
ExtraLab Plus
Sistema de Medição de 
Forças de Extração

FICHA TÉCNICA

O ExtraLab Plus é um inovador 
equipamento que integra numa só 
máquina, a capacidade de realizar 
os seguintes testes:

Característ icas técnicas:

Na sua versão base,  o ExtraLab 
Plus é fornecido com a capacidade 
de executar  os dois pr imeiros 
testes,  descolagem e extração de 
rolhas de champanhe e rolhas 
capsuladas,  sendo os restantes 
testes funcional idades opcionais.  

É fornecido com um software 
desenvolv ido em ambiente 
Windows,  para controlo do 
equipamento e recolha de valores.

•  Altura das garrafas:  230mm a 360mm

• Comprimento das rolhas:  até 60mm

• Diâmetro das rolhas /  cápsulas:  27mm a 35mm (outras medidas opcionais)

•  Velocidade de rotação:  2rpm a 5rpm

• Amplitude máxima de rotação:  270º

• Medição de torque:  Amplitude:  0 daN.cm a 100 daN.cm; Resolução:  0,1 daN.cm; 

Intervalo entre leituras:  1º

•  Velocidade de extração/inserção:  20 a 45 cm/minuto

• Medição de Extração:  Amplitude:  0 daN a 100 daN; Resolução:  0,1 daN; Intervalo entre 

leituras:  1mm

• Medição da Inserção:  Amplitude:  0 daN a 30 daN; Resolução:  0,1 daN; Intervalo entre 

leituras:  1mm

• Comando eletrónico e display gráfico VGA com teclas para navegação nos menus

• Visual ização dos resultados de todos os ensaios em memória e dados estatíst icos

• Faci l idade de cal ibração,  permit indo reprogramar novas curvas de cal ibração

• Interface de comunicação:  RS232 (ou USB através de conversor externo)

•  Al imentação elétr ica:  230V AC 50Hz tomada t ipo F (110V AC 60Hz opcional)

•  Al imentação pneumática:  pressão de serviço 6-8bar c/ entrada para tubo de 6mm

• Dimensões:  520mm (L) x 490mm (P) x 1420mm (A)

•  Peso:  55Kg

• Comando e monitorização do equipamento

• Recolha de valores e cálculos estatíst icos

• Visual ização gráfica dos resultados (valores máximos e individuais)

•  Modo de cal ibração,  permit indo reprogramar novas curvas de cal ibração

• Possibi l idade de gerar um relatório resumo em vários idiomas

• Base de dados para armazenamento e consulta de ensaios já real izados

• Expor tação para Microsoft  Excel

•  Software disponível  em Por tuguês e Inglês,  compatível  com Microsoft  Windows 7 

e sistemas operativos anteriores

Descolagem e extração de rolhas 
de champanhe
Descolagem e extração de 
rolhas capsuladas
Inserção de rolhas capsuladas
Extração de rolhas de v inho
Aber tura e fecho de cápsulas de rosca
Rutura de rolhas capsuladas

Software
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