Press Release, janeiro 2018

O enfoque da GHM Messtechnik GmbH está numa orientação incondicional e consequente ao cliente.
No próprio local, no mundo inteiro.

O GRUPO GHM expande globalmente e apresenta uma
novidade a nível mundial na SPS IPC Drives
Brasil, França, Índia e, ainda, a aquisição da Val.co e a integração da Delta OHM Benelux são sinais
claros para o rumo da expansão do GRUPO GHM: Para além das sucursais existentes na Dinamarca, na
Holanda, na África do Sul e na República Tcheca, e os centros de competência (“CoC”) Greisinger,
Honsberg, Martens, Imtron e Delta OHM, a GHM Messtechnik GmbH segue o seu caminho, expandindo a
nível mundial. “O nosso modelo de negócio coloca o cliente e a sua aplicação em primeiro plano,
concentrando o know‐how, acumulado ao longo de muitos anos pelas nossas empresas de tradição,
debaixo do teto comum do GRUPO GHM. Deste modo conseguimos cumprir uma promessa de
desempenho muita ambiciosa e abrangente: A orientação incondicional ao cliente!” O presidente
executivo Johannes Overhues.

Primeiro limitador de temperatura de segurança para
montagem em painéis de controle: O “Safety‐TL4896” do
CoC Martens
Os limitadores de temperatura de segurança são utilizados em todas as
aplicações onde se monitora processos térmicos e onde, em caso de
falha, a instalação precisa ser levada até um estado operacional seguro.
O primeiro limitador de temperatura em invólucro para montagem
direta no painel de controle ou na porta do quadro. O Safety‐TL4896 é o
primeiro modelo deste tipo e oferece ao utilizador um vasto potencial
de poupança, tanto de custos como de recursos:
o Como não está situado no trilho DIN mas sim no painel de controle,
o SafetyTL serve diretamente como indicador. Os custos para o
módulo adicional de “indicação” portanto são desnecessários.
o Mediante a saída analógica integrada para o sinal da
temperatura dispensa‐se, além disso, outra cadeia de medição
para levar o sinal medido aos ambientes PLC ou SCADA.
o A execução direta da função de reinicialização no aparelho
completa a lista de vantagens. Um elemento de comando
adicional no painel de controle deixa de ser necessário.
o A configuração do Safety‐TL realiza‐se diretamente através das
teclas frontais, em combinação com o display gráfico, sem
necessidade de um software de programação adicional.
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A segurança em primeiro lugar: O Safety‐TL cumpre, naturalmente, todos os requisitos da norma DIN
EN14597 e possui certificação SIL 2. Quando o valor limite admissível da temperatura é atingido, ou
quando dentro da gama de temperatura admissível ocorrer uma falha no dispositivo de monitoramento,
o SafetyTL desliga logo e sem qualquer retardo. O contato de alarme é desencadeado, o alarme LED
frontal e a iluminação de fundo do display acendem, e a origem da falha é exibida em formato de texto
simples no display. Outro ponto a favor é o chamado pré‐alarme que desencadeia já antes de atingir o
valor limite um (pré‐) alarme, desimpedindo assim a possível desativação da instalação. Isso permite
intervir oportunamente e executar as correções necessárias.

GHM DO BRASIL Ltda: A sucursal da GHM Messtechnik GmbH em
São Paulo, Brasil, que tinha sido fundada já a meados do ano 2017,
assinalou em dezembro a inauguração dos seus novos edifícios de
escritório. O diretor da sucursal, Rafael Molina, não só é responsável
pelo mercado brasileiro, mas sim para o continente sul‐americano
inteiro (América Latina), já que o Brasil, a 9ª economia do mundo, é o
centro do comércio para todos os países da América do Sul e latino‐
americanos.
Para Johannes Overhues, presidente executivo da GHM Messtechnik GmbH e do GRUPO GHM, a abertura
da sucursal foi uma decisão coerente: “As receitas, desde há anos crescentes nesta região, e a forte
recuperação dos mercados latino americanos, tornam este passo, o de ir ao Brasil, imperativo para nós.”

GHM FRANCE: O GRUPO GHM expande o negócio na França e abriu,
a finais do ano 2017, uma sucursal em Décines, perto de Lyon. O
objetivo desta sucursal é fortalecer a posição no segundo maior
mercado europeu e consolidar a presença no mercado francês. Um
segundo escritório em Mulhouse, na Alsácia, dispõe de uma pequena
área de armazenamento para poder reagir de forma rápida e flexível
a pedidos dos clientes. Trajetos curtos para a Alemanha e uma maior
competência de aconselhamento local são, para o GRUPO GHM, a
chave para o desenvolvimento bem sucedido do negócio na França. A
oferta endereça a indústria química e farmacêutica, a indústria alimentícia, plástica e têxtil e, ainda,
empresas aeronáuticas e aeroespaciais e empresas de engenharia ambiental.
Alban Jouanillou, presidente executivo da sucursal na França, especialista na área da metrologia que
conta com muitos anos de experiência, e Maxime Mura, responsável pelas vendas internas, asseguram o
aconselhamento e acompanhamento competente dos clientes. Quando houver requisitos específicos para
produtos e projetos, o enfoque estará sempre na estreita cooperação com as equipes de
desenvolvimento situadas na Alemanha e na Itália.
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GHM INDIA: A Índia está vivendo, já desde há algum tempo, um
grande boom, e irá substituir brevemente a China como país mais
populoso do mundo. Este desenvolvimento também é acompanhado
por um forte crescimento econômico. Como fornecedor de soluções
metrológicas, o GRUPO GHM por isso reforçou as suas atividades
neste importante mercado emergente e irá abrir, em janeiro 2018, a
sucursal GHM Messtechnik India Pvt Ldt, em Mumbai. Com esta
medida a GHM Messtechnik GmbH fortalece a sua presença no
subcontinente asiático e expande a sua posição num dos mercados
mais dinâmicos a nível mundial.
A sucursal será gerenciada pelo engenheiro eletrotécnico Mahendra Sule. Juntamente com uma equipe
experiente de seis elementos, composta por engenheiros elétricos e de automação, irá assegurar a
importantíssima assistência local aos nossos clientes. Os mercados em crescimento mais relevantes para
os produtos do GRUPO GHM abrangem empresas do setor energético, de petróleo e de gás, da indústria
alimentícia e farmacêutica e, ainda, empresas de engenharia ambiental.

Val.co, Itália: O novo membro do GRUPO GHM irá expandir a área
“sensores industriais”, nomeadamente com produtos de metrologia de
nível bem estabelecidos. A Val.co além disso irá reforçar a
comercialização dos produtos dos CoC Honsberg e Martens no
mercado italiano. “Através dos nossos produtos compatíveis, o
conhecimento do mercado e as tecnologias inovadoras, o GRUPO GHM
e a Val.co agora dispõem de propostas de valor ainda mais
convincentes, o que nos permite apoiar os nossos clientes no
momento de enfrentar os desafios da quarta revolução industrial”, diz
Johannes Overhues, presidente executivo do GRUPO GHM.
Numa primeira ação conjunta, os sensores de nível econômicos e eficientes, provenientes da vasta gama
da Val.co, foram apresentados, a finais de 2017, no mercado alemão. Graças à grande variedade de
produtos, existe agora uma solução certa para qualquer aplicação de medição de nível.

Delta OHM Benelux, Holanda: Juntar aquilo que deve estar unido. Como antigo concessionário da Delta
OHM, e graças ao amplo know‐how e o grande empenho, Heerco Walinga e sua equipe conseguiram
estabelecer a marca Delta OHM a partir de 2011 com êxito nos países Benelux. Heerco Walinga dispõe de
uma vasta experiência na criação de negócios nos países Benelux e, devido às suas funções anteriores,
também na Ásia, o que é benéfico para o desenvolvimento do GRUPO GHM inteiro. Através da
integração, a finais de novembro, da Delta OHM Benelux B.V. na sucursal do GRUPO GHM, a GHM‐
Meettechniek BV, e a nomeação de Heerco Walinga como diretor de desenvolvimento do negócio global
da Delta OHM, foi criado um grande potencial de êxito para ambas as partes.
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Perfil da empresa GHM GROUP
A GHM Messtechnik GmbH é uma empresa especializada pioneira que oferece uma gama completa de
produtos e soluções inovadoras na área da tecnologia de medição e de controlo. Contando com mais do
que 330 empregados em 16 locais mundial, a empresa produz uma ampla gama composta por mais de 2
000 modelos de aparelho de alta qualidade.
A oferta variada de produtos cobre as áreas eletrónica industrial, tecnologia de sensores industriais,
metrologia ambiental, análise da água, metrologia de processos (“Hygienic Design”), moderníssimos
aparelhos de laboratório e portáteis e, ainda, o registo de dados de medição.
O GRUPO GHM, resultado da fusão das empresas Greisinger, Honsberg, Martens, Imtron, Delta OHM e
VAL.CO, continua a ver‐se, ainda hoje em dia, como empresa de tradição. Tendo presente a visão dos seus
fundadores, a empresa continua a seguir consequentemente a aspiração de propulsionar, de forma
sustentável, a tecnologia de medição e de controlo através de desenvolvimentos inovadores e soluções
de aplicação específicas.
No centro de tudo isso está a concentração da competência tecnológica para o desenvolvimento de
soluções vocacionadas para clientes e mercados, adaptadas às elevadas exigência da indústria e do setor
produtivo. Para além de um saber fazer acumulado durante muitos anos e os mais modernos métodos de
produção, o GRUPO GHM oferece consultadoria qualificada para cada aplicação e uma assistência técnica
completa e, ainda, alta flexibilidade, também com quantidades de produção pequenas, a rápida
adaptação de aparelhos e curtos prazos de entrega. E tudo isso com uma excelente relação preço‐
qualidade.
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