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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Este manual foi produzido e revisto tentando descrever de forma tão correcta quanto possível o funcionamento 
e as características do PerfiLab. Contudo este manual ou o equipamento podem ser alterados sem aviso 
prévio. A EGITRON não se responsabiliza por danos provocados directa ou indirectamente por erros, 
omissões ou discrepâncias entre o PerfiLab e as instruções ou descrições contidas neste manual. 

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer formato, para qualquer 
propósito, sem autorização escrita da EGITRON. 

Manual do PerfiLab – versão 4.5.0  
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MARCAS COMERCIAIS 

 

Excel, Windows e Microsoft são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. 

Outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas não listadas acima poderão ser 

usadas neste manual. 

    

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

Este produto ostenta a Marcação CE, de acordo com as Directivas Europeias aplicáveis. 

A declaração de CE de conformidade encontra-se no apêndice “Declaração CE de 

Conformidade” deste documento.  
 

 

 

PRECAUÇÕES GERAIS 
 
 
Os equipamentos EGITRON foram concebidos de modo a optimizar a segurança e minimizar 

o esforço. Contudo, devem ser observadas certas precauções gerais para reduzir risco de 

lesões no operador ou danos do equipamento.  

Não se esqueça de ler atentamente as precauções gerais abaixo listadas, e note os avisos de 

cuidado incluídos no texto do manual. 

• Manter fora do alcance de crianças; 

• A máquina só deverá ser utilizada por pessoas com a devida formação; 

• Não retirar tampas, protecções mecânicas ou outros componentes da 

máquina; 

• Não use a máquina para fins não previstos 

• Qualquer manutenção deverá ser realizada por técnicos especializados; 

• A máquina não deverá ser utilizada em locais com condições ambientais 

severas, tais como locais poeirentos ou húmidos; 

• O equipamento deverá ser ligado à terra através da ficha de alimentação; 
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• No caso de anomalias consecutivas da energia eléctrica, deve-se desligar 

o equipamento da rede eléctrica; 

 

 

O transporte do equipamento deve ser feito com extremo cuidado, isto porque a máquina é 

composta por componentes frágeis. Para o transporte devera ser utilizado um invólucro 

adequado de modo a que a máquina fique bem acondicionada e protegida 

 

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

A EGITRON – Engenharia e Automação Industrial, Lda. garante o correcto funcionamento dos 

produtos com a marca EGITRON, objecto desta garantia, no geral por um período de 1 ano, ou 

por um período diferente quando tal for estipulado por escrito pela EGITRON. A garantia cobre 

a mão-de-obra e os materiais necessários, mas não inclui o transporte do equipamento ou 

deslocações às instalações do cliente, estas serão debitadas de acordo com a taxa de 

deslocação em vigor a cada momento. Exceptua-se a 1ª deslocação, se esta se efectuar no 

primeiro mês de vigência da Garantia, que será gratuita.  

Caso o equipamento apresente alguma anomalia no funcionamento durante o período de 

garantia, a EGITRON compromete-se, de acordo com o seu próprio critério, a repará-lo ou 

substitui-lo sem qualquer encargo, excepto nos casos abaixo descritos. Qualquer produto e/ou 

peças substituídas passarão a ser propriedade da EGITRON. 

A Garantia não terá efeitos em avarias produzidas por causas não imputáveis ao equipamento, 

tais como: 

• Anomalias ocasionadas por mau trato, negligência ou manipulação contrária às 

instruções contidas no manual, modificação ou incorporação de peças de 

procedência diferente das do equipamento, aplicadas por serviços técnicos não 

autorizados; 

• Defeitos provocados por sobretensão ou subtensão, curto-circuito ou injúria 

mecânica; 

• Indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou 

indirectamente; 

• Em caso de troca de equipamento, da máquina, mantém-se o período de 

garantia anteriormente vigente  

 

Para utilizar o serviço de garantia é necessário contactar os serviços técnicos da EGITRON. A 

EGITRON reserva-se o direito de pedir ao cliente a factura de compra do equipamento. 
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Este equipamento destina-se apenas aos fins para que está destinado, não se 

responsabilizando a EGITRON pelo seu uso indevido. 

 

 

 

Em Caso de Avaria ou Pedido de Assistência Técnica 

 

Antes de procurar auxílio junto da EGITRON, sempre que disponível no manual leia a secção 

de “Resolução de Problemas”, recorra aos serviços técnicos da sua empresa (se dispuser de 

um) e/ou utilize todas as ferramentas de auto-ajuda que tiverem sido disponibilizados na 

aquisição do equipamento. 

 

Se não conseguir solucionar o problema contacte a EGITRON, devendo ter consigo: 

• Nome e Modelo do equipamento 

• Número de série 

• Data de compra 

• Natureza do problema 

• Mensagem de erro ou similar que eventualmente apareça 

 

Contactos da EGITRON 

 

Rua Central da Vergada, 1280 

4535-166 MOZELOS VFR - PORTUGAL 

Tel.: (+351) 227 471 120  

Fax: (+351) 227 471 129 

Email: info@egitron.pt 

URL: www.egitron.pt 
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Nota:  Esta figura ilustra o PerfiLab nos modelos anteriores ao PRF-2014-01. No entanto, 

exceptuando o comparador (números 1, 2, 3 e 4), todos os outros componentes são 

mantidos nesta versão. 
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Legenda  :

1- Aparelho de Medida 
2- Base de Fixação do Aparelho de Medida
3- Rotação do Aparelho de Medida 
4- Travão de deslocamento transversal (indisponível) 
5- Limitador de velocidade de deslocamento vertical 
6- Câmara de deslocamento vertical 
7- Sensor limitador de deslocamento vertical 
8- Base de fixação do Aparelho de Medida
9- Comando de deslocamento transversal
10- Travão de deslocamento vertical 
11- Veio de deslocamento vertical 
12- Comando de deslocamento vertical 
13- Motor Passo-a-Passo 
14- Haste vertical de suporte 
15- Cre malheira 
16- Base da máquina 
17- Agarras auto-centrantes da garrafa 
18- Base rotativa de apoio da garrafa 
19- Comando das agarras auto-centrantes 
20- Veio de deslizamento vertical 
21- Tampa de protecção 
22- Acoplamento do motor 
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Introdução 

 
O equipamento denominado PerfiLab  é um sistema que automatiza o processo de controlo do 

perfil dos gargalos de garrafas, através de um mecanismo simples e de fácil manutenção, 

controlado por microprocessador e por um pacote de software de fácil utilização e com um 

ambiente amigável, compatível com o Windows® XP / Vista / 7 / 8, denominado PerfiLab Pro .  

O PerfiLab , sistema mecânico e software de interface PC, tem como principais características: 

- Possibilidade de trabalhar com duas unidades – Milímetros e Polegadas; 

- Possibilidade de filtrar e consultar ensaios na janela principal da aplicação; 

- Possibilidade de na janela principal adicionar e apagar ensaios; 

- Possibilidade de apagar e repetir valores de garrafas cujos valores já foram 

adquiridos; 

- Possibilidade de englobar num mesmo ensaio até 30 garrafas. 

- Diâmetro máximo da base da garrafa: 150 mm; 

- Diâmetro do interior do gargalo entre: 10 e 30 mm; 

- Comprimento das garrafas entre 100 e 500 mm; 

- Selecção da profundidade a controlar entre 0 e 55 mm; 

- Selecção da resolução (distância mínima entre duas medidas consecutivas) para o 

ensaio (1; 2; 5 mm) 

- Método de Verificação do Equipamento 

- Possibilidade de recolher valores de diâmetro a: 0o; 0o - 90o 

- Relatórios impressos configuráveis em várias línguas, permitindo inserir ou não os 

seguintes itens: 

o Tabela com todos os valores recolhidos; 

o Tabela estatística com máximos, mínimos, médias e desvios padrões; 

o Desenho de pormenor com possibilidade de visualização dos valores 

máximos e mínimos para o gargalo em questão; 

o Desenho do gargalo com possibilidade de escolha da escala (1:1 ou 1:2); 

o Possibilidade de acrescentar até duas imagens nos relatórios impressos; 

o Gráfico da Ovalidade do Gargalo; 

- Possibilidade de armazenamento e consulta de ensaios efectuados; 

- Possibilidade de exportação dos dados para Excel; 

- Versões do software em: 

o Português 

o Inglês 
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Convenções 

 

Abreviaturas 

No decorrer deste manual poderão ser utilizadas as seguintes abreviaturas: 

 

• PerfiLab – Sistema de medição de gargalos de garrafas.  

• PerfiLab Pro – Software de interface para PC para a aquisição de valores e 

controlo do PerfiLab.  

• PC – Computador 

• Graminho – Aparelho de medida digital responsável pela medição interna do 

gargalo. 

 

Mensagens 

As mensagens são usadas neste manual para chamar à atenção de informação 

importante. Cada tipo de mensagem é identificado conforme é abaixo mostrado. 

 

Tome atenção ! Um aviso de cuidado informa-o de que a indevida utilização do 

equipamento ou o não seguimento de instruções, pode causar danos nas 

pessoas e/ou no equipamento. 

 

Leia por favor . Uma nota é uma sugestão ou conselho que o ajuda a tirar melhor 

proveito do equipamento. 
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Capítulo 1 - Instalação 

 

Antes da primeira utilização, é necessário proceder à instalação do sistema. 

 

 

1.1 – Desembalagem do PerfiLab 

 

 

Para além deste manual, a embalagem do PerfiLab contém: 

 

- PerfiLab, sistema mecânico; 

- Caixa electrónica de comando; 

- Cabo de alimentação e cabo de comunicação com PC; 

- Pen com Software para o PC (também poderá ser facultado por email); 

- Manual e certificado de calibração do graminho  

 

 

1.2 – Preparação do Sistema Mecânico 

 

- Ligação dos diversos cabos. 

 

Os cabos devem ser ligados no painel frontal da caixa de comando, mostrado na figura 2, e 

como é indicado de forma esquemática na figura 3. Todos os conectores são diferentes, não 

existindo, portanto, a possibilidade de ocorrer enganos na sua conexão à caixa de comando. 

 

Figura 2 – Painel Frontal da caixa de comando 

Botão de 
Emergência 

Porta Série de 
ligação a PC 
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- Ligação à corrente. 

Por fim, deve proceder à ligação do cabo de alimentação na tomada de corrente eléctrica. 

Para tal, deve ligar o cabo de alimentação à ficha existente no painel traseiro da caixa de 

comando. 

 

���� A tomada de corrente eléctrica deve possuir linha de terra. 

 

����Verifique se a tensão eléctrica (220/110vac) indicada na placa de 

características, colocada no painel traseiro da caixa metálica de comando, corresponde à 

tensão da tomada de corrente. 

 

 

1.3 – Requisitos necessários (PC) 

 

Os requisitos mínimos que o software “PerfiLab Pro” necessita são: 

 

o Processador Pentium ou equivalente a 1GHz; 

o 2 GB de Memória RAM; 

o Disco rígido com um mínimo de 500 MB livres; 

o Software Microsoft Windows Installer v3.1 (Incluído no package de instalação); 

o Software Microsoft .NET Framework v3.5 (Incluído no package de instalação); 

o Sistema Operativo Microsoft Windows® XP / Vista / 7 / 8. 

Figura 3 – Esquema de ligações 
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1.4 – Instalação do Software 

 

Para instalar o software de controlo para PC, deve proceder-se do seguinte modo: 

1. Caso o software lhe tenha sido entregue numa pen, deverá inserir a pen na porta 

USB do seu computador e aceder ao seu conteúdo; 

2. No directório principal deverá ter acesso a três pastas: 

a. Setup para instalação do software em Português; 

b. Setup para instalação do software em Inglês; 

c. Pré-Requisitos. 

Escolha o setup que lhe convier e execute o ficheiro “setup.exe”. 

NOTA: Durante o processo de instalação, será feita uma análise aos pré-requisitos 

do PerfiLab Pro.  

• Caso apareça uma mensagem a indicar que é necessário o pré-requisito 

“Microsoft .NET Framework 3.5”, localize o directório “Microsoft .NET 

Framework 3.5 SP1”, e execute o ficheiro “dotnetfx35.exe”. Em seguida 

volte a correr o Setup. 

• Caso apareça uma mensagem a indicar que é necessário o pré-requisito 

“Microsoft Windows Installer 3.1”, localize o directório “Microsoft Windows 

Installer 3.1”, e execute o ficheiro “WindowsInstaller-KB893803-v2-

x86.exe”. Em seguida volte a correr o Setup. 

 

���� Cópias de segurança: É aconselhável efectuar periodicamente cópias de 

segurança da base de dados dos ensaios efectuados. Para isso é recomendado o uso de 

um qualquer software de compressão, e guardar em local seguro, a base de dados 

“BDPerfiLab.mdb”. 

 

 

Capítulo 2 – Configurações 

Antes de iniciar a realização de ensaios é conveniente proceder a algumas configurações, 

sendo que algumas são obrigatórias para um bom funcionamento do sistema, ao passo 

que outras têm como objectivo simplificar o trabalho do Utilizador. 
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Figura 5 

As configurações são todas acessíveis a 

partir do ecrã inicial através do menu 

Configuração, conforme mostra a figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 – Configurações Obrigatórias 

 

- Configuração da Comunicação com o PC 

A configuração da comunicação é realizada na janela de configuração da comunicação e dos 

parâmetros gerais (Figura 5), acedida através da opção “Comunicação & Parâmetros Gerais”, 

existente no menu 

Configuração. 

É necessário indicar 

qual o número da porta 

série do PC à qual está 

ligado o PerfiLab, bem 

como os parâmetros de 

comunicação. Por 

defeito os parâmetros 

são: “9600,N,8,2”. 

 

 

- Tipo de Comparador 

Para além da configuração dos parâmetros de comunicação, nesta janela pode ser 

escolhido o tipo de comparador utilizado. Esta configuração será útil para confirmar se as 

pontas de medição estão dentro da garrafa antes de iniciar o ensaio. 

 

 

 

Figura 4 
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- Configuração das Unidades em Uso  

Na janela mencionada no ponto anterior (Figura 5), é ainda possível configurar as 

unidades de medida em uso. Por defeito, os valores são apresentados em milímetros, no 

entanto o utilizador pode a qualquer altura alterar as unidades para polegadas. Os 

ensaios já existentes são automaticamente convertidos para polegadas ou para 

milímetros, conforme a opção seleccionada. 

 

 

 

- Configuração do Relatório 

É necessário configurar o cabeçalho do relatório impresso, de acordo com a entidade 

responsável pelos ensaios, podendo ser configurados os seguintes itens: 

o Logótipo da empresa; 

o Nome da empresa; 

o Código do documento, correspondente ao relatório impresso; 

o Título do Cabeçalho. 

 

A janela de configuração do 

relatório é mostrada na figura 6 

e pode ser acedida através da 

opção “Cabeçalho dos 

Relatórios”, existente no menu 

configuração. 

Para seleccionar o logótipo 

basta carregar no botão 

representado por uma lupa.  

 

Abre-se então uma janela onde é possível pesquisar o directório onde se encontra a 

imagem, e depois de localizada, basta fazer duplo-clique na imagem pretendida. 

Em alternativa, o utilizador pode introduzir o caminho e nome do ficheiro (incluindo a 

extensão) no campo “Localização e nome do Ficheiro”. 

 

A correspondência existente entre a configuração introduzida e o relatório impresso é 

ilustrada na figura 7. O Código do documento surgirá no canto inferior direito de todas as 

páginas impressas.  

NOTA: Se não se quiser imprimir um destes campos basta deixá-lo em branco. 

Figura 6  
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2.2 – Configurações Opcionais 

 

- Configuração de Garrafas 

Existe uma tabela com 

diversos tipos de garrafas 

que usualmente são 

controladas. Nesta janela, 

para além do nome do Tipo 

de Garrafa que deve ser 

único, é possível escolher 

uma tabela de Profundidade 

previamente preenchida.  

 

 

Esta funcionalidade permite que o utilizador controlo um determinado número de pontos para 

um determinado tipo de garrafa.  

Este software permite ainda o controlo de garrafas com um “degrau” na entrada do gargalo. 

Quando se pretende “medir” este degrau, as pontas de medição do comparador devem ser 

protegidas durante o movimento de descida. Se for esse o caso, deve seleccionar a protecção 

de descida e dizer qual a profundidade a proteger. Assim, quando seleccionar este tipo de 

garrafa será pedido ao utilizador que aperte as pontas de medição enquanto o comparador 

avança para uma posição segura. 

De salientar que a estrutura desta janela é semelhante à maior parte das tabelas de 

configuração, contendo os seguintes botões: Criar novo registo, Apagar Registo, Cancelar 

Alterações, Gravar Alterações, Editar e Fechar a Janela.  

 

 

 

Logótipo 

Cabeçalho 

Entidade 

Figura 7 

Figura 8 
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Figura 10 

 

- Configuração do Perfil Ideal  

Esta tabela permite guardar o perfil ideal para cada tipo de garrafa, que pode depois ser 

visualizado, através de 2 linhas 

vermelhas, no desenho de 

pormenor do relatório impresso. O 

chamado perfil ideal corresponde à 

tolerância do diâmetro para cada 

uma das profundidades. É 

aconselhado que se introduzam 

todas as profundidades (incluindo a 

0 mm), para as quais se pretende 

realizar ensaios com um 

determinado tipo de garrafa. 

 

 

 

 

- Configuração de Tipos de Ensaios 

Esta tabela tem como objectivo simplificar o processo de criação de um novo relatório. Permite 

a criação de tipos de ensaio, sendo possível definir a Profundidade, Distância inicial do topo, 

Resolução e Medições a efectuar (0 

Graus ou 0 e 90 Graus). 

Posteriormente na criação de um 

novo ensaio, basta seleccionar um 

determinado tipo de ensaio, que os 

parâmetros acima mencionados 

serão automaticamente 

inicializados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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Figura 11 

 

- Configuração da Tabela de Controlo da Profundidade 

Esta tabela tem como objectivo, definir pontos de leitura (profundidades) da garrafa, pré-

definidos. Desta forma, o PerfiLab Pro fará 

o Controlo apenas nos pontos desejados 

pelo utilizador, e não com base numa 

resolução (i.e.: de 5 em 5 mm por 

exemplo). 

Depois de configurada, na janela principal 

do software, poderá seleccionar a tabela de 

profundidade que pretende utilizar. Como 

foi referido anteriormente, também é 

possível associar uma tabela de controlo 

de profundidade a um tipo de garrafa e 

assim ser carregada automaticamente 

escolhendo apenas o tipo de garrafa. 

   

 

Para além destas tabelas, existem ainda outras que têm como finalidade simplificar a 

introdução de dados quando se inicia um novo ensaio. Essas tabelas são referentes a: 

 

- Clientes/Fornecedores; 

Lista de Clientes e de Fornecedores, podendo o utilizador definir se uma determinada entidade 

é cliente, fornecedor ou ambos. 

  

- Responsáveis; 

Lista de Responsáveis, que poderão ser associados a um determinado ensaio. 

 

- Imagens. 

Lista de imagens, destinadas à impressão de relatórios. 
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2.3 – Configuração do Graminho 

 
Legenda (Figura 12) 

 

A – Haste amovível de medição E – Interface de Comunicação 

B – Haste fixa de medição F – Botão ON/OFF 

A1,B1 – Pontas de medição G – Botão DATA - SET/OK 

C – Alavanca para movimentar haste 

D – Ecrã LCD 

H – Botão MODE - TOL 

I – Invólucro 

 

 

 
O aparelho de medida de interiores graminho é configurado de fábrica, de forma a permitir 

o correcto funcionamento do sistema, com os seguintes parâmetros: 

 

o Unidade de medida – Milímetros (sempre em milímetros) 

o Modo de funcionamento – Continuo (indicação de modo MAX, MIN ou HOLD 

não visível) 

o Modo de Leitura – Absoluto (indicação REL não visível)) 

 

 

 

���� Consultar manual do graminho para mais informações. 

 

 

 

 

G H 
 

I 
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Capítulo 3 – Realização de Ensaios 

 

Ao ligar o PerfiLab, o sistema de 

transporte do aparelho de medida, 

desloca-se para o topo superior até 

ao sensor de posição, e de seguida, 

desloca-se no sentido descendente 

até ao sensor ser desactuado. O 

sensor é mostrado na figura 13 e está 

colocado logo acima do manípulo de 

deslocamento manual do sistema de 

transporte do aparelho de medida. A 

luz do sensor apagará quando este 

estiver actuado e acenderá quando 

for desactuado. É nesta posição inicial que o sistema de transporte se deve encontrar 

para permitir a execução de um ensaio. No final de cada ensaio, e caso este não tenha 

sido interrompido, o sistema de controlo deixará o sistema de transporte nessa posição. 

Para realizar um ensaio deve proceder como a seguir se descreve, acompanhando a 

descrição com as figuras 14 e 15. 

 

Colocação da Garrafa  

1. Ligue o sistema mecânico através do botão 

ON/OFF existente no painel traseiro da caixa 

metálica de comando; 

2. Verifique se o aparelho de medida se 

encontra ligado (o visor está activo). Se não 

estiver ligue-o, premindo no botão de 

MODE/ON; 

3. No caso de pretender medir o diâmetro a 0 e 

90 graus, marque as posições de medida no 

gargalo (poderá ser utilizando acessório 

opcional, marcador cónico, como indicado 

em Apêndice); 

4. Alivie o travão de deslocamento vertical; 

Sensor de 
posição 

Figura 13 

Manípulo de 
deslocamento 
vertical 

Base rotativa 
de suporte da 
garrafa 

Aparelho 
de Medida 

Manipulo para accionamento 
das agarras auto-centrantes 

Tampa de 
protecção 

Travão de 
deslocament
o vertical 

Figura 14 
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5. Levante a cabeça de suporte ao aparelho de medida, através da manípulo de 

deslocamento vertical, para que as hastes de medida estejam a uma altura superior 

ao comprimento da garrafa a controlar; 

6. Coloque a base rotativa de suporte da garrafa na posição de 0 graus (base toda 

rodada para a direita). Para facilitar o posicionamento poderá ajustar as ponteiras das 

bastes do aparelho de medida com a costura da garrafa; 

7. Coloque a garrafa na base rotativa bem apertada pelas agarras 

auto-centrantes; 

8. Introduza as hastes do aparelho de medida no interior do gargalo, 

fechando suavemente as hastes com uma das mãos e com a outra 

desça a cabeça de suporte do aparelho de medida, através da 

manípulo de deslocamento vertical, até as hastes ficarem no topo 

superior do gargalo e na altura pretendida, conforme mostra a figura 

15. 

9. Trave a cabeça de suporte do aparelho de medida através do travão de deslocamento 

vertical; 

10. Verifique se o aparelho está centrado com o gargalo da garrafa. 

Se não estiver, proceder ao centramento através do manípulo de 

deslocamento transversal, conforme mostra a figura 16. Para 

verificar quando se atinge o centro, movimentar o comando de 

deslocamento transversal e, ao mesmo tempo, verificar no visor 

do aparelho de medida, quando se atinge o diâmetro máximo. 

11. Proceda à recolha do perfil segundo esta direcção. (Ver 

descrição detalhada no próximo tópico). 

 

 

 

No caso de ter seleccionado na configuração do ensaio, recolha de apenas um perfil (0 

graus), avance para o ponto 16. 

 

12. Rode 90 graus, a base rotativa da garrafa; 

13. Verifique se o aparelho está centrado com o gargalo da garrafa. Se não estiver, 

proceder ao centramento através do comando de deslocamento transversal; 

14. Proceda à recolha do perfil segundo esta direcção; 

15. Retire as hastes do interior do gargalo, subindo a cabeça de suporte do aparelho de 

medida através do comando de deslocamento vertical; 

Figura 15 

Manípulo de 
deslocamento 
transversal 

Figura 16 



Manual do PerfiLab  

EGITRON   Página 15 

16. Alivie as agarras auto-centrantes da garrafa e retire a garrafa; 

17. Se o ensaio tiver mais que uma garrafa, repetir os passos 3 a 15 para cada uma; 

18. O ensaio está terminado. 

 

Recolha do Perfil do Gargalo. 

Para recolher o perfil de um gargalo, depois de ter efectuado os passos enunciados 

anteriormente desde o nº 1 até ao nº 9, deve dar início à aplicação “PerfiLab Pro”, e 

proceder da seguinte forma: 

 

1. No ecrã principal da aplicação, premir o botão “Criar Novo Ensaio”: 

 

2. Depois de dar o nome ao ensaio e de definir o valor dos diversos campos de 

identificação grave o ensaio recorrendo ao seguinte botão: 

  

3. Para recolher os valores do diâmetro a 0 graus, e se o PerfiLab estiver na 

posição inicial, pressione o botão de recolha:  

 
4. Caso o PerfiLab não esteja na posição inicial (esta informação é indicada 

na barra de estado), antes de executar o passo número 3, carregar no 

seguinte botão para levar o PerfiLab à Posição Inicial: 

 
5. No caso de um ensaio com recolha de valores a 0 e 90 graus, depois de rodada a 

base rotativa da garrafa 90 graus, premir novamente o botão de recolha de valores 

(passo número 3) para iniciar a recolha do diâmetro a 90 graus. 

 

6. Os valores adquiridos são automaticamente armazenados na Base de Dados. 

 

Caso o ensaio tenha sido interrompido, quer através do botão de emergência existente no 

painel frontal da caixa de comando (neste caso o sistema emite sinal sonoro intermitente), 

quer através do botão Stop, existente na aplicação, o operador deverá premir o botão 

Inicializar, para levar o sistema à posição inicial (passo número 4). 

 

Figura 17 
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Durante o ensaio, os valores dos diversos diâmetros recolhidos, serão colocados directamente 

na tabela existente e é visualizado no gráfico o perfil do gargalo da garrafa, conforme é 

indicado na figura 18. 

 

 

Os perfis das diversas garrafas poderão ser visualizados, recorrendo para tal à lista de 

selecção presente na parte inferior do desenho do perfil. 

 

Para além dos botões já indicados anteriormente, o ecrã principal possui os seguintes 

botões: 

 

- Permite testar a comunicação com o PerfiLab; 

 

- Permite interromper o ensaio em curso. Nesta situação ouvir-se-á um sinal 

sonoro, devendo premir-se de seguida o botão Inicializar;~ 

 

- Permite adicionar garrafas ao ensaio actual; 

 

 

- Permite eliminar garrafas do ensaio actual; 

Figura 18 – Janela Principal da Aplicação 
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- Permite exportar os dados para Microsoft Excel; 

 
 

- Permite pré-visualizar e depois imprimir o ensaio actual; 

 
 
 
- Activa/Desactiva o estado de edição do ensaio actual; 

 
 
- Permite eliminar o ensaio actual; 

 

                  -     Avisa o utilizador que escolheu um tipo de garrafa com “degrau”. 

 

 

Capítulo 4 – Consulta de Ensaios 

O programa de controlo do PerfiLab, permite a consulta de ensaios realizados anteriormente, 

desde que tenham sido gravados na base de dados (BDPerfiLab.mdb) que acompanha o 

software. 

 

Para consultar um determinado ensaio pode proceder de duas formas diferentes: 

 

Método Número 1:  

Na janela principal da aplicação, definir o filtro temporal 

(data inferior e data superior). Por defeito a aplicação 

exibe os ensaios realizados nos últimos 30 dias. 

 

 

Em seguida, seleccionar na lista “Ensaios” o ensaio 

a visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Figura 20 
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Método Número 2: 

Abrir a janela “Gestão de Ensaios”, 

acessível através da opção “Ensaio” 

do menu. 

Usar o filtro temporal e a lista de 

selecção, tal como descrito no 

método número 1.  

Depois de localizado o ensaio que se 

pretende abrir na janela principal, 

clicar no botão representado por 

uma lupa, para abrir o ensaio. 

 

 

 

Capítulo 5 – Impressão de Relatórios 

O software PerfiLab Pro permite imprimir um relatório personalizado, referente a qualquer 

ensaio e em sete línguas diferentes. Para imprimir o relatório, deve-se premir o botão 

Imprimir, presente na janela 

principal da aplicação. Será 

então aberta uma janela para o 

utilizador seleccionar várias 

opções de impressão. 

Depois de seleccionadas as 

opções de impressão, o 

utilizador apenas tem que 

carregar no botão representado 

por uma impressora. 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Figura 22 
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Figura 24 

Será então aberta a janela de pré-visualização do relatório, através da qual poderá ser 

dada a ordem de impressão do ensaio: 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 – Exportação de Dados para Ficheiros “.X LS”/”.XLSX” 

 

O software PerfiLab Pro permite exportar os dados referentes a um dado ensaio, para 

ficheiros com a extensão “.xls” ou “.xlsx” criados no Microsoft Excel ou com o OpenOffice, 

bastando para tal, a partir da janela principal premir o botão de exportação, sendo 

visualizada a janela de exportação, conforme é indicado na figura 24. De seguida devem 

ser preenchidos os campos 

necessários. O utilizador tem a 

possibilidade de gravar uma 

configuração de exportação por 

defeito. Finalmente para exportar 

os valores, basta pressionar o 

botão “Exportar”. 

 

 

 

 

 

Figura 23 
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���� Chama-se à atenção que o ficheiro de destino para a exportação deve já existir 

no disco do computador, isto é, já deve ter sido criado e guardado previamente. Antes de 

iniciar a exportação deverá garantir que o ficheiro está fechado (não deverá estar aberto). 

Depois da exportação o ficheiro será automaticamente aberto. 

 

 

Capítulo 7 – Utilitários  

 

7.1 – Verificação do Equipamento 

 

O programa de controlo do PerfiLab possui um utilitário, que permite testar o deslocamento do 

sistema de transporte do aparelho de medida, e verificar se os deslocamentos verticais estão a 

ser correctamente executados e fazer a sua calibração. 

Poderá também com este utilitário, fazer uma leitura pontual do diâmetro a uma determinada 

profundidade. 

Para aceder à janela de “Verificação do Equipamento”, indicada na figura 25, deve 

seleccionar a opção “Verificação do Equipamento” presente no menu “Configuração”. 

Podem-se efectuar 

movimentos quer no 

sentido descendente 

quer ascendente, 

indicando o número e 

o comprimento dos 

movimentos. Para 

executar os 

movimentos 

pretendidos, deve 

premir o botão 

Movimentar. 

 

Para fazer uma leitura pontual de diâmetro, o utilizador deve introduzir no respectivo 

campo a profundidade a que pretende a leitura, e pressionar o botão Ler Diâmetro. 

Nesta janela existe ainda um botão, para colocar o PerfiLab na posição inicial.  

 

Figura 25 
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7.2 – Calibração do Graminho 

 

De forma a efectuar a calibração do graminho por uma 

entidade externa, poderá ser necessário retirar o 

graminho.  

Para retirar o graminho, terá que se desligar o conector 

C1 e desapertar os parafusos P1 e P2, utilizando uma 

chave umbrako.  

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Ao ligar o conector ter em especial atenção a posiç ão dos pinos do 

conector.  O conector de comunicação do graminho deve ficar en costado ao batente 

assinalado na figura 26.  

 

 

 

 

Capítulo 8 – Verificação e Manutenção do Sistema Me cânico  

 

Este procedimento deve ser executado periodicamente de forma a verificar o funcionamento 

do sistema dentro dos parâmetros para que foi concebido e também como forma de detectar e 

prevenir o possível aparecimento de anomalias. 

 

8.1 – Deslocamento Vertical Manual 

 

O deslocamento vertical do sistema de transporte do aparelho de medida, pode ser efectuado 

através do manípulo de deslocamento vertical, como foi abordado no capítulo 3, referente à 

realização de ensaios. O deslocamento manual poderá ser mais ou menos suave e poderá ser 

ajustado através de um limitador de velocidade. Chama-se à atenção que este movimento 

Figura 2 6 – Graminho 

P1 
 

P2 
 

C1 

Batente 



Manual do PerfiLab  

EGITRON   Página 22 

deve ser realizado manualmente e de modo a não ser necessário exercer uma força 

demasiado elevada e por outro lado não deve permitir o deslizamento livre do sistema de 

transporte do aparelho de medida. 

 

Para ajustar o limitador do deslocamento vertical manual, deve proceder do seguinte modo: 

1. Liberte o manípulo de travão do deslocamento vertical (ver figura 14); 

2. Retire a tampa de protecção; 

3. No sistema de transporte do 

aparelho de mediada, existe um 

furo, conforme mostra a figura 27, 

onde se encontram 2 pernos 

roscados embutidos, devendo com 

uma chave umbraco / hexagonal de 

interiores de 4 mm retirar o 1º perno; 

4. Ajuste o aperto do 2º perno de modo a deixar o deslocamento suave mas sem que o 

conjunto deslize livremente; 

5. Teste o resultado do ajuste efectuado. Se não foi o pretendido volte a ajustar de forma 

a conseguir uma afinação correcta. 

6. Depois do ajuste volte a colocar o perno retirado. 

7. Volte a colocar a tampa de protecção. 

 

 

 

8.2 – Pontos de Lubrificação 

 

A lubrificação deve ser feita com óleo adequado e nas peças a seguir indicadas e referidas na 

figura 1. 

- Veio roscado (11) 

- Veio liso (20) 

- Conjunto de 3 veios (dentro da peça 18 e visível pela parte superior) 

- Pontos de intersecção com o veio principal (14); 

- Guia linear (8); 

- Conjunto de 3 veios junto à peça (9) 

 

Depois da lubrificação, proceda a um teste de verificação do sistema. 

Limitador de 
velocidade do 
deslocamento 
vertical 

Figura 27  – Limitador de velocidade 
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8.3 – Verificação do Sistema 

 

Se dispuser de uma medida padrão adequada a ser lida pelo graminho, verifique a leitura do 

graminho (ver tabela de tolerâncias enviada com o manual do graminho). Caso os valores não 

estejam de acordo com o certificado emitido pelo fabricante, será necessário consultar o 

manual do aparelho no capítulo de calibração. Se, depois de efectuar o procedimento de 

calibração, ainda se mantiver a incorrecção na medida é favor de contactar nossos serviços 

técnicos para reparação ou substituição do graminho.  

 

���� O graminho aplicado foi concebido especialmente para a Egitron de modo que um 

novo graminho adquirido no mercado não funcionará no PerfiLab. 

 

 

Verificação de repetibilidade 

 

1. Ligue o sistema, coloque uma garrafa no PerfiLab, ponha o graminho de forma a dar início 

a um ensaio não esquecendo de verificar o aperto dos travões de deslocamento vertical e 

lateral. Verifique se a garrafa está bem fixa através das agarras auto-centrantes. 

2. No programa do PerfiLab proceda de forma a recolher valores de 5 gargalos a 0º e 90º 

com profundidade de 45mm e resolução de 1mm; utilizando sempre a mesma garrafa, 

para todos os testes e na mesma posição (sem efectuar a rotação física do garrafa ).  

 

3. Depois de recolhidos os valores faça uma análise dos mesmos. Os valores obtidos não 

devem variar mais do que 0,01mm à mesma profundidade. 

  

Caso os valores encontrados não estejam dentro dos parâmetros especificados em 3 proceda 

conforme o ponto seguinte (Afinação mecânica). 

 

���� Em alternativa, é possível verificar a repetibilidade dos valores através do software 

de interface. Para tal, basta criar um ensaio com o nome “EGITRON123AZ” e em seguida 

carregar no botão de aquisição. O utilizador será então questionado se quer fazer a aquisição 

sequencial, e caso este responda de forma afirmativa, deverá introduzir o número de leituras 

(garrafas) que este quer realizar. De salientar, que esta opção só está disponível para ensaios 

com medições a zero graus. Com esta funcionalidade fica também disponível um botão, que 

permite limpar toda a grelha de valores. 
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8.4 – Afinação Mecânica 

 

O procedimento que será descrito seguidamente, deverá ser realizado por um técnico, de 

forma que durante a operação de afinação mecânica, o PerfiLab não seja danificado nem surja 

qualquer acidente. 

 

Material necessário: 

- Chave umbraco / hexagonal de interiores 1,5mm 

- Chave umbraco / hexagonal de interiores 2,5mm 

- Chave umbraco / hexagonal de interiores 4,0mm 

- 1 Abraçadeira nylon tipo N-295/3,6  

 

 

8.4.1– Alinhamento dos Veios 

A descrição do procedimento do alinhamento dos veios, 

deve ser acompanhada através da figura 28 e obedece 

aos seguintes passos:  

1. Retire a tampa de protecção; 

2. Desaperte, sem retirar completamente, os 2 

parafusos superiores de fixação dos veios; 

3. Volte a apertá-los sem forçar, mas de forma a 

ficarem firmes; 

4. Desaperte sem retirar os 2 parafusos da parte inferior, de fixação dos veios; 

5. Entre no modo de calibração, através do botão de calibração, existente na barra de 

ferramentas, ou da opção Calibração existente no menu Utilitários. Seleccione o 

sentido descendente e faça movimentar o graminho, até ao máximo de 55 mm; 

6. Volte a apertar, sem forçar, os 2 parafusos inferiores; 

7. Volte a desapertar sem retirar os 2 parafusos superiores de fixação dos veios; 

8. Faça subir o graminho para a posição inicial, seleccionando agora o sentido 

ascendente; 

9. Volte a apertar sem forçar, os 2 parafusos superiores; 

10. Inicialize novo ensaio e analise os valores obtidos; 

11. Caso os valores sejam satisfatórios, aperte em definitivo os parafusos e recoloque a 

tampa de protecção; 

12. Se este procedimento não resolveu a anomalia passe ao procedimento 8.4.2. 

Figura 2 8 

Parafusos superiores 
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8.4.2– Centragem do Motor 

 

Este procedimento de afinação mecânica, deve ser acompanhado através da figura 29. 

Antes de iniciar verifique: 

- Estado do acoplamento (verificar se algum das lâminas da espiral se encontra 

danificada, nesse caso deverá ser substituído). 

 - Aperto dos parafusos de fixação do o acoplamento (deverão estar bem apertados). 

 

Para centrar motor, percorrer os seguintes passos:  

1. No motor, corte a abraçadeira superior que prende 

os cabos ao motor para poder aceder aos 

parafusos de fixação; 

2. Desaperte ligeiramente os 4 parafusos de fixação 

do motor. Movimente o corpo do motor, de forma a 

alinhar correctamente o veio do motor com o fuso; 

3. Volte a fixar o motor; 

4. Verifique o correcto funcionamento do sistema 

repetindo o teste de recolha de valores;  

5. Analise novamente os valores recolhidos; 

a. se estiverem dentro do especificado, substitua 

a abraçadeira cortada e volte a colocar a 

protecção; 

b. caso contrário, continue este procedimento; 

6. Desaperte ligeiramente o acoplamento do motor, através dos parafusos de fixação do 

acoplamento; 

7. Rode o acoplamento e volte a fixá-lo; 

8. Repita os passos 2 e 3; 

9. Recolha novamente valores e verifique: 

a. Se estiverem dentro do especificado, substitua a abraçadeira cortada e volte a colocar 

a tampa de protecção. 

b. Se não foi solucionado o problema contacte os nossos serviços técnicos; 

10. Recoloque a tampa de protecção. 

 

 

Figura 29 

Motor 
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do motor 
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Apêndice  

Marcador Cónico (opcional) 

 

 

Como utilizar em ensaios a 0/90 graus. 

 

Este Marcador Cónico é um acessório muito útil para marcar os pontos onde os perfis do 

gargalo devem ser controlados a 0 e 90 graus, durante a execução dos ensaios. 

 

Para utilizá-lo, seguir os passos descritos de seguida 

(ver a figura 30): 

 

1. Coloque o Marcador Cónico dentro do gargalo, 

com um par de marcas coincidente com a costura 

da garrafa, e segure-o com uma das mãos; 

 

2. Com um marcador de tinta permanente (com a cor 

certa de acordo com a garrafa em questão), marque os pontos a 90 graus da costura, 

onde as hastes do aparelho de medida do PerfiLab devem ser colocadas; 

 

3. Retire o Marcador Cónico e coloque a garrafa na base auto-centrante do PerfiLab; 

 

4. Desça a cabeça de medida de modo a colocar as hastes do aparelho de medida 

dentro do gargalo (certifique-se que estão coincidentes com a costura da garrafa); 

 

5. Recolha os valores do diâmetro a 0 graus; 

 

6. Rode a base para a posição de 90 graus; 

 

7. Com o manípulo de deslocamento transversal, alinhe as hastes do aparelho de 

medida com o outro par de marcas (realizadas com a ajuda do Marcador Cónico). As 

hastes do aparelho de medida devem estar centradas com o gargalo da garrafa; 

 

8. Recolha os valores do diâmetro a 90 graus. 

 

 

Figura 30  – Marcador Cónico  
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Cuidados a ter: 

 

 

Limpeza e manutenção do PerfiLab: 

 

 O sistema, como equipamento laboratorial, deve ser mantido limpo e seco. Para 

além disso, o veio vertical que segura a cabeça de medição, assim como o veio 

que roda com o movimento do motor, devem ser lubrificados periodicamente. 

Deve-se igualmente manter a caixa de comando do sistema em zonas secas e não 

muito quentes. 

 

Cuidados com o aparelho de medida: 

 

Ao iniciar um ensaio, para colocar as hastes de medida dentro do gargalo, apertá-

las suavemente, e não permitir que as pontas das hastes choquem contra o topo 

do gargalo.  

Quando se procede a um ensaio a uma determinada garrafa, pode-se previamente 

lubrificar o gargalo da garrafa com vaselina, para que reduza o atrito entre as 

hastes do aparelho e a garrafa, e impedir o desgaste das ponteiras das hastes do 

aparelho de medida. 
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Características Técnicas: 

 

 

MECÂNICAS  
Dimensões:  C:210xL:180xA:75 mm 

Índice Protecção:  IP40 

Caixa:  Metálica 

Peso:  35 Kg. 

Temperatura armazenamento:  -20oC .. +70oC 

Temperatura de operação:  0oC .. +50oC 

Humidade:  10% .. 90% sem condensação 

 

 

ELÉCTRICAS  
 

Microprocessador:  CMOS 8 bits 12 Mhz 

Memória: Estática CMOS 32 Kbytes de memória programa 

(EPROM). 2 Kbytes a 16 Kbytes de memória de dados 

(RAM). 

Interfaces com o exterior:  1 porta série RS232-C por conector DB-9 (macho) 

standard para ligação a computador pessoal. Uma porta 

para comunicação com o aparelho de medida com um 

conector DB-9 fêmea. Uma porta para ligação do motor 

passo-a-passo e sensores limitadores de movimento 

conector DB-25 (fêmea). 

Parâmetros de comunicação:  9600 baud, 8 Bits, Sem Paridade e 2 Stop Bits 

Sinalização: Por LEDs. 

Alimentação:  230 VAC - 50 Hz  ou 110VAC – 60 Hz + Terra  

(Configurável de Fábrica) 

 
 
 
 
EGITRON reserva-se o direito de introduzir as alterações que ache convenientes neste Manual, sem aviso prévio. 
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Declaração CE de Conformidade: 

 

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE 
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ / DECLARATION CE OF CONFORMITY / DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

 

(Directiva 2006/42/CE, Anexo II, Capítulo A) 
Selon la directive 2006/42/CE, Si-joint II, sub A, Directive 2006/42/CE, Anexo II, sub A / Según la directiva 2006/42/CE, Anexo 

II, sub A 

 

Fabricante : EGITRON, Engenharia e Automação Industrial, Lda. 
Fabricant / Manufacturer / Fabricante 
 

Endereço : Rua Central da Vergada, Nº 1280 - 4535-166 MOZELOS VFR, Portugal 
Adresse / Address / Dirección 
 

Pela presente declara que:  
Por la présente déclare qui / Herewith declares that / Declaramos que el producto 
 

Marca: EGITRON, Engenharia e Automação Industrial, Lda. 
Marque / Mark / Marque 
 

Produto:  PERFILAB - Controlo Automático do Perfil de Gargalos de Garrafas 
Produit / Product / Producto 
 

Modelo: PRF-2014-01 Número de Série:  
Modèle / Model / Modelo Numéro de Série/ Serial Number/Número de Serie 
 

Está conforme com as disposições da Diretiva Máquin as (Directiva 2006/42/CE), 
bem 
como a legislação nacional que a transpõe. 
Il est conforme les dispositions de la Directive Machines (Directive 2006/42/CE) ainsi comme la législation national qui la 
transpose. 
Is in conformity with the provisions of machinery directive 2006/42/EC. 
Corresponde a las exigencias básicas de la directiva de la CE sobre máquinas (directiva “CE” 2006/42/EC) incluidas las 
modificaciones de la misma y la correspondiente transposición a ley nacional. 
 

Mozelos, 01 de Agosto de 2013 

A Gerência, 
Gerence 
Administration 
 
 

 
Armindo Oliveira 
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RUA  CENTRAL DA VERGADA, 1280  
4535-166 MOZELOS VFR - PORTUGAL 
TEL.:  + 351 227 471 120      FAX.:  +351 227 471 129 
E-mail: info@egitron.pt 
WEB: www.egitron.pt 
 


