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assim os custos de colocação em funcionamento às empresas e 
tornando-as menos dependentes dos integradores. Aqueles que 
necessitam de mais apoio podem também utilizar o novo serviço 
RBTXpert, que ajuda na seleção da solução certa de automação 
low-cost. Após uma consulta online gratuita com o RBTXpert, o 
sistema de automação adequado pode ser testado. Com base nos 
testes, o RBTXpert pode enviar uma proposta ao cliente, graças ao 
supermercado de automação low-cost RBTX.com onde compo-
nentes, hardware e software de diferentes fabricantes podem ser 
encontrados. Entre eles estão várias cinemáticas de robots, câ-
maras, GUIs, pinças, fontes de alimentação, motores, sensores e 
sistemas de controlo. De acordo com a norma “Construir ou Com-
prar”, os clientes podem configurar componentes à medida para 
as suas soluções robóticas e encomendá-los diretamente. 

Grupel lança GR12000, o novo gerador portátil 
Grupel, S.A.
Tel.: +351 234 790 070
www.grupel.eu 

A juntar a três modelos entre os 2 
aos 7 kVA, a Grupel lança na sua 
gama portátil um novo gerador de 
12 kW, mais potente e capaz de dar 
resposta a uma maior diversidade 
de aplicações. 

Fácil de transportar e de utili-
zar, o GR12000 é a garantia de uma 

fonte de energia em zonas de difícil acesso, onde a eletricidade 
é escassa, ou para atividades itinerantes, nomeadamente traba-
lhos de proteção civil, hospitais de campanha, pequenos eventos 
e ferramentas mais exigentes, como bombas de água. Em relação 
aos restantes modelos portáteis da marca, o GR12000 tem uma 
maior potência, podendo dar apoio a diversos equipamentos em 
simultâneo. Além disso, dispõe de arranque remoto e elétrico, po-
dendo arrancar através de comando à distância, é compacto, con-
veniente para qualquer ambiente e local, e está em conformidade 
com as normas vigentes, nomeadamente STAGE V. A inclusão do 
novo modelo, GR12000, na gama de produtos da Grupel, vem no 
seguimento da sua estratégia global de proximidade com o cliente, 
reforçando a oferta da marca e aumentando a sua capacidade de 
resposta às necessidades de diversas aplicações. 

Com especificações e atributos próprios, os 4 modelos têm 
certificação CE, são movidos a gasolina, e são ideais para projetos 
em casa, em empresas e outros negócios ou no exterior.

WEG investe na ampliação de fábrica 
de transformadores no Brasil
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 
Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792
info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG, com a estratégia de au-
mentar a sua participação de 
mercado, anunciou novos inves-
timentos para a ampliação e 
modernização da capacidade 
produtiva da Balteau, empresa 
do Grupo WEG especializada no 

fabrico de transformadores para instrumentos e conjuntos de me-
dição, em Itajubá, Estado de Minas Gerais, no Brasil.

Segundo o Diretor Superintendente da WEG Transmissão 
& Distribuição, Carlos Diether Prinz, este investimento é uma 

importante fonte de vantagem competitiva para as empresas no 
segmento de T&D.

“No fim deste projeto conseguiremos um expressivo aumento 
da capacidade de produção da nossa linha de transformadores de 
corrente e potencial de medição, bem como de proteção de 72 kV 
a 245 kV. Pretendemos também dobrar o fabrico da linha de trans-
formadores de corrente de 550 kV e aumentar as áreas de mon-
tagem, tratamento dos transformadores, armazém e expedição”, 
explica o executivo. Com os novos investimentos a WEG pretende 
aumentar 1350 m2 à sua fábrica e equipar a área com equipamen-
tos modernos de bobinagem, isolamento, tratamento e secagem 
dos transformadores. A ampliação vai gerar cerca de 50 novos 
empregos na unidade.

A unidade da Balteau foi adquirida pela WEG em setembro de 
2021 e conta atualmente com 11 800 m² de área construída e uma 
equipa de mais de 400 Colaboradores. A empresa é especializa-
da em projeto, fabrico, ensaios elétricos e assistência técnica para 
transformadores de corrente e de potencial capacitivo até 550 kV, 
transformadores de potencial indutivo até 145 kV e conjuntos de 
medição até 36 kV.

Serviços SEW-EURODRIVE nas instalações 
do cliente
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

Os técnicos especialistas da SEW-
-EURODRIVE Portugal realizam 
uma inspeção-geral aos seus 
acionamentos, incluindo a verifi-
cação visual do estado geral do 
motorredutores; inspeção e afina-
ção do freio eletromagnético; sub-
stituição do lubrificante; verifica-

ção de eventuais fugas de óleo; análise do ruído em funcionamento; 
e análise termográfica.

Quadros de distribuição estanques KV da Hensel 
comercializados pela TEV2
TEV2 – Distribuição de Material Eléctrico, Lda. 
Tel.: +351 229 478 170 · Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt · www.tev.pt

Os quadros de distribuição elétrica do tipo KV 
são ideais para aplicações comerciais, indus-
triais e para edifícios. Seguros e fiáveis graças 
à utilização de material de qualidade superior, 
os quadros estanques estão em conformidade 
com as normas europeias - DIN EN 60670-24 
e são adequados para a instalação de dispo-
sitivos embutidos até 63 A de acordo com a 
norma DIN 43 860, tem índice de proteção 
IP54-IP65, classe II de isolamento, cumprindo 
com IEC 60439-3. Os quadros KV estão dis-

poníveis em 11 tamanhos, de 3 a 54 módulos e facilitam o trabalho 
diário dos eletricistas com vários detalhes bem pensados que ga-
rantem uma instalação rápida. Isso inclui muito espaço para eletri-
ficação, várias opções de montagem, cobertura para entrada de 
cabos e o compartimento integrado para acessórios.

Nas versões de 3 a 9 módulos, os quadros são fornecidas com 
uma tampa transparente com abertura vertical que permite sela-
gem. Nas versões de 12 a 54 módulos, os quadros são fornecidos 
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com porta transparente com abertura horizontal. As ca-
lhas DIN com batentes laterais garantem que os dispositi-
vos embutidos estejam imediatamente na posição correta, 
as etiquetas de identificação dos circuitos são protegidas 
por uma película transparente com possibilidade de serem 
impressas e personalizadas usando um modelo editá-
vel disponível online. Para além disso, a Hensel disponi-
biliza acessórios para fixação dos quadros em tubos ou 
mastros.

Na versão com ligador, a tecnologia patenteada de 
ligadores rápidos FIXCONNECT® N e PE está incluída na 
gama e permite uma eletrificação rápida, simples e eficaz. 
Os materiais utilizados nestes quadros são resistentes aos 
efeitos dos raios UV para que a resistência mecânica dos 
quadros se mantenha mesmo durante uma prolongada 
exposição aos UV.

Schneider Electric expande portefólio de 
celas MT verdes e digitais sem SF6 com o 
GM AirSeTTM

Schneider Electric Portugal 
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com · www.se.com/pt

A Schneider Electric apre-
senta a mais recente adi-
ção ao seu crescente por-
tefólio de celas de média 
tensão sem SF6. O novo 
GM AirSeT é a tecnologia 
GIS primária ecológica e 
digital para redes elétricas 
e aplicações exigentes em 

edifícios industriais e infraestruturas críticas, e representa 
outro marco histórico do compromisso da Schneider Elec-
tric em desenvolver um conjunto de ofertas sustentáveis e 
de próxima geração. A empresa já está a trabalhar com 
clientes, desde o segmento de serviços públicos e da in-
dústria aos edifícios e Data Centers, para avançar em dire-
ção ao ar puro e afastar-se do SF6. O GM AirSeT acaba 
com a dependência de SF6 das indústrias pesadas, com-
binando as mais recentes celas isoladas a gás com tecno-
logia de ar puro e vácuo.

Concebido para a indústria e os serviços públicos, o 
GM AirSeT junta-se a outras soluções de média tensão 
sem SF6 da Schneider Electric, contribuindo para a luta 
global contra as alterações climáticas, incluindo o RM Air-
SeTTM (uma Ring Main Unit - RMU - isolada a gás – GIS 
- que equipa os operadores de rede com uma arma po-
derosa para a descarbonizar e modernizar, e permite aos 
serviços de distribuição elétrica melhorar o desempenho 
operacional e a fiabilidade); SM AirSeTTM (para aplicações 
de distribuição secundária de energia, utilizando celas iso-
ladas a ar). 

Recebeu também múltiplos prémios e reconhecimen-
tos enquanto facilitadora da transição para a energia verde 
e eficiente, como o Industrial Energy Efficiency Award na 
Hannover Messe, o prémio Top 10 Innovations do Inno-
vation for Cool Earth Forum, e um iF Design Award. Além 
disso, o projeto da empresa com a E.ON na Suécia ganhou 
um enerTIC Award na categoria de rede inteligente. A tec-
nologia de MT de ar puro da Schneider Electric tem uma 
gama completa de capacidades nativas capacitadas por 
dados, que vão monitorizar o desempenho das aplicações 


