
Ferramentas de apoio à 
engenharia
Configuradores, software dedicado e documentação  
técnica para agilizar os trabalhos de engenharia.
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O foco da nVent HOFFMAN   |   Oferecer a melhor solução possível

Soluções de armários para si Ferramentas de apoio à engenharia para si

Nesta brochura, encontra uma visão geral da maioria das ferramentas de apoio que 
a nVent HOFFMAN disponibiliza para fornecer soluções de engenharia relacionadas 
com armários. O objetivo é apresentar a nossa ambição de simplificar os seus 
trabalhos de engenharia.

Todos os que trabalham para a nVent HOFFMAN partilham valores comuns que 
podem ser resumidos no objetivo de facilitar as relações comerciais. Isto significa que 
é sempre fornecido o melhor serviço possível, de modo a garantir a entrega do produto 
certo, no momento e local certo e a um preço competitivo.

Facilitar as relações comerciais também significa fornecer ferramentas e informação 
que o ajudam nos seus trabalhos de engenharia nos nossos websites locais.

Pode aceder a ferramentas como configuradores, desenhos em qualquer formato 
nativo, folhas de dados de produtos, instruções de montagem (também animadas), 
uma biblioteca 2D e 3D para EPLAN, artigos técnicos e software para gestão térmica.

A abrangente oferta de produtos standard da nVent HOFFMAN foi desenvolvida para 
se adequar a diversos tipos de ambientes e aplicações.
Inclui armários em aço macio e aço inoxidável, de montagem na parede e instalação 
no solo, mesas de comando, interfaces homem-máquina, armários em poliéster, 
armários em alumínio para o exterior e caixas de terminais em aço macio, aço 
inoxidável e plástico, bem como soluções de gestão térmica e de cabos.

Cada gama de produtos inclui diversas construções que, quando combinadas com 
uma ampla gama de acessórios, possibilitam a criação de diferentes configurações. 
Todas as construções de uma gama de produtos são concebidas com base numa 
plataforma. Por isso, todos os acessórios podem ser utilizados em qualquer armário 
dessa gama, independentemente do material. Isto simplifica as tarefas de engenharia 
e contribui para agilizar a montagem. Os armários são normalmente utilizados em 
diferentes ambientes, para aplicações como distribuição de energia, automação e 
controlo e máquina.

As modificações podem ser facilmente realizadas
A personalização rápida da nVent HOFFMAN está disponível em centros de 
assistência locais em toda a Europa e abrange trabalhos mecânicos para produtos 
standard prontos a utilizar, realizados em apenas alguns dias.

A personalização avançada é realizada na nossa fábrica e inclui a perfuração de 
orifícios, roscagem, recortes, maior resistência à corrosão, cores personalizadas, 
painéis impressos, janelas transparentes, aberturas de ventilação e pernos soldados, 
entre outros. São sempre oferecidos prazos de entrega competitivos, juntamente 
com serviços como, por exemplo, a certificação e o armazenamento de produtos 
modificados.

A nVent HOFFMAN foca-se em três fatores fundamentais de desenvolvimento
Os fatores fundamentais de desenvolvimento da nVent HOFFMAN – montagem rápida, 
proteção ideal e design atrativo – contribuem para a disponibilização de armários 
otimizados que satisfazem os seus requisitos exatos.

 � A montagem rápida de armários da nVent HOFFMAN é facilmente realizada e 
poupa o tempo da equipa de montagem. Por exemplo, estima-se que seja possível 
poupar 12 minutos de tempo de montagem quando dois armários combináveis 
são combinados, em comparação com os designs tradicionais. A redução do 
tempo é obtida ao utilizar painéis laterais de encaixe, suportes de combinação de 
encaixe ou sistemas de perfis de encaixe para diversos acessórios. Na maioria 
dos casos, não são necessárias ferramentas ou porcas de caixa.

 � Uma proteção ideal é fundamental, uma vez que o armário é utilizado para 
proteger os componentes elétricos que aloja, bem como as pessoas junto do 
armário. A nVent HOFFMAN proporciona elevada proteção contra infiltrações, 
graças a um robusto sistema de bloqueio e a juntas de adsorção de baixo nível 
de água. Um exemplo é a gama de armários combináveis standard que pode ser 
atualizada para IP66. Outro exemplo são os armários em aço inoxidável 316 que 
são fornecidos com uma junta de silicone para otimizar a proteção em ambientes 
exigentes.

 � O design também é importante. Todos os aspetos associados ao formato, ao 
encaixe e à função são tidos em consideração, de forma a otimizar os armários 
e os acessórios, para criar a melhor experiência possível para o utilizador e um 
aspeto visual atraente.

O conteúdo desta brochura está 
organizado em quatro partes:

Configuradores

 � Produtos standard

 � Produtos personalizados

Engenharia elétrica

 � EPLAN P8 2.6 ou superior, 
macros 2D

 � EPLAN Pro Panel, macros 3D

Engenharia mecânica

 � 100 formatos de desenho 
nativos

Apoio

 � Gestão térmica

 � Artigos técnicos

 � Instruções de montagem 
animadas

 � MyEldon  
(zona para clientes da 
nVent HOFFMAN)

Produtos STANDARD

Personalização RÁPIDA

Personalização AVANÇADA

A oferta de produtos da nVent HOFFMAN 
abrange uma gama completa de 
produtos e acessórios standard, 
com possibilidades de modificação 
através da personalização rápida e da 
personalização avançada.
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Ferramentas de suporte   |   Configurador

Experimente o configurador de 
produtos intuitivo da nVent HOFFMAN

O nosso configurador de produtos permite-lhe especificar os armários exatos de que 
necessita para alojar componentes e equipamento.

O configurador está integrado na MynVent HOFFMAN, a zona para clientes da 
nVent HOFFMAN, e permite a configuração de armários e acessórios standard e 
personalizados.

Para garantir que não são cometidos erros, também integrámos as nossas 
capacidades e limitações de fabrico no configurador. Isto significa que apenas é 
possível selecionar opções que podem ser realizadas no nosso processo de fabrico 
quando especifica um armário personalizado.

O configurador cria orçamentos de forma rápida e simples. O sistema é inteligente, 
por isso, quando tenta selecionar um acessório que não corresponde ao armário 
selecionado, o sistema fornece o número de item correto.

O configurador é fácil de utilizar e segue um processo lógico:

 � O armário e os acessórios necessários são selecionados numa sequência de 
configuração simples, na qual também é possível especificar requisitos de 
personalização para acabamentos, equipamentos de montagem ou trabalhos 
mecânicos.

 � Assim que todos os detalhes forem introduzidos no sistema, será criado um 
orçamento adequado com apenas um clique;

 � O preço orçamentado inclui todas as condições comerciais específicas;

 � Para efetuar uma encomenda, só tem de indicar o número de orçamento gerado 
no processo de configuração;

 � É fácil efetuar encomendas repetidas, dado que é guardado no sistema um registo 
de cada item, incluindo toda a documentação técnica.

Todos os seus orçamentos criados no sistema são automaticamente guardados na 
MynVent HOFFMAN, sendo possível aceder aos mesmos a qualquer altura.

Digitalize o código 
para aceder a 
MynVent HOFFMAN:



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 9FERRAMENTAS DE APOIO À ENGENHARIAnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com8 FERRAMENTAS DE APOIO À ENGENHARIA SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Ferramentas de apoio   |   Engenharia elétrica

Cada armário disponível em 2D está estruturado com diversas variantes, 
incluindo frontal, placa de montagem, superior e inferior, e lado direito e 
esquerdo.

Todos os acessórios com um único local encaixam automaticamente no armário. 
Os que têm vários locais são inseridos através de uma grelha inteligente, que 
pode ser colocada, por exemplo, no padrão de orifícios de uma estrutura de 
instalação no solo.

Cada macro 3D está disponível em duas variantes com portas articuladas à 
esquerda e à direita. Isto poupa tempo, uma vez que as macros não necessitam de 
ser reformuladas se o posicionamento predefinido da porta for alterado. A macro 
3D contém o nível ideal de complexidade para evitar expor detalhes irrelevantes, o 
que complica o trabalho.

A gestão de peças inclui todos os dados relevantes e fiáveis, como, por exemplo, 
o artigo e a referência EAN, certificações, folhas de dados, dimensões e pesos, 
espaço de montagem e muito mais. Os acessórios são incluídos na gestão de 
peças e associados ao armário relevante.

São definidas restrições para evitar operações da máquina incompatíveis que 
possam causar danos no produto ou em máquinas de modificação.

Os acessórios que requerem trabalhos mecânicos no armário incluem um modelo 
de máquina para poupar tempo e evitar erros. Um exemplo é a preparação para 
montagem de ventiladores com filtro.

Poupe tempo com 
a biblioteca da 
nVent HOFFMAN 
para o EPLAN 

Componentes como circuitos eletrónicos, 
processadores de sinais digitais, 
microcontroladores e PLC utilizados para 
sistemas de controlo são normalmente 
colocados num armário para os proteger 
em ambientes exigentes.

É provável que utilize engenharia assistida 
por computador (CAE), que pode incluir 
o EPLAN. Esta aplicação de software 
começou como uma ferramenta para 
o design elétrico tradicional, mas após 
o lançamento de um novo suplemento, 
denominado Pro Panel, surgiu a 
combinação da engenharia elétrica com a 
engenharia mecânica.

Uma das várias iniciativas da 
nVent HOFFMAN para apoiar o processo 
de engenharia é a biblioteca para EPLAN, 
que permite poupar tempo. A biblioteca 
inclui:

 � Macros 2D para quem trabalha 
com a versão 2.6 do EPLAN P8 ou 
superior;

 � Macros 3D para quem trabalha com 
o suplemento Pro Panel;

 � Uma base de dados de gestão de 
peças completa com informações 
técnicas, folhas de dados e listas 
de acessórios relevantes para cada 
armário.

Ao utilizar esta biblioteca, poderá 
aumentar ainda mais a produtividade 
dos seus trabalhos de engenharia. A 
construção de painéis também será mais 
eficiente.

Digitalize o código para 
aceder à página do EPLAN 
da nVent HOFFMAN:
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Ferramentas de apoio   |   Engenharia mecânica

Desenhos nativos para engenharia mecânica 

É necessário um desenho nativo para modificar ou colocar um armário num desenho 
de design de uma máquina ou de um sistema. A nVent HOFFMAN disponibiliza mais 
de 100 formatos nativos para facilitar o seu trabalho de design. 

Muitas vezes, é necessário criar um desenho de um armário standard a modificar, 
quer através da adição de acessórios e/ou peças, quer através da alteração de 
algumas das características do armário. Normalmente, estas modificações são 
efetuadas pela nVent HOFFMAN ou, ocasionalmente, pelos nossos clientes.

Os desenhos nativos são ideais para os construtores de máquinas, quando o armário 
será integrado no design da máquina, bem como para engenheiros que precisem de 
colocar o armário num determinado local.

O desenho nativo pode ser convertido para a aplicação de engenharia assistida 
por computador (CAE) desejada, como, por exemplo, AutoCAD Electrical ou SEE 
Electrical.

A nVent HOFFMAN disponibiliza desenhos de baixa e alta complexidade para garantir 
o cumprimento de qualquer necessidade de engenharia. Para escolher um desenho, 
aceda ao website da nVent HOFFMAN, selecione a qualidade de que necessita e, em 
seguida, selecione o desenho pretendido a partir de uma lista pendente que mostra 
todos os formatos de desenho disponíveis.

A nVent HOFFMAN trabalha com modelos paramétricos que podem produzir 
qualquer formato de desenho nativo com diferentes níveis de detalhe para as 
aplicações de desenho assistido por computador (CAD), sendo algumas destas 
enumeradas na lista à direita. Oferecemos mais de 100 formatos nativos em várias 
versões para satisfazer todas as suas necessidades. Para transferir um formato de 
desenho nativo, basta aceder ao eCatalogue da nVent HOFFMAN e selecionar o item 
necessário.

Ferramentas de apoio   |   Apoio

Utilize a nossa ferramenta de gestão térmica

Ao dimensionar equipamentos de arrefecimento ou de aquecimento para armários 
elétricos, a ferramenta é utilizada para definir uma solução que garanta que a 
temperatura no interior do armário não seja inferior nem superior aos limites 
necessários.

A ferramenta calcula os requisitos de controlo da climatização, incluindo a dissipação 
de calor no interior do armário, componente por componente, e cria soluções para 
aplicações no interior e no exterior.

Esta sugere uma diversidade de dispositivos de medição e de modulação da 
temperatura ou da humidade, como sistemas de ar condicionado, permutadores 
de calor, ventiladores com filtro, arrefecedores Vortex, aquecedores, termóstatos 
e higróstatos. A ferramenta tem em conta o tamanho do armário, bem como as 
condições ambientais nas quais irá funcionar.

Eis algumas das funcionalidades:

 � As funções “Save” (Guardar) e “Load” (Carregar);

 � Apresentação melhorada da disposição dos dados energéticos;

 � As razões pelas quais uma solução não pode ser criada são descritas;

 � Os resultados para aquecimento são divididos em “Needed to avoid 
condensation” (Necessário para evitar condensação) e “Needed to maintain the 
internal temperature above the minimum temperature required” (Necessário para 
manter a temperatura interna acima da temperatura mínima necessária);

 � Seletor de tensão para arrefecedores e aquecedores;

 � Seletor de acessórios para arrefecedores Vortex.

A ferramenta oferece documentação detalhada sobre o aquecimento e arrefecimento 
necessários, após a receção de todos os dados relevantes e a conclusão dos cálculos.

Em resumo, a ferramenta de gestão 
térmica da nVent HOFFMAN:

 � Agiliza os trabalhos 
de engenharia e de 
dimensionamento;

 � Ajudar a evitar o sobre ou 
subdimensionamento;

 � Representa uma solução de 
gestão térmica ideal para o 
projeto a ser desenvolvido;

 � Garante que as avaliações 
criadas pela ferramenta estão 
em linha com os requisitos das 
normas IEC-60890 e IEC-61439.

Digitalize o código para 
aceder à ferramenta 
de gestão térmica da 
nVent HOFFMAN:
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Ferramentas de suporte   |   Apoio

Os nossos artigos técnicos ajudam-no a ir 
ao fundo de questões específicas

Existem algumas questões que podem levar os engenheiros a pensar duas 
vezes quanto às seleções e às especificações dos armários. Reunimos algumas 
informações mais aprofundadas sobre questões relacionadas com armários nos 
nossos artigos técnicos, que estão disponíveis nos nossos websites locais. 

São publicados novos artigos técnicos continuamente, mas pode encontrar alguns 
exemplos na lista abaixo.

 � Ligação à terra: Este artigo centra-se na ligação à terra e no respetivo papel na 
proteção do pessoal e do equipamento e na garantia da integridade dos painéis 
elétricos;

 � Combinação e elevação: Este artigo apresenta a carga máxima que pode ser 
elevada para armários isolados e combinados;

 � Ambientes sísmicos: Este artigo enumera várias configurações de armários e o 
respetivo desempenho quando localizados em zonas sísmicas e em ambientes 
com vibrações elevadas;

 � Capacidade de carregamento: Este artigo define a carga máxima permitida 
para o armário, incluindo placa de montagem, painéis e perfis para armários de 
instalação no solo e de montagem na parede;

 � Personalização avançada: Todas as opções de personalização disponíveis são 
apresentadas neste artigo. Entre os exemplos constam as dimensões especiais 
disponíveis para cada gama, bem como as limitações existentes devido ao 
processo de fabrico da nVent HOFFMAN ou certificações. As alternativas de 
personalização descritas incluem os trabalhos mecânicos, o acabamento, os 
equipamentos de montagem, a montagem e os painéis impressos; 

 � Informações técnicas: Este artigo técnico abrange informações gerais sobre 
armários como, por exemplo, as vantagens e desvantagens de diferentes 
materiais, os graus de proteção de acordo com normas diferentes, as 
certificações mais comuns, etc.;

 � Cálculo da dissipação de calor: A diferença entre a temperatura interior e exterior 
pode ser calculada para cada armário tendo em consideração a instalação, por 
exemplo, isolada, nivelada, contra a parede, bem como o calor dissipado no 
interior do armário. Com base no resultado, pode determinar se é necessário um 
arrefecimento ativo. Este artigo técnico explica o método de cálculo e apresenta 
tabelas para cada gama de produtos. As tabelas apresentam o calor máximo que 
pode ser dissipado no interior do armário para limitar o aumento de temperatura 
a 20 °K;

 � Sistema de bloqueio: Este artigo apresenta o sistema de bloqueio da 
nVent HOFFMAN para armários de instalação no solo e de montagem na parede 
e como estes podem ser combinados com vários encaixes disponibilizados pela 
nVent HOFFMAN ou com os fornecidos por outras empresas;

 � Sistema de revestimento de tinta em pó: Este artigo técnico permite saber mais 
sobre o processo de revestimento em pó padrão da nVent HOFFMAN. Descreve 
o nível de resistência à corrosão alcançado, os testes periódicos realizados 
para garantir uma qualidade consistente e muito mais. Também são listados e 
descritos outros revestimentos em pó disponíveis mediante pedido, como, por 
exemplo, revestimento em pó para ambientes rigorosos.

Digitalize o código para 
aceder aos artigos técnicos 
da nVent HOFFMAN.
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“MynEldon” é o seu espaço digital na nVent HOFFMAN

O nome da zona para clientes da nVent HOFFMAN é MynVent HOFFMAN. Esta está 
disponível através de todos os nossos websites locais e disponibiliza funcionalidades 
excelentes e muitas ferramentas digitais intuitivas para clientes existentes e 
potenciais. Aqui, poderá encontrar um configurador de produtos para armários 
standard e personalizados, bem como uma variedade de informações úteis sobre os 
armários e acessórios da nVent HOFFMAN.

Instruções de montagem animadas para um melhor trabalho de montagem

Instruções claras são úteis para qualquer equipa de montagem e contribuem para 
um trabalho de montagem mais rápido e sem erros. Reunimos vídeos de instruções 
de montagem animadas no nosso canal de YouTube, na lista de reprodução 
“nVent HOFFMAN Animated Mounting Instructions”. 

Mais orientação para  
manuseamento eficiente de armários

Ferramentas de apoio   |   Apoio
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