
Prezadas Senhoras e Senhores
Na presente edição da newsletter da OKW gostaríamos de informá-la sobre as 
atuais novidades do nosso programa de gabinetes de plástico.  
A série de gabinetes SMART-CONTROL pode ser montada de modo inovador em 
cantos comuns. O novo EASYTEC está equipado com patilhas exteriores destinadas 
a uma  montagem de parede ou para fixação a tubos/perfis redondos. Além disso, o 
programa de gabinetes portáteis STYLE CASE foi ampliado com uma versão sem 
compartimento de baterias, bem como com um suporte de parede para um 
alojamento seguro.

Gostaria de vivenciar ao vivo as novidades de OKW? Então visite-nos nas seguintes 
feira: embedded world em Nuremberga (25.-27.02.2020).

Javier Allen-Perkins
Cenvalsa - Vendas OKW Portugal e Espanha

SMART-CONTROL –  
O GABINETE PARA O CANTO

LEIA MAIS SMART-CONTROL

O novo SMART-CONTROL da OKW é o primeiro ga-
binete para montagem fácil em cantos comuns. Em 
regra, os aparelhos são montados bem acima próxi-
mo do teto; esta posição é ideal para uma  ampla 
monitoração espacial, economiza espaço e  protege 
contra danificações. Além disso, esta série de 
 gabinetes pode ser utilizada tanto na parede quanto 
sobre uma mesa em posição inclinada ergonômica.
A série de gabinetes está disponível em 2 tamanhos: 
142 x 81 x 46 mm / 173 x 101 x 59 mm.  
O SMART-CONTROL está disponível em estoque 
feito do material ignífugo ASA+PC-FR (UL 94 V-0) 
com elevada proteção contra UV na cor RAL 9002 
(branco-cinza).

Solicite uma amostra gratuita!

NEWSLETTER Janeiro 2020

https://www.okw.com/pt/Gabinetes-de-pl%C3%A1stico/Smart-Control.htm


EASYTEC – GABINETES FLANGEADOS  
PARA IIOT E APLICAÇÕES DE SENSORES 
INTELIGENTES

LEIA MAIS EASYTEC

A base da IIoT (Internet Industrial das Coisas) e da 
IoT (Internet das Coisas) consiste em tornar as  
coisas mais inteligentes na medida em que elas 
comunicam entre si. O foco está nos sensores que, 
embutidos nos aparelhos, recolhem e fornecem 
constantemente de forma centralizada dados sobre 
máquinas, cenários de trabalho especiais ou toda a 
cadeia de valor agregado. A nova série de gabinetes 
de parede EASYTEC foi especialmente concebida 
para essas modernas aplicações de sensores.

Solicite uma amostra gratuita!

STYLE-CASE – NOVO MODELO  
SEM COMPARTIMENTO DAS BATERIAS

LEIA MAIS STYLE-CASE L

A série de gabinetes polidos a alto brilho  
STYLE-CASE apresenta desde já um novo modelo 
no tamanho „L“. Até agora todos os gabinetes 
apresentavam um só compartimento de baterias. 
A partir de agora o STYLE-CASE „L“ agora  também 
está disponível em branco sinalização e sem 
qualquer compartimento. As áreas de utilização 
integram comandos remotos de todos os tipos, 
nomeadamente na tecnologia médica.

Solicite uma amostra gratuita!

SUPORTE STYLE-CASE  
PARA OS TAMANHOS S E M

LEIA MAIS STYLE-CASE

Além do suporte já disponível para o STYLE-CASE „L“,  
agora também está disponível um suporte para os 
tamanhos „S“ e „M“. Como acessório  opcional, os 
 gabinetes podem assim ser guardados de  forma 
segura. Mediante 2 orifícios oblongos  pré-formados, 
o suporte pode ser parafusado na parede de 
modo simples e rápido. Para bases que possam 
ser  danificadas por um orifício, por  exemplo uma 
mesa, como alternativa é oferecida uma fita  adesiva 
 correspondente. Combinando com as cores do 
 gabinete, os suportes existem em negro RAL 9005  
e branco sinalização RAL 9016.

Solicite uma amostra gratuita!

https://www.okw.com/pt/Gabinetes-de-pl%C3%A1stico/Style-Case.htm
https://www.okw.com/pt/Style-Case/B2804027.htm
https://www.okw.com/pt/Gabinetes-de-pl%C3%A1stico/Easytec.htm


CONVIDAMOS VOCÊ A NOS VISITAR EM 
NOSSAS PRÓXIMAS FEIRA NA ALEMANHA
embedded world
25-27.02.2020
Nürnberg
Pavilhão 3, estande 3-457
www.embedded-world.de
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