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A VAS Tecnologia, uma empresa do Grupo NOVA DIDACTA, foi criada por profissionais de tecnologia e fornece soluções dife-
renciadas para o mercado industrial, centros de pesquisa e instituições de ensino.

Através da forte parceria com empresas de tecnologia de diversos países, tais como Alemanha, Canadá, China, Espanha, Esta-
dos Unidos, Inglaterra e Itália, a VAS Tecnologia oferece soluções de ponta para a área industrial nos segmentos de Metrolo-
gia, Dispositivos de Fixação, Medição–Holografia Acústica, Scanner 3D, Impressão 3D, Ensaio de Materiais Destrutivos e Não 
Destrutivos, Ensaios por LIBS, Metalografia, Instrumentos de Medição e Teste e Simulação em Tempo Real HIL, PHIL e RCP.

A VAS Tecnologia também fornece avançadas soluções em sistemas para treinamento industrial em diversas áreas tecno-
lógicas e possui parcerias com centros de treinamento para ofertar cursos de formação de mão de obra qualificada para a 
indústria e área acadêmica.

Negócio
Prover soluções avançadas para enge-
nharia, produção, controle de qualida-
de, simulação em tempo real, ensino e 
pesquisa e treinamento profissional.

Ser reconhecida por seus clientes, co-
laboradores e sociedade, como uma 
empresa inovadora, referência no de-
senvolvimento de conhecimento e pro-
dutos, compartilhando seus resultados 
e estimulando a criatividade em busca 
da melhoria contínua de seus projetos e 
serviços.

 VAS  TECNOLOGIA

empresa

programa de iNtegridade

missão do compliance: Zelar pelo cumprimento de leis, regulamentações, normas 
internas e os mais altos padrões éticos, orientando e conscientizando quanto à pre-
venção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos a VAS TECNOLOGIA, 
clientes, colaboradores, fornecedores e sociedade, permitindo o crescimento susten-
tável e a melhoria contínua do negócio.

VAS TECNOLOGIA

Desenvolver produtos e serviços de trei-
namento diferenciados que agregam 
valor ao processo produtivo de nossos 
clientes e tragam resultados aos nossos 
fornecedores e colaboradores.

Visão missão



O Centro de Treinamento fica na sede em São Caetano do Sul, estado de São Paulo, e possui 300m². A VAS oferece aos 
clientes diversas ferramentas de decisão visando que os usuários conheçam as máquinas e equipamentos, conversem com 
os especialistas da equipe de suporte técnico e possam decidir com convicção qual das soluções apresentadas atenderá aos 
objetivos técnicos pretendidos.

A VAS investe no aprimoramento de sua equipe técnica e na parceria com consultores e fabricantes, para oferecer aos seus 
clientes uma gama de cursos de treinamento nas mais variadas áreas de conhecimento. Estes cursos podem ser assistidos em 
nosso Centro de Treinamento, realizados In Company e por acesso on-line.

ceNtro de treiNameNto

curso de engenharia Química Curso de Raios X e Tomografia curso de eletrônica e telecomunicações

curso de mecânica dos Fluidos curso de programação em Usinagem cNc curso de automação e eletrotécnica

Consulte-nos para treinamentos em outras áreas.

curso de controle de processos curso de manutenção industrial curso de ensaios de estruturas
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Projeto robusto que utiliza
motores lineares e
rolamentos mecânicos.
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Características 

• Não necessita de ar comprimido – A Xtreme é ‘ligar e operar’;

• Controle interno de temperatura – a exatidão é mantida mesmo 
quando a temperatura ambiente não é controlada;

• Software de medição revolucionário e fácil de usar da Aberlink;

• Curva de aprendizado mais curta do que em qualquer outro sistema 
equivalente – 1 dia sem a necessidade de experiência prévia com 
MMC;

• Menor dimensão global entre as MMC de tamanho equivalente;

• Os mancais mecânicos da Xtreme são robustos, o que significa 
que são ideais para ambientes que não sejam tão perfeitos para 
operação.

Curso dos Eixos (mm)
X  300
Y  300
Z  200

Dimensões Externas (mm)

X  770
Y  860
Z  2025 (quando montada sobre a 
bancada)

Exatidão Volumétrica (3 + 0.4L/100) µm

Resolução da Escala 0.5µm

Faixa de temperatura 0 - 45°C

Mesa Placa de granito maciça

Máximo vetor de velocidade 750mm/sec

Máximo vetor de aceleração 750mm/sec²

Consumo de ar Nenhum

Pressão de ar requerida Não necessária

Projetada usando uma estrutura não cartesiana e utilizando motores 
lineares e mancais mecânicos, como o seu próprio nome sugere, a  
MMC (máquina de medir coordenadas tridimensionais), CNC Xtreme 
apresenta uma solução robusta para gerar resultados de inspeção 
com exatidão. A configuração vantajosa singular da MMC garante que 
ela mantenha sua exatidão mesmo com taxas de medição muito rá-
pidas e não sofra com as imprecisões acumulativas que ocorrem em 
desenhos cartesianos convencionais de 3 eixos. 

A Xtreme é uma unidade de inspeção autossuficiente. Ela não possui 
mancais aerostáticos, então não exige a presença de um compressor 
de ar – é só ligar e operar. Um controle interno de temperatura e a 
configuração compacta possibilitam que a Xtreme seja colocada onde 
for necessário.

Outra vantagem única da Xtreme é que todos os frames estruturais 
possuem controle de temperatura para operação acima da tempera-
tura do ar ambiente. Isto significa que a exatidão é mantida mesmo 
quando o ambiente ao redor não possui controle de temperatura.
A inovativa MMC Xtreme consiste numa evolução da tecnologia MMC. 
Entretanto, é o preço desta máquina a razão principal pela qual a nova 
Xtreme possui um efeito tão significativo no mercado.

XTREME
Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC 
não cartesiana

Acessórios opcionais

• Rack com troca automática com 3 portas & Módulo para apalpador 
TP20;

• Kit de fixação.

Especificações

Y X

Z
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Novo pórtico, redesenhado 
para garantir rigidez e 
exatidão.

 a mmc Zenith 3 é fornecida com o joystick de tela “touch screen” colorida como padrão.
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a mmc Zenith 3 é fornecida com o joystick de tela “touch screen” colorida como padrão.

Y X

Z

Uma maior separação entre os mancais aerostáticos resulta numa 
maior rigidez da máquina, melhorando significativamente a sua 
exatidão.

Todas as partes móveis são leves e isto, combinado com 
um bom projeto, significa que a MMC (máquina de medir 
coordenadas tridimensionais), Zenith 3 possui uma baixa inércia 
e, consequentemente, características ótimas para aceleração. A 
máquina Zenith melhorada é rápida, minimizando os tempos de 
inspeção.

A família Zenith 3 possui o melhor custo-benefício para o volume de 
medição comparado com qualquer MMC disponível no mercado – a 
perfeita solução metrológica acessível para componentes grandes e 
pesados.

*Erro Máximo Permissível MPEE de acordo com a norma 10360-2, 2009, dentro dos limites 
térmicos definidos pela faixa ótima de temperatura de operação.

**Limites térmicos para o ambiente de instalação:
Taxa de variação <1oC/h e <2oC/24h | Gradiente de temperatura <1oC/m.

Sensores e apalpadores suportados

• RTP20;
• PH10T (com TP20, TP200);
• PH20;
• PH10M (com SP25);
• PH6M (com SP25).

Acessórios opcionais

• Compensação automática 
da temperatura;

• Sistema de câmera CCD;
• Opção de contra ilumi-

nação colimada.

Características 

• Curva de aprendizado mais curta do que em qualquer outro 
sistema equivalente; 

• Menor dimensão entre as MMC de tamanho equivalente;

• Escolha do curso do eixo Y entre 1000mm e 3000mm;

• Adequada para ambiente de chão de fábrica;

• A proteção contra vibrações do ambiente é oferecida como 
padrão;

• Mancais aerostáticos livres de atrito com desenho otimizado, 
portal inteiramente de alumínio e mesa de granito.

Curso dos eixos (mm)
X  1000
Y  1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Z  600, 800

Dimensões Externas (mm)
X  1520
Y  1700, 2200, 2700, 3200, 3700
Z  2500, 2900

*Exatidão Volumétrica
TP20      (2.7 + 0.4L/100) µm
TP200    (2.6 + 0.4L/100) µm
SP25M   (2.4 + 0.4L/100) µm

Resolução da escala 0.5µm

** Faixa de temperatura 18 - 22°C

Faixa de temperatura de operação 0 - 45°C

Mesa Granito

Capacidade de carga da mesa 1500kg como padrão
Opções para até 4400kg

Máximo vetor de velocidade 1000mm/sec

Máximo vetor de aceleração 1000mm/sec²

Consumo de ar 50 l/min (1.8 cfm)

Pressão de ar requerida 4 bar (60 psi)

Especificações

ZeNitH 3 
Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC
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O design de última geração ga-
rante máxima rigidez para pro-
porcionar maior velocidade e 
melhor exatidão.

 a mmc azimuth é fornecida com o joystick de tela “touch screen” colorida como padrão.
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X

Z

Y

O portal revolucionário da MMC (máquina de medir coordenadas 
tridimensionais), Azimuth incorpora folhas contendo estruturas 
de honeycomb em alumínio que foram desenvolvidas para uso na 
Fórmula 1 e na indústria aeroespacial. A notável relação rigidez-peso 
dada por esta estrutura fornece à máquina Azimuth uma vantagem 
tanto em termos de desempenho quanto em velocidade. Para uma 
máquina deste tamanho, a Azimuth não é somente rápida, mas 
extremamente precisa.

Os sistemas de acionamento projetados para a máquina Azimuth 
oferecem simplicidade e confiabilidade e o novo sistema utilizado no 
eixo Y garante que não haja degradação do desempenho para todos 
os tamanhos de máquinas, oferecidas com curso de até 3m.

Uma máquina grande também deve ser capaz de medir um 
componente pesado, e esta é outra área na qual a Aberlink aplicou 
um pensamento inovativo. Em vez de simplesmente aumentar a 
espessura da mesa de granito, o que adiciona um enorme custo 
e peso à máquina, nós oferecemos uma placa de carregamento 
especialmente projetada para ser montada sobre a base de granito. 
Esta placa pode aceitar uma carga de até seis toneladas que será 
então diretamente transmitida através dos pés da bancada da 
máquina para o solo, o que significa que não há perda de desempenho 
metrológico de qualquer natureza.

aZimUtH 
Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC

*Erro Máximo Permissível MPEE de acordo com a norma 10360-2, 2009, dentro dos limites 
térmicos definidos pela faixa ótima de temperatura de operação.

**Limites térmicos para o ambiente de instalação:
Taxa de variação <1oC/h e <2oC/24h | Gradiente de temperatura <1oC/m

Características 

• Capaz de medir componentes com até 6000kg de peso;

• Montada com encoders lineares com resolução de 0,0001mm para 
garantir uma exatidão superior;

• O sistema de acionamento enclausurado único garante um 
desempenho excelente por todo o volume de medição;

• Escolha do curso do eixo Y entre 1000mm e 3000mm.

Sensores e apalpadores suportados

• PH10T (com TP20, TP200);
• PH20;
• PH10M (com SP25);
• PH6M (com SP25).

Acessórios opcionais

• Compensação automática 
da temperatura;

• Sistema de câmera CCD;
• Opção de iluminação 

colimada;
• Placa de carregamento 

para cargas de até 6 tone-
ladas.

Especificações

Curso dos  Eixos (mm)
X  1200
Y  1000,1500, 2000, 2500, 3000
Z  1000

Dimensões Externas (mm)
X  1940
Y  2000, 2500, 3000, 3500, 4000
Z  3595

*Exatidão Volumétrica
TP20      (2.9 + 0.4L/100) µm
TP200    (2.8 + 0.4L/100) µm
SP25M   (2.6 + 0.4L/100) µm

Resolução da escala 0.1µm

** Faixa de temperatura 18 - 22°C

Faixa de temperatura de operação 0 - 45°C

Mesa Granito

Capacidade de carga da mesa 1500kg padrão
Opções para até 6000kg

Máximo vetor de velocidade 650mm/sec

Máximo vetor de aceleração 850mm/sec²

Consumo de ar 50 l/min (1.8 cfm)

Pressão de ar requerida 4 bar (60 psi)

a mmc azimuth é fornecida com o joystick de tela “touch screen” colorida como padrão.
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Também disponível com desempeno de granito.

máquina na versão manual.

máquina na versão cNc.
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Rápida, precisa e confiável, a MMC (máquina de medir coordenadas 
tridimensionais), Axiom Too é fornecida em quatro tamanhos 
diferentes, possuindo curso no eixo Y de até 1500mm. Disponível 
tanto como uma máquina manual quanto um controle cNc 
completo, a máquina Axiom Too pode ser utilizada com apalpadores 
de contato ponto a ponto, apalpadores de contato com varredura 
contínua (escaneamento) ou com o sistema de câmera sem contato 
revolucionário da Aberlink.

A estrutura de portal totalmente feita em alumínio não só 
garante que a máquina Axiom Too possua uma baixa inércia e, 
consequentemente, uma maior aceleração para realizar as tarefas de 
medição rapidamente, mas também garante que a temperatura da 
máquina se estabilize com a temperatura do ambiente, o que é uma 
situação ideal para os casos onde a MMC não está instalada em um 
ambiente controlado. A compensação de temperatura por software 
garante a indicação de resultados como se os componentes tivessem 
sido medidos a 20°C.

A mesa padrão de alta tecnologia, construída de granito e alumínio, 
originalmente desenvolvida para a indústria óptica, fornece um 
amortecimento natural fantástico para vibrações de alta frequência 
e a guia Y em granito possibilita um pré-carregamento dos mancais 
aerostáticos do mancal em ambas as direções, garantindo uma 
exatidão superior da máquina.

Outra característica única da máquina Axiom Too é que a máquina 
manual pode facilmente ser convertida para cNc em qualquer 
momento futuro, o que é ótimo caso você não tenha certeza sobre 
suas exigências operacionais ou talvez não consiga justificar no início 
o custo adicional de uma máquina CNC.

aXiom too
Máquina de medir por coordenadas tridimensionais

manual / CNC

*Erro Máximo Permissível MPEE de acordo com a norma 10360-2, 2009, dentro dos limites 
térmicos definidos pela faixa ótima de temperatura de operação.

**Limites térmicos para o ambiente de instalação:
Taxa de variação <1oC/h e <2oC/24h | Gradiente de temperatura <1oC/m.

Sensores e apalpadores suportados

• MH20i;

• RTP20;

• PH10T (com TP20, TP200);

• PH20;

• PH10M (com SP25);

• PH6M (com SP25).

Acessórios opcionais

• Compensação automática da 

temperatura;

•	 Joystick de comando em 

Touch Screen;

• Sistema de câmera CCD;

• Opção de contra iluminação 

colimada.

Características 

• Curva de aprendizado mais curta do que em qualquer outro 
sistema equivalente; 

• Menor dimensão entre as MMC de tamanho equivalente;

• Escolha do curso do eixo Y entre 600mm e 1500mm;

• Adequada para ambiente de chão de fábrica;

• A proteção contra vibrações do ambiente é oferecida como 
padrão;

• Mancais aerostáticos livres de atrito com desenho otimizado, 
portal inteiramente de alumínio e mesa de granito.

Especificações

Curso dos Eixos (mm)
X  640
Y  600, 900, 1200, 1500
Z  500

Dimensões Externas (mm)
X  1130
Y  900,1200, 1500, 1800
Z  2320

*Exatidão Volumétrica
TP20      (2.4 + 0.4L/100) µm
TP200    (2.3 + 0.4L/100) µm
SP25M   (2.1 + 0.4L/100) µm

Resolução da Escala 0.5µm

** Faixa de temperatura 18 - 22°C

Faixa de temperatura de operação 0 - 45°C

Mesa Estrutura honeycomb de alumínio 
mais granito ou granito maciço

Máximo vetor de velocidade 600mm/sec

Máximo vetor de aceleração 600mm/sec²

Consumo de ar 50 l/min (1.8 cfm)

Pressão de ar requerida 4 bar (60 psi)

máquina na versão cNc.
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A MMC (máquina de medir coordenadas tridimensionais), Axiom 
Too HS é mais rápida e mais precisa do que o modelo padrão, e 
tudo isso sem comprometer o fantástico custo-benefício oferecido, 
característica pela qual a Aberlink se tornou conhecida.

Em vez de usar um sistema de acionamento baseado em correia, 
a máquina Axiom Too HS usa a tecnologia de haste guia de 
acionamento desenvolvida para nossas máquinas maiores e 
produtos com sistemas de visão. Isto possibilita que acelerações 
ainda maiores sejam atingidas, o que significa que o modelo HS 
mede aproximadamente 20% mais rápido do que a variante padrão 
da máquina – situação ideal para medição de grandes volumes.

A máquina Axiom Too HS também utiliza escalas com resolução de 
0,1μm em cada eixo. Incorporadas com técnicas de mapeamento de 
erros que estão no estado da arte desta tecnologia, isto significa que 
o modelo HS se constitui na máquina mais precisa jamais produzida 
pela Aberlink – ideal quando se mede tolerâncias apertadas.

aXiom too Hs
Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC

*Erro Máximo Permissível MPEE de acordo com a norma 10360-2, 2009, dentro dos limites 
térmicos definidos pela faixa ótima de temperatura de operação.

**Limites térmicos para o ambiente de instalação:
Taxa de variação <1oC/h e <2oC/24h | Gradiente de temperatura <1oC/m.

Sensores e apalpadores suportados

• MH20i;

• RTP20;

• PH10T ( com TP20, TP200);

• PH20;

• PH10M (com SP25);

• PH6M (com SP25).

Acessórios opcionais

• Compensação automática 

da temperatura;

•	 Joystick de comando em 

Touch Screen;

• Sistema de câmera CCD;

• Opção de contra ilumi-

nação colimada.

Características 

• Montada com encoders lineares com resolução de 0,0001mm para 
garantir uma exatidão superior;

• Sistema de acionamento com folga zero baseado em mancais 
angulados para possibilitar uma aceleração mais rápida e uma 
maior velocidade de deslocamento;

• Curva de aprendizado mais curta do que em qualquer outro sistema 
equivalente; 

• Escolha do curso do eixo Y entre 600mm e 1500mm;

• Adequada para ambiente de chão de fábrica;

• Mancais aerostáticos livres de atrito com desenho otimizado, portal 
inteiramente de alumínio e mesa de granito.

Especificações

Curso dos  Eixos (mm)
X  640
Y  600, 900, 1200, 1500
Z  500

Dimensões Externas (mm)
X  1130
Y  900,1200, 1500, 1800
Z  2320

*Exatidão Volumétrica
TP20      (2.1 + 0.4L/100) µm
TP200    (2.0 + 0.4L/100) µm
SP25M   (1.8 + 0.4L/100) µm

Resolução da escala 0.1µm

** Faixa de temperatura 18 - 22°C

Faixa de temperatura de operação 0 - 45°C

Mesa Estrutura honeycomb de alumínio 
mais granito ou granito maciço

Capacidade de carga da mesa 300kg (Honeycomb) ou 500kg 
(Maciço)

Máximo vetor de velocidade 866mm/sec

Máximo vetor de aceleração 12000mm/sec²

Consumo de ar 50 l/min (1.8 cfm)

Pressão de ar requerida 4 bar (60 psi)
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Cabeçote apalpador PH10T

O Cabeçote apalpador PH10T é totalmente 
motorizado, oferece uma indexação 
imediata de 0o a 105o no eixo A e por 360o 
no eixo B, com incrementos de 7,5o. Este 
cabeçote apalpador deve ser utilizado por 
clientes que necessitam de uma indexação 
frequente ou quando é necessário um 
alinhamento mais preciso dos atributos da 
peça que está sendo medida.

Apalpador TP8

O apalpador TP8 oferece uma opção de nível 
de entrada para os clientes que necessitam 
de uma baixa frequência de indexação 
do apalpador ou nenhuma indexação 
durante a execução de um programa de 
medição. O TP8 é fornecido com duas 
juntas de articulação para possibilitar um 
alinhamento infinito do apalpador com o 
atributo que está sendo medido, mas este 
alinhamento não é repetitivo, o que significa 
que a ponta do apalpador necessitará ser 
requalificada com relação a cada índice de 
referência. O apalpador TP8 aceita todas as 
pontas padrão M3.

Cabeçote Apalpador MH20i

O cabeçote apalpador MH20i oferece uma 
indexação manual com repetibilidade 
de 0o a 90o no eixo A e por 360o no eixo 
B, com incrementos de 15o. Ideal para 
MMCs manuais, ele também pode ser 
utilizado em modelos CNC, mas exigirá a 
intervenção do operador sempre que for 
necessário realizar uma nova indexação. 
O cabeçote MH20i utiliza um módulo 
apalpador TP20, que por sua vez aceita 
todas as pontas padrão M2.

Cabeçote apalpador RTP20

O cabeçote apalpador RTP20 oferece 
uma solução real de custo-benefício para 
clientes que necessitam de uma indexação 
automática em máquinas CNC. Modelado na 
carcaça do cabeçote MH20i, o RTP20 utiliza o 
movimento CNC da MMC para se posicionar 
com auxílio de um posto montado no 
barramento da máquina. Como o cabeçote 
apalpador MH20i, ele é capaz de realizar 
indexação de 0o a 90o no eixo A e por 360o 
no eixo B, com incrementos de 15o e utiliza 
o módulo apalpador TP20, que por sua vez 
aceita todas as pontas padrão M2. 

TP20

O TP20 é um apalpador 
robusto para medições de 
propósito geral e pode ser 
utilizado em conjunto com 
o rack de troca MCR20 para 
facilitar a troca automática 
da ponta do apalpador. 
Os módulos de apalpador 
TP20 podem ser fornecidos 
com diferentes forças de 
apalpação e aceitam pontas 
padrão M2 com até 60mm 
de comprimento, e com 
diferentes módulos de 
comprimento para auxiliar 
na apalpação em grandes 
profundidades.

TP200

O apalpador TP200 utiliza a 
tecnologia de extensômetros 
e, desta forma, não apresenta 
a característica de formação 
de erro de lóbulo, e 
consequentemente deve ser 
considerado pelos clientes 
que exigem uma medição de 
forma mais exata. Ele pode ser 
utilizado com o rack de troca 
SCR20 para a troca automática 
da ponta  do apalpador e 
os módulos TP200 estão 
disponíveis como apalpador 
padrão ou de baixa força para 
uso com pontas M2 de até 
100mm de comprimento.

Toda MMC Aberlink tipo portal é completamente compatível com a família de cabeçotes apalpadores, bem como os apalpadores ponto a 
ponto por contato e os apalpadores de varredura, fornecidos pela Renishaw. A seguir, são apresentadas opções comuns:

Cabeçote apalpador PH10M

Como o cabeçote apalpador PH10T, o PH10M 
também é um cabeçote apalpador totalmente 
motorizado que oferece uma indexação imediata 
de 0o a 105o no eixo A e por 360o no eixo B, com 
incrementos de 7,5o. O cabeçote M, entretanto, 
incorpora o sistema autojoint com capacidade 
de conexão de múltiplos contatos, o que é 
necessário para o apalpador de escaneamento 
SP25M. O cabeçote apalpador PH10M também 
pode ser montado tanto com o apalpador 
TP20 quanto com o TP200 e deve ser escolhido 
no lugar do PH10T quando se utiliza estes 
apalpadores caso o uso futuro da tecnologia de 
escaneamento possa ser necessário.

opções de apalpadores
Acessórios

* PH10M com apalpador de escaneamento SP25M

Opções comuns de apalpadores para o PH10T
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modelos apalpador 
integral

movimento de 
indexação

comprimento 
máximo

resolução de 
indexação

posições de 
indexação

indexação 
repetível

troca de ponta 
repetível

TP8 Sim Manual 105mm Infinita Infinita Não Não

MH20i Sim Manual 150mm 15° 168 Sim Sim

RTP20 Sim Automático 168mm 15° 168 Sim Sim

PH10T Não Motorizado 450mm 7.5° 720 Sim Sim

PH20 Sim Motorizado 168mm Infinita Infinita Sim Sim

PH6M Não Não 450mm Não Não Não Sim

PH10M Não Motorizado 450mm 7.5° 720 Sim Sim

O módulo de software de Visão Aberlink possibilita que o software 
Aberlink 3D seja utilizado para medição sem contato. Ferramentas 
de detecção completamente automática de bordas podem ser 
usadas tanto no modo manual quanto no modo CNC para garantir 
resultados rápidos e repetitivos sem depender das habilidades do 
operador.

Ferramentas poderosas possibilitam que formas geométricas ou 
formas complexas sejam medidas facilmente. As dimensões podem 
ser obtidas de forma convencional com um clique sobre os atributos 
medidos, ou alternativamente os pontos de medição podem ser 
ajustados para serem comparados com um arquivo DXF. Além da 
detecção de bordas, o operador pode usar o cursor do mouse ou um 
cursor do software em conjunto com outras ferramentas avançadas 
disponíveis, incluindo “smart measure” (medição inteligente), 
detecção de linha central, uma função de “all edge points” (todos 
os pontos da borda), uma ferramenta “thread measure” (medição 
de rosca) e uma “screen ruler” (régua na tela) para obter medições 
rápidas entre dois pontos da imagem.

soFtWare de Visão 
Módulo de software

Cabeçote apalpador PH20 

Incorporando a mais recente tecnologia de 5 
eixos, o cabeçote PH20 oferece uma indexação 
infinita para auxiliar com alinhamento a 
qualquer atributo que está sendo medido em 
qualquer ângulo de até 120o. O apalpador é 
capaz de executar “contatos com o cabeçote”, 
onde ele desloca a ponta de apalpação sobre 
a superfície do componente que está sendo 
medido utilizando seu próprio acionamento, 
enquanto a máquina permanece estacionária. 
Isto aumenta a velocidade de medição e a 
exatidão atingível. Por favor, note que, se 
for selecionado o cabeçote PH20, então a 
máquina também deve ser fornecida com 
um controlador MMC Renishaw.

Cabeçote apalpador PH6M 

Este cabeçote fornece um sistema autojoint 
fixo para quando um apalpador de 
escaneamento SP25M é necessário sem a 
exigência de indexação.

Apalpador de escaneamento SP25M 

O apalpador de escaneamento SP25M utiliza 
um sistema transdutor isolado de metrologia 
óptica para possibilitar que medições 
extremamente exatas sejam obtidas com a 
ponta em contato contínuo com o atributo 
que está sendo inspecionado. Isto possibilita 
que mais dados sejam coletados, o que é 
importante quando a forma é crítica. 

* PH6M com apalpador de escaneamento SP25M

Comparação entre os cabeçotes apalpadores
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O sistema de câmera Aberlink oferece a possibilidade de realizar medição sem contato 
em qualquer máquina Aberlink. Um projeto inteligente de junta cinemática e magnética 
possibilita que o apalpador e a câmera sejam trocados em segundos. Isto significa que os 
componentes podem ser inspecionados usando tanto a aquisição por contato quanto a 
tecnologia de inspeção por visão na mesma máquina.

A câmera incorpora uma lente telecêntrica que fornece uma imagem livre de distorções 
no monitor. Ela também contém um anel de iluminação de 16 LEDs completamente 
programável, que possui LEDs alternados de luz branca e UV. Os LEDs brancos fornecem 
a iluminação da superfície de forma convencional, enquanto os LEDs UV fornecem uma 
solução engenhosa ao problema recorrente de luz de retorno. Em uma MMC, o componente 
a ser medido é simplesmente colocado sobre uma placa contendo papel refletivo especial.

A opção de ter uma iluminação 
de retorno colimada está 

disponível para quando for 
medir componentes 3D ou 

pequenos.

Características 

•  Troca entre apalpador de toque e câmera MMC em segundos;

• Uso da medição por toque e a tecnologia de visão dentro do mesmo programa de 
inspeção;

• Alta exatidão de detecção de bordas para inspeção de atributos de componentes;

• Medição de roscas – passo min/máx/médio, ângulo à esquerda/direita, diâmetro efetivo;

• Ampliação digital completamente programável (não necessita trocar as lentes);

• Iluminação sobre cabeça direcional e iluminação de retorno para inspeção de perfis e de 
atributos de superfícies;

• A lente telecêntrica mede precisamente mesmo quando o atributo está fora do foco.

Especificações

• Sensor: câmera colorida de alta velocidade com 3 mega pixel;

• Resolução: 2048 x 1536 (QXGA);

• Distância focal: mínima de 125mm | máxima de 1000mm 
(manualmente ajustada);

• Campo de visão: mínimo de 9,5mm | máximo de 125mm;

• Tamanho de pixel: mínimo de 4,8μm | máximo de 48μm.

câmera mmc 
Toque & visão na mesma máquina

Características 

• Imagem de vídeo totalmente colorida;

• Controles de máquina CNC ou manual;

• Foco automático;

• Ampliação digital da imagem;

• Intensidade e direção da luz;

• Alinhamento à borda;

• Escaneamento automático de perfil 2D;

• Escaneamento de atributos geométricos;

• Escaneamento de atributos individuais;

• Escaneamento de todos os atributos visíveis com um único 
clique do mouse;

• Digitalização de perfis 2D – Exportação de dados através de DXF.
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Toda a filosofia da Aberlink está baseada em tornar fácil a 
medição. O software Aberlink 3D foi escrito por engenheiros 
para engenheiros e se constitui no padrão industrial para 
softwares fáceis de usar. Projetado em torno de uma interface 
gráfica, o Aberlink 3D pode operar em 2D ou 3D, em MMC 
manual ou CNC e se comporta igualmente à vontade quando 
utilizado com sistemas baseados em toque, escaneamento ou 
visão. 

O software Aberlink 3D não está à frente dos seus competidores 
somente por ser o padrão industrial para software fácil de 
usar, mas também possui a profundidade de funcionalidade 
para ser considerado como a escolha tanto para usuários 
ocasionais quanto para profissionais de inspeção em tempo 
integral.

aBerliNK 3d 
Tornando fácil a medição

Características 

• Rotinas automáticas de medição;

• Potente janela gráfica interativa;

• Reconhecimento automático de atributos;

• Inspeção CNC e manual em 2D e 3D;

• Inspeção de atributos geométricos;

• Inspeção de curvas de forma livre;

• Importação / exportação de dados em DXF;

• Exportação em STEP e IGES para engenharia 
reversa;

• Construção de atributos;

• Projeção inteligente de atributos;

• Dimensões e tolerâncias em GD&T.

Ferramentas de programação

• Programação de Ensinar & Repetir;

• Editor de programa baseado em 
arrastar e soltar;

• Executa programas a partir de 
qualquer ponto;

• Mede um subconjunto de atributos;

• Programação simples baseada em 
objeto;

• Não é uma linguagem de 
programação complexa;

• Inspeção automatizada de lotes;

• Programas protegidos por senha;

• Movimentos de segurança 
automáticos;

• Replicador de atributos.

Formatos de relatórios

• Relatório de desenho de engenharia em 
GD&T;

• Relatório simples de PASSA / NÃO PASSA;

• Gráficos;

• Relatório do sumário de lotes;

• Relatórios tabulados;

• Etiquetas gráficas;

• Relatório Arrastar & Soltar;

• SPC em tempo real;

• Combinação de múltiplas visualizações;

• Exporta para o Excel;

• Relatório de dados históricos.

Software de medição  3D

O software Aberlink 3D é revolucionário. Quando um componente 
é medido, uma representação gráfica sua é construída na tela. O 
usuário simplesmente clica sobre os atributos medidos para chamar 
as dimensões exatamente como elas apareceriam em um desenho 
técnico.
Os relatórios de inspeção podem ser gerados na forma de 
representações gráficas completamente dimensionadas da forma 
como foi criado na tela, ou como relatórios tabulados em vários 
formatos que podem mostrar valores nominais, tolerâncias, erros, 
dimensões conformes e não conformes, tolerâncias geométricas, 
etc. Estes relatórios também podem ser exportados para uma 
planilha do Excel.
Relatórios adicionais estão disponíveis para mostrar o erro de forma 
dos atributos (circularidade, retitude, etc.), posições de pontos ou 
furos, ou uma lista completa de resultados em um único relatório. 
O nome da empresa do usuário também aparece em todos os 
relatórios emitidos.
Toda vez que um componente é inspecionado, um programa para 
medição de componentes subsequentes é automaticamente criado. 
O software também calcula os movimentos “seguros” entre os 
atributos, mesmo quando o apalpador está sendo indexado – esta 
é outra coisa com a qual o operador não precisa se preocupar a 
respeito!

Popular no mundo todo e disponível em vários idiomas, o 
revolucionário software de medição da Aberlink fornece ao usuário 
uma solução poderosa e fácil de usar para medições de inspeção. 
Isto não só aumenta a produção dos componentes, mas também 
reduz vastamente o período de aprendizado para novos usuários.
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O módulo de software de comparação CAD Aberlink incrementa o 
Aberlink 3D com a capacidade de comparar pontos medidos a um 
modelo CAD. Frequentemente esta será a única maneira de medir 
componentes complexos, pois em alguns casos, os desenhos do 
componente simplesmente não existem.

Rotinas poderosas de alinhamento possibilitam que os pontos 
medidos sejam ajustados de maneira ótima ao modelo. Erros 
codificados por cores podem então ser mostrados sobre o 
modelo para produzir relatórios gráficos ou tabulados que sejam 
extremamente claros e muito fáceis de entender.

O módulo de software de comparação CAD Aberlink possibilita a 
inserção de arquivos STEP ou IGES como padrão e possibilita que 
relatórios sejam exportados como planilhas de Excel. Isto realmente 
torna fácil a medição de componentes complexos, seja em uma MMC 
manual ou CNC.

comparação cad 
Módulo de software

Características 

Formatos cad

• Importação e exportação em 
IGES ou STEP;

• Exportação em DXF;

• Modelos redimensionados;

• Medição simples de 
componentes complexos.

alinhamentos

• Melhor ajuste para nuvem de 
pontos;

• Melhor ajuste para atributos;

• Melhor ajuste para restrições;

• Relatórios gráficos e tabulados;

• Exportação para Excel.

Formatos de relatório

• Etiquetas de identificação sobre 
o CAD;

• Gráficos coloridos de desvio;

• Marcadores com pontos 
coloridos;

• Opções configuráveis de cores;

• Combinação de múltiplas 
visualizações;

• Relatórios gráficos e tabulados;

• Exportação para Excel.

Por vários anos o software Aberlink 3D tem sido escolhido como 
padrão industrial tanto pela facilidade de uso quanto pela 
velocidade de programação. Entretanto, até agora isto tem sido 
mais bem realizado através do uso do método de programação 
baseado em ensinar e repetir quando se mede um componente. E 
se você deseja preparar o programa de medição antes ainda de ter 
à disposição o primeiro componente produzido? Agora, nós temos 
o prazer de lhe apresentar o novo módulo de programação CAD, 
o qual no verdadeiro estilo Aberlink, permite a programação mais 
simples possível a partir de modelos CAD em IGES ou STEP.

Se você sabe utilizar o software Aberlink 3D então você já sabe como 
utilizar o módulo de programação CAD – ele não poderia ser mais 
fácil. Em vez de coletar pontos de medição sobre um componente, 
você agora pode simplesmente clicar sobre a superfície do modelo 
nas posições onde você gostaria que os pontos fossem obtidos.

A previsão de atributos funciona da mesma maneira de quando 
se está realizando uma medição. Por exemplo, se você clicar sobre 
quatro locais sobre o mesmo plano do modelo, então o software 
criará automaticamente uma unidade de Medição de Plano com 
aqueles quatro pontos contidos nela. Depois clique sobre um 
atributo diferente e ele irá fechar automaticamente a janela de 
Plano e procurará por outro atributo. Se você clicar sobre um 
atributo circular, ele precisará de somente um clique para produzir 
um círculo ou dois cliques para um cilindro. Repentinamente a 
programação no Aberlink 3D se tornou ainda mais fácil!
O módulo de programação CAD da Aberlink pode ser utilizado na 
MMC ou off-line.

programação a partir 
do cad
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O nosso premiado Planar é o sistema de medição 2D mais rápido do 
mundo. Não possui componentes móveis e a medição é realizada 
usando uma câmera de alta resolução, que escaneia peças colocadas 
sobre uma superfície de vidro com iluminação de fundo. Ele pode ser
usado para inspeção e engenharia reversa de peças planas opacas 
e semitransparentes. Adicionando os módulos opcionais Opti-Probe 
e Opti-Scan 3D, pode-se estender a capacidade de medição para 3D 
completa, usando ambos o sensor de toque e scanner de tecnologia 
de luz branca.
Usando estes sistemas completos, a peça pode ser verificada durante 
todas as etapas do processo de produção. Perfis planos podem ser 
inspecionados com o Planar, logo após a dobra/conformação final da 
peça que podem ser inspecionados com um ou ambos módulos de 
medição 3D.

Inspeção 2D 

O sistema InspecVision Planar foi projetado especificamente visando 
a velocidade, exatidão e facilidade de uso. O processo 2D permite 
medir completamente todas as características. O Planar permite 
elaborar vários tipos de relatórios automaticamente com mínima 
intervenção do operador. Para inspecionar, o operador posiciona 
a peça sobre a superfície de medição e com um toque simples ou 
através de código de barras, o Planar irá:

• Importar arquivo CAD de uma peça;

• Extrair dados de perfis relevantes;

• Extrair todos os dados da dimensão e tolerância a partir de layers;

• Usar estas informações para gerar relatórios automaticamente;

• Medir a peça;

• Completar relatórios com dados medidos, dado nominal, informa-
ção de tolerância e irá indicar todos os pontos PASSA / NÃO PASSA;

• Visualizar e opcionalmente imprimir um diagrama de desvio colori-
do, comparando a informação do CAD com os dados da medição;

• Saída de dados SPC para análises.

Engenharia reversa 2D

Uma especial característica do sistema Planar o torna único com 
habilidade para realizar a engenharia reversa de peças planas muito 
rapidamente. Um perfil pode ser posicionado sobre a máquina e 
obter a engenharia reversa em segundos. A máquina irá exportar 
dados CAD em arquivos DXF ou DWG que depois podem ser usados 
em um sistema de usinagem e corte para produzir duplicatas de peças 
ou simplesmente a geração de documentação da peça cujo desenho 
não seja disponível. A funcionalidade familiar de CAD possibilita 
ao usuário editar e limpar dados para garantir a padronização de 
dimensões de furo, como exemplo, limpar as bordas e arestas, antes 
de salvar em arquivo.
Peças físicas ou em papel mesmo, acetato ou arquivo eletrônico de 
imagem podem ser usados em engenharia reversa para criar arquivos 
CAD. Atualmente, não existe no mercado um sistema comparável 
que possa oferecer a capacidade de fácil utilização e velocidade.
Novamente usando módulo opcional 3D, um similar processo de 
engenharia reversa pode ser realizado em 3D.

plaNar
Sistema de medição para chapas finas

descrição capacidades disponíveis

Comprimento 500mm até 2.350mm 

Largura 333mm até 1.570mm

Espessura Máxima 120mm até 350mm

Peso máximo sobre a mesa 100kg até 500kg

Precisão de medição, comprimento e 
largura** * ± 12/25 μm até ± 100/200 μm

Precisão de medição, altura ± 100 μm

Velocidade de medição < 0.25sec

* erro normal / erro nas bordas de mesa.
** os resultados de precisão baseados em ISO 10360.

Especificações
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Sensor de medição 3D opcional

O Planar possui uma opção adicional para torná-lo capaz de efetuar 
medição em 3D através da instalação do nosso módulo Opti-Probe. 
O Opti-Probe é um sensor de toque sem fio, dispositivo equipado 
com marcadores ópticos especiais que são rastreados pela nossa 
câmera. A medição pode ser realizada em 3D, e depois ser usada 
para inspeção ou aplicações de engenharia reversa. Este dispositivo 
pode ser adaptado ao sistema Planar e também disponível como 
produto autônomo.

Scanner de luz branca opcional 

Opti-Scan 3D é um módulo adicional retrofitável que pode ser 
adicionado a um sistema de medição Planar já existente. Usando o 
scanner de luz branca / frange interferométrico, ele permite medir 
a peça em segundos. Isto transforma nossa premiada máquina de 
inspeção 2D Planar em um completo sistema de medição 2D ou 
3D. Com capacidade de medir tanto superfícies como bordas, é o 
primeiro sistema deste tipo no mundo!

Características do Opti-Scan 3D:

• Importa automaticamente dados de nuvem de pontos a partir do 
Opti-Scan 3D para o software de inspeção 3D para comparar a peça 
com os dados nominais de CAD; 

• Alinhamento dos dados da medição com CAD e criar relatório de 
inspeção completa, tornando vantajoso e mais exato nas medições 
de bordas;

• Comparação visual usando mapas de desvios coloridos que 
mostram na tela as áreas da peça com problemas;

• Poderoso conjunto de software de inspeção que está à sua 
disposição usando a alta qualidade e dados exatos de medição do 
Opti-Scan 3D.

Usando os mesmos dados escaneados de peças também podemos 
realizar engenharia reversa, usando software especializado de 
terceiros. O Opti-Scan 3D pode exportar dados em diversos formatos 
de arquivos CAD padronizados pelas indústrias, incluindo informação 
de mapeamento de textura como padrão.

Sensor de medição 3D

Exemplo de scanner 3D
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accUity
Inspeção automatizada 2D & 3D

O InspecVision Accuity é o instrumento de medição ótica mais 
automatizado do mercado. O sistema possui exatidão certificada a 
partir de 6 microns e permite escanear faixa de até 119mm.

O tempo de setup e inserção de dados pelo usuário pode ser reduzido 
a zero pela importação das dimensões e tolerâncias a partir do 
arquivo CAD. O tempo de setup total e inspeção para uma nova peça 
é incomparável, ao redor de 4 segundos.

Escaneamento 3D está incluso como acessório padrão, permitindo 
a inspeção de cada elemento tanto em 2D e 3D. A peça pode ser 
comparada com modelos CAD em 2D e 3D ou inspecionadas sem a 
utilização de modelos CAD. O sistema não possui partes  móveis, o 
que torna fácil a sua utilização no ambiente de chão de fábrica.

Câmera de 18MP e projetores HD produzem medição com exatidão 
e rastreável a ISO 10360-4. Garantindo tempo de inspeção rápida em 
alta resolução, com mínimo tempo de setup.

Peça sobre a mesa

Características chaves para 2D

• Câmera de 18 MP como acessório padrão;

• Sem partes móveis;

• Digitalizar campo total de visão em uma varredura;

• Tempo total de 4 segundos para setup e inspeção;

• Profundidade do campo de escaneamento de até 60 mm;

• Geração de relatórios automatizados, tempo de setup zero;

• Alinhamento automático, não requer dispositivo de fixação;

• Identificação de partes com defeito e elementos;

• Recursos de suporte extensivos para sistemas de análise fora da 
empresa;

• Resultados rastreável a ISO 10360-4;

• Compensação de temperatura;

• Possibilita inspeção de múltiplas peças ao mesmo tempo;

• Alta velocidade no processo de engenharia reversa;

• Reposicionamento e fusão de dados do escaneamento.

Peça em 2D com Back Light

Inspeção 2D com Mapas de Desvios

Aplicações

• Processamento no torno e corte;

• Estampagem;

• Injeção por molde;

• Sinterização;

• Peças forjadas;

• Objetos moldados (tolerância de perfil);

• Peças eletrônicas;

• Borrachas, selos e juntas;

• Micro mecanismos;

• Impressão.
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Características chaves para 3D

• Capturas em cores, textura e formato 3D;

• Digitalização do campo de visão em menos de 10 segundos;

• Verificação de ângulos, altura e seções transversais;

• Medição da borda em 3D;

• Compatíveis com software de inspeção livre em 3D;

• Comparação com Modelo Sólido 3D;

• Inspeção GD&T em 3D;

• Projeção dos desvios de planeza das peças;

• Tempo de varredura de 10 segundos;

• Projeção de realidade aumentada de recursos de falhas nas 
peças;

• Escaneamento HDS para componentes refletivos e de alto 
contraste.

Comparação com Modelo CAD 3D

descrição Especificações e escopo de fornecimento

Área máxima em um escaneamento 119 mm (X) x 90 mm (Y)

Profundidade máxima em um escaneamento 60 mm (Z)

Câmera >18 megapixels

Lente Telecêntrico

Repetibilidade de ponto simples em 2D (1) 1,5 mícrons

Exatidão em 2D (2) 6 mícrons

Repetibilidade de ponto simples em 3D (3) 1,8 mícrons

Exatidão em 3D (4) 10 mícrons

Tempo de escaneamento 2D 0,1 segundos

Tempo de escaneamento 3D (5) 10 segundos

Equipamentos periféricos Mesa Controladora de luz, Interface padrão do Computador

Sistema Operacional requerido Windows 7 64 bits.

Softwares inclusos

Escaneamento 3D, reposicionamento automático, aquisição de mapa de textura, renderização colo-
rida 3D, criação de seções transversais, criação de bordas 3D, engenharia reversa de bordas em 3D 
para formatos DXF/DWG, comparação de bordas 3D para DXF/DWG, relatório com projeção reversa 
colorida das peças, criação de nuvens de pontos 3D no formato PLY, STL, VRML, ASCII, criação de 
nuvens de pontos da textura mapeada, software de calibração, software de inspeção em 2D, saída 
de dados para SPC, alinhamento automático, importação de dimensões, importação de tolerâncias, 
tabelas de tolerância, reposicionamento 3D, reposicionamento 2D, engenharia reversa em 2D.

Especificações e escopo de fornecimento do Accuit A150.6

(1)- Testado utilizando múltiplos escaneamentos de objetos de referência conforme ISO 10360-4 em posição única 
(2)- Testado em objeto de referência da ISO10360-4 pela aplicação da ISO10360-4 para sistema de escaneamento 2D sobre > 80% da área de escaneamento.
(3)- Testado usando distância entre esferas (ball bar) em posição única 
(4)- Testados com medição de distâncias entre esferas (ball bar) ao longo da medição volumétrica. 
(5) Tempo típico de escaneamento, pode variar de acordo com o acabamento da superfície do objeto e da sua dimensão.

A exatidão de medição obtida atualmente pode depender do ambiente de operação, inserção pelo usuário, qualidade e condição do material. 
Devido a nossa política de melhoramentos, a especificação esta sujeita a alterações sem aviso prévio. 
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opti-scaN
Sistema de escaneamento por luz branca

Opti-Scan é um sistema de escaneamento sem contato de luz branca 
que consiste de um projetor e uma câmera de alta resolução montados 
lado a lado. Escaneamento é obtido pela projeção de uma série de 
faixas sobre a peça. Estas faixas são depois capturadas com câmera e 
as imagens analisadas para a produção de nuvens de pontos em 3D 
da superfície escaneada.

Cada nuvem de pontos é constituída por milhões de pontos de 
medição individuais ou em coordenadas (x,y,z) e dados direcionais e 
normais (i,j,k).

O Opti-Scan exporta os dados da nuvem de pontos em ultra alta 
resolução em diferentes tipos de arquivos, que podem ser usados 
numa inspeção virtual 3D ou software de engenharia reversa. O 
sistema InspecVision OptiScan usa a nossa tecnologia patenteada 
para criar tanto a medição da superfície ou borda conseguindo níveis 
de exatidão sem precedentes.

Inspeção & Engenharia Reversa

Uma vez que o componente tenha sido escaneado e a nuvem de 
pontos gerada, os dados podem ser usados rapidamente para 
inspecionar características críticas ou para engenharia reversa da 
peça com exatidão.

Existe uma variedade de pacotes de software disponíveis para uso 
como:

• Comparar a medição com o modelo sólido CAD e criar um mapa de 
desvios codificado por cores dos erros em 3D;

• Medir e comparar a dimensão das posições em 2D e/ou 3D 
de entidades geométricas como furos, canais, cilindros, etc. 
comparando com nominais CAD;

• Medir ângulo de dobras de peças em chapas metálicas, e 
comprimento de abas dobradas, etc;

• Criar e analisar seções transversais de peças;

• Realizar análise GD&T;

• Criar e customizar relatórios formatados de inspeção;

• Engenharia reversa de superfícies de forma livre e entidades 
geométricas a partir de dados de nuvem de pontos de volta a uma 
variedade de formatos de CAD nativos.

Compatibilidade de Softwares

Opti-Scan é um software neutro. Ele permite exportar em uma série 
de formatos compatíveis que podem ser utilizados na inspeção 3D ou 
software de engenharia reversa como:

• Geomagic Quality;
• Polyworks.

Medição de Bordas com Iluminação de fundo

Outros sistemas de scanner 3D permitem escanear superfícies, 
entretanto eles não conseguem efetivamente medir bordas. Assim 
sendo, não permitem medir peças, como por exemplo, componentes 
a base de chapas metálicas, cujo formato é definido pelas bordas em 
vez de suas superfícies.

InspecVision é especializado na medição de bordas e temos a patente 
para medição da borda usando uma luz de fundo. Com o Opti-Scan é 
possível medir tanto as superfícies como as bordas em 3D usando as 
seguintes configurações:

• Sistema Opti-Scan autônomo com hardware de iluminação de 
fundo;

• Módulo Opti-Scan instalado ao nosso sistema Planar.
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Automação como padrão 

• Converter o código de barras dentro da localização de arquivos CAD;

• Escaneia a peça de vários ângulos de visualização no hemisfério de 
visualização;

• Saídas de dados escaneados como nuvem de pontos;

• Alinhamento da nuvem de pontos com modelos CAD;

• Criar e imprimir mapas de desvio codificados por cores;

• Criar e imprimir relatório de inspeção contendo dados GD&T e 
dimensões críticas definidos pelo usuário.

Com o Opti-Scan a automação vem como padrão. Uma peça pode 
ser medida e inspecionada com um click no botão ou através de 
escaneamento de código de barras. Dentro de 4 minutos o sistema 
pode automaticamente:

Scanner 3D integrado e sensor de toque com Opti-Probe

O Opti-Scan permite medir superfícies e bordas, mas, e se alguma 
característica estiver oculta da sua visão?
Com o adicional Opti Probe, um dispositivo portátil sem fio, as 
características ocultas podem ser medidas com o sensor de toque. 
A câmera Opti-Scan é utilizada para calcular a posição do Opti-Probe 
em 3D pelo rastreamento das marcas retro reflexivo montadas sobre 
o Opti-Probe. A integração destes dois sistemas cria um sistema 
de medição muito poderoso que alia medição por contato e sem 
contato.

Dimensões em milímetros

FRONTAL LATERAL
PLANO

Opção de tripé independente

ISO
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Sensores de temperatura para 
compensação automática.

Materiais compósitos, titânio e 
alumínio para obter uma estrutura 
muito leve e resistente.

Tubos de fibra de carbono.

Contrapeso suave para uso fácil 
em todas as posições do braço.

Conexão Wireless (Wi-Fi) entre o 
braço e o computador.

Pacote de baterias de Li-ion para 
uso até 12h.

Anel padrão de montagem rápida.

Montagem muito precisa do apalpador com 
reconhecimento automático do apalpador.

7 eixos com suporte de 
montagem disponível para 
diferentes scanners a laser.

Braços de medição

Os braços da série EVO estão definindo o padrão para a nova geração de braços de medição articulados. São braços articulados portáteis para 
6 ou 7 eixos, com possibilidade de scanners lasers de alta tecnologia.

Conectores padrão de mercado.

Comunicação com diferentes softwares, como 
Polyworks, Verisurf, 3DSystems Geomagic.

Software
Todo braço EVO e EVO-X da RPS Metrology é entregue com software utilitário padrão chamado K-ARM. Este software permite diagnosticar o 
braço completamente (verificar a exatidão, diagnosticar a eletrônica, definir as sondas, calibrar a sonda e calibrar o braço na íntegra). Além 
disso, o software K-Arm, bem como outro driver, permite conectar-se como driver com diferentes softwares de terceiros, como Innovmetric 
Polyworks, Verisurf, 3DSystems Geomagic e muitos outros.
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eVo 6
Braço de medição tridimensional com 6 eixos

Nova referência em braços de medição articulados, tornando-se o 
padrão para a nova geração destes medidores. É um braço articulado 
portátil para inspeção 3D rápida e precisa, diretamente no local de 
trabalho.

Pode ser usado por qualquer pessoa sem necessidade de longos 
treinamentos. Não necessita de calibração ou tempo de aquecimento 
graças ao seu projeto eletrônico e mecânico extremamente confiável, 
a compensação automática de temperatura e a estrutura leve. 
Fabricado em fibra de carbono, alumínio, titânio e outros materiais 
compostos.

O melhor da exatidão em metrologia portátil é representado pelo 
EVO 6 usado na configuração de sonda tátil. Com sua estrutura de 
montagem rápida padrão (3,4 polegadas) pode ser usado em tripés 
portáteis, base magnética, ou qualquer suporte móvel customizado, 
oferecendo repetibilidade extrema mesmo nas piores condições de 
sujeira, umidade e temperatura.

Portabilidade é a palavra chave! Este braço de medição é um 
dispositivo de medida realmente portátil: é equipado com wireless 
(Wi-Fi) e bateria de íons de lítio para 12 horas de trabalho (tátil) e 8 
horas com Scanners Laser.

Os braços da RPS Metrology fazem interface com os softwares para 
inspeção 3D mais populares do mercado.

Faixa de medida Ø exatidão volumétrica (mm) repetibilidade (mm) ensaio spat peso (kg)

EVO 6 12 1,2 m 0,018 0,012 7,0

EVO6 18 1,8 m 0,025 0,018 7,2

EVO6 24 2,4 m 0,034 0,020 7,5

EVO6 30 3,0 m 0,045 0,030 7,9

EVO6 40 4,0 m 0,060 0,037 8,3

EVO6 50 5,0 m 0,074 0,045 9,0

EVO6 60 6,0 m 0,087 0,059 11,3

EVO6 70 7,0 m 0,098 0,073 12,5

Especificações

Avançada tecnologia italiana
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eVo 7
Braço de medição tridimensional com 7 eixos

Nova referência em braço de medição articulado, tornando-se o padrão 
para a nova geração destes medidores. É um braço articulado portátil 
MMC para inspeção 3D rápida e precisa, diretamente no local de trabalho.

Pode ser usado por qualquer pessoa sem necessidade de longos 
treinamentos. Não necessita de calibração ou tempo de aquecimento 
graças ao seu projeto eletrônico e mecânico extremamente confiável, a 
compensação automática de temperatura e a estrutura leve. Fabricado 
em fibra de carbono, alumínio, titânio e outros materiais compostos.

O melhor da flexibilidade em uso é representado pelo EVO 7 usado 
tanto na configuração com sonda tátil como com Scanners Laser. 
Independentemente do Scanner que esteja usando, nós podemos 
conectá-lo ao braço EVO 7 e através de um software de terceiro escanear 
com alta exatidão qualquer tipo de superfície complexa.
 
Com sua estrutura de montagem rápida padrão (3,4 polegadas) pode ser 
usado em tripés portáteis, base magnética, ou qualquer suporte móvel 
customizado, oferecendo repetibilidade extrema mesmo nas piores 
condições de sujeira, umidade e temperatura.

Portabilidade é a palavra chave! Este braço de medição é um dispositivo 
de medida realmente portátil: é equipado com wireless (Wi-Fi) e bateria 
de íons de lítio para 12 horas de trabalho (tátil) e 8 horas com Scanners 
Laser.

Os braços da RPS Metrology fazem interface com os softwares para 
inspeção 3D mais populares do mercado.

Faixa de medida Ø exatidão volumétrica (mm) repetibilidade (mm) ensaio spat peso (kg)

EVO7 18 1,8 m 0,034 0,016 7,8

EVO7 24 2,4 m 0,043 0,022 8,1

EVO7 30 3,0 m 0,055 0,034 8,5

EVO7 40 4,0 m 0,069 0,040 8,9

EVO7 50 5,0 m 0,080 0,048 9,6

EVO7 60 6,0 m 0,092 0,062 11,9

EVO7 70 7,0 m 0,105 0,076 13,1

Especificações

Avançada tecnologia italiana
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eVo X - eVo X+
Braço de medição tridimensional com laser

EVO-X é a solução da RPS Metrology para digitalização 3D rápida e precisa: a 
escolha ideal para qualquer trabalho de engenharia reversa, inspeção, controle 
de qualidade 3D e mais EVO-X: Um equipamento, dois dispositivos, uma ponta de 
toque e um scanner a laser. A montagem da sonda de toque é baseada no Autojoint 
da Renishaw permitindo o reconhecimento automático e sem necessidade de 
calibração. EVO-X é o produto para lidar com as necessidades diárias de muitas 
indústrias para entregar resultados rápidos e confiáveis.

Excelente Produtividade

Os scanners EVO-X capturam detalhes micrométricos em qualquer superfície 
complexa, graças à alta resolução. Uma grande profundidade de campo, 
juntamente com alta velocidade e alta resolução, tornam o EVO-X imbatível na 
capacidade de adquirir a forma e detalhes 3D.

Laser de luz VERMELHA

Onde outros scanners, para superar suas limitações, precisam adotar laser com 
cores diferentes, o scanner a laser do EVO-X, com a frequência de onda de luz 
VERMELHA combinada com seu sensor CMOS, é excelente para qualquer tipo de 
material.

Desempenho perfeito em condições extremas de uso: materiais transparentes ou 
brilhantes, bem como cores escuras profundas podem ser facilmente digitalizados. 

O software driver controla automaticamente a potência e a exposição do laser para 
se adaptar ao material de digitalização em uso.

eVo-X Faixa de medida Ø exatidão volumétrica (mm)* exatidão scanner (mm)* repetibilidade  (mm)*

1.8 - 7 eixos 1,8 m 0,034 0,055 0,020

2.4 - 7 eixos 2,4 m 0,043 0,064 0,025

3.0 - 7 eixos 3,0 m 0,055 0,076 0,034

4.0 - 7 eixos 4,0 m 0,069 0,090 0,040

5.0 - 7 eixos 5,0 m 0,080 0,101 0,048

6.0 - 7 eixos 6,0 m 0,092 0,113 0,062

7.0 - 7 eixos 7,0 m 0,105 0,126 0,076

eVo-X + Faixa de medida Ø exatidão volumétrica (mm)* exatidão scanner (mm)* repetibilidade  (mm)*

1.8 - 7 eixos 1,8 m 0,034 0,044 0,020

2.4 - 7 eixos 2,4 m 0,043 0,053 0,025

3.0 - 7 eixos 3,0 m 0,055 0,065 0,034

4.0 - 7 eixos 4,0 m 0,069 0,079 0,040

5.0 - 7 eixos 5,0 m 0,080 0,090 0,048

6.0 - 7 eixos 6,0 m 0,092 0,102 0,062

7.0 - 7 eixos 7,0 m 0,105 0,115 0,076

eVo-X e eVo-X+
lasers scaNNers

linha do laser 
(mm)* pontos por linha Velocidade (pts/

sec) cor do laser profundidade de 
campo (mm)*

X25 25 1.280 128.000 Vermelho 150

X25+ 25 1.280 320.000 Azul ou Vermelho 150

X50 50 1.280 128.000 Vermelho 200

X50+ 50 1.280 320.000 Azul ou Vermelho 200

X100 100 1.280 128.000 Vermelho 270

X100+ 100 1.280 320.000 Azul ou Vermelho 270

*valores exibidos em 2sigma de acordo com as normas ASME 89.

Avançada tecnologia italiana
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metrios 
Sistema de medição óptica manual

A medição digital é essencial para a Indústria 4.0

Fábricas digitalizadas, automatizadas e inteligentes otimizando os 
processos de produção.
Objetivas e digitais, as medições durante o processo eliminam o erro 
humano e reduzem o índice de rejeição.
A METRIOS está no estado da arte, e é uma máquina de medição 
óptica digital e automática projetada para realizar inspeção no chão 
de fábrica.
Ela realiza testes de qualidade objetivos e exatos diretamente na 
produção, quando as peças estão chegando, ou durante a inspeção 
final antes do envio, aumentando assim a produtividade e reduzindo 
custos.

VELOCIDADE

Realiza até medições complexas em questão de segundos. Distâncias, 
raios, diâmetros, ângulos, retitude, circularidade, assim como 
elementos construídos sobre linhas virtuais.

INTUITIVA

Um simples e intuitivo clique gera todas as medições requeridas.

VERSATILIDADE

Projetada para medir qualquer coisa a partir de componentes 
metálicos até materiais deformáveis.

OBJETIVIDADE

Resultados consistentes não condicionados pelo operador.

CUSTOMIZADA

Desenvolvimento próprio do software para atender aos requisitos do 
usuário.

Sistema de medição automática

• Posicionar, pressionar e medir
Com um sistema inovador do software próprio METRIOS, toda 
a informação dimensional necessária é adquirida com absoluta 
precisão, da forma mais simples possível.

• Detecção automática de posição
Posicionamento rápido à mão livre, sem necessidade de um 
posicionamento preciso.

• Medições ilimitadas para cada peça
Peças complexas contendo incontáveis detalhes: a METRIOS adquire 
todas as medições em somente alguns segundos.

• Medição de múltiplas peças 
A METRIOS inspeciona múltiplas peças ao mesmo tempo.

Medição de múltiplas peças 
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Software de medição

Dentro da tolerância Limite de tolerância Fora da tolerância

O sistema de iluminação mais 
completo da sua categoria.

A METRIOS adquire as medições através de um sistema óptico sem 
contato. O sistema consiste em um sensor de alta resolução e três 
diferentes sistemas de iluminação.

Iluminação de fundo telecêntrica
Para obtenção de máxima exatidão dos perfis.

Iluminador episcópico coaxial
O iluminador episcópico coaxial integrado é ideal para uma 
iluminação uniforme das superfícies, tornando possível a medição 
de cada detalhe único sobre a superfície, como furos cegos ou 
inscrições e marcas. Diferentemente de outros sistemas de medição, 
o iluminador episcópico coaxial é uma característica padrão da 
METRIOS, então não são necessários opcionais volumosos e custosos 
adicionais.

Iluminador anular com até 640 LEDs
Programável para até 16 setores. Arranjo com dois anéis com 
diferentes ângulos de inclinação, o iluminador anular ilumina a peça 
a partir de qualquer ângulo. Ele é ajustável na altura e pode detectar 
chanfros ou outros elementos sobre a superfície. A poderosa 
solução de iluminação, única na sua categoria, é mais forte do que as 
condições de iluminação ambiente.

Setores do iluminador
Um ou mais setores do iluminador anelar podem ser selecionados 
independentemente, assim como a intensidade de cada setor 
individual. A configuração dos setores selecionados se ajusta com a 
orientação da peça toda vez que ela é reposicionada.

o ângulo de iluminação muda: 
o que você enxerga também muda.

Altamente prático e intuitivo, ele não requer operadores 
especializados.

O monitor fornece um resultado imediato de classificação de 
resultado Passa / Não Passa.

O operador observa a imagem ao vivo da peça diretamente na tela 
e possui a mesma sensação prática de quando está utilizando um 
projetor de perfil.

As medições destacadas pelo programa são indicadas na imagem 
ao vivo do elemento. Esta função fornece ao operador um controle 
imediato.
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Escrevendo com a luz

A METRIOS pode alterar o ângulo de incidência da iluminação sobre 
a peça. O iluminador anelar motorizado fornece vários ângulos da 
fonte de luz dentro de um mesmo ciclo de medição. Cada programa 
de iluminação salvo pode ser utilizado para realizar medições 
subsequentes.

Temperaturas máxima e mínima no chão de fábrica

Sensores de temperatura e Referência de Passo integrada

Os ambientes de chão de fábrica nem sempre possuem uma 
temperatura controlada, então a METRIOS é equipada com uma 
referência de passo (padrão de medida) integrada que fornece um 
retorno da medição durante o ciclo.

Em adição, 3 sensores de temperatura garantem que todas as 
medições são obtidas corretamente. Estes sensores tornam o 
instrumento imune às variações típicas das condições do ambiente 
no chão de fábrica.

5°

40°

Fácil como um tablet

Poderosa como uma ferramenta de medição de chão de fábrica.

Acesso – Diálogo – Interação

Descobrindo todos os dias o valor de uma ferramenta de ponta para 
o seu chão de fábrica.

Acesso imediato

Tela industrial de 17 polegadas multi-touch para visibilidade clara, e 
uma interface amigável contendo programação intuitiva para facilitar 
o uso diário.

tecnologia “ mUlti-gestUre” 

Desenhe diretamente na imagem o elemento a ser medido, agilizando 
e facilitando o controle de peças sem programas de medição.

Estrutura

Técnicas inovativas de construção resultaram em uma ferramenta 
capaz de operar fora de um laboratório de metrologia. Sua estrutura 
robusta de aço liga com nervuras de reforço enclausura e protege as 
partes delicadas da máquina.

Ergonomia

• A área de carregamento fornece um grande espaço de acesso para 
as mãos do operador;

• A METRIOS possui o tamanho ideal para operação na posição 
típica em pé em produção.

100 mm VERTICAL STROKE.

The measuring stage moves vertically with 
a 100 mm stroke, moving downwards during 
loading and unloading phases. The vertical 
stroke of the stage is useful for: 

• measuring parts with 
significant thickness;

• using supports and jigs 
when necessary;

• automatically focusing 
on multi-level elements.

100 mm
of effective stroke

The greatest 
distance between 
stage and optics 
in its category.

Focus line

14

Curso vertical de 100mm

O subsistema de medição se move verticalmente com um curso 
de 100mm, se recolhendo durante as fases de carregamento e 
descarregamento. O curso vertical do subsistema de medição é útil 
para:

• Medição de peças com espessura significativa;

• Utilização de suportes e prendedores quando necessário;

• Foco automático sobre elementos com múltiplas alturas.
100mm 

de curso efetivoA maior distância entre o subsistema de 
medição e a óptica nesta categoria.

Linha do foco

Tela industrial de 17 polegadas multi-touch
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Acessórios

A METRIOS pode ser fornecida com um kit de acessórios para 
sujeitar mesmo os elementos mais complexos. O grande curso 
em Z não coloca limites a qualquer tipo de posicionamento.

Estação de trabalho

Segundo monitor (opcional)
A conveniência da programação enquanto se está sentado, tendo 
acesso completo à máquina.

modelo mt7560 mt7575 mt1108 mt75s mt100s

Tamanho máximo da 
peça nos eixos X-Y 75x60 mm 75x75 mm 110x80 mm 75x260 mm 100x280 mm

Tamanho máximo da 
peça no eixo Z 100 mm 100 mm 100 mm 70 mm 70 mm

Peso máximo da carga 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg 2 kg 2 kg

Exatidão de medição* 5 μm 4 μm 5 μm 5/7 μm** 5/7 μm**

Repetitividade de 
medição* 2 μm 2 μm 2 μm 2/3 μm*** 2/3 μm***

Peso da máquina 95 kg 95 kg 95 kg 100 kg 100 kg

LxPxA 400x800x900 mm 400x800x900 mm 400x800x900 mm 400x800x900 mm 400x800x900 mm

* ±2σ na temperatura de +20±1,0oC sobre superfícies limpas e retificadas.
** 5μm na aquisição sobre uma guia fixa / 7μm na aquisição sobre uma guia móvel (aquisição de várias imagens).
*** 2μm na aquisição sobre uma guia fixa / 3μm na aquisição sobre uma guia móvel (aquisição de várias imagens).

MT7560 Para uso versátil com a melhor relação qualidade-preço.

MT7575 Captura de detalhes até nos menores componentes.

MT11080 Ideal para peças grandes de até 100mm.

MT75S Montada com uma guia de deslizamento no eixo X, fornecendo uma grande área de trabalho num preço justo.

MT100S Montada com uma guia de deslizamento no eixo X, combina uma grande área de trabalho com alta resolução.

Todos os modelos podem ser montados com um sistema de iluminação anular motorizado.

A METRIOS está disponível como uma solução autossuficiente, ou pode ser integrada numa estação de trabalho para fornecer suporte 
operacional.

As máquinas METRIOS

Especificações
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série iVs
Sistema de medição por visão instantânea

Características

• Lente telecêntrica dupla com baixa distorção, grande profundidade 
de campo, não precisa alterar o foco;

• O software processa as imagens através da detecção de borda 
com resolução inferior a um pixel, removendo automaticamente 
rebarbas e aberrações, e utiliza o método dos mínimos quadrados 
para garantir exatidão;

• Correção de localização e orientação automática, realiza detecção e 
medição automaticamente com base na forma gravada da amostra, 
realiza a medição com um clique de um botão;

• Identifica automaticamente peças múltiplas, elementos de teste, e 
depois realiza medição automática, de acordo com requisitos para 
medição de lotes;

• Imagem inteira, sem a necessidade de movimentar a mesa de 
trabalho, gerando alta eficiência e alta exatidão;

• Melhora a eficiência, economiza custos de mão de obra, elimina o 
erro do operador;

• Mostra e grava automaticamente os valores medidos, e torna os 
dados de ensaios apresentados de forma simples. 

modelo iVs-30 iVs-60 iVs-80 iVs-160

Código 500-030 500-060 500-080 500-160

Lente 0,3X
Lente telecêntrica Dupla

0,17X
Lente telecêntrica Dupla

0,088X
Lente telecêntrica Dupla

0,088X
Lente telecêntrica Dupla

Distância de trabalho 110mm 110mm 120mm 390mm

Campo de visão ø30mm(28x24) ø60mm(56x50) ø116mm(94x76) ø229.6mm(146.7x110)

Exatidão de medição ±2um ±3um ±4um ±7um

Repetibilidade ±1um ±2um ±2um ±5um

Câmera Câmera B/W 2/3¨5 milhões de pixels (Ethernet)

Iluminação
Controles digitais, memória automática
Iluminação telecêntrica de contorno com LED verde
Iluminação em anel com LED branco

Sistemas do PC DELL (Processador Intel I5)

Monitores Monitor LCD integrado com 10,4 polegadas (1920x1080)
Monitor LCD externo com 21,5 polegadas (1920x1080)

Software de medição iMeasuring 6.0

Quantidade de amostras Máximo de 99

Tempo de ensaio < 5 s (menos de 100 ensaios)

Dados de saída Dados dos ensaios, relatórios, determina os resultados (OK, NG), etc

Função Medições 2D: pontos, linhas, círculos, arcos, ângulos, distâncias, ovalização, Anéis O-ring, Ranhuras, retângulos, 
paralelismo

Função auxiliar Intersecção, paralelo, perpendicular, tangente, bissecção

Tolerâncias Geométricas Tolerâncias dimensionais e tolerâncias de posição, tolerâncias de forma e posição (concentricidade da posição de 
pontos, retitude, paralelismo, circularidade, perfil, etc.)

Modo de medição Manual / automático

Gerenciamento e controle de dados 
SPC ✓

Entrada e saída de dados CAD ✓

Alimentação de energia AC100 ~ 240V,50 ~ 60Hz

Especificações
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série iVisioN
Máquina manual de medição por visão com alta exatidão

Características

• Base e coluna de granito de alta precisão, para garantir alta 
estabilidade e exatidão;

• Manopla leve e sem dentes, de alta precisão e dispositivo de 
travamento com deslocamento rápido, para garantir erro no curso 
de retorno de 2 μm;

• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho 
de precisão, para garantir que a exatidão fique dentro de 3 + 
L/200μm;

• Lente de ampliação de alta definição e câmera digital colorida de 
alta resolução, para garantir uma imagem clara e sem distorção;

• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio 
com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno 
e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente 
o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;

• O software de medição iMeasuring 2.1 contendo funções poderosas 
melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;

• Apalpador de contato e software de medição importados e 
opcionais que possibilitam que o sistema opere como uma máquina 
de medição 3D (opcional);

• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados 
de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa 
e reduz o consumo de material.

modelo ims-2010 ims-2515 ims-3020 ims-4030 ims-5040

Código 521-140 521-150 521-160 521-170 521-180

Mesa de Metal 408x308mm 408x308mm 458x358mm 608x470mm 708x470mm

Mesa de Vidro 306x198mm 306x198mm 356x248mm 456x348mm 556x348mm

Curso dos eixos X/Y 200x100mm 250x150mm 300x200mm 400x300mm 500x400mm

Dimensões (LxPxA) 790x617x1000mm 790x617x1000mm 838x667x1000mm 1002x817x1043mm 1002x867x1043mm

Curso do eixo Z Guia linear de alta precisão, curso de trabalho de 200mm

Peso Líquido 175kg 175kg 185kg 350kg 380kg

Resolução X/Y/Z 0.0005mm (0,5 μm)

Exatidão dos eixos X/Y* ≤3+L/200 (μm)

Repetibilidade ±2μm

Base e coluna Granito de alta precisão

Sistema de iluminação 
(ajuste por software)

Superfície: Ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões
Contorno: Iluminação Paralela de LED
Luzes de navegação de LED Laser

CCD Câmera CCD colorida de alta resolução 700TV

Lentes de ampliação** Lente zoom dedicada de alta resolução com 6,5X 
Ampliação: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X

Ambiente de operação
Temperatura: 20oC±2oC, Faixa de alteração < 2oC/h
Umidade: 30~80%
Vibrações < 0,002g, <15Hz

Software de medição iMeasuring 2.1

Sistema operacional Suporta os seguintes sistemas operacionais: XP, Win7, Win8.1, Win10, 32/64 bit

Idiomas Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a 
superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.

Especificações
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série itoUcH
Máquina manual de medição 3D por visão com alta exatidão

Características

• Base e coluna de granito de alta precisão, para garantir alta 
estabilidade e exatidão;

• Manopla sem dentes de alta precisão e dispositivo de travamento 
com deslocamento rápido, para garantir o erro de histerese dentro 
de 2 μm;

• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho 
de precisão, para garantir a exatidão de 3 + L/200μm;

• Lente de ampliação de alta definição e câmera digital colorida de 
alta resolução, para garantir uma imagem clara e sem distorção;

• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio 
com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno 
e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente 
o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;

• Apalpador de contato importado e software de medição iMeasuring 
3.1 3D contendo funções poderosas que melhoram muito a 
operação em situação de controle de qualidade;

• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados 
de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa 
e reduz o consumo de material.

modelo ims-2010p ims-2515p ims-3020p ims-4030p ims-5040p

Código 521-140P 521-150P 521-160P 521-170P 521-180P

Mesa de Metal 408x308mm 408x308mm 458x358mm 608x470mm 708x470mm

Mesa de Vidro 306x198mm 306x198mm 356x248mm 456x348mm 556x348mm

Curso dos eixos X/Y 200x100mm 250x150mm 300x200mm 400x300mm 500x400mm

Dimensões (LxPxA) 790x617x1000mm 790x617x1000mm 838x667x1000mm 1002x817x1043mm 1002x867x1043mm

Curso do eixo Z Guia linear de alta precisão, curso de trabalho de 200mm

Peso 175kg 175kg 185kg 350kg 380kg

Resolução X/Y/Z 0.0005mm (0,5 μm)

Exatidão dos eixos X/Y* ≤3+L/200(μm)

Repetibilidade ±2μm

Base e pilar Granito de alta precisão

Sistema de iluminação 
(ajuste por software)

Superfície: Ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões
Contorno: Iluminação Paralela de LED
Luzes de navegação de LED Laser

CCD Câmera CCD colorida de alta resolução 700TV

Lentes de ampliação** Lente zoom dedicada de alta resolução com 6,5X 
Ampliação: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X

Capacidade de carga 15kg

Ambiente de operação
Temperatura: 20oC±2oC, Faixa de alteração < 2oC/h
Umidade: 30~80%
Vibrações < 0,002g, <15Hz

Software de medição iMeasuring 3.1

Sistema operacional Suporta os seguintes sistemas operacionais: XP, Win7, Win8.1, Win10, 32/64 bit

Idiomas Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a 
superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.

Especificações
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série Vp
Projetor de perfil por vídeo vertical

Características

• O sistema de elevação adota um acionamento por guia linear e 
parafuso de precisão, que torna o acionamento de elevação mais 
confortável e estável;

• Manopla sem dentes de alta precisão e dispositivo de travamento 
com deslocamento rápido, para garantir erro no curso de retorno 
de 2 μm;

• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho 
de precisão, para garantir a exatidão de 3 + L/200μm;

• Lente de ampliação HD e câmera digital colorida HD, garantindo 
uma imagem clara e sem distorções;

• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio 
com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno 
e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente 
o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;

• Contém o poderoso software de medição iMeasuring 2.1, que 
melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;

• Apalpador de contato importado e software de medição 3D 
opcional, o que possibilita que o sistema opere como uma máquina 
de medição por coordenadas (opcional);

• Software de monitoramento em tempo real e de análise de dados 
de medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa 
e reduz o consumo de material.

modelo Vp-2010 Vp-2515 Vp-3020
Código 541-200 541-210 541-220

Curso da mesa de trabalho 200x100mm 200x150mm 300x200mm

Curso para foco 150mm

Exatidão de medição* ≤3+L/200(μm)

Resolução 0.0005mm (0,5 μm)

Capacidade de carga 10kg

CCD CCD colorido de alta resolução HD700TVL

Lentes de ampliação** Lente zoom dedicada de alta resolução com 6,5X 
Ampliação óptica: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X (LCD de 21,5”)

Campo de visão (mm) Ampliação da 
lente 0.7X 1X 2.0X 3.0X 4X 4.5X

(Diagonal xHorizontal 
xVertical) 1/3”*CCD 8,57x6,86x5,14 6,00x4,80x3,60 3,00x2,40x1,80 2,00x1,60x1,20 1,50x1,20x0,90 1,33x1,07x0,80

Sistema de iluminação (ajuste por soft-
ware)

Superfície: Ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões
Contorno: Iluminação Paralela de LED
Luzes de navegação de LED Laser

Ambiente de operação Temperatura: 20oC±2oC, Faixa de alteração < 2oC/h, 
Umidade: 30~80%, Vibrações < 0,002g, <15Hz

Software de medição iMeasuring 2.1

Sistema operacional Suporta XP, WIN7, WIN8, WIN10 32/64 Bit

Alimentação de energia AC110V/60Hz,600W

Dimensões (LxPxA) 1460x1120x580mm 1725x675x620mm 1725x675x760mm

Peso 280kg 330kg 380kg

*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a 
superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.

Especificações
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pH-3015
Projetor de perfil por vídeo horizontal

Características

• O sistema de elevação adota um acionamento por guia linear e 
parafuso de precisão, que torna o acionamento de elevação mais 
confortável e estável;

• Manopla sem dentes, de alta precisão e dispositivo de travamento 
com deslocamento rápido, para garantir erro no curso de retorno 
de 2 μm;

• Escala linear óptica classe A de alta exatidão com mesa de trabalho 
de precisão, para garantir exatidão de 3 + L/200μm;

• Lente de ampliação HD e câmera digital colorida HD, garantindo 
uma imagem clara e sem distorções;

• Com sistema de iluminação de superfície programável de LED frio 
com 4 anéis e 8 divisões e iluminação paralela de LED para contorno 
e ajuste inteligente interno da luz, pode controlar automaticamente 
o brilho nos 4 anéis e 8 divisões;

• Contém o poderoso software de medição iMeasuring 2.1, que 
melhora muito a operação em situação de controle de qualidade;

• Software de monitoramento em tempo real e de Análise de Dados 
de Medição FexQMS opcional que melhora o controle do programa 
e reduz o consumo de material.

modelo pH-3015
Código 542-310

Curso da mesa de trabalho 300x150mm

Curso para foco 120mm

Exatidão de medição* ≤3+L/200(μm)

Resolução 0.0005mm (0,5 μm)

Capacidade de carga 25kg

CCD CCD colorido de alta resolução HD700TVL

Lentes de ampliação** Lente zoom dedicada de alta resolução com 6,5X 
Ampliação óptica: 0,7X ~ 4,5X; Ampliação por vídeo: 26X ~ 172X (LCD de 21,5”)

Campo de visão (mm) Ampliação da 
lente 0.7X 1X 2.0X 3.0X 4X 4.5X

(Diagonal xHorizontal xVertical) 1/3”*CCD 8,57x6,86x5,14 6,00x4,80x3,60 3,00x2,40x1,80 2,00x1,60x1,20 1,50x1,20x0,90 1,33x1,07x0,80

Sistema de iluminação (ajuste por software)
Superfície: Ajuste contínuo da iluminação de LED frio com 4 anéis e 8 divisões
Contorno: Iluminação Paralela de LED
Luzes de navegação de LED Laser

Ambiente de operação Temperatura: 20oC±2oC, Faixa de alteração < 2oC/h, 
Umidade: 30~80%, Vibrações < 0,002g, <15Hz

Software de medição iMeasuring 2.1

Sistema operacional Suporta XP, WIN7, WIN8, WIN10 32/64 Bit

Alimentação de energia AC110V/60Hz,600W

Dimensões (LxPxA) 1200x600x1500mm

Peso 350kg

*L é o comprimento de medição, unidades em mm, a exatidão mecânica do eixo Z e a exatidão do foco estão altamente relacionadas com a 
superfície da peça.
**A ampliação é um valor aproximado, e está relacionada com a dimensão e a resolução do monitor.
Os clientes podem escolher objetivas opcionais de 0,5X e 2X, e alterar a ampliação da imagem: 13X~86X ou 52X~344X.

Especificações
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imeasUriNg
Software de medição por visão

O software iMeasuring é um software profissional para medição com 
múltiplos sensores que incorpora a experiência de mais de dez anos 
dos desenvolvedores na área de desenvolvimento de medição e de 
software para a indústria. O seu princípio de projeto está baseado 
numa operação amigável, em funções poderosas, em alta exatidão e 
estabilidade e na manutenção simples.

• Excelente projeto de arquitetura do software e completamente 
orientado ao objeto, para garantir que o software seja estável e 
confiável.

• Software de análise estatística SPC profissional conectado ao 
software de medição, para permitir que os dados possam ser 
automaticamente exportados à base de dados SPC sem operação 
manual.

• Contém um algoritmo poderoso para detecção de bordas, que pode 
ajudar na obtenção de bordas em imagens escuras e sombreadas e 
garantir uma alta exatidão.

• Ele é baseado em diferentes elementos e fornece a função de 
construção de múltiplos elementos como translação, rotação, 
extração, combinações, paralelos, vertical, espelhamento, simetria, 
intersecção, tangente, etc.

• Os dados de medição podem ser exportados automaticamente para 
TXT, WORD, EXCEL e para a base de dados do SPC sem a necessidade 
de conversão por parte de um terceiro software ou operação 
manual.

• O software pode importar, “cancelar” e “recuperar”, para tornar mais 
fácil e mais rápida a sua operação.

• É fornecido com múltiplos idiomas, sem a necessidade de instalar 
pacotes de idiomas e de substituição do software, o que o torna 
conveniente para clientes locais.

• O mesmo modelo do software estará permanentemente livre para 
atualização, o que pode ajudar a reduzir outros problemas ao cliente.

• O software pode reconhecer e medir automaticamente linhas, 
círculos, arcos e outros elementos.

• Pode lhe mostrar diferentes funções inteligentes de processamento 
como: alerta vermelho por ultrapassar um limite, pausa por 
ultrapassar limite, pausa por falha na medição, medição manual, 
adiar processamento, processamento forçado, etc.

• O software possui a função de ajuste de ponto de transição, pode 
ser alternado de forma inteligente entre medição manual e medição 
automática.

• Ele pode medir de forma fácil e rápida a planeza através de uma 
poderosa função de medição a laser, testar pequenas ondulações, 
cavidades, ângulos em V e escanear superfícies com alta precisão 
quando um apalpador ou o vídeo não conseguem executar isto.

• O software pode fornecer uma função auxiliar de indicação do 
ajuste de iluminação para evitar erros de medição causados por 
problemas de intensidade de luz e melhorar a eficiência e a exatidão 
da medição.

• Pode fornecer várias funções como foco exato, foco rápido, 
medição de altura da imagem, e a repetitividade pode chegar a 3μm 
(ampliação acima de 2X).

• O software fornece múltiplas funções de correção de erros do 
sistema, como: compensação linear, compensação de setor, 
compensação de erro vertical, compensação de erro linear no eixo 
Z, compensação do erro de deslocamento do centro da lente, para 
garantir que a exatidão possa atingir 2μm em qualquer posição 
dentro da área XY.

• O software pode suportar a adição de um apalpador baseado na 
medição por vídeo, para executar medição 3D.

• O software pode importar e exportar de maneira fácil e rápida um 
arquivo DXF e configurar o sistema de coordenadas para medição 
automática.

• A janela de imagem e a janela de desenho podem mostrar elementos 
medidos e identificar dimensões 2D, que coletam diretamente o 
resultado.

• O software pode fotografar o mosaico da peça para obter um grande 
mapa, e depois identificar e medir.

• O software pode calcular e marcar automaticamente a ampliação 
óptica e a ampliação de vídeo atual, e mostrar o valor da dimensão 
do pixel.

Software disponível para os seguintes modelos: 

• VM100; 
• VP300; 
• VP400; 
• PH400; 
• PH600; 
• VMM; 
• IVISION/VP/PH; 
• IFOUCS; 
• ITOUCH; 
• MVS/AutoVision; 
• MVA/MHV/AutoTouch;
• AutoScan;
• IVS-30/60/80/160/240.
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série Vp300
Projetor de perfil vertical digital com ø300mm

Características

• O sistema de elevação adota um acionamento por guia com elementos rolantes cruzados e 
parafuso de precisão, que torna o acionamento de elevação mais confortável e estável;

• Iluminação de superfície e de contorno ajustável, para atender a diferentes demandas de peças;

• Iluminação LED importada com longa vida útil, para garantir o atendimento a demandas de 
medição de precisão;

• Sistema óptico de alta resolução com imagem clara e o erro de ampliação é menor do que 0,08%;

• Sistema de arrefecimento com ventilador biaxial potente, gerando grande aumento na vida útil;

• Tela digital DP400 potente e colorida, para realização de medições 2D rápidas e precisas;

• Mini-impressora integrada, que pode imprimir e salvar dados;

• Com objetiva padrão de 10X, objetivas opcionais de 20X, 50X e 100X, mesa rotativa, chave de 
acionamento com o pé, fixadores, etc. 

série pH400
Projetor de perfil horizontal digital com ø400mm

Características

• O sistema de elevação adota um acionamento por guia com elementos rolantes cruzados e parafuso 
de precisão, que torna o acionamento de elevação mais confortável e estável;

• Iluminação de superfície e de contorno ajustável, para atender a diferentes demandas de peças;

• Iluminação LED importada com longa vida útil, para garantir o atendimento a demandas de medição 
de precisão;

• Sistema óptico de alta resolução com imagem clara e o erro de ampliação é menor do que 0,08%;
• Sistema de arrefecimento com ventilador biaxial potente, gerando grande aumento na vida útil;
• Tela digital DP400 potente e colorida, para realização de medições 2D rápidas e precisas;
• Mini-impressora integrada, que pode imprimir e salvar dados;

• Com objetiva padrão de 10X, objetivas opcionais de 5X, 20X, 50X e 100X, mesa rotativa, chave de 
acionamento com o pé, fixadores, etc. 

modelo Vp300-1510
Curso da mesa 150x100mm

Dimensão do produto 988x563x1224mm

Peso 165kg

Distância de trabalho 90mm

Exatidão da medição ≤3+L/200(μm)

Capacidade de carga 10Kg

modelo pH400-3015
Curso da mesa 300x150mm

Dimensão do produto 1099x1455x633mm

Peso 300kg

Distância de trabalho 120mm

Exatidão da medição ≤3+L/200(μm)

Capacidade de 
carga 15Kg

Especificações

Especificações
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dp400
Leitor digital multifunção com tela colorida

Características

• Tela colorida com 5,6” e botões de toque de silicone vedados, com 
informações completas, operação amigável, longa vida útil;

• Salva 100 elementos de imagem permanentes, pode ajustar e 
salvar dados atuais;

• Medição de múltiplas funções: ponto, linha, círculo, ângulo, distância, 
retângulo, rosca de parafuso, elipse, ranhura, circularidade, linha 
de construção, e assim por diante;

• Função de contagem por direção direta ou oposta, valor ½, ponto 
do meio, função de permissão, função de chamada, função REC 
(gravar), e medição de ciclo;

• A compensação linear e de seção estão disponíveis para 3 eixos, 
garantindo alta exatidão de medição;

• Pode integrar botão de acionamento com o pé, impressora, 
detecção óptica de borda, e outras múltiplas ferramentas auxiliares 
de medição;

• Sistema de coordenadas polar ou cartesiano, pode mostrar 
dimensões em milímetros ou polegadas e pode alternar facilmente 
entre estas opções;

• Possui função independente de permissão por senha, para evitar a 
possibilidade de desvio de dados decorrente de operação errada, 
e também pode alterar o ajuste original através de permissão por 
senha;

• Suporta múltiplos idiomas: Português, Inglês e outras línguas.

modelo dp400
Código 510-340

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Tamanho da tela LCD 115mmx85mm

Resolução da tela LCD 640x480

Faixa de apresentação digital 8 dígitos (com ponto decimal)

Eixos mostrados 3 eixos (X, Y, Z/Q)

Modelo de apresentação Z/Q Comprimento ou ângulo

Modelo de apresentação de ângulo Graus, minutos e segundos, ou graus

Sinal da escala linear TTL com onda quadrada ou onda senoidal AC com diferença do ângulo de fase de 90o, capacidade de 
curso maior do que 10mA

Resolução da escala linear 0,1um,0,2um,0,5um,1um,2um,5um

Taxa de transmissão 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600

Porta de saída de dados Com interface RS232, DB-9

Teclado de operação Teclado tipo Touch de silicone vedado

Porta de expansão Chave de pé, impressora, Detector óptico de borda, etc

Alimentação de energia DC12V/3A

Ambiente de operação Temperatura de trabalho: 0oC a 40oC; Temperatura de armazenamento: -10oC a 60oC; Umidade 
relativa: <90%RH
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stm-505d
Microscópio ferramenteiro

• Monocular (com dioptria ajustável), com ângulo de depressão: 30o;

• Retículo padrão com intersecção de linhas a 90o;

• Leitura digital multifuncional: DP400;

• Lâmpada de tungstênio (24V; 2W), com ajuste de luminosidade;

• Máxima ampliação: 150X (ø0,13mm) (ocular de 15X + objetiva de 10X).

st-524
Microscópio estéreo tipo torre
• Projeto óptico único;

• Com grande campo de visão e distância de trabalho;

• Botão de ampliação horizontal de fácil operação;

• Largamente utilizado para atividades na área médica, agricultura, geologia, e indústria de mecânica de 
precisão na área eletrônica.

código 531-122

Tamanho da mesa de vidro 152x152mm

Curso de trabalho 50x50mm

Resolução do micrômetro 1um

Exatidão de medição ≤ 5um

Altura máxima da amostra 115mm

Peso máximo da amostra 2kg

Distância de trabalho 67mm

Iluminação Lâmpada de Tungstênio (24V;2W), com ajuste de luminosidade

código 412-242
Objetiva 1X/2X, 1X/3X, 2X/4X

Distância de trabalho 105mm

Diâmetro de post circular 50m

Iluminação Iluminador inferior - iluminação lâmpada fluorescente (5W). 
Iluminação superior - lâmpada halógena (6V, 10W) 

Acionamento do zoom Controles de acionamento axial horizontal

Oculares Campo amplo e ponto de visão elevado SWH10X

Acessórios Vários tipos de bases e suportes

a5t
Microscópio trinocular estéreo com zoom

• Com ampliação A5 (binocular) e ampliação A5T (trinocular);

• Projeto óptico novo, melhor reprodução das imagens;

• Vários suportes e acessórios de fixação disponíveis;

• Aplicado na pesquisa da biologia moderna, de semicondutores e outros campos industriais de ciência e 
tecnologia, visando atender requisitos de alta precisão.

código 411-232

Objetiva
Objetiva de ampliação de 0,7X a 4,5X, Razão de ampliação de 6,4X

Faixa de ajuste da distância interpupilar de 54 a 76 mm com dioptria bilateral ±6

Ocular
Com ocular de campo amplo e ponto de visão elevado WF10X/20mm

Opcional WF15X/15mm, WF20X/10mm e micrômetro para objeto

Ampliação 7X a 45X, e pode estender para 3,5X a 180X

Distância de trabalho 100mm (distância efetiva), pode estender de 30mm a 165mm

*Consulte oculares/objetivas.

*Consulte oculares/objetivas.

*Consulte oculares/objetivas.



m
et

ro
lo

g
ia

 +55 (11) 4232-3280 43

model 134
Durômetro Brinell portátil

Uma unidade versátil, operada manualmente que é ideal para uso 
em campo ou no chão de fábrica.

Permite aplicar no ensaio uma força total de 29420N (3000kgf) 
sobre uma esfera de 10 mm – outras forças e penetradores estão 
disponíveis. A força total de ensaio é aplicada com exatidão de ± 0,5%. 

Pode ser igualmente usado como uma máquina de bancada ou para 
trabalho em campo. Usado em várias posições - em qualquer local o 
durômetro é sempre exato. Cabeçote de teste removível e acessórios 
padrão tornam a aplicação quase ilimitada, adaptadores especiais 
podem ser fornecidos.

O modelo padrão de testador de dureza Brinell modelo 134 consiste 
em um cabeçote de teste de capacidade de 29420N (3000kgf) 
montado em um quadro.

A ponta de ensaio é movida para cima e para baixo no quadro, e o 
instrumento pode ser usado como uma máquina de bancada com 
a peça de trabalho colocada da maneira usual ou pode ser usada 
como uma máquina portátil, levada para junto da peça de trabalho 
e presa em e como um grampo G. Isso permite que os itens grandes 
e pesados sejam rapidamente e corretamente ensaiados na dureza 
Brinell onde quer que estejam - no chão da fábrica, em uma máquina-
ferramenta, no campo ou em outra fábrica ou no local do cliente.

O durômetro portátil Brinell modelo 134 faz o ensaio de dureza 
Brinell exato em qualquer local e em qualquer plano que seja 
utilizado. Essas máquinas foram utilizadas de maneira direta em 
todo o mundo há mais de meio século nas indústrias de defesa, 
aeroespacial, petróleo, aço, mineração e engenharia em geral e em 
fundições, forjas e empresas de tratamento térmico.

A calota de penetração do Brinell é medida de maneira convencional, 
usando um microscópio manual ou automático Foundrax Brinell.

Acessórios opcionais:

adaptador p/ esfera de 5 mm: Para ensaios até 7355N (750 kgf). 

Batente posicionador em V: Simples e posiciona corretamente a 
máquina sobre componentes cilíndricos com diâmetro acima de 150 
mm.   

adaptador reverso: A esfera Brinell e o batente são trocados 
permitindo que o ensaio seja possível em locais inacessíveis, onde o 
cabeçote de ensaio não se ajusta com o arco do equipamento.

padrão de referência:  Um conjunto Brinell de penetração certificado 
pela UKAS para a verificação e capabilidade de medição, etc. 

adaptador tipo corrente: O modelo 134 com adaptador tipo 
corrente permite o ensaio de peças cilíndricas com diâmetro acima 
de 200mm de qualquer comprimento. 

adaptador de trilho: O modelo 134 com adaptador de trilho 
possibilita usar no ensaio de trilhos durante a fabricação ou em locais 
conforme necessidade.

adaptador de bancada: Bancada para a montagem da máquina. 

adaptadores especiais e conversores:  Foundrax pode fabricar 
adaptadores especiais e conversores necessários para adaptar o 
cabeçote de ensaio do modelo 134 para outros arcos. 

Especificações:

Modelo 134 consiste de:

• Cabeçote de ensaio: carga de 4903 – 29420N (500 ~3000 kgf). 

• Peso 4,5 kg. 

• Tipo moldura 134: abertura de 340 mm, profundidade da cava de 
100 mm. 

• Peso: 9,5 kg

Equipamento padrão:

• Batente plano, abaulado e em V: para diferentes formatos de peça.

• Cabeçotes alternativos para ensaio (máquina é fornecida com 
calibração, somente para carga simples).

• Cabeçote para carga de ensaio baixa – faixa de carga de 612,9 
~9807N (62,5 ~1000kgf).

• Batente longo para ensaio em força alta e baixa.  

Adaptador de trilho Adaptador de corrente

Adaptadores especiais
sob encomenda

Adaptador de bancada



44 vastecnologia.com.br

BriNtroNic miscroscope
Microscópio Brinell automático

A Foundrax inventou a medição automática da calota de indentações 
de dureza Brinell e criou seu primeiro sistema em 1982. Com mais 
experiência do que qualquer outro fabricante, é a líder de mercado 
no segmento. O sistema é utilizado nas indústrias de petróleo, 
gás, automotivo, ferrovia e aço e em fundições, forjas e plantas 
de tratamento térmico em todo o mundo. O sistema BRINtronic 
da Foundrax disponibiliza um microscópio Brinell totalmente 
automático, seja como um microscópio autônomo ou incorporado 
em cabeçotes de teste tipo D da nossa gama de máquinas de ensaios 
de dureza Brinell. É o sistema de medição automático Brinell mais 
exato, confiável e com repetibilidade disponível comercialmente.

No chão de fábrica ou no laboratório, a medição da calota de 
indentação é a chave para resultados confiáveis.
O sistema BRINtronic fornece uma solução que é simples, fácil de 
aprender e de usar - uma pessoa não treinada pode aprender a usá-
la em cerca de 5 minutos.

• O resultado correto ou sem resultado;

• Dá confiança aos seus clientes;

• Mede calotas de indentações de 0,6 mm a 6 mm;

• Mede indentações feitas em todos os materiais aos quais as normas 
são relevantes;

• Mede a calota de indentações feitas em todos os tipos de 
superfície, de blocos de referência altamente polidos até superfícies 
preparadas rápida e de forma fácil com uso de lixadeira ou esmeril 
manual (em 3-5 segundos);

• Não requer posicionamento preciso;

• Resultados completamente independentes da ação do operador, 
seja qual for o operador;

• Baixa incerteza de medição - portanto, resultados confiáveis, 
precisos e repetitivos;

• Certificado UKAS para ISO 6506 e ASTM E10.

Configuração fácil 

O microscópio Brinell totalmente automático BRINtronic pode ser 
encomendado como: (1) com conexão USB que é alimentada por 
qualquer computador ou dispositivo de tela sensível ao toque; (2) um 
sistema de PC fornecido é preconfigurado e pronto para uso; ou (3) 
com o computador portátil pronto e configurados e contido em uma 
maleta de transporte industrial robusta.

Como ele trabalha

O processo é automático; uma vez que o operador inicia o ensaio, 
não existe influências externas para comprometer a integridade 
e a exatidão dos resultados e também irá detectar e destacar a 
ovalização de acordo com os parâmetros configurados pelo usuário;

• Suporte sob medida; todo o hardware e software é próprio, para 
que possamos atender facilmente a requisitos especiais;

• Fácil de cuidar; a maioria dos itens está disponível como peças 
sobressalentes no estoque, no caso de evento improvável de danos 
à unidade;

• Garantia futura; mesmo que o hardware de terceiros se torne 
obsoleto, teremos uma solução para mantê-lo em produção;

• O desempenho é tão elevado para sistemas autônomos como para 
sistemas integrados;

• Facilmente integrado nos sistemas de controle de qualidade de 
produção conforme exigido pela ASTM E10.
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mHma 
Durômetro transportável para ensaio Brinell

Durômetro para ensaio de dureza Brinell resistente e durável 
indicado para peças de grande porte que são impróprias para uso 
com o modelo padrão 134, mesmo com uso do adaptador tipo 
corrente.   

O modelo MHMA da Foundrax, um durômetro transportável para 
dureza Brinell é projetado para ensaio de dureza de itens muito 
grandes como placas pesadas e grandes anéis onde o cliente prefere 
levar a máquina para o componente a ser ensaiado ou onde o cliente 
não possui verba  para um durômetro Brinell do tipo braço radial 
BHD da Foundrax ou um durômetro Brinell tipo pórtico X-BHD. 

O MHMA básico permite ao operador levantar e abaixar o batente e a 
ponta de ensaio, tornando-o muito fácil de ajustar antes de realizar o 
ensaio, desde que a peça fique a um mínimo de 200 mm do chão (isto 
é, apoiada em um suporte ou pallet e expondo a borda), o batente 
pode ser posicionado embaixo dela.

O MHMA é construído a partir do cabeçote de ensaio de dureza 
Brinell modelo padrão 134 (capacidade de 29420 N / 3000 kgf) 
montado no quadro MHMA. Esta modularidade oferece grande 
versatilidade e capacidade de ensaio de dureza Brinell em quase 
qualquer componente em qualquer localização.

Características

• Software orientado por ícones simples para facilidade de uso;

• Rápido para mover entre lotes e parâmetros de ensaios alternativos;

• Avaliação e aviso da preparação da qualidade da superfície (se 
necessário);

• Detecção de ovalização de acordo com parâmetros definidos pelo 
usuário;

• Exibe resultados de ensaios em HBW e mm instantaneamente;

• Fornece resultados para 2 casas decimais (HBW) e 4 casas decimais 
(mm), bem como a média do lote, desvio padrão, etc;

• Relatórios e resumo do lote (tamanho do lote, média do lote, desvio 

padrão, número de rejeições, números acima e abaixo da faixa 
especificada), com ou sem resultados de ensaios individuais;

• Interface ao usuário em diversos idiomas;

• Facilmente integrado dentro dos sistemas de controle de 
qualidade de produção;

• O sistema é totalmente compatível com rede e pode se comunicar 
com um computador remoto e baixar / enviar dados do lote.
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X-BHd 
Durômetro para ensaio Brinell tipo pórtico

Apresentando cabeçotes de ensaio motorizado de circuito fechado 
tipo B ou tipo D ou um cabeçote simples manual, estes modelos 
oferecem uma ampla gama de opções, incluindo:

• Dimensão da base sob medida;

• Opções de pórtico fixas ou móveis;

• Possibilidade de integrar os módulos de pórtico na sua estrutura – 
criar uma máquina sob medida para a sua necessidade;

• Movimento manual ou motorizado para a movimentação do 
pórtico e coluna;

• Preparação opcional da superfície de ensaio;

• Microscópio automático BRINtronic para ensaio Brinell.

A máquina consiste de um cabeçote de ensaio Brinell para aplicação 
das cargas de ensaio de até 29 420N (3000kgf) e uma base que suporta 
grande peso. Dependendo da configuração, o cabeçote de ensaio da 
máquina pode ser movimentado em qualquer parte sobre a área de 
trabalho, posicioná-lo com precisão para facilitar o ensaio ou mais 
ensaios sem a necessidade de movimentar a peça de trabalho. Nas 
máquinas onde o pórtico se move, pode ser manobrada para fora da 
peça de trabalho, para facilitar o carregamento e o descarregamento 
da mesma.
Capaz de suportar peças e componentes de até 50 toneladas.

Benefícios dos modelos X-BHD

As características do X-BHD incluem um cabeçote de ensaio Brinell de 
multi carga automática de circuito fechado (Tipo B) e opcionalmente 
o microscópio integral automático para ensaio de dureza Brinell 
BRINtronic (Tipo D). Estas máquinas são projetadas para ensaios 
de dureza Brinell de peças pesadas e de grande porte que são 
exigidas nos ambientes industriais. São extremamente robustas 
visando obter resultados precisos, repetitivos e confiáveis sem a 
interferência do operador no processo de ensaio ou nos resultados. 
Os modelos X-BHD aliam a resistência e rigidez, e ainda a facilidade 
de operar de forma segura e os ensaios podem ser realizados em 
qualquer local na parte superior da peça. Em algumas ocasiões em 
que as pessoas precisam ensaiar peças de grande porte usando 
máquinas convencionais, há a necessidade de empregar práticas 
potencialmente perigosas, como usar empilhadeiras ou guindastes 
para segurar o componente durante o ensaio.

BHd 
Durômetro para ensaio Brinell de braço radial

Os modelos de durômetros para ensaios Brinell de braços radiais 
da Foundrax BHD, BHD tipo B e BHD tipo D, também oferecem ao 
usuário uma ampla gama de opções de cabeçotes para o ensaio. Eles 
são especificamente projetados para lidar com as cargas geradas para 
o ensaio de dureza Brinell e não estão sujeitas às limitações inerente 
das máquinas baseadas em fusos de braços radiais convertidas.

O braço pode ser deslocado para fora da área de teste para permitir 
que a peça seja rebaixada sobre a mesa pela grua ou empilhadeira. A 
operação muito suave e leve do braço radial e a coluna permite que 
o cabeçote de ensaio da máquina seja manobrado para o local do 
ensaio com facilidade e precisão. Uma vez que o ensaio foi finalizado, 
o braço pode mais uma vez ser facilmente removido para fora do 
trajeto da peça para permitir a remoção segura.

Especificações nominais

• Altura para o ensaio de dureza de até 900 mm, curso de 900mm 
(caso necessário pode-se fornecer modelos maiores);

• Alcance máximo 600 mm ou 650 mm dependendo do modelo;

• Espaço no piso, base normal: 720 mm x 1300 mm;

• Espaço no piso, base grande: 1120 mm x 1400 mm.

As peças podem ser carregados de forma rápida e fácil no BHD, a 
base grande e fixa elimina a necessidade de acessórios complexos e 
permite que os ensaios sejam completados em minutos – não horas. 

O cabeçote de ensaio da máquina pode ser posicionado com exatidão 
para o ensaio de peças de grande porte. O BHD foi projetado para 
fornecer resultados repetitivos e confiáveis mesmo em ambientes 
industriais mais exigentes.

Os modelos BHD fornecem força e rigidez e permitem ensaiar 
facilmente qualquer local dentro do alcance da máquina sobre a face 
superior da peça. A base é projetada para posicionar peças de até 20 
toneladas.

A gama BHD é projetada para ensaios de dureza Brinell para cargas 
pesadas nos ambientes industriais mais exigentes.
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Blocos de reFerêNcia de dUreZa BriNell

BriN400 series
Durômetro para ensaio Brinell

Projetado para funcionar de forma consistente em ambientes 
severos, a série BRIN400 melhora a produtividade dos ensaios de 
materiais dentro e fora da linha.

A carga de ensaio é aplicada usando uma combinação de células de 
carga e servo motor especialmente projetados. A carga é conduzida 
através de uma caixa de engrenagens pesada e com fuso de 
rolamento de esfera que trabalha bem abaixo da sua capacidade 
máxima, permitindo uma vida útil mais longa.

Existem dois modelos - BriN400B e BriN400d (leitor automático).

Ambas as máquinas possuem as seguintes características:

• Aplicação da carga de ensaio por célula de carga e servo-motor;

• Caixa de engrenagens pesada e fuso de esfera para transmissão 
efetiva da carga do ensaio;

• Monitoramento da carga de ensaio 125 vezes por segundo para 
uma exatidão completa durante o processo de ensaio;

• Medição de carga de ensaio otimizada para o procedimento de 
ensaio  de dureza Brinell;

• Ajuste da carga de ensaio para compensar qualquer movimento ou 
deformação do material;

• Tempo e ciclo controlado por software;

BRIN400B BRIN400D

• O operador pode ajustar o tempo de permanência da carga de 
ensaio;

• Qualidade de construção incomparável, fabricada a partir de chapa 
de aço de 12mm para proporcionar rigidez e resistência.

A calibração de nossos blocos padrão de referência, durômetros 
e microscópios Brinell são rastreáveis para o PTB (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt) da Alemanha e os certificados oficiais de 
calibração do UKAS são fornecidos em cada um deles.

Nossos blocos padrão de referência Brinell estão em conformidade 
com ISO 6506-3: 2014 e ASTM E10-15 e são completados com 
penetradores de referência conforme ISO 6506-3 8.3.

Todos os blocos apresentam acabamento fino espelhado para 
medição de indentação de forma clara e fácil.

Faixa de dureza disponível e escalas são conforme abaixo:

escala Fator F/d2 Faixa de dureza disponível
HBW 10/3000
HBW 5/750
HBW 2,5/187,5

30 140-169 / 170-199 / 200-229 / 230-269 / 270-299 / 300-329 / 330-369 / 370-399 / 400-
499 / 500-600

HBW 10/1500 15 60-89 A / 90-109 A / 110-150 A / 140-169 / 170-199 / 200-229 / 230-269 / 270-299

HBW 10/1000
HBW 5/250 10 60-89 A / 90-109 A / 110-150 A / 140-169

HBW 10/500 5 60 – 89 A  /  90-100 A

Notas: 
• Todos os blocos são Certificados pela ISO 6506-3 e ASTM E10

• Todos os blocos são fornecidos com Certificado de calibração UKAS a menos que sejam solicitados de outra forma. 

• Todos os blocos possuem superfície com área de 173 cm2

• Todos os blocos são de aço exceto o indicado com A (Alumínio).
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sU-300H
Durômetro ultrassônico portátil

O durômetro ultrassônico portátil SU-300H utiliza um conceito modular, fazendo com que possa operar com as sondas manuais HP-1K, 
HP-2K, HP-5K e HP-10K, pode ser usado para ensaiar a dureza de forjados, material fundido, inspeção de solda, zona termicamente afetada, 
matrizes e de estampagem e moldes nitretadas por Íons, prensas, peças com paredes finas, mancais, flancos de dentes, etc.

O SU-300H pode ensaiar a dureza de metais ferrosos, não ferrosos e ligas. É um instrumento ideal, que pode realizar ensaios de dureza HRA, 
HRB, HRC, HV, HBW e HS in loco, numa linha de montagem ou no laboratório.

O SU-300H também pode ser atualizado com sondas motorizadas MP-300K, MP-500K, MP-800K, MP-1000K, e então o funcionamento é o 
mesmo do SU-300M.

modelo sU-300H

Código 882-141H

Sonda Manual padrão HP-2K; Sonda manual opcional: HP-1K, HP-5K e HP-10K;

Faixa de medição (DIN) 100-500HBS; 10-1500HV; 20-68HRC; 55-100HRB; 37-85HRA;Mpa: 255-2180N/mm

Exatidão de medição (%) Escalas < 250HV
HV 0,1 HV 0,3 HV 0,8 HV 1 HV 05 HV 10

6 6 5 5 5 5

LCD Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB)

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Saída de dados Hiper terminal RS232 / Impressora Bluetooth

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Ambiente de trabalho Temperatura -10oC a 50oC; Umidade: 30%-80%R.H.

Tensão do carregador AC220V/60Hz, 110V/60Hz

Dimensão e peso da unidade principal Dimensão da unidade principal: 160x80x30mm (CxLxA); Sonda manual: ø22x153mm; Peso (sem sonda): 0,5 kg

Especificações
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sU-300m 
Durômetro ultrassônico motorizado

O durômetro ultrassônico elétrico SU-300M utiliza um sistema de bloco de construção. Ele utiliza as sondas MP-300K, MP-500K, MP-800K e 
MP-1000K. Utilizado para medir dureza em amostras de rolamentos, roscas, engrenagens, com revestimento de cobre, nitretação, etc. 

O SU-300M também pode ser utilizado com as sondas manuais opcionais: HP-1K, HP-2K, HP-5K e HP-10K, bem como, com as sondas motori-
zadas opcionais: MP-300K, MP-500K e MP-800K.

modelo sU-300m

Código 882-141M

Sonda Padrão MP-1000K ; Sonda manual opcional: HP-1K, HP-2K, HP-5K e HP-10K; Sonda motorizada opcional: MP-300K, 
MP-500K e MP-800K

Faixa de medição (DIN) 100-500HBS; 10-1500HV; 20-68HRC; 55-100HRB; 37-85HRA;Mpa: 255-2180N/mm

Exatidão de medição (%) Escalas < 250HV
HV 0,1 HV 0,3 HV 0,8 HV 1 HV 05 HV 10

6 6 5 5 5 5

LCD Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB)

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Saída de dados Hiper terminal RS232 / Impressora Bluetooth

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Ambiente de trabalho Temperatura -10oC a 50oC; Umidade: 30%-80%R.H

Tensão do carregador AC220V/60Hz, 110V/60Hz

Dimensão e peso da unidade principal Dimensão da unidade principal: 160x80x30mm (CxLxA); Sonda manual: ø22x153mm

Peso (sem sonda) 0,5 kg

Especificações
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sU-320r
Durômetro ultrassônico para rolos

O durômetro ultrassônico SU-320R é usado para determinar a dureza do cromo revestido 
em cilindros de rotogravura através de um método simples, rápido e preciso. Ensaios 
de dureza Vickers possuem a vantagem de aparentemente não serem destrutivos, já 
que a indentação produzida nas superfícies é microscopicamente pequena.

modelo sU-320r

Código 882-141R

Sonda Sonda motorizada padrão 3N

Faixa de medição (ASTM) 100-1500HV ; 20-68HRC

Exatidão de medição (%) Escalas HV0.3
<250HV 250~500HV 500~800HV >800HV

± 3% ±3% ±3% ±3%

LCD Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB)

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Saída de dados Hiper terminal RS232 / Impressora Bluetooth

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Ambiente de trabalho Temperatura -10oC a 50oC; Umidade: 30%-80%R.H.

Tensão do carregador AC220V / 60Hz, 110V/60Hz

Dimensão e peso da unidade principal Dimensão da unidade principal: 160x80x30mm (CxLxA); Sonda manual: ø22x153mm; Peso (sem sonda): 0,5 kg

sU-330c
Durômetro ultrassônico com sonda manual estendida

O durômetro ultrassônico SU-330C com sonda estendida é utilizado para medir a 
dureza em engrenagens e corpos de prova com furos profundos, em situações com 
espaço extremamente limitado ou no fundo de ranhuras.

modelo sU-330c

Código 882-141C

Sonda Padrão 10N:HP-1C; Opcional 20N:HP-2C

Faixa de medição (DIN) 20-68HRC; 55-100HRB; 37-85HRA; 100-500HBS; 100-1500HV; Mpa:255-2180N/mm

Exatidão de medição (%) Escalas < 250 HV
HV 0,1 HV 0,3 HV 0,8 HV 1 HV 05 HV 10

6 6 5 5 5 5

LCD Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB)

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Saída de dados Hiper terminal RS232 / Impressora Bluetooth

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Ambiente de trabalho Temperatura -10oC a 50oC; Umidade: 30%-80%R.H.

Bateria Bateria de lítio recarregável; Tensão: 4,2V, 4800mAh

Tensão do carregador AC220V/60Hz, 110V/60Hz

Dimensão e peso da unidade principal Dimensão da unidade principal: 160x80x30mm (CxLxA); Sonda manual: ø22x153mm; Peso (sem sonda): 0,5 kg

Especificações

Especificações
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sU-340t
Durômetro ultrassônico com sonda manual curta

O durômetro ultrassônico SU-340T é equipado com uma sonda curta, pode medir de 
forma não destrutiva a dureza de paredes internas de tubos, e também é chamado de 
durômetro para tubos ou durômetro para paredes internas.

modelo sU-340t

Código 882-141T

Sonda Padrão 10N:HP-1T; Opcional 20N:HP-2T

Faixa de medição (DIN) 20-60HRC; 55-100HRB; 37-85HRA;100-500HBS; 100-1500HV; Mpa:255-2180N/mm

Exatidão de medição (%) Escalas <250HV
HV 0,1 HV 0,3 HV 0,8 HV 1 HV 05 HV 10

6 6 5 5 5 5

LCD Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza Vickers(HV); Rockwell C(HRC); Rockwell A(HRA); Rockwell B(HRB); Brinell(HB)

Idioma Português, Inglês e outros idiomas sob consulta 

Saída de dados Hiper terminal RS232 / Impressora Bluetooth

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Ambiente de trabalho Temperatura -10oC a 50oC; Umidade: 30%-80%R.H.

Tensão do carregador AC220V/60Hz, 110V/60Hz

Dimensão e peso da unidade principal Dimensão da unidade principal: 160x80x30mm (CxLxA); Sonda manual: ø22x153mm; Peso (sem sonda): 0,5 kg

sU-400
Durômetro Dynasonic universal portátil 

O modelo SU-400 é um durômetro portátil combinado que integra o método do 
durômetro ultrassônico e o durômetro Leeb dinâmico. Ele suporta não somente a 
medição ultrassônica pelo método estático UCI (Ultrasonic Contact Impedance) que 
inclui sondas manuais de 1kg, 2kg, 5kg e 10kg, e as sondas motorizadas de 0,3kg e 1kg, 
mas também sete dispositivos de impacto dinâmicos para medição Leeb, que são o D, 
DC, DL, D + 15, C, E e G para realizar a medição por rebote. O durômetro SU-400 é um 
instrumento com duas aplicações. Ele pode ensaiar amostras finas, brilhantes e limpas 
com o método ultrassônico e amostras grandes e rugosas com o método Leeb por 
rebote. Ele soluciona o dilema de que o método Leed não pode ensaiar revestimentos 
eletrodepositados e revestimentos duros e de que o método ultrassônico não pode 
ensaiar materiais com grãos grosseiros.

modelo sU-400

Código 882-151

Sonda Ultrassônica Manual padrão HP-2K; Sonda manual opcional: HP-1K, HP-5K, HP-10K; Sonda motorizada opcional: MP-300K, MP-
500K, MP-800K, MP-1000K

Dispositivos de impacto Padrão D (Opcional DC, DL, D+15,C,G)

Escalas de dureza HL, HV, HB, HRC, HRA, HS, etc.

Faixa de medição 50~1599HV; 20~68HR; 76~650HB; 41~105HRB; 107~960HLD

Resolução 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD, 0.1HS

Exatidão de medição HV:±3%; HRC:± 1,5%HRC; HB:±3%; HL:±8HL

Armazenamento de dados Salva 1000 grupos de dados de medição e 20 grupos de dados de calibração

Mostrador de dados Valor medido, Máximo, Mínimo, Média, Modo de amostra única, modo de lote, etc.

Transferência de dados Bluetooth

Período de trabalho contínuo 10h (com a luz de fundo desligada)

Dimensões e Peso 160x80x31mm e peso ≤ 500g (sonda não incluída) 

Especificações

Especificações
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série mp 
Sensor motorizado para durômetro por ultrassom 

• Utiliza a  mais recente tecnologia de sensores ultrassônicos;

• Capaz de obter um valor de dureza preciso sem dispositivos 
auxiliares;

• Excelente design de empunhadura,  fácil de segurar;

• Medição rápida e precisa para borda e posição fixa da amostra;

• Micro indentação, não destrutivo para a amostra;

• Controle motorizado, uma chave de medição rápida;

• Elimina o erro de vibração manual por sensor manual, maior 
precisão e repetibilidade;

• Indicado para peças finas e dureza da camada de revestimento.

pontas - modelo mp-300K mp-500K mp-800K mp-1000
Código 882-221 882-231 882-241 882-251

Força da carga 3N 5N 8N 10N

Diâmetro 46mm 46mm 46mm 46mm

Comprimento 197.5mm 197.5mm 197.5mm 197.5mm 

Diâmetro da haste 3.7mm 3.7mm 3.7mm 3.7mm

Peso mínimo do material de teste 0.3kg 0.3kg 0.3kg 0.3kg

Espessura mínima do material de teste 2mm 2mm 2mm 2mm

sensor - modelo Hp-1K Hp-2K Hp-5K Hp-10K
Código 882-311 882-321 882-331 882-341

Força da carga 10N 20N 50N 98N

Diâmetro 22mm 22mm 22mm 22mm

Comprimento 154mm 154mm 154mm 154mm

Diâmetro da haste 2.4mm 2.4mm 3mm 3mm

Rugosidade da superfície de medição Ra<2.5um Ra<5um Ra<10um Ra<15um

Peso mínimo do material de teste 0.3kg 0.3kg 0.3kg 0.3kg

Espessura mínima do material de teste 2mm 2mm 2mm 2mm

• Utiliza a  mais recente tecnologia de sensores ultrassônicos;

• Capaz de obter um valor de dureza preciso sem dispositivos 
auxiliares;

• Suporta medição rápida em 360°;

• Excelente design de empunhadura,  fácil de segurar;

• Dimensão e peso adequadas da sonda convenientes para controle;

• Medição rápida e precisa para borda e posição fixa da amostra;

• Micro indentação, não destrutivo para a amostra.

Especificações

Especificações

série Hp
Sensor manual para durômetro por ultrassom
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micVisioN VH-1
Microdurômetro

Características

• O uso do Microdurômetro MicVision em amostras permite a 
medição da dureza de peças pequenas, finas, ou em áreas pequenas  
de amostras maiores, o teste MicVision é comumente usado para 
determinar características de folhas finas,  fios finos, epóxis, tintas, 
etc, e é frequentemente empregado em aplicações de P&D.

• O durômetro MicVision é especialmente útil na determinação de 
variações de dureza, causadas pelo endurecimento, chapeamento, 
fabricação, soldagem ou recozimento, etc. O teste de microdureza 
pode ser empregado com precisão usando cargas tão pequenas 
quanto 10 gramas.

• O MicVision é um sistema Micro Vickers inteligente,  possui  sistema 
de penetração, de visão, de medição e de relatórios totalmente 
automáticos, o que pode evitar erros humanos, melhorando a 
precisão e eficiência.

modelo VH-1
Código 823-110V

Cargas 
gf 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000

N 0.098, 0.246, 0.49, 0.98, 1.96, 2.94, 4.90, 9.80

Sistema óptico Objetivas de medição e observação: 10X / 40X

Sistema de torre Auto giratória

Capacidade de medição 1HV-2967HV

Mesa X-Y Tamanho: 100 X 100mm; Curso: 25X25mm; Resolução: 2um

Sistema de controle Automático (carga, tempo de espera, descarga)

Tempo de espera 5-60s ajustável

Iluminação LED / Halógena ajustável

Sistema de medição iVicky 3.0 Sistema de medição Vickers automática

Sistema PC

Sistema operacional Win10

Tamanho de tela 10.6”

CPU Intel I3

USB 2 USB

RAM 2GB

Hard Disc 32GB

Câmera 1.3MP Pixel, 1/2”CMOS Color Câmera

Máxima altura da amostra 70mm

Tamanho da amostra ≤ 95mm

Alimentação AC220V/60Hz; AC110V/60Hz

Dimensões 425x245x490mm

Peso 36kg

Normas ISO6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T4340

Especificações
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série digirocK H
Durômetro Rockwell manual (superficial) 

• O Digirock HR1/HS1 possui resolução do medidor analógico de 
0,5HR, o que é útil para melhorar a exatidão de leitura para além da 
resolução tradicional do 1HR;

• O botão de força do Digirock HR1/HS1utiliza material metálico 
para substituir o plástico, melhorando enormemente a vida útil do 
instrumento.;

• O carregamento, espera e descarregamento do Digirock HR1/
HS1é realizado por uma bomba de óleo, eliminando o cansaço do 
operador;

• A proteção para o indentador do Digirock HR1/HS1 aumenta a vida 
útil do indentador.

Aplicações

• Escala Rockwell B HRB: Ligas de cobre, aços moles, ligas de alumínio, 
aço maleável, etc;

• Escala Rockwell C HRC: Aço, ferros fundidos duros, aço maleável 
perlítico, titânio, aço endurecido por cementação superficial, e 
outros materiais mais duros do que B100;

• Escala Rockwell A HRA: Metal duro, aço fino, aço endurecido por 
cementação profunda.

Acessórios opcionais

• Capa de proteção do indentador;

• Indentador;

• Pequena bigorna plana.

modelos digirock Hr1 digirock Hs1
Código 811-110 811-210

Escalas Rockwell HRA, HRB, HRC HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T

Força do ensaio preliminar 10 kgf (98,07 N) 3 kgf (29,42 N)

Força do ensaio 60 kgf (588,4 N), 100 kgf (980,7 N), 150 kgf (1471 N) 15 kgf (147,1 N), 30 kgf (294,2 N), 45 kgf (441,3 N)

Indicação da dureza Mostrador analógico

Tempo de espera Ajustável de 1 a 60s

Resolução 0,5HR

Controle de carregamento Manual

Altura máxima da amostra 175mm

Garganta do instrumento 165mm

Dimensões 546x182x755mm

Dimensões da embalagem 620x460x870mm

Peso bruto / líquido 120 kg / 90 kg

Norma de execução GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18

Especificações
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série digirocK d
Durômetro Rockwell (superficial) digital com touch screen 

• Durômetro quase todo automático, exceto pelo carregamento da 
força preliminar e o botão de ajuste de força. A operação é muito 
conveniente e rápida;

• Tela touch screen colorida, que mostra a força de carregamento, 
tipo de indentador, tempo de espera e escala de conversão;

• Controle motorizado do carregamento, espera e descarregamento, 
eliminando erros de uma operação manual;

• Microprocessador integrado para cálculo de valores máximo, 
mínimo, médio e desvio, com resolução de 0,1 HR, melhorando 
enormemente a exatidão;

• Conversão automática para outras escalas de dureza, sem 
necessidade de verificação em escalas de conversão, melhorando 
assim a eficiência de trabalho;

• Suporta múltiplos idiomas, como Português e Inglês;

• Salva 2000 resultados de ensaios individuais e 1000 grupos de 
resultados para revisão e análise;

• Impressora Bluetooth está disponível como opcional.

modelo digirock dr3 digirock ds3

Código 811-130 811-230

Escalas Rockwell HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, 
HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T

Força do ensaio preliminar 10 kgf (98,07 N) 3 kgf (29,42 N)

Força do ensaio 60 kgf (588,4 N), 100 kgf (980,7 N), 150 kgf (1471 N) 147,1 N (15 kg), 294,2 N (30 kg), 441,3 N (45 kg)

Tempo de espera Ajustável de 1 a 60s

Mostrador Tela touch screen colorida de 5.2”; Resolução: 640*480

Resolução 0,1HR

Controle de carregamento Carregamento / espera / descarregamento automático

Idiomas Português, Inglês e outros idiomas sob consulta

Conversão de dureza HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB

Norma de conversão ASTM, DIN

Faixa de correção -3,0HR~ +3,0HR, com incrementos de 0,1HR

Memória de dados 2000 resultados de ensaios individuais, gráfico de linhas da função de dados em grupo; fornece respecti-
vamente visualização de dados únicos e dados em grupo

Impressora Impressora wireless opcional

Altura máxima da amostra 175mm

Garganta do instrumento 165mm

Alimentação de energia AC 220V/60Hz; AC110V/60Hz

Dimensões 546x182x755mm

Dimensões da embalagem 620x460x870mm

Peso bruto / líquido 120 kg / 90 kg

Norma de execução GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18

Especificações
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série sHr-N
Durômetro Rockwell twin digital avançado  

• O durômetro twin realiza medição de dureza Rockwell normal e 
superficial em materiais metálicos e plásticos;

• Desenho de indentador protuso horizontal, também adequado 
para ensaios internos e externos;

• Ensaios em superfícies difíceis de alcançar. Ensaios em superfícies 
interna de anéis e tubos com diâmetros maiores do que 23mm;

• A força de ensaio é ajustada automaticamente de acordo com a 
escala de ensaio;

• Fornecido com várias características como alta precisão de medição, 
e larga faixa de medição com 30 escalas Rockwell;

• Os resultados de medição são apresentados digitalmente e 
podem ser impressos ou transmitidos automaticamente para um 
computador externo por um cabo USB ou RS232;

• O valor do ensaio pode ser convertido em valor de HB, HV, HK e σb;

• O durômetro atende todas as normas padrão como a ISO 6508-2 
e ASTM E18.

modelos sHr-150N sHr-45N sHr-145N

Códigos 811-308 811-318 811-328

Força do ensaio preliminar 10 kgf (98,1 N) 3 kgf (29,4 N) 3 kgf (29,4 N); 10 kgf (98,1 N)

Força do ensaio 60 kgf (588,4 N), 100 kgf (980,7 N), 
150 kgf (1471 N)

15 kgf (147,1 N), 30 kgf (294,3 N), 45 
kgf (441,3 N)

15 kgf (147,1 N), 30 kgf (294,3 N), 45 
kgf (441,3 N); 60 kgf (588,4 N). 100 kgf 
(980,7 N), 150 kgf (1471 N)

Escalas Rockwell HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV

Escalas Rockwell superficial 15T, 30T, 45T; 15W, 30W, 45W; 15X, 30X, 45X; 15Y, 30Y, 45Y; 15N, 30N, 45N

Memória de dados Máximo de 400 itens de resultados de ensaios armazenados automaticamente

Tempo de espera Ajustável de 2 a 60s

Mostrador LCD com luz de fundo de alta definição

Resolução 0,1HR

Saída de dados RS-232

Controle de carregamento Carregamento / espera / descarregamento automático

Conversão de dureza HRC, HRB, HRA, HV, HK, HBW, etc

Altura máxima da amostra 260mm

Garganta do instrumento 150mm

Dimensões 710x210x830mm

Dimensões da embalagem 820x520x1000mm

Alimentação de energia AC 220V/60Hz; AC 110V/60Hz

Peso bruto / líquido 125 kg / 95 kg

Norma de execução GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18

Especificações
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sHB-3000B
Durômetro Brinell

• Construção sólida, boa rigidez, preciso, confiável, durável, alta 
eficiência;

• Sistema de medição por microscópio com leitura de alta precisão;

• Largamente utilizado em controle de qualidade, forte 
adaptabilidade ao ambiente de trabalho;

• Alinhado com GB/T231.2, ISO 6506-2, ASTM E10.

Software de medição Brinell opcional

modelo sHB-3000B

Código 831-101

Força do ensaio
187,5 kgf, 250 kgf, 750 kgf, 1000 kgf, 3000 kgf

1839 N, 2452 N, 7355 N, 9800 N, 29400 N

Faixa de medição (8-450) HBS, (8-650) HBW

Mostrador de dureza Verificar a tabela da escala de dureza Brinell

Ampliação do microscópio Microscópio analógico 20X

Altura máxima da amostra 230mm

Garganta do instrumento 120mm

Alimentação de energia AC 220V/60Hz; 110V/60Hz

Dimensões 700x268x842mm

Peso bruto / líquido 210 kg / 240 kg

Norma de execução ISO 6506, ASTM E10-1, JIS Z2243, GB/T 231

Exatidão do ensaio de dureza Brinell

Faixa de Dureza Tolerância Máxima Repetibilidade

HBW ≤ 125 ≤ ±3,5% ≤ 3,5%

125 < HBW ≤ 225 ≤ ±2,5% ≤ 3,0%

HBW > 225 ≤ ±2,0% ≤ 2,5%

Especificações
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aUtoBriN-3000Z
Durômetro Brinell digital automático com visão e toque

• Equipado com sistema operacional Win10, e já possui instalado o 
software de medição automática Brinell BrinScan V3.0;

• Utiliza a tecnologia de medição por visão, operação com tecla única, 
executa carregamento automático, espera, descarregamento e 
medição da indentação;

• O durômetro AutoBrin-3000Z pode mostrar dados estatísticos, 
conversão de dureza, ajuste de limites, gráficos, ajuste do modo de 
medição, etc;

• Carregamento por sensor de força de alta precisão, pode 
compensar a perda de força durante o carregamento através da 
unidade central de microprocessamento;

• Controle de carregamento por célula de carga com exatidão de 
0,5%, e o microchip pode realizar a compensação de força perdida 
durante o carregamento automaticamente.

Aplicações

Como o método Brinell aplica uma grande força de carregamento 
e gera uma grande indentação, ele é adequado para ensaiar a 
dureza de ligas endurecidas, aço cementado, aço endurecido, aço 
temperado, ligas de alumínio, ligas de cobre, fundido maleável, aço 
macio, aço recozido, aço de mancais de rolamento.

modelo autoBrin-3000Z

Código 831-170

Força do ensaio
62.5kgf; 100kgf; 125kgf; 187.5kgf; 250kgf; 500kgf; 750kgf; 1000kgf; 1500kgf; 3000kgf

621.9N, 980N, 1226N, 1839N, 2452N, 4900N, 7355N, 9800N, 14700N, 29400N 

Resolução da dureza (8~650) HBW

Medição da indentação Automaticamente

Objetiva 1x e 2x

Software Win10, MS Office e software de medição automática Brinell BrinScan V3.0

Altura máxima da amostra 250mm

Garganta do instrumento 150mm

Alimentação de energia AC220V/100V ± 5%, 50~60Hz

Dimensões 622x313x992mm

Peso bruto / líquido 200kg/170kg

Norma de execução ISO 6506, ASTM E10-12, JIS Z2243, GB/T 231

Exatidão do ensaio de dureza Brinell

Faixa de Dureza Tolerância Máxima Repetibilidade

HBW ≤ 125 ≤ ±  3,5% ≤ 3,5%

125 < HBW  ≤ 225 ≤ ±  2,5% ≤ 2,5%

HBW > 225 ≤ ±  2,0% ≤ 2,0%

Especificações
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BriNscaN 
Sistema de medição Brinell óptico

Introdução

O sistema de medição de dureza Brinell utiliza a tecnologia avançada 
de sistema de visão com uma câmera portátil USB para capturar 
uma imagem da indentação Brinell. Ele pode reconhecer de forma 
precisa a imagem da indentação em um fundo complicado, mede 
precisamente o valor da dureza e mostra na interface do software. 
Ele executa os ensaios de forma rápida, simples e confiável, e a 
medição da imagem da indentação não é afetada pelo operador, pela 
rugosidade da superfície e outros fatores.

Aplicações

O BrinScan pode ser usado em laboratório e também pode ser usado 
conectado com tablet, PC ou laptop em campo.

Características

• Câmera USB de alta definição portátil e com aparência estilosa, 
possuindo um projeto ergonômico otimizado e pode ser segurado 
com a mão de forma confortável;

• Operação conveniente. Clicar no botão de medição automática 
após encontrar a marca de indentação, e o sistema irá mostrar 
simultaneamente o diâmetro da indentação e o valor da dureza 
Brinell, realizando a gravação dos dados coletados;

• A exatidão de medição do diâmetro pode atingir 0,001mm, 
totalmente de acordo com a ASTM E-10, GBT 231, ISO-6506 e outras 
normas;

• Permite ajustar uma faixa de tolerância (limite superior e limite 
inferior);

• Permite executar a conversão de dureza de acordo com a ASTM 
E140, DIN 50150, GBT 1172, etc;

• Permite ajustar o salvamento automático dos arquivos de imagens 
e os correspondentes resultados de medição, gerando relatórios;

• Permite ajustar e salvar automaticamente dados, parâmetros de 
dureza, valores de dureza, e o local de armazenamento das imagens;

• Para arquivos de imagens e de dados, pode-se abrir, salvar, 
imprimir, modificar e chamar;

• Tratamento estatístico de dados medidos em tempo real, mostra 
máximo, mínimo, média, desvio, CP, CK, etc.

Sensor para medição brinell
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medição de Força e torQUe
Configurando um sistema Mark-10
 
Sistemas de Ensaio de Força

1 - Estrutura de Ensaio - Produz a força necessária para o ensaio. 
Elimina grande parte da variabilidade inerente ao ensaio manual com 
um medidor de força.

2 - Medidor de Força Digital - Mede a força produzida na amostra em 
ensaio. Escolha entre várias séries de medidores.

3 - Opcionais da Estrutura - Vários opcionais estão disponíveis para 
aumentar a funcionalidade da estrutura de ensaio, incluindo indi-
cação de curso digital, controle por PC e muito mais.

4 - Garras e Acessórios - Escolha entre uma ampla gama de garras e 
acessórios, muitos projetados para ensaios específicos.

 

Sistemas de Ensaio de Torque

1 - Estrutura de Ensaio - Produz o torque necessário para o ensaio. 
Elimina grande parte da variabilidade inerente ao ensaio manual com 
um medidor de torque. Modelos motorizados e manuais estão dis-
poníveis.

2 - Medidor de Torque - Mede e exibe o torque que está sendo pro-
duzido na amostra em ensaio. Escolha um indicador de força / torque 
com o sensor remoto da Série R50, ou o TT03 básico tudo-em-um. 
Estão disponíveis várias capacidades de torque.

3 – Garras e Acessórios - Escolha entre uma ampla gama de garras e 
acessórios, muitos projetados para ensaios específicos.

medidores digitais de Força

série 7 série 5 série 4 série 3 série 2

Até 2500 N Até 10000 N Até 2500 N Até 2500 N Até 2500 N

Precisão ±0,1% Precisão ±0,2% Precisão ±0,3% Precisão ±0,5%

Amostragem 14000 Hz Amostragem 7000 Hz Amostragem 3000 Hz Amostragem 2000 Hz Amostragem 500 Hz

Resolução 1/5000 Resolução 1/2000 Resolução 1/1000

USB, RS-232, Mitutoyo (digimatic), Analógica USB -

Software MESURTM Lite Incluso -
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medidores digitais de torQUe

série tt03 série tt01 série tt05 série tt02

Até 1150 Ncm Até 11,5 Nm Até 11,5 Nm Até 11,5 Nm

Precisão 0,5% Precisão 0,3%

- Proteção por senha

Amostragem 2000 Hz Amostragem 7000 Hz

Resolução1/1000

Saída USB, RS-232, Mitutoyo (digimatic), Analógica

Software MESURTM Lite Incluso

iNdicadores e seNsores plUg & testtm

Os indicadores de força / torque modelos 7i, 5i e 3i foram projetados para uso com os sensores de 
força e torque remotos Plug & TestTM da Mark-10. Todos os dados de calibração e configuração são 
salvos nos conectores inteligentes dos sensores - não no indicador - permitindo permutabilidade 
verdadeira. Cada série de sensores está disponível em uma variedade de capacidades, escala 1 N 
a 50 kN e 7 Ncm a 550 Nm.

série r50 série r51 série r55 série r52 série r53

Sensor de torque universal, 
mandril fixo

Sensores de torque uni-
versais, mandris intercam-

biáveis

Sensores de torque de 
extensão de chave Sensores de torque estáticos Sensores de torque de 

fechamento

série r01 série r03 série r04 série r02 série r05
Sensores de tração / 

compressão
Sensores de tração / 
compressão em linha

Sensores miniatura de 
tração / compressão

Sensores compactos de 
compressão

Sensor de tração / 
empurrar
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estrUtUras de eNsaio maNUal
O fabricante Mark-10 oferece a linha industrial mais extensa de estrutura de ensaio manual para medição de força e medição de torque. As 
estruturas de ensaio são úteis para eliminar a variabilidade inerente no ensaio manual e podem ajudar a automatizar os processos de ensaio. 
Uma grande variedade de capacidades, métodos de carregamento e configurações estão disponíveis.
Uma estrutura de ensaio é parte integrante de um sistema de ensaio, tipicamente também compreende um medidor de força ou torque, 
garras, software e acessórios.

es05 es10 es20 es30 tsB100
Força, Manual, 150 N, 

Curso 38 mm, Alavanca 
carregada por mola

Força, Manual, 500 N, 
Curso 229 mm, Alavanca

Força, Manual, 500 N, 
Curso 229 mm, Volante de 

rotação

Força, Manual, 1000 N, 
Curso 330 mm, Volante de 

rotação lateral

Força, Manual, 500 N, 
Curso 152 mm sem fim 
de curso, Alavanca com 

cremalheira

tsa750 / tsa750H tsc1000 / tsc1000H tsF / tsFH tst / tstH
Força, Manual, 3750 N, Robusto, 
Curso 70 mm com fim de curso, 

Alavanca com cremalheira, 
Versão horizontal (TSA750H)

Força, Manual, 5000 N, Modular, 
Curso 89 mm, Volante de rotação 

em linha, Versão horizontal 
(TSC1000H)

Força, Manual, 5000 N, 
Curso 102 mm, Volante de rotação 

lateral, Versão horizontal (TSFH)

Torque, Manual, 11,3 Nm, Abertura 
para amostra 381 mm (TST) com 

sensor R50, Versão horizontal 
(TSTH)
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estrUtUras de eNsaio motoriZadas
O fabricante Mark-10 oferece uma ampla e exclusiva gama de estruturas de ensaio motorizadas para medições de força e de torque. 
As estruturas de ensaio motorizadas oferecem uma vantagem significativa sobre as estruturas de ensaio manual, proporcionando uma 
velocidade de teste constante. Alguns modelos podem ser programados para sequências de ensaio avançadas para acomodar aplicativos 
exigentes. Todas as estruturas de ensaio motorizadas possuem a marca CE. Uma estrutura de ensaio é parte integrante de um sistema de 
ensaio, que tipicamente também compreende um medidor de força ou torque, garras, software e acessórios.

ESM303 / ESM303H

Força, Motorizada, 1500 N

• Medição de tração e compressão;

• Velocidade 13 a 330 mm/min;

• Curso máximo 457 mm;

• Limites curso ajustáveis;

• Saída USB;

• Placa montagem ajustável em X e Y;

• Função “FollowMeTM” opcional para 
configuração com as mãos ;

• Possibilidade de extensão da coluna para 
amostras maiores;

• Versão horizontal ESM303H.

ESM1500LC / ESM1500FG

Força, Motorizada, 6,7 kN

• Medição de tração e compressão;

• Velocidade 10 a 600 mm/min;

• Curso máximo 813 mm;

• Limites curso ajustáveis;

• Saída USB;

• Placa montagem ajustável em X e Y;

• Função “FollowMeTM” opcional para configuração com as mãos;

• Possibilidade de extensão da coluna para amostras maiores;

• Versões com célula de carga (ESM1500LC) ou medidor de força 
(ESM1500FG).

TSTM-DC / TSTMH-DC

Torque, Motorizada, 11,3 Nm

• Velocidade 0,05 a 90˚/s;

• Ciclo entre limites de ângulo ou torque;

• Sem variação de velocidade com a carga;

• Mesa de montagem dos acessórios com indicador de ângulo;

• Indicador de ângulo digital com saída RS-232;

• Abertura para amostra de 406 mm com sensor R50;

• Versão horizontal TSTMH-DC.
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garras & acessórios
As garras e os acessórios são componentes integrantes dos sistemas de ensaio, projetados para uma ampla gama de aplicações de tração, 
compressão e torque. Essas garras e acessórios podem ser montados em medidores de força, medidores de torque, sensores e estrutura 
de ensaio. Os adaptadores e ponteiras podem ser usados com alguns medidores e sensores.

série g1001 série g1002 série g1085 série g1076 série g1092
Garras para terminal 

de fio Garras de rolos duplo Garras de rolos duplos 
ajustáveis

Garras para terminal de fio, 
estilo carrossel

Garra de fio / cabo de 
alta capacidade

série g1093 série g1094 série g1061 série g1013 série g1008
Garra de terminal de fio 

de alta capacidade
Garra de rolo excêntrico 

de alta capacidade Garras de cunha Garra de mordentes paralelos Garras para papel e filme

série g1074 série g1058 série 1045 série g1095 série g1089

Garra de morsa Garra de tampa Acessório de remoção de 
adesivo em 90˚

Acessório de flexão 3 pontos / 
4 pontos

Acessório de compressão 
de seringa

série g1023 série g1009 série g1010 série g1026 série g1021

Garra de garrafa universal Placas de compressão Mandris Ponteiras Acessórios acolchoados
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Wt3-201 (maNUal) / Wt3-201m (motoriZado) 
Testadores de fio crimpado, 1000 N

Solução integrada para os ensaios de tração (puxar) fios crimpados 
de forma manual ou motorizada. Acessório de fixação do terminal 
ajustável que contém múltiplas ranhuras para diâmetros de até AWG 
3 (6,3 mm). Fornece saída USB, memória de dados e captura de força 
de pico.

série e 
Conjuntos de ensaio ergonômicos

Estes conjuntos tornam as análises de tarefa de trabalho e as análises 
de ensaio ergonômicos simples e precisas, ideal para projetos de 
áreas de trabalho, terapia física e estudos ergonômicos. Conjuntos 
disponíveis para capacidades de 500 N, 1000 N e 5000 N. Fornecem 
saída USB, software MESURTM Lite, bolsa para transporte e acessórios 
de fixação.

soFtWare mesUrtm 
A série de softwares MESUR™ expandem as funcionalidades dos 
medidores de força e torque, indicadores, testadores e estruturas de 
ensaio do fabricante Mark-10.
O MESUR™ Lite é um software básico de aquisição de dados incluído 
com todos os produtos da Mark-10, enquanto a versão MESUR™ 
Gauge é um pacote de software mais avançado que também 
traça gráficos, calcula estatísticas, gera relatórios e fornece outras 
ferramentas de análise. E a versão MESUR™ Gauge Plus adiciona 
controle de movimento de certos modelos de estruturas de ensaio.

mesUrtm gauge mesUrtm gauge plus mesUrtm lite
Compatibilidade Instrumentos, Estruturas de ensaio, Mostradores de curso Somente instrumentos

Tipo de dados Carga vs. tempo / Carga vs. curso / Personalizado Carga vs. tempo

Controle de movimento x √ x

Análises e gráficos √ x

Número máximo pontos Ilimitado 5000

Amostragem 0,000001 - 50/s 0,1 - 10/s

Cálculos estatísticos √ x

Exportar para Excel √ √

Tabulação de dados √ √

Relatórios Sim, com campos e gabaritos personalizados  x

Salvar e restaurar dados √ x

Salvar e restaurar configurações √ x

WT3-201 WT3-201M
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aplicações para medição de Força e torQUe

1. Dispositivos Médicos e Biomédicos

2. Embalagem

3. Automotivo e Aeroespacial

4. Manufatura

5. Produtos de consumo

6. Plásticos

7. Alimentação e bebidas 

8. OEM / Integradores de sistemas

9. Ergonomia e Medicina do trabalho

10. Óleo e Gás

11. Mineração

12. Siderurgia

13. Universidades e Laboratórios Didáticos

Dispositivos Médicos , Biomédicos , Farmácia 

Força em terminais e tubos Força de compressão em 
seringas

Rigidez de agulhas Rompimento de comprimidos

Embalagens

Ensaio de abertura 180° - 
Sem apoios

Ensaio de abertura 90° Ensaio de caixa de embalagem

Medidas de força de abertura

principais indústrias

Carga superior Ensaio de esmagamento de 
embalagem
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Automotivo e Aeroespacial

Teste de acionamento de 
alavanca

Teste de tração de molas Teste de cabos conectorizados 

Tração e Compressão

Teste de força de acionamento 
de botoeiras

Teste de tração em 
brinquedos

Componentes em placas de circuito 
impresso

Ergonomia e Análises de tarefas e Medicina do trabalho

Empurrar Avaliação de força 
muscular

Levantamento

Plásticos

Teste de flexão, 3 e 4 pontos Teste de tração Força de compressão
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proliNe®

O mais prático Software do mercado para alinhamento a Laser de 
guias de linearidade. Desenvolvido especialmente para medição  e 
alinhamento de qualquer guia, máquina ou dispositivo. 

Características

•  Linearidade nos eixos X e Y simultaneamente;

• Registro automático do eixo z com Leica DISTO™;  medidor de 
distância linear.

•  Medição “mãos livres” com captura automática de pontos;

•  Medição automática de “Roll / Twist” com μLevel;

•  Avaliação inteligente dos valores medidos;

•  Resolução 0,1 μm (0,0001mm);

• Excelente PC Notebook do usuário: UMPC (“Ultra Mobile PC”) prático 
e ergonômico com tela táctil a cores, robusto e leve, uso intuitivo e 
flexível;

•  Reconhecimento automático do sensor;

•  Dados brutos, zerados, uso do melhor recurso;

•  Possibilidade de exportação com arquivo *csv para uso no Excel;

•  Extensa facilidade para configuração de comentários e relatórios;

•  Exportação de relatórios usando cartão de memória USB.

proliNe® 10
Pacote básico para medição de linearidade

Conteúdo do pacote

• Fonte Laser - com adaptador de montagem e fonte de alimentação 
(SP T250-P);

• R540 Detector de Posição Laser com Bluetooth (SP R540-P);

•  Software ProLine V4 Software com licença inicial (SW 200103).

Opcional

• UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• Maleta para kit Laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990107).

proliNe® 20
Pacote profissional de linearidade

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R540 Detector de Posição Laser com Bluetooth (SP R540-P);

• RC130 Controle Remoto para T330 e R310 Monitor (BG 830930);

• Leica DISTO™ Medidor de distância Bluetooth (DISTO-P IV);

• ProLine V4 Software com licença inicial (SW 200103).

Opcional

• UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• Maleta para kit laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990109).

proliNe® 30
Pacote profissional de linearidade com UMPC (Ultra 
Mobile PC) de tela tátil a cores 

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto nivelamento (BG 830203);

• 2x R310 Receptor Laser (BG 830134);

• R540 Detector de Posição Laser com Bluetooth (SP R540-P);

• RC310 Controle Remoto para T330 e R310 Monitor (BG 830930);

• Leica DISTO™ Medidor de distância Bluetooth (FIX DISTO-P-V);

• ProLine V4 Software com licença inicial (SW 200103);

• UMPC (Ultra MWobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• Maleta para kit laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990105).

Sensor para trás:+X

Sensor para cima: +Y

Eixo Z do Disto aumenta com a distância

Sensor para baixo:-Y

Sensor para frente:-X
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μliNe
Sistema para medição e compensação de máquinas

Desenvolvido para medir e elaborar gráfico de compensação com 
diferentes variáveis para correção de máquinas, dispositivos de 
controle ou de processo.

Escolha de acordo com seus requisitos das seguintes possibilidades

• Medições de acordo com ISO 230-2, VDI 3441, BSI BS 4656, etc;

• Posicionamento de máquinas CNC e CMM;

• Medições geométricas;

• Posicionamento de plataformas giratórias;

• Medições de vibração;

• Medições de linearidade;

• Medições de esquadro;

• Medições dinâmicas.

Características 

• Comunicação sem fio;

• Kit de inicialização extensivo com medidas 3D;

• Unidade de compensação de pequenas dimensões , inclusa no 

cabeçote laser;

• Velocidade até 6 m/s na versão básica;

• Elemento de 90° incluso para pequenas máquinas;

• Alinhamento eletrônico de feixes e alvos ópticos;

• Software fácil de usar em idioma Alemão / Inglês;

• Geração de códigos G e tabelas de compensação;

• Entradas e saídas fáceis de programar;

• Suporte, serviço e calibração rápidos.

μliNe 10
Pacote de básico de interferômetro laser

Conteúdo do pacote

• μLine F1 - Laser 1D (BT 840205);

• Unidade de compensação com sensores de temperatura sem fio 
(BT 840290 + BT 840295);

• Elemento interferométrico IL1 (BT 840270);

• Elemento Retro-Refletor RL1 (BT 840280);

• μLine PC Software básico (SW 840200)

μliNe 20
Pacote profissional de interferômetro laser

Conteúdo do pacote

•  μLine F1 - Laser 3D (BT 840205 + BT 840410);

• Unidade de compensação com sensores de temperatura sem fio 
(3x BT 840290 + BT 840295);

• Elemento interferométrico IL1 (BT 840270);

• Elemento Retro-Refletor RL1 (BT 840280);

• Disparador manual sem fio STROBE (BT 840310);

• μLine PC Software completo com o módulo 1-5 (SW 
840200/1/2/3/4/5);

• Tripé completo com cabeçote de alinhamento (BG 840231).

μliNe 30
Pacote high-end de interferômetro laser

Conteúdo do pacote

• μLine F1 - Laser 1D (BT 840205);

• Unidade de compensação com sensores de temperatura sem fio 
(BT 840290 + BT 840295);

• Elemento interferométrico IL1 (BT 840270);

• Elemento Retro-Refletor RL1 (BT 840280);

• μLine PC Software incluindo módulo de vibrações e módulo 
dinâmico (SW 840200/2/5);

• Tripé completo com cabeçote de alinhamento (BG 840231);

• Pacote ProLine 10 completo para medição de linearidade.

Opcional

• Medida de ângulo reto (SP ProLine 10).
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μleVel
Sistema para medições de planicidade

Desenvolvido especialmente para controle de planeza e nivelamento 
em mesas, desempenos, máquinas e dispositivos. 
μLevel é um sistema de nível de exatidão para medições até DIN 
876/000.

De acordo com as necessidades do cliente, podemos oferecer uma 
ampla gama desde um sistema portátil simples até um sistema 
diferencial com software.

μleVel 10
Pacote básico de planeza / nivelamento 

Conteúdo do pacote

• μLevel Nível Digital (BT 840100);

• Maleta para o sistema de medição diferencial μLevel (BG 990108).

μleVel 20
Pacote básico de planeza / nivelamento com display 

remoto

Conteúdo do pacote

• μLevel Nível Digital com Bluetooth (BT 840100/1);

• Display Remoto (Sistema Android) (IT 200610);

• Software para indicação remota no Sistema Android (SW 200190);

• Maleta para o sistema de medição diferencial μLevel (BG 990108).

μleVel 30
Pacote profissional de planeza / nivelamento com 

display remoto

Conteúdo do pacote

• μLevel nível Digital com Bluetooth (BT 840100/1);

• Display remoto (Sistema Android) (IT 200610);

• Software para indicação remota no sistema Android (SW 200190);

• Software para PC para o sistema μLevel (SW 200150);

• Maleta para o sistema de medição diferencial μLevel (BG 990108).

protWist
Pacote profissional de planeza / nivelamento com 2 

níveis e display remoto

Conteúdo do pacote

• 2x μLevel Nível Digital com Bluetooth (BT 840100/1);

• Display Remoto (Sistema Android) (IT 200610);

• Software para indicação remota no Sistema Android (SW 200190);

• Maleta para o sistema de medição diferencial μLevel (BG 990108);

• Software ProLine V4 (SW 200103).

Características

•  Calibração rápida no local;

•  Manuseio fácil do sistema e software;

• Exibição dos valores medidos no telefone celular; Conexão ao PC e 
ao telefone celular via Bluetooth;

•  Display com iluminação;

• Resolução e repetitividade: 1 μm/m;

• O software e o sensor de referência podem ser adicionados 
opcionalmente.



m
et

ro
lo

g
ia

 +55 (11) 4232-3280 71

proleVel®

Medição até DIN 876/1
ProLevel é um sistema de alinhamento de primeira classe para medir 
a planicidade das superfícies em um nível ou em relação à outra 
superfície.

Características

• Configuração e medição rápidas e fáceis;

• Planicidade em superfícies retangulares, circulares ou mais 
complexas;

• Definição rápida do gabarito;

• Detector com alcance de 80 mm e possibilidade de medição 
externa com luz solar;

• Avaliação direta da planicidade em 3D e em cores;

• Excelente interface de usuário: prática e ergonômica;

• UMPC (Ultra Mobile PC) de tela tátil colorida, resistente e leve;

• Gerenciamento automático de conexão;

• Sem problemas de Bluetooth;

• Nível verdadeiro, referência de três pontos ou use o melhor 
recurso;

• Possibilidade de exportação como *.csv para uso no Excel;

• Controle completo da imagem 3D.

proleVel® 10
Pacote básico de nível e planicidade

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R310 Receptor Laser (SP R310-P);

• RC310 Controle Remoto para T330 e R310 Monitor (BG 
830930);

• Maleta para kit laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990100);

• Acessório de montagem.

proleVel® 20
Pacote básico de nível e planicidade com UMPC (Ultra 

Mobile PC) de tela tátil a cores 

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

•  R310 Receptor Laser com Bluetooth (SP R310BT-P);

• RC310 Controle Remoto para T330 e R310 Monitor (BG 830930);

• DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) Robusto com tela tátil (IT 200410);

• ProLevel V2 Software com licença inicial (SW 200030);

• Maleta para kit laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990100);

• Acessório de montagem.

proleVel® 30
Pacote profissional de nível e planicidade até DIN / 

ISO 876/000!

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R310 Receptor Laser com Bluetooth (SP R310BT-P);

• RC310 Controle Remoto para T330 e R310 Monitor (BG 830930);

• DU320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• ProLevel V2 Software com licença inicial (SW 200030);

• Maleta para kit laser pequena com enchimento de espuma (BG 
990100);

• Nível Digital μLevel com Bluetooth (BT 840100/1);

• Software para indicação remota no Sistema PC (SW 200180);

• Maleta para o sistema de medição diferencial μLevel (BG 990108);

• Acessório de montagem.
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proFlaNge®

Testado e certificado pelos maiores fabricantes de 
energia eólica

O ProFlange oferece o melhor software de medição de flange, 
permitindo análises aprofundadas e capacidade de documentação 
completa. Desenvolvido completamente em parceria com fabricantes 
de energia eólica.
Desenvolvido especialmente para medição de flanges com exatidão 
para permitir uma perfeita montagem entre as partes usinadas.

Características
• Botão de medição no receptor;

• Medição por controle remoto;

• Exibição do valor em display grande durante a medição;

• Seleção automática de pontos;

• Operação sem cabo;

• Acoplamento automático do plano do laser por comunicação 
infravermelha entre laser e receptor;

• Configuração dentro de 5 min!;

• Software Profissional ProFlange V3;

• Configuração rápida e fácil;

• Configuração fácil dos gabaritos;

• Ondulação longa em 2D e 3D;

• Ondulação curta em 2D e 3D;

• Valores de inclinação;

• Gráfico com todos os pontos de medição;

• Gerenciamento de projetos;

• Gerenciamento de banco de dados;

• Análise de melhor ajuste;

• Planos de referência de 3 pontos;

• Análise e ajuda de configuração para fresadoras;

• Relatório PDF completo com 2D, 3D, valores de inclinação, etc. com 
apenas um clique;

• Unidade de exibição de tela tátil robusta;

• Medição patenteada para flange - paralelismo.

proFlaNge®10
Pacote básico para planicidade de flange

Conteúdo do pacote
• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R280 Receptor Laser (SP R280-P);

• ProFlange V3 Software primeira licença (SW 200025);

• Maleta para kit laser com enchimento de espuma (BG 990100);

• Adaptadores.

proFlaNge®20
Pacote básico com UMPC (Ultra Mobile PC) de tela tátil 

a cores para planicidade de flange

Conteúdo do pacote
• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R280 Receptor Laser (SP R280-P);

• PC Notebook DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil 
(IT 200410);

• ProFlange V3 Software primeira licença (SW 200025);

• Maleta para kit laser com enchimento de espuma (BG 990100);

• Adaptadores.

proFlaNge®30
Pacote profissional com UMPC (Ultra Mobile PC) de tela 

tátil a cores para planicidade e paralelismo de flange

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R310 Receptor Laser com Bluetooth (SP R310BT-P);

• R545 Receptor Laser com Tecnologia PSD de 2 Eixos e Interface 
Bluetooth (SP R545-P);

• DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• ProFlange V3 Software primeira licença (SW 200025);

• RC310 Controle Remoto para T330 e R310 (BG 830930);

• Conjunto de adaptadores para paralelismo de flange (BG 830295);

• Maleta para sistema laser com enchimento de espuma (BG 
990105);

• Adaptadores.
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proorBit®

Capaz de medir furos de 60 mm até metros, com uma 

exatidão de até 2 μm/m!

O Sistema de Alinhamento de Furo ProOrbit

• Ajuste fácil de deslocamento e erros angulares;

• Conexão Bluetooth para os valores e a posição angular do 
receptor R545;

• Alta precisão até 1μm/m;

• Medições de 2 pontos, 4 pontos ou N (!) pontos;

• Conexão BT automática, absolutamente estável;

• Medição de furos de forma elíptica;

proorBit®10
Pacote básico para rolamentos e furos

Conteúdo do pacote

• T250 Fonte Laser com ajustes angulares e de deslocamento (SP T250-P);

• R545 Receptor de 2 eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• ProOrbit V3 Software (SW 110020);

• Maleta para kit laser com enchimento de espuma (BG 990107);

• Kit Básico de Alinhamento de furo para R545, na maleta (BG 832050);

• Kit de Montagem Básico para T250;

• Adaptadores.

proorBit®20
Pacote profissional para rolamentos e furos

Conteúdo do pacote
• T250 Fonte Laser com ajustes angulares e de deslocamento (SP T250-P);

• R545 Receptor de 2 eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• ProOrbit V3 Software (SW 110020);

• Maleta para kit laser com enchimento de espuma (BG 990107);

• Kit Básico de Alinhamento e Furo para R545, na maleta (BG 832050);

• Kit de Alinhamento para Laser T250 (BG 832070);

• Adaptadores.

• Unidade de exibição robusta e fácil de usar;

• UMPC (Ultra Mobile PC) de tela tátil;

• Exibição de dados brutos, “zerado” ou avaliação de melhor 
ajuste;

• Análise estendida;

• Fácil exportação e relatórios em PDF;

• Troca de dados via USB, W-LAN, Bluetooth.

proorBit®30
Pacote profissional com UMPC (Ultra Mobile PC) de tela tátil a 

cores para rolamentos e furos

Conteúdo do pacote

• T250 Fonte Laser com ajustes angulares e de deslocamento (SP T250-P);

• R545 Receptor de 2 eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com software instalado (IT 200410);

• ProOrbit V3 Software (SW 110020);

• Maleta para kit laser com enchimento de espuma (BG 990107);

• Kit Básico para Alinhamento de Furo para R545, na maleta (BG 832050);

• Kit Básico para Alinhamento de Furo para Laser T250 (BG 832070);

• Adaptadores.
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proroll®

Sistema completo para paralelismo de roletes

O sistema oferece as seguintes possibilidades:

• Medição do paralelismo em relação a um rolete de referência;

• Medição do paralelismo em relação a uma linha de referência;

• Medição da linha central;

• Sem limite para o número de roletes;

• Todo diâmetro e comprimento do rolete são possíveis;

• Medição de moinhos de papel até 100 metros;

• Configuração da linha de referência no piso;

• Medição à esquerda ou direita do rolete e até 1m de distância;

• Alta precisão com uma resolução de μm;

• Conexões Bluetooth automáticas;

• Medição sem cabos;

• UMPC (Ultra Mobile PC) de tela tátil a cores, robusto e leve, uso 
intuitivo e flexível;

• Exportação de todos os dados para relatórios rápidos e fáceis;

• Troca de dados por USB, W-LAN, Bluetooth.

proroll®10
Pacote básico para alinhamento de rolete

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R545 Receptor de 2 Eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• 2x R310 Receptor Laser (SP R310-P);

• RC310 Controle Remoto (BG 830930);

• ProRoll V2 Software primeira licença (SW 110050);

• Adaptadores para roletes e piso;

• Maleta para sistema laser grande com enchimento de espuma (BG 
990105).

proroll®20
Pacote básico com UMPC (Ultra Mobile PC) de tela 

tátil a cores para alinhamento de rolete

Conteúdo do pacote

• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R545 Receptor de 2 Eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• 2x R310 Receptor Laser (SP R310-P);

• RC310 Controle Remoto (BG 830930);

• DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410);

• ProRoll V2 Software (SW 110050);

• Adaptadores para roletes e piso;

• Maleta para sistema laser grande com enchimento de espuma (BG 
990105).

proroll®30
Pacote profissional com UMPC (Ultra Mobile PC) de 

tela tátil a cores para configuração completa de 

máquina e paralelismo de roletes

Conteúdo do pacote
• T330 Laser de Varredura de Auto Nivelamento (BG 830203);

• R545 Receptor de 2 Eixos com Bluetooth (SP R545-P);

• R310 Receptor Laser (SP R310BT-P);

• 3x R310 Receptor Laser (SP R310-P);

• RC310 Controle Remoto (BG 830930);

• DU 320 UMPC (Ultra Mobile PC) robusto com tela tátil (IT 200410) 
com ProRoll V2 Software (SW 110050);

• ProLevel V2 Software para nivelamento e planicidade (SW 110030);

• Adaptadores para roletes e piso;

• Conjunto para a criação da linha guia (BG 830335);

• Kit de medição frontal (BG 832015);

• Maleta para sistema laser grande com enchimento de espuma (BG 
990105).
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sistemas de FiXação
Sistemas de fixação para tecnologia de medição

“Sistemas modulares 
de fixação garantem 

velocidade, economia, 
conservação de recursos 
e resultados confiáveis 

de medição.”

O sistema DK completo consiste em vários programas diferentemente 
orientados, mas mutuamente compatíveis. Adicionalmente, nós 
também desenvolvemos soluções específicas para clientes. Nosso 
objetivo é colocar a peça que está sendo ensaiada na posição ótima 
e mantê-la nesta posição com a menor força de fixação possível e 
com o maior grau de exatidão de repetição no posicionamento. Isto 
se aplica à fixação de uma peça única, ou para tarefas que envolvem 
medições repetitivas. As soluções mais profissionais incluem o uso 
de sistemas modulares de fixação. Elementos únicos podem ser 
construídos com exatidão e com alta repetitividade para formar 
constantemente novas combinações de fixação.
Os modelos CAD disponíveis da DK dão suporte ao planejamento de 
fixações para medição e sua documentação.

» Montagem rápida
 Os elementos modulares que se en-

caixam perfeitamente possibilitam que 
fixações de fixação completa sejam fa-
cilmente construídas e peças sejam ra-
pidamente sujeitadas.

» Medição segura
 As partes que estão sendo medidas são 

sujeitadas com grande estabilidade. Os 
resultados de medição não são falsifi-
cados e o processo de medição é reali-
zado sem interrupção.

» Pontos de medição acessíveis
 Melhor acessibilidade possível à peça 

que está sendo medida de forma que, 
quando possível, todos os pontos de 
medição podem ser alcançados numa 
única configuração de montagem.

» Baixo custo de fixação
 O inteligente conceito DK, com uma 

grande gama de seleção de módulos 
padrão, possibilita a construção de 
estruturas de fixação simples ou com-
plexas sem a necessidade de usinar 
peças especiais. A configuração pode 
ser repetidamente desmontada e re-
montada numa nova configuração.

   A alta resistência ao desgaste garante 
muitos anos de uso repetido. Isso reduz 
sustentavelmente tempos de processa-
mento por novos produtos e conse-
quentemente economiza custos de 
fixação.

» Configurações reproduzíveis
 Após o primeiro processo de medição, 

peças adicionais sempre podem ser 
localizadas na mesma posição. Me-
dições repetidas podem ser executadas 
no modo automático, o que reduz o 
tempo de medição.

» Sistemas combináveis 
    A extensão dos sistemas modulares e 

as escolhas das especificações dos mó-
dulos funcionais individuais possibilita 
a obtenção de soluções para quase 
qualquer tarefa de fixação e processo 
de medição. A compatibilidade mútua 
dos diferentes programas DK facilita 
sustentavelmente isto.

VANTAgENS DOS PRODUTOS Dk

SUMáRIO DA gAMA DE PRODUTOS
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Sistema modular inteligente e abrangente, consistindo de base, 

elementos estruturais e de fixação para fixar várias geometrias de 

peças. Placas de base com grades de furos ou ranhuras em T para 

montagem de colunas sobre as quais braços com elementos de 

suporte e de fixação podem ser montados. A partir disto, se segue 

o posicionamento com exatidão de repetição e a fixação efetiva e 

rápida da peça. Como alternativa existe o sistema comprovado DK 

de troca rápida com variedade de escolha de bases, elementos 

estruturais e de fixação. O conceito total único garante a fixação 

precisa, rápida, repetitiva e econômica de peças para medição sem 

a necessidade de uso de caras fixações especiais de uso dedicado.

Placas base, elementos estruturais ajustáveis, elevadores ajustáveis, enorme seleção de elementos de fixação como morsas, placas, prende-
dores de pequenas peças, contraponta, tensionadores de tiras, fixadores magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

• Adequável a vários tamanhos e geometrias de peças através 
da modularidade e diversidade;

• Posicionamento repetido preciso e fixação segura com baixas 
forças de fixação;

• Economia de tempo, economia de recursos e custo eficiente 
através de módulos combináveis de forma inteligente, em 
vez de usar fixações especiais específicas para o produto;

• Combinável com outros programas DK de fixação para 
medição através de interfaces padronizadas.

spaNNFiX 
Sistema de fixação para medição por apalpação

Função

Vantagens

Módulos
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Fixação altamente estável de peças grandes e pesadas com um sis-

tema bem conhecido composto por elementos modulares sólidos, 

que não podem girar quando unidos entre si. Placas de base com 

uma grade de 25 mm para componentes de suporte do sistema 

modular na qual qualquer posição vertical ou horizontal pode ser 

alcançada e fixada mesmo sob carregamento pesado. Quando a 

fixação e o posicionamento repetitivo preciso são uma preocupa-

ção, os elementos do programa SPANNFIX são a escolha ideal. Eles 

aperfeiçoam o sistema QUADERFIX. O resultado é uma base sem 

restrições para geração de soluções de fixação para medição atra-

vés do sistema universal pensando no sistema DK além do progra-

ma QUADERFIX atual.

Placas base, componentes e suportes verticais e horizontais, assim como uma enorme seleção de elementos de fixação do sistema SPAN-
NFIX para se adequar a qualquer geometria de peça. 

• Adequado para fixação de peças grandes e pesadas sobre máquinas 
de medição metrológica por apalpação;

• Conexão dos módulos sem possibilidade de giro entre si através de 
um travamento por ressalto dos elementos de contato;

• Modularidade absoluta e uma grande gama de escolha de 
componentes em várias versões;

• Perfeitamente combinável com os componentes SPANNFIX;

• Os elementos do sistema DK de troca rápida podem ser utilizados 
através de interfaces padronizadas.

QUaderFiX 
Sistema de fixação para medição por apalpação

Função

Vantagens

Módulos
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Peças com geometria complicada de forma livre para as quais não 

existem componentes convencionais de fixação podem ser fixadas 

de forma segura e reprodutível com o NADELFIX. As peças a serem 

ensaiadas são pressionadas contra, contendo pinos individuais 

com molas, que moldam suas alturas à forma da superfície da peça 

que está em contato e então são travados na posição através de 

um sujeitador central. Isto rapidamente produz a forma negativa 

da peça de ensaio e fixa a peça na posição com mínima força de 

fixação, isto é, pelo uso de fixação por contato por mola. Não há 

dano na superfície, como nas morsas convencionais, assim como 

não ocorre qualquer fixação improvisada ou não confiável.

Guias com ranhura dentada, sujeitadores de mola aplicáveis diretamente, elementos estruturais ajustáveis e uma enorme seleção de ele-
mentos de fixação como morsas, placas, prendedores de pequenas peças, fixadores magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

• Excelente adequabilidade a superfícies com forma livre;

• Fixa e gentilmente sujeita através de um ajuste de forma contento 
mínima força de fixação;

• Economia de tempo e eficiência de custo devido a um ajuste rápido 
às geometrias variáveis das peças;

• Elemento de fixação universal em vez de fabricar e armazenar 
fixações especiais específicas para cada produto;

• Princípio de operação simples e sem necessidade de ferramentas;

• Combinável com outros programas DK de fixação;

• Módulos do sistema com possibilidades versáteis de aplicação.

NadelFiX
Sistema de fixação para medição por apalpação

Função

Vantagens

Módulos
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Módulos do sistema para máquinas de metrologia óptica, projeto-

res de medição com equipamento multissensorial e microscópios 

de medição, mas também serve para medição por apalpação. A 

base é um sistema de guia modular com elementos estruturais e 

de fixação para posicionamento ótimo de componentes com diver-

sas geometrias, o que é preferível para processos de medição óp-

tica. Um sistema de guias contendo dentes que são parafusadas 

numa máquina de medição e criam a base perfeita para peças cujas 

bordas retas podem ser perfeitamente medidas através dos den-

tes. Simultaneamente, as ranhuras em T sobre as guias possibilitam 

um ajuste de infinitas posições dos elementos de fixação por mola 

que possuem um contato direto com a peça, e permite a montagem 

dos módulos básicos, estruturais e de fixação a partir dos sistemas 

SCHIENENFIX e SPANNFIX.

Guias com ranhura dentada, sujeitadores de mola aplicáveis diretamente, elementos estruturais ajustáveis e uma enorme seleção de ele-
mentos de fixação como morsas, placas, prendedores de pequenas peças, fixadores magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

• Aplicação universal através de modularidade e 
diversidade de componentes;

• Visibilidade ótima e, consequentemente, capacidade 
exemplar de medição da peça;

• Eficiente em tempo, recursos e custo devido à 
possibilidade de gerar combinações inteligentes dos 
módulos em vez de buscar fixações especiais;

• Combinável com outros programas DK de fixação para 
medição através de interfaces padronizadas;

• Máxima economia através da possibilidade de 
configuração longe da máquina de medição com o uso 
de paletes intercambiáveis.

scHieNeNFiX
Sistema de fixação para medição óptica e multi sensorial

Função

Vantagens

Módulos
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microFiX
Sistema de fixação para peças pequenas

Solução de fixação para peças pequenas de 0,3 a 10 mm. Especial-
mente desenvolvido para uma fixação delicada com força de fixação 
ajustável. Para peças prismáticas e de revolução.

• Posicionamento com exatidão de repetição e fixação segura com 
uma força de fixação constante;

• Força de fixação constante, baixa e ajustável de forma que não haja 
influência sobre a forma e dimensões da peça.

Construção especial com paletes intercambiáveis e centros ocos ou 
centros com contraponta.

Função Vantagens

Módulos

speZialFiX
Sistema de fixação para peças pequenas

Produtos customizados para componentes com dimensões, geome-

trias ou outras características especiais, em conjunção com requisitos 

especiais de medição. Fixação de múltiplos componentes para medi-

ção por apalpação ou óptica.

• Soluções de ponta para posicionamentos, fixação orientadas a 
peças ou processos;

• Soluções parcial ou completamente automatizadas são realizáveis.

Construções especiais com ou sem o uso de componentes padroni-

zados.

Função Vantagens

Módulos
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croNos 3d
Scanner 3D de tripé

Representa o objetivo final de anos de pesquisa e desenvolvimento 
no campo do escaneamento 3D. Este scanner industrial foi desenvol-
vido com vistas ao crescimento exponencial da demanda por instru-
mentos óticos altamente confiáveis e fáceis de usar que aceleram os 
processos de desenvolvimento, engenharia reversa, ensaios e catalo-
gação. Apresenta um projeto compacto e leve que o torna o digitali-
zador industrial portátil perfeito. Pode digitalizar com detalhes tanto 
os objetos pequenos como os grandes.

stoNe 400

Procedimento de Escaneamento 3D

• Você pode escanear rapidamente todo o modelo de objeto 
girando o objeto e / ou o scanner;

• Alinhamento automático dos escaneamentos;

• Uma vez que o escaneamento é encerrado, você pode partir 
rapidamente para a geração de malha triangular. 

Aplicações Sugeridas

A velocidade e a precisão garantidas pelo CRONOS 3D permitem a 
digitalização de qualquer objeto técnico ou artístico, detalhes mais 
ou menos complexos de qualquer material, moldes e formas de 
diferentes tamanhos.

resolução
(mpixels)

campo de 
Visão (mm)

distância 
de trabalho 

(mm)

espaçamento 
de ponto (μm)

3.1 
(2048*1536)

150 400 73

200 450 97

250 565 122

300 680 146

350 790 170

400 900 195

450 1015 219

2.0 
(1600*1200)

150 310 93

200 415 125

250 520 156

300 620 187

350 730 218

400 830 250

450 935 281

1.3 
(1280*1024)

150 400 117

200 440 156

250 550 195

300 950 312

450 1070 351

Scanner 3D de tripé

Permite a execução de cópias das peças para reproduzir ou restau-
rar idênticas às originais, preservando o trabalho e o acabamento. 
O software incluído é muito simples, intuitivo e ajuda a gerenciar o 
projeto livremente e rapidamente realizando ampliações, reduções, 
revelações e edições avançadas do modelo digitalizado. O scanner 
STONE 400, juntamente com as máquinas de controle numérico ou 
impressoras 3D, permitirá que você crie seu projeto de arte rapida-
mente, preservando um alto padrão de acabamento e um cuidado 
extremo nos detalhes, garantindo uma racionalização perfeita da 
relação do produto final e do custo de produção. 

Método de Escaneamento 3D

• Movendo o objeto e / ou o scanner para capturar o modelo de 
diferentes ângulos;

• A mesclagem do escaneamento é automática e em tempo real; 

• O software de gerenciamento gera o modelo 3D (malha do 
triângulo .STL- .OBJ).

Aplicações Sugeridas

• Solução perfeita para captura sem contato de estátuas;
• Captura altamente detalhada de baixo relevos;
• Excelente para escaneamento de modelos arquitetônicos e 
maquete para reprodução em escala.

Software (Optical RevEng)

• Interface de gerenciamento do scanner simplificada;

• Conjunto de ferramentas para o gerenciamento do modelo 3D 
digitalizado;

• Exportação de arquivo de formato padrão;

• Geração de arquivos digitais.

características stoNe
Campo de visão 400 mm

Precisão ± 0,2 mm

Resolução da câmera 2 x 1,3 MPixels

Distância de trabalho 115 cm

Fonte de luz LED

Arquivos de saída STL, OBJ, PLY, OFF, Curvas e secções 
em Iges

Conectividade USB2 – HDMI Cabeçote ótico, USB 
Mesa giratória

Dimensões 400 x 250 x 145 mm

Peso 5 kg

81
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iNsigHt3
Scanner 3D manual

Com base em uma projeção de padrão infravermelho, permite ao 
usuário escanear facilmente um modelo 3D com formas complexas 
ou escanear uma pessoa em questão de minutos. De acordo com a 
tendência de hoje, onde a impressão 3D, a fabricação de maquetes e 
modelos e os serviços de personalização estão crescendo de forma ex-
ponencial, um dispositivo amigável, barato e versátil como o inSight3 
tornou-se uma obrigação para uma marca de referência como a Open 
Technologies.

aUrUN 3d

Procedimento de Escaneamento 3D

• Funciona como uma câmera de vídeo;

• O usuário segura o sensor e move-o com foco no objeto;

• Digitalização em tempo real.

Aplicações Sugeridas

A velocidade e a precisão garantidas pelo INSIGHT3 permitem a 
digitalização de qualquer objeto técnico ou artístico, detalhes mais 
ou menos complexos de qualquer material, moldes e formas de 
diferentes tamanhos.

Scanner 3D de mesa

Modelo projetado para o segmento de joalheria, mas seu desempe-
nho é amplamente reconhecido em todas as aplicações que preci-
sam escanear pequenos objetos. O scanner Aurum 3D destaca-se 
pela sua sensibilidade aos detalhes, e portanto a escolha certa para 
aqueles que procuram pelos melhores resultados e precisão possí-
veis. O processo de escaneamento é altamente automatizado, e na 
maioria das vezes o esforço do usuário está limitado ao posiciona-
mento do modelo e um clique no mouse.

Método de Escaneamento 3D

• Posicione o objeto e inicie o processo 
de captura;

• O objeto é automaticamente capturado 
de diferentes direções, a fim de obter o perfil inteiro de formas 
complexas;

• Ao final do procedimento, você terá uma malha triangular (.STL 
.OBJ) que pode ser importada para sistemas CAD-CAM.

Aplicações Sugeridas

A qualidade e os detalhes obtidos com o scanner AURUM3D permi-
tem a digitalização de objetos pequenos para: trabalhos com ouro e 
prata; acessórios de moda; mecanismo de precisão; óculos; casas de 
moeda.

Software (Optical RevEng)

• Escaneamentos e alinhamentos automáticos.

• Conjunto de ferramentas de edição de arquivos 3D.

• Gerenciamento do fator de escala.

características aUrUN 3d
Campo de visão 110 x 80 mm

Espaçamento de ponto 53 μm

Precisão ± 15 - 30 μm

Resolução da câmera 2 x 3 MPixels

Fonte de luz LED

Arquivos de saída STL, OBJ, PLY, OFF, Curvas e secções 
em Iges

Conectividade USB2 – HDMI Cabeçote ótico, USB 
Mesa giratória

Dimensões 235 x 235 x 140 mm

Peso 4 kg

características iNsigHt3
Campo de visão 150 < x < 500 mm

Espaçamento de ponto 0,12 < x < 0,4 mm

Precisão ± 0,25 - 0,5 mm

Resolução da câmera 1280 x 1024 Pixels

Fonte de luz LED

Arquivos de saída STL, OBJ, PLY, OFF, Curvas e secções 
em Iges

Conectividade USB2 – HDMI Cabeçote ótico, USB 
Mesa giratória

Dimensões 330 x 245 x 175 mm

Peso 1,85 kg
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scaN3d med
Scanner 3D para aplicações médicas 

Solução digital complexa dedicada a adquirir uma representação 
precisa e colorida do corpo escaneado. O scanner 3D opera numa 
tecnologia de medição muito segura usando luz estruturada branca, 
que permite que a pessoa escaneada se sinta confortável e à vontade 
durante o processo. O resultado do escaneamento 3D nos possibilita 
a executar, por exemplo, o planejamento rápido de uma operação, 
uma análise dimensional detalhada de lesões na pele, o projeto de 
uma prótese ou a criação de uma visualização.

Aplicações sugeridas

Computação Gráfica: O scanner 3D scan3D med, além da sua apli-
cação médica, também pode ser usado com sucesso por artistas de 
histórias em quadrinhos. Podemos obter uma malha triangular colo-
rida que mostra o modelo escaneado, facilmente em alguns minutos, 
possibilitando aos designers gráficos focar na animação e na criação 
do ambiente. A nuvem de pontos resultante pode ser livremente 
processada, dependendo da aplicação. Todos os pontos na nuvem 
representam a superfície do corpo escaneado com coordenadas X, 
Y, Z e cor RGB. Estes dados podem facilmente ser transformados em 
uma malha de triângulos e salvos no formato OBJ, incluindo a textura 
mapeada.

scaNBrigHt
Scanner 3D - Digitalização profissional de objetos de 
museu para várias aplicações 

O ScanBright archeo foi projetado para digitalização profissional de 
objetos frágeis e preciosos de museus, de acordo com a Recomen-
dação para planejamento e condução de digitalização para objetos 
de museu. Graças à vasta cooperação com várias instituições que 
administram museus, o ScanBright archeo atende aos mais altos 
requisitos de medição e também fornece modelos realistas para 
museus virtuais e impressão 3D. A exatidão de escaneamento de 
até 50 μm e a alta densidade da nuvem de pontos (até 400 pontos /
mm2) fornece uma representação precisa da geometria e possibilita 
a criação do arquivário 3D ou a pesquisa virtual baseada no esca-
neamento. O uso do detector de alta classe com imagens de cores 
reais e a alta resolução (10 Megapixels) lhe fornece a possibilidade 
de visualizar as menores alterações e apreciar a sutileza artística de 
cada detalhe.

Aplicações sugeridas

SCANNER 3D PROJETADO PARA PRESERVAÇÃO DA CULTURA NACIO-
NAL -  Após décadas de experiência na produção de scanners 3D 
e na medição da cultura em museus nos deu a oportunidade de 
ajustar o processo de escaneamento para as necessidades da mu-
seologia com o oferecimento de uma mesa rotativa precisa para au-
tomatizar a medição. Como característica adicional, nós emitimos 
marcadores luminosos para junção automática das medições (não 
necessita de marcadores físicos) e aplicação especializada para me-
dições automáticas periódicas visando avaliar se o objeto passou a 
possuir algum dano.

características scaN3d med
Campo de visão (mm)

*Ajustado pelo 
fabricante de acordo 
com as necessidades 

do cliente.

Largura Altura Profundidade Precisão

150 100 60 ± 0,04

200 150 120 ± 0,05

300 200 210 ± 0,06

400 300 240 ± 0,08

Resolução do detector 1,3 MPixels

Tecnologia Luz LED estruturada

Arquivos de saída PLY, WRL, STL, OBJ

Conectividade USB e HDMI

Peso 5 kg

características scaNBrigHt

Campo de visão (mm)
*Ajustado pelo 

fabricante de acordo 
com as necessidades 

do cliente.

Largura Altura Profundidade Precisão

80 60 30 ± 0,015 

150 100 60 ± 0,02 

200 150 120 ± 0,025

400 300 240 ± 0,06

600 400 300 ± 0,08

800 600 330 ± 0,12

1200 800 390 ± 0,25

1400 1000 450 ± 0,35

2200 1500 510 ± 0,8

Resolução do detector 5 ou 10 MPixels

Tecnologia Luz LED

Arquivos de saída PLY, WRL, STL, OBJ

Conectividade USB e HDMI

Peso 8 kg
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microN 3d 
Colorido 24 megapixels

O MICRON3D colorido é um scanner colorido dedicado a perpetuar 
a arquivização de objetos históricos coloridos. Ele é equipado com 
um detector contendo a maior resolução disponível no mercado (24 
Megapixels). A combinação da maior densidade de pontos (mais de 
1000 pontos/ mm2) com uma captura colorida de 24 bits possibilita a 
documentação dos menores detalhes dos objetos escaneados, como 
micro arranhões e marcas de ferramentas. Este dispositivo de alta 
tecnologia foi projetado para ser amigável ao usuário e pode ser ope-
rado facilmente por usuários iniciantes. Graças à implementação da 
rotina de plugar e escanear, o scanner não requer calibração adicio-
nal por parte do usuário final e está pronto para operar diretamente 
após ter sido retirado da sua caixa.

Aplicações sugeridas

A alta resolução das medições possibilita ao usuário reunir infor-
mações sobre objetos com estruturas muito complexas, como or-
namentos cerâmicos, roupas, e pinturas a óleo, as quais, até agora, 
eram muito problemáticas para o escaneamento 3D. O detector al-
tamente sensível possibilita uma digitalização simples de superfícies 
brilhosas e escuras muito parecidas. Além disso, uma completa in-
tegração com um sistema sem sombra torna possível capturar a cor 
real do objeto escaneado. Todas estas características tornam o MI-
CRON 3D a ferramenta mais efetiva para arqueólogos, biologistas e 
restauradores de arte. Também é uma boa escolha para animações, 
impressão 3D colorida ou jogos de computadores.

Scan3D DUaL VOLUME
Scanner 3D de volume duplo

O SCAN3D Dual Volume possui dois volumes independentes 
de medição caracterizados por diferentes espaços de trabalho, 
exatidão e resolução de medição. O volume de medição grande 
possibilita a realização de uma medição automática de dimensões 
globais usando marcadores que são então inseridos em uma única 
nuvem de pontos. O volume pequeno, por outro lado, possibilita a 
replicação de até mesmo o menor dos detalhes do objeto e em um 
modo de alta resolução (até 1500 pontos/mm2).
Como uma ferramenta profissional para metrologia, cada scanner 
3D é certificado de acordo com a norma VDI / VDE 2634 e a sua 
exatidão pode ser confirmada por laboratórios independentes 
acreditados de metrologia, através de um certificado.

Aplicações sugeridas

Mudança rápida e intuitiva do volume de medição. O usuário final 
não necessita alterar a óptica e realizar um processo complicado de 
calibração. A alteração do campo de visão é feita literalmente por 
dois apertos de botão. Você somente desliga o modo de operação 
anterior e liga o novo. Ele nos permite garantir uma exatidão cer-
tificada do dispositivo e não força o cliente a transportar grandes 
placas de calibração. As várias configurações de câmera, indo de 1,3 
Megapixels até 10 Megapixels, nos permitem encontrar uma solu-
ção perfeita para as necessidades e orçamento do cliente.

O Scan3D VOLUME DUPLO é usado e recomendado pelo Instituto 
da indústria Automotiva (PIMOT), KGHM Letia, Centro Regional de 
Engenharia  “New Star” em Perm, assim como pela Universidade de 
Defesa Nacional em Astana.características microN 3d

Campo de visão (mm)
*Ajustado pelo 

fabricante de acordo 
com as necessidades 

do cliente.

Largura Altura Profundidade Precisão

80 60 30 ± 0,02

150 100 60 ± 0,03

200 150 120 ± 0,04

300 200 180 ± 0,05

400 300 210 ± 0,06

600 400 240 ± 0,1

800 600 300 ± 0,15

Resolução do detector 24 MPixels

Tecnologia Luz LED branca estruturada

Arquivos de saída PLY, WRL, STL, OBJ

Conectividade USB e HDMI

Peso 12 kg

características scaN 3d dUal VolUme

Campo de visão 
(mm)

*Ajustado pelo 
fabricante de 

acordo com as 
necessidades do 

cliente.

Volume 1 Precisão Volume 2 Precisão

200x150x100 ± 0,04 400x300x210 ± 0,06

300x200x150 ± 0,05 600x400x240 ± 0,08

400x300x210 ± 0,07 800x600x300 ± 0,12

600x400x240 ± 0,09 1200x800x390 ± 0,25

Resolução do 
detector 5 - 5, 5 - 10 ou 10 - 10 MPixels

Tecnologia Luz LED branca estruturada

Arquivos de saída PLY, WRL, STL, OBJ

Conectividade USB e HDMI

Peso 15 kg
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plaNNer / plaNNer plUs
Impressoras 3D 

Utiliza um conjunto de três braços para posicionar precisamente o cabeçote de extrusão no espaço para a impressão estável e de alta reso-
lução de grandes objetos. A extrusão remota reduz o peso do cabeçote de extrusão, permitindo o alcance de uma velocidade maior de até 
250 mm/s. Suporta interface USB e impressão através de cartão SD.

estrUtUra: Utilizando três conjuntos de braços paralelos para controle do movimento do atuador final, consegue-se posicionar precisamente 
o cabeçote extrusor no espaço 3D.

Velocidade: A extrusão remota reduz o peso do cabeçote extrusor, permitindo obter velocidades de impressão de até 250 mm/s.

coNeXão: Suporta impressão através de interface USB e cartão SD.

soFtWare: Software BlueFrog fácil de usar para fatiamento do objeto a ser impresso e configuração da impressão.

proJeto especial: Amplo volume de impressão em robusta estrutura triangular.

modelo planner planner plus

Volume de construção Ø 180 mm x 210 mm Ø 350 mm x 500 mm

Resolução de camada 50 - 350 mícrons 50 - 350 mícrons

Velocidade de impressão 150 - 250 mm/s 150 - 250 mm/s

Precisão de posicionamento XYZ - 0,01 mm XYZ - 0,01 mm

Extrusor Único com bocal 0,4 mm Único com bocal 0,4 mm

Tecnologia de impressão FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão PLA, ABS (outros sob consulta) PLA, ABS (outros sob consulta)

Cores disponíveis de material Preto, branco, cinza, amarelo, verde, vermelho, azul, laranja, violeta e rosa

Diâmetro do filamento 1,75 mm 1,75 mm

Conexão Cartão SD, USB Cartão SD, USB

Arquivos suportados STL, OBJ, STP STL, OBJ, STP

Melhor temperatura de impressão ≥ 25˚C ≥ 25˚C

Alimentação 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 120 W 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz, 120 W

Dimensões 340 x 400 x 610 mm 580 x 500 x 1000 mm

Peso 8,3 kg 16 kg

 +55 (11) 4232-3280 85
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oNe
Impressora 3D de grande escala

NIVELAMENTO SEMIAUTOMáTICO DA 
BASE DE IMPRESSÃO

A base de impressão aquecida proporciona 
uma adesão ideal no processo de impres-
são desde o início. Graças ao sensor induti-
vo automático integrado, a base de impres-
são pode ser nivelada rapidamente e sem 
esforço.

ESPAÇOSO & FLEXÍVEL

O suporte de carretel foi projetado para 
caber todos os tamanhos de carretel pa-
drão. Pode conter vários carretéis até 8 kg. 
Um sistema de detecção de falhas notifica 
o usuário quando o carretel está prestes 
a terminar.

ABERTO & SEgURO

O formato aberto garante que o usuá-
rio tenha a melhor visão possível para 
monitorar a qualidade e o progresso 
do objeto em todos os momentos. To-
das as partes móveis foram enclausu-
radas para a segurança do usuário e 
para reduzir a contaminação.

MODULAR & INDEPENDENTE

Os cabeçotes de impressão modulares 
operam de forma independente, permitin-
do uma flexibilidade imbatível ao imprimir 
em duas cores ou com material de supor-
te solúvel em água (PVA). Eles podem ser 
facilmente ajustados e substituídos sem a 
necessidade de ferramentas.

MAIOR VOLUME DE CONSTRUÇÃO

Com uma capacidade de mais de um 
metro cúbico, o novo BigRep ONE for-
nece o maior volume de construção 
FFF atualmente disponível no merca-
do internacional.

FáCIL & INTUITIVO

Nova interface de usuário intuitiva no PC 
com painel de toque, permitindo muitos 
novos recursos como carga remota e veri-
ficação o processo da impressão via web-
cam, retomar a impressão após uma falha 
de energia e muito mais.

Novos recursos para obter as melhores condições possíveis 
para a impressão de objetos grandes, como os cabeçotes de 
impressão modulares em combinação com um suporte de 
carretel flexível maior, o formato aberto que permite ao usu-
ário ter a melhor visualização para monitorar o processo de 
impressão e a nova extrusora de alto rendimento para bocais 
de 1 e 2mm, o que torna a BigRep ONE uma das impressoras 
3D de grande escala mais rápidas no mercado.

características oNe

Volume de construção (xyz) 1005 mm x 1005 mm x 1005 mm

Resolução de camada 400 - 900 mícrons (150 - 400 mícrons opcional)

Extrusor Dois cabeçotes extrusores modulares (Extrusor duplo)

Base de impressão Aquecida

Tecnologia de impressão FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão PLA, Pro HT, Pro HS, PETG (outros sob consulta)

Material de suporte PVA

Dimensões 1850 x 2250 x 1725 mm

Peso 460 kg



im
pr

es
so

ra
 3

D

 +55 (11) 4232-3280 87

stUdio
Impressora 3D de grande escala

INTUITIVO
A INTERFACE DE USUáRIO

Nova interface de usuário intuitiva 
em tela habilitada para múltiplos 
toques, permitindo muitos novos 
recursos como carga remota 
e verificação do progresso da 
impressão via webcam, retomar 
a impressão após a falha de 
energia e muito mais.

ERgONÔMICO & SEgURO
O CONCEITO DO DESIgN

A base de impressão é elevada para 
uma altura de trabalho ergonômica, 
ao mesmo tempo em que cria espaço 
de armazenamento de filamentos. 
Carcaça de parede lateral fechada 
para aumentar a segurança em 
ambientes educacionais, industriais 
e escritórios.

O novo Studio da BigRep passa 
através de uma porta de escritório 
padrão, desmontando as duas me-
tades da máquina, ou através de 
uma porta industrial padrão total-
mente montada. Seu peso reduzi-
do permite transporte e instalação 
mais fáceis.

RáPIDO & PRECISO
O NOVO EXTRUSOR DUPLO

Imprime materiais convencio-
nais, filamentos de alta tempe-
ratura BigRep assim como os 
novos materiais flexíveis com 
velocidade & precisão. Tais 
como, PLA, Pro HT, Pro HS e PETG.

características stUdio

Volume de construção (xyz) 500 mm x 1000 mm x 500 mm

Resolução de camada 100 - 400 mícrons

Velocidade de impressão Até 140 mm/s com camada 0,1 mm

Aceleração Até 1000 mm/s2

Extrusor Único ou duplo (bocais 0,6 mm)

Base de impressão Aquecida

Tecnologia de impressão FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão PLA, Pro HT, Pro HS, PETG (outros sob consulta)

Material de suporte PVA

Dimensões 1022 x 1660 x 1500 mm

Peso 250 kg

A impressora STUDIO da BigRep representa uma nova di-
mensão da impressão 3D de grande escala, com volume de 
impressão de 500 mm x 1000 mm x 500 mm proporciona 
espaço para objetos grandes, ao mesmo tempo que permite 
alta precisão e impressão mais rápida. O tamanho da BigRep 
STUDIO é ideal para acomodar a impressora em quase todos 
os locais.

CONFIgURAÇÃO SIMPLES & RáPIDA 
O TAMANHO COMPACTO
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a150N
compressão uniaxial e triaxial / módulo de elasticidade

a128N
Coeficiente de polimento acelerado

eN 1097-8 / eN 1341 / eN 1342 / eN 1343
A máquina mede a resistência dos agregados de uma estrada, das 
pedras de pavimentação e blocos, pela ação de polimento dos pneus 
dos veículos na superfície da estrada. O painel de controle digital, 
na traseira da máquina permite ao operador selecionar o tempo de 
ensaio.

a111N
máquina de abrasão

eN 1097-8
O ensaio fornece uma medida da resistência do agregado ao desgaste 
de superfície por abrasão. A abrasão inadequada do revestimento rodo-
viário indica uma perda precoce da profundidade de textura necessária 
para manter a resistência à derrapagem em alta velocidade. Fornecido 
completo, com dois moldes de amostras, duas bandejas, pesos, dispo-
sitivo de fixação.

a075N
máquina los angeles

a059-02 Kit 
agitador eletromagnético de peneiras

eN 932-5
Os agitadores de peneiras da Matest são robustos e são projetados com 
uma tripla ação de vibração (vertical, lateral e rotacional). São fornecidos 
com o painel de controle digital separado para a gestão do tempo de 
peneiração, da intensidade de vibração e da ação de vibração.

eN 933-1 / eN 933-2 / astm e11
Uma gama completa de peneiras, disponível em diferentes diâmetros e 
em todas as aberturas em conformidade com os requisitos das normas 
internacionais.

a125N
Índice de resistência em rochas

astm d5731
Testador de carga pontual digital que aceita amostras com diâmetro má-
ximo de 4” (101,6mm). Fornecido com display digital, alcance 0 a 56 kN, 
65000 pontos de divisões, resolução 0,001 kN e linearidade de ±0,05%.

a031 e a050
peneiras em malha ou placa perfurada

eN 1097-2 / eN 12697-17 / eN 12697-43 / astm c131
Usada para determinar a resistência dos agregados à abrasão. A máqui-
na vem equipada com um sistema digital automático (medidor de rota-
ções) que permite selecionar o número de rotações. Também disponível 
com cabine de segurança CE, forrada com material de isolamento acústi-
co para redução de ruído.

UNi 9724-8 / astm d7012
O sistema pode ser utilizado em máquinas de compressão de alta 
estabilidade Matest, com capacidades de 2000 ou 3000 kN, combina-
dos com sistema servocontrolado automático “Servo-Plus Evolution” 
(código C104N). O equipamento inclui: sistema hidráulico, sistema de 
medição eletrônico e software UTM2 para aquisição e processamento 
de dados.

agregados e rocHas 
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s301N
máquina de ensaios triaxiais

eN / astm / Bs / NF
A Matest é fabricante de uma vasta gama de máquinas com capaci-
dade de 50kN para CBR, Marshall, ensaios de resistência à tração e 
não confinados em solos. Modelos disponíveis: Ensaio CBR; Ensaios 
CBR / Marshall; e Ensaios universais. A maioria pode ser controlada 
pela unidade de controle digital Cyber-Plus Evolution.

s216 Kit
máquina de carga cBr

s199
compactador automático cBr/proctor

EN 13286-47 / ASTM D698 / ASTM D1557 / ASTM D1883
Projetado para compactar amostras Proctor e CBR, este equipamento 
proporciona um grau de compactação extremamente uniforme, ga-
rantindo resultados confiáveis. O software permite selecionar e realizar 
automaticamente diferentes ciclos de compactação de acordo com as 
normas.

s277N Kit
ensaio de cisalhamento direto / residual

astm d3080 / Bs 1377:7
O aparelho determina a resistência ao cisalhamento de todos os 
tipos de amostras de solo: consolidadas, tanto drenadas como não 
drenadas - amostras intactas ou moldadas. A Matest oferece 3 mo-
delos diferentes: Versão standard; Versão digital com aquisição de 
dados; e Versão digital com aquisição de dados e totalmente auto-
mático.

Bs 1377:6 / Bs 1377:7 / Bs 1377:8 / astm d2850 / astm d4767
De fabricação robusta, a estrutura de carga triaxial foi concebida para 
fins de laboratório de geotécnica para a execução dos seguintes en-
saios: “UU” ensaio não consolidado, não drenado; “CU” ensaio consoli-
dado, não drenado; e, “CD” ensaio consolidado, drenado.

ASTM D1194 / ASTM D1195 / ASTM D1196 / BS 1377:9
O equipamento com capacidade de 200 kN para ensaio de carga em 
placa é utilizado para a determinação da capacidade de carga e módulo 
de deformação de solos, na construção de estradas, fundações, túneis 
rodoviários, aeroportos e pavimentos rodoviários. Estão disponíveis dife-
rentes modelos, cada um equipado com diferentes acessórios, de acordo 
com a norma e capacidade.

s262N
equipamento de consolidação automático

astm d2435-80 / ceN - iso - ts 17892-5 / Bs 1377:5 / Xp p094-090-1
EDOTRONIC - Sistema de consolidação automático, ideal para labo-
ratórios modernos e eficientes, foi criado para eliminar ou reduzir ao 
absolutamente mínimo qualquer forma de intervenção manual, que 
o ensaio do edômetro necessite.

s224-01 Kit
ensaio de carga em placa

solos
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B041
compactador giratório

eN 12697-22 / aasHto t-324
Dispositivo simulador de rodas tipo Hamburg com duas rodas in-
dependentes para ensaio simultâneo de amostras úmidas e secas. 
Totalmente automático com mecanismo de retração automática das 
rodas e posicionamento da amostra e unidade de controle Touch 
Screen.

B038a smartracKertm

simulador de rodas

B070N1
aparelho de anel e esfera automático

eN 1427 / astm d36 / aasHto t53 / NF t66-008 
Este aparelho de alta tecnologia foi desenvolvido pelo pessoal de P&D da 
Ma test para determinar automaticamente o ponto de amolecimento das 
ligas betuminosas, assegurando o acesso a resultados de alta qualidade. 
Apresenta grande tela Touch-screen, armazenamento ilimitado através 
de dispositivo USB e execução de ensaio totalmente automático. 

B043 Kit
compressão marshall

eN 12697-34 / eN 12697-23 / eN 12697-12 / eN 13108 / astm d1559 / astm 
d6927-06
Robusta e fácil de usar, esta estrutura Marshall digital com capaci-
dade de 50kN, pode ser equipada com os mais variados acessórios 
para: Ensaios Marshall; Ensaios de cisalhamento direto (Leutner); En-
saios de tração indireta. É equipada com a unidade digital Cyber-Plus 
Evolution de 8 canais.

eN 12697-10 / eN 12697-31 / astm d6925 / aasHto t312 / sHrp m-002
Utilizado para simular as condições reais de compactação obtidos sob 
operações reais de pavimentação de uma estrada, permitindo assim 
a determinação das propriedades de compactação do asfalto. Admite 
moldes standard ou perfurados para misturas com emulsões asfálti-
cas com diâmetros de 100 e 150 mm.

eN 13589, 13703, 13398 / astm d113, d6084 / aasHto t51
Os ductilômetros são feitos de aço inoxidável com um isolamento de fi-
bra de vidro para a determinação da ductilidade betuminosa. Apresenta 
sistema de aquisição de dados Cyber-Plus Evolution de 8 canais de alto 
desempenho e aceita até 3 amostras.

s206N UNitroNic
máquina de ensaio eletromecânica

Máquina de ensaio eletromecânica universal, capacidade 200 kN, 
tela Touch-screen, para ensaios de compressão, flexão e tração. 
Testes de materiais de construção com sistema servo controlado 
de carga ou deslocamento / deformação, curso vertical máximo de 
800 mm com placas de compressão e distância entre colunas de 
650 mm.

B055-20N
ductilômetro com aquisição de dados

asFalto e BetUmiNosos



en
sa

io
 d

e m
a

te
ri

a
is

 +55 (11) 4232-3280 91

B039
compactador de rolos

eN 1426 / astm d5
Robusto e produzido pela Matest, este equipamento é usado para 
determinação da consistência de uma amostra de ligante betumino-
so, em condições prédefinidas de carga, tempo e temperatura.

B056 Kit
penetrômetro

B005
Mufla para determinação do teor de asfalto pelo método 
de ignição 

eN 12697-39 / eN 13108 / astm d6307 / Ncat
A unidade determina automaticamente o teor de asfalto de uma mistura 
de pavimentação betuminosa com uma precisão até 0,11%. O método 
de ignição é rápido, preciso, ecológico e econômico, e substitui o caro e 
demorado método de extração que consome solventes.

B066N Kit
Estufa para ensaio “Rolling thin-film” 

eN 12607-1 / astm d2872
A estufa permite a medição do efeito do ar e do calor sobre uma pelí-
cula de materiais asfálticos semi-sólidos em movimento. Feita de aço 
inoxidável, com uma câmara intermediária de isolamento de fibra de 
vidro, uma grande porta de vidro para inspeções e um termostato de 
segurança duplo.

eN 12697-33
Utilizado para produzir amostras de várias dimensões de misturas 
betuminosas definidas e compactadas segundo as normas aplicadas 
localmente. A compactação é realizada através de um rolo segmenta-
do, com rotação operada alternadamente, que simula a ação no local 
de um cilindro compactador.

eN 12697-10 / eN 12697-30 / astm d1559
Compactadores Marshall são utilizados para determinar a compactação 
das misturas de asfalto quente.
Modelos disponíveis: compactadores manuais ou automáticos, para 
moldes de diferentes diâmetros, de acordo com a norma EN e normas 
ASTM.

B080
Viscosímetro digital

astm d 940, d 1665 / aasHto t54 / Bs 2000
Usado para comparar a viscosidade específica de óleos rodoviários 
e alcatrões com a viscosidade da água. A Matest oferece uma gama 
completa de viscosímetros com 1 ou 2 elementos: Engler, Padrão 
TAR (BRTA, Redwood) e Saybolt.

B031N1
compactadores marshall automáticos
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c055N
máquina de ensaio de compressão

eN 12390-5 / astm c78, c293 / aasHto t97 / Bs 1881:118 / diN 51227
Máquina de ensaio de flexão com capacidade de 150 kN para ensaio 
de vigas de concreto com dimensões máximas de 150 x 150 x 600 
mm. Acompanha sistema de aquisição de dados Cyber-Plus Evolution 
e apresenta diversos opcionais inclusive para testes de compressão. 
Disponível também em versões para capacidade e amostras maiores.

c090-03N
Máquina de ensaio de flexão

s206N
máquina de ensaio universal

Máquina de ensaio universal eletromecânica com capacidade de 200 
kN para ensaios de compressão, flexão e tração. Apresenta curso 
vertical máximo de 800 mm com placas de compressão, distância 
entre colunas de 650 mm, velocidade de ensaio de 0,01 a 100 mm/
min, unidade de controle Touch-screen e uma gama completa de 
acessórios opcionais para os diferentes testes e tipos de amostras.

c298
Máquina retificadora de amostra

eN 12390-2 / astm d4543 / UNi 6132
Projetado para retificar e polir amostras cúbica e cilíndrica de 
concreto, blocos, pedras naturais, rochas, materiais cerâmicos, 
entre outros. Apresenta capacidade para até 3 amostras cúbicas 
de 100 mm de lateral, curso do cabeçote retificador de 205 mm 
e deslocamento vertical do cabeçote manual com graduação de 
0,05 mm.

astm c39 / aasHto t22 / UNi 6686 parte 1 e 2 / Bs 1610 / UNe 83304
Máquina de ensaio de compressão com capacidade de 2000 kN 
para amostras cúbicas de até 150 mm de lateral e cilíndricas com 
diâmetro de até 160 mm x 320 mm (comprimento). Acompanha 
sistema de aquisição de dados Cyber-Plus Evolution e apresenta 
diversos opcionais inclusive para testes de flexão. Disponível 
também para versões de 1300 / 1500 / 3000 / 5000 kN.

eN 12390-01
Moldes de aço para amostras cúbicas. Também disponível para 
cilindros e vigas.

eN 12390-02 / Bs 1881:108 / UNi 6127
Mesa vibratória para compactação de amostras de concreto em 
laboratório, fabricada de folhas de aço.

c372N
testador de velocidade ultrassônico

eN 12504:4 / astm c597
Fabricado pela Matest, com as mais recentes tecnologias, este 
equipamento mede a velocidade de propagação de um impulso por 
ultrassom (proveniente da distância entre sondas) durante a sua 
passagem através de um material. Também oferece a possibilidade 
de realizar ensaios combinados com esclerômetro digital de acordo 
com o método Sonreb.

c247 e c249-01
moldes de aço

c278-02
mesa vibratória

coNcreto
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c405-10
Deflectômetro

eN 12504: parte 2 / astm c805
Usado para determinar a presença de falhas, vazios, rachaduras, etc., 
em concreto em campo ou pré-moldado e para monitoramento de 
longo prazo de estruturas sujeitas a condições ambientais.

c369N
testador de pulso ultrassônico

c386N
esclerômetro digital

eN 12504 / astm c805
Equipamento microprocessado totalmente projetado e fabricado 
pela Matest com tecnologia avançada, realiza testes de concreto 
básicos com gravação automática contínua de todos os parâmetros, 
registra e processa os dados, e então transfere para um PC.

e142
testador de arrancamento digital

eN 1542 / eN 1348 / iso 4624 
Este dinamômetro mede a força adesiva e a resistência à tração de 
duas camadas de materiais (concreto, revestimentos, argamassas, 
emplastros de construção).

Usado para determinar a deflexão sob cargas conhecidas de pontes, 
tetos ou qualquer estrutura suspensa. Este instrumento concede 
resultados de testes muito precisos e confiáveis com a aquisição de 
dados através do modelo Cyber-Plus 8 Evolution. C405-15N.

eN 12350-2 / eN 12350-8: 2011 / astm c143
Conjunto completo, incluindo: Slump Cone de aço inoxidável; barra 
de mistura, funil, escala graduada, base, colher e escova.

c208 + c208-01
mesa de consistência

astm c124 / aasHto t120 / UNe 7102
Usado para determinar a consistência do concreto. O aparelho 
consiste em uma mesa de consistência motorizada, molde de fluxo 
de aço inoxidável, barra para misturar / socar.

c180 Kit
conjunto slump test



94 vastecnologia.com.br

e160N
Máquina de compressão e flexão

eN 196-3:2005 / eN 13279-2 (gesso) / eN 480-2 / astm c187 / astm c191
O Vicatronic é fabricado pela Matest com componentes “anticorrosi-
vos e tropicalizados”. É utilizado para a determinação do tempo de 
cura inicial e final de cimentos ou argamassas. O ensaio é completo, 
realizado automaticamente e reproduz resultados muito precisos. 
Outros modelos disponíveis: a versão manual (código E055N) e com 
acessórios para ensaios em gesso.

e044N VicatroNic
aparelho Vicat automático

e090-01 Kit
Mesa de fluxo

eN 459-2 / eN 1015-3 / astm c230
Utilizado para determinação da trabalhabilidade das argamassas e 
cal. Fornecido com molde cônico, fabricado em bronze e respectivo 
manipulador. Modelos disponíveis: acionamento manual ou motori-
zado, com contador digital.

eN 196-1 / eN iso 679 / astm c109, c348, c349
Máquina de ensaio de compressão (500 kN) e flexão (15 kN) para amos-
tras de cimento e argamassa, blocos, tijolos e rochas. Acompanha sis-
tema de aquisição de dados Cyber-Plus Evolution e apresenta diversos 
opcionais para os diferentes tipos de ensaio e amostras. Disponível 
também para versões com outras capacidades e características.

cimeNtos e argamassas 
e092N Kit
misturador programável

eN 196-3
Este banho para agulhas é um equipamento específico para ensaio 
de expansibilidade pelo método das agulhas de Le Chatelier e é utili-
zado para determinar a solidez das amostras de cimento em água a 
altas ou baixas temperaturas.

e064 + e065
Banho le chatelier com molde

e011N
permeabilímetro de Blaine digital

eN 196-6 / astm c204
Equipamento digital de permeabilidade de Blaine com ciclo de teste 
automático, bomba de sucção elétrica, células fotoelétricas para de-
tecção de níveis, partida e parada do cronômetro.

eN 196-1 / eN 196-3 / eN 413-2 / astm c305
Misturador automático programável e computorizado de alta perfor-
mance, adequada para uso intensivo em laboratório. Este modelo per-
mite que o operador defina diferentes ciclos automáticos de mistura.
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eN 10002 / eN iso 6892 / eN iso 7500-1 / astm a370
Máquina com capacidade de 600 kN apropriada para fazer ensaios de 
tração, alongamento, flexão, entre outros ensaios, nos diferentes me-
tais segundo as normas internacionais. Possibilidade de regular a car-
ga da unidade hidráulica servo-controlada através do computador.

H003N
máquina universal servo-controlada 

eN iso 7438 / eN 10080 / eN iso 15630-1 /astm a615 / astm a615m
Máquina para executar ensaios de flexão em barras de aço para con-
creto armado. Admite barras com diâmetro até 40 mm e é fornecida 
com duas séries de rolos com diâmetros de 50 e 100 mm. São dispo-
nibilizados diferentes modelos de mandris, mandris principais e res-
pectivos suportes, que devem ser encomendados separadamente.

H011-01N
máquina de tração / compressão

eN 10002 / eN iso 6892 / eN iso 7500-1 / astm c39 / astm e4
Máquina de ensaio servo-controlada utilizada para realizar ensaios 
de tração sobre amostras cilíndricas de aço reforçado, com um diâ-
metro de 6-25 mm, e barras planas com dimensões máximas de 
25x15 mm (capacidade máxima 500 kN). Também pode realizar en-
saios de compressão em cubos de concreto com máximo de 150 mm 
de lateral, e cilindros com diâmetro máximo de 160x320 mm (capaci-
dade máxima 1500 kN).

H065N
ensaio de dobragem de aço a frio

aços
H006
máquina eletromecânica 100kN

eN 10045-1 / astm e23
Equipado com um pêndulo de queda, capaz de quebrar, com um úni-
co golpe, uma amostra usinada na parte central e posicionada em 
dois suportes.

H020
máquina de marcação

UNi 556
Usado para marcar amostras com forma redonda, quadrada e com 
liga melhorada para a medição da porcentagem de alongamento 
após a quebra, de acordo com as normas.

H060N
pêndulo de impacto de charpy

eN 10002 / eN iso 6892, 7500-1
Máquina de ensaio universal projetada para uso em laboratórios de 
controle de qualidade e pesquisa sobre metais, plásticos, materiais 
compostos, fios, cordas, papel, têxteis, etc. Disponível com outras 
capacidades, desde 10 kN até 600 kN.
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micro-X360s
Analisador de tensão residual portátil por raios X

O analisador de tensão residual mais leve e menor do mundo 

Equipamento capaz de medir tensão residual, FWHM, orientação e 
dimensão do grão e austenita retida.

Fácil posicionamento da amostra, tempo de medição: aprox. 60 
segundos (amostra Ferritico). 
Unidade Sensor: Aprox. 2,4 kg. Unidade de Alimentação Elétrica: 
aprox. 6,2 kg.

Ideal para medição em campo. Tratamento térmico industrial 
de produtos, solda, formação de plástico, reforma de superfície, 
monitoração e manutenção da fábrica e infra estrutura. Capaz de 
medir tubos com diâmetros internos a partir de 170 mm.

Visualização de resultados  
Os dados do anel Debye revelam a orientação do grão (textura) e a 
dimensão do grão, etc.

Uso interno  - Laboratório ou na produção 

• Gabinete de segurança interligado protege os usuários de vazamento 
de radiação.

• Montagem fácil da amostra usando a unidade suporte e ajuste do 
sensor. 

Virabrequim

Molas

Engrenagens

Cordão de solda, incluindo HAZ e região do cordão
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Substituição do tubo de raios X

 Substituição fácil do tubo de raios X pelo usuário: permitindo que 
uma maior variedade de materiais sejam medidas - o tubo alvo 
disponível inclui Cr, V, Cu, Co, Mn.

Uso Externo - uso em campo

• Medição não destrutiva para amostras grandes sem corte;

• Uma simples mala contem todo o sistema, incluindo o sensor 
e unidade de alimentação elétrica, com peso total aproximado 
de 8,6 kg;

• Bateria portátil e compacta para ambientes onde a alimentação 
elétrica não é disponível;

• Vários acessos direcionais para medição do ponto com braço 
flexível.

Tanque de armazenamento: efeitos de soldagem e recozimento

Pontes: monitorando os efeitos do envelhecimento

Rolos: efeitos da conformação e tratamento térmico

Itens de medição (1) Tensão Residual (2) FWHM (3) 
Austenita retida (opcional)

Método de medição Método de ângulo de incidência sim-
ples, exposição dos raios X (cos)

Tensão / Corrente do tubo de 
raios x 30 kV/1,5mA máximo

Dimensão do colimador Padrão: Ø 1.0mm (área de iluminação 
da superfície Aprox.: Ø 2.0mm)  

Método de refrigeração do tubo 
de raios X Refrigeração a ar

Alimentação elétrica AC 100 ~240V, 50/60 Hz: 130W

Distância máxima de medição 51mm

Especificações

Acessórios opcionais 

• Braço Flexível;

• Maleta de transporte;

• Gabinete de segurança;

• Bateria portátil;

• Tubos de raios X Cr, V, Cu, Co, Mn;

• Polidor eletro químico.

Unidade Sensor
Peso: Aprox. 2,4 kg

Unidade de 
Alimentação Életrica
Peso: Aprox. 6,2 kg

Unidade de Oscilação

A exatidão de medição é melhorada com o uso da unidade de 
controle da oscilação, as mudanças nos ângulos de exposição do 
raios-X permitem que um grande número de planos de cristal sejam 
tomados como amostra. 
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griNdosoNic® mK7
Medições não destrutivas com base na Técnica de 
Excitação por Impulso (IET)

griNdosoNic® sa
Medições não destrutivas com base na Técnica de 
Excitação por Impulso (IET)

Instrumento para medições não destrutivas das características do 
material com base na Técnica de Excitação por Impulso (IET), onde 
as várias frequências naturais de vibração são medidas numa ampla 
gama de objetos.

Características

• Medições não destrutivas das propriedades elásticas dos materiais;

• Extremamente rápido e simples: apenas um pequeno toque é 
necessário e o resultado é mostrado numa fração de segundo;

• Medições dos módulos E e G e da relação de Poisson;

• Monitoramento do processo de produção e garantia da qualidade 
- controle de qualidade;

• Maior gama de materiais: cerâmica, madeira, compósitos, tijolos, 
concreto, metais;

• Maior variedade de tamanhos desde menos de 100 mg a 100 ton;

• Adequado para uso industrial e laboratorial.

Sistema Semiautomático para Controle de Qualidade de 100% da 
produção. Projetado para automatizar o processo de controle de 
qualidade de pastilhas de freio, componentes cerâmicos e outros 
elementos de produção que necessitam ser testados através da 
Técnica de Excitação por Impulso (IET).

Características

• Ciclo de medição automatizado;

• Resultado aprovado / reprovado imediato para o operador;

• Limites de aceitação selecionáveis pelo usuário;

• Armazenamento interno das medições, endereçáveis através da 
rede;

• Transmissão de dados em tempo real através da RS232;

• Aplicações: pastilhas de freio, metais e ligas, cerâmica.

griNdosoNic® Ht
Medições não destrutivas com base na Técnica de 
Excitação por Impulso (IET) 

griNdosoNic® il
Medições não destrutivas com base na Técnica de 
Excitação por Impulso (IET) 

Sistema para ensaio de materiais em temperatura elevada com base 
na Técnica de Excitação por Impulso (IET).

Características

• Baseado na tecnologia de medição GrindoSonic® de padrão 
industrial;

• Perfil de temperatura (rampa / permanência) totalmente 
programável;

• Intervalos de medição programável em passos de 1 grau (rampa) ou 
1 segundo (permanência);

• Registro de dados para posterior processamento e análise;

• Módulo E calculado de acordo com padrão ASTM-E1876;

• Aplicações: metais e ligas, cerâmicas.

Sistema em linha (In-Line) projetado para integrar e automatizar 
totalmente o processo de controle de qualidade de objetos numa 
linha de produção.

Características

• Garantia da qualidade 100% não destrutivo através da medição das 
propriedades elásticas dos materiais na linha de produção;

• Totalmente automatizado;

• Integração na linha de produção;

• Cálculos dos módulos E e G e da relação de Poisson;

• Ampla gama de materiais: cerâmica, madeira, compósitos, tijolos, 
concreto, metais.
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polymaXtm

Analisador laser de plásticos

Solução para seus problemas de identificação de plásticos, 
melhorando suas análises e consequentemente seu retorno 
financeiro e reputação. Agora você pode medir plásticos claros e 
escuros com precisão irrefutável em todas as etapas do processo de 
reciclagem, para que você possa comprar e vender com a máxima 
segurança.

Com o PolyMaxTM basta apontar e disparar para obter uma 
identificação rápida, simples e independente do operador, de 
plásticos, em segundos com uma variedade de opções de gravação 
e relatórios. É um pacote portátil, robusto e leve que permite o uso 
durante todo o processo: ponto de compra, recebimento, ponto de 
processamento e ponto de venda. Em última análise, o analisador 
PolymaxTM fornece segurança na identificação, compra e venda de 
plásticos e evita a adivinhação da identificação de plásticos.

Características

• Identificação de plásticos claros e escuros;

• Fácil de usar;

• Treinamento do operador em segundos;

• Identificação confiável em segundos;

• Geração de relatório para rastrear resultados;

• Documentação com data e hora e imagens;

• Tome as decisões de compra corretas;

• Rotulagem mais precisa para revenda;

• Evite métodos tradicionais de identificação de "queimar e farejar;"

• Evita as complicações devido a inalação de gases tóxicos;

• Identifique, compre e venda com segurança.

Aplicações

• Mais de 100 tipos de plásticos cadastrados, incluindo mais não 
limitado a: PVC, Policarbonato (PC), Polipropileno (PP), Polietileno 
(PE), PET (E), PET (G), PET (A), HDPE, LDPE, Poliestireno (PS), EPS, 
HIPS, ABS, SAN, Nylon, Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon 12;

• Identifica plástico industrial em qualquer forma: rolos, fardos, 
flocos, folhas, pellets, tapetes, garrafas, paletes, purga, barra.

Especificações

• Biblioteca com mais de 100 tipos plásticos;

• Biblioteca configurável pelo usuário;

• Temperatura de operação: +0°C a 35°C;

• Mais de 4 horas de duração da bateria;

• Incluso 2 baterias de íons de lítio recarregáveis e removíveis;

• Incluso carregador AC;

• Incluso bolsa robusta para transporte;

• Dimensões: 255 (L) x 100 (P) x 305 (A) mm;

• Peso: 2,1 kg.
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cHemlitetm

Analisador laser de metais leves

O analisador laser ChemLite™ fornece identificação rápida de metais 
e análise para metais como Al-, Ti- e Mg, com a facilidade de um 
dispositivo de apontar e disparar e a familiaridade de um smartphone. 
Ideal para aplicações como identificação de material de recebimento, 
controle de qualidade, reciclagem de sucata, identificação positiva de 
material e classificação de ligas.
Descubra como sua tecnologia de espectroscopia de ruptura 
induzida por laser (LIBS em inglês) permite que os elementos leves 
sejam quantificados sensivelmente como nunca antes, com limites 
de detecção tão baixos quanto 0,01%. Operação segura e intuitiva 
que permite a qualquer usuário operar e medir metal em apenas 
3 segundos! Basta apontar e disparar para análise detalhada de 
elementos de liga como Li, Mg e Si. Um algoritmo proprietário 
reporta os resultados em um instante em uma tela tátil grande e fácil 
de ler. O analisador ChemLite™ não só identifica o grau de liga, mas 
mede um perfil químico completo do alvo, fornecendo suporte para 
aplicações que requerem análises detalhadas de metais leves.

Características

• Identificação de metais leves e ligas;

• Limites de detecção tão baixos quanto 0,01%;

• Fácil de usar;

• Medições em 3 segundos;

• Produto seguro para os olhos com laser Classe 1M;

• Display tátil colorido de 5 polegadas;

• Operação livre de Argônio;

• Geração de relatório para rastrear resultados;

• Projeto robusto e ergonômico;

• Biblioteca ampla, expansível e personalizável.

Aplicações

• Metais Base: Alumínio (Al), Magnésio (Mg), Titânio (Ti);

• Elementos de Liga: Alumínio (Al), Bismuto (Bi), Cromo (Cr), Cobalto 
(Co), Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Estanho (Sn), Ferro (Fe), Lítio (Li), 
Magnésio (Mg), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Níquel (Ni), Nióbio 
(Nb), Silício (Si), Tântalo (Ta), Titânio (Ti), Tungstênio (W), Vanádio (V), 
Zinco (Zn), Zircônio (Zr).

Especificações

• Biblioteca com extensa lista de ligas de metais;

• Biblioteca configurável pelo usuário;

• Limites de detecção: ~ 0,01%;

• Medições altamente precisas: tipicamente ± 5% ou melhor;

• Três modos de operação: Ensaio (quantificação de elementos), PMI 
(classificação de materiais) e Triagem (seleção aprovado / reprovado 
de ligas e elementos);

• Tempo de análise de 3 segundos;

• Temperatura de operação: +0°C a 35°C;

• Armazenamento / transferência de dados através USB;

• Relatórios de Certificado de Verificação;

• Laser com nível de energia de mili-joules;

• Software Gerenciador de Ligas para definição de liga personalizada;

• Duração das baterias para centenas de medições;

• Incluso 2 baterias de íons de lítio recarregáveis e removíveis;

• Incluso carregador AC;

• Incluso bolsa robusta para transporte.
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cHemlitetm plUs
Analisador laser de metais

O analisador laser ChemLite™ Plus incorpora hardware de alto 
desempenho para medição de alumínio, magnésio, titânio, ferro, 
cobre e níquel, de forma rápida em apenas 1 segundo. Ideal para 
aplicações como identificação de material de recebimento, controle 
de qualidade, reciclagem de sucata, identificação positiva de material 
e classificação de ligas. Apresenta maior sensibilidade e leituras mais 
precisas com limites de detecção melhorados tão baixos quanto 
0,001%.

Descubra como sua tecnologia de espectroscopia de ruptura 
induzida por laser (LIBS em inglês) permite que os elementos 
leves sejam quantificados sensivelmente como nunca antes. Basta 
apontar e disparar para análise detalhada de elementos de liga. Um 
algoritmo proprietário reporta os resultados em um instante em uma 
tela tátil grande e fácil de ler. O analisador ChemLite™ Plus não só 
identifica o grau de liga, mas mede um perfil químico completo do 
alvo, fornecendo suporte para aplicações que requerem análises 
detalhadas de metais.

Características

• Identificação de metais e ligas;

• Limites de detecção tão baixos quanto 0,001%;

• Fácil de usar;

• Velocidade de medição mais rápida e variável em intervalos de 
apenas 1 segundo, 2 segundos ou 3 segundos;

• Produto seguro para os olhos com laser Classe 1M;

• Display tátil colorido de 5 polegadas;

• Operação livre de Argônio;

• Geração de relatório para rastrear resultados;

• Projeto robusto e ergonômico;

• Biblioteca ampla, expansível e personalizável.

Aplicações

• Metais Base Analisados: Al, Ti, Mg, Fe, Cu, Ni;

• Metais Base Identificados: Ag, Cr, Co, Hf, Pb, Pd, Si, Sn, Ta, V, W, Zn, 
Zr;

• Elementos de Liga com Base em Alumínio: Ag, Al, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, 
Fe, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr;

• Elementos de Liga com Base em Cobre: Ag, Al Be, Bi, Cr, Cu, Fe, Mg, 
Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn;

• Elementos de Liga com Base em Ferro: Al, C, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, 
Nb, Ni, Si, Ti, V;

• Elementos de Liga com Base em Magnésio: Al, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, 
Si, Zn, Zr;

• Elementos de Liga com Base em Níquel: Al, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, Mn, 
Mo, Nb, Ni, Si, Ta, Ti, W;

• Elementos de Liga com Base em Titânio: Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Nb, 
Pd, Si, Sn, Ti, V, Zr.

Especificações

• Biblioteca com extensa lista de ligas de metais;

• Biblioteca configurável pelo usuário;

• Limites de detecção: ~ 0,001%;

• Tempo de medição variável: 1 segundo, 2 segundos ou 3 segundos;

• Temperatura de operação: +0°C a 35°C;

• Armazenamento / transferência de dados através USB;

• Relatórios de Certificado de Verificação;

• Laser com nível de energia de mili-joules;

• Software Gerenciador de Ligas para definição de liga personalizada;

• Incluso 2 baterias de íons de lítio recarregáveis e removíveis;

• Incluso carregador AC;

• Incluso bolsa robusta para transporte;

• Opcional: Software de Gerenciamento de Padrões para padronização 
de campo do desempenho do instrumento.
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eZramaN-H
Analisador Raman manual

O EZRaman-H consiste em um analisador Raman manual de alto 
desempenho para identificação e verificação rápida de materiais em 
um ambiente BPF - Boas práticas de fabricação (cGPM) . Aplicações 
incluem a verificação da identidade de materiais brutos, a inspeção 
de produtos finais e intermediários, solução de problemas em 
processos e detecção de falsificações.

Vamos colocar de uma forma simples: o EZRaman-H é fácil de usar. 
A amostragem não invasiva baseada em apontar e disparar facilita 
uma rápida descoberta, identificação e verificação ID de uma grande 
gama de compostos químicos. Este modelo em particular é projetado 
para atender aos requisitos das Boas práticas de fabricação (cGMP) 
e ambientes compatíveis com a norma 21 CFR Parte 11 com 
documentação total de IQ/OQ/PQ.

O EZRaman-H é um analisador Raman manual robusto e poderoso 
e é uma escolha ideal para aplicações farmacêuticas, da indústria 
química e outras que requeiram alto desempenho e um analisador 
Raman manual acessível.

Características

• ID do material rápida e precisa;

• Calibração interna;

• Simples de adicionar compostos na biblioteca do instrumento;

• Fácil transferência da calibração para outros analisadores 
EZRaman-H;

• Facilmente operado por pessoal não técnico, com custos 
operacionais mais baixos;

• Operação baseada em apontar e clicar;

• Mede amostras através de recipientes transparentes, reduz 
contaminação potencial e exposição pessoal;

• Suporta conformidade com a norma 21 CFR Parte 11 e a 

BPF - Boas práticas de fabricação (cGPM), com documentação 
automática.

Aplicações

• Identificação no recebimento de material bruto;

• Amostragem em linha e inspeção de produtos finais;

• Identificação de falsificações.

desempenho e características físicas
Comprimento de onda do laser 785 nm

Potência máxima do laser 300 mW

Faixas do espectrógrafo 250-2350 cm-1

100-2700 cm-1

Resolução nominal ~ 6 cm-1

Temperatura de operação do CCD Temperatura ambiente

f/# do espectrômetro  1.6

Alimentação de energia

Bateria de lítio recarregável

> 4 horas de operação

Fonte de energia de 110/220 VAC

Dimensões físicas 234 x 101 x 223mm (LxCxA)  

Peso  1,9kg

Todos os instrumentos Raman manuais da TSI ChemLogix possuem um software dedicado que 
é direcionado pela aplicação. As opções disponíveis incluem um scanner de códigos de barras 
integrado, software de suporte em conformidade com a norma 21 CFR Parte 11, documentação 
do desenvolvimento do ciclo de vida, incluindo IQ/OQ/PQ e suportes para frascos e tabletes.

FALTA 
FOTO
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proramaN-l
Analisador Raman de alto desempenho

A série ProRaman-L consiste em instrumentos de alto desempenho 
em laboratório adequados para aplicações industriais ou 
experimentos de laboratório que exigem um instrumento Raman de 
alta sensibilidade e acessível.

O ProRaman-L possui um espectrógrafo CCD de alta sensibilidade 
com resfriamento da temperatura do CCD até -60oC, e uma sonda 
de fibra óptica de alta taxa de transferência. Cada sistema inclui um 
computador notebook pré-carregado com o software RamanReader 
para operação. Os lasers de excitação estão disponíveis a 532nm ou 
785nm.

Os instrumentos ProRaman-L são ideais para necessidades de 
análise Raman em laboratórios acadêmicos, de pesquisa, industriais 
e em linha de processamento que necessitem de um instrumento 
Raman de alto desempenho e acessível.

Características e benefícios

• Melhor característica de sinal / ruído entre os instrumentos Raman 
de laboratório;

• Medições Raman precisas, rápidas e repetitivas;

• Sistema Raman de alta sensibilidade para laboratório e 
monitoramento de processos químicos;

• Sonda de laboratório de alta taxa de transferência HRP-8 (O.D. > 8);

• Melhor desempenho e relação de custo benefício entre os 
instrumentos Raman;

• Compacto, confiável e fácil de usar.

Aplicações

• Farmacêutica;

• Química, polímeros;

• Biologia;

• Geologia, Minerologia, Gemologia;

• Nanotubos de carbono, Grafeno;

• Células solares;

• Papel e polpa.

desempenho e características físicas
Comprimento de onda do laser 532 785 Dual 532/785

Potência máxima do laser 50 mW 400 mW 50/400 mW

Faixas do espectrógrafo

100 - 3100 cm-1 100 - 2200 cm-1 532nm: 250-3200 cm-1

ou 100-3100 cm-1

100 - 4000 cm-1 250 - 2350 cm-1 785nm: 100-2200 cm-1

ou 100-3300 cm-1

- 100 - 3,300 cm-1 -

Resolução nominal 6-8 cm-1 8-10 cm-1 6-10 cm-1

Temperatura de operação do CCD -60°C -60°C -60°C

f/# do espectrômetro 4.0 4.0 4.0

Energia Alimentação de energia 
110/220VAC

Alimentação de energia 
110/220VAC

Alimentação de energia 
110/220VAC

Dimensões físicas (LxCxA) 241x185x135mm 241x185x135mm 483x368x135mm

Peso 6,8kg 6,8kg 13,6kg

Todos os instrumentos Raman da TSI ChemLogix são entregues com detectores CCD resfriados com alta sensibilida-
de, com digitalização de 16 bit e sondas de interface da amostra HRP-8 opticamente acopladas por fibra. As sondas 
possuem rejeição Rayleigh OD > 8 no comprimento de onda do laser e várias distância de trabalho (o padrão é 7 mm, 
mas 3 mm e 10 mm também estão disponíveis). Todas as unidades portáteis e de bancada também acompanham um 
computador laptop que possui o software Raman-Reader instalado que gerencia a aquisição de dados e a análise do 
espectro. Os arquivos de dados podem ser exportados nos formatos .TXT, .SPC, .DAT ou .BMP. Dependendo do propó-
sito, a saída pode ser diretamente enviada para o GRAMS ou Symbion para pós-análise ou controle do processo. Em 
adição, o software Raman-Reader possui uma variedade de opções de visualização, incluindo o modo de visualização 
empilhado, sobreposto e de espectro único. Ele também possui o Time Trend, que traça o espectro em função do 
tempo, tanto como espectro individual como por razões de pico.

As opções disponíveis nesta linha incluem: Suporte de amostra para amostras líquidas contidas em frascos ou cuvete 
(SH), Suporte de sonda com guias de precisão XYZ para ajustes finos das medições das amostras (XYZ), tubo com lente 
de pré-alinhamento para medição por contato em amostras sólidas (CLT), tubo com lente de alto valor de NA (abertura 
numérica) contendo distância de trabalho de ~3mm [NA=0.55] (HNA), tubo com lente contendo distância de trabalho 
de 10mm [NA=0.25] (WD10); μV – 785 Conversor de Microvisualização (MVW), óculos de segurança (SG), identificação 
espectral para busca espectral e biblioteca Raman para construção de base de dados (SPID).
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série eZramaN-i
Analisador Raman portátil e customizável

A série portátil EZRaman-I consiste em instrumentos de alta 
sensibilidade, de classe laboratorial, para aplicação portátil em 
campo, que estão instalados em uma embalagem robusta.
A série EZRaman-I pode fornecer uma identificação rápida, precisa e 
fácil do material para uma grande variedade de aplicações.

O coração do EZRaman-I é o laser selecionado pelo usuário. Para 
customizar melhor o instrumento para sua aplicação, escolha o 
comprimento de onda de 532 nm, 785 nm ou 905 nm. A seguir, 
selecione a classificação que seja mais adequada às medições 
desejadas.  Isto é associado a um detector CCD refrigerado e a uma 
sonda de fibra óptica de alto rendimento.

Os instrumentos EZRaman-I são ideais para necessidades de 
identificação por Raman in loco, monitoramento de processos 
químicos no laboratório e para quaisquer laboratórios acadêmicos, 
de pesquisa ou industriais que necessitam de um instrumento 
Raman de alto desempenho dentro de um pacote portátil.
O instrumento irá medir suas amostras difíceis, incluindo: amostras 
pretas, concentrações de íons em soluções aquosas, e aquelas 
amostras que possuem uma alta fluorescência natural.

Características

• Desempenho de laboratório em um pacote portátil;

• O espectrômetro Raman portátil mais sensível do mercado;

• Excelente rejeição de fluorescência;

• Tempos de amostragem rápidos;

• Sonda de fibra óptica de alto rendimento;

• Melhor relação entre custo e benefício;

• Compacto, confiável e fácil de usar.

Aplicações

• Farmacêutica;

• Química, polímeros;

• Biologia;

• Geologia / Minerologia / Gemologia;

• Nanotubos de carbono, Grafeno;

• Células solares;

• Papel e polpa;

• Arte e arqueologia.

desempenho e características físicas
Comprimento de onda do laser 532 785

Potência máxima do laser 50 mW 400 mW

Faixas do espectrógrafo 100 - 3100 cm-1; 100 - 4000 cm-1 100 - 2200 cm-1; 250 - 2350 cm-1; 100 - 
3300 cm-1

Resolução nominal 6-8 cm-1 8-10 cm-1

Temperatura de operação do CCD - 50°C - 50°C

f/# do espectrômetro 4.0 4.0

Alimentação de energia
- Bateria recarregável de lítio
- > 4 horas de operação
- Fonte de energia de 110/220 VAC

- Bateria recarregável de lítio
- > 4 horas de operação
- Fonte de energia de 110/220 VAC

Dimensões físicas 431 x 330 x 178mm (LxCxA)  431 x 330 x 178mm (LxCxA)  

Peso 13kg 13kg

Todos os instrumentos Raman da TSI ChemLogix são entregues com detectores CCD resfriados com alta sensi-
bilidade, com digitalização de 16 bit e sondas de interface da amostra HRP-8 opticamente acopladas por fibra. 
As sondas possuem rejeição Rayleigh OD > 8 no comprimento de onda do laser e várias distância de trabalho 
(o padrão é 7 mm, mas 3 mm e 10 mm também estão disponíveis). Todas as unidades portáteis e de bancada 
também acompanham um computador laptop que possui o software Raman-Reader instalado que gerencia a 
aquisição de dados e a análise do espectro. Os arquivos de dados podem ser exportados nos formatos  .TXT, .SPC, 
.DAT ou .BMP. Dependendo do propósito, a saída pode ser diretamente enviada para o GRAMS ou Symbion para 
pós-análise ou controle do processo. Em adição, o software Raman-Reader possui uma variedade de opções de 
visualização, incluindo o modo de visualização empilhado, sobreposto e de espectro único. Ele também possui o 
Time Trend, que traça o espectro em função do tempo, tanto como espectro individual como por razões de pico. 

As opções disponíveis nesta linha incluem: Suporte de amostra para amostras líquidas contidas em frascos ou 
cuvete (SH), Suporte de sonda com guias de precisão XYZ para ajustes finos das medições das amostras (XYZ), 
tubo com lente de pré-alinhamento para medição por contato em amostras sólidas (CLT), tubo com lente de alto 
valor de NA (abertura numérica) contendo distância de trabalho de ~3mm [NA=0.55] (HNA), tubo com lente con-
tendo distância de trabalho de 10mm [NA=0.25] (WD10); μV – 785 Conversor de Microvisualização (MVW), óculos 
de segurança (SG), identificação espectral para busca espectral e biblioteca Raman para construção de base de 
dados (SPID).

FALTA 
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série eZramaN-N-785
Analisador Raman acessível

A série EZRaman-N consiste em um passo a mais em desempenho 
para rotina de análise Raman de baixo custo. Com seu desenho 
avançado, o sistema EZRaman-N melhora a sensibilidade de 
instrumentos Raman acessíveis visando aplicações de laboratório. 
Eles são ideais para identificação de substâncias, ensino, pesquisa 
e controle de qualidade, ou outra aplicação que necessite de um 
sistema Raman acessível, mas ainda contendo um desempenho 
avançado.

O sistema EZRaman-N possui um laser com frequência estabilizada 
e com largura de banda estreita, uma sonda de fibra óptica de alta 
taxa de transferência, e um espectrógrafo opticamente rápido (f/1.6) 
com detector CCD TE refrigerado. Este sistema é fácil de usar com o 
poderoso e amigável software RamanReader, enquanto fornece uma 
excelente confiabilidade de longa duração com mínima manutenção.

Características

• sensibilidade

Sensibilidade melhorada através de um projeto óptico de alta taxa 
de transferência (f/1.6);
O tempo mais curto de integração fornece disparos de 
monitoramento com melhor reação;
Excelente rejeição à fluorescência.

• Confiabilidade e estabilidade

É repetitivo durante o uso, dia após dia e de sistema a sistema. Gera 
os mesmos resultados todos os dias e em todos os instrumentos;
Não possui partes móveis no instrumento, o que gera dados 
espectrais confiáveis e altamente repetitivos.

• Fácil de usar

Interface de software intuitiva, simples e poderosa;
Nenhuma ou mínima preparação da amostra;
A sonda por fibra óptica possibilita uma configuração flexível para 
amostragem.

• portabilidade

Compacto e robusto; fácil de mover de um local para outro;
Construção robusta para estabilidade de longo período e pouca 
manutenção.

• alto valor

Desempenho de laboratório por um baixo preço.

Aplicações

• Químicos;

• Gemologia, minerologia e geologia;

• Polímeros e plásticos;

• Processos farmacêuticos.

desempenho e características físicas

Modelos EZRaman-N-785-A1 EZRaman-N-785-A2 EZRaman-N-785-A3 EZRaman-N-785-B

Laser de excitação (nm) Laser diodo 785nm com frequência estabilizada e largura de banda estreita

Potência do laser (mW) Potência de saída ~300mW; Controle do obturador do laser e potência óptica ajustável de 0 até potência total

Vida útil do laser 10.000 horas

Detector Espectrógrafo CCD com alta taxa de transferência f/1.6; Detector CCD resfriado até 30oC abaixo da temperatura 
ambiente 

Faixa espectral 100-2200 cm-1 250-2350 cm-1 300-1800 cm-1 100-3300 cm-1

Resolução espectral média 6 cm-1 6 cm-1 7cm-1 6.5 cm-1

Resolução do pixel 1.3 cm-1/pixel 1.3 cm-1/pixel 2.3 cm-1/pixel 1.8 cm-1/pixel

Sonda de fibra óptica

Sonda de fibra óptica de alta taxa de transferência HRP-8
Rejeição Rayleigh O.D. > 8 no comprimento de onda do laser
Distância de trabalho de 7mm da ponta da sonda até o ponto focal (padrão: outras distâncias de trabalho estão dis-
poníveis)
Cabo de fibra óptica blindado com 1,2 metros (opcional com 3 metros)

Software

Software RamanReaderTM para aquisição de dados e gerenciamento de espectro
Os arquivos de dados podem ser salvos nos formatos .TXT, .SPC, .DAT, .XLS ou .BMP
Função Timechart & Time Trend para monitoramento de reação em tempo real
Exportação direta / Link para o GRAMS para pós-processamento e modelamento
Identificação de amostra com ID espectral ou KnowItAll (função opcional)

Temperatura de operação 10oC – 40oC, com proteção térmica de desligamento

Requisito de alimentação de energia Alimentação de energia de 19VDC, entrada de 100 – 220 VAC 50/60 Hz

Dimensões 286 x 219 x 178mm (LxCxA)

Peso Aprox. 8,5 kg
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série eZramaN-Np
Analisador Raman acessível e portátil

A série EZRaman-NP consiste em um passo a mais em desempenho 
para rotina de análise Raman de baixo custo. Com seu desenho 
avançado, o sistema EZRaman-NP melhora a sensibilidade de 
instrumentos Raman acessíveis visando aplicações de campo. 
Ele é ideal para identificação de substâncias, ensino e controle de 
qualidade, ou outra aplicação que necessite de um sistema Raman 
acessível, portátil e flexível.

O sistema Raman portátil EZRaman-NP possui um laser com 
frequência estabilizada e com largura de banda estreita, uma sonda 
de fibra óptica de alta taxa de transferência, e um espectrógrafo 
opticamente rápido (f/1.6) com detector CCD TE refrigerado. 
Este sistema é fácil de usar com o poderoso e amigável software 
RamanReader, enquanto fornece uma excelente confiabilidade de 
longa duração com mínima manutenção.

Características e benefícios

sensibilidade
• O projeto óptico eficiente (f/1.6) leva a uma alta sensibilidade;

• A poderosa excitação do laser possibilita o uso de tempos mais 
curtos de integração, gerando disparos de monitoramento com 
melhor reação;

• Excelente rejeição à fluorescência;

• Confiabilidade e estabilidade;

• É repetitivo durante o uso, dia após dia e de sistema a sistema. 
Gera os mesmos resultados todos os dias e em todos os 
instrumentos;

• Não possui partes móveis no instrumento, o que gera dados 
espectrais confiáveis e altamente repetitivos.

Fácil de usar

• Interface de software intuitiva, simples e poderosa;

• Nenhuma ou mínima preparação da amostra;

• A sonda por fibra óptica possibilita uma configuração flexível para 
amostragem.

portabilidade
• Compacto, leve e robusto, instalado numa mala Pelican para 

proteger o instrumento em aplicações de campo;

• Construção robusta para estabilidade de longo período e pouca 
manutenção.

alto valor
• Desempenho de laboratório por um baixo preço.

Aplicações

• Químicos;

• Gemologia, minerologia e geologia;

• Polímeros e plásticos;

• Processos farmacêuticos;

• Ensino / instrução.

desempenho e características físicas

modelos eZraman-Np-785-a1 eZraman-Np-785-a2 eZraman-Np-785-B eZraman-N-532

Laser de excitação (nm) Laser diodo 785nm com frequência estabilizada e largura de banda estreita; 
Largura de linha do laser < 0.15nm

Laser de estado sólido 
532nm

Potência do laser (mW) Potência de saída ~300mW; Controle do obturador do laser e potência óptica 
ajustável de 0 até potência total 0 a 50 mW

Vida útil do laser 10,000 horas

Detector Espectrógrafo CCD com alta taxa de transferência f/1.6; Detector CCD resfriado 
até 30oC abaixo da temperatura ambiente

CCD resfriado até 25oC 
abaixo da temperatura 
ambiente

Faixa espectral 100-2200 cm-1 250-2350 cm-1 100-3300 cm-1 100-3300 cm-1

Resolução espectral média 6 cm-1 6 cm-1 6,5 cm-1 7 cm-1

Resolução do pixel 1.3 cm-1/pixel 1.3 cm-1/pixel 1.8 cm-1/pixel 1.8 cm-1/pixel

Sonda de fibra óptica

Sonda de fibra óptica de alta taxa de transferência HRP-8
Rejeição Rayleigh O.D. > 8 no comprimento de onda do laser
Distância de trabalho de 7mm da ponta da sonda até o ponto focal (padrão: 
outras distâncias de trabalho estão disponíveis)
Cabo de fibra óptica blindado com 1,2 metros (opcional com 3 metros)

Cabo de fibra óptica 
opcional com 5 metros

Software

Software RamanReaderTM ENP7A2 para aquisição de dados e controle do instrumento; Os arquivos de dados 
podem ser salvos nos formatos .TXT, .SPC, .DAT, .XLS ou .BMP; Função Timechart & Time Trend para monitora-
mento de reação em tempo real; Exportação direta / Link para o GRAMS para pós-processamento e modela-
mento

Dimensões 286 X 219 X 178mm (LxCxA)

Peso 11,34kg
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gasramaN NocH-1
Analisador Raman de fase gasosa em processo com 
alta performance

O GasRaman NOCH-1, que consiste em um analisador Raman de fase 
gasosa de alto desempenho, possibilita a análise de múltiplos gases 
para aplicações de processos industriais com um preço acessível. 
Este instrumento possibilita a medição de gases como H2, N2, O2, CO2, 
NO2 na pressão atmosférica para ~ 0,025%, assim como outros gases.

O espectrógrafo GasRaman NOCH-1 contém um laser DPSS de 
532nm, uma sonda de fibra óptica com alta rejeição Rayleigh, e um 
espectrômetro de alta resolução obtendo até ~8cm-1 de resolução 
óptica média. Cobertura espectral de ~ 250 – 4.200cm-1.

O sistema GasRaman NOCH-1 é ideal para qualquer instituição 
acadêmica, de pesquisa, industrial ou outras instituições que 
necessitam de um laboratório e/ou análise em linha de fase gasosa 
com um preço acessível, em adição a todas as outras aplicações que 
exigem sistemas de análise Raman de alto desempenho e baixo 
custo.

Características

• Identificação e quantificação rápida e precisa;

• Excelente sensibilidade;

• Medição rápida;

• Não alterado pelo vapor d’água;

• Analisa uma grande variedade de gases.

Aplicações

• Acadêmica;

• Pesquisa;

• Industrial.

desempenho e características físicas

Parâmetros espectrais
Resolução óptica: - 8cm-1

Cobertura espectral: ~250cm-1 a 4.200cm-1

Sonda de interface da amostra HRP-8 com fibra de alta taxa de transferência

CCD Câmera CCD TE resfriada até -60oC
Digitalização de 16 bit

Software do sistema

Software RamanReader-G Gas Analysis 
Os arquivos de dados podem ser salvos nos formatos .TXT, .SPC, ou .BMP
Exportação direta / Link para o GRAMS ou Excel para pós-processamento e modelamento
Função Time Chart com modo de visualização empilhado, sobreposto e de espectro único 
Função Time Trend e Cálculo de Razão no modo Time Chart
Linha Base automática, Linha base manual

Temperatura de operação 10oC – 40oC, com proteção térmica de desligamento

Alimentação de energia Fonte de alimentação DC (funciona tanto para 110/220V)
Bateria de lítio recarregável (~5 horas)

Dimensões 362 x 432 x 178mm (LxCxA)

Peso 13,6kg
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gasramaN NocH-2
Analisador Raman de fase gasosa portátil
O GasRaman NOCH-2, que consiste em um analisador Raman de 
fase gasosa, possibilita a análise de múltiplos gases para aplicações 
em campo com um preço acessível. Este instrumento possibilita a 
medição de gases como H2, N2, O2, CO2, NO2 na pressão atmosférica 
para ~0,025%, assim como outros gases.

O espectrógrafo GasRaman NOCH-2 contém um laser DPSS de 
532nm, uma sonda de fibra óptica com alta rejeição Rayleigh, e um 
espectrômetro miniatura de alta resolução obtendo até ~6cm-1 de 
resolução óptica média. Cobertura espectral de ~250 – 4.200cm-1.

O sistema GasRaman NOCH-2 é ideal para qualquer instituição 
acadêmica, de pesquisa, industrial ou outras instituições que 
necessitam de um laboratório e/ou análise em linha de fase gasosa 
com um preço acessível, em adição a todas as outras aplicações que 
exigem sistemas de análise Raman de alto desempenho e baixo 
custo.

Características e benefícios

• Identificação e quantificação rápida e precisa;

• Excelente sensibilidade;

• Medição rápida;

• Não alterado pelo vapor d’água;

• Analisa uma grande variedade de gases;

• Medições de laboratório em um pacote portátil.

Aplicações

• Acadêmica;

• Pesquisa;

• Industrial.

desempenho e características físicas

Espectrômetro

Parâmetros espectrais:
Cobertura espectral: ~ 250cm-1 a 4.200cm-1

Sonda de interface da amostra HRP-8 com fibra de alta taxa de 
transferência

CCD Câmera CCD TE resfriada até -60oC
Digitalização de 16 bit

Software do sistema

Software RamanReader-G Gas Analysis 
Os arquivos de dados podem ser salvos nos formatos .TXT, .SPC, ou 
.BMP
Exportação direta / Link para o GRAMS ou Excel para pós-processa-
mento e modelamento
Função Time Chart com modo de visualização empilhado, sobrepos-
to e de espectro único
Função Time Trend e Cálculo de Razão no modo Time Chart
Linha Base automática, Linha base manual

Temperatura de operação 10oC – 40oC, com proteção térmica de desligamento

Alimentação de energia Fonte de alimentação DC (funciona tanto para 110/220V)
Bateria de lítio recarregável (~5 horas)

Dimensões 432 x 330 x 178mm

Peso 13,6kg
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cHemreVeal®

Análise elementar baseada em espectroscopia de 
ruptura induzida por laser

O analisador Desktop LIBS ChemReveal® oferece uma rápida análise 
elementar de materiais sólidos. Baseados na avançada espectroscopia 
de ruptura induzida por laser (LIBS), os instrumentos LIBS ChemReveal 
são projetados para analisar elementos leves (H, He, Li, Be, B, C, N, 
Ne, Na, Mg, Al...) e metais pesados simultaneamente para determinar 
a composição do elemento principal e dos vestígios. Com imagens 
de alta resolução das amostras, manipulação da amostra controlada 
por computador, e aplicação de uma combinação específica de laser, 
espectrômetro e detector, os instrumentos possibilitam uma análise 
com perfilamento profundo ou superficial detalhada de amostras 
sólidas – ótimo para uso para materiais com revestimento. Projetado 
para uso em laboratório, possui alta sensibilidade e flexibilidade de 
uso – O instrumento LIBS ChemReveal é ótimo para pesquisadores, 
cientistas e técnicos de ensaios analíticos.

Este analisador requer pouca ou nenhuma preparação da amostra, 
permitindo que amostras sólidas sejam carregadas no estado em 
que estão e que sejam analisadas em segundos. Não há necessidade 
de ataques ácidos trabalhosos ou custosos – o analisador LIBS 
ChemReveal fornece confiabilidade de laboratório e capacidade de 
triagem rápida para identificação e inspeção positiva do material. 
Projetado para: 1) robustez – incluindo operação livre de alinhamento 
devido à montagem em uma bancada para todos os componentes 
optomecânicos, e 2) mantenabilidade – acesso direto às lâmpadas 
de flash de laser para fácil substituição, e LEDs no painel frontal para 
diagnóstico intuitivo do sistema para verificação rápida do status, o 
analisador elementar Desktop LIBS fornece resultados confiáveis até 
mesmo para aplicações vindas do meio industrial.
O analisador Desktop LIBS ChemReveal é equipado com um 
software quimiométrico avançado e de padrão industrial que 
suporta quantificação, comparação com biblioteca, e classificação de 
amostras. Em conjunto com o nosso software analítico ChemlyticsTM, 
o software suporta bibliotecas / calibrações construídas pelo usuário 
ou pré-carregadas, para classificação e quantificação dos materiais. 
Apoiados pelo serviço e suporte global da TSI, e construídos com 
base nos mais de 50 anos de história da TSI na construção de 
instrumentação de reconhecida qualidade, os analisadores Desktop 
LIBS ChemReveal são a escolha ideal para as suas necessidades de 
análise elementar.

Características e benefícios

• Análise elementar completa – elementos leves com Z<12 (por 
exemplo, C, H, O, N, Li, B, Be) e elementos pesados;

• Análise rápida – segundos a minutos;

• Pouca ou nenhuma preparação da amostra – amostras sólidas 
analisadas como estão, ou em pó peletizado (agentes excipientes 
ou de ligação são opcionais);

• Não requer reagentes, sendo seguro para o ambiente;
• Requer menos amostras do que outros analisadores elementares;

• Perfilamento de profundidade e mapeamento espacial em escala 
micrométrica;

• Análise micro a macro – Análise em alvo ou com ponto flexível;

• Classificação qualitativa da amostra ou concentração quantitativa 
dos elementos;

• Escolhas configuráveis do laser e do detector para atender às suas 
aplicações;

• Limites de detecção dentro de 10s de ppm para a maioria dos 
elementos;

• Projetado para mantenabilidade e fácil manutenção;
• Operação livre de alinhamento;

• Serviço e suporte global TSI.

desempenho e características físicas
Gama de elementos Z ≥ 1 (Todos os elementos, incluindo C, H, O, N, Li, Be, B)

Faixa de concentração Níveis de 10 ppm a %

Tempo de análise Tipicamente 20s

Preparação da amostra Sólido como está e pós peletizados

Posicionamento, mira na amostra Translação XYZ, o curso das guias é de 2” em x, y e z; precisão e controle na escala micrométrica

Imagem da amostra Câmeras duplas para visualizações em campo amplo e com ampliação

Quantidade mínima da amostra ~100 pg a 10 μg – dependendo da amostra

Tamanho máximo da amostra 127 x 229 x 127mm (LxCxA)

Tamanho do ponto de análise
Ajustável
Mínimo: < 20μm (dependente do λ)
Máximo: 200μm

Profundidade da análise ~1-100μm – depende do material e da energia escolhida do laser

Determinação da energia do laser 0-200mJ/pulso +/-5%

Calibração Calibração por lâmpada de Hg para espectrômetros Echelle
Materiais padrão para espectrômetros de uso amplo

Laser
Nd:YAG
1064nm ou 266nm
50 mJ/pulso ou 200mJ/pulso (somente para 1064)
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amp03
Sistema automático de preparação de amostras 

Características

• Embutimento, lixamento e polimento totalmente automático;

• Moldagem, adição de pressão e resfriamento automáticos que 
atendem aos requisitos de exame em massa;

• Lixamento e polimento automático após o embutimento;

• Cabeçote móvel de lixamento / polimento que maximiza a eficiência 
do lixamento / polimento;

• Dimensões de amostras especiais podem ser requisitadas.

embutimento lixamento / polimento

Especificações

Dimensão da amostra Ø 25 / Ø 32 / Ø 40 mm No. pratos 4

Método partida Eletro-hidráulica totalmente automática Método lixamento Automático

Quantidade 3 peças por vez Quantidade 3 peças por vez

Controle temperatura 0 ~ 250˚C Dimensão prato 8 polegadas

Tempo aquecimento 0 ~ 60 min Velocidade rotação 0 ~ 600 RPM

Tempo resfriamento 0 ~ 30 min Tempo lixamento 0 ~ 60000 s

Potência aquecimento 4500 W Dispensador 5 conjuntos

Ajuste pressão 40 ~ 200 kg/cm2 Pressão lixamento 1 ~ 6 kg

Modo de memória 5 Modo de memória 8

Entrada / saída água Sistema de válvula solenoide de entrada / saída

Dimensões máquina 2200 (L) x 1200 (P) x 2200 (A) mm

Peso 1500 kg

Alimentação 220 VAC 3ϕ

cl40
Cortadeira de precisão

Características

• Lâmina de diamante: Ø3 ~ Ø5 polegadas;

• Velocidade de rotação: 0 ~ 400 RPM;

• Pressão de carga: 0 ~ 400 g;

• Movimento axial: 0,01 ~ 25 mm;

• Suporte de amostra: para amostras redondas (abertura máxima 
Ø40 mm);

• Potência do motor: 40 W;

• Alimentação: 1ϕ - 110 VAC ou 220 VAC.

cl50
Cortadeira de precisão

Características

• Precisão: 0,01 mm;

• Lâmina de diamante: Ø3 ~ Ø7 polegadas;

• Velocidade de rotação: 150 ~ 2000 RPM;

• Pressão de carga: 0 ~ 700 g;

• Movimento axial: 40 mm;

• Suporte de amostra: para amostras redondas (abertura máxima 
Ø50 mm);

• Potência do motor: 120 W (controle contínuo);

• Alimentação: 1ϕ - 110 VAC ou 220 VAC.
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cK260B
Cortadeira metalográfica universal

Características

• Método de corte: Curso de mesa / Velocidade de suprimento 
variável;

• Suprimento manual: Controle de volante manual ou controle de 
botão;

• Suprimento automático: Controle de botão, retorno automático 
para ponto Home após corte;

• Velocidade rotacional: 2500 RPM;

• Potência: 3 HP (Modelo CK-260B-3HP);

• Potência: 5 HP (Modelo CK-260B-5HP);

• Alimentação: 220 VAC - 3ϕ (ou 380 V).

cF450s
Cortadeira metalográfica de alta capacidade

Características

•  Especial para peça de trabalho longa e pesada;

•  Método de corte (automático): Curso de mesa / Curso de fuso /  
 Multi-passos;

•  Velocidade rotacional: 2100 RPM;

• Curso vertical da mesa: 250 mm;

• Curso horizontal da mesa: 450 mm;

• Mesa de trabalho: Mesa de fenda T de 500 x 450 mm;

• Alimentação: 220 VAC - 3ϕ (ou 380 V).

cl80a / cl100a
Cortadeira metalográfica automática 

Características

•  Corte por curso de mesa / Corte por curso de fuso;

•  Método de corte: Velocidade de suprimento variável, Painel tátil 
colorido;

•  Suprimento manual: Controle por Joystick;

•  Suprimento automático: Controle de botão, retorno automático 
para ponto Home após corte;

•  Velocidade rotacional: 3000 RPM;

•  Curso vertical da mesa: 150 mm;

•  Curso horizontal da mesa: 260 mm;

•  Mesa de trabalho: Mesa de fenda T com morsa separada 300 x 
270 mm;

• Alimentação: 220 VAC - 3ϕ (ou 380 V).

clm35c
Cortadeira metalográfica 

Características

• Especial para tipo painel;

• Potência do motor: 370 W;

• Mesa de trabalho: 600 x 550 mm;

• Disco de corte: Máximo Ø 200 mm (8 polegadas);

• Velocidade de suprimento: 0 ~ 150 mm/min (mínimo 25);

• Suprimento manual: Controle de volante manual ou controle de 
botão;

• Suprimento automático: Controle de botão, retorno automático 
para ponto Home após corte.
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B (Ø25, Ø32 ou Ø40)
Embutidora metalográfica automática

Características

• Dimensão da amostra: Ø25, Ø32 ou Ø40 mm;

• Operação: Automática / Eletro-hidráulica;

• Quantidade de amostras: 1 ~ 2 peças por vez;

• Potência do motor: 1760 W (Modelos Ø25 e Ø32);

• Potência do motor: 2160 W (Modelo Ø40);

• Alimentação: 220 VAC - 1ϕ.

B-l2 (Ø25, Ø32 ou Ø40)
Embutidora metalográfica automática programável

Características

• Dimensão da amostra: Ø25, Ø32 ou Ø40 mm;

• Operação: Automática / Eletro-hidráulica;

• Quantidade de amostras: 1 ~ 2 peças por vez para um cilindro x 2;

• Potência do motor: 3200 W (Modelos Ø25 e Ø32);

• Potência do motor: 4000 W (Modelo Ø40);

• Alimentação: 220 VAC - 1ϕ.

B-l (Ø25, Ø32 ou Ø40)
Embutidora metalográfica automática programável

Características

• Dimensão da amostra: Ø25, Ø32 ou Ø40 mm;

• Operação: Automática / Eletro-hidráulica;

• Quantidade de amostras: 1 ~ 2 peças por vez;

• Potência do motor: 1760 W (Modelos Ø25 e Ø32);

• Potência do motor: 2160 W (Modelo Ø40);

• Alimentação: 220 VAC - 1ϕ.

mV01
Unidade de impregnação a vácuo para embutimento 

a frio

Características

• Especial para materiais porosos;

• Pressão de vácuo: 650 mm-Hg;

• Dimensões da câmara: 300 x 300 x 300 (A) mm;

• Dimensões da máquina: 550 x 615 x 590 (A) mm;

• Potência do motor: 180 W;

• Vazão da bomba: 50 l/min;

• Alimentação: 110 ou 220 VAC - 1ϕ.
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Fr-m1 (Ø200, Ø250 ou Ø300)
Lixadeira / Politriz metalográfica semiautomática

Características

• Silenciosa, Baixa velocidade rotacional, Alta força de torque, 
Suporte de amostra auxiliar;

• Quantidade de pratos: 2;

• Dimensão do prato: Ø200, Ø250 ou Ø300 mm;

• Velocidade do prato: 50 ~ 600 RPM;

• Alimentação: 110 ou 220 VAC - 1ϕ.

Frs-a3 (Ø200, Ø250 ou Ø300)
Lixadeira / Politriz metalográfica automática

Características

• Pressão individual, Equipamento tipo B com calibração 
individual;

• Quantidade de pratos: 2;

• Dimensão do prato: Ø200, Ø250 ou Ø300 mm;

• Velocidade do prato: 50 ~ 600 RPM;

• Dimensão da amostra: Ø32 mm;

• Alimentação: 110 ou 220 VAC - 1ϕ.

m-p300m
Lixadeira / Politriz metalográfica manual

Características

• Quantidade de pratos: 2;

• Dimensão do prato: Ø300 mm;

• Velocidade fixa: 1500 RPM;

• Potência do motor: 1/2 HP x 2;

• Dimensões da máquina: 760 (L) x 410 (P) x 920 (A) mm;

• Alimentação: 220 VAC - 1ϕ.

Frs-r3/r5
Lixadeira / Politriz metalográfica automática

Características

• Pressão de ar central;

• Quantidade de pratos: 2;

• Número de amostras: 3 (Modelo FRS-R3);

• Número de amostras: 5 (Modelo FRS-R5);

• Dimensão do prato: Ø250 mm (Modelo FRS-R3);

• Dimensão do prato: Ø300 mm (Modelo FRS-R5);

• Velocidade do prato: 50 ~ 600 RPM;

• Dimensão da amostra: Ø32 mm;

• Alimentação: 220 VAC - 1ϕ.
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Ums-410
Microscópio metalográfico

Características

• Microscópio metalográfico de laboratório incluindo sistema de 
observação de campo claro, campo escuro e polarização;

• Sistema de iluminação Kohler potente de luz transmitida e refletida;

• Sistema ótico infinito que proporciona excelentes funções óticas;

• Instrumento ideal para inspeção industrial e pesquisa científica.

Especificações

• Platina mecânica: Camada dupla 186 x 138 mm / 74 x 50 mm;

• Oculares: Campo extra amplo EW10X/22, tubo Ø30;

• Objetivas: Planocromáticas infinitas de 5X/0.12 (BF), 10X/0.25 (BF/
DF), 20X/0.4 (BF/DF), 50X/0.75 (BF), 100X/0.8 (BF);

• Tubo: Trinocular inclinado 30˚, Distância interpupilar 48 - 75 mm;

• Revólver: Quíntuplo (traseira com rolamento de esferas);

• Focalização: Ajuste de foco grosso e fino, divisão do ajuste fino 1 μm;

• Iluminador: Lâmpada halógena 24 V / 100 W, Intensidade ajustável;

• Filtro de cor: Amarelo, Azul, Verde e Vidro Fosco.

ims-320
Microscópio metalográfico invertido

Características

• Microscópio metalográfico invertido equipado com excelente 
sistema ótico infinito UIS;

• Corpo compacto e estável, resistente ao choque;

• Projeto ergonômico com operação fácil e maior área de observação;

• Instrumento ótico ideal para micro observação em estrutura 
metalográfica e morfologia de superfície;

• Aplicado em pesquisa de metalografia, mineralogia, engenharia de 
precisão, entre outros.

Especificações

• Platina mecânica: Diâmetro máximo de medição Ø 130 mm e 
Diâmetro mínimo de abertura clara menor que Ø 12 mm, Faixa de 
curso 50 x 40 mm, Dimensões 242 x 200 mm;

• Oculares: WF10X/22;

• Objetivas (campo claro e escuro): Planocromáticas infinitas PL 
L5X/0.12 BD (WD 9.70 mm), PL L10X/0.25 BD (WD 9.3 mm), PL 
L20X/0.4 BD (WD 7.23 mm), PL L50X/0.70 BD (WD 2.50 mm);

• Tubo: Inclinado 45˚, Distância interpupilar 53 - 75 mm;

• Revólver: Quíntuplo (traseira com rolamento de esferas);

• Focalização: Ajuste de foco grosso e fino, divisão do ajuste fino 2 μm;

• Iluminador: Lâmpada halógena 12 V / 50 W;

• Filtro de cor: Amarelo, Azul, Verde e Vidro Fosco.

Opcionais

• Objetiva Planocromática PL L40X/0.60 BD (WD 3.00 mm);

• Objetiva Planocromática PL L60X/0.70 BD (WD 1.90 mm);

• Objetiva Planocromática PL L80X/0.80 BD (WD 0.80 mm);

• Objetiva Planocromática PL L100X/0.85 BD (WD 0.22 mm);

• Adaptador 1X CCD;

• Câmera USB;

• Software de Análise.

Opcionais

• Adaptador 1X montagem C (disponível para câmera digital);

• Câmera USB.
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coNsUmÍVeis para corte metalográFico
Dimensão e máquina de corte

Tipo Dimensão Máquina

Disco de corte diamantado
Disco de corte CBN

3 ~ 5” CL40

5 ~ 7” CL50

8” CLM35C

 Disco de corte abrasivo

12” CK260B-3HP, 5HP

12” CL80A

14” CL100A

20” CF450S

disco de corte aBrasiVo
É o disco de corte mais comum na indústria metalográfica, e adequado para o corte de vários tipos de amostras. Os discos são especificados 
a partir da aplicação e das dimensões requeridas (diâmetro externo, diâmetro do furo e espessura).

aplicação código
Aço com tratamento térmico
SKS, SKD, SKT, SK3, SUP, S45C, SCM415, SNCM439
HV495~710 (HRC50~60)

Série S02A0xxx-1

Aço sem tratamento térmico
Aço carbono, Aço inox, Série S-C, Série SK, Série SS, Aço mole
HV380~495 (HRC40~50)

Série S02B0xxx-1

Aço duro com tratamento térmico
Aço de liga especial, SKD, SKH, SKS3, SCM415, SACM , SNCM439
HV670~780 (HRC58 ~ 64)

Série S02C0xxx-1

Ferro fundido FC e ferro fundido forjado
Série Cotton, é mais resistente à queima que outros tipos de disco de corte
HV400~780 (HRC40~63)

Série S02Dxxxx-1

Metais não ferrosos
HV45~196 (HRB10~93) Série S02E0xxx-1

Baquelite, plástico, resina, safira, aço tungstênio, alumínio, cobre, vidro e cerâmica (cerâmica de 
óxido de alumínio, cerâmica de óxido de zircônio) Série S02F0xxx-1

disco de corte diamaNtado
Disco de corte mais duro e durável, incluindo os tipos galvanoplastia, ligação de metal e ligação de resina. Os discos são especificados a partir 
da aplicação e das dimensões requeridas (diâmetro externo, diâmetro do furo e espessura).

aplicação código
Tipo galvanoplastia (corte rápido e agressivo com máxima taxa de remoção)
Vidro, cerâmica, pedra preciosa, amianto, liga e borracha Série HW2111xxxx

Tipo ligação de metal (melhor granulação para superfície de corte lisa)
Cimento, material não metálico, liga e material eletrônico Série HW2112xxxx

Tipo ligação de resina (flexível para amostra frágil)
Quartzo, vidro, metal não ferroso, cerâmica e pastilha de silício Série HW2113xxxx
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disco de corte cBN
A dureza é inferior à do disco de corte diamantado, mas a durabilidade é semelhante. Também inclui tipos de ligação de metal, galvanoplastia 
e de ligação de resina. Os discos são especificados a partir da aplicação e das dimensões requeridas (diâmetro externo, diâmetro do furo e 
espessura).

aplicação código
Tipo galvanoplastia (corte rápido e agressivo com máxima taxa de remoção)
Corte de alta velocidade de aço, liga de aço, ferramenta de aço, aço inoxidável e 
material magnético

Série HW2121xxxx

Tipo ligação de metal (melhor granulação para superfície de corte lisa)
Corte de alta velocidade de aço, liga de aço, ferramenta de aço, aço inoxidável e 
material magnético

Série HW2122xxxx

Tipo ligação de resina (flexível para amostra frágil)
Aço duro, metal sinterizado ferroso, rolamento, liga dura e ferro forjado Série HW2123xxxx

FlUido de corte
Para garantir a eficiência do corte são oferecidos dois tipos de fluidos de corte. O tipo transparente é destinado para 
disco de corte diamantado, enquanto o tipo emulsão é destinado ao disco de corte abrasivo.

coNsUmÍVeis para emBUtimeNto metalográFico
emBUtimeNto à QUeNte
Caracterizado pelo uso de material termoestável, de alta resistência à pressão e não frágil.

S030202-1/5/10
Pó de acrílico. Termoplástico. Alta transparência. Fácil observação. Embalagem de 1, 5 e 10 kg (30 g por vez).

S0300x-x
Pó de baquelite (Resina de Formaldeído Fenólico). Termoendurecível. Alta dureza. Disponível nas cores preto, marrom, verde e vermelho, e 
em embalagens de 1 ou 25 kg (30 g por vez).

S030106 (base de carbono) / S0301061 (base de cobre)
Pó de baquelite condutivo. Termoendurecível. Resina de Formaldeído Fenólico. Embalagem de 0,45 kg (30 g por vez).

emBUtimeNto à Frio
Caracterizado pelo uso de material não termoestável, de baixa resistência à pressão e frágil.

S0303A01
Resina epoxy rápida - Liberação de calor durante a cura. (Cura à temperatura ambiente em cerca 
de 45 minutos). É adequado para amostras termoestáveis, como ferro, aço inoxidável e liga de 
alumínio. Conjunto com 950 ml de resina e 20 ml de endurecedor.

S0303A02
Resina epoxy de alto fluxo. Sem liberação de calor durante a cura. (Cura à temperatura ambiente 
em cerca de 24 horas). É adequado para amostras não termoestáveis, como CI e plástico. Conjunto 
com 950 ml de resina e 350 ml de endurecedor.

S10A0x-1
Copo de Embutimento em Borracha de Silicone (Geral). Apenas o fundo é claro. Altura 25 mm e 
diâmetros de 25 mm (S10A01-1), 31.75 mm (S10A02-1), 40 mm (S10A03-1) e 50 mm (S10A04-1). 
Pacote com 10 peças.

tipo equivalência código
Disco No. 1 Lixa #120 Série SAA09CA540xx

Disco No. 2 Lixa #240 Série SAA09CA550xx

Disco No. 3 Lixa #600 Série SAA09CA560xx

Disco No. 4 Lixa #1200 Série SAA09CA580xx
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S10A0x1-1
Copo de Embutimento em Borracha de Silicone (Alta Transparência). Fundo e laterais claros. Altura 25 mm e diâmetros de 25 mm 
(S10A011-1), 31.75 mm (S10A021-1), 40 mm (S10A031-1) e 50 mm (S10A041-1). Pacote com 10 peças.

S160xx-1
Anel de Embutimento em Acrílico Transparente (Oco). Altura 20 mm e diâmetro de 25 mm (S16025-1), 30 mm (S16030-1), 40 mm (S16040-
1) e 50 mm (S16050-1). Pacote com 10 peças.

S160xxA02-1
Copo de Embutimento em Acrílico Transparente. Altura 23 mm e diâmetro de 25.4 mm (S16025A02-1) e 31.75 mm (S16032A02-1). Pacote 
com 10 peças.

S17003
Clipe de Amostra. Clipe circular de aço inoxidável para várias amostras de metal. Diâmetro 10 mm x altura 7 mm. Pacote com 100 peças.

S17004
Clipe de Amostra. Clipe circular de plástico para várias amostras não metálica. Diâmetro 7 mm x altura 6 mm. Pacote com 100 peças.

S0805A-1
Molde Quadrado. Para amostras de PCI. Dimensões externas 20 (C) x 20 (L) x 20 (A) mm. Dimensões internas 16 (C) x 2 ou 3 (L) mm. Pacote 
com 200 peças.

S0806A-1
Molde Quadrado com Formato Externo Circular. Para amostras de PCI. Dimensões externas 30 (C) x 30 (L) x 20 (A) mm. Dimensões 
internas 16 (C) x 2 ou 3 (L) mm. Pacote com 200 peças.

S0807A-1
Molde Retangular. Para amostras de PCI. Dimensões externas 25 (C) x 10 (L) x 20 (A) mm. Dimensões internas 20 (C) x 2 (L) mm. Pacote 
com 200 peças.

S17006
Clipe de Amostra. Clipe de plástico preto para várias amostras não metálica. Pacote com 100 peças.

S17007
Clipe de Amostra. Clipe de plástico transparente para várias amostras não metálica. Pacote com 100 peças.

coNsUmÍVeis de liXameNto / polimeNto
liXameNto
Existem dois tipos de folhas de SiC (Carbeto de Silício), uma folha de SiC 
comum e outra resistente a água. Com a lubrificação usando água, a 
folha de SiC pode reduzir os riscos no lixamento e a poeira, e obter uma 
superfície do material mais perfeita. As folhas de lixa geralmente usadas 
para metalografia são folhas de SiC #200, #400, #600 e #800 aplicadas 
ordenadamente para obter uma superfície de amostra altamente 
reflexiva.

disco de liXameNto diamaNtado
 

tipo equivalência código
Disco No. 1 Lixa #120 Série SAA09CA540xx

Disco No. 2 Lixa #240 Série SAA09CA550xx

Disco No. 3 Lixa #600 Série SAA09CA560xx

Disco No. 4 Lixa #1200 Série SAA09CA580xx
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tipo dimensão Norma código

Folha de SiC 
(Traseira Plana)

8” (Ø200 mm)
FEPA (P80 ~ P2000)

Série S05200xx-1

10” (Ø250 mm) Série S05250xx-1

12” (Ø300 mm) FEPA (P60 ~ P2000) Série S05300xx-1

8” (Ø200 mm)

ANSI (#60 ~ #1200)

Série S0528xxxxAU-1

10” (Ø250 mm) Série S052510xxxxAU-1

12” (Ø300 mm) Série S053012xxxxAU-1

Folha de SiC 
(Traseira PSA)

8” (Ø200 mm)
FEPA (P180 ~ P2000)

Série S05A200xx-1

10” (Ø250 mm) Série S05A250xx-1

12” (Ø300 mm) FEPA (P120 ~ P2000) Série S05A300xx-1

10” (Ø250 mm)
ANSI (#600 ~ #1200)

Série S05A2510xxxxAU-1

12” (Ø300 mm) Série S05A3012xxxxAU-1

liXa de FolHa circUlar
Disponível nas granulações de acordo com as normas ANSI B74.18-2006 ou FEPA 43-GB-1984 (R1993), em embalagens com 100 unidades.

liXa de ciNta

tipo dimensão granulação código

Óxido de Alumínio 4” x 36” #80 ~ #1000 Série HW04068-xxxx-1

Óxido de Zircônio 4” x 36” #80 ~ #180 Série HW04068A-xxx-1

paNos de polimeNto
Pano de polimento com pouca resiliência para o polimento de material duro, e pano de alta resiliência para o polimento de material mole. 
Em embalagens com 10 unidades.

tipo dimensão código
Náilon
Polimento médio e plano de todos os materiais como cobre, aço e liga

8”, 10”, 12”
(Ø200, 250, 

300mm)

Série S06010x-1

PolyPad
Polimento médio e plano de metais como aço inoxidável e aço duro Série S06020x-1

Pellon
Polimento médio de aço, material compósito e pedra Série S06030x-1

Não-Tecido
Polimento médio de metais moles como cobre e alumínio Série S06040x-1

MicroPad
Polimento médio de todos os materiais como alumínio e aço mole Série S06050x-1

PolyChem
Polimento fino de componentes eletrônicos e vidro Série S06060x-1

PolyPadL
Polimento fino de metais como aço inoxidável e aço duro Série S06070x-1

PolyPadH
Polimento fino de metais como aço inoxidável e ligas Série S06080x-1

FinalPad
Polimento fino de todos os materiais Série S06090x-1
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tipo dimensão código
Disco Magnético 8”, 10”, 12”

(Ø200, 250, 300mm)
Série S08010x

Disco Aço Inoxidável Série S09010x

disco magNético & disco de aço iNoXidáVel

Oferecemos a forma mais conveniente do usuário substituir a lixa de folha SiC ou o pano de polimento. Uma é colar o disco diamantado 
diretamente ao disco magnético, e a outra é colar a lixa de folha SiC ou o pano de polimento primeiro no disco de aço inoxidável e depois 
no disco magnético.

sUspeNsão diamaNtada
Disponibilizamos suspensões diamantadas monocristalina (Série S07030xx902) e 
policristalina (Série S0703AAxxxx). Os diamantes policristalinos quebrarão em vários 
pedaços com pontos de corte afiados durante o polimento, e são recomendados para polir 
material duro e quebradiço.

tipo granulação embalagem código

Suspensão de Óxido de Alumínio
0.05 μm

300 ml

S0707010902

S07070209020.3 μm

Suspensão de Polimento Final 0.04 μm S0707010902

pasta diamantada (33)

Embalagens de 5 g e granulação de 1, 3, 6 e 9 μm (Série S07020xx502).

pó de óxido – não ferrosos. 
O pó de óxido de zircónio (Série S07061xxxx) é adequado para a 
aplicação de vidros, lentes e cerâmica.

suspensão Final e de óxido de alumínio

A suspensão de polimento final é comumente usada para remover 
o risco de superfície e a deformação no último passo de polimento.
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Soluções de Simulação em Tempo Real para Todos os Segmentos

                 Sistemas de Energia Elétrica                        Automotivo                         Eletrônica de Potência              Aeroespacial

Hardware-In-the-Loop (HIL)

Rapid Control Prototyping (RCP)

OP4200

Simulador em Tempo Real

Modelo de entrada pelo menor custo e a mesma garantia de desem-
penho da OPAL-RT. O sistema OP4200 oferece Hardware-in-the-Loop 
(HIL), Rapid Control Prototyping (RCP), aquisição de dados e capacidade 
de expansão de E/S (I/O) em um conjunto para sua mesa de trabalho. O 
OP4200 suporta eletrônica de potência, unidade elétrica e outras aplica-
ções de tempo real para o setor industrial e acadêmico.

Especificações técnicas

• CPU: Dual-core ARM® Cortex-A9 disponível com até 1 GHz de frequência;

• FPGA: Synq KintexTM-7 com 125K células lógicas como padrão e 
opcionalmente até 350K;

• Cartuchos I/O (máximo 4 por sistema): 16 canais analógicos por cartucho 
e 32 canais digitais por cartucho;

• Conectividade: Ethernet, CAN Bus, RS-232, Optical sync, USB, JTAG; 

• Dimensões: 285 (L) x 258 (A) x 221 (P) mm.

simUlação em tempo real
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Rapid Control Prototyping (RCP)

série op1180
Simulação de Eletrônica de Potência em Tempo Real - HIL
Sistema que inclui hardware, software e exercícios customizáveis para experimento, aprendizado e pesquisa de eletrônica de potência, 
como conversores, retificadores e inversores, incluindo lógica de controle com ferramentas HIL (Hardware-in-the-Loop) e RCP (Rapid 
Control Prototyping) normalmente usadas em pesquisa e desenvolvimento da indústria de eletrônica de potência. Módulos disponíveis:

OP1180: Conversores DC – DC
Conteúdo: Princípios básicos de operação dos conversores DC para 
DC; Tipos diferentes de Choppers e suas características; Impacto do 
valor de Duty Cycle no conversor no modo de condução contínua; e, 
Familiarização com operação do diodo e do transistor de comutação.

OP1181: Retificadores AC – DC
Conteúdo: Princípios básicos de operação dos circuitos retificadores 
de diodo; Operação do retificador de ponte de diodo monofásico 
e trifásico; e, Familiarização com a operação do retificador e os 
princípios de operação do diodo.
 
OP1182: Conversor DC – AC
Conteúdo: Princípios básicos de operação do inversor de dois níveis 
e da técnica de modulação PWM; Efeito da conexão do neutro nas 
formas de onda das tensões de fase e das correntes de linha; e, 
Efeito da filtragem.

OP1183: Conversor NPC de Três Níveis Trifásicos
Conteúdo: Topologia do conversor NPC de três níveis trifásicos; 
Operação nos modos inversor e retificador; e, Filtragem na entrada e 
na saída do conversor.

opal-rt micro grid
Simulação de Micro Grid em Tempo Real

Solução para simulação de modelos de micro grid em tempo real, de 
forma rápida, precisa e confiável. Permite que os fatores externos e 
ambientais que afetam as fontes de energias renováveis possam ser 
estudados em múltiplos cenários em condições próximas ao real e sem 
risco.

Principais características
• Estudo rápido, preciso e exato para implementação de Micro Grid;
• Ambiente de simulação baseado no SimPowerSystems (SPS) 
   MATLABTM / SimulinkTM;
• Conjunto de algoritmos e solucionadores de passo fixo chamado AR-

TEMiS que otimiza os modelos com base no SPS de sistemas de tran-
siente eletromagnético (EMT) para simulação em tempo real de alta 
fidelidade e alto desempenho; e,

• Simulação de eletrônica de potência Hardware-In-the-Loop (HIL) com 
passos de tempo de sub-microssegundos usando eHS. 

 
Exemplos de componentes a serem simulados:
• Sistema de potência: Turbinas eólicas; Plantas solares; Baterias / uni-
dades  de armazenamento; Cargas; Controles; e,

• Eletrônica de potência: Conversores de potência; Inversores; Inverso-
res grid-tie; Inversores de bateria; Cargas com perfis; Controles.

apliCaçÕeS

conversão de 
energia

proteção microgrid mmc wampaccontroles

RT-LABTM

Digital I/Os

Analog I/Os

HYPERSIM             eMEGA          ... eFPGAsim            ePHASORsim
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opal-rt epoWergrid
Simulação de Redes de Distribuição em Tempo Real

Uma linha completa de soluções de simulação em tempo real inte-
grado de sistemas de energia desde micro redes até grandes redes 
elétricas. Permite simular tudo desde fenômenos eletromagnéticos 
rápidos até estabilidade de transiente de uma grande rede de ener-
gia, possibilitando a otimização de segurança, eficiência e desempe-
nho das micro redes, fontes de energia renováveis e grandes redes 
interconectadas. 

Características principais (depende da configuração)

• Escalabilidade extrema usando computadores dedicados;
• Fácil de usar com alocação de processador totalmente auto-

mático;
• Modificação dos parâmetros em tempo real;
• Simulação acelerada no mesmo hardware;
• Rica biblioteca de modelos expansível;
• Modelos de conversor MMC validados;
• Servidor de E/S para fácil gerenciamento das conexões;
• Totalmente integrado com produtos MathworksTM;
• Simulação de sistema de potência de grande escala em 

tempo real;
• Conectividade e integração de terceiros;
• Plataforma de automação de ensaio;
• Geração de modelo FPGA automático;
• Geração de modelos e aplicações customizados;
• Implementação HIL confiável da nova geração de controlado-

res para acionamentos elétricos; 
• Implementação de modelo MMC no FPGA.

opal-rt traNsmissão & proteção
Simulação de Sistemas de Transmissão e Proteção 
em Tempo Real

As soluções de simulação em tempo real para transmissão e prote-
ção fornecem a plataforma ideal para simular redes com longas li-
nhas de transmissão, disjuntores, sistemas de proteção (reles, etc.), 
sistemas de controle, PMUs, HVDC, FACTS entre outros.
A simulação em tempo real fornece um passo de tempo preciso per-
mitindo aos pesquisadores desenvolver e testar sistemas de prote-
ção e controle usando tecnologia Hardware-in-the-Loop (HIL) com 
tempo de execução mais rápido que da simulação offline.
A OPAL-RT fornece diferentes configurações para atender as deman-
das e necessidades específicas de cada cliente / aplicação. Os paco-
tes Básico e Intermediário usam o software eMEGAsim com base no 
MATLABTM / SimulinkTM e ambiente SimPowerSystemsTM, tornando 
seu uso fácil para simular linhas de transmissão e dispositivos de pro-
teção. O pacote Profissional fornece não apenas o eMEGAsim, mas 
também o HYPERSIM, um poderoso software EMT desenvolvido pelo 
IREQ (Canadá) com colaboração do RTE (França) e CEPRI (China). Hoje 
a OPAL-RT fornece para o setor acadêmico uma solução desenvolvi-
da e usada por concessionárias de energia internacionais. 

Exemplos de componentes a serem simulados

Sistemas de potência: Linhas de transmissão longas; Transforma-
dores; Disjuntores; Reles de proteção; Cargas; Geradores; HVDC; 
STATCOM; FACTS; entre outros.
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opal-rt eV / HeV
Simulação em Tempo Real - Veículo Elétrico e Híbrido
Para a implementação de um teste HIL (Hardware-In-the-Loop) de uma ECU (Engine Control Unit) a simulação em tempo real deve ser o 
mais próxima possível da realidade. E isto requer modelos adequados, execução rápida dos programas com tempos de reação abaixo de 
poucos microssegundos, e comunicações rápidas de entradas e saídas (I/O). E a OPAL-RT apresenta esta solução com arquitetura FPGA 
e capacidade de processamento que a coloca como líder na simulação de HEV (Hybrid Electric Vehicles) / EV (Electric Vehicles) em tempo 
real e traz o teste HIL para muito próximo da realidade.

Arquitetura:
O sistema de simulação em tempo real de HEV / EV da OPAL-RT é composto por uma CPU e um FPGA, conectados através de PCI-Express. 
A simulação do modelo de motor, por exemplo, é diretamente no FPGA e conectado diretamente as Entradas / Saídas (I/O) para alta 
exatidão / baixa latência. E a dinâmica rápida do motor é simulada no FPGA com passos de tempo na ordem de 1 μs.

Simulação FPgA de Alta Fidelidade

A OPAL-RT fornece modelos de motores elétricos com base em Simulink 
e FPGA tais como: PMSM, IM, SRM, BLDC, DC, AC. Existe também a possi-
bilidade de desenvolver modelos de tempo real de motores atípicos con-
forme necessidade

Importação dos Parâmetros do Motor de Análise de Elementos Finitos 
(FEA)

Com a importação das tabelas de parâmetros do modelo do motor de FEA 
a partir de ferramentas como JMAG, INFOLYTICA ou ANSYS, melhora-se a 
fidelidade da simulação do motor.

Inserção de Falha Virtual em Conversores, Pontes
e Motores Elétricos

Para uma cobertura completa de um teste de uma ECU de HEV / EV exigis-
se a validação do comportamento do controlador sob cenários de falhas 
nos motores elétricos e conversores. A solução da OPAL-RT permite criar 
falhas nos conversores e motores.

opal-rt aeroespacial, deFesa & mecatrôNica
Simulação em Tempo Real – Aplicação na Área Aeroespacial, Defesa e Mecatrônica

A OPAL-RT auxilia fornecedores de sistema de aviação no teste dos controladores fornecendo sistemas de ensaio de alta qualidade e con-
fiabilidade. Para aplicações da área marítima, terrestre, aérea e espacial, a OPAL-RT fornece soluções de simulação em tempo real para 
organizações inovadoras, como a Embraer, que oferece ROI, economia de tempo e melhoria da qualidade para os mais sofisticados projetos 
aeroespaciais e de defesa. A simulação em tempo de real de sistemas elétrico, mecânico, hidráulico e pneumático em CPU e FPGA permite 
aos pesquisadores desenvolver e testar vários dispositivos e controladores usando tecnologia Hardware-in-the-Loop (HIL) com execução 
mais rápida que na simulação offline. 

NOVADIDACTA.COM.BR
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Para a implementação de um teste HIL (Hardware-In-the-Loop) de uma ECU (Engine Control Unit) a simulação em tempo real deve ser o mais próxima possível da 
realidade. E isto requer modelos adequados, execução rápida dos programas com tempos de reação abaixo de poucos microssegundos, e comunicações rápidas de 
entradas e saídas (I/O). E a OPAL-RT apresenta esta solução com arquitetura FPGA e capacidade de processamento que a coloca como líder na simulação de HEV 
(Hybrid Electric Vehicles) / EV (Electric Vehicles) em tempo real e traz o teste HIL para muito próximo da realidade.

Arquitetura:
O sistema de simulação em tempo real de HEV / EV da OPAL-RT é composto por uma CPU e um FPGA, conectados através de PCI-Express. A simulação do modelo 
de motor, por exemplo, é diretamente no FPGA e conectado diretamente as Entradas / Saídas (I/O) para alta precisão / baixa latência. E a dinâmica rápida do motor 
é simulada no FPGA com passos de tempo na ordem de 1 μs.

A OPAL-RT auxilia fornecedores de sistema de aviação no teste dos controladores fornecendo sistemas de ensaio de alta qualidade e confiabilidade. Para aplicações 
da área marítima, terrestre, aérea e espacial, a OPAL-RT fornece soluções de simulação em tempo real para organizações inovadoras, como a Embraer, que oferece 
ROI, economia de tempo e melhoria da qualidade para os mais sofisticados projetos aeroespaciais e de defesa.
A simulação em tempo de real de sistemas elétrico, mecânico, hidráulico e pneumático em CPU e FPGA permite aos pesquisadores desenvolver e testar vários 
dispositivos e controladores usando tecnologia Hardware-in-the-Loop (HIL) com execução mais rápida que na simulação offline. 

A OPAL-RT fornece modelos de motores elétricos com base em Simulink e FPGA 
tais como: PMSM, IM, SRM, BLDC, DC, AC. Existe também a possibilidade de de-
senvolver modelos de tempo real de motores atípicos conforme necessidade.

Com a importação das tabelas de parâmetros do modelo do motor de FEA a 
partir de ferramentas como JMAG, INFOLYTICA ou ANSYS, melhora-se a fideli-
dade da simulação do motor.

Para uma cobertura completa de um teste de uma ECU de HEV / EV requer-
se a validação do comportamento do controlador sob cenários de falhas nos 
motores elétricos e conversores. A solução da OPAL-RT permite criar falhas nos 
conversores e motores.

OPAL-RT EV / HEV
Simulação em Tempo Real - Veículo Elétrico e Híbrido

OPAL-RT Aeroespacial, Defesa & Mecatrônica
Simulação em Tempo Real – Aplicação na Área Aeroespacial, Defesa e Mecatrônica

Simulação FPGA de Alta Fidelidade:

Importação dos Parâmetros do Motor de Análise 
de Elementos Finitos (FEA):

Inserção de Falha Virtual em Conversores, Pontes 
e Motores Elétricos:
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rtB2000
Osciloscópio Digital - “Power of 10”

Alto desempenho e excelente combinação de até 10 instrumentos em um. A ferramenta perfeita para uso em aplicações de pesquisa, de-
senvolvimento e experimentos de laboratórios de ensino.  O RTB2000 é o primeiro de sua categoria a oferecer tela de 10,1 polegadas “tou-
ch-screen” capacitiva, proporcionando ainda a mais alta resolução em sua classe (1280 × 800 pixels). Esta característica proporciona acesso a 
todas as funcionalidades do instrumento, facilidade de navegação através dos menus “pop-up” e capacidade de verificação de sinais através 
do multi-toque em tela, para ampliar ou mover uma forma de onda. Funciona como o seu smartphone.

O R&S® RTB2000 oferece aos usuários mais do que apenas um Osciloscópio. Ele também inclui funções de Analisador lógico, Analisador de 
protocolo, Gerador de formas de ondas arbitrárias, Gerador de padrão lógico, Voltímetro digital, Contador de frequências, Máscara de testes 
e muito mais.  Com a capacidade de análise dos mais variados tipos de sistemas eletrônicos de maneira fácil e eficiente, além de oferecer 
diversas opções de customização e upgrades, o RTB2000 proporciona excelente proteção e retorno do investimento, a um preço extrema-
mente atrativo.

Especificações técnicas

• Versões de 70 MHz a 300 MHz - 2 e 4 canais;
• Conversor A/D de 10-bit (até 4 vezes mais resolução);
• 10 Msamples de memória por canal, 20 MSamples máximo (capture 

até 10 vezes mais);
• Taxa de amostragem máxima de 2,5 GSa/s;
• Display de 10,1 polegadas “touchscreen” capacitivo WXGA - 1280 x 800 

pixels;
• Taxa de aquisição de 50.000 formas de onda por segundo;
• Análise de FFT;
• Função Education-mode, permite a desativação das funções automá-

ticas;
• Função Máscara de testes;
• 16 canais digitais com taxa de aquisição de 1,25 GSa/s por canal e 10 

MSample de memória;
• Gerador de formas de ondas arbitrárias 25 MHz;
• Gerador de padrão lógico 50 MBit/s (gera sinais I2C, SPI, UART, CAN/

LIN);
• Função History e Memória segmentada - até 160 MSamples de Grava-

ção e “Playback”;
• Trigger e decodificação dos mais diversos tipos de protocolos seriais, 

incluindo opções para I2C/SPI, UART/RS-232, CAN/LIN; 
• Comunicação Ethernet e USB inclusas como padrão.

Analisador de protocolo Analisador Lógico Gerador de padrão e 
forma de onda

Osciloscópio

1. Osciloscópio digital
2. Analisador lógico
3. Analisador de protocolo
4. Analisador de frequências (FFT)
5. Gerador de formas de ondas arbitrárias

6. Gerador de padrão lógico
7. Voltímetro digital
8. Contador de frequências
9. Máscara de testes
10. Modo memória de histórico e segmentada

Suas 10 funcionalidades
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série Hmo1002
osciloscópio digital

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 100 / 200 / 300 
MHz, taxa de amostragem em tempo real de 2 Gsample / s, compri-
mento máximo de memória de 2 Mpontos, alta sensibilidade de até 1 
mV / div, 2 canais de entrada, múltiplas funcionalidades e preço com-
petitivo - isto é o que torna o osciloscópio digital R&S®HMO1202 tão 
especial. Inclui uma ampla gama de upgrades opcionais, fornecendo 
uma verdadeira proteção do investimento para o futuro.

série Hmo1202
osciloscópio digital

série Hmo3000
osciloscópio digital

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 300 / 400 / 500 
MHz, taxa de amostragem em tempo real de 4 Gsample / s, compri-
mento máximo de memória de 8 Mpontos, alta sensibilidade de até 1 
mV / div, 2 ou 4 canais de entrada, múltiplas funcionalidades e preço 
competitivo - isto é o que torna o osciloscópio digital R&S®HMO3000 
tão especial. Inclui uma ampla gama de upgrades opcionais, fornecen-
do uma verdadeira proteção do investimento para o futuro.

série rtm2000
osciloscópio digital

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 200 / 350 / 500 
MHz / 1 GHz, taxa de amostragem em tempo real de 5 Gsample / s, 
display de 8,5´´ XGA de alta resolução (1024 x 768 pixels), compri-
mento máximo de memória de 20 Mpontos, alta sensibilidade de 
até 1 mV / div, 2 ou 4 canais de entrada, múltiplas funcionalidades 
e preço competitivo. Inclui uma ampla gama de upgrades opcionais, 
fornecendo uma verdadeira proteção do investimento para o futuro.

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 50 / 70 / 100 
MHz, taxa de amostragem em tempo real de 1 Gsample / s, compri-
mento máximo de memória de 1 Mpontos, alta sensibilidade de até 
1 mV / div, 2 canais de entrada, múltiplas funcionalidades e preço 
competitivo - isto é o que torna o osciloscópio digital R&S®HMO1002 
tão especial. Inclui uma ampla gama de upgrades opcionais, forne-
cendo uma verdadeira proteção do investimento para o futuro.

série rto2000
osciloscópio digital

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 600 MHz a 4 
GHz, taxa de amostragem em tempo real de 10 Gsample / s, tela de 
12,1 polegadas Touch Screen com alta resolução (1280 x 800 pixels), 
comprimento máximo de memória de 50 Mpontos por canal, alta sen-
sibilidade de até 1 mV / div, 2 ou 4 canais de entrada, múltiplas funcio-
nalidades e preço competitivo. Inclui uma ampla gama de upgrades 
opcionais, fornecendo uma verdadeira proteção do investimento para 
o futuro.

série rte1000
osciloscópio digital

Osciloscópio estado da arte com largura de banda de 200 MHz a 2 GHz, 
taxa de amostragem em tempo real de 5 Gsample / s, tela de 10,4 pole-
gadas Touch Screen com alta resolução (1024 x 768 pixels), comprimento 
máximo de memória de 10 Mpontos por canal, alta sensibilidade de até 
500 μV / div, 2 ou 4 canais de entrada, múltiplas funcionalidades e preço 
competitivo. Inclui uma ampla gama de upgrades opcionais, fornecendo 
uma verdadeira proteção do investimento para o futuro.
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série Fpc1000
analisador de espectro

Analisador de espectro compacto e profissional para faixa de frequên-
cia de 9 kHz a 3 GHz ou 6 GHz, com resolução de banda de 10 Hz a 
3 MHz, alta sensibilidade < -141 dBm (1 Hz) e opcionalmente < -161 
dBm (1 Hz) com pré-amplificador, alto TOI (Third Order Intercept) > 10 
dBm, baixa incerteza de medição < 1 dB, modelos com opção de gera-
dor de varredura interno, interface LAN e USB para controle remoto e 
transferência de dados e software R&S®FSCView para documentação 
simples das medições.

série Fsc
analisador de espectro

série FsH
analisador de espectro portátil

Analisador de espectro portátil, profissional, de design robusto e re-
sistente para faixa de frequência de 9 kHz a 3,6 GHz / 8 GHz / 13,6 GHz 
/ 20 GHz, que inclui em um único equipamento o analisador de rede 
vetorial, analisador de modulação e Power Meter. Apresenta baixa in-
certeza de medição < 1 dB, largura de banda de demodulação de 20 
MHz, bateria de Lithium-ion de fácil substituição com até 4,5 h para 
operação e baixo peso < 3 kg.

spectrUm rider série FpH
analisador de espectro portátil

Analisador de espectro portátil, profissional, de design robusto e resis-
tente para faixa de frequência de 5 kHz a 2 GHz / 3 GHz / 4 GHz, com 
um sólido desempenho de RF, incluindo ruído de fase de -105 dBc (1 
Hz) em 100 kHz de Offset para a portadora, incerteza de medição de 
0,5 dB e alta sensibilidade com DANL típico < -163 dBm até 3 GHz. Ideal 
para uso em campo com bateria de 8 horas e peso de 2,5 kg, possui 
display de 7 polegadas Touch Screen, entrada para USB Flash Drive e 
micro SD Card e interfaces LAN e USB.

Analisador de espectro de baixo custo para faixa de frequência de 5 
kHz a 1 GHz, 2 GHz ou 3 GHz, com tela de 10,1 polegadas e resolução 
WXGA (1366 x 768 pixels), máxima potência de entrada de +30 dBm, 
DANL em 1 GHz de -142 dBm / -158 dBm com pré-amplificador insta-
lado, resolução de banda de 1 Hz a 3 MHz em 1/3 passos, análise de 
sinais em modo “Receiver” ideal para EMI Debugging, interface USB e 
Ethernet, e controle remoto através de Ethernet como padrão.

série smc100a 
gerador de rF

Gerador de RF compacto de ótima relação custo / benefício, para faixa 
de frequência de 9 kHz a 1,1 GHz ou 3,2 GHz, máximo nível de saída 
> +17 dBm (típico), baixo ruído de fase SSB de -111 dBc típico (f = 1 
GHz, 20 kHz Offset portadora, 1 Hz de largura de banda), atenuador 
eletrônico instalado e integrado à proteção de sobre tensão, modula-
ções AM / FM / PM / pulso fornecidas como padrão e interfaces USB e 
Ethernet para controle remoto.

série HmF
gerador de sinais arbitrários

Gerador de sinais arbitrários para faixa de frequência de 10 μHz a 25 
MHz e 50 MHz, com forma de onda triangular até 10 MHz, tensão de 
saída de 5 mV a 10 V (Vpp) em carga de 50 Ω, THD de 0,04% (f < 100 
kHz), forma de onda senoidal, quadrada, rampa / triangular, pulso e 
arbitrária (incluindo formas de ondas prédefinidas, como ruído rosa / 
branco, cardíaca, subida / descida exponencial), modulações AM, FM, 
pulso, PWM, FSK (interno e externo), função arbitrária com 250 Msam-
ple/s e interfaces RS232 / USB.
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série Hmc804X
Fonte de alimentação

Multímetro digital de bancada para faixa de medição de DC a 100 kHz, 
com resolução de 1 μV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz e 0,1 ˚C/˚F, precisão 
básica de 0,015% (DC), medidas True RMS (AC e AC+DC), display de 5 
¾ dígitos (480.000 contagens), visualização de três medições simultâ-
neas, taxa de aquisição de até 200 medições / s, funções matemáticas, 
teste de limite, mínimo e máximo, resistência a 2 e 4 fios, e interfaces 
USB-TMC/-VCP, Ethernet, (GP-IB opcional).

Hmc8012
multímetro de Bancada

Hm8118
medidor lcr

Medidor LCR para faixa de frequência de medição de 20 Hz a 200 kHz 
(69 passos), com precisão básica de 0,05%, taxa de aquisição de até 12 
medições / s, seleção automática ou manual do tipo de circuito (serial, 
paralelo), funções de medição de L / C / R / |Z| / X / |Y| / G / B / D / Q / ϕ 
/ Δ / M / N, medição de parâmetro de transformador (indutância mútua 
e relação de indutância), polarização DC interna e externa e interfaces 
RS-232 / USB.

Hm8123
Frequencímetro Universal

Frequencímetro universal para faixa de medição de DC a 3 GHz, com 
entradas A / B (BNC) para DC a 200 MHz e C (SMA) para 100 MHz a 
3 GHz, impedância de entrada A / B de 50 Ω ou 1 MΩ (selecionável) 
com sensibilidade de 25 mV e C de 50 Ω com sensibilidade de 30 mV, 
9 funções de medição, display com resolução de 10 dígitos, base de 
tempo de 400 MHz com estabilidade de 0,5 ppm, entrada / saída de 
referência (10 MHz) via conector BNC e interfaces RS232/USB (GP-IB 
opcional).

Fonte de alimentação com 100 W de potência máxima de saída, em 
versões com saída única, dupla ou tripla. Apresenta tensão variável 
de 0 a 32 V e corrente até 10 A no modelo de 1 canal, alta eficiência 
de energia, baixo índice de ripple residual, controle de operação série 
ou paralelo via função V/I Tracking, proteção contra sobre tensão em 
todas as entradas (OVP), fusível eletrônico (FuseLink), função EasyArb 
para uso de curvas V/I pré-definidas e função Data Logging através de 
entrada USB Flash Drive.

série ZVl 
analisador de rede

Analisador de rede vetorial compacto para medição na faixa de fre-
quência de 9 kHz a 3 GHz / 6 GHz / 13,6 GHz (com versão para 75 Ω de 
9 kHz a 3 GHz). Possui conjunto de teste bidirecional completo de duas 
portas para mostrar todos os 4 parâmetros S, com faixa de potência de 
-60 dBm a +10 dBm (típico), faixa dinâmica típica de 123 dB, opcional 
para análise espectral completa e para medida de potência, número 
de pontos de medida selecionável de 2 a 4001, e interface LAN (GP-IB 
opcional).

Hmc8015
analisador de potência

Analisador de potência para faixa de medição de DC a 100 kHz, com 
detecção automática de entrada AC / DC, taxa de amostragem de 500 
kSample/s, resolução de 2 x 16-bit (tensão e corrente), tensão máxima 
de entrada de 600 VRMS, corrente máxima de entrada de 20 ARMS, 
precisão básica de 0,05%, parâmetros de medição P / S / Q / Urms / 
Uavg/ UTHD / Irms / Iavg / ITHD / FU / FI / FPLL / λ / Φ / Wh+ / Wh- / 
Wh / Ah+ / Ah- / Ah, opcionais para análise avançada com função osci-
loscópio / TrendChart / medida Inrush / visualização de harmônicos e 
interfaces USB, Ethernet e GP-IB.
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câmera acústica
Ouça com seus olhos 

A Câmera Acústica da GFAI Tech foi trazida ao Mercado em 2001 
como sendo um sistema pioneiro na localização de fontes sonoras!

A Câmera Acústica permanece sendo “A Original” e continua 
superando qualquer produto concorrente tanto tecnicamente quanto 
quando é aplicada ‘em campo’ – o que é comprovado pela confiança e 
pelo número cada vez maior de clientes de várias indústrias, que vão 
desde a automotiva até a espacial, engenharia e consultoria.

Matriz de microfones

• Formação do feixe – Holografia – Intensidade;

• Estão disponíveis várias geometrias fixas, assim como desenhos 
customizados de matrizes ;

• Leve e acusticamente transparente;

• Câmera óptica HD para obtenção de imagens de referência.

Gravador de dados

• Amostragem síncrona em 192 kHz & gravação com 32 Bit para 
todos os canais dos microfones da matriz;

• 168 canais para microfones da matriz / gravador de dados;

• Sinais digitais e analógicos adicionais.

Software “NoiseImage“

• Mapeamento acústico em 2D e 3D;

• Funcionalidades extensivas para uma análise eficiente;

• Algoritmos avançados: Apagador Acústico, Algoritmos com faixa 
dinâmica alta, CleanSC, Formação de feixe ortogonal, Formação 
de feixe rotacional;

• Computação GPU para pós-processamento acelerado.

O sucesso da GFAI Tech é fundamentado em três pilares: inovação, 
padrões restritos de qualidade e a sólida capacidade de engenharia 
do nosso time. Nós estamos em contato constante com os nossos 
clientes de todas as partes do mundo e utilizamos o retorno que eles 
nos dão para desenvolver ainda mais a Câmera Acústica e adaptar o 
sistema às necessidades dos nossos clientes.
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Projeto de Som – gerenciamento de Qualidade – Redução de Ruído

• Áreas de aplicação: Automotiva, aeroacústica, aviação, ferroviária, 
engenharia mecânica, ruído ambiental, ruído de tráfego, acústica de 
salas e edifícios, projeto de som e muito mais.



Uma solução completa para otimizar totalmente o 
fluxo de trabalho em todas as etapas do produto/projeto

Automation Studio™ é um software único para projeto e simulação que cobre todas as tecnologias utilizadas 
em um projeto/máquina incluindo hidráulica, pneumática, elétrica, controles, IHM e comunicação durante todo 
ciclo de vida do produto. Ele ajuda a combinar facilmente estas tecnologias para projetar, documentar e simular 
sistemas por completo.

Hidráulica e Pneumática Dimensionamento de Componentes Eletrotécnica Sistema Elétrico Unifilar

Controles Elétricos CLP Lógica Ladder Validação de Sistemas e Simulação Manutenção e Diagnósticos

VASTECNOLOGIA.COM.BR130



Os conhecimentos práticos dos operadores de máquinas CNC são necessários em mais de 500.000 atividades de 
manufatura. Um operador de máquina CNC necessita de conhecimentos na operação de máquinas CNC, mas não 
é um maquinista / programador. Diferente da maioria dos cursos de treinamento CNC disponíveis atualmente, 
o Curso para Operador de Máquina CNC da Amatrol foi desenvolvido em parceria com um grande fabricante 
global especialmente para operadores de máquinas, com direcionamento e foco nas práticas chaves que estes 
operadores necessitam.

características principais do curso

• Totalmente online com atividades práticas nos simuladores;

• Simuladores virtuais interativos e realísticos;

• Rico em multimídia (animações 3D, vídeos, gráficos ...);

• Recomendado para Certificação NIMS (National Institute for 
Metalworking Skills);

• Total de 24 módulos de aprendizado;

• Mais de 130 práticas e mais de 80 horas de aprendizado.

conteúdo do curso para operador de máquina cNc da amatrol

• Medição básica

• Leitura Impressa 1 (Desenhos de múltiplas visualizações)

• Leitura impressa 2 (Desenhos de seção e fixadores)

• Ferramentas de medição de precisão

• Calibração dimensional

• Leitura impressa 3 (Dimensionamento geométrico e tolerância)

• Tolerâncias de orientação

• Tolerâncias de forma

• Tolerâncias de localização

• Processos de usinagem

• Operação de furadeira

• Processos internos de usinagem

• Operação de máquina de fresa

• Produção de fresagem

• Operações de torneamento

• Produção de torneamento

• Introdução à usinagem CNC

• Operação da fresadora CNC

• Operação de programa CNC

• Operações de torneamento CNC

• Operação de esmerilhamento CNC

• Solução de problemas e manutenção da máquina CNC

• Introdução ao SPC

• Gráficos de controle

Para mais informações, acesse:

VASTECNOLOGIA.COM.BR/TREINAMENTOS

Curso online de operador de máquinas CNC




