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VAS TECNOLOGIA

VAS
TECNOLOGIA
Empresa
A VAS Tecnologia, uma empresa do Grupo NOVA DIDACTA, foi criada por profissionais de tecnologia e fornece soluções diferenciadas 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, China, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra,
Irlanda, Itália e Japão, a VAS Tecnologia oferece soluções de ponta para a área industrial nos segmentos de metrologia, engenharia reversa e ensaios
de materiais.
A VAS Tecnologia também fornece avançadas soluções em sistemas para treinamento industrial em diversas áreas tecnológicas 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 engenharia,
produção, controle de qualidade, simulação
em tempo real, ensino e pesquisa e
treinamento profissional.

VISÃO
Ser reconhecida por seus clientes,
colaboradores e sociedade, como uma
empresa inovadora, referência no
desenvolvimento de conhecimento e
produtos, compartilhando seus resultados
e estimulando a criatividade em busca
da melhoria contínua de seus projetos e
serviços.

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

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 prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos a VAS TECNOLOGIA, clientes, colaboradores, fornecedores e
sociedade, permitindo o crescimento sustentável e a melhoria contínua do negócio.

CENTRO DE TREINAMENTO
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.
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Medição de força e torque
Configurando um sistema Mark-10

6

Sistemas de ensaio de força

Sistemas de ensaio de torque

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.

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
disponíveis.

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 indicação
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.

2 - Medidor de torque - mede e exibe o torque que está sendo
produzido na amostra em ensaio. Escolha um indicador de força /
torque com o sensor remoto da Série R50, ou o TT03 básico tudo-emum. 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 ±0,2%

Precisão ±0,3%

Precisão ±0,5%

Amostragem 3000 Hz

Amostragem 2000 Hz

Amostragem 500 Hz

Precisão ±0,1%
Amostragem 14000 Hz

Amostragem 7000 Hz

Resolução 1/5000

Resolução 1/2000

USB, RS-232, Mitutoyo (digimatic), analógica
Software MESURTM Lite incluso

Resolução 1/1000
USB

-

(11) 4232-3280
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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

USB

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
universais, mandris
intercambiáveis

Sensores de torque de
extensão de chave

Sensores de torque
estáticos

Sensores de torque de
fechamento

Série R01

Série R03

Série R06

Série R02

Série R05

Sensores de tração /
compressão

Sensores de tração /
compressão em linha

Sensores de tração de
fios crimpados

Sensores compactos de
compressão

Sensor de tração /
empurrar

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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.
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ES05

Força, Manual, 150 N,
Curso 38 mm, Alavanca
carregada por mola

ES10

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

ES20

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

ES30

TSB100

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)

(11) 4232-3280
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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 aplicações 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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Garras e 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.
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Série G1001

Série G1002

Série G1085

Série G1076

Série G1092

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

Garras para terminal
de fio

(11) 4232-3280
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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.

WT3-201

WT3-201M

Série E

Conjuntos de ensaios ergonômicos
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Estes conjuntos tornam as análises de tarefa de trabalho e as análises
de ensaios 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
Compatibilidade
Tipo de dados
Controle de movimento
Análises e gráficos
Número máximo pontos

MESURTM Gauge Plus

MESURTM Lite

Instrumentos, estruturas de ensaio, mostradores de curso

Somente instrumentos

Carga vs. tempo / carga vs. curso / personalizado

Carga vs. tempo

x

√
√

x
x

Ilimitado

5000

0,000001 - 50/s

0,1 - 10/s

Cálculos estatísticos

√

x

Exportar para Excel

√

√

Tabulação de dados

√

√

Sim, com campos e gabaritos personalizados

x

Salvar e restaurar dados

√

x

Salvar e restaurar configurações

√

x

Amostragem

Relatórios

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Aplicações para medição de força e torque
Principais indústrias
1. Dispositivos médicos e biomédicos
2. Embalagem
3. Automotivo e aeroespacial
4. Manufatura
5. Produtos de consumo
6. Plásticos
7. Alimentação e bebidas
12

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

Carga superior

Ensaio de esmagamento de
embalagem
(11) 4232-3280
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Plásticos

Teste de flexão, 3 e 4 pontos

Teste de tração

Força de compressão
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Automotivo e aeroespacial

Teste de acionamento de
alavanca

Teste de tração de molas

Teste de cabos conectorizados

Teste de tração em
brinquedos

Componentes em placas de circuito
impresso

Tração e compressão

Teste de força de acionamento
de botoeiras

Ergonomia e análises de tarefas e medicina do trabalho

Empurrar
VASTECNOLOGIA.COM.BR

Avaliação de força
muscular

Levantamento

METROLOGIA
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Projeto robusto que utiliza
motores lineares e
rolamentos mecânicos.

(11) 4232-3280
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XTREME

Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC não cartesiana
Projetada usando uma estrutura não cartesiana e utilizando motores
lineares e mancais mecânicos, como o seu próprio nome sugere, a MMC
(máquina de medir por 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 rápidas 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 temperatura
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.
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Acessórios opcionais
• Rack com troca automática com 3 portas e módulo para apalpador
TP20;
• Kit de fixação.

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.

Z

Modelos

350

Curso dos eixos (mm)

Min linear
X 300
Y 300
Z 200

Dimensões externas (mm)

X 790
Y 900
Z 2030

X 905
Y 1140
Z 2195

Exatidão volumétrica

3µm + L/250μm

3µm + L/250μm

Resolução da escala

0.5µm

0.5µm

Faixa de temperatura

0 - 45°C

0 - 45°C

Mesa

Placa de granito maciça

Placa de granito maciça

Máximo vetor de velocidade

500mm/sec

500mm/sec

Máximo vetor de aceleração

750mm/sec²

750mm/sec²

Consumo de ar

Nenhum

Nenhum

Pressão de ar requerida

Não necessária

Não necessária

Capacidade de carga da mesa

100kg

100kg

VASTECNOLOGIA.COM.BR

X

Y

Especificações
500
Circular
Ø359
200

Min linear
X 400
Y 400
Z 270

Circular
Ø510
270

METROLOGIA
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Novo pórtico, redesenhado para
garantir rigidez e exatidão.

A MMC Zenith 3 fornecida com o joystick Deva 031 touch screen e monitor de 22”.

(11) 4232-3280

METROLOGIA

ZENITH 3

Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC
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 por 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.
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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.

Sensores e apalpadores suportados

Acessórios opcionais

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

• Compensação automática
da temperatura;
• Sistema de câmera CCD;
• Opção de contra
iluminação colimada.

Especificações
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

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)

Z

Y

X

*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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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O design de última geração garante
máxima rigidez para proporcionar
maior velocidade e melhor exatidão.

A MMC Azimuth é fornecida com o joystick Deva 031 touch screen e monitor de 22”.
(11) 4232-3280

METROLOGIA

AZIMUTH

Máquina de medir por coordenadas tridimensionais CNC
O portal revolucionário da MMC (máquina de medir por 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.

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.
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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

Sensores e apalpadores suportados

Acessórios opcionais

Consumo de ar

50 l/min (1.8 cfm)

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

• Compensação automática
da temperatura;
• Sistema de câmera CCD;
• Opção de iluminação
colimada;
• Placa de carregamento
para cargas de até 6
toneladas.

Pressão de ar requerida

4 bar (60 psi)

Z

X
Y
*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.
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Máquina na versão manual.

Máquina na versão CNC.

Também disponível com desempeno de granito.

(11) 4232-3280
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AXIOM TOO

Máquina de medir por coordenadas tridimensionais manual / CNC
Rápida, precisa e confiável, a MMC (máquina de medir por 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 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.
Características
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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

• 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.
Sensores e apalpadores suportados

Acessórios opcionais

• MH20i;
• RTP20;
• PH10T (com TP20, TP200);
• PH20;
• PH10M (com SP25);
• PH6M (com SP25).

• Compensação automática
da temperatura;
• Joystick de comando em
Touch Screen;
• Sistema de câmera CCD;
• Opção de contra
iluminação colimada.

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)

Z

Y

X

*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.
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Opções de apalpadores
Acessórios
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:
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Apalpador TP8

Cabeçote apalpador RTP20

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.

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.

Cabeçote apalpador MH20i

Cabeçote apalpador PH10M

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.

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.

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.
* PH10M com apalpador de escaneamento SP25M

Opções comuns de apalpadores para o PH10T
TP20

TP200

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.

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.

(11) 4232-3280
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Cabeçote apalpador PH20

Cabeçote apalpador PH6M

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.

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
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

SOFTWARE DE VISÃO

Módulo de software
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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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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CÂMERA MMC

Toque e visão na mesma máquina
O sistema de câmera Aberlink oferece a possibilidade de realizar medição sem contato em
todas as máquinas Aberlink tipo pórtico. 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.
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);
A opção de ter uma iluminação
• Campo de visão: mínimo de 9,5mm | máximo de 125mm;
de retorno colimada está
•Tamanho de pixel: mínimo de 4,8μm | máximo de 48μm.
disponível para quando for medir
componentes 3D ou pequenos.

(11) 4232-3280

METROLOGIA

ABERLINK 3D

Tornando fácil a medição
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.
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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.

Características

Ferramentas de programação

Formatos de relatórios

• 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.

• Programação de ensinar e 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.

• 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 e soltar;
• SPC em tempo real;
• Combinação de múltiplas visualizações;
• Exporta para o Excel;
• Relatório de dados históricos.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Módulo de software

Programação a partir do CAD

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.

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.

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.

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.

Características
Formatos CAD

Alinhamentos

• Importação e exportação em IGES
ou STEP;

• Melhor ajuste para nuvem de
pontos;

• Exportação em DXF;

• Melhor ajuste para atributos;

• Modelos redimensionados;

• Melhor ajuste para restrições;

• Medição simples de componentes
complexos.

• Relatórios gráficos e tabulados;
• Exportação para Excel.

Formatos de relatório
• Etiquetas de identificação sobre o
CAD;

• Combinação de múltiplas
visualizações;

• Gráficos coloridos de desvio;

• Relatórios gráficos e tabulados;

• Marcadores com pontos coloridos;

• Exportação para Excel.

• Opções configuráveis de cores;

(11) 4232-3280
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Sistemas de fixação

Sistemas de fixação para tecnologia 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.

“Sistemas modulares de fixação
garantem velocidade, economia,
conservação de recursos e resultados
confiáveis de medição.”
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Os modelos CAD disponíveis da DK dão suporte ao planejamento de
fixações para medição e sua documentação.

Vantagens dos produtos DK
» Montagem rápida

» Pontos de medição acessíveis

» Configurações reproduzíveis

Os elementos modulares que se encaixam
perfeitamente possibilitam que fixações de fixação
completa sejam facilmente construídas e peças
sejam rapidamente sujeitadas.

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.

Após o primeiro processo de medição, peças
adicionais sempre podem ser localizadas na mesma
posição. Medições repetidas podem ser executadas
no modo automático, o que reduz o tempo de
medição.

» Medição segura

» Baixo custo de fixação

As partes que estão sendo medidas são sujeitadas
com grande estabilidade. Os resultados de medição
não são falsificados e o processo de medição é
realizado sem interrupção.

O inteligente conceito DK, com uma grande gama de
seleção de módulos padrão, possibilita a construção
de estruturas de fixação simples ou complexas
sem a necessidade de usinar peças especiais. A
configuração pode ser repetidamente desmontada
e remontada numa nova configuração.
A alta resistência ao desgaste garante muitos anos
de uso repetido. Isso reduz sustentavelmente
tempos de processamento por novos produtos e
consequentemente economiza custos de fixação.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

» Sistemas combináveis
A extensão dos sistemas modulares e as escolhas das
especificações dos módulos 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.

METROLOGIA

SPANNFIX

Sistema de fixação para medição por apalpação

Função
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
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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.

Vantagens
• 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.
Módulos
Placas base, elementos estruturais ajustáveis, elevadores ajustáveis, enorme seleção de elementos de fixação como morsas, placas, prendedores de
pequenas peças, contraponta, tensionadores de tiras, fixadores magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

(11) 4232-3280
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QUADERFIX

Sistema de fixação para medição por apalpação

Função
Fixação altamente estável de peças grandes e pesadas com um sistema
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 preocupação, 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 através do sistema universal
pensando no sistema DK além do programa QUADERFIX atual.
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Vantagens
• 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.

Módulos
Placas base, componentes e suportes verticais e horizontais, assim como uma enorme seleção de elementos de fixação do sistema SPANNFIX
para se adequar a qualquer geometria de peça.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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NADELFIX

Sistema de fixação para medição por apalpação
Função
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.
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Vantagens
• 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.

Módulos
Guias com ranhura dentada, sujeitadores de mola aplicáveis diretamente, elementos estruturais ajustáveis e uma enorme seleção de elementos
de fixação como morsas, placas, prendedores de pequenas peças, fixadores magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

(11) 4232-3280
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SCHIENENFIX

Sistema de fixação para medição óptica e multi sensorial
Função
Módulos do sistema para máquinas de metrologia óptica, projetores
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 diversas geometrias,
o que é preferível para processos de medição óptica. 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 dentes. 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.

Vantagens
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• 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.
Módulos
Guias com ranhura dentada, sujeitadores de mola
aplicáveis diretamente, elementos estruturais ajustáveis
e uma enorme seleção de elementos de fixação como
morsas, placas, prendedores de pequenas peças, fixadores
magnéticos, sujeitadores em C e outros elementos.

MICROFIX

Sistema de fixação para peças pequenas
Função

Vantagens

Solução de fixação para peças pequenas de 0,3 a 10 mm. Especialmente
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.

Módulos
Construção especial com paletes intercambiáveis e centros ocos ou
centros com contraponta.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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.

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

Sensores de temperatura para
compensação automática.
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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 22h.

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

Montagem muito precisa do apalpador
reconhecimento automático do apalpador.
Conectores padrão de mercado.

com

Anel padrão de montagem rápida.

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.

(11) 4232-3280
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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.
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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 (3,5 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 22 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.

Avançada tecnologia italiana

Especificações
Faixa de medida Ø

Exatidão volumétrica (mm)

Repetibilidade (mm) ensaio SPAT

Peso (kg)

EVO 6 15

1,5 m

0,018

0,014

7,0

EVO6 20

2,0 m

0,026

0,019

7,2

EVO6 25

2,5 m

0,036

0,022

7,5

EVO6 30

3,0 m

0,048

0,034

7,9

EVO6 40

4,0 m

0,069

0,055

8,3

EVO6 50

5,0 m

0,092

0,078

9,7

EVO6 60

6,0 m

0,125

0,105

12,0

EVO6 70

7,0 m

0,159

0,115

13,2
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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.
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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 (3,5 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 22 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.

Avançada tecnologia italiana

Especificações
Faixa de medida Ø

Exatidão volumétrica (mm)

Repetibilidade (mm) ensaio SPAT

Peso (kg)

EVO7 20

2,0 m

0,034

0,025

7,8

EVO7 25

2,5 m

0,043

0,030

8,1

EVO7 30

3,0 m

0,055

0,037

8,5

EVO7 40

4,0 m

0,080

0,068

8,9

EVO7 50

5,0 m

0,119

0,085

10,6

EVO7 60

6,0 m

0,143

0,127

12,9

EVO7 70

7,0 m

0,179

0,134

14,1

(11) 4232-3280
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EVO X - EVO XR

Braço de medição tridimensional com laser
EVO-X/XR 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 muito mais. EVO-X/XR: 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/XR é o produto para lidar com as necessidades diárias de muitas
indústrias para entregar resultados rápidos e confiáveis.
Excelente Produtividade
Os scanners EVO-X/XR 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/XR imbatível na capacidade de
adquirir a forma e detalhes 3D.
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Laser de luz VERMELHA ou AZUL
A frequência de onda da luz VERMELHA ou AZUL combinada com seus sensores CMOS,
garantem resultados excelentes em qualquer tipo de material. Desempenho perfeito
em condições extremas de uso: cores brilhantes bem como escuras profundas podem
ser digitalizadas facilmente. O software controla automaticamente a potência e a
exposição do laser para se adaptar ao material de digitalização em uso.
Avançada tecnologia italiana

Diferença entre EVO-X e EVO-XR
A diferença entre a versão normal e a versão “R” é a possibilidade de remover o
scanner. O EVO-X possui um scanner integrado fixo, o EVO-XR é uma solução de
scanner removível baseada no Autojoint da Renishaw. Quando precisar de mais
pontas de toque, basta remover o scanner e usar seu sistema como braço normal de
7 eixos com ponta de toque.
Especificações
Máxima velocidade

Exatidão

Máxima frequência

Profundidade de campo

Largura da linha de laser

Alta resolução

384.000 pts/s

Até 6 μm

300 Hz

Até 265 mm

Até 144 mm

Até 0,019 mm

Exatidão com varredura laser (mm) (valores 2σ)
EVO-X / EVO-XR

EVO-X 25

EVO-X 50

EVO-X 100

Peso (kg)

2.0 - 7 eixos

0,038

0,044

0,057

8,3

2.5 - 7 eixos

0,047

0,053

0,066

8,6

3.0 - 7 eixos

0,059

0,065

0,078

9,0

4.0 - 7 eixos

0,084

0,090

0,103

9,4

5.0 - 7 eixos

0,125

0,131

0,144

11,1

6.0 - 7 eixos

0,149

0,155

0,168

13,4

7.0 - 7 eixos

0,185

0,191

0,204

14,6

Exatidão com ponta de toque (mm) (valores 2σ)
EVO-X / EVO-XR

Faixa de medida Ø

Exatidão volumétrica (mm)

Repetibilidade (mm) ensaio SPAT

Peso (kg)

2.0 - 7 eixos

2,0 m

0,034

0,025

8,3

2.5 - 7 eixos

2,5 m

0,043

0,030

8,6

3.0 - 7 eixos

3,0 m

0,055

0,037

9,0

4.0 - 7 eixos

4,0 m

0,080

0,068

9,4

5.0 - 7 eixos

5,0 m

0,119

0,085

11,1

6.0 - 7 eixos

6,0 m

0,143

0,127

13,4

7.0 - 7 eixos

7,0 m

0,179

0,134

14,6
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POLYWORKS Versão Inspector

POLYWORKS Versão Modeler

Software de metrologia 3D industrial

Software de engenharia reversa

Poderosa solução em software de metrologia 3D industrial que utiliza
scanners de nuvem de pontos sem contato, e dispositivos de apalpação
de ponto único baseado em contato, para adquirir e controlar as
ferramentas e as dimensões das peças, identificar e prevenir problemas
de fabricação ou de montagem, guiar montagens de dispositivos através
de medições em tempo real, e monitorar a qualidade dos produtos
montados.

Uma solução abrangente para software de engenharia reversa que
permite extrair entidades CAD ideais – curvas, superfícies, esboços
paramétricos e recursos prismáticos – a partir de modelos poligonais
ou de peças digitalizadas, para funcionar como ponto inicial para a sua
solução de modelagem CAD profissional.
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Geomagic® Control X™
Software de metrologia
É uma plataforma de software de metrologia abrangente que oferece as ferramentas mais
eficientes do setor em fluxos de trabalho diretos. Com o Geomagic Control X, os gerentes
de qualidade estão equipados com controles revolucionários, fáceis de usar, intuitivos e
abrangentes e fluxos de trabalho rastreáveis e repetíveis para o processo de medição de
qualidade. Seus relatórios e análises rápidos, precisos e ricos em informações promovem
ganhos significativos de produtividade e qualidade em qualquer fluxo de trabalho de
fabricação.
Especificações
Suporte para todos os dispositivos de
hardware padrão do setor e amplo suporte
para importação de arquivos

Dimensionamento com reconhecimento
de CAD, suporte para PMI e chamadas de
GD&T abrangentes

Interface amigável, fácil de usar projetada
para profissionais

Análise de múltiplos resultados gera
conhecimento

Processos conduzidos por fluxo de
trabalho, inspeção dinâmica para maior
produtividade

Relatório customizado oferece flexibilidade

Inspeção síncrona proporciona tanto
facilidade de inspeção quanto automação

Processos de sondagem repetíveis com
LiveInspect™

(11) 4232-3280
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POWERINSPECT
Inspeção tridimensional de formas complexas e medição OMV

Software de inspeção de modelos 2D e 3D de formas simples ou complexas com braço articulado
ou pelo processo OMV (On Machine Verification) utilizando a máquina CNC/fresadora. medição
também com mesa tridimensional CNC ou manual.
Integração de fabricação - incorpore no seu processo de usinagem utilizando o mesmo setup de
seu equipamento CNC/fresadora, para o processo de medição de peças e modelo 2D e 3D de
forma simples ou complexa.
Comunicação com vários dispositivos - use uma variedade de equipamentos de medição de
diversos fornecedores.
Suporte para os principais apalpadores do mercado.

METROLOG X4
Software de medição 3D
Acelerador de desempenho real para os seus dispositivos de medição 3D, o Metrolog X4 é a
mais recente evolução do famoso software de inspeção 3D Metrolog XG.
A nova arquitetura Metrolog X4 foi projetada não apenas para beneficiar-se das atuais
tecnologias de computador e sistema operacional (Windows de 64 bits e multiprocessadores)
que aumentam significativamente o desempenho e o rendimento de seu software de
metrologia, mas também visa simplificar o trabalho de medição do seu dia-a-dia. O Metrolog
X4 é um software perfeito de Point Cloud (Nuvem de Pontos) capaz de analisar grandes
volumes de dados.
• Alto desempenho em análise Point Cloud: importação de arquivos de dados grandes
(arquivos CAD, nuvens de pontos, ...);
• Interface ideal: facilidade de uso;
• Conectividade de compatibilidade: todos os dispositivos suportados;
• Dinamicidade: re-computação automática - não há necessidade de refazer a medição;
• Análise aprimorada: melhor na categoria GD&T e relatórios;
• Melhor módulo de análise de nuvem de pontos 3D.
A solução Metrolog X4 incorporada no Catia V5 também foi lançada "Metrolog X4 V5". Esta
solução traz inúmeras melhorias com uma nova interface e maior desempenho. O Metrolog
X4 é projetado para demandas industriais, buscando uma solução simples, segura, eficiente
e perene para seus departamentos de controle de qualidade.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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CMM-MANAGER

Software de metrologia para gerenciamento de MMC
É um software de metrologia completamente integrado para MMCs
(Máquinas de Medição por Coordenadas) manuais, CNC e portáteis.
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O software CMM-Manager para Windows® é, de longe, o software de
inspeção táctil com melhor custo-benefício que funciona com quase
todas as MMCs (Máquinas de Medição por Coordenadas) manuais,
CNC e portáteis. Os usuários obtêm mais resultados utilizando bem
menos tempo através do CMM-Manager, através da automatização
de inspeções seriais ou através da fácil obtenção de alguns pontos no
apalpador.
Ele consiste em um software orientado por tarefas, altamente intuitivo,
possuindo recursos de medição rápida de atributos, medição CAD com
um clique, controle contra colisões através de CAD, simulação virtual,
verificação em tempo real, alinhamento por CAD e por referência
DATUM, e várias outras funções para facilitar o trabalho de medição. A
interface gráfica do usuário baseada em Windows® do CMM-Manager
torna o software ainda mais informativo e interativo.

Possibilidades de atualizações
• MMC manual ou CNC: Nikon Metrology, Sheffield, Mitutoyo, Zeiss,
Hexagon, DEA, Starret, Numerex, Renishaw;
• Atualização em sistemas portáteis: MCA, MMC óptico série K, Faro,
Romer / CimCore.

Especificações
• Programação gráfica baseada em CAD;
• Evita automaticamente as colisões;
• Ferramentas para alinhamento inteligente;
• Seleção automática do ângulo de medição;
• Possibilidade de realização de “saltos” para aumentar o volume de
medição em MMC portátil;
• Análise de melhor encaixe (Best fit) para melhorar a resolução da
inspeção;
• Geração de relatórios gráficos na Web através de ferramenta “Drag
and Drop” (Arrastar e soltar).

Interpretação rápida dos dados através de desvios geométricos locais
representados por códigos de cores

Software fácil de utilizar e capaz de medir peças complexas

(11) 4232-3280
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Verdadeiro recurso de clicar e medir
Usando o verdadeiro recurso de clicar e medir do CMM-Manager, o operador pode escolher qualquer elemento na exibição da tela.
O software seleciona automaticamente o ângulo de medição adequado e gera um caminho livre de colisão. Depois que o operador
confirmar a seleção, o CMM medirá automaticamente o elemento.

Programação gráfica baseada em CAD

Relatório de tolerância assistida por gráficos

O operador pode criar rapidamente programas de inspeção
diretamente do modelo CAD, usando ferramentas de programação
gráfica disponíveis no CMM-Manager. Esses programas de peças
podem ser facilmente modificados e simulados visualmente para
verificar a execução do programa.

Os relatórios do CMM-Manager abrangem recursos de dados
para fácil identificação de elementos e ilustram as dimensões
e tolerâncias na janela gráfica para facilitar a confirmação
visual.

Prevenção de colisão automática

Seleção automática do ângulo de apalpamento

O CMM-Manager modifica de maneira inteligente
do apalpador para evitar obstáculos ao longo
assim que uma colisão de sonda é detectada.
feito automaticamente, garante um caminho
completamente livre de colisões.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

o movimento
do caminho,
Como isso é
de inspeção

Uma economia de tempo real é a capacidade do CMM-Manager
de selecionar automaticamente o melhor ângulo de medição
para medir os recursos. Quando necessário, o software
seleciona vários ângulos de apalpação para inspecionar
elementos difíceis de medir, como furos passantes.
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FREESCAN X3/X5/X7

Scanner laser 3D manual portátil
A nova série FreeScan da SHINNING 3D consiste em scanners
3D manuais ultra portáteis. Ela possui modo de escaneamento
conveniente e flexível, juntamente com a alta exatidão e estabilidade
de um scanner de metrologia 3D. A série FreeScan é aplicável para
uma larga faixa de ambientes de operação e uma variedade de
objetos medidos. Ela pode maximizar a eficiência de escaneamento
para gerar excelentes resultados.
Características
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1. Alta exatidão, alta velocidade, alta resolução
Alta exatidão de até 0,03 mm, alta velocidade de escaneamento de
até 480.000 pontos/s, alta resolução de até 0,05 mm.
2. Alta compatibilidade
Criação de uma rede inteligente e conexão perfeita com os principais
softwares 3D para melhorar a eficiência na operação.
3. Carcaça leve, operação fácil
Sistema de medição 3D manual a laser ultra portátil com somente
0.95 kg.
4. Liberdade total para escaneamento 3D
Escaneamento de todas as dimensões dos objetos, não restrita pelas
dimensões, material, cor e complexidade, etc.
5. Tecnologia de auto posicionamento triangular
As peças medidas podem ser movidas livremente; não se exige uma
instalação fixa; alta exatidão garantida.

Especificações
Modelo

FREESCAN X3

FREESCAN X5

FREESCAN X7

Precisão de medição

Máximo de 0,03mm

Máximo de 0,03mm

Máximo de 0,03mm

Precisão volumétrica

0,02 mm+0,1mm/m

0,02 mm+0,08mm/m

0,02 mm+0,06mm/m

Precisão volumétrica (combinada com o DigMetric)
Resolução

0,020 mm+0,025 mm/m
0,1mm

0,1mm

0,05mm

Velocidade de escaneamento

240.000 scans/s

350.000 scans/s

480.000 scans/s

Faixa de escaneamento único

280x250mm

300x250 mm

300x275 mm

Faixa de escaneamento

100 - 6000mm

100 - 8000 mm

100 - 8000 mm

Distância de trabalho

300mm

300mm

300mm

Profundidade de escaneamento

250mm

250mm

250mm

Programa de suporte para medição estendida
Fonte de luz
Categoria do laser
Software
Formato dos dados de saída

DigiMetric

DigiMetric

DigiMetric

Feixe laser com 6 linhas

Feixe laser com 10 linhas

Feixe laser com 14 linhas

Classe II (seguro para os olhos)
3DScan
STL, ASC, DGM, OBJ, etc., e compatíveis com o software 3D principal

Suporte do sistema OS

Win 10 64bit

Temperatura de operação

-10 para 40 °C

Modo de transmissão

USB 3.0

Peso

0,95 kg

Dimensões

130 x 90 x 310mm

*Nota: A SHINING 3D reserva o direito de explicar qualquer alteração das especificações e figuras.
(11) 4232-3280
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OPTIMSCAN-3M/5M

Scanner laser 3D portátil
Minimiza a diferença de erros e economiza ao máximo o tempo
Esta solução evita erro manual ao realizar a inspeção de dados
diretamente no CAD.
Melhoria dramática na eficiência da produção
O software de inspeção profissional pode gravar todos os passos
e parâmetros: A inspeção de lotes é tão fácil quanto a inspeção
individual, já que o software pode repetir o procedimento de inspeção
automaticamente.
O usuário pode pressionar simplesmente uma tecla para realizar o
trabalho de inspeção para um caso único ou para múltiplas peças.
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Inspeção inteligente
O usuário pode modificar qualquer passo do processo de inspeção e o
software deve atualizar automaticamente todos os passos relacionados.
O usuário possui o direito de modificar até obter o melhor resultado na
inspeção.
Alta resolução
A repetitividade é uma parte importante do processo de controle de
qualidade. A solução de inspeção de dimensão total da SHINING 3D
pode ajudar o usuário a perceber essa repetitividade facilmente. A sua
automação também minimiza a diferença de erros de um usuário para
outro.
OPTIMSCAN-3M
O scanner 3D OptimScan-3M é o scanner 3D padrão oferecido pela
SHINING 3D. É equipado com câmeras de 3,0 megapixels e a tecnologia
mais recente de escaneamento por luz azul, possuindo amplas
aplicações por conta do seu excelente desempenho.

OPTIMSCAN-5M
O scanner 3D OptimScan-5M da SHINING 3D é o mais recente scanner
3D de luz azul do mercado, com característica de alta qualidade na
estrutura, componentes e configuração. Suas câmeras de 5,0 megapixels
e tecnologia de escaneamento com luz azul trazem aos usuários
impressionante velocidade e exatidão de escaneamento, adequado para
aplicações de alta qualidade como nas áreas aeroespacial, automotiva,
indústria de moldes, etc.
APALPADOR 3D
• Compatível com o OptimScan3M/5M;
• Mede facilmente as posições que o
escaneamento sem contato se torna
inacessível, como em furos muito
profundos;
• Tecnologia de medição CMM óptica;
• Transmissão Wireless / Bluetooth;
• Desenho leve e portátil.

Especificações
Modelo

OptimScan-3M

OptimScan-5M

Exatidão de escaneamento único

0,007-0,025 mm

0,005-0,015 mm

0,1 mm/m

0,08 mm/m

<2 s

<1,5s

0,048-0,192 mm

0,04-0,16 mm

100x75 mm /200x150 mm/ 400x300 mm

100x75 mm /200x150 mm / 400x300 mm

100-400 mm

100-400 mm

3,0 MPx2

5,0 MPx2

Luz azul (LED)

Luz azul (LED)

Exatidão volumétrica
Velocidade de escaneamento único
Distância entre pontos
Faixa de escaneamento único
Profundidade de escaneamento
Resolução da câmera
Fonte de luz
Tipo de escaneamento
Alinhamento
Formato dos dados de saída
Requisitos de configuração do PC
Suporte do sistema OS
Temperatura de operação

VASTECNOLOGIA.COM.BR

Escaneamento de luz estruturada sem contato
Auto alinhamento com pontos de referência / alinhamento manual
ASC, STL, PLY, RGE, P3, PF
CPU: Intel core i7 3770 ou melhor
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 670 ou melhor
Memória: 8G DDR3 1600 ou melhor
Win10 64bit
0 - 45°C
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OPTI-SCAN

Sistema de escaneamento por luz branca
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O Opti-Scan 3D é o primeiro sistema de inspeção 3D no mundo que
pode medir superfícies e bordas em 3D. Seu sistema de escaneamento
sem contato por luz branca utiliza uma câmera de alta velocidade e
alta resolução e um projetor LED DLP para escanear as superfícies de
um objeto.
Padrões de luz são direcionados do projetor para a peça, e esses
padrões são adquiridos pela câmera e usados para criar uma nuvem
de pontos 3D da superfície escaneada.
O Opti-Scan 3D entrega as nuvens de pontos com ultra alta resolução
para vários tipos diferentes de arquivos que podem ser utilizados
em virtualmente qualquer pacote de software para inspeção 3D ou
engenharia reversa.
O Opti-Scan 3D pode ser usado como um sistema independente ou
adicionado a um sistema Planar existente, transformando o sistema
Planar em um sistema de medição completo em 2D e 3D.

Compatibilidade do software
O Opti-Scan 3D é neutro quanto a software. Suas saídas consistem em
uma variedade de formatos de arquivos universalmente compatíveis
que podem ser usados por qualquer pacote de software para inspeção
3D ou engenharia reversa como:
• Geomagic Control X;
• Polyworks;
• GOM Inspect;
• Solidworks Scan to 3D.

Inspeção e engenharia reversa

Especialistas em medição de bordas

As aquisições são geradas a partir de padrões de projeção da luz
sobre a peça. Os padrões são adquiridos pela câmera e o nosso
software inovativo então analisa os dados para produzir uma
nuvem de pontos 3D da superfície escaneada. Cada escaneamento
pode conter até 40 milhões de medições de borda e 20 milhões
de medições de superfície. Qualquer área da peça que pode ser
observada pela câmera pode ser medida.

A InspectVision é especialista em medição de bordas e possui a patente
para medição de bordas usando uma luz de fundo. Outros sistemas de
escaneamento 3D podem escanear superfícies, mas eles não podem
medir efetivamente as bordas. Consequentemente, eles são incapazes
de medir peças como componentes em chapas de metal, cuja forma é
definida por suas bordas em vez de ser por suas superfícies.

Os dados da nuvem de pontos podem ser enviados através de
vários tipos diferentes de arquivos que podem ser utilizados em
virtualmente qualquer pacote de software para inspeção 3D ou
engenharia reversa, possibilitando ao usuário:
• Comparar as medições com um modelo CAD nominal e criar um
mapa de desvios codificado por cores com os erros em 3D;
• Medir e comparar o tamanho de posições 2D e/ou 3D de atributos
como furos, ranhuras e cilindros com relação aos valores nominais
do CAD;
• Medir ângulo de dobramento em peças de chapas de metal e
comprimentos de componentes dobrados, etc;
• Criar e analisar seções transversais da peça;
• Realizar uma análise GD&T;
• Criar relatórios de inspeção formatados de forma customizada;
• Fazer a engenharia reversa de superfícies de forma livre e entidades
geométricas a partir dos dados da nuvem de pontos para atribuir
formatos CAD conhecidos.

Exemplo de scanner 3D

(11) 4232-3280
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Automação como padrão
Com o Opti-Scan 3D uma peça pode ser medida e inspecionada com
o clique de um botão ou com o escaneamento de um código de
barras. Dentro de 3 a 4 minutos, o sistema pode automaticamente:
• Converter códigos de barras em localizações de arquivos CAD;
• Escanear a peça a partir de múltiplos ângulos de visualização dentro do hemisfério de visualização;
• Entregar os dados de escaneamento como nuvens de pontos;
• Alinhas as nuvens de pontos aos modelos CAD;
• Criar e imprimir um mapa de desvios codificado por cores;
• Criar e imprimir um relatório de inspeção contendo dados GD&T e
dimensões críticas definidas pelo usuário.
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Escaneamento móvel de grandes volumes
O Opti-Scan 3D também pode ser usado como um scanner 3D
portátil ao colocar seu cabeçote de escaneamento sobre um tripé.
Grandes objetos podem ser medidos ao fixar marcadores de
reposicionamento na superfície da peça ou em uma bancada ou
área de medição. Esses marcadores são então utilizados para
unir automaticamente as várias aquisições separadas. Nesta
configuração, quase qualquer tamanho de objeto pode ser medido.

Importa forma, dimensões,
tolerâncias e informações de
GD&T do arquivo CAD.

360 graus de escaneamentos
laterais são completados,
inclina o scanner para a posição
vertical.

Combina escaneamentos, alinha e
compara-os com o arquivo CAD
para criar um relatório.

1
MIN

11
MIN
MIN

11

MIN
MIN

22
MIN
MIN
MIN

Escaneia a peça, gira
a mesa e repete.

33
MIN
MIN
MIN

Escaneia a peça por
cima para criar um
hemisfério completo de
escaneamento.

Por que escolher o Opti-Scan 3D?
• Inspeção automática em um único clique;
• Tecnologia de escaneamento por luz branca;
• Medição de superfícies e bordas 3D – o único sistema do mundo que pode medir
bordas em 3D;
• Câmera de 18 MP como padrão – os produtos concorrentes possuem tipicamente 5 MP
ou menos;
• Mapeamento de textura – pode criar uma textura completa mapeada em nuvem de
pontos em cor total;
• Velocidade – escaneia objetos numa taxa de aproximadamente 250.000 medições por
segundo;
• Exatidão certificada;
• Projetado para condições de chão de fábrica;
• Adaptação e uso com o Planar 2D;
• Larga faixa de dimensões de escaneamento e exatidões disponíveis.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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MIN
MIN

555
MIN
MIN
MIN

Imprime o relatório.
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PLANAR

Sistema de medição para chapas finas
O Planar é o sistema mais rápido do mundo para medição 2D e
engenharia reversa.
Foi projetado especificamente para uma inspeção rápida e precisa,
com geração de relatórios de qualidade e apto a realizar engenharia
reversa. O Planar é ideal para uso em chão de fábrica, visto que exige
influência mínima do operador e comprovadamente aumenta a taxa
de produção para uma grande faixa de aplicações, incluindo:
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• Componentes de metal planos e dobrados / conformados a partir
de chapas;
• Gaxetas e vedações;
• Laminações;
• O-rings;
• Papel acetato e desenhos eletrônicos;
• Outros materiais planos opacos e semitransparentes.
Os clientes típicos incluem fabricantes de componentes a partir
de chapas metálicas usando corte por CNC X/Y, laser, plasma,
puncionamento e jato d’água e máquinas de conformação, os quais
fornecem para uma grande variedade de indústrias, como automotiva,
aeroespacial, eletrônica e comunicações. O Planar é usado em mais
de 30 países mundo afora em empresas que vão desde pequenas
oficinas até fábricas multibilionárias.
Para ampliar o Planar para operação em 2.5D, o nosso módulo
SurfScan pode ser instalado. Para obter capacidade 3D completa,
simplesmente adicione o nosso Opti-Scan 3D. Com o sistema
completo, as peças podem ser verificadas em qualquer estágio do
processo de produção.

Engenharia reversa 2D
A engenharia reversa 2D é uma característica padrão com todo sistema
Planar. Peças existentes podem sofrer engenharia reversa em segundos,
criando arquivos CAD dxf ou dwg. O software possibilita que o usuário
edite e limpe os dados como na padronização de tamanho de furos e
bordas, e elimina a necessidade de medição manual e programação
CAD.
Peças físicas ou até mesmo papel, acetato ou arquivos de imagem de
eletrônicos podem sofrer engenharia reversa para criar arquivos CAD.
Atualmente não há sistema comparável no mercado que possa oferecer
essa capacidade com tal velocidade e facilidade de uso. Os processos de
engenharia reversa também podem ser executados em 3D usando os
módulos 3D opcionais.

Inspeção 2D
As peças são posicionadas sobre uma superfície de vidro com
iluminação por trás. Com um único clique ou escaneamento de um
código de barras, mais de 40 milhões de medições são obtidas em 0,1
segundos usando uma câmera de alta resolução.
Dentro de segundos o Planar irá:
• Importar o arquivo CAD da peça;
• Extrair os dados relevantes do perfil;
• Extrair todos os dados de dimensões e tolerâncias das camadas;
• Medir a peça;
• Gerar relatórios automaticamente, incluindo dados medidos,
dados nominais, informações de tolerância e indicar todos os itens
passa / não passa;
• Mostrar / imprimir um diagrama com desvios em escala de cor
comparando os dados do CAD com os dados de medição;
• Projetar os desvios de volta à peça usando realidade aumentada;
• Emitir dados SPS para análise.
O processo 2D pode medir completamente qualquer atributo e
produzir múltiplos tipos de relatórios de forma automática com
mínima participação do operador.
O Planar pode ser completamente integrado com o software QC
Calc SPC habilitando a criação automática de documentos e a
rastreabilidade para atender aos requisitos dos relatórios QC.
O sistema inclui a inspeção de O-rings como padrão, possibilitando
que múltiplos O-rings sejam medidos em 0,1 segundos para uma
rápida identificação dos componentes com falhas.

(11) 4232-3280
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Encontre o arquivo CAD
correto e importe
automaticamente as formas,
dimensões e tolerâncias

Meça toda a peça com
uma única imagem em
até 0.1 segundos.

Cria relatórios e os salva
na localização preferida.
Atualiza arquivos SPC
específicos da peça.

Alinha automacamente a
peça ao arquivo CAD.

1
MIN

4

4
SECS
SECS

5

5
SECS
SECS

Use o escaneamento do código de
barras para definir tabelas de
tolerâncias específicas dos clientes,
coeficientes de expansão, espessura
nominal do material, detalhes do
relatório do cliente, como nome,
número da peça, etc., pos de
relatórios, pos preferidos de
relatórios e onde salvar, e várias
outras preferências por peça.

6

6
SECS
SECS

11
11
SECS

16
16
SECS

SECS

SECS

Meça e compense
automacamente a
temperatura ambiente.
Verifica a calibração da
máquina e avisa o
usuário se a máquina
sofreu algum trauma e
deve ser recalibrada.

17
5
17
SECS
SECS
MIN

Compara a peça com as
dimensões e tolerâncias
definidas no arquivo CAD,
código de barra ou pelo usuário.
Compara todo o perfil da peça
com uma tolerância global
adicional para criar um
diagrama de desvios ou de
barras.

18
18
SECS
SECS

19
19
SECS
SECS

Mostra um diagrama
colorido passa / não passa
indicando quaisquer itens
que tenham falhado em
qualquer verificação de
inspeção.
Um atributo deve ter passado por todas as
verificações de inspeção disponíveis para
ser mostrado em verde.
Mostra um diálogo de mensagem passa /
não passa. Para que a peça esteja na
condição passa, ela deve passar por todos
os critérios de inspeção disponíveis.

Opti-Scan 3D - opção 3D adicionada ao Planar
O Opti-Scan 3D é o primeiro sistema de inspeção 3D no mundo que
pode medir superfícies e bordas em 3D. Seu sistema de escaneamento
sem contato por luz branca utiliza uma câmera de alta velocidade e alta
resolução e um projetor LED DLP para escanear as superfícies de um
objeto.
Padrões de luz são direcionados do projetor para a peça, e esses padrões
são adquiridos pela câmera e usados para criar uma nuvem de pontos
3D da superfície escaneada.
O Opti-Scan 3D entrega as nuvens de pontos com ultra alta resolução
para vários tipos diferentes de arquivos que podem ser utilizados
em virtualmente qualquer pacote de software para inspeção 3D ou
engenharia reversa.
O Opti-Scan 3D pode ser adicionado a um sistema Planar existente,
transformando o sistema Planar em um sistema de medição completo
em 2D e 3D.

Principais características
• Inspeção automática em um único clique;
• Tecnologia de escaneamento por luz branca;
• Medição de superfícies e bordas 3D – o único sistema do mundo que pode medir bordas
em 3D;
• Mapeamento de textura – pode criar uma textura completa mapeada em nuvem de
pontos em cor total;
• Velocidade e exatidão – escaneia objetos numa taxa de aproximadamente 250.000
medições por segundo;
• Adaptação e uso com o Planar 2D.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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ACCUITY

Inspeção automatizada 2D e 3D
O InspecVision Accuity é o instrumento de medição ótica mais
automatizado do mercado. O sistema possui exatidão certificada a partir
de 6 mícrons 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.
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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

Peça em 2D com Back Light

Inspeção 2D com mapas de desvios

• 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 rastreáveis 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.

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.

(11) 4232-3280
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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.
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Comparação com modelo CAD 3D
Especificações e escopo de fornecimento do Accuity A150.6
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
Exatidão em 2D

(4)

1,5 mícrons
6 mícrons

(2)

Repetibilidade de ponto simples em 3D
Exatidão em 3D

(1)

(3)

1,8 mícrons
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 colorida 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

(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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

METROLOGIA
VMA-2520 iNEXIV

Máquina 3D óptica CNC com múltiplos sensores
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Aplicações
• Peças mecânicas; dispositivos eletrônicos; matrizes; moldes; e
dispositivos médicos.
Especificações
• Carcaça compacta pesando somente 72 kg;
• Curso de 250 x 200 mm xy e 200 mm z;
• Software de medição automática VMA sofisticado;
O iNEXIV VMA-2520 é um sistema de medição em bancada com
múltiplos sensores leve e compacto destinado para aplicações rápidas,
completamente automáticas e de baixa resolução. Ele é idealmente
adequado para uma grande variedade de aplicações em medições
industriais, inspeções e controle de qualidade. O iNEXIV é projetado
para medir peças 3D, está preparado para usar apalpadores com
contato, integra o mais recente software de processamento de imagens,
e incorpora um novo sistema de zoom óptico de 10x e a opção de foco
automático por laser.
A óptica padrão de ampliação de 10x atende às necessidades de
demanda da indústria para uma excelente resolução em grandes
ampliações enquanto oferece um amplo campo de visão para uma baixa
ampliação. A óptica com baixa distorção e as fontes de iluminação por
LED branco de alta intensidade melhoram o contraste para aumentar
a produtividade. Esta combinação assegura medições reprodutíveis
mesmo para peças coloridas.

• Foco automático por laser altamente preciso e de alta velocidade
(opção);
• Preparado para múltiplos sensores: visão, laser e apalpador.
Soluções relacionadas
• Máquina 3D óptica NEXIV.
Benefícios
• Alta precisão obtida através de iluminação LED branca e uso de
materiais de ligas de alumínio na construção do sistema;
• O controle rápido dos estágios aumenta o campo de inspeção;
• A nova óptica de ampliação torna mais fácil a medição de peças 3D;
• Algoritmo avançado de processamento de imagens e capacidade de
procura inteligente.

A possibilidade de utilização de múltiplos sensores torna possível a
medição da superfície e das coordenadas laterais de peças complicadas
em 3D.

Peça fundida em alumínio

Foco automático para visão

(11) 4232-3280

METROLOGIA
Série NEXIV VMZ-R

Máquina 3D óptica CNC de alta precisão
A Nikon oferece uma linha completa de sistemas de visão NEXIV, cada sistema possuindo a qualidade óptica e um projeto robusto para realizar as
tarefas de medição com a mais alta precisão e variedade de opções de cabeçotes ópticos.
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Nexiv Nikon VMZ-R4540

Nexiv Nikon VMZ-R3020

A série NEXIV VMZ-R possui três modelos para diferentes cursos XYZ,
desde o NEVIX VMZ-R 3020 com o menor curso XYZ de 300 mm x 200
mm x 200 mm até o modelo NEXIV VMZ-R 6555 com curso XYZ de 650
mm x 550 mm x 200 mm. Várias opções de cabeçotes ópticos para as
diferentes aplicações.
Aplicações
• Componentes mecânicos (por exemplo, usinados, fundidos,
estampados, conformados e moldados);

Benefícios
• Variedade de tamanhos de mesas de deslocamento;
• Seis tipos de cabeçotes de zoom óptico;
• Detecção de camada transparente de 0,1 mm;
• Iluminação de anel de 8 segmentos com três ângulos de incidência;
• Alta precisão de medição;
• Taxa de transferência mais rápida;

• Eletrônica (por exemplo, MEMS, SMD, PCB, conectores);

• Zoom 15x de alta velocidade.

• Tecnologia de empacotamento de semicondutores e de
empacotamento avançado (por exemplo, CSP em nível de substrato,
flipchip);

Soluções relacionadas

• Processo de matriz de LCD e dispositivos mostradores de painel
plano;

Especificações

• Moldes e matrizes de alta precisão;

• Máquina 3D Óptica iNEXIV.

• Os modelos fornecem precisão submicrométrica;
• A precisão submicrométrica é obtida através de um projeto robusto
do hardware e do cabeçote óptico de alta ampliação Tipo TZ, que
pode alcançar zoom de até 120x;

• Dispositivos médicos.

• Software sofisticado VMZ-R AutoMeasure;
• Foco automático do laser com alta precisão e alta velocidade;
• Opcionais: análise de superfície com base em ISO, CEP em tempo
real, produção de gráficos 3D e câmera colorida.

Modelos
Curso (XYZ) - Tipo 1, 2, 3 e 4

VMZ-R 3020
300 x 200 x 200 mm

Leitura mínima
Peso máximo da amostra
Erro máximo permissível
(L: comprimento em mm)
Câmera
Distância de trabalho
Iluminação
Ampliação x campo de visão
Autofocos
Dimensões (corpo + mesa)

VASTECNOLOGIA.COM.BR

VMZ-R 4540
450 x 400 x 200 mm

VMZ-R 6555
650 x 550 x 200 mm

0,01 μm
20 kg

40 kg

50 kg

EUX,MPE EUY,MPE: 1,2+4L/1000 μm; EUXY,MPE: 2+4L/1000 μm; EUZ,MPE: 1,2+5L/1000 μm
Preto e branco CCD 1/3 polegadas (colorida opcional para Tipo 1, 2 e A)
50 mm (Tipo 1, 2 e 3)
Diascópica, episcópica, anel LED 8 segmentos (anel interno / externo)
Ampliação 0,5 - 7,5x / campo visão 9,33 x 7 - 0,622 x 0,467 mm (Tipo 1); Ampliação 1 - 15x / campo visão 4,67 x 3,5 - 0,311 x
0,233 mm (Tipo 2); Ampliação 2 - 30x / campo visão 2,33 x 1,75 - 0,155 x 0,117 mm (Tipo 3); Ampliação 4 - 60x / campo visão
1,165 x 0,875 - 0,078 x 0,058 mm (Tipo 4); Ampliação 1 - 120x / campo visão 4,67 x 3,5 - 0,039 x 0,029 mm (Tipo TZ); Ampliação
0,35 - 3,5x / campo visão 13,3 x 10 - 1,33 x 1 mm (Tipo A)
Laser AF (opcional para Tipo A) / imagem AF
700 x 730 x 1795 mm
1000 x 1340 x 1820 mm
1200 x 1640 x 1820 mm

METROLOGIA

METRIOS

Sistema de medição óptica manual
A medição digital é essencial para a indústria 4.0
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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.

(11) 4232-3280

METROLOGIA
Software de medição
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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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.

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
Iluminador episcópico coaxial
O iluminador episcópico coaxial integrado é ideal para uma iluminação peça toda vez que ela é reposicionada.
uniforme das superfícies, tornando possível a medição de cada
O ângulo de iluminação muda
detalhe único sobre a superfície, como furos cegos ou inscrições e
O que você enxerga também muda.
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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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.
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. Possui 3 sensores de temperatura
para garantir que todas as medições são obtidas corretamente.
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5°

40°

Temperaturas máxima e mínima no chão de fábrica
Acesso imediato

100 mm VERTICAL STROKE.

Tela industrial de 17 polegadas multi-touch para visibilidade clara, e
uma interface amigável contendo programação intuitiva para facilitar
o uso diário.
The measuring stage moves vertically with
Tela industrial de 17 polegadas multi-touch
a 100 mm stroke, moving downwards during
loading and unloading phases. The vertical
Tecnologia “MULTI-GESTURE”
A maior distância entre o subsistema de medição
stroke of the stage is useful for:
Desenhe diretamente na imagem o elemento a ser medido, agilizando
óptica nesta categoria.
e facilitando o controle de peças sem programas de medição.
Estrutura

ea

• measuring parts with
significant thickness;
• using supports and jigs

Técnicas inovativas de construção resultaram em uma ferramenta
when necessary;
capaz de operar fora de um laboratório de metrologia. Sua estrutura
• automatically
robusta de aço liga com nervuras de reforço
enclausurafocusing
e protege as
on multi-level elements.
partes delicadas da máquina.
Ergonomia

Linha do foco
Focus line

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

100mm
curso stroke
efetivo
of de
effective
Curso vertical de 100mm

Acessórios

The greatest
distance between
stage and optics
• Medição de peças com espessura significativa;
itsnecessário;
category.
• Utilização de suportes e prendedoresin
quando

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.

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:

• Foco automático sobre elementos com múltiplas alturas.

(11) 4232-3280

METROLOGIA
Aquisição de dados
O Software da METRIOS coleta dados automaticamente, eliminando o risco de erro humano, economizando tempo e fornecendo uma avaliação
analítica da tendência de produção.

Medição automática da tendência
O gráfico apresentado pelo sistema, mostra a tendência de cada
medição individual, fornecendo as seguintes informações: tendência
média, desvio máximo, desvio médio, CP, CPK.

Relatório instantâneo de medição
O software do sistema gera automaticamente na tela do METRIOS
um relatório completo e personalizável com o histograma de cada
medição, e se estas estão dentro da tolerância ou com algum desvio
do valor nominal. Este relatório pode ser impresso ou exportado em
formato PDF.

Especificações
Modelo

MT7560

MT7575

MT11080

MT75S

MT100S

MT2525

MT25
CROSS

MT100
CROSS

Campo de visão (mm)

75x60

72x72

75x100

260x75

280x100

23X23

75X75

280x200

Tamanho máximo da peça
no eixo Z (mm)

100

100

100

70

70

100

50

50

Peso máximo da carga (kg)

0,8

0,8

0,8

2

2

0,5

0,5

3

Exatidão de medição*(μm)

5

4

5

5/7**

5/7**

2,5

2,5/3,5**

5/7**

Repetitividade de
medição* (μm)

2

2

2

2/3***

2/3***

1,5***

1,5/2,5***

2/3***

Peso da máquina (kg)

105

105

105

110

110

105

115

130

Câmera (Mp)

5

25

25

5

25

25

25

25

Resolução do tamanho de
pixel (μm)

32

15

22

32

22

5

5

22

* ±2σ na temperatura de +20±1,0oC sobre superfícies limpas e retificadas; adicionar 0,01L (L = comprimento medido) à exatidação e repetitividade
especificadas.
** 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).
As máquinas METRIOS
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

MT2525

Captura os menores detalhes em micro-componentes

MT25CROSS

Montada com uma guia de deslizamento no eixo X e no eixo Y

MT100CROSS

Montada com uma guia de deslizamento no eixo X e no eixo Y, grande área de trabalho e alta resolução

Todos os modelos podem ser montados com um sistema de iluminação anelar motorizado.
A METRIOS está disponível como uma solução autossuficiente, ou pode ser integrada numa estação de trabalho para fornecer suporte operacional.

NOVA OPÇÃO METRIOS PROFIBUS
Adequado para integração com robôs. Todos os sinais e dados serão fornecidos no nó Profibus.
Apropriado para integração com tornos CNC.
VASTECNOLOGIA.COM.BR
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METROLOGIA

SÉRIE iVISION

Máquina manual de medição por visão com alta exatidão
Características
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• 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.
Especificações
Modelo
Código

iMS-2010
521-140

iMS-2515
521-150

iMS-3020
521-160

iMS-4030
521-170

iMS-5040
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

790x617x1000mm

838x667x1000mm

1002x817x1043mm 1002x867x1043mm

Dimensões (LxPxA)

790x617x1000mm

Curso do eixo Z

Guia linear de alta precisão, curso de trabalho de 200mm

Peso líquido

175kg

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

Inglês e outros idiomas sob consulta

175kg

185kg

350kg

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.
(11) 4232-3280

METROLOGIA

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.
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Especificações
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

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

Inglês e outros idiomas sob consulta

175kg

185kg

*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.
VASTECNOLOGIA.COM.BR
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iMEASURING

Software de medição por visão
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.
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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.

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:
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).

• VP300; • PH400; • iVISION/VP/PH; • iTOUCH.

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

(11) 4232-3280
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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.
Especificações
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

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.
Especificações
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

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Calibradores de roscas, lisos, anéis e tampões
MASTERSCANNER IAC
O MasterScanner tem dado auxílio a vários laboratórios desde 1995.
Muitas empresas conhecidas mundo afora utilizam a precisão e
exatidão do MasterScanner para a calibração dos seus calibradores
de roscas todos os dias.
Principais clientes:
• Óleo e gás;
• Aplicações militares e defesa;
• Industria aeroespacial;
• Fabricantes de calibradores, entre outros.
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O MasterScanner é a única máquina de medição no mundo capaz
de realizar uma calibração completamente automática, incluindo o
fornecimento de todos os parâmetros da rosca de uma peça ou de
um calibrador em somente alguns minutos, e também compara os
resultados com as tolerâncias geométricas fornecidas pelas normas
mais conhecidas. O método de escaneamento 2D do MasterScanner
é acreditado pela ISO 17025 em vários laboratórios mundo afora.
MASTERSCANNER
Série XP
Faixa de medição entre 1 mm (externo) a 160
mm (interno)

Série XPL-C
Faixa de medição entre 1 mm (externo) a 300
mm (interno)

Série XPL
Para calibradores muito grandes com faixa
de medição entre 1 mm (externo) a 600 mm
(interno) , incluindo API.

• Diâmetro menor;
• Passo;
• Desvio acumulado de passo;
• Ângulos de flanco;

• Ângulos parciais de flanco;
• Conicidade;
• Deficiências de perfil.

As dimensões medidas são:
• Diâmetro efetivo;
• Diâmetro primitivo;
• Diâmetro primitivo equivalente;
• Diâmetro maior;

A intersecção bidimensional completa da superfície da peça com
um plano matemático através do eixo de referência é composta pelo
escaneamento sequencial de dois contornos opostos através de um
apalpador contendo duas pontas.
Uma característica especial é que a forma real de cada uma das duas
pontas é mapeada automaticamente em múltiplas direções para uma
correção otimizada do sistema de apalpação. 12000 medições de alta
resolução são obtidas por segundo de escaneamento, e armazenadas
na memória do computador. Após escanear o primeiro contorno, a
direção da força de medição é invertida e o apalpador escaneia o lado
oposto da peça ou calibrador. Cada ponto de medição possui uma
resolução de 0,01 μm para cada um dos dois eixos, e é armazenado para
processamento dos dados.
Logo depois de finalizar o escaneamento, o MasterScanner calcula e apresenta os parâmetros: diâmetro efetivo, diâmetro efetivo simples,
diâmetro maior, diâmetro menor, passo, ângulos parciais do flanco, deficiências de perfil, conicidade, etc.
Amostra da lista de referência do MasterScanner
A excelente incerteza de medição e as características sofisticadas do
MasterScanner o tornam o instrumento ideal para laboratórios de
calibração. Uma calibração automatizada, rápida e confiável se tornou
possível para uma ampla variedade de calibradores de rosca padrão
ou cônicos, calibradores de rosca externa (em anel), anéis planos ou
calibradores tampão.
Muitos fabricantes de calibradores de rosca mundo afora também
aplicam o equipamento para seu controle de produção. O MasterScanner
possui a capacidade única de apresentar em um único ciclo automático,
todas as informações necessárias para um ajuste ótimo das máquinas
ferramentas, de forma a minimizar produtos fora da conformidade ou
refugo.
(11) 4232-3280
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Calibradores de rosca, lisos, anéis e tampões
MasterScanner SÉRIE XP

Totalmente automatizado para medições de roscas de 1 mm (externo) a 160
mm (interno)
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Modelo

6025

6060

10025

10060

16060

Faixa para medições externas

1,0 – 50 mm

1,0 – 50 mm

1,0 – 90 mm

1,0 – 90 mm

1,0 – 150 mm

Faixa para medições internas

2,5 – 60 mm

2,5 – 60 mm

2,5 – 100 mm

2,5 – 100 mm

2,5 – 160 mm

Faixa máxima de escaneamento

25 mm

60 mm

25 mm

60 mm

60 mm

Passo mínimo

0,1 mm

0,1 mm

0,1 mm

0,1 mm

0,1 mm

Incerteza de medição
Calibradores de anel para roscas, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro menor a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro primitivo efetivo a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Passo a partir de: 1,0 μm + 5.10-6·L;
• Ângulos de flanco (lado direito e lado esquerdo) a partir de: 0°6’0”;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

Calibradores planos, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro interno de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro externo de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Calibradores de rosca, lisos, anéis e tampões
MasterScanner XPL-C

Totalmente automatizado para medições de roscas de 1 mm (externo) a 300 mm (interno)
Modelo

200

300

Faixa para medições externas

1,0 – 200 mm

1,0 – 290 mm

Faixa para medições internas

2,5 – 220 mm

2,5 – 300 mm

Faixa máxima de escaneamento

60

100 / 200 / 275 mm

100 / 200 / 275 mm

Passo mínimo

0,1 mm

0,1 mm

Peso

600 kg

620 kg

Incerteza de medição
Calibradores de anel para roscas, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro menor a partir de: 3,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro primitivo efetivo a partir de: 3,0 μm + 5.10-6·L;
• Passo a partir de: 1,0 μm + 5.10-6·L;
• Ângulos de flanco (lado direito e lado esquerdo) a partir de: 0°6’0”;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

Calibradores planos, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro interno de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro externo de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

(11) 4232-3280
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Calibradores de rosca, lisos, anéis e tampões
MasterScanner XPL

Para calibradores muito grandes com faixa de medição de 1 mm (externo) a 600 mm (interno) , incluindo API
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Modelo

400

500

600

Faixa para medições externas

1 – 390 mm

1 – 490 mm

1 – 590 mm

Faixa para medições internas

2,5 - 400 mm

2,5 - 500 mm

2,5 - 600 mm

Faixa máxima de escaneamento

275 mm

275 mm

275 mm

Passo mínimo

0,1 mm

0,1 mm

0,1 mm

Peso

1100 kg

1300 kg

1400 kg

Incerteza de medição
Calibradores de anel para roscas, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro menor a partir de: 3,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro primitivo efetivo a partir de: 3,0 μm + 5.10-6·L;
• Passo a partir de: 1,0 μm + 5.10-6·L;
• Ângulos de flanco (lado direito e lado esquerdo) a partir de: 0°6’0”;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

Calibradores planos, paralelos ou cônicos:
• Diâmetro interno de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.10-6·L;
• Diâmetro externo de calibradores de anel a partir de: 2,0 μm + 5.106
·L;
• Conicidade a partir de: 0,1°.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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SOFTWARE MASTERSCANNER IAC
Os calibradores MasterScanner IAC acompanham um poderoso
software de operação e aquisição de dados, em conformidade com
todos os requisitos de rastreabilidade ISO-9000 e ISO-17025.

• Sistema de medição de grade altamente preciso com resolução de
0,01 µm e repetibilidade de 0,1 µm, alta precisão para o sistema de
guia de flutuação de ar e sistema de força de medição, para garantir
alta estabilidade de medição e repetibilidade;
• Configuração de medição rápida e fácil para medição interna (anel)
ou externa (tomada) em questão de segundos;
• Software flexível que interpreta sua medição com muita facilidade
para você e seus clientes;
• Os dados de medição são armazenados em um arquivo XML para
o Traceability (1 arquivo com todos os pontos de medição brutos,
dados e posições de referência);
• Exportar para muitos formatos amplamente utilizados. Arquivos
Word / Excel / AutoCAD / PDF / CSV;
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• Fixação fácil para os manômetros, sem necessidade de ajustes ou
centragens complicados;

Características
• Interpretação gráfica em tempo real durante a digitalização;
• Digitalização com contato com sonda, para medições confiáveis do
perfil do calibre da rosca, digitaliza a superfície real da rosca, não
importando se está suja ou oleosa;
• Alta resolução de digitalização, resultando em melhor precisão.
16000 pontos de medição por segundo;

• Incrivelmente fácil! Leva apenas alguns minutos para aprender a
trabalhar com o software;
• As medições são comparadas com uma enorme biblioteca de padrões
internacionais;
• Todos os parâmetros de rosca por afinação em questão de minutos;
• Correção real de temperatura durante a medição.

Fácil exportação de dados em muitos formatos amplamente utilizados ou modelos de certificados personalizados.

Todos os contornos medidos podem ser convertidos para o formato DXF
para posterior avaliação e análise por meio de um sistema CAD como o
AutoCAD.

A biblioteca interna do MasterScanner (IACLIB) é carregada com muitas
especificações de roscas e padrões, cobrindo dezenas de milhares de
diferentes padrões. O software inclui muitos dispositivos de segurança
contra falhas, impedindo que o operador introduza erro humano na
medição.

(11) 4232-3280
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UEE 920

Medidor de espessura de revestimentos
• Dois métodos de medição: contínua e única;
• Dois modos de trabalho: direto e em lote;
• Função de ajuste de limite;
• Desliga automaticamente ou manualmente;
• Três formas para uma fácil calibração: através de um corpo de prova,
dois corpos de prova ou cinco corpos de prova para terminar a
calibração;
• Cinco funções estatísticas: média, máximo, mínimo, tempo de ensaio,
desvio padrão;
• Entrega padrão contendo cinco corpos de prova de calibração (48,5m,
99,8m, 249m, 513m, 1024m).

Especificações e características
• Faixa de medição de 0 a 1250 µm;
• Resolução mínima da medição de 0,1 µm;
• Exatidão da medição de ±(2% Espessura + 1) µm;
• Diâmetro mínimo da área de medição de 7 mm;
• Sondas de metal de alta qualidade;
• Memória grande para salvar 4 tipos de materiais e 1560 valores de
ensaios;

Materiais medidos
• Indução magnética (Fe): mede a espessura de revestimentos não
magnéticos sobre substratos de metal magnético, como alumínio,
cromo, cobre, zinco, borracha, pinturas à base de aço, ferro, aço liga
e magnético;
• Corrente parasita (Eddy) (NFe): mede a espessura de revestimentos
não condutores sobre substratos de metal não magnético, como
borracha, plástico, tinta, óxido à base de alumínio, cobre, zinco e
estanho.

• Software para conexão com PC, transmissão de dados e análise;

LEEB 252

Medidor de espessura de revestimentos

• Ambiente de operação com temperatura entre 0˚C e 40˚C, umidade
relativa entre 20% e 90% e sem a presença de campo magnético
forte;
• Operado com baterias alcalinas tipo AAA;
• Equipamento compacto e prático com dimensões de 150 x 55,5 x 23
mm e peso aproximado de 120 g;
• Na configuração padrão o fornecimento inclui a unidade principal,
corpos de prova de calibração, maleta e baterias AAA.
Materiais medidos

Especificações e características
• Operação com um botão;
• Princípio de operação com método da indução magnética (Fe) e da
corrente parasita (NFe);
• Operação fácil e rápida;
• Desliga automaticamente ou de forma manual;
• Faixa de medição de 0 a 1250 µm;
• Resolução mínima da medição de 1 µm;
• Exatidão da medição de ±(1~3% Espessura + 1) µm;
• Diâmetro mínimo da área de medição de 10 mm;
• Espessura crítica do substrato de 0,5 mm;
VASTECNOLOGIA.COM.BR

• Indução magnética (Fe): mede a espessura de revestimentos não
magnéticos sobre substratos de metal magnético, como alumínio,
cromo, cobre, zinco, borracha, pinturas à base de aço, ferro, aço liga
e magnético;
• Corrente parasita (Eddy) (NFe): mede a espessura de revestimentos
não condutores sobre substratos de metal não magnético, como
borracha, plástico, tinta, óxido à base de alumínio, cobre, zinco,
estanho.
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4D INSPEC

Medidor de superfícies 4D InSpec®
• Medição em 3D, possibilitando quantificar pontos de corrosão,
arranhões, lascamentos, mordeduras, sobressaltos, porosidades
e outros atributos com profundidade ou altura entre 0,0002 a 0,1
polegadas (de 5μm a 2,5mm);
• Mede componentes grandes diretamente – não necessita de
replicação;
• Medição fácil de geometrias complexas;
• Operação portátil, em estação de trabalho ou com manipulador
robótico.
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O medidor de superfícies 4D InSpec é o primeiro instrumento portátil
de precisão para medição sem contato de atributos e defeitos de
superfícies. Com resolução micrométrica, portabilidade, acessibilidade
e facilidade de operação, o 4D InSpec traz as medições de alta resolução
para o chão de fábrica, em ambientes de fabricação com máquinas ou
de desenvolvimento.
Diferentemente de sistemas metrológicos de alta qualidade, ele é
robusto, flexível e acessível, possibilitando a medição de uma faixa ampla
de geometrias de componentes nos ambientes mais desafiadores. O 4D
InSpec pode ser manuseado para alcançar cantos apertados ou para
medir grandes superfícies.
Um acessório opcional contendo um espelho articulado faz com que
o sistema funcione como um boroscópio para acessar furos cegos e
diâmetros internos.
Áreas de aplicação
• Aeroespacial;
• Turbinas;
• Automotivo;
• Engenharia de precisão.

Algumas Aplicações

Medição de espessura de
camadas

Medições dentro de uma
flange

Medição em peças plásticas

Medições em dentes de
engrenagens
(11) 4232-3280
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O software incluído localiza automaticamente
os defeitos e calcula sua altura, volume, área,
inclinação e localização. O operador pode escolher
entre traços em 2D ou gráficos em 3D para
visualizar os defeitos com elevado detalhamento.
O sistema também suporta uma transferência de
dados fácil para sistemas de controle de qualidade
para análises rápidas do tipo passa / não passa. Um
sistema 4D InSpec completo inclui o instrumento,
computador com interface por tela sensível ao
toque em HD e com 1080p, cabo Ethernet único
e software. Uma estação de trabalho portátil e
uma bateria recarregável de íons de Lítio com
autonomia de até 8 horas de tempo de operação
também são disponibilizados.
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O 4D InSpec quantifica danos, desgaste e corrosão diretamente sobre
peças com geometrias complexas, como a seção de uma pá de turbina.
A busca automática por atributos, os traços 2D e os gráficos 3D tornam
fácil analisar as características da superfície e seus defeitos.

Especificações
Faixa de medição

Defeitos e outros atributos com profundidade ou altura
entre 0,0002¨ a 0,1¨ (de 5μm a 2,5mm)

Campo de visão (módulo)

0,3 x 0,3 in (7,7 x 7,7 mm)

Amostragem lateral

0,00026 in (6,6 µm)

Resolução vertical

0,0001 in (2,5 µm)

Distância de trabalho

1,4 in (35 mm)

Fonte de luz

LED de 450 nm com MTBF de 100.000 horas

Sensor

Câmera CMOS científica de 1200 x 1200 pixels, 12 bits

Ruído de fundo

< 0,0001 in (2,5 µm) *(1)

Repetibilidade vertical

< 0,000024 in (0,6 µm) *(2)

Exatidão nos incrementos de altura

< 2% *(3)

Repetibilidade dos incrementos

< 0,5%

Profundidade de foco

> 0,10 in (2,5 mm)

Rugosidade mínima do componente

5 µin (120 nm) Ra

Temperatura de operação

50–86°F (10–30°C)

Umidade de operação

> 98% sem condensação

Dimensões

11 x 2 x 2,8 in (280 mm x 50 mm x 70 mm)

Peso

< 2 lbs (0,9 kg) só o instrumento

*(1) Diferença média de Ra entre duas medições na amostra de calibração 4D.
*(2) 1σ Ra para 30 medições na amostra de calibração 4D.
*(3) Diferença em comparação com amostras contendo valores certificados pelo PTB para
atributos de 0,00039-0,035 in (100-900μm) de altura.
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METROLOGIA
LEEB 462

Medidor de rugosidade de superfícies
Aplicado na medição de rugosidade superficial de peças metálicas e não metálicas, incluindo uma variedade de peças das áreas de usinagem,
fabricação, testes, departamentos de inspeção de mercadorias, e é especialmente adequado para inspeção no local (em campo) de peça grande e
linhas de produção e inspeção.
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Características
• Novo desenho: sistema amigável e menu de navegação intuitivo;
• Modo de medição: pode ser selecionada medição geral e medição
Splittype (com o sensor separado);
• Medição em múltiplas direções, como lateral de sobre cabeça;
• Controlado por chip DSP, obtém alta exatidão e alta velocidade nos
ensaios;

Mostra vários parâmetros

• Tela LCD de 3,5 polegadas sensível ao toque, digital e com gráficos
coloridos, possui luz de fundo;
• As operações por botões ou pela tela sensível ao toque estão
disponíveis;
• A bateria recarregável de Li-íon possibilita que você realize medições
in loco (> 50 horas continuamente);
• Múltiplas funções: impressão por Bluetooth, operação por APP,
indicações de operação, desligamento / repouso automático e etc;
• Podem ser mostrados resultados de cálculos, perfis analisados,
curvas de amplitude e de sustentação de mancal;
• Fácil de conectar com o computador e impressora.

Tela LCD sensível ao toque
Especificações
• Inúmeros parâmetros de rugosidade medidos incluindo Ra, Rz, Rq,
Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry, Rmax, Rc;
• Faixa de medição de 160 μm (-80 μm a +80 μm) ou opcionalmente
de 320 μm (-160 μm a +160 μm) com inclusão dos parâmetros RPc,
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2;
• Resolução da medição de 0,001 μm;
• Comprimento máximo de curso de 20 mm;
• Velocidade de curso do sensor de Vt = 0,135 mm/s - Lr = 0,25; Vt = 0,5
mm/s - Lr = 0,8; Vt = 1 mm/s - Lr = 2,5; Retorno Vt = 1 mm/s;
• Força do sensor inferior a 4 mN;
• Métodos de filtragem RC, PC-RC, Gauss, D-P;
• Comprimento de amostra (lr) de 0,25, 0,8, 2,5 mm;
• Conformidade com as normas ISO, ANSI, DIN, JIS;
• Incerteza da indicação inferior ou igual a ±7%;
• Variabilidade da indicação inferior a 6%;
• Memória para 100 grupos (dados e gráficos);
• Dimensões do corpo principal de 160 x 64 x 53 mm.

(11) 4232-3280

METROLOGIA

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.
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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.

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.

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.

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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

METROLOGIA

MIKADO

Câmera acústica
MIKADO é a solução perfeita para analisar problemas de som e
vibração. Este dispositivo portátil identifica rápida e eficientemente
fontes de ruído. A bateria interna de íons de lítio e o tablet Surface
Pro o tornam num dispositivo completamente autônomo.
Da aquisição acústica de dados à análise de dados, o MIKADO
oferece tudo isso em uma única solução. O dispositivo inclui todos
os componentes para medições e análises acústicas: matriz de
microfones, registrador de dados e software são combinados nesta
solução portátil, as fontes de ruído e vibração podem ser localizadas
e analisadas no local.
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O MIKADO é fornecido com o NoiseImage Mobile, a versão otimizada
para dispositivos móveis de nosso software de alto desempenho. O
NoiseImage Mobile apresenta sistema de registro básico, bem como
análise baseada em domínio de tempo ou frequência.
Entregamos o MIKADO em uma prática maleta de transporte rígida,
pronto para uso. O manuseio fácil garante rápida localização e
documentação de fontes sonoras.

Especificações
• 96 microfones (MEMS digitais) distribuídos em posições calculadas
algoritmicamente;
• Câmera USB Microsoft LifeCam (qualidade HD, 30 fps);
• Tamanho da matriz de microfones: 45 x 35 x 15 cm;
• Frequências de mapeamento recomendadas: 800 Hz - 24 kHz;
• 100% autônomo através da bateria recarregável da Bosch;
• NoiseImage Mobile - software para dispositivos móveis;
• Tablet Microsoft Surface Pro para registros e análises rápidas e fáceis;
• Maleta de transporte rígida.

(11) 4232-3280

ENGENHARIA
ENGENHARIAREVERSA
REVERSA
EINSCAN-SE & EINSCAN-SP

Scanner de mesa 3D
Multifuncional, obtém dados 3D de forma mais fácil e rápida
• Dois modos de escaneamento: escaneamento automático e
escaneamento livre;
• Faixa flexível de escaneamento desde objetos pequenos a grandes;
• Escaneamento em cores, reconstrói a característica física real do
objeto.
Dois novos modelos, EinScan-SE (Elite) e EinScan-SP (Platinum),
possuindo especificações diferentes para atender a maioria dos
requisitos das aplicações.
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Características EinScan-SE

Características EinScan-SP

EinScan-SE, um grande companheiro para uma impressora 3D de mesa.

EinScan-SP, garante aos projetistas acesso a uma solução digital
rápida, precisa e confiável.
EinScan-SP, com funções atualizadas, entrega de maneira fácil e
rápida dados com alta exatidão, é perfeito para projeto reverso,
animação, arquivação, preservação cultural, CG & VR, etc.

O EinScan-SE, com novo desenho e com capacidade ampliada, consiste
na próxima geração do EinScan-S. Consiste na experiência mais fácil
de varredura 3D para usuários não qualificados tecnicamente, o que é
perfeito para educação, impressão 3D de mesa, etc

• O EinScan-SP fornece uma alta exatidão de 0,05 mm para um
escaneamento único;
• Disponibilidade de múltiplos tipos de alinhamentos no EinScan-SP:
pontos de marcação em mesa giratória, atributo e alinhamento
manual;
• Tempo necessário para um escaneamento único EinScan-SP: 4s;
• Tempo necessário para um escaneamento em 360 graus no modo
automático de escaneamento EinScan-SP: 1 minuto;
• Cor prata brilhante.

• Tempo necessário para um escaneamento único EinScan-SE: 8s;
• Tempo necessário para um escaneamento em 360 graus no modo
automático de escaneamento EinScan-SE: 2 minutos;
• Plug-and-play, isto é, conectar e operar. Menos cabos, mais
inteligente;
• Desenho integrado novo, menor e mais inteligente. Cor preta
cristal.
Especificações
Modelo
Modo de escaneamento

Modo de alinhamento

EinScan-SE

EinScan-SP

Escaneamento livre

Atributo;
Manual

Exatidão de captura única
Volume mínimo de escaneamento
Volume máximo de escaneamento

Escaneamento livre

Escaneamento
automático

Mesa giratória;
Manual

Atributo;
Ponto de marcação;
Manual

Mesa giratória;
Ponto de marcação;
Ponto de marcação em
mesa giratória;
Manual

≤0,1 mm

≤0,5 mm

30 mm×30 mm×30 mm
700mm×700mm×700mm

Faixa de captura única
Velocidade de escaneamento

Escaneamento
automático

30 mm×30 mm×30 mm

200mm×200mm×200mm

1200mm×1200mm×1200mm

200×150 mm
<8s

200mm×200mm×200mm

200×150 mm
<2 min

<4s

<1 min

Distância entre pontos

0,17 mm ~ 0,2 mm

0,17 mm ~ 0,2 mm

Resolução da câmera

1,3 megapixels

1,3 megapixels

Fonte de iluminação

Luz branca

Distância de captura

290 ~ 480 mm

290 ~ 480 mm

Suporte do sistema

Win7, Win8, Win10(64 bit)

Win7, Win8, Win10(64 bit)

2,5 kg

4,2kg

570×210×210 mm³

570×210×210 mm³

50W

50W

Placa de vídeo: Nvidia series; Capacidade de
armazenamento: > 1G; USB: 1 x USB 2.0 ou 3.0;
CPU: i5; RAM: > 8G

Placa de vídeo: Nvidia series (GTX660 ou superior);
Capacidade de armazenamento: > 2G; USB: 1 x USB
2.0 ou 3.0; CPU: i5; RAM: > 16G

Peso (sem embalagem)
Dimensões
Consumo de energia
Requisitos do PC
Suporte do sistema operacional

VASTECNOLOGIA.COM.BR

Windows 7, 8 ou 10, 64bit

ENGENHARIA REVERSA
EINSCAN-PRO+

Scanner portátil multifuncional
• Desenho portátil e ergonômico, com somente 0,8 kg;
• Suporta quatro modos versáteis de escaneamento (escaneamento
rápido portátil, escaneamento HD portátil, escaneamento
automático, escaneamento fixo);
• Captura objetos em cores com a câmera de textura com faixa de
tamanho de 0,03 m até 4 m;
• Atende a diversos requisitos de medição 3D e engenharia reversa
para engenheiros e designers.
Pacote HD Prime
Ele melhora significativamente a eficiência do modo de
escaneamento HD portátil do EINSCAN-PRO+.
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Para o EinScan-Pro+
Ele acelera a velocidade de escaneamento no modo de escaneamento
HD portátil e captura ricos detalhes dos objetos varridos. Ele é ideal
para preservação de acervo cultural, arquivamento, restauração, etc.
Ele possibilita o alinhamento por atributos sem marcadores ou alinhamento
por marcadores no modo de escaneamento HD portátil.
A velocidade de escaneamento é aumentada em 30%, capturando mais
rapidamente dados adquiridos com alta exatidão e alta resolução.
Ele captura mais detalhes do que no modo de escaneamento rápido portátil
no HD prime sem marcadores. Alinhamento de atributos sem marcados e
alinhamento de marcador no modo de escaneamento HD portátil.

Especificações

Exatidão em disparo único
Velocidade de escaneamento
Distância do ponto
Modo de alinhamento

Escaneamento de textura
Operação em ambiente externo
Objeto com escaneamento especial
Faixa de escaneamento único
Fonte de luz
Imprime saída de dados
Formato dos dados
Capacidade de carga da mesa rotativa
Peso do cabeçote de escaneamento
Suporte do sistema operacional
Compartilhamento com Sketchfab
Requisitos do PC (requerido)
Requisitos do PC (recomendado)

Escaneamento HD
portátil

Escaneamento rápido
portátil

Escaneamento
automático (disponível
com o pacote industrial)

Escaneamento fixo
(disponível com o
pacote industrial)

0,1 mm

0,3 mm

0,05 mm

0,05 mm

550.000 pontos/s

450.000 pontos/s

Escaneamento único: <2s

Escaneamento único:
<2s

0,2-3 mm

0,7-3 mm

0,24 mm

0,24 mm

Marcadores ou
atributos (disponível
com o pacote HD
Prime)

Marcadores ou
atributos

Não

Sim (disponível com o
pacote de cores)

Marcadores, atributos,
mesa rotativa, manual,
Marcadores, manual ou
alvos codificados na mesa
atributos
rotativa
Sim (disponível com o
pacote de cores)

Sim (disponível com o
pacote de cores)

Evitar incidência direta do sol
Para objetos transparentes ou reflexivos, por favor deposite uma camada de pó por spray antes da
varredura
300x170 mm
LED de luz branca
Sim
OBJ, ST L, ASC, PLY, 3MF
5 kg
0,8 kg
Windows 7, 8 ou 10, 64bit
Sim
Placa de vídeo: Nvidia GTX660; USB: 1 x USB 2.0 ou 3.0; CPU: i5; RAM: 8 G
Placa de vídeo: Desktop – Nvidia GTX placa serial melhor do que GTX660;
Laptop- NVIDIA GTX placa serial melhor do que GTX960M; CPU: i7; RAM:16 G
(11) 4232-3280

ENGENHARIA REVERSA
ONE

Impressora 3D de grande escala
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 usuário 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.
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MODULAR E INDEPENDENTE
Os cabeçotes de impressão modulares
operam de forma independente, permitindo
uma flexibilidade imbatível ao imprimir
em duas cores ou com material de suporte
solúvel em água (PVA). Eles podem ser
facilmente ajustados e substituídos sem a
necessidade de ferramentas.

NIVELAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DA BASE DE
IMPRESSÃO

ESPAÇOSO E FLEXÍVEL

A base de impressão aquecida proporciona
uma adesão ideal no processo de impressão
desde o início. Graças ao sensor indutivo
automático integrado, a base de impressão
pode ser nivelada rapidamente e sem esforço.

O suporte de carretel foi projetado para
caber todos os tamanhos de carretel padrão.
Pode conter vários carretéis até 8 kg. Um
sistema de detecção de falhas notifica o
usuário quando o carretel está prestes a
terminar.

Protótipo funcional de um violino

Propulsor

FÁCIL E INTUITIVO
Nova interface de usuário intuitiva no PC com
painel de toque, permitindo muitos novos
recursos como carga remota e verificação do
processo da impressão via webcam, retomar
a impressão após uma falha de energia e
muito mais.
Características

ONE

Volume de construção (xyz)

1005 mm x 1005 mm x 1005 mm

Resolução de camada

0,1 mm – 1,4mm – dependendo do extrusor selecionado

Extrusor

2 Extrusores modulares
Acompanha extrusor com bocal de 1mm
Extrusores com bocais de 0,6mm, 1mm e 2mm opcionais

Base de impressão

Aquecida

Tecnologia de impressão

FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão

PLA, Pro HT, Pro HS, PETG, Pro Flex (outros sob consulta)

Material de suporte

PVA (outros sob consulta)

Dimensões

1850 mm x 2250 mm x 1725 mm

Peso

460 kg

VASTECNOLOGIA.COM.BR

ENGENHARIA REVERSA

STUDIO

Impressora 3D de grande escala
A impressora STUDIO da BigRep representa uma nova dimensão 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.
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NOVO EXTRUSOR DUPLO:

TAMANHO COMPACTO:

CONCEITO DO DESIGN:

INTERFACE DE USUÁRIO:

RÁPIDO E PRECISO

CONFIGURAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

ERGONÔMICO E SEGURO

INTUITIVA

Imprime materiais convencionais,
filamentos de alta temperatura
BigRep assim como os novos
materiais flexíveis com velocidade
e precisão. Tais como, PLA, Pro
HT, Pro HS e PETG.

O novo Studio da BigRep passa
através de uma porta de escritório
padrão, desmontando as duas
metades da máquina, ou através
de uma porta industrial padrão
totalmente montada. Seu peso
reduzido permite transporte e
instalação mais fáceis.

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.

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.

Características

STUDIO

Volume de construção (xyz)

1000 mm x 500 mm x 500 mm

Resolução de camada

100 - 500 mícrons

Velocidade de impressão

Até 140 mm/s com camada 0,1 mm

Aceleração

Até 600 mm/s²

Extrusor

2 Extrusores modulares
Acompanha 2 extrusores de 0,6mm

Base de impressão

Aquecida

Tecnologia de impressão

FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão

PLA, Pro HT, Pro HS, PETG (outros sob consulta)

Temperatura da mesa de impressão

Máx. 75 °C

Dimensões

1693 mm x 1056 mm x 1506 mm

Peso

Aproximadamente 350 kg
(11) 4232-3280

ENGENHARIA REVERSA
PRO

Impressora industrial 3D para chão de fábrica
A BIGREP PRO é uma impressora industrial 3D que responde às
demandas do mercado.
Projetada para imprimir em materiais de engenharia que garantem aos
usuários a certeza de imprimir e fabricar os aplicativos de que precisam,
em grande escala.
Quer se trate de protótipos funcionais, ferramentas compostas ou
produtos de uso final, a PRO oferece uma gama de novas funcionalidades,
incluindo um sistema CNC Bosch de ultima geração, a nova tecnologia
de medição do extrusor MXT®, câmara de impressão fechada e câmaras
de filamento com temperatura controlada.
A PRO foi inspirada nas impressoras ONE e STUDIO 3D, vencedoras de
vários prêmios, incluindo o German Brand Award de 2018, o German
Innovation Award de 2018 e o German Design Award de 2016.

Nera - a primeira moto elétrica totalmente
construída em impressão 3D

Pneu sem câmara para Nera
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Projetos arquitetônicos

Características

PRO

Volume de construção (xyz)

1005 mm x 1005 mm x 1005 mm

Resolução de camada

0,1 mm – 0,8 mm – dependendo do extrusor selecionado

Máx. rendimento da extrusora com bocal de 0,6 mm

500 cm³/h

Extrusor

2 Extrusores MXT® com bocal do extrusor de 0,6mm

Tecnologia de impressão

FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão

ASA, PA6/66 – consulte sobre outros materiais

Material de suporte

Plástico solúvel

Temperatura da mesa de impressão

Máx. 99 °C

Bocal do extrusor

0,6mm (outros extrusores em desenvolvimento)

Resolução de camada para extrusor com bocal de 0,6mm 0,1 mm - 0,4 mm
Peso

Aproximadamente 1550 kg

Dimensões (xyz)

1950 mm x 2430 mm x 1790 mm

Alimentação

3 x 380/220 Vac, 50/60 Hz, 5100 W
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ENGENHARIA REVERSA
EDGE

Manufatura digital para materiais de alta qualidade
A BigRep EDGE é uma máquina industrial para a fabricação aditiva de
objetos de grande escala em ambientes de trabalho exigentes. A EDGE
utiliza materiais termoplásticos de alta qualidade para produtos finais,
protótipos funcionais e ferramentas compostas. Com um sistema de
controle de movimento Bosch Rexroth® de última geração, a nova
tecnologia de medição do extrusor MXT®, sua câmara aquecida e um
design ideal, a EDGE define um novo padrão em impressão aditiva.
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A BigRep EDGE foi habilmente projetada e fabricada para imprimir
grandes objetos industriais com materiais de alta qualidade em um
ambiente com temperatura controlada. Sua enorme estrutura e
recursos industriais avançados garantem grandes resultados e valor
transformador para empresas de todos os setores.

NOSSA NOVA TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DO EXTRUSOR MXT®
A BigRep desenvolveu um cabeçote extrusor com medição de velocidade e precisão excepcionais,
que é uma das características que definem a EDGE. A extrusora de última geração permite o máximo
controle em impressões industriais de grande escala, permitindo que os usuários alcancem a mais alta
qualidade para cada aplicação.
Com resposta dinâmica incomparável para início, parada e cantos, a nova extrusora da BigRep
garante precisão e alta qualidade de impressão sempre. Construída para alcançar ótima velocidade
de impressão, a extrusora MXT® é leve, ágil e confiável para fornecer resultados rápidos e detalhados.

Roda automotiva

Moldes de concreto para construção civil

Fábrica de manufatura digital

Características

EDGE

Volume de construção (xyz)

1500 mm x 800 mm x 600 mm

Resolução de camada

0,1 mm - 1,6 mm – dependendo do extrusor selecionado

Aceleração

Até 10 m/s²

Extrusor

2 Extrusores MXT®

Tecnologia de impressão

FFF - Fused Filament Fabrication (FDM)

Material de impressão

Plásticos de engenharia e plásticos de alto rendimento - consulte

Material de suporte

Plástico solúvel

Temperatura da mesa de impressão

Máx. 220 °C

Temperatura da câmara de impressão

Máx. 200 °C

Bocal do extrusor

0,6 mm (outros extrusores em desenvolvimento)

Resolução de camada para extrusor com bocal de 0,6mm 0,1 mm - 0,4 mm
Velocidade máxima de impressão com o menor bocal
1000 mm/s
extrusor
Peso

Aproximadamente 3500 kg

Dimensões (xyz)

3100 mm x 1600 mm x 2220 mm

Alimentação

220/380 Vac, 3 x 32 A, 50/60 Hz

(11) 4232-3280

ENGENHARIA REVERSA
BIGBOT

Impressora 3D de alta capacidade
REDUZA O TEMPO E CUSTOS COM MODELAGEM
MANUAL, IMPRIMINDO SEUS PROTÓTIPOS EM
TAMANHO REAL DE UMA ÚNICA VEZ
O uso de tecnologia de CNC, perfis especiais e estrutura resistente, mesa
de impressão rígida e finamente controlada, fazem dessa impressora
3D uma das maiores do mundo, no campo das impressoras do tipo
econômicas.
Tem volume útil de impressão de 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm,
(1000 litros ou 1 m3) e aceita todos os materiais básicos da área e
também materiais mais avançados e modernos (e equivalentes ao ABS,
como o ColorFabb XT, etc).
Com essa máquina de 1 metro cúbico de volume, você não tem limites na
criação de peças para design e para indústria de utensílios domésticos,
mecânica, automobilística, moveleira, banheiro e cozinha, centros de
P&D, medicina, etc.
Apesar da capacidade de impressão, possui peso, consumo de energia e
tamanho adequado para se instalar em áreas não industriais.

Características

BIGBOT

Tecnologia de impressão

FFM ( Fused Filament Modeling FDM)

Extrusora

Modular, 2 cabeçotes extrusores (England), com controle automático de altura na hora da extrusão,
evitando choque na peça que está sendo produzida

Volume de impressão

1000 x 1000 x 1000 mm - (1000 litros)

Nivelamento da mesa

Auto-nivelamento

Iluminação

Iluminação a LED na área da extrusão

Ventilação

Ventiladores nos cabeçotes de impressão

Materiais

Principais: PLA, PETG, NYLON, FLEXÍVEL, SUPORTE e ABS. Filamento plástico padrão: 1,75 mm. (pode ser
usado 3,0 mm, sob encomenda)

Bico extrusor

0,3 mm até 2 mm (fornecido com 0,5 mm, outros sob encomenda)

Controlador

MKS Board com firmware customizado

Software

Repetier-host, Simplify3d, ou equivalentes

IHM

Tela Touch Screen

Cama aquecida

3500W, com possibilidade de trabalhar a 120OC

Resolução

100 mícrons nos eixos X e Y e 50 mícrons no Z

Modo de trabalho

“Heavy duty” (dezenas de horas imprimindo sem interrupção)

Dimensões

1800 mm x 1600 mm x 2200 mm

Energia

220V monofásico, até 32 A, 60 Hz; Tomada Steck 32 A

Peso

Aproximadamente 250 kg
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ENGENHARIA REVERSA
DURBOT

Impressão 3D de média capacidade
O uso de tecnologia de CNC, perfis especiais e estrutura resistente, mesa de
impressão rígida e finamente controlada, fazem dessa impressora 3D uma
das melhores relações custo-benefício da área, no campo das impressoras de
médio para grande porte.
Tem volume útil de impressão de 660mm x 660mm x 700mm, aceita todos os
materiais, inclusive ABS, e também materiais mais avançados e modernos (e
equivalentes ao ABS, como o ColorFabb XT, etc).
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Com essa máquina de 304 litros de volume, você não tem limites na criação
de peças para design e para indústria de utensílios domésticos, mecânica,
automobilística, moveleira, banheiro e cozinha, centros de P&D, em
medicina, etc.

Características

DURBOT

Tecnologia de impressão

FFM ( Fused Filament Modeling – FDM)

Extrusora

Modular, 2 cabeçotes extrusores (England), com controle automático de altura na hora da extrusão,
evitando choque na peça que está sendo produzida

Volume de impressão

660 mm x 660 mm x 700 mm - (304 litros)

Nivelamento da mesa

Auto-nivelamento

Iluminação

Iluminação a LED na área da extrusão

Ventilação

Ventiladores nos cabeçotes de impressão

Materiais

Principais: PLA, PETG, NYLON, FLEXÍVEL, SUPORTE e ABS. Filamento plástico padrão: 1,75 mm. (pode ser
usado 3mm, sob encomenda)

Quantidade de material

Suporte de 2 rolos de filamento, para rolos do material de até 6 kg, com controle de temperatura
(umidade)

Bico extrusor

0,3 mm até 2 mm. ( Fornecido com 0,5 mm, outros sob encomenda)

Controlador

MKS Board com firmware customizado

Software

Repetier-host, Simplify3d, ou equivalentes.

IHM

Tela Touch Screen

Cama aquecida

2000W, com possibilidade de trabalhar a 120oC.

Resolução

100 mícrons nos eixos X e Y e 50 mícrons no Z

Modo de trabalho

“Heavy duty” (dezenas de horas imprimindo sem interrupção).

Falta de energia

No break instalado para sistemas eletrônicos (excluso mesa aquecida).

Sensor de falta e travamento do
Sim, gerando pausa sem perder o trabalho que está realizando
filamento na extrusora
Sensor de falta de energia

Sim, gerando pausa sem perder o trabalho que está realizando

Dimensões

1140 mm x 1160 mm x 2000 mm

(11) 4232-3280

ENGENHARIA REVERSA
EP-M100T

Impressora 3D em metal
Suporta ligas de Co-Cr e de Titânio
A impressora EP-M100T da Shining 3D é especialmente projetada
para restaurações odontológicas em metal, joalheria e medicina.
Esta tecnologia disruptiva altera enormemente o fluxo de trabalho
tradicional, evitando ao máximo os erros oriundos de operação manual.
O processo completo é realizado por um equipamento digital CAD/CAM
que é capaz de satisfazer completamente projetos personalizados e
requisitos de alta exatidão.
A taxa de utilização do material na impressora de metal EP-M100T da
Shining 3D é de mais de 90%. Ela é particularmente apropriada para
operar com ligas de Titânio, Cobalto, Cromo, Molibdênio e outros
metais preciosos.
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Tecnologia SLM (fusão seletiva a laser)
Um laser de baixa potência é utilizado para fundir o elemento ou pó
metálico diretamente. Qualquer componente metálico complexamente
estruturado pode ser impresso com quase 100% de densidade sem usar
qualquer outra ferramenta.
Trabalho reduzido de acabamento manual

Menos perda de material, melhor controle do custo
O sistema de troca de pó com vedação eficiente garante o isolamento
da atmosfera durante o processamento do pó, fazendo com que a perda
de material seja extremamente pequena, o que possibilita um melhor
controle dos custos do processo.

As restaurações dentais , jóias e estruturas metálicas de alta qualidade
da impressora EP-M100T apresentam excelentes propriedades
mecânicas e excepcional qualidade resultante na superfície, diminuindo
drasticamente o processo de acabamento manual do metal.
Plataforma pequena, alta eficiência
Envelope de impressão de 120mmx120mm. Leva cerca de 6 horas
para imprimir um lote de dentes (cerca de 150 dentes); três ciclos de
impressão podem ser realizados por dia para garantir aos laboratórios
odontológicos um prazo de entrega de três dias.
Interface de operação amigável ao usuário
A impressora EP-M100T vem com um software CAM dental profissional
e um software para ajustes para reduzir as exigências de experiência dos
operadores. Ele é mais intuitivo e mais fácil de operar.

Exemplos de impressão

Especificações
Características

EP-M100T

Tipo de laser

Laser de fibra 100W / 200W

Scanner galvanométrico

Scanner de alta precisão

Volume de impressão (LxPxA)

120 mm x 120 mm x 80 mm

Espessura da camada

0,015-0,05 mm

Material de impressão

Ligas de Co-Cr, ligas de Titânio

Velocidade de escaneamento

8 m/s

Sistema operacional

Windows 7

Software de controle

Software Eplus 3D print

Alimentação de ar

Proteção com Ar / N2

Importação de dados

STL

Alimentação de energia

220V 16A 3kW

Dimensões (LxPxA)

985mm x 1440mm x 2025mm

Ambiente de trabalho

15 - 30 °C
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ENSAIOS DE MATERIAIS

MICRO-X360S

Analisador de tensão residual portátil por raios X
Equipamento capaz de medir tensão residual, largura à meia altura
(FWHM), e austenita retida (opcional).
Fácil posicionamento da amostra, tempo de medição: aproximadamente
60 segundos (amostra Ferritico).
Unidade Sensor: aproximadamente 2,4 kg. Unidade de alimentação
elétrica: aproximadamente 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.
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O menor e mais leve analisador de tensão residual do mundo
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
Visualização de resultados
Os dados do anel Debye revelam informações sobre a orientação do
grão (textura) e a dimensão do grão, etc.

Engrenagens

Cordão de solda, incluindo HAZ e região do cordão
(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS

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.
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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.
Especificações
Itens de medição

(1) Tensão residual (2) FWHM (3) Austenita retida (opcional)

Método de medição

Método de ângulo de incidência
simples, 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

Medição em rodas automotivas

Unidade sensor
Peso: aprox. 2,4 kg

Unidade de alimentação
életrica
Peso: aprox. 6,2 kg

Rolos: efeitos da conformação e tratamento térmico

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 cristalográficos
sejam tomados como amostra.

Pontes: monitorando os efeitos do envelhecimento
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Acessórios opcionais
• Braço Flexível;
• Maleta de transporte;
• Gabinete de segurança;
• Bateria portátil;
• Tubos de raios X: Cr, V, Cu, Co, Mn;
• Polidor eletroquímico.

ENSAIOS DE MATERIAIS
XT V 130C

Sistema de inspeção de eletrônicos por raios X
Sistema compacto, versátil e fácil de utilizar para garantia de
qualidade de eletrônicos
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Com o advento de vários novos tipos de componentes eletrônicos, a
inspeção superficial não é mais uma opção de avaliação da qualidade.
Como a maioria das conexões elétricas permanecem escondidas aos
olhos dos inspetores de qualidade, a capacidade de realizar uma
inspeção de excelente qualidade por raios X é mais importante do
que já foi um dia. Projetado para a inspeção de juntas soldadas
de PCB, múltiplas camadas e 100% (μ)BGA, o sistema de raios X
XT V 130C consiste em uma solução flexível e de alta precisão que
facilita a análise de defeitos em placas PCB carregadas. O software
Inspect-X do sistema oferece funções para inspeção automatizada e
a identificação automática de placas (opcional), o que garante altas
taxas de produtividade na inspeção.
Aplicações
• Componentes eletrônicos e elétricos:
ligações rompidas em terminais, descolamento das ligações, curto
em fios, juntas secas, curtos, vazios, BGA, etc.
• PCBs preenchidos e não preenchidos:
visualização de defeitos superficiais de montagem, isto é,
dispositivos desalinhados, porosidade nas soldas de junção e curtos;
Inspeção detalhada de trilhas, furos passantes e alinhamento de
múltiplas camadas;
• WLCSP (pacote em escala de chip em nível de substrato);
• Inspeção de BGA e CSP;
• Inspeção de solda desalinhada;
• Sistemas micro eletromecânicos (MEMS, MOEMS);
• Cabos, chicotes, plásticos e muito mais.

Benefícios
• Fonte proprietária 30 - 130 kV de microfocos com reconhecimento de
características de 2 μm;
• Ângulo de inclinação verdadeiro do manipulador de 75° permite
a visualização oblíqua para facilitar a inspeção das características
internas;
• Grande área de medição de 520x520 mm;
• Operação online com navegação intuitiva por joystick;
• Manutenção de baixo custo com tecnologia de tubo aberto;
• Sistema seguro que não exige precauções especiais;
• Pronto para CT e X.Tract (laminografia).

A ampliação da imagem de 320x possibilita ao usuário ampliar a
visualização de qualquer item específico de interesse
Especificações
• Fonte de microfoco com tamanho de ponto focal de 3 mícrons e até
130 kV;
• Ângulos de inclinação de até 75° para uma inspeção fácil de atributos
internos;

O ângulo de inclinação de até 750 oferece flexibilidade suficiente para
traçar rapidamente os problemas de conectividade

• Maior volume de medição quadrado em mapeamento único de 406
x 406 mm;
• Manipulador de 4 eixos (X, Y, Z, T);
• Ampliação do sistema de até 36.000x;
• Mesa rotativa opcional (giro contínuo de 360°).
Soluções relacionadas
• XT V 160;
• Inspect-X.
Porta grande com função automática de
intertravamento para desligamento dos raios X
(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS
XT V 160

Sistema de inspeção de eletrônicos por raios X
Sistema de inspeção de classe superior para componentes
eletrônicos miniaturizados
As conexões dos componentes nos PCB atuais com grande
população de componentes e compactos são escondidas
por outros componentes, tornando os raios X a única
solução viável para inspeção. O XT V 160 é um sistema de
inspeção de PCB de alta qualidade, com baixo custo efetivo
e fácil de utilizar, destinado ao uso em plantas produtivas e
laboratórios de análise.
No modo automatizado de inspeção, as amostras podem ser
inspecionadas na produtividade máxima. No modo manual,
o software intuitivo e a manipulação de amostras com alta
precisão possibilitam aos operadores visualizar e avaliar os
menores defeitos e deficiências internas.
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Aplicações
• Análise de refluxo de solda;
• Análise e conectividade BGA;
• Cálculo de vazio de solda;
• Medição e inspeção de furos passantes;
• Medição de vazios em uniões;
• Análise de descolamento;
• Análise de pontos de união;
• Análise de Micro BGA / chip;
• Análise de matriz de componentes;
• Detecção e análise de juntas secas.

• Mesa giratória inclusa;
• Gaveta grande para carregamento de múltiplas placas.
Soluções relacionadas:
• XT V 130C ;
• Inspect-X.

Benefícios
• Flexibilidade combinada em um sistema:
Utilizando qualquer combinação de rotação, inclinação e
ampliação, a região de interesse é consistentemente focada
no centro do campo de visualização

- Visualização interativa;
- Inspeção por raios X completamente automática;
- CT opcional para análise aprofundada.
• Ampliação máxima em ângulos insuperáveis (até 75°);

Especificações
• Fonte de raios X com ponto focal de tamanho submicrométrico (1
mícron) de até 160 kV;
• Ângulo real de inclinação de 75° para uma inspeção otimizada de
BGAs;
• Dimensões da amostra de até 406 mm x 406 mm em mapeamento
único;
• Ampliação do sistema de até 36.000x;
• Manipulador de 5 eixos (X, Y, Z, T, R);
VASTECNOLOGIA.COM.BR

• Operação rápida com GUI (Interface Gráfica do Usuário) intuitivo e
navegação por joystick;
• Manutenção de baixo custo com a tecnologia de tubo aberto;
• O sistema de segurança não exige precauções especiais;
• Ocupa pouco espaço.

ENSAIOS DE MATERIAIS
XT H 225

Sistema de escaneamento CT (tomografia computadorizada) industrial
Inspeção interna e externa completa para
componentes industriais
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A medição e captura detalhada de componentes
internos e atributos de montagem é
frequentemente vital para o controle de
qualidade, análise de falhas e pesquisa de
materiais. O sistema XT H 225 oferece uma fonte
potente de raios X com micro foco, um grande
volume de inspeção e uma alta resolução de
imagens por Tomografia Computadorizada
(CT) e raios X. O sistema XT H 225 se adéqua a
uma grande variedade de aplicações, incluindo
inspeções de pequenas peças fundidas e de
plástico assim como para pesquisa em materiais.

Aplicações
• Avaliação e medição precisas de peças plásticas e pequenos fundidos,
mecanismos complexos, componentes internos, comparação entre peça
e CAD, etc.;
• Análise de falha detalhada;
• Pesquisa avançada de materiais e análise de estruturas biológicas;
• Arquivamento digital de modelos;
• Análise para solução de problemas em atividades de montagem.
Especificações
• Fonte potente de 225 kV com microfoco e com alvo rotativo opcional;

Dimensionamento

Cilindros encaixados em
furos

Partículas de ouro na calcita

CT de uma estrutura de
espuma

Análise entre peça e
CAD

Fóssil de caramujo

• Visualização dos raios X em tempo real, rápida reconstrução CT;
• Volume de medição CT de até X = 450 mm, Y = 350 mm, Z = 750 mm
(versão ST);
• Manipulador de peças completamente programável de 5 eixos;
• Fluxo de trabalho de medição automático por macros customizáveis;
• Pequena área ocupada e possui rodízios para fácil movimentação.

Soluções relacionadas
• XT H ST (estendido) e XT H LC (gabinete grande);
• Fonte de 320 kV (somente para gabinete LC);
• Software Inspect-X;
• Software de inspeção Focus;
• Uma grande variedade de configurações CT especificadas pelo cliente
pode ser oferecida.

Benefícios
• Flexibilidade combinada em um sistema único: raios X para inspeção
visual rápida, CT para análise em profundidade;
• Captura rápida dos dados e imagens de alta qualidade;
• Operação rápida com navegação interativa por joystick;
• Geração de imagens e processamento digital de alta resolução;
• Sistema seguro, sem exigência de precauções especiais;
• Integração estreita com aplicações de pós-processamento de padrão
industrial.
(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS
XT H 450

Sistema de inspeção por CT (tomografia computadorizada) de peças complexas grandes

O sistema XT H 450 estabelece uma nova
referência para medição de peças complexas e
ensaios não destrutivos (NDT) de componentes
fundidos pequenos a médios. Na alma deste
poderoso equipamento existe uma fonte de micro
foco de 450 kV, fornecendo uma resolução e
precisão superior.
O detector linear de varredura em arranjo curvado
otimiza a coleta dos raios X pela eliminação do
fenômeno de espalhamento que tipicamente
interfere em radiografias 2D de peças complexas
e outros componentes metálicos.

Aplicações
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Fonte de micro foco de 450 kV de alta potência

• Análise detalhada da estrutura interna;
• Inspeção automática de passa / não passa;
• Inspeção de componentes com alta densidade (por exemplo,
componentes metálicos, fundidos) com necessidade de resolução
micrométrica.

Especificações
• Fonte única de microfoco de 450 kV;
• Volume de medição de até 600 mm de diâmetro e 600 mm de altura;
• Manipulador em mesa rotativa completamente programável de 5
eixos com detector linear de alta eficiência com fusos de esferas e
guias lineares de precisão;
• Aplicação dedicada para inspeção automática de passa / não passa
em peças complexas como pás de turbinas.

Inspeção de Raios X de uma pá
de turbina

Soluções relacionadas
• XT H 225;
• Uma grande variedade de configurações CT especificadas pelo cliente
pode ser oferecida.

Benefícios
• Flexibilidade combinada em um único sistema: raios X para inspeção
visual rápida e Tomografia Computadorizada (CT) para uma análise mais
aprofundada;

Modelo de volume CT de
uma pá de turbina

Modelo de volume CT de
um bloco fundido de motor

Raios X do bloco fundido
de um motor

Raios X de uma motoserra

• Captura rápida de dados e imagens de alta qualidade;
• Geração de imagens e processamento digital de alta resolução;
• Sistema seguro, sem a exigência de precauções especiais.
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ENSAIOS DE MATERIAIS
GRINDOSONIC® MK7

Instrumento universal para controle de qualidade, caracterização de material e pesquisa
Identifica propriedades do material, trincas, bolhas e falhas em cerâmica, madeira, compósitos, tijolos, concreto, metais ...
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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 Algumas aplicações
Ensaio em rebolos; Identificação de bolhas e trincas em pastilhas de
gama de objetos.
freio; Abrasivos e retifica; Materiais de construção; Geologia; Cerâmica;
Características
Materiais de fricção; Compósito e Plásticos; Metais e ligas; Cimento e
• Medições não destrutivas das propriedades elásticas dos
Concreto; Refratários; Madeira entre outros.
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 do coeficiente 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.

Análise FFT

Medições dos módulos E e G e do coeficiente de Poisson

• Visualização de espectro entre 20 Hz e 150 kHz;
• Alta resolução extrema de até 1 ppm (1 em 1.000.000);
• Ajuste do nível de ruído;
• Tamanho da amostra e ajuste de frequência;
• Função de normalização para redimensionar baixa energia;
• Espectros de posição, velocidade e aceleração.

• Cálculo automático dos módulos E e G e coeficiente de Poisson;
• Medição de brunhas, barras, cilindros, rebolos,…;
• Conexão de pen drive USB;
• Armazenamento de dados de espectro total e domínio do tempo
(formato .csv).

Visualização da forma de onda/osciloscópio
• Ajuste em escala e tempo;
• Armazenamento de todo espectro de onda (.csv);
• Visualização do tempo de medição.

Software de análises 3D
Permite a visualização do espectro de frequências em 3D para
comparações e análises de medições.

(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS

GrindoSonic® IL

Ensaio não destrutivo automático para linha de produção

Sistema em linha (In-Line) projetado para integrar e automatizar
totalmente o processo de controle de qualidade de objetos numa linha
de produção.
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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 do coeficiente de Poisson;
• Ampla gama de materiais: cerâmica, madeira, compósitos, tijolos,
concreto, metais.

GrindoSonic® SA

GrindoSonic® HT

Medições não destrutivas com base na Técnica de Excitação por
Impulso (IET)

Ensaio de materiais em temperatura elevada

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).

Sistema para ensaio de materiais em temperatura elevada com base
na Técnica de Excitação por Impulso (IET).

Características

• Gás inerte atmosférico opcional;

• Ciclo de medição automatizado;

Características
• Baseado na tecnologia de medição GrindoSonic® de padrão
industrial;

• Resultado aprovado / reprovado imediato para o operador;

• Perfil de temperatura (rampa / permanência) totalmente
programável entre 1200°C / 1500°C / 1600°C;

• Limites de aceitação selecionáveis pelo usuário;

• Registro de dados para posterior processamento e análise;

• Armazenamento interno das medições, endereçáveis através da rede;

• Módulo E calculado de acordo com padrão ASTM-E1876;

• Transmissão de dados em tempo real através da RS232;

• Aplicações: metais e ligas, cerâmicas.

• Aplicações: pastilhas de freio, metais e ligas, cerâmica.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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ROBUS

Durômetro Brinnel com microscópio Brinell automático
Durômetro Brinell de bancada igualmente confiável no laboratório
ou no chão de fábrica, que oferece níveis de precisão de força
aproximadamente dez vezes melhores que os exigidos pelas normas.
O corpo é projetado usando análise de elemento finito, fabricado a partir
de uma placa de 10 mm de espessura para fornecer aproximadamente
um fator x4 de segurança e fornece apenas 0,6 mm de movimento com
a força total de ensaio de 3000 kgf.
A aplicação de força é monitorada 125 vezes por segundo e rigidamente
controlada, e são usados em todo o mundo nos ambientes industriais
mais exigentes e frequentemente operam 24 horas por dia, sem um
operado, em sistemas totalmente automatizados.
O novo Robus, possui integração direta com o microscópio BRINtronic
(somente Robus D).
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Especificações
• Escalas de dureza HBW: 2,5/62,5; 2,5/187,5; 5/125; 5/250; 5/750;
10/100; 10/500; 10/1000; 10/1500; 10/3000;
• Altura da mesa de teste: 300 mm;
• Garganta: 140 mm;
• Mesa de teste: 160 mm diâmetro;
• Dimensões nominais PxLxA: 560 mm x 174 mm x 917 mm;
• Equipamento padrão: indentador de 10mm e 5mm (consulte
disponibilidade de outros indentadores).

BRINTRONIC

Microscópio Brinell automático
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.
• Indicação do 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 (de 3 a 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.

(11) 4232-3280
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BRIN400D

Durômetro para ensaio Brinell para fundições, forjas e siderúrgicas
com medição automática por microscópio
Robustos, confiáveis, comprovados e projetados para atender aos requisitos mais
exigentes de um cliente em ambientes industriais adversos, como os encontrados em
fundições, forjas e siderúrgicas.
Os recursos disponíveis e a atenção aos detalhes proporcionam total independência
do operador não apenas ao processo de ensaio, mas também à configuração e à
subsequente gravação dos resultados.
O BRIN400D possui o cabeçote de teste Brinell ótico de circuito fechado Foundrax
tipo D para fornecer um testador de dureza Brinell para linha de produção. A força
de ensaio é monitorada e ajustada 125 vezes por segundo através de uma célula
de carga especialmente projetada para uso no ensaio de dureza Brinell e as forças
de ensaio são aplicadas usando um servo motor e servo driver de alta qualidade,
fornecendo torque total sem velocidade.
Especificações
• Escalas de dureza HBW: 2,5/62,5; 2,5/187,5; 5/250; 10/250; 10/500; 5/750;
10/1000; 10/1500; 10/3000;
• Altura da mesa de teste: 475mm;
• Garganta: 275mm;
• Mesa de teste: 200mm diâmetro;
• Dimensões nominais PxLxA: 420 mm x 670 mm x 1580 mm;
• Equipamento padrão: indentador de 10mm. Opcionais 2,5mm e 5mm;
• Peso: aproximadamente 520kg.

BRIN400B

Durômetro para ensaio Brinell

Possui o cabeçote de ensaio Brinell de circuito fechado não ótico Foundrax
tipo B para fornecer um testador de dureza Brinell para linha de produção com
capacidade de trabalhar em escalas de HBW 2,5/62,5 a HBW 10/3000.
O usuário pode definir o tempo de espera durante o comissionamento ou
conforme necessário, após o qual o ciclo de ensaio é automático sem necessidade
de ajustes adicionais.
Assim como no BRIN400D, a força de ensaio é monitorada e ajustada 125 vezes
por segundo através de uma célula de carga especialmente projetada para uso
no ensaio de dureza Brinell e as forças de ensaio são aplicadas usando um servo
motor e servo driver de alta qualidade, fornecendo torque total sem velocidade.
O uso da série BRIN400 é simples e fácil e requer apenas o mínimo de treinamento.
A manutenção é mínima e pode ser facilmente realizada por pessoal treinado e
competente. Temos o prazer de fornecer o treinamento e suporte necessários
para garantir muitos anos de ensaios de dureza Brinell sem problemas.
Especificações
• Escalas de dureza HBW: 2,5/62,5; 2,5/187,5; 5/250; 10/250; 10/500; 5/750; 		
10/1000; 10/1500; 10/3000;
• Altura da mesa de teste: 400mm;
• Garganta: 250mm;
• Mesa de teste: 200mm diâmetro;
• Dimensões nominais PxLxA: 420 mm x 670 mm x 1580 mm;
• Equipamento padrão: indentador de 10mm. Opcionais 2,5mm e 5mm;
• Peso: aproximadamente 500kg.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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.
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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

Especificações
Modelo 134 consiste em:
• 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 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 de trilho

Adaptador de corrente

Adaptadores especiais
sob encomenda

Adaptador de bancada

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.

(11) 4232-3280
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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.
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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.

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.

• 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.
Características

Modelo

BrinScan

• 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);

Campo de visão da câmera

3,3 x 2,2 mm

Faixa de medida
Resolução de indentação

8~650 HBW
0,01 mm

Resolução da dureza

1 HBW

Exatidão da medida

±1% (HBW10/3000)

Indentador compatível

Esfera aço 10 mm e 5 mm

Comprimento da indentação

1,2~6 mm
Win7, Win8, Win10

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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 1 HR.
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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.
Especificações
Escalas de dureza :
• DigiRock HS1(811-210): HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, 		
		
HR45T;
• DigiRock HR1(811-110): HRA, HRB, HRC;
Força do ensaio preliminar:
• DigiRock HS1 : 3kgf(29,42N);
• DigiRock HR1: 10kgf(98,07N);
Força do ensaio:
• DigiRock HS1 : 15kgf(147,1N)~45kgf(441,3N);
• DigiRock HR1: 60kgf(588,4N)~ 150kgf(1471N);
Altura máxima da amostra: 175mm;
Garganta do instrumento: 165mm.

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. 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.
Especificações
Escalas de dureza:
• DigiRock DR3 (811-130): HRA, HRB, HRC, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,
HRL, HRM,HRP, HRR, HRS, HRV;
• DigiRock DS3 (811-230): HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T,
HR45T;
Força do ensaio preliminar:
• DigiRock DR3 : 10kgf(98,07N);
• DigiRock DS3: 3kgf(29,42N);
Força do ensaio:
• DigiRock DR3: 60kgf(588,4N)~ 150kgf(1471N);
• DigiRock DS3 : 15kgf(147,1N)~45kgf(441,3N);
Altura máxima da amostra: 175mm;
Garganta do instrumento: 165mm.

(11) 4232-3280
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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.

MICVISION VH-1

Microdurômetro
• 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 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.
Especificações
• Cargas:10 ~ 1000 gf; 0,098 ~ 9,80 N;
• 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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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WIKI JS

Durômetros automatizados para ensaio micro e macro Vickers, Knoop, Brinell e Rockwell
Tecnologia de célula de carga em malha fechada
O WIKI JS é o topo da linha em automação e exatidão para medições de dureza Vickers e Knoop de acordo com as normas de medição de dureza
ASTM e ISO. As forças de carregamento são aplicadas através de células de carga e são eletronicamente controladas em “Malha Fechada” (patente
da AFFRI) com uma frequência de 1 kHz.
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Mesa XY motorizada de 100x60mm ou
200x100 mm com passos de 0,5μ.

Software inteligente
para medição
automática Vickers
e ciclos automáticos
de medição de
profundidade de
endurecimento (CHD).

WIKI 200 JS
Topo da linha em automação e exatidão para Vickers e Knoop.
Sistema completamente motorizado para ensaios CHD, ou seja, medição de
profundidade de endurecimento.
Amostras únicas ou múltiplas em ciclos automáticos.
Torre motorizada com 6 posições para indentadores e objetivas.
Eixo Z motorizado e medição automática com foco automático.
Software para avaliação automática das indentações e iluminação automática.
Mesa XY motorizada de 100x60 mm ou 200x100 mm com passos de 0,5μm.
Cada força de carregamento é automaticamente programada e controlada
garantindo uma linearidade perfeita em todas as faixas e eliminando os problemas
associados com os sistemas de medição tradicionais baseados em peso morto. Os
resultados não são afetados por quaisquer deflexões estruturais, desalinhamentos
ou vibrações externas.

Mesa de trabalho fixa com 250 x 300 mm.

Software inteligente
para medição
automática Vickers com
foco automático.

WIKI 100 JS
Medição automática com foco automático.
Software para avaliação automática das indentações.
Iluminação automática.
Como opcional: mesa XY manual de 100x100 mm com passos de 10μm.
A medição automática e o foco automático minimizam a subjetividade associada
à intervenção humana. O durômetro pode ser usado por diferentes operadores.

WIKI JS SOFTWARE
• Visão clara do recuo com autofoco e limpeza automática da imagem da
superfície;
• Obtenha uma imagem real e detalhada da amostra e coloque os padrões
onde você precisa executar os ensaios;
• Obtenha uma lista de cada amostra e cada padrão. Salvar ou importar
medidas, editar, mover, copiar e colar;
• Controle todo o instrumento com o mouse, incluindo dinâmica dos
movimentos no eixo X / Y / Z em velocidade rápida ou lenta. Precisão de 0,5
μ/m por etapa.

O cabeçote de medição se aproxima da amostra e inicia o teste, seguindo cada
padrão predefinido e executando cada recuo, não importando a quantidade. Os
resultados são listados junto com a imagem de recuo, estatísticas e gráficos CHD
correspondentes.

(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS

WIKI JS - faixa de forças
Vickers/Knoop

0,0098 - 0,0196- 0,049 - 0,098 - 0,1471 - 0,1961 - 0,2452 - 0,4903 - 0,9807 - 1,961 - 2,942 - 4,903 - 9,807 - 19,61
- 29,42 - 49,03 - 98,07 - 196,1 - 294,2 - 490,3 - 980,7 N
(0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,015 - 0,02 - 0,025 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 -100 kgf)

Brinell

153,2 - 306,0 - 612,9 N (15,6 - 31,25 - 62,5 kgf)

Superficial Rockwell

147,1 - 294,2 - 441,3N (15 - 30 - 45 kgf)
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Ensaios possíveis para WIKI 100/200 JS
Vickers

HV0,01 - HV0,015 - HV0,02 - HV0,025 - HV0,05 - HV0,1 - HV0,2 - HV0,3 - HV0,5 - HV1 - HV2 - HV3 - HV5 - HV10

Knoop

HK0,01 - HK0,015 - HK0,02 - HK0,025 - HK0,05 - HK0,1 - HK0,2 - HK0,3 - HK0,5 - HK1 - HK2

Ensaios possíveis para WIKI 100/200 JS 3
Vickers

HV0,1 - HV0,2 - HV0,3 - HV0,5 - HV1 - HV2 - HV3 - HV5 - HV10 - HV20 - HV30

Knoop

HK0,1 - HK0,2 - HK0,3 - HK0,5 - HK1 - HK2

Ensaios opcionais
Vickers/Knoop

HV0,001 - HV0,002 - HV0,005 - HV50 - HV100 / HK0,001 - HK0,002 - HK0,005

Superficial Rockwell

HR15N - HR30N - HR45N - HR15T - HR30T - HR45T - HR15S - HR30S - HR45S - HR15W - HR30W - HR45W - HR15X HR30X - HR45X - HR15Y - HR30Y - HR45Y

Brinell HBW/ HBWT

2,5/15,6 - 2,5/31,25 - 2,5/62,5

Especificações
Exatidão

Melhor do que 0,1%

Princípio de operação

Célula de carga em malha fechada (patente AFFRI)

Normas de conformidade

EN-ISO 6506 / EN-ISO 6507 / EN-ISO 6508 / ASTM-E384 / EN-ISO 4545 /
ASTM-E92 / ASTM E10 / ASTM E08 / ASTM E103 / JIS

Curso vertical

Motorizado, com 240 mm / 9,4” (como opcional 300 mm / 12” ou 700
mm / 27,5”)

Capacidade de profundidade

135 mm/5,5"

Torre

Automática e motorizada – 6 posições

Indentador

Vickers – como opcional, Knoop e Brinell

Câmera

1,3 MP USB2 BAV HD

Foco e leitura

Automática e manual

Iluminação

Fonte de luz LED fria de alta eficiência

Rede

Conexão por fio para assistência técnica e auto diagnóstico

Mesa X-Y

WIKI 100JS: mesa manual de 100x100 mm com passos de 10μm; WIKI
200JS: mesa motorizada de 100x60 mm / 3,9 x 2,3” ou 200 x 100 mm /
7,8 x 3,9” com passos de 0,5μm

Tempo de espera

Programável de 5 a 60 segundos

Faixa de temperatura

De 10 °C a 35 °C

Alimentação de energia

110 ou 220 V / 50 – 60 Hz

Software

Affri - OMAG (sistema operacional Windows)

Campos de aplicação

Para ensaios micro e macro Vickers e profundidade de dureza em todos
os metais: ferro, aço, aço temperado, ferro fundido, latão, alumínio,
cobre e suas ligas metálicas. Tratamento térmico, endurecimento,
nitretação, cementação e têmpera. Ensaio Knoop em materiais
cerâmicos ou vítreos.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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LD 250

Durômetro universal automático
O durômetro AFFRI® LD 250 pode realizar ensaios de dureza Vickers,
Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell e Knoop em conformidade
com as normas ASTM e ISO. As cargas nos ensaios vão de 1 a 250 kgf
(9,807 a 2452 N). Medições automáticas Rockwell. Leitura automática
de indentações Brinell, Rockwell e Knoop através de câmera e sistema
óptico.
Célula de carga e tecnologia em malha fechada
As forças de carregamento são aplicadas através de células de carga
e são eletronicamente controladas em “Malha Fechada” (Patente da
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AFFRI) com uma frequência de 1 kHz. Cada força de carregamento é
automaticamente programada e controlada garantindo uma linearidade
perfeita em todas as faixas e eliminando os problemas associados
com os sistemas de medição tradicionais baseados em peso morto.
Os resultados não são afetados por quaisquer deflexões estruturais,
desalinhamentos ou vibrações externas.
Medições precisas, mesmo no primeiro ensaio, eliminam a necessidade
de múltiplos ensaios. Não há necessidade de repetir um segundo
ensaio. O primeiro ensaio é absolutamente preciso. Os dados de R&R
(repetitividade e reprodutibilidade) estão no topo da sua classe.

Sistema de sujeição (patente AFFRI)
Curso motorizado do indentador
O durômetro está equipado com um motor adicional que move o
indentador e a capa de sujeição por um curso de 30 mm. Trata-se de um
curso extra independente que funciona separadamente do curso total
do cabeçote.
Durante o ensaio, o cabeçote pode se mover por todo o curso vertical,
gerando uma pressão constante quando o corpo de prova é sujeitado.

O contato seguro com o corpo de prova é sempre mantido, garantindo
uma exatidão absoluta sob quaisquer condições uniformes ou instáveis,
com óleo ou sujeira nos corpos de prova. A capa de sujeição aplica uma
pressão constante e evita a ocorrência de movimentos acidentais das
amostras.
O sistema de sujeição garante uma perfeita estabilidade de qualquer
corpo de prova durante o ciclo de ensaio. Nenhum acessório adicional
é necessário.

A superfície de sujeição constante garante uma medição correta, sem
necessidade de repetir o ensaio. Quando são ensaiadas amostras
instáveis ou peças que se deformam, o cabeçote de medição segue
a amostra sem perder contato. A superfície superior de referência
minimiza os erros causados por problemas associados com sujeira ou
escala. Isto reduz o tempo de preparação das amostras e aumenta tanto
a exatidão quanto a velocidade dos ensaios.
A ativação do ciclo de ensaio é automática. Ela inicia quando o cabeçote
faz contato com o corpo de prova que é automaticamente reconhecido
em qualquer posição dentro do curso vertical de 30 mm / 1,2”.
Torre motorizada (indentador/
objetiva)

Sistema de fixação
(patente AFFRI)
(11) 4232-3280
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251 VRS

Durômetro universal automático
Durômetro universal para métodos de teste micro / macro
Vickers, Knoop, Rockwell, Rockwell superficial, Brinell e Shore, em
conformidade com os padrões de dureza ASTM e ISO.
Totalmente motorizado para ciclos de teste automáticos, com
leitura automática de indentação Vickers e Knoop através de uma
câmera de alta resolução CCD (opcional) e o software relativo.
Precisão absoluta (melhor que 0,5%) em todas as condições.
Ensaios de dureza em todos os metais: ferro, aço, aço temperado,
ferro fundido, latão, alumínio, cobre e ligas metálicas. Tratamento
térmico, endurecimento, nitretação, cimentação e revestimento.
Plásticos duros e macios. Teste de Knoop em materiais cerâmicos
e de vidro.
Medições com um botão
Somente pressione o botão iniciar e o cabeçote se move para baixo
realizando o ciclo do ensaio de dureza numa sucessão automática sem
pular qualquer fase:
1. Contato automático com o corpo de prova.
2. Sujeição automática e ativação do ponto superficial de referência.
3. Pré-carregamento e carregamento automáticos.
4. Medição automática.
5. Curso de retorno automática numa distância programada.
O ciclo inteiro de ensaio é completado e o resultado aparece numa
grande tela.

Especificações
Normas de conformidade

EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / ISO 868 / ASTM-E10 / ASTM-E18 /
ASTM-E103 / ASTM 2240 / ASTM-E384 / JIS

Exatidão

Melhor do que 0,5%

Princípio de operação

Célula de carga em malha fechada (Patente AFFRI)

Objetivas

1x 2x 3x 4x – ampliação total: 75x 150x 225x 300x (somente uma objetiva está incluída)

Câmera

Câmera CCD de alta resolução (somente modelo 251VRSTV)

Leitura e medição da indentação

251VRSTV: automática e semiautomática através da câmera CCD e software (computador é opcional)
251VRSD: semiautomática com encoder - 251VRSA: semiautomática com encoder

Curso do indentador

Motorizado 50 mm / 2”

Capacidade de altura

215 mm / 8,5” (opcional 300 mm / 12”)

Capacidade de profundidade

190 mm / 7,5” (opcional 220 mm / 8,5”)

Peso tolerável

2000kg

Faixa de temperatura

De 10 °C a 35 °C

Saída de dados

RS 232 C (USB opcional)

Alimentação de energia

110 ou 220V 50-60Hz

Software

Affri - OMAG

Campos de aplicação

Para todos os metais: ferro, aço, aço temperado, ferro fundido, alumínio, cobre e suas ligas metálicas.
Tratamento térmico, endurecimento, nitretação, cementação e têmpera. Plásticos duros e macios.

Embalagem

50 x 60 x 100cm / 20 x 23 x 40" - 85kg

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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SU-300H

SU-300M

Durômetro ultrassônico portátil

Durômetro ultrassônico motorizado
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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 durômetro ultrassônico elétrico SU-300M utiliza um sistema de bloco
de construção. Ele utiliza as sondas MP-300K, MP-500K, MP-800K e MP1000K. 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
motorizadas opcionais: MP-300K, MP-500K e MP-800K.

O SU-300H também pode ser atualizado com sondas motorizadas MP300K, MP-500K, MP-800K, MP-1000K, e então o funcionamento é o
mesmo do SU-300M.

Especificações
Modelos

SU-300H

SU-300M

Sonda

Padrão MP-1000K ; Sonda manual opcional:
Manual padrão HP-2K; Sonda manual opcional: HP-1K, HP-5K HP-1K, HP-2K, HP-5K e HP-10K; Sonda
e HP-10K;
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

Melhor exatidão de medição (%)

±3% HV, ±1,5 HR, ±3% HB

LCD

Tela colorida de 3,2”

Escalas de dureza

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

Idioma

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

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

Peso da unidade principal

Peso (sem sonda): 0,5 kg

(11) 4232-3280
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UEE910

Durômetro portátil
Materiais medidos
Aço e aço fundido, aço ferramenta ligado, aço inoxidável, ferro fundido
cinzento, ferro fundido nodular, ligas de alumínio fundido, ligas de
cobre e zinco (latão), e ligas de cobre e estanho, cobre (bronze), aço
forjado e outros materiais metálicos especiais.
(170-960)HLD,(17,9-69,5)HRC,(19-683)
HB,(80-1042)HV,(30,6~102,6)HS,(59,1-88)
HRA,(13,5-101,7)HRB

Faixa de medição
Parâmetros de dureza

Funções e características
• Alta qualidade e precisão;
• Identifica automaticamente 7 tipos de dispositivos de impacto para
aplicações especiais;
• Alterna livremente entre as escalas de dureza HRB, HRC, HV, HB,
HS, HL;
• Calibração direta em HL, HRC, HB;

HL,HRC,HRB, HS, HB,HV

Exatidão

±6HLD

Memória

600 grupos

Conexão com o PC

Disponível
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2xAA

Bateria
Temperatura de operação

-20°C~+60°C
163x78x33mm

Dimensões
Peso

240g

• Software em PC para transmissão de dados, análise e impressão de
relatórios de medição;
• Realiza ensaios em qualquer ângulo, mesmo de ponta cabeça;

Configuração padrão

• Tela LCD grande com luz de fundo, mostrando todas as funções e
parâmetros;
• Alarme sonoro para limite superior e inferior;
• Conversão para resistência à tração (U.T.S).

Unidade principal, dispositivo de impacto
Tipo D, bloco de calibração, anel de suporte
pequeno, cabo USB, software, acessórios
de reserva (esfera de impacto x1, cabo x1),
escova de limpeza, manual de operação,
certificado.

Acessórios opcionais

Dispositivos opcionais de impacto (D, DC, DL,
D+ 15, G, C, E), anel de suporte com formato
próprio, blocos de teste.

LEEB 110/120

Durômetro portátil

Materiais medidos
Aço e aço fundido, aço ferramenta ligado, aço inoxidável, ferro fundido
cinzento, ferro fundido nodular, ligas de alumínio fundido, ligas de
cobre e zinco (latão), e ligas de cobre e estanho, cobre (bronze), aço
forjado.
Modelo

Leeb110

Faixa de medição

(170-960) HDL,(17,9-69,5) HRC,(19-683) HB,(801042) HV, (30,6-102,6) HS, (59,1-88) HRA, (13,5101,7) HRB

Parâmetros de
dureza

Leeb120

HL, HRC, HRB, HS, HB, HV

Exatidão

±6HLD/ ±1,5HRC

Memória

350 grupos

Conexão com o PC

Não

Bateria
Características
• Identifica automaticamente 7 tipos de dispositivos de impacto para
aplicações especiais;

Disponível
2 AAA

Temperatura de
operação

-20°C~+60°C

Dimensões

129x68x25mm

• Alterna livremente entre as escalas de dureza HRB, HRC, HV, HB, HS, HL;

Dispositivos de
impacto

D fixo

D,DC,DL,D+15,G,C,E

• Calibração direta em HL, HRC, HB;

Peso

230g

240g

• Realiza ensaios em qualquer ângulo, mesmo de ponta cabeça;
• Tela LCD grande com luz de fundo, mostrando todas as funções e
parâmetros;

Entrega padrão

Unidade principal, dispositivo de impacto Tipo D,
manual de operação, adaptador de alimentação
elétrica, anel de suporte pequeno, escova de
limpeza, bloco de calibração, certificado.

• Alarme sonoro para limite superior e inferior;

Acessórios opcionais

Dispositivos opcionais de impacto (somente para
o Leeb120), anel de suporte com formato próprio.

• Conversão para resistência à tração (U.T.S).
VASTECNOLOGIA.COM.BR
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UEE952/953

Detector ultrassônico de falhas

Funções e características
• Norma IP65, com carcaça durável de metal (à prova de óleo, água e
poeira);
• Software de PC disponível para transmissão de dados, análise e
impressão de relatórios de medição;
• Calibração automática da sonda;
• DAC e AVG são formados automaticamente, e podem ser corrigidos
e compensados;
• Troca rápida entre quatro tipos de normas (profundidade D, nível P,
distância S, amplitude H);
• Funções como ganho automático e memória de pico melhoram a
eficiência de detecção;
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• Calcula automaticamente o valor φ dos defeitos equivalentes;
• 13 normas embutidas de ensaios estão disponíveis;
• Armazenamento: 500 – 1000 peças de imagens de escaneamento A
e dados;
• Alimentação de energia: bateria recarregável de íon Lítio, em repouso
com duração de mais de 15 horas;
• A largura e a intensidade do pulso emitido são ajustáveis;
• Normas AWS estão disponíveis;
• Com função de vídeo de medição.
Aplicação
Aplicação em rápida e precisa detecção, posicionamento, avaliação e diagnóstico de vários defeitos na peça, como trincas, poros, vazios, etc.
Largamente utilizado no setor de geração elétrica, petroquímico, caldeiras e vasos de pressão, aço, militar, aeroespacial, transporte por ferrovias,
automóveis, máquinas e outros campos.
Especificações
Modelo

Uee952

Uee953

Frequência de operação
Faixa de escaneamento (mm)

0,5MHz~20MHz
0-6000mm

0-10000mm

Faixa de velocidade (m/s)

1000~15000

100~20000

Erro de linearidade vertical

≤ 3%

≤ 2%

Faixa dinâmica

≥ 32 dB

≥ 35 dB

Erro de linearidade horizontal

≤ 0,2%

≤ 0,1%

≥62dB (profundidade de 200mm, furo de
fundo plano Ø2)

≥65dB (profundidade de 200mm, furo de
fundo plano Ø2)

Canal de medição

100

500

Armazenamento

Sensibilidade do ensaio

500

1000

Curva TCG

X

√

Varredura B

X

√

Conexão com PC

√

√

0~110

0~130

X

√

Faixa de ganho (dB)
AWS
Sondas padrão
Dimensão
Peso
Acessórios opcionais

Sonda reta: 2,5MHz, diâmetro 20mm, cabo Q9-Q9
Sonda angulada: 4 MHz, 60 graus, 8x9mm, cabo Q9-C5
240x185x55mm
1,85kg
Sondas, cabos, blocos de calibração, agente de acoplamento

(11) 4232-3280
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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, 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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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CHEMLITETM

Analisador laser de metais leves
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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.

(11) 4232-3280
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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.
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Características

Especificações

• 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.

• 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.

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.

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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A005-01 KIT

H060N

Forno de 100 litros, ventilação forçada

Pêndulo de Charpy

Projetado para secagem, cozimento, condicionamento e determinação
de umidade. Fabricação robusta, dupla parede com fibra de vidro de
60 mm de espessura para isolamento térmico. Parte frontal exterior
é fabricada de aço inoxidável, enquanto a câmara interior, prateleiras
de grade e paredes externas são fabricadas de aço revestido de zinco.
Controle de temperatura a partir da ambiente até 200°C através de
um termorregulador digital. Consulte outros modelos de capacidades
diferentes.

Está equipado com um martelo pendular pendente, capaz de
romper, com um único golpe, uma amostra posicionada entre os
dois suportes. O ensaio é realizado em uma amostra Charpy, a fim
de verificar a energia absorvida durante o impacto, que é medida em
Joule. O valor representa a força de impacto do material (resiliência).
Principais características: estrutura em ferro fundido; Pêndulo com
faca endurecida; Dispositivo de freio para parar o pêndulo; Energia de
impacto 300 J com graduação 2 J; Ângulo de queda de 140°; Massa
pendular 21,300 kg; Velocidade de impacto de 5,187 m/s.
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C025N

Máquina de ensaio de compressão para concreto

Acessórios

Equipamento para ensaio de compressão de cilindros até 160 x 320 mm
e cubos até 150 mm. Controlador eletrônico robusto e confiável com
tela colorida de 5,7 polegadas Touch Screen, 2 portas USB, 1 porta SD, 8
canais para transdutores de pressão (medição de força) ou transdutores
de deslocamento (medição do módulo de elasticidade e Poisson), botão
de emergência e impressora gráfica opcional. Possui sistema Servo-Plus
Evolution com partida do ensaio através de eletroválvula (sem alavanca
manual), totalmente automática, executada como um PC padrão
baseado em ambiente Windows.

Consulte a lista completa de acessórios disponíveis para cada aplicação,
incluindo entre outros:

A interface gráfica de fácil utilização sensível ao toque (Touch Screen)
permite uma fácil configuração dos parâmetros e uma execução
imediata do ensaio. A tela colorida de alta resolução oferece todas as
funções de um PC para a gestão e análise de dados, resultados de testes
e gráficos. Consulte acessórios disponíveis.

• Dispositivos de ensaio de flexão;

• Peças espaçadoras para os diferentes tipos e tamanhos de amostras;
• Impressora gráfica térmica;
• Portas protetoras de segurança;
• Pratos retentores e discos de neoprene;
• Dispositivos de ensaio de tração por compressão diametral;
• Dispositivos de ensaio de compressão em amostras de cimento;
• Softwares.

(11) 4232-3280
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H001-SERIES

Máquinas automáticas universais de tração e compressão
MODELO

H001A

H001B

H001C

H001D

Capacidade (kN)

600

1000

1500

2000

Precisão (%)

±1

±1

±1

±1

Velocidade (mm/min)

0,5 a 85

0,5 a 35

0,5 a 17

0,5 a 17

Curso pistão (mm)

250

250

250

250

Abert. horizontal (mm)

480

570

700

840

Diâmetro coluna (mm)

75

90

110

110

Esp. compressão (mm)

590

570

750

780

Esp. tração (mm)

750

750

1000

1000

Altura (mm)

2450

2665

3500

3500

Peso (kg)

2700

3100

5000

9000

Máquinas projetadas para ensaios de vergalhões redondos e planos
metálicos na determinação da resistência à tração, compressão e flexão,
e para determinar a resistência à compressão e flexão do concreto.
Disponível nos modelos de 600 kN, 1000 kN, 1500 kN, 2000 kN. Possui
sistema hidráulico servo controlado para regular a relação de carga e
quatro colunas rígidas para garantir a estabilidade estrutural. Composto
por duas áreas de ensaios, a superior para tração e a inferior para
compressão, flexão e cisalhamento. Célula de carga de alta precisão,
Classe 1 de acordo com a norma ISO 376, concede medição de forma
precisa. Consulte os acessórios disponíveis para cada aplicação.
H003N

Máquina hidráulica universal servo controlada de 600 kN
Especificações
• Capacidade: 600 kN;
• Curso máximo do cabeçote transversal: 200 mm.
• Distância máxima entre as garras: 465 mm;
• Distância máxima das facas de flexão: 1000 mm;
• Placas de compressão: 235 mm;
• Exatidão: Classe 1 EN 10002-2;
• Altura necessária: 4050 mm;
• Peso da estrutura: aproximadamente 2600 kg.
Consulte acessórios disponíveis

Equipamento próprio para executar ensaios de tração estática em
materiais metálicos. Possui carcaça robusta, com uma célula de leitura
embutida no pistão, sistema hidráulico Servo-Plus Evolution touchscreen para aquisição de dados, controle e processamento. É possível
realizar ensaios de flexão, compressão e dureza de acordo com as normas
internacionais, usando o acessório adequado (consulte acessórios
disponíveis). A unidade hidráulica servocontrolada regula a velocidade
de carga pelo computador. Um pedal de controle situado no chassi
controla o movimento do cabeçote de tração inferior (excursão de 0 a
580 mm com chave de final de curso elétrico) para um posicionamento
mais fácil da amostra de acordo com o seu comprimento.
VASTECNOLOGIA.COM.BR

Conjunto de garras para amostras planas
de 2 a 18 mm e cilíndricas com diâmetros
de 5 a 40 mm (escolha o modelo
adequado).

Ensaio de flexão

Ensaio de compressão
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H005N

Máquina de ensaio eletromecânica de 50 kN

MODELO

H004N H005N

H006N

H007N H008N

Capacidade (kN)

10

50

100

200

600

Mínima

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Máxima

500

500

500

480

300

Curso barra (mm)

1130

1130

1180

1150

1500

Vertical

1253

1251

1310

1280

1510

Horizontal

421

421

600

600

713

Entre garras (mm)

630

612

510

480

550

Altura (mm)

1708

1845

2340

2340

3000

Peso (kg)

250

370

1000

1150

2600

Velocidade (mm/min)

Abertura (mm)
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Equipamento adequado para ensaios de tração e alongamento em
laboratórios de controle de qualidade e pesquisa em diferentes materiais,
como metais, plásticos, materiais compostos, fios, cordas, papel,
têxtil, etc. Para cada finalidade de ensaio, a capacidade adequada da
máquina, as dimensões das garras e acessórios devem ser selecionadas
corretamente (consulte os modelos de máquinas com capacidade até
600 kN disponíveis e respectivos acessórios). Principais características
da máquina com capacidade de 50 kN: velocidade de ensaio de 0,01 mm
/ min a 500 mm / min; Velocidade de posicionamento de 500 mm / min;
Abertura vertical sem acessórios de 1251 mm e horizontal de 421 mm;
Distância entre os cabeçotes de tração de 612 mm.

H011-01N

Máquina universal de ensaio de tração e compressão
Especificações
• Distância entre garras: mín. 300 mm - máx. 400 mm;
• Distância entre pratos compressão: 340 mm;
• Distância entre colunas: 270 mm;
• Curso pistão: 100 mm.

Consulte acessórios disponíveis

Permite ensaio de tração em barras reforçadas de aço com carga
máxima até 500 kN e ensaio de compressão em amostras cúbicas e
cilíndricas de concreto com carga máxima até 1500 kN. A estrutura de
carregamento de quatro colunas é superdimensionada para garantir
alta rigidez e estabilidade. O pistão de carga de dupla ação é retificado
e lapidado. O pistão é equipado com um dispositivo de segurança
hidráulico para curso máximo e mínimo do pistão, evitando qualquer
risco de danos devido a manipulações erradas da unidade. Um seletor
hidráulico permite selecionar o ensaio de tração ou de compressão. Os
cabeçotes que seguram as garras são obtidos de apenas um bloco de
aço de alto tungstênio, enquanto as garras são endurecidas acima de 65
HRC. Consulte acessórios disponíveis para cada aplicação.

Garras para
amostras planas e
cilíndricas

Dispositivos de
compressão

Extensômetros
eletrônicos

(11) 4232-3280
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S205N

Máquina de ensaio universal - UNITRONIC 50 kN

Rochas e pedras
• Tração por compressão uniaxial.
Características técnicas
Usando dispositivos adequados, a máquina Unitronic, dentro dos
limites de sua capacidade de 50 kN para compressão / flexão e 25
kN para tração, realiza ensaios de compressão, flexão, tração por
compressão e tração direta, com controle automático de carga ou de
deslocamento / deformação.
A carga é aplicada por um macaco mecânico acionado por um
motor sem escova com circuito fechado através do encoder óptico e
controlado por um microprocessador. Interruptores elétricos de curso
são aplicados ao pistão de carga para preservar a máquina contra o
manuseio errado acidental.
Os dois cabeçotes cruzados preveem acoplamentos para fixar os
diferentes dispositivos de ensaio (consulte os acessórios disponíveis). A
força é medida por uma célula de carga elétrica; A medição e o controle
de deslocamento do cabeçote cruzado são obtidos pelo dispositivo
eletrônico incorporado na máquina.
Especificações
• Capacidade máxima de compressão: 50 kN;
• Capacidade máxima de tração: 25 kN (modelo S205-05N);
• Velocidade de ensaio ajustável de 0,01 a 51 mm / minuto;
• Relação de passo ajustável de 1 a 15000 N / s;
• Máximo curso: 100 mm;
• Distância entre colunas: 380 mm;
• Máxima abertura vertical: 850 mm;
• O Unitronic 50 kN é fornecido sem acessórios e software
para realizar os testes específicos que devem ser solicitados
separadamente (veja os acessórios a seguir).

Máquina universal multi-propósito com tela tátil e estrutura para ensaio
de compressão / flexão com carga máxima de 50 kN e de tração com
carga máxima de 25 kN.
Com controle automático de carga ou deslocamento / deformação, para
ensaio:
Solo
• CBR (California Bearing Ratio);
• Compressão não confinado;
• Triaxial rápido.
Asfalto
• Marshall;
• Tração por compressão diametral;
• Cisalhamento direto (Leutner);
• Auto SCB.
Concreto
• Flexão em vigas e telhas.
Cimento
• Flexão em amostras de 40 x 40 x 160 mm;
• Compressão em cubos de 40, 50, 70 mm;
• Tração em briquete de argamassa.
Metal, plástico, fio, papel, tecido, etc.
• Tração.
Blocos de barro
• Perfuração.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

Aplicações
Ensaio CBR (California Bearing Ratio)
Normas: EN 13286-47 / ASTM
D1883 / BS 1377:4 / AASHTO T193
/ NF P94-078 / CNR UNI 10009
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga,
capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S212-01 Pistão de penetração
S218N Software para ensaio CBR

Ensaio compressão não confinado
Normas: ASTM D2166 / BS
1377:7 / AASHTO T208
S205N Unitronic 50 kN
S337-31 Célula de carga,
capacidade de 2,5 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga
S212-08N Pratos de compressão
superior e inferior Ø 100 mm e
acessórios
S218-01N Software para ensaio
compressão não confinado
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Ensaio de estabilidade Marshall

Ensaio triaxial rápido
Normas: ASTM D2850 / BS 1377
S205N Unitronic 50 kN
S337-31 Célula de carga,
capacidade de 2,5 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S205-11 Pistão de carga com
esfera
S305 Célula triaxial
S218-02N Software para ensaio
triaxial rápido
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Ensaio tração por compressão diametral
Normas: EN 12697-23,12 / ASTM
D6931 / AASHTO T283 / CNR 134
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade
de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da
célula de carga / Unitronic
S212-05 Pistão de carga
B047-02 Dispositivo de tração por
compressão para amostras com 4 e 6
polegadas de diâmetro
B047-04 Conjunto dois transdutores
com acessórios
B043-02N Software para ensaio de
tração por compressão
Ensaio compressão em amostras de argamassa
Normas: EN 196-1 / EN ISO 679 /
ASTM C109, C349 / NF P15-451 /
BS 3892 / DIN 1164
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga,
capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S212-05 Pistão de carga
E170 Dispositivo de compressão
para parte de amostra de
40x40x160 mm
E163N Software para ensaio
compressão
Ensaio de flexão

Normas: EN 12697-34 / ASTM D1559
/ D5581, D6927 / AASHTO T245 / BS
598 :107 / NF P98-251-2
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade
de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da
célula de carga / Unitronic
S212-05 Pistão de carga
B046N Molde de estabilidade
B043-01N Software para ensaio
Marshall
Ensaio cisalhamento direto (Leutner) entre camadas betuminosas
Normas: ALP A StB T4
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade
de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da
célula de carga / Unitronic
S212-05 Pistão de carga
B047-10 Cabeçote de ensaio Leutner
para amostras com diâmetro 150 mm
B047-11 Espaçadores para amostras
com diâmetro 100 mm
B043-03N Software para ensaios
Leutner e Marshall

Ensaio tração em briquete de argamassa
Normas:ASTM C190, C307 / AASHTO
T132
S205-05N Unitronic 50 kN / 25 kN
(tração)
S337-32 Célula de carga, capacidade de
10 kN
S337-51 Processo de calibração da célula
de carga / Unitronic
S205-07 Garras de tração em formato 8
S205-08N Software para ensaio tração
E111 Molde briquete

Ensaio tração em metal, plástico, papel, tecido, etc.
Normas: EN 12390-5, 491, 538 /
ASTM C78, C293 / BS 1881:118
S205N Unitronic 50 kN
S337-34 Célula de carga,
capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S205-18 Dispositivo de flexão de
3 pontos
C109-11N Software para ensaio
flexão

Normas: ASTM D2166 / BS 1377:7 /
AASHTO T208
S205-05N Unitronic 50 kN / 25 kN (tração)
S337-36 Célula de carga, capacidade de
25 kN
S337-51 Processo de calibração da célula
de carga / Unitronic
H005-11 Cabeçotes de tração
S205-09 Acoplamento para cabeçotes
H005-21 Garras para amostras planas
H005-31 Garras em V para amostras
cilíndricas
H014-06 a H014-10 Extensômetros
H009N Software para ensaio tração
(11) 4232-3280
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S206N

Máquina de ensaio universal - UNITRONIC 200 kN

Características técnicas
Usando dispositivos adequados, a máquina Unitronic, dentro dos limites
de sua capacidade de 200 kN para compressão / flexão e 50 kN para
tração, realiza ensaios de compressão, flexão, tração por compressão e
tração direta, com controle automático de carga ou de deslocamento /
deformação.
A carga é aplicada por um macaco mecânico acionado por um motor sem
escova com circuito fechado através do encoder óptico e controlado por
um microprocessador. Interruptores elétricos de curso são aplicados
ao pistão de carga para preservar a máquina contra o manuseio errado
acidental.
Os dois cabeçotes cruzados preveem acoplamentos para fixar os
diferentes dispositivos de ensaio (consulte os acessórios disponíveis). A
força é medida por uma célula de carga elétrica; A medição e o controle
de deslocamento do cabeçote cruzado são obtidos pelo dispositivo
eletrônico incorporado na máquina.
Especificações
• Capacidade máxima de compressão: 200 kN;
• Capacidade máxima de tração: 50 kN;
• Velocidade de ensaio ajustável de 0,01 a 100 mm / minuto;
• Relação de passo ajustável de 1 a 5000 N / s;
• Máximo curso cabeçotes: +/- 200 mm (total 400 mm);
• Distância entre colunas: 650 mm;
• Máxima abertura vertical: 900 mm (sem acessórios);
• Máxima abertura vertical com pratos de compressão: 800 mm;
• Diâmetro dos pratos compressão: 216 mm;
• Resolução do deslocamento: 0,01 mm com precisão melhor que 0,2%;
• Classe da máquina: 1;
• O Unitronic 200 kN é fornecido com célula de carga, dispositivo de
deslocamento dos cabeçotes cruzados e pratos de compressão, mas
sem acessórios e software para realizar os testes específicos que
devem ser solicitados separadamente (veja os acessórios a seguir).

Máquina universal multi-propósito com tela tátil e estrutura para ensaio
de compressão / flexão com carga máxima de 200 kN e de tração com
carga máxima de 50 kN.
Com controle automático de carga ou deslocamento / deformação, para
ensaio:
Solo
• CBR (California Bearing Ratio).
Asfalto
• Marshall;
• Tração por compressão diametral;
• Cisalhamento direto (Leutner).
Concreto
• Flexão em vigas e telhas.
Cimento
• Flexão em amostras de 40 x 40 x 160 mm;
• Compressão em cubos de 40, 50, 70 mm.
Metal, plástico, fio, papel, tecido, etc.
• Tração.
Blocos de barro
• Perfuração.
Rochas e pedras
• Tração por compressão uniaxial.
VASTECNOLOGIA.COM.BR

Aplicações
Ensaio CBR (California Bearing Ratio)
Normas: EN 13286 -47 / ASTM D1883 / BS
1377:4 / AASHTO T193 / NF P94-078 / CNR UNI
10009
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da célula de
carga / Unitronic
S206-31 Flange / conector para célula de carga
S212-01 Pistão de carga
S218N Software para ensaio CBR

Ensaio cisalhamento direto (Leutner) entre camadas betuminosas
Normas: ALP A StB T4
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da célula de
carga / Unitronic
S206-31 Flange / conector para célula de carga
S212-05 Pistão de carga
B047-10 Cabeçote de ensaio Leutner para
amostras com diâmetro 150 mm
B047-11 Espaçadores para amostras com
diâmetro 100 mm
B043-03N Software para ensaios Leutner e
Marshall
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Ensaio tração por compressão diametral
Normas: EN 12697-23,12 / ASTM
D6931 / AASHTO T283 / CNR 134
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade de
50 kN
S337-51 Processo de calibração da célula
de carga / Unitronic
S206-31 Flange / conector para célula
de carga
S212-05 Pistão de carga
B047-02 Dispositivo de tração por
compressão para amostras com 4 e 6
polegadas de diâmetro
B047-04 Conjunto dois transdutores
com acessórios
B043-02N Software para ensaio de
tração por compressão
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Ensaio de estabilidade Marshall

Ensaio compressão em amostras de argamassa
Normas: EN 196-1 / EN ISO 679 /
ASTM C109, C349 / NF P15-451 / BS
3892 / DIN 1164
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade
de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da
célula de carga / Unitronic
E170 Dispositivo de compressão
para parte de amostra de
40x40x160 mm
E163N Software para ensaio
compressão

Ensaio flexão em prismas de argamassa
Normas: N 12697-34 / ASTM D1559
/ D5581, D6927 / AASHTO T245 / BS
598 :107 / NF P98-251-2
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga, capacidade
de 50 kN
S337-51 Processo de calibração da
célula de carga / Unitronic
S206-31 Flange / conector para
célula de carga
S212-05 Pistão de carga
B046N Molde de estabilidade
B043-01N Software para ensaio
Marshall

Ensaio de flexão

Normas: EN 196-1 / ASTM C348
/ NF P15-451 / DIN 1164 / EN ISO
679
S206N Unitronic 200 kN
S337-32 Célula de carga,
capacidade de 10 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S206-32 Flange / conector para
célula de carga
E172-01 Dispositivo de flexão para
amostra de 40x40x160 mm
E164N Software para ensaio
flexão

Ensaio tração em metal, plástico, papel, tecido, etc.
Normas: EN 12390-5, 491, 538 /
ASTM C78, C293 / BS 1881:118
S206N Unitronic 200 kN
S337-34 Célula de carga,
capacidade de 50 kN
S337-51 Processo de calibração
da célula de carga / Unitronic
S206-31 Flange / conector para
célula de carga
S205-18 Dispositivo de flexão de
3 pontos
C109-11N Software para ensaio
flexão

Normas: ASTM D2166 / BS 1377:7 /
AASHTO T208
S206N Unitronic 200 kN
H005-11 Cabeçotes de tração
S206-33 Flange / conector para
cabeçotes
H005-21 Garras para amostras
planas
H005-31 Garras em V para amostras
cilíndricas
H014 Extensômetro
H009N Software para ensaio tração

(11) 4232-3280
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CUTLAM® MICRO 1.1

Máquina de microcorte para laboratório Ø 150 mm

CUTLAM® MICRO 2.0

Máquina de microcorte de precisão para laboratório

Especificações
Especificações
Disco Ø: 75 a 150 mm;
Eixo Ø: 12,7 mm;
Flanges padrão Ø: 50 mm;
Deslocamento lateral do braço: curso de 25 mm (resolução de 0,02
mm);
Peso do pré-carregamento: 1 x 200 g;
Resfriamento: sistema de recirculação, 10 litros, bomba de 800
litros/min acionada pela máquina;
Potência do motor: 0,18 kW;
Velocidade de rotação: variável, de 50 a 1500 rpm;
Proteção: capota transparente com sensor de segurança para abertura;
Dimensões L x A x P: 390 x 390 x 340 mm;
Peso: 25 kg;
Referência: 60 CTM10 00.

Disco Ø: 75 a 200 mm;
Eixo Ø: 12,7mm;
Flanges padrão Ø: 50 mm;
Deslocamento lateral do braço: curso de 80 mm (resolução de 0,02
mm);
Peso do pré-carregamento: 2 x 200g;
Resfriamento: sistema de recirculação, 10 litros, tanque de decantação,
2 câmaras, filtro de entrada de 100 µm, bomba de 800 litros/min
acionada pela máquina;
Potência do motor: 0,6 kW;
Velocidade de rotação: variável, de 2000 a 4000 rpm (opção de
velocidade lenta de 50 a 1000 rpm);
Proteção: capota transparente com sistema de travamento;
Dimensões L x A x P: 430 x 300 x 450 mm;
Peso: 40 kg;
Referência: 60 CTM20 00.

CUTLAM® MICRO 3.0

CUTLAM® 1.1

Especificações

Especificações

Disco Ø: 75 a 230mm;
Eixo Ø: 12,7 mm;
Flanges padrão Ø: 75 mm;
Espaço sob o disco: 70 mm (com um disco de Ø 230 mm);
Capacidade máxima de corte Ø: 77 mm (com um disco de Ø 230 mm);
Resfriamento: tanque de decantação, 2 câmaras, filtro de entrada de
100 µm, bomba de 800 litros/min acionada pela máquina;
Potência do motor: 1,1 kW;
Velocidade de rotação: variável, de 1000 a 4000 rpm;
Controle de velocidade de avanço: 0,1 a 20 mm/sec. Controle
automático programável de velocidade / potência contínuo ou
sequencial
Iluminação: LED;
Proteção: capota transparente com sistema de travamento;
Dimensões L x A x P: 620 x 470 x 750 mm (A com tampa aberta
812 mm);
Peso: 80 kg;
Referência: 60 CTM30 00.

Disco Ø: 250 a 300 mm;
Eixo Ø: 25,4 mm;
Flanges padrão Ø: 80 mm;
Capacidade máxima de corte Ø: 110 mm (com um disco de Ø 300 mm);
Resfriamento: sistema de recirculação, 60 litros, bomba de 800 litros/
min acionada pela máquina;
Potência do motor: 3,8 kW;
Velocidade de rotação: variável, de 1000 a 4000 rpm;
Mesa: Ferro fundido tratado e com ranhuras, 400 x 300 mm;
Tipo de ranhura: ranhuras em T 12 mm (2 longitudinais, 2 transversais);
Proteção: capota transparente com sensor de segurança para abertura;
Carcaça: carcaça de aço reforçado pintada a pó;
Dimensões L x A x P: 630 x 650 x 820 mm;
Peso: 125 kg;
Referência: 60 CT110 00.

Máquina de corte de alta precisão e com 2 eixos

VASTECNOLOGIA.COM.BR

Máquina de corte manual com movimento vertical
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CUTLAM® 3.1

CUTLAM® 4.0

Máquina de corte automática e programável com 2 ou 3 eixos

Máquina de corte automática de alta capacidade
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Máquina de corte automática e programável com 2 ou 3 eixos
motorizados*, equipada com um disco de corte de 300 mm Ø.
*Terceiro eixo (X) motorizado opcional
Especificações

Especificações

Disco Ø: 250 a 300 mm;
Eixo Ø: 25,4 mm;
Espaço entre o disco de corte e a mesa: 140 mm (com disco de corte
de 300 mm Ø);
Capacidade máxima de corte: Ø110 mm;
Mesa: Aço inoxidável, com 574 x 298 mm;
Movimento vertical do disco: 200 mm;
Mesa de movimento longitudinal: 300 mm;
Movimento transversal: 150 mm (opcional);
Resfriamento: sistema de recirculação, 60 litros, tanque de
decantação, 2 câmaras, filtro de entrada de 100 µm, bomba de 800
litros/min acionada pela máquina;
Potência do motor: 3,8 kW;
Velocidade de rotação: De 1000 a 4000 rpm;
Modos de corte: manual, semiautomático, automático;
Controle de velocidade de avanço: de 0,1 a 20 mm/s, contínuo ou
sequenciado. Movimento inteligente: verificação automática do
movimento de avanço de acordo com o torque resultante sobre o
motor do disco de corte;
Iluminação: LED;
Proteção: segurança da tampa por intertravamento. Botão de
presença do operador para operação dos eixos quando a tampa está
aberta;
Carcaça: carcaça de aço reforçado pintada a pó;
Dimensões L x A x P: 900 x 700 x 1000 (A. com tampa aberta
1100 mm);
Peso: 210kg;
Referência: 60 CT301 00.

Disco Ø: 300 a 400 mm;
Eixo Ø: 25,4mm;
Flanges Ø: 100 mm;
Capacidade máxima de corte: Ø 154 mm ou 145 x 160 mm ou 90 x 275
mm(com disco de Ø 400 mm) + abertura pelo lado esquerdo e pelo
direito para materiais longos;
Espaço sob o disco: 190 mm (com disco de Ø 400 mm);
Resfriamento: sistema de recirculação, 140 litros, sobre rodízios,
sistema de limpeza integrado, com chuveiro manual localizado fora
da câmara de corte;
Potência do motor: 5,5 kW;
Velocidade de rotação: variável, de 1000 a 4000 rpm;
Velocidade de descida do braço do disco: de 5 a 200 mm/min em
operação;
Mesa: Ferro fundido tratado e com ranhuras duplas, 400 x 400 mm;
Tipo de ranhura: ranhuras em T 12 mm (6 longitudinais, 5 transversais);
Iluminação: LED;
Proteção: capota transparente com sistema de travamento;
Carcaça: carcaça de aço reforçado pintada a pó;
Alimentação pneumática: ar comprimido lubrificado e com 6 bar;
Potência elétrica: 6 kW acumulativo;
Consumo elétrico: 24 Ah;
Dimensões L x A x P: 818 (+ 300 mm com painel de controle) x 1802
x 1280 mm;
Peso: 650 kg;
Referência: 60 CT40A 00.

(11) 4232-3280
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CUTLAM® 5.0

Máquina de corte automática e programável de alta capacidade MORSAS E FERRAMENTAS DE FIXAÇÃO
Referências

Designações
Suporte de amostras com múltiplos parafusos
para peças irregulares

60 CTM03 50
Suporte de amostras com engaste em V fixo por
parafusos: máximo Ø 12 mm
60 CTM03 30
Suporte de amostras com engaste em V fixo por
parafusos: máximo Ø 24 mm
60 CTM03 20
Suporte de amostras com engaste em V duplo
fixo por parafusos: máximo Ø 12 mm
60 CTM03 40
Máquina de corte automática e programável de alta capacidade e
com 2 eixos*
*Terceiro eixo (X) opcional

Suporte de amostras cilíndricas fixas por
parafusos: Ø 12 mm a 50 mm
60 CTM03 10

60 CT200 20

Morsa dupla com sistema de aperto rápido
(lado esquerdo e lado direito do disco)
Morsa com elementos 2 x 2, sem base, para obter
sujeição do máximo comprimento.
Largura do mordente 80 mm
Altura do mordente 45 mm
Ranhura em T 12 mm incluída
Alavanca à esquerda e à direita

60 CT200 40

Morsa dupla com sistema de aperto por parafuso
(lado esquerdo e lado direito do disco)
Morsa com elementos 2 x 2, sem base, para obter
sujeição do máximo comprimento.
Largura do mordente 80 mm
Altura do mordente 45 mm
Ranhura em T 12 mm incluída
Alavanca à esquerda e à direita

Especificações
Disco Ø: 355 mm (400 mm opcional);
Eixo Ø: 25,4mm;
Flanges Ø: 100 mm;
Capacidade máxima de corte: Ø 127 mm (com disco de Ø 355 mm)
+ aberturas laterais para materias longos;
Espaço sob o disco: 252,5 mm (com disco de Ø 355 mm);
Movimento vertical: curso do eixo Z 350 mm, velocidade de 0,1 a
25 mm/sec, velocidade rápida 50 mm/sec;
Movimento longitudinal: curso do eixo Y 350 mm, velocidade de
0,1 a 25 mm/sec, velocidade rápida 50 mm/sec;
Movimento transversal: curso do eixo X 120 mm (opcional);
Resfriamento: sistema de recirculação, 140 litros, sobre rodízios,
bomba de 1500 litros /h, sistema de limpeza integrado, com
chuveiro manual localizado fora da câmara de corte;
Potência do motor: 5,5kW;
Velocidade de rotação: variável, de 1000 a 4000 rotações/min.;
Mesa: mesa de Alumínio tratado e Aço inoxidável feita de 2
partes, área total L 408 x P 422 mm;
Tipo de ranhura: ranhuras em T de 12 mm (4 longitudinais, 6
transversais);
Iluminação: ponto de luz ajustável;
Proteção: capota com sistema de travamento;
Carcaça: carcaça de aço reforçado pintada a pó;
Alimentação pneumática: ar comprimido filtrado a 5µ e com 6 bar;
Potência elétrica: 12 kW acumulativo;
Consumo elétrico: 32 Ah;
Tensão: 380 Volts - 60 Hz (3 fases + terra);
Dimensões L x A x P: 877 (+ 600 mm com painel de controle) x
1727x 1800 mm (A tampa aberta 2272 mm);
Peso: 750kg;
Referência: 60 CT50A 00.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

Sujeitador universal KOPAL 61
60 08128220

60 CT400 20

Morsa dupla com sistema de aperto rápido
(lado esquerdo e lado direito do disco)
Morsa com elementos 2 x 2, sem base, para obter
sujeição do máximo comprimento.
Largura do mordente 80 mm
Altura do mordente 70 mm
Ranhura em T 12 mm incluída
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Embutidora a quente automática

M.M.806

Dispositivo de moldagem pressurizado

Especificações
M.M.806 foi projetado para melhorar o desempenho de resinas de
moldagem a frio.
Graças ao seu sistema pneumático, o dispositivo possibilita que se
evite qualquer formação de bolhas e poros sem alterar as propriedades
físicas e químicas das resinas. O dispositivo libera uma pressão de 2,0
bar adaptada às propriedades específicas de resinas de polimerização
rápida. Confiável e fácil de usar, o M.M.806 é equipado com uma
válvula de segurança que impede a pressurização em excesso. O
dispositivo é compacto, com uma carcaça de resina e um recipiente
de aço.
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Especificações
Capacidade: Ø 25,4 a Ø 50 mm;
Sistema de aquecimento: 4 x 600 W em torno do molde;
Faixa de temperatura: 20 a 200°C;
Ciclo de aquecimento: 0 a 30 min;
Ciclo de resfriamento: 0 a 30 min;
Pressão: 0 a 1,600 daN;
Montagem dupla: sim - todos os diâmetros;
Backup do programa: 300 com conexão USB;
Modos de pressurização: 4 modos diferentes;
Economia de água: sim (até 25%);
Fechamento da câmara: capota de meia volta com uma câmara de
segurança;
Troca de molde: rápida, sem conectores – elétrica e hidráulica;
Dimensões L x H x D: 250 x 680 x 470mm;
Peso: 72 kg dependendo do tamanho do molde;
Referência: 60 PL110 00.
M.M.866

Lâmpada de polimerização

Características
• Supressão das bolhas de ar e dos poros;
• Limitação de encolhimento;
• Melhor penetração da resina de moldagem;
• Referência: 08 00806 00.

Resinas de moldagem a quente

Para atender a todos os controles metalográficos e situações de
pesquisa, a LAM PLAN desenvolveu e testou uma gama de resinas de
moldagem a quente que possibilitam obter moldagens perfeitamente
adaptadas independentemente do estudo em execução. Cada resina
de moldagem é caracterizada por qualidades físicas e químicas muito
específicas.

Resinas de moldagem a frio

Especificações
O dispositivo de polimerização por luz azul possibilita que você acelere
o processo de polimerização da resina 601.2. (20 minutos)
Lâmpada para resinas fotopolimerizáveis.
Equipado com um temporizador (3 posições):
5 min, 10 min e contínuo.
Referência: 08 00866 10.

Principalmente direcionadas para o setor de pesquisas metalográficas,
a gama de resinas de moldagem a frio da LAM PLAN oferece várias
vantagens técnicas e econômicas. As resinas de moldagem a frio são
a solução para amostras que não suportam temperatura ou pressão
muito alta. Em adição, elas permitem responder de maneira simples
e eficiente às necessidades pontuais, contornando o investimento de
uma prensa de moldagem a quente. Você pode ajustar com precisão os
volumes de moldagem ou a forma dos moldes simultaneamente para
obter uma grande quantidade de amostras.
(11) 4232-3280
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SMARTLAM 2.0

M.M.909 M

Máquina versátil de polimento

Unidade de dosagem
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A mais versátil máquina de polimento

Especificações

A SMARTLAM®2.0 é uma politriz compacta, com um único prato, que
lhe fornece uma ampla faixa de possibilidades tanto para o polimento
automático quanto para o semiautomático. Ergonômica e fácil de usar,
a SMARTLAM®2.0 é inteiramente controlada por uma tela colorida
sensível ao toque e equipada com uma interface intuitiva. A memória
interna pode armazenar 9 programas que podem ser exportados
através da porta USB.

Sistema de distribuição: distribuição de 3 líquidos diferentes através
de bombas peristálticas;
Controles: tela sensível ao toque;
Bombas: 3 bombas peristálticas, com 1 saída para acionar uma
bomba externa;
Alimentação de energia elétrica: 220 V monofásico – 60 Hz;
Comunicação da máquina de dosagem: 1 entrada de 24 V para a
máquina;
Opcional: substituição de uma bomba peristáltica padrão por uma
bomba de alta vazão para produtos de alta viscosidade.

Especificações
Disco Ø: 200 a 300 mm;
Carcaça: Aço, revestido com pintura epóxi;
Bacias: removível, feita de resina para limpeza fácil;
Controles: tela colorida sensível ao toque de 3,5 polegadas para
controlar a máquina: iniciar / parar, temporizador, velocidade e
direção da placa, válvula solenoide de água;
Velocidade da rotação da placa: variável, de 20 a 650 rpm;
Rotação: sentido horário / anti-horário
Programação: carrega 9 programas;
Exportação: conexão USB;
Entrada de água: tubo removível, com ajuste de vazão e válvula
solenoide de segurança;
Potência máxima: 0,75 kW
Dimensões L x A X P: 450 x 300 x 650 mm
Peso: 30 kg;
Referência: 60 SL200 00.

Acessórios disponíveis
• Placa removível de alumínio plana lapidada com Ø 200 mm.
• Placa removível de alumínio plana lapidada com Ø 250 mm.
• Placa removível de alumínio plana lapidada com Ø 300 mm.

Acessórios para máquinas de polimento
PRATOS E SUPORTES
SMARTLAM®

Prato de alumínio

Anel de fixação

VASTECNOLOGIA.COM.BR

MASTERLAM®

Designações

Referências

2.0

1.0

2.0

3.0

Prato de alumínio plano lapidado Ø 200 mm

08 82701 00

X

Prato de alumínio plano lapidado Ø 230 mm

08 82702 00

X

Prato de alumínio plano lapidado Ø 250 mm

08 82703 00

X

X

X

X

Prato de alumínio plano lapidado Ø 300 mm

08 82704 00

Prato de alumínio plano lapidado Ø 400 mm

08 82706 00

X

X

X

X

Anel de fixação para prato Ø 200 mm

08 80523 20

X

Anel de fixação para prato Ø 230 mm

08 80523 30

X

Anel de fixação para prato Ø 250 mm

08 80523 40

X

X

X

X

Anel de fixação para prato Ø 300 mm

08 80523 50

X

X

X

X

1.1

X

ENSAIOS DE MATERIAIS
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MASTERLAM® 3.0

MASTERLAM® 1.1

Máquina automática de polimento com pressão central e
individual e cabeçote de oscilação

Máquina automática de polimento para grandes diâmetros,
com pressão central e cabeçote motorizado de oscilação

Especificações
Capacidade do prato: 250 a 300 mm;
Carcaça: Aço, revestido com pintura epóxi;
Bacia: removível, feita de resina para limpeza fácil
Controles: tela colorida sensível ao toque de 5,7 polegadas;
Velocidade de rotação da placa: variável, de 20 a 650 rpm. Rotação
bidirecional;
Velocidade do cabeçote: variável, de 10 a 150 rpm. Rotação
bidirecional;
Carga aplicável: 5 a 400 N Pressão central;
5 a 100 N Pressão individual;
Capacidade: tamanho da amostra na pressão central 6 X Ø 40 mm
tamanho da amostra na pressão individual 1 - 6 X Ø 50 mm;
Função de oscilação do cabeçote: velocidade e amplitude ajustável
(opcional);
Iluminação do espaço de trabalho: lâmpada LED;
Entrada de água: tubo removível, com ajuste de vazão e válvula
solenoide de segurança;
Programação: 60 programas armazenáveis, conector USB para fazer
backup dos programas e porta Ethernet para rede;
Potência acumulativa da máquina: 1.1 kW;
Alimentação pneumática: 6 bar;
Dimensões L x A x P: 550x670x580mm;
Peso: 85kg;
Referência: 60 ML300 00.

Máquina automática de polimento, com prato único, Ø 350 a 400 mm,
com rotação bidirecional e velocidade variável.
Com a MASTERLAM® 1.1, você encontrará todas as características
técnicas e a facilidade ao usuário do MASTERLAM®1.0, mas com um
diâmetro maior do prato e mais potência.
Especificações
Disco Ø: 350 a 400 mm;
Carcaça: Aço, revestido com pintura epóxi;
Bacia: removível, feita de resina para limpeza fácil;
Controles: tela colorida sensível ao toque de 5,7 polegadas;
Velocidade de rotação da placa: variável, de 20 a 650 rpm. Rotação
bidirecional;
Velocidade do cabeçote: variável, de 10 a 150 rpm. Rotação
bidirecional;
Carga aplicável: 5 a 450 N Pressão central;
Capacidade: tamanho da amostra na pressão central 6 X Ø 60 mm;
Função de oscilação do cabeçote: velocidade e amplitude ajustável
(opcional);
Iluminação do espaço de trabalho: LED;
Entrada de água: tubo removível, com ajuste de vazão e válvula
solenoide de segurança;
Programação: 60 programas armazenáveis, conector USB para fazer
backup dos programas e porta Ethernet para rede;
Potência do motor: 2,2 kW;
Potência do motor do cabeçote: 250W;
Alimentação pneumática: 6 bar;
Dimensões L x A x P: 800 x 597 x 712 mm;
Peso: 110kg;
Referência: 60 ML110 00.
MASTERLAM®

Designações

Referências

1.0

2.0

3.0

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 6 células de gota Ø 20-40 mm

06 MLC10 00

X

X

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 6 células Ø 30 mm

06 MLC30 00

X

X

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 6 células Ø 40 mm

06 MLC40 00

X

X

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 5 células Ø 50 mm

06 MLC50 00

X

X

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 3 células retangulares 40 – 70 mm

06 MLC12 00

X

X

Suporte de amostras CP, Ø 160 mm, com 3 células retangulares 25 – 34 mm

06 MLC14 00

X

X

Suporte de amostras PC, Ø 210 mm, sem cavidades, para grandes secções

06 MLC01 00

Suporte de amostras IP, Ø 160 mm, com 6 células Ø 50 mm

06 MLI10 00

X

X

Kit: 6 anéis redutores Ø 40 mm

06 MLIK5 00

X

X

Kit: 6 anéis redutores Ø 38 mm

06 MLIK4 00

X

X

Kit: 6 anéis redutores Ø 32 mm

06 MLIK3 00

X

X

Kit: 6 anéis redutores Ø 30 mm

06 MLIK2 00

X

X

X

X

Kit: 6 anéis redutores Ø 25 mm

06 MLIK1 00

Dispositivo de nivelamento para suporte de amostras CP, Ø 160 mm, 3 mm de profundidade

06 MLP01 00

1.1

X

X
(11) 4232-3280
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Série Eclipse de microscópios metalográficos invertidos

O modelo Eclipse MA100N é um microscópio metalúrgico invertido
de tamanho compacto, para observação de campo claro e observação
de polarização simples. Atendendo às demandas das áreas de
fabricação e controle de qualidade em uma variedade de indústrias, a
Nikon desenvolveu este modelo simples, mas durável, que permite a
observação e captura de imagens de alto contraste.
Aplicações
• Exame de superfície de metais tratados termicamente;
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• Metalurgia;
• Ciência dos materiais;
• Componentes eletrônicos;
• Análise de falhas;
• Controle e garantia de qualidade em plásticos, filmes finos,
contaminantes, produtos químicos, tensão de materiais testados,
vidros, etc.

Eclipse MA200

Benefícios

O Eclipse MA200 é um microscópio metalúrgico invertido com um projeto
inovador que foi otimizado para imagens digitais e eficiência ergonômica.
O MA200 usa inteligência integrada para combinar automaticamente
imagens capturadas com dados sobre suas configurações de observação
para uma documentação mais abrangente. Além disso, o seu desenho
único em forma de caixa permite o fácil acesso à amostra sobre a mesa
e à objetiva, oferecendo alta estabilidade e um espaço reduzido.

• Compacto e qualidade de imagem superior;
• Ideal para trabalhar em bancada;
• Operação frontal;
• Permite a combinação de câmera digital (MA200).

Especificações
Modelo

MA100N

Ótica

MA200

Sistemas ópticos CFI60 / CFI60-2

Imagem de observação

Imagem invertida

Imagem de superfície

Método de observação

Campo claro / polarização simples

Campo claro / escuro / polarização simples / DIC / epifluorescência

Revólver

5 posições (campo claro) manual

5 posições (campo claro e escuro / DIC) manual ou
motorizado,
7 posições (campo claro) inteligente

Mesa

MA-SR-N retangular (curso 50x50 mm) ou
MA-SP-N plano (dimensões 188x310 mm)

MA2-SR mecânico (dimensões 295x215 mm e curso
50x50 mm com graduação)

Corpo ocular

Binocular e ajuste interpupilar 50 a 75 mm

Trinocular e ajuste interpupilar 50 a 75 mm

Iluminação

Fonte de luz LED interna e condensador incorporado

Lâmpada halógena 12V/50W ou iluminador de fibra
(opcional)

Dimensões

280 x 552 x 404 mm

493 x 521 x 428 mm

Peso

Aproximadamente 10 kg

Aproximadamente 26 kg

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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Microscópios de polarização
ECLIPSE LV100N POL

ECLIPSE Ci POL

Microscopia avançada de luz polarizada sob iluminação tanto
diascópica quanto episcópica.

Um microscópio de polarização compacto que combina
desempenho óptico e facilidade de uso.

Os microscópios Nikon Eclipse de polarização são famosos por
sua capacidade de produzir imagens com mais brilho, maior
clareza e contraste. O microscópio LV100N POL, disponível com
iluminação tipo diascópica e episcópica, mantém a tradição e
oferece uma base totalmente reestruturada para uma operação
ainda mais fácil. Caracteriza-se também pela exclusiva fonte
de luz halógena de alta intensidade que proporciona imagens
com mais brilho, menor consumo de energia e menor geração
de calor, reduzindo assim a chance de desvio de foco por calor
induzido.

Com o seu tamanho reduzido, o Eclipse Ci POL é um microscópio
de polarização básico que oferece óptica de microscópio poderosa
e operação confortável em um pacote acessível. Disponível com
iluminação tipo diascópica e episcópica, o Ci POL possui um
sistema de iluminação recém-concebido, que proporciona maior
brilho do que qualquer outro microscópio em sua classe.
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Aplicações
Compostos; Tecidos / têxteis; Fabricação de plástico;
Telefones celulares; Relógios; Óptica do telescópio; Antenas;
Telecomunicação e Eletrônicos.

Aplicações
Compostos; Tecidos / têxteis; Fabricação de plástico;
Telefones celulares; Relógios; Óptica do telescópio; Antenas;
Telecomunicação e Eletrônicos.
Especificações
Modelo
Sistema óptico
Iluminação
Foco
Ocular
Tubo ocular
Revólver
Polarizador
Objetivas
(configurável)
Peso

ECLIPSE LV100N POL

ECLIPSE Ci POL
CFI60 infinito
Lâmpada halógena 12V-50W; Transformador DC 12V-50W;
Lâmpada halógena 6V-30W; Transformador 6V-30W; Filtro
Comutador de iluminação diascópica / episcópica; Lentes
ND8
Fly-eye; Filtros NCB11 e ND8; 12V-100W opcional
Ajuste grosso / fino; Curso foco: 30 mm; Grosso: 14
Ajuste grosso / fino; Curso foco: 30 mm; Grosso: 9,33
milímetros por rotação; Fino: 0.1 mm; Leitura mínima: em
milímetros por rotação; Fino: 0.1 mm; Leitura mínima: em
incrementos de 1 μm
incrementos de 1 μm
10x (campo de visão 22mm), tipo CM com escala micrométrica
Trinocular ou binocular
Quíntuplo centralizável
Fixo na base do suporte do condensador; escala
Sem escala
CFI P acromática 4x, 10x, 20x, 40x, 100x; CFI TU plana fluorescente Epi P 5x, 10x, 20x, 50x, 100x
Aproximadamente 17 kg (conjunto trinocular normal)

Aproximadamente 14 kg (conjunto binocular padrão)

(11) 4232-3280
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DS-Ri2

DS-Fi3

Câmera de microscópio

Câmera de microscópio

Capaz de expressar as imagens como são, a câmera DS-Ri2 oferece alta
resolução (16,25 megapixel), reprodução de cores e alta taxa de quadros
(45 fps com 1636 x 1088 pixels). O modelo de uso independente permite
a aquisição de imagem de alta definição sem uma unidade de controle.

Apresenta alta resolução (5,9 megapixel), alta sensibilidade / baixo
ruído e exibição ao vivo de alta velocidade (30 fps com 1440 x 1024
pixels), tudo em uma única câmera. A transferência de dados USB3.0
permite focalização rápida em alta resolução, e captura fácil de imagens
em todos os tipos de observação.

DS-Vi1

DS-Qi2

Câmera de microscópio de alta velocidade

Câmera de microscópio monocromático

Oferece altas taxas de quadros (27 fps com 800 x 600 pixels) e maior
sensibilidade para múltiplas imagens ao vivo e captura de imagens fixas,
tornando-a ideal para pesquisa de ponta, análise e documentação, bem
como para uso em ensino. Resolução de 2,11 megapixel e e número
máximo de pixels de 1600 x 1200.

O sensor CMOS monocromático de 16,25 megapixels recentemente
desenvolvido para a câmera digital monocromática para microscópios
oferece um tamanho de imagem de 36,0 x 23,9 mm. A relação S/R é
cinco vezes melhor que a dos modelos convencionais.

DS-L4

NIS-Elements series

Unidade de controle de câmera de microscópio

Software de imagem de microscópio

Opcionalmente as câmeras de microscópios podem ser conectados à
unidade de controle do estilo Tablet, eliminando a necessidade e os
requisitos de espaço de um PC. A DS-L4 possui um grande número de
elementos de segurança para conectividade de rede.

Oferece funções de imagem básica até controle do microscópio e
dispositivos periféricos, assim como medições, análises, e gerenciamento
das imagens adquiridas. Quatro pacotes básicos e uma variedade de
módulos opcionais estão disponíveis para cada aplicação e objetivo.

VASTECNOLOGIA.COM.BR

117

ENSAIOS DE MATERIAIS

Série 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.
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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
Aplicações

• 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.

• 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

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

-

Faixas do espectrógrafo

Resolução nominal

6-8 cm

8-10 cm

6-10 cm-1

Temperatura de operação do CCD

-60°C

-60°C

-60°C

-1

-1

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 sensibilidade, 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 distâncias
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 RamanReader 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 RamanReader 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).

(11) 4232-3280
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Série EZRAMAN-I

Analisador Raman portátil e customizável

FALTA
FOTO

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;
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• 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 sensibilidade, 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 distâncias 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 RamanReader 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 RamanReader 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).

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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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.
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FALTA
FOTO

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
disponíveis)
Cabo de fibra óptica blindado com 1,2 metros (opcional com 3 metros)

Software

Software RamanReader para aquisição de dados e gerenciamento de espectro
Os arquivos de dados podem ser salvos nos formatos .TXT, .SPC, .DAT, .XLS ou .BMP
Função Time Chart e 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

Aproximadamente 8,5 kg

(11) 4232-3280

ENSAIOS DE MATERIAIS

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.
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Características e benefícios
Sensibilidade

Portabilidade

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.

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.

Fácil de usar

Químicos;
Gemologia, minerologia e geologia;
Polímeros e plásticos;
Processos farmacêuticos;
Ensino / instrução.

Interface de software intuitiva, simples e poderosa;
Nenhuma ou mínima preparação da amostra;
A sonda por fibra óptica possibilita uma configuração flexível para
amostragem.

Alto valor
• Desempenho de laboratório por um baixo preço.
Aplicações

Desempenho e características físicas
Modelos

EZRaman-NP-785-A1

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)

Software

Software RamanReader 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 Time -Chart e Time Trend para monitoramento de
reação em tempo real; Exportação direta / link para o GRAMS para pós-processamento e modelamento

Dimensões

286 X 219 X 178mm (LxCxA)

Peso

11,34kg

VASTECNOLOGIA.COM.BR
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EZRaman-NP-785-B
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Cabo de fibra óptica
opcional com 5 metros
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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.
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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 pósprocessamento 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

432 x 330 x 178mm

Peso

13,6kg

(11) 4232-3280
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CHEMREVEAL®

Análise elementar baseada em espectroscopia de ruptura
induzida por laser (LIBS)
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.
Características e benefícios
• Análise elementar completa – elementos leves com Z<12 (por exemplo,
C, H, O, N, Li, B, Be) e elementos pesados;
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• 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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