
MedCork | MedCap
Sistemas Automáticos 
de Medição de Rolhas

FICHA TÉCNICA

Medir automaticamente comprimento, 
diâmetro, peso e humidade de rolhas.

Característ icas técnicas

O MedCork e o MedCap são siste -
mas intel igentes e integrados,  
totalmente automáticos,  para a 
medição do comprimento,  do 
diâmetro,  do peso e da humidade de 
rolhas,  cumprindo com técnicas 
metrológicas r igorosas e com as 
normas existentes.  

Ambos são adequados a rolhas 
ci l índr icas de cor t iça natural ,  
aglomerada,  mista e s intét ica.  O 
MedCap possui  a  capacidade 
adicional  de supor tar  rolhas capsu -
ladas.  O MedCap possui  um siste -
ma de al imentação diferente que 
permite a medição de rolhas capsu-
ladas.

Estes s istemas têm muitas vanta -
gens,  de destacar a e l iminação do 
manuseamento dos aparelhos de 
medição,  evi tando erros associados 
a esta operação e o funcionamento 
integrado com os sistemas de 
al imentação de rolhas desenvolv i -
dos pela EGITRON e também com 
os softwares EGITRON ControLab e 
EGITRON SPC Pro.

É fornecido um software desen-
volv ido em ambiente Windows,  para 
controlo do equipamento e recolha 
de valores.

•  Tipo de rolha:  ci l índrica de cor t iça natural ,  aglomerada,  mista e sintét ica

• 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)

•  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:  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

Dimensões admissíveis para MedCap
tubo

1
2
3

diâmetro rolha ou cápsula
27 - 20 mm
31 - 27 mm
35 - 31 mm

altura total
42 - 27 mm
42 - 27 mm
60 - 27 mm

(*) necessário confirmar calibres admissíveis com a encomenda

Software

• Comando e monitorização do equipamento

• Aquisição de valores e armazenamento em base de dados

• Tratamento estatíst ico e gráfico dos valores recolhidos

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

• Registo de erros ocorr idos para melhor manutenção e melhoria contínua do produto

• Expor tação dos valores adquir idos para Microsoft  Excel

•  Integração com os softwares:  EGITRON ControLab (Controlo da Qual idade de Produtos de 

Cor t iça) e EGITRON SPC (Controlo Estatíst ico do Processo)

•  Software disponível  em Por tuguês e Inglês

• Compatível  com Microsoft  Windows 8 e sistemas operativos anteriores
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