que permite uma conexão segura entre o
seu computador e um ou mais TOSIBOX® Locks, oferecendo total visibilidade e controle sobre
os disposi vos de rede conectados ao Bloqueio.
A So Key funciona sem um disposi vo sico TOSIBOX® Key. A So Key corresponde a uma
subchave que é controlada por meio de uma chave mestra sica e, portanto, não pode ser usada
para criar mais chaves ou clientes móveis.
A So Key é criada de acordo com os mesmos procedimentos de segurança das chaves de
hardware. A So Key também é especíﬁca do computador e do usuário, ou seja, não pode ser
copiada ou movida para outro disposi vo. Um usuário Master Key sempre pode revogar os
direitos de acesso de uma So Key - assim como com todas as outras Sub Keys e Mobile Clients.

TOSIBOX® Virtual Central Lock
O TOSIBOX® Virtual Central Lock transforma seu ecossistema TOSIBOX® numa rede IoT
controlada de conexões VPN sempre a vas para manutenção remota, monitoramento
con nuo, coleta de dados em tempo real e registro de dados.
O Virtual Central Lock reduz o tempo de trabalho de gerenciamento de acesso centralizado
de dias para minutos, permi ndo fácil gerenciamento de grandes redes sem habilidades
especiais de TI.
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TOSIBOX® Lock 100
TOSIBOX® Lock 100 é um disposi vo de acesso remoto e de rede inteligente que serve como
um ponto ﬁnal para conexões remotas seguras. Os disposi vos conectados ao Lock são
acedidos com segurança pela Internet e pela maioria das redes LAN e WAN por meio de
uma conexão VPN criptografada.

Lock 200
TOSIBOX® Lock 200 é um disposi vo de acesso remoto e de rede inteligente que serve como
um ponto ﬁnal para conexões remotas seguras. Os disposi vos conectados ao Lock são
acedidos com segurança pela Internet e pela maioria das redes LAN e WAN por meio de uma
conexão VPN criptografada.
NAT e ﬁrewall simples. O método de conexão da Patented Plug & Go™ é rápido e sem a
necessidade de instalações de so ware, conﬁgurações de rede ou habilidades especiais.
Como funciona?

Fecho Central TOSIBOX®
O TOSIBOX® Central Lock é o hub para suas conexões VPN TOSIBOX®. Permite uma ampla
gama de melhorias de processos e novas oportunidades de negócios. Conexões VPN
simultâneas escalonáveis podem ser facilmente criadas e gerenciadas para ﬁns de
manutenção remota, monitoramento con nuo de dados e registro de dados.
O TOSIBOX® Central Lock oferece maneiras completamente novas de fornecer serviços
comerciais. Ele reúne todos os sites remotos em um único ponto e gerência centralmente
os direitos de usuário e acesso em toda a rede em tempo real. O dimensionamento de até
milhares de conexões é possível a qualquer momento.

Chave TOSIBOX®
O TOSIBOX® Key é um disposi vo inteligente de cripto processamento que permite uma conexão
segura entre o seu computador e um ou mais TOSIBOX® Locks, oferecendo total visibilidade e
controle sobre os disposi vos de rede conectados ao Bloqueio.
As conexões são estabelecidas por meio de um túnel VPN seguro e criptografado pela Internet ou
por outras WANs e LANs comuns, e as permissões podem ser facilmente concedidas, revogadas e
conﬁguradas em um número ilimitado de maneiras.
A chave vem com reves mento de liga de metal leve durável e é totalmente compa vel com todos
os produtos TOSIBOX® existentes.
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TOSIBOX® Mobile Client
O TOSIBOX® Mobile Client estende a solução TOSIBOX® atual, oferecendo acesso remoto seguro
e fácil em qualquer lugar. O aplica vo está disponível para iPhones, iPads e disposi vos Android.
CARACTERÍSTICAS
• Permite conexões VPN seguras para disposi vos TOSIBOX® Lock serializad os, usando a
conexão de dados móvel ou Wi-Fi do disposi vo móvel.
• Fácil de usar em apenas alguns minutos. A serialização inicial pode ser feita digitalizando
um código QR.
• Construído com base na segurança sica dos produtos TOSIBOX®: os direitos de acess o
são concedidos e controlados a par r da chave TOSIBOX® sica, após o qual o Cliente
Móvel permanece vinculado a ela.
• Os direitos de acesso são especíﬁcos do disposi vo e não transferíveis. U liza um
esquema de auten cação de dois fatores.
• Não restringe o uso de aplica vos: a maioria dos aplica vos habilitados para rede
funcionará na conexão remota TOSIBOX®.

TOSIBOX® 4G
Principais Caracteris cas
Inteligência
• ATOSIBOX® 4G Modem estabelece uma ligação LTE com a TOSIBOX® Lock.
• As funcionalidades da TosiOnline™ minimiza o tempo de ina vidade atraves de uma
tecnologia inteligente de reconexão e recuperação de erros de Lock.
Grau da Indústria
• O Modem TOSIBOX® 4G foi concebido para o ambiente industrial. Com seu design de
hardware industrial, montagem em trilho DIN e conector de antena SMA, o TOSIBOX® 4G
Modem pode ser facilmente instalado na infraestrutura existente.
Eﬁcácia
• A energia é fornecida através da porta USB, eliminando a necessidade de uma fonte de
alimentação externa.
Eﬁciência
• O Modem TOSIBOX® 4G oferece ainda uma porta serial com uma interface de comando AT
que permite, por exemplo, o envio e recebimento de mensagens SMS. A conﬁguração do
APN é automa camente tratada pelo TOSIBOX® Lock.

Como se escala?
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TEMPO DE VIDA
COMPRIMENTO DE ONDA
POTÊNCIA
PESO
ALIMENTAÇÃO
CLASSE DE ISOLAÇÃO
CLASSE DO LASER
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
HUMIDADE DO AR
CONSUMO
GARANTIA

57

58

SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS
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Transmissão Mecânica
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Motores Elét. Monofásicos
Motores Elét. Trifásicos
Motores Elét. com Freio
Motores Anti-Deflagrantes
Motores Baixo Veio Altura
Redutores
Micro Moto Redutores
Variadores Mecânicos
Embraiagens e Freios
Atuadores Lineares

Fluidos
Válvulas: Cunha, Globo, Retenção,
Guilhotina, Borboleta, Macho-esférico e
Segurança, Agulha, Fundo, etc
n Válvulas e Acessórios Higiénicas
n Eletroválvulas
n Atuadores Pneumáticos/Elétricos
n Compensadores de Dilatação
n Juntas Anti-Vibratórias
n Manómetros e Termómetros
n Eletrobombas
n Acessórios em Aço Inoxidável

Acoplamentos
Limitadores de Binário
n Carretos, Correntes, Pares
Cónicos, Cremalheiras, Taper
Lock, etc
n Rolamentos, Chumaceiras,
Rótulas, Retentores, O-rings
n Fusos e Porcas Trapezoidais
n Acessórios: Manípulos, Bases,
Volantes, Puxadores e Dobradiças

n
n

Assistência Técnica

n

A TM2A presta um SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA estruturado e com capacidade de resposta
que nos permite responder eficaz e eficientemente
às necessidades dos nossos clientes.
Equipa técnica e maquinaria especializada
Apoio e aconselhamento técnico
< Reparações efetuadas nas nossa oficina
< Reparações/intervenções em clientes.
<
<

Assistência Técnica: +351 961 740 539

