
Ccap
Sistema de controlo do diâmetro de cápsulas

FICHA TÉCNICA

Sistema de controlo do diâmetro de 
cápsulas, excecionalmente simples e de 
fácil utilização. Devido às suas dimensões 
reduzidas, pode ser colocado em cima de 
uma simples bancada.

Característ icas Técnicas

O Ccap é um sistema de controlo 
do diâmetro de cápsulas,  excecio-
nalmente s imples e de fáci l  
ut i l ização.  Devido às suas 
dimensões reduzidas,  pode ser  
colocado numa simples bancada 
de um laboratór io ou mesmo junto 
ao processo de fabr ico.  

Contrar iamente ao s istema “pas-
sa-não-passa” ,  mais demorado e 
com anotação manual  do diâmet-
ro ,  o  s istema Ccap pode operar  
com um único pedal  de aciona-
mento que adquire o diâmetro e o 
envia para o software de inter-
face.  Após inser i r  a  garrafa no 
“copo” ,  o  ut i l izador pressiona o 
pedal  e  o valor  medido é imediata-
mente registado.  

O software de interface,  para além 
de receber as medições,  permite a 
inserção de um conjunto de infor-
mações úteis  ao ensaio ,  ta is  
como o lote ,  fornecedor,  operador,  
t ipo de cápsula e especif icações 
técnicas.  De acordo com o t ipo de 
cápsula escolhida são representa-
dos os l imites de aceitação def in i -
dos pelo ut i l izador,  sendo ident i f i -
cada faci lmente uma não-confor-
midade.  

O software dispõe de uma base de dados onde é fe i to o 
registo de cada ensaio permit indo fazer  consultas a 
ensaios anter iores.  Toda a informação é representada em 
forma tabelar  e  gráf ica que poster iormente pode ser  
impressa ou expor tada para Microsoft  Excel .  

Este software permite a inda a integração com um soft -
ware de controlo estat íst ico de processo,  ta l  como o 
EGITRON SPC.

gama de medição:  entre 28,5 e 29mm (*)
(*)  com possibi l idade de ser alterada de acordo com as 
necessidades do cl iente

força de medição:  1 ,8N

resolução: 0,1mm 

interface:  RS232/USB

alimentação:  Pi lha

dimensões: Ø120 x 320 (A) mm

peso:  2,6Kg

Possibi l idade de adaptação a qualquer t ipo de garrafa.
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