
WaveCork
Sistema Baseado em
Microondas para Medição da
Humidadedas Rolhas de Cortiça

Equipamento que permite determinar
com precisão, sem contacto e de
forma não destrutiva os níveis de
humidade presentes nas rolhas de cortiça.

Característ icas técnicas:

Na sua versão para laboratór io ,  o  
s istema é de dimensões reduzidas 
e a rolha é inser ida de forma 
manual  na cavidade.

•  Altura máxima da rolha:  60mm
• Diâmetro máximo da rolha:  50 mm
• Tempo de medição:  cerca de 4 segundos         
•  Gama de medição:  até 10% (0 -  10%)
•  Resolução:  0,1%

Software /  Interface:
•  Comando e monitorização do equipamento;
•  Recolha de valores e cálculos estatíst icos;
•  Visual ização gráfica dos resultados;
•  Modo de cal ibração permit indo reprogramar curvas de correlação ;
•  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 10 e sistemas operativos anteriores.

Quant i f icação da humidade total  no inter i -
or  da rolha;
Tecnologia de medição baseada em 
microondas;
Rolhas medidas não são danif icadas,  
permit indo a sua reut i l ização;
Medição robusta e f iável  para humidades 
até 10%. Fator  de correlação com o 
método de referência de 0.94;
Capacidade de adaptação à c lasse,  
cal ibre e t ipo de rolhas que se encontram 
a ser  medidas;
Medição efetuada em poucos segundos;
Interface incorporada para controlo do 
equipamento,  dos parâmetros do ensaio e 
obtenção de resultados.

Na sua versão para integração em 
l inha ,  o  s istema é de maior  
d imensão,  automatizado e   desen-
volv ido no paradigma da indústr ia  
4.0 com comunicação MQTT ( I IOT) 
para integração com outros sub-
sistemas do sistema produt ivo.  A 
especif icação dos l imites de humi-
dade aceitáveis permite efetuar  a 
separação das rolhas que não cum-
pram os requis i tos.
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