
características técnicas

software

sistemas automáticos de 
medição de rolhas

MedCork / MedCap

O MedCork e o MedCap são sistemas inteligentes e integrados, totalmente automáticos, para a medição do comprimento, do 

diâmetro, do peso e da humidade de rolhas, cumprindo com técnicas metrológicas rigorosas e com as normas existentes. 

Ambos são adequados a rolhas cilíndricas de cortiça natural, aglomerada, mista e sintética. O MedCap possui um sistema de 

alimentação diferente que permite a medição adicional de rolhas capsuladas.

Estes sistemas têm muitas vantagens, de destacar a eliminação do manuseamento dos aparelhos de medição, evitando erros 

associados a esta operação e o funcionamento integrado com os sistemas de alimentação de rolhas desenvolvidos pela EGITRON.

É fornecido um software desenvolvido em ambiente Windows, para controlo do equipamento e recolha de valores.
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tipo de rolha: cilíndrica de cortiça natural, aglomerada, mista e sintética (e 

capsuladas com o MedCap)

diâmetro de rolha: 18mm a 35mm (15mm com tubo opcional)     

comprimento de rolha: 25mm a 60mm 

medições: [dimensões com resolução de 0,01mm]

[massa com resolução de 0,01g] [humidade com resolução de 0,1% HR]   

capacidade para controlar: 160 rolhas / hora (comprimento, 2 diâmetros, peso e 

humidade)

funcionamento integrado com os sistemas de alimentação de rolhas EGITRON

interface de comunicação: RS232 (ou USB através de conversor externo)    

alimentação elétrica: 230V AC 50Hz tomada tipo F (110V AC 60Hz opcional)    

alimentação pneumática: ar comprimido 6-8 bar tubo 8mm diâmetro [consumo:
0.037m3 (num ensaio de 32 rolhas numa posição de diâmetro e humidade)] 

dimensões: (Ø) 620mm x (A) 750mm    

peso: 65Kg

comando e monitorização do equipamento

aquisição de valores e armazenamento em base de dados

tratamento estatístico e gráfico dos valores recolhidos

modo de calibração, permitindo reprogramar novas curvas de calibração

registo de erros ocorridos para melhor manutenção e melhoria contínua do produto

exportação dos valores adquiridos para Microsoft Excel

integração com os softwares: EGITRON ControLab (Controlo da Qualidade 

de Produtos de Cortiça) e EGITRON SPC (Controlo Estatísticodo Processo)

software disponível em Português e Inglês

compatível com Microsoft Windows 8 e sistemas operativos anteriores

dimensões admissíveis para MedCap (*)

tubo

1
2
3

diâmetro rolha ou cápsula

20 - 27 mm
27 - 31 mm
31 - 35 mm

altura total

27 - 42 mm
27 - 42 mm
27 - 60 mm

(*) necessário confirmar calibres admissíveis com a encomenda


