
informação técnico-comercial88

www.oelectricista.pt   o electricista 71

MARCAÇÃO FÁCIL E DIGITAL

encontre a solução 
de marcação ideal 
com a Marking app

Katharina Faes, Project Coordinator
Francisco Mendes, Gestor de Produto

A forma de colocação destas etiquetas é di-
ferente conforme as diversas superfícies ou 
locais de encaixe designados para a marca-
ção dos equipamentos em geral. A colagem, 
encaixe e rebitagem são algumas das várias 
formas de aplicar as etiquetas aos equipa-
mentos. Aqui, também, existem diferenças 
entre autocolantes para superfícies rugosas 
ou mesmo as que devem deixar resíduos ao 
serem removidas, para efeitos de controle. 

A documentação escrita na forma de ca-
tálogos e mesmo a informação online é de 
difícil navegação e propensa a erros na esco-

muitos utilizadores desejam uma forma mais 
-

cação, especialmente sem se ser especialista 
nesta área.

MARKING 4.0
Marking system” app

seu sistema portátil, android ou outro, a app 
disponibiliza um guia de aplicações simples e 
intuitivo (Figura 2).

 A aplicação em IOS tem os seguintes critérios: 

aplicação, resistência, aprovações e propriedades do material.

propriedades do material”, várias 
opções são visualizadas relativas à proprie-
dade principal de determinado grupo, por 
exemplo autocolante com aderência extra 
forte ou de segurança. A vantagem deste 
guia é a de que ao contrário da informação 
escrita ou online, o utilizador não necessita 
de saber a nomenclatura dos variados gru-
pos de produtos. O guia da aplicação indica 

automaticamente o grupo de produtos pelas 

possíveis, tais como tipo de impressora, di-
mensão e cor. Os resultados são visualizados 
em tempo real (Figura 3).

Na área propriedades do material, as 

Por exemplo, o utilizador está à procura de 

-
pas periodicamente com soda cáustica. Nes-
te caso deve navegar para a opção resistên-

-
cia. Em caso de dúvida pode sempre navegar 
para as informações onde tem a informação 
das normas ou standards, químicos e suas 
concentrações. Neste exemplo e porque são 

é a de resistência média. Seguidamente, to-
das as etiquetas cuja marcação apresenta 
as propriedades desejadas, são visualizadas 
diretamente. 

VALOR ACRESCENTADO DIGITAL
Marking app, o utilizador tem acesso 

ilimitado aos dados digitais da solução preten-
dida. Todas as caraterísticas técnicas estão à 
distância de um toque. Além das informações 

-
cias mecânicas, qual o sistema de marcação 
ideal e, se for o caso, qual a tecnologia de mar-
cação pela qual deve optar. Além disto, encon-
trará os consumíveis compatíveis como tipo 

-
rios. Já nada o impede de obter a marcação 

Qual a marcação ideal para a 
minha aplicação? O tema da 
marcação industrial tornou-
-se menos complexo graças 
à transformação digital. A 
Phoenix Contact desenvolveu 
uma app que dá a resposta. 
O utilizador chega à solução 
apropriada através do guia de 
aplicação da app, podendo 
visualizar as caraterísticas 
técnicas da solução final.

O guia de aplicação da Marking app encontra a 

solução ideal de marcação para todas as aplicações industriais.

um sistema através da marcação única e cla-
ra é garantia de segurança, correta operação 

de uma etiqueta apropriada tem um papel im-
portante na marcação industrial. A atmosfera 

químicos e exposição UV – podem impactar 

sistema de marcação composto por impres-
sora, etiquetas e software de marcação. O ma-
terial da etiqueta e a tecnologia de impressão, 
como térmica, UV-LED e laser, têm um papel 

VASTA OFERTA
-

sentam-se em diferentes formatos e mate-
riais como plástico, alumínio ou aço inox. Os 
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 A lista de produtos mostra todas as informações técnicas incluindo 

resistências e acessórios.

app pode ser utilizada 
para efetuar a introdução de texto a marcar e enviar para 

-
droid). Esta funcionalidade permite a possibilidade de utiliza-
ção do sistema de marcação em obra, por exemplo. Etique-
tas frequentemente utilizadas estão disponíveis na opção de 
comparação ou em projetos gravados.
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marcação, variedade necessária para corresponder à diver-
sidade de requisitos das aplicações industriais. A Marking 
app

-
do. Sendo constantemente atualizada, esta app é uma ferra-
menta para encontrar a solução ideal para a sua aplicação. 
A app está disponível gratuitamente na Goolge Play Store e 

MARCAÇÕES EM OBRA
-

obra. Dotada de baterias e Marking app integrada para 
efetuar as marcações sem necessidade de computador é 

-
tuar as suas marcações em obra quer seja para bornes, 

-
terial evita erros e tem à sua disposição uma vasta gama 
de etiquetas (Figura 5).
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