
características técnicas

comando do equipamento

aquisição de valores e seu armazenamento em base de dados

tratamento estatístico e gráficos dos valores recolhidos

unidade de visualização em milímetros ou polegadas

relatórios impressos configuráveis permitindo inserir ou não o seguinte:

      - tabela com todos os valores recolhidos

      - tabela estatística com máximos, mínimos, médias e desvios padrões

      - desenho de pormenor do gargalo

      - cálculo e gráfico de ovalidade para teste com uma garrafa

      - cálculo da conicidade

possibilidade de exportação dos dados para ficheiro XLS

impressão de relatórios em diversas línguas: Português, Espanhol

(Castelhano), Catalão, Francês, Inglês, Italiano e Alemão 

software disponível em Português e Inglês compatível com Microsoft 

Windows 8 e sistemas operativos anteriores

software

altura da garrafa: 100mm - 500mm

diâmetro da base da garrafa (máx.): 150mm

diâmetro interior do gargalo: 10mm - 30mm

profundidade a controlar: 0mm - 55mm (opcionalmente até 75mm)

intervalo entre leituras: 1mm; 2mm ou 5mm

força de medição: 1,1N – 1,6N    

resolução: 0,01mm   

ponto de contacto para leitura: (Ø) 1mm    

interface de comunicação: RS232 (ou USB através de conversor

externo)    

alimentação elétrica: 230V AC 50Hz tomada tipo F (110V AC 60Hz

opcional)  

dimensões: 250mm (L) x 360mm (P) x 800mm (A)  

peso: 17,5Kg

sistema de controlo de 
gargalos de garrafas

PerfiLab

O PerfiLab é um sistema automático para controlo do diâmetro interno dos gargalos de garrafas. O controlo do perfil dos gargalos de 

garrafas é um parâmetro de controlo importante para fabricantes de garrafas, produtores de rolhas e adegas. 

É um equipamento simples, de grande fiabilidade e de fácil manutenção. Pode recolher valores do diâmetro a 0º ou a 0º e 90º, 

informação útil para determinar se o gargalo apresenta ou não ovalidade. Permite visualizar os valores em milímetros ou polegadas, 

e incluir até 30 garrafas num mesmo relatório.

É fornecido com um software desenvolvido em ambiente Windows, para controlo do equipamento, configuração dos ensaios, 

recolha de valores e impressão de relatórios.
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