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GAMA DE PRODUTOS

Mais de cinquenta anos de experiência, uma estrutura fortemente orientada
para as necessidades dos clientes e uma constante inovação tecnológica
fazem da Gefran uma referência no projeto e produção de sensores, sistemas e
componentes para automação e controle de processos industriais. Competência,
flexibilidade e qualidade de processo são os fatores diferenciais da Gefran na
produção de instrumentos e sistemas integrados para aplicações específicas
em vários setores industriais, com know-how consolidado nos setores plástico,
hidráulica de movimentação, tratamento térmico e de sistemas de elevação.
Tecnologia, inovação e versatilidade representam o valor adicionado do catálogo de
produtos que demonstram também a capacidade de criar soluções específicas de
aplicação em colaboração com os principais fabricantes de máquinas do mundo.
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VALOR GLOBAL
DISTRIBUÍDO
EM TODO O
MUNDO

12 FÁBRICAS
16 ESCRITÓRIOS
800 FUNCIONÁRIOS
160 MILHÕES DE EUROS
(Volume de Negócios*)
*2021

Por sermos protagonistas na evolução da tecnologia, investimos, todos os anos, cerca de 5% do nosso volume de
negócios total em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Engenheiros, designers e desenvolvedores de software representam 14% dos nossos colaboradores na Itália.
A colaboração com centros de investigação e universidades nacionais e internacionais garante uma transferência
contínua de conhecimento e sempre foi um dos nossos fatores de sucesso.

PRINCIPAIS SETORES DE APLICAÇÃO

PLÁSTICO

HIDRÁULICA
MÓVEL

FORNOS
INDUSTRIAIS

ELEVAÇÃO
CIVIL

PROCESSAMENTO
DE METAL

ELEVAÇÃO
INDUSTRIAL

TRATAMENTO
DE ÁGUAS

HVAC

GAMA DE PRODUTOS

CONTROLADORES, INDICADORES
E MÓDULOS DE POTÊNCIA
CONTROLADORES E PROGRAMADORES
Uma gama completa de controladores PID com instalação em painel frontal,
para o controle preciso de variáveis de processo como temperatura,
pressão, força, posição e humidade. Totalmente escalonáveis e disponíveis
nas versões de loop único e multiloop, estes controladores satisfazem as mais
variadas necessidades de aplicação graças a funções lógicas e matemáticas
avançadas e características de conectividade, mesmo remotamente.

INDICADORES E UNIDADES DE ALARME
Instrumentos dedicados a todas as aplicações que requerem uma visualização
clara e precisa das variáveis do processo, capazes de detectar os limiares de
alarme com indicações visuais e saídas digitais de sinalização.

MÓDULOS DE POTÊNCIA
Um amplo portfólio de controladores de potência modulares de até 600 A, para
o controle de processos de aquecimento elétrico industrial com resistências
lineares, de infravermelhos (SWIR), MoSi2, SiC, Grafite e Transformador.
Os controladores de potência Gefran integram os principais protocolos de
comunicação Fieldbus com as funções de diagnóstico e manutenção preditiva

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

RELÉS ESTÁTICOS COM / SEM DISSIPADOR
Disponíveis nos modelos de 15 a 120 A, com diagnóstico integrado, num design
ultracompacto e particularmente robusto. Ideais para uma ampla gama de
aplicações de aquecimento elétrico.

SCCR RMS SYM
100KA / 600V
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SENSORES
PRESSÃO INDUSTRIAL
Transdutores para a medição de pressão de fluidos (líquidos ou gasosos) em
diversas aplicações industriais. Também disponíveis em versões ATEX com
segurança intrínseca para uso em atmosferas potencialmente explosivas.

SAE
J1939

PRESSÃO DE FUSÃO
Os transdutores para medição de pressão a temperaturas elevadas (até 538 °C)
estão disponíveis com diferentes sistemas de enchimento ou com a tecnologia
patenteada IMPACT fluid free.
Representam a solução ideal para os materiais extrudados mais comuns,
como plásticos, espumas ou espumas de poliuretano, produtos alimentícios ou
resinas bicomponentes.

DEFORMAÇÃO, FORÇA E CARGA
Uma gama única de transdutores usados para controle da tensão do filme
plástico, papel ou tecido, incluindo sensores de deformação exclusivos
para medições temporárias ou estáticas da força ou da carga de compressão/
tração.

TEMPERATURA
Uma gama completa de termopares e termoresistência totalmente
personalizáveis com base no tipo de aplicação, condições ambientais, range de
temperatura e precisão exigida.

GAMA DE PRODUTOS

POSIÇÃO - MAGNETOSTRITIVOS
Os sensores de posição HYPERWAVE com tecnologia magnetostritiva
permitem medir a posição e o deslocamento de peças mecânicas em
movimento. Graças à tecnologia magnetostritiva, o elemento primário detecta
a posição sem contacto mecânico, eliminando os problemas de desgaste e
consumo. Extremamente versáteis e disponíveis com diferentes cursos,
tanto com mecânica de perfil para a montagem externa quanto com mecânica
de haste para instalação em cilindro, estes sensores representam a solução
ideal para a medição da posição nas mais diversas aplicações

POSIÇÃO - POTENCIÔMETROS
Sensores com tecnologia potenciométrica são tipicamente utilizados no
mundo industrial ou geotécnico para a medição do deslocamento linear ou
angular permitindo manter a detecção do curso e, portanto, da posição,
mesmo na ausência de alimentação.
Disponível em diversos modelos, caracterizados por diferentes execuções
mecânicas para permitir a instalação em diferentes tipos de máquinas.

POSIÇÃO - ANGULARES, INCLINÔMETROS, LINEARES POR FIO
Transdutores de posição muito robustos, projetados para medir posições
angulares, inclinações ou comprimentos consideráveis, podem ser utilizados
ao ar livre e em condições particularmente adversas.

SAE
J1939
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ACIONAMENTO E MOVIMENTO
INVERSOR PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
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Uma vasta gama de inversores vetoriais com orientação de campo para o
controle de motores assíncronos e síncronos, tanto em malha fechada com
encoder, como em malha aberta, aplicados nas mais avançadas arquiteturas
de sistemas de automação. Soluções padrão refrigeradas por ar ou líquido,
dependendo dos requisitos de instalação. As versões estão disponíveis com
HW e FW dedicados a aplicações específicas:
• ventilação e bombeamento
• elevação industrial
• controle da bomba servo
• bombeamento por energia solar

INVERSOR PARA SISTEMAS DE ELEVAÇÃO CIVIL
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Inversores projetados especificamente para o mercado de sistemas de
elevação civil. Tecnologia e desempenho avançados para a construção de
novos elevadores, mas também para a modernização de sistemas obsoletos.
A gama de produtos oferece linhas de inversores adequadas para
todos os tipos de edifícios (Low Rise, Mid Rise e High Rise),
bem como soluções integradas completas.

GAMA DE PRODUTOS

CONVERSORES CC
A série de conversores digitais AC / DC, em configurações de 2 e 4
quadrantes, incorpora as mais avançadas tecnologias para o controle
de motores CC aplicados em modernas soluções de automação.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO CA/CC E REGENERATIVAS
Uma ampla gama de fontes de alimentação com tecnologias AFE
(Active Front End) e FFE (Fundamental Front End).
Estas soluções são particularmente vantajosas graças à recuperação de
energia. Para aplicações não regenerativas, as fontes de alimentação CA/ CC
tradicionais permitem soluções simples e eficazes “multi-drive” com
barramento DC partilhado.

SERVOMOTORES E MOTORES SEM ESCOVAS
Os motores e servomotores Gefran, dedicados aos mais avançados
sistemas de controle de movimento, são caracterizados por uma
ampla gama de correntes, e também incluem soluções mecânicas
para a configuração modular e a instalação na máquina.
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PLATAFORMAS DE AUTOMAÇÃO
Gefran Soluzioni, empresa do Grupo Gefran, oferece produtos, soluções e serviços para a automação industrial de
processos de transformação de materiais plásticos e outras aplicações, desde os processos térmicos mais simples,
como no setor do vidro, até aos mais complexos, no caso de autoclaves industriais dedicadas à produção de materiais
compositos.
A Gefran Soluzioni projeta e fabrica plataformas de automação, soluções caracterizadas por propostas específicas de
hardware e software que são constantemente atualizadas também graças à contínua colaboração com OEM do setor.

PAINEL PC-CPU E INTERFACE HMI
Unidade Painel PC 3,5 "a 15" com controle avançado e recursos gráficos
num único produto.
Interfaces HMI com ecrã multi-touch capacitivos de 10" a 21", também na
versão IP67, para a gestão do CLP no interior do painel.
Controladores touchscreen de 10" a 15" com teclado dedicado, disponível
em diversos formatos, para máquinas de injeção.
Todos os produtos de automação são compatíveis com o padrão da indústria
4.0 e incluem a funcionalidade OPC UA e MQTT.

CO

MPLIANT

®

Industria

4.0
NE

I/O REMOTO

X I N V E S T. I T

CO

MPLIANT

Industria

4.0

I/O modular remoto de alto desempenho. Design compacto com I/O de alta
densidade por módulo, adequado para instalação em espaços limitados.
Protocolo Fast-Ethernet GDnet, Ethercat ou CANopen, fácil de integrar com
4.0 I/O totalmente
produtos de terceiros. A nossa oferta inclui um módulo
personalizado, com montagem baseada nos requisitos do usuário e que se
adapta perfeitamente à máquina ou sistema a ser controlado.
Os módulos podem ser preparados para a montagem em placa ou guia DIN.
NE

X I N V E S T. I T
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GAMA DE PRODUTOS

AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
GF_Project VX e GF_Project LX são ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) para aplicações de controle em
tempo real baseados nas plataformas de automação Gefran. Contém um ambiente completo para a construção de
páginas IHM e a configuração do fieldbus, em todas as linguagens de programação padrão IEC61131-3 para aplicações
em CLP.
Os blocos funcionais dedicados são fornecidos como bibliotecas para simplificar várias operações de automação.
GF Designer HD é o ambiente para aplicações HMI multi-touch e web-server, equipado com recursos gráficos
avançados.

GEFRAN CLOUD
Gefran Cloud é a solução para a gestão da conectividade que garante
o controle total no setor lloT. Sólido, poderoso, altamente escalonável,
o sistema inclui funções VPN avançadas.
Gefran Cloud está pronto para lloT, equipado com uma interface de
usuário clara e simples, garante a comunicação segura de todos os
dispositivos, redes e utilizadores remotos.

GEFRAN CLOUD

SOLUÇÕES
Mais de 15.000 unidades instaladas, a Gefran Soluzioni oferece
soluções HW e SW para OEM e usuários finais, em várias aplicações
industriais e mercados.
As soluções são certificadas em conformidade com as principais
normas internacionais, inclusive para o mercado norte-americano
(UL 508 A).
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COD. 81105M

GEFRAN HEADQUARTER

GEFRAN DRIVES AND MOTION S.R.L.

GEFRAN SOLUZIONI S.R.L.

Via Sebina, 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS) Italy
Ph. +39 03098881 - Fax +39 0309839063
info@gefran.com

Via Carducci, 24
21040 Gerenzano (VA) Italy
Ph. +39 02967601 - Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com

Via Galvani, 8
25050 Provaglio d’Iseo (BS) - Italy
Ph. +39 03098881 - Fax +39 030 9888256
soluzioni@gefran.com

SENSORMATE AG

GEFRAN FRANCE SA

GEFRAN BENELUX NV

Steigweg 8, CH-8355 Aadorf,
Switzerland
Ph. +41 52 523 25 00 - Fax +41 52 366 18 84
oﬃce@gefran.ch

PARC TECHNOLAND
Bâtiment K - ZI Champ Dolin - 3 Allée des Abruzzes
69800 Saint-Priest
Ph. +33 (0) 478770300 - Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

ENA 23 Zone 3, nr. 3910 - Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181 - Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN SIEI - Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN SIEI - ASIA

Clarendon Court Winwick
Quay Warrington - WA2 8QP
Ph. +44 (0) 8452 604555 - Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai, China 201807
Ph. +86 21 69169898 - Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

31 Ubi Road 1 #02-07,
Aztech Building, Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300 - Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg

GEFRAN Inc.

Gefran India

GEFRAN BRASIL ELETROELETRôNICA

400 Willow Street North Andover, MA - 01845 USA
Toll Free 1-888-888-4474 - Fax +1 (617) 340 2761
info.us@gefran.com

Survey No. 191/A/1, Chinchwad Station Road,
Chinchwad, Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500 - Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

Avenida Dr. Altino Arantes, 377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (11) 3215-0130
comercial@gefran.com.br

GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

SIEI AREG - GERMANY

Philipp-Reis-Straße 9a - D-63500 - Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090 - Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3 - D-74385 - Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360 - Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

WWW.GEFRAN.COM

