
Equipamento de nova geração para 
controlo de gargalos de garrafas. 
O PerfilLab Plus foi pensado para 
responder aos seguintes desafios:

Gama alargada de dimensões 
das garrafas a controlar

Captura de perf i l  total  em 
poucos segundos

Possibi l idade de ut i l ização 
em garrafas de v idro antes do 
processo de recozimento

Interface com o operador intui t iva ,  
amigável  e  de úl t ima geração.  
Ambiente baseado em Windows
e em ecrã tát i l

Fáci l  integração dos dados obt idos
nos ensaios para níveis super iores de 
controlo estat íst ico do processo

Possibi l idade de medição de vár ios 
planos com intervalo de rotação de 30º 
até um máximo de 150º (por exemplo de 0 e 90º)

S istema de centramento automático 
pelo gargalo da garrafa

Característ icas Técnicas

Diâmetro da base da garrafa (máx):  120 mm
Diâmetro do inter ior  do gargalo:  13-35 mm
Diâmetro exterior  do gargalo:  25-39 mm
Comprimento das garrafas:  100-360 mm
Profundidade a controlar:  0 ,1 -  80 mm
Pontas de medição em material  plást ico de alto desempenho
Movimento ver t ical  acionado por eixo elétr ico
Intervalo de profundidade entre leituras:  0 ,04 mm
Resolução na medida do diâmetro:  0 ,01 mm
Erro máximo admissível  na profundidade:  ±  0 ,1 mm
Erro máximo admissível  no diâmetro:  ±  0 ,05 mm*
*Valor  obt ido com padrão cal ibrado tendo incl inação inter ior  de 7%

Peso :  aprox.  35 Kg
Dimensões:  940 mm (A) x 760 mm (L)* x  510 mm (P)
*Largura máxima (braço do PC completamente estendido

Armazenamento e consulta de ensaios efetuados

Unidade de visual ização em mil ímetros ou polegadas

Fi l trar,  consultar,  adicionar e apagar ensaios na janela pr incipal

Apagar e repetir  valores de garrafas já adquir idos

Seleção da resolução para o ensaio (0,5;  1;  2 e 5 mm)

Método de verif icação metrológica do equipamento

Possibi l idade de recolher valores de diâmetro a:  0º;  0º-90º;  

0º-30º/60º/90º/120º/150º,  etc.

Relatórios impressos configuráveis permit indo inserir  ou não o 

seguinte:
• Tabela com todos os valores recolhidos

•Tabela estatíst ica com máximos,  mínimos,  médias e desvios padrões

• Desenho de pormenor com possibi l idade de visual ização dos perf is de tolerância 

para o gargalo em questão

• Desenho do gargalo com possibi l idade de escolha da escala

•  Possibi l idade de acrescentar até duas imagens nos relatórios impressos

• Gráfico da oval idade do gargalo

Impressão de relatórios em diversos idiomas

Software disponível  em Por tuguês e Inglês

Software
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