
Estrutura dos menus

Menu principal
Medição Visualização Memória Config Ajuda

Direção F1

Material F2

Escala F3

n... F4

Limites...

Fechar F5

Mais F6

Comentário...

Impressão... 

Barra Gráfica

Modo básico

Gráfico de Sinal

Função de 
Conversão

Exibição média 
[barra-x]

Ajustes da 
barra gráfica...

Gráfico de 
multiplas séries

Comprimento 
da barra de escala

Armazenar série 
[Disk]

Nome da 
série... #

Ajuste da pasta 
de armazena...

Exploração...

Propriedades...

Idioma...

Interface...

Tela...

Sistema...

Perfis usuário

Compressão 
de sinal...

Gerenciar 
conv. person.

Calibrar ponta 
de prova

Sobre 
EQUOTIP3...

Exibir índice 
da Ajuda... ?

Exibir conteúdo 
de ajuda... ?

Exibir info. 
do sistema...

Padrão de 
conversão

Manutenção e serviço

Mantenha o dispositivo de impacto e o painel limpos. `
Não lubrifique o dispositivo de impacto! `
Limpe o tubo do dispositivo de impacto a todo momento. `
Verifique a calibração do dispositivo de impacto a todo momento. Sempre   `
recalibre após cada troca de corpo de impacto.

Para assistência, entre em contato com nosso serviço: www.proceq.com.

Software EQUOLINK3
O EQUOTIP® 3 é fornecido com uma versão do EQUOLINK3 para avaliação  
e oferece:

Transferência de dados armazenados para o  PC ou rede –
Representação avançada de dados e avaliação –
edição, impressão e exportação da série de medições –
Atualização do firmware do  – EQUOTIP® 3

Muitas outras funções
O EQUOTIP® 3  possui muitas outras fuções.Estas são algumas:

Vários meios de representação dos dados de medições. –
Exibição e edição das séries de medições. –
Protocolo direto de impressão para uma impressora USB ou serial, com todas as  –
estatísticas.

Escalas de conversão personalizadas pelo usuário. –
Perfis de usuário separados, tornando o instrumento mais simples ou complexo,  –
conforme desejado. Possiblidade de senhas de proteção.

Sinais sonoros configuráveis. –
Gerenciamento de energia configurável. –
Interfaces rápidas para conexao com o PC (USB e Rede). –
Suporte Multi-ligue. –
Ajuda baseada em contextos (tecla  –  ).

Iluminação de fundo, com 5 níveis de ajuste ( tecla  –  ).

A maioria destas funções estão acessíveis na estrutura do menu. Entre no menu pres-
sionando a tecla . Para maiores detalhes, veja o manual de instruções.

Carga da bateria

Conecte a fonte de energia AC na tomada e conecte-a ao painel. `
A bateria inicirá seu ciclo de carga. O estado da bateria é indicado pelo   ª
estado do LED verde.

Carregue a bateria até que o LED se apague. `
A bateria leva em média 10 horas para ser completamente carregada. ª

Se a carga da bateria estiver muito baixa, o símbolo de bateria piscará no painel.

Inicialização da unidade

Deslize as abas de borracha para destampar as portas de conexão. `
Conecte o dispositivo de impacto na tomada de 20 pólos do painel.2 `
Pressione o botão ON / OFF até que o painel acenda. `

Quando o painel estiver sendo inicializado, a tela piscará. ª
O EQUOTIP ª ® 3 agora está pronto para sua primeira medição.

Se a carga da bateria estiver baixa:

Conecte a fonte de energia AC na tomada e conecte-a ao painel. `
A bateria inicirá seu ciclo de carga. O LED verde se acenderá. ª

Guia de referências rápidas
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Este guia de referências rápidas sereve para forncer algumas instruções  
importantes.
A leitura do manual de instruções é imprescindível.
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Data e hora

Limites de tolerância (não ajustado)

Indicador de valor médio (inativo)

Armazenamento automático 
(inativo)

Tipo de dispositivo de impacto 
conectado(D)

Estado da Interface 
(Impressora,Rede, USB)
Estado Bateria / fonte de energia 
(carregando)

Teclas de navegação ativas

Direção de impacto (detectada 
automaticamente)
Classificação de Material

Teclas de Função

Escala de resistência (HLD)

Finalização automática da série de 
medição após n(5) leituras

Nome da série de medição

 

Armar
Pressione o tubo de carga cuidadosamente até sentir o  `
contato.

Permita-o voltar lentamente para a posição inicial. `
O dispositivo agora está pronto para o teste de  ª resistência. 

Posicionamento

Segure o dispositivo de impacto próximo ao anel de suporte  `
e posicione-o firmemente sobre a superfície de teste.

Teste
Engatilhe o dispositivo de impacto, fazendo uma leve pres- `
são no botão de disparo. Tome cuidado para não comprimir 
a mola.
O dispositivo de impacto é liberado e lançado contra a   ª
superfície de teste, com a energia definida. 
O resultado aparece imediatamente na tela. ª

Repita o procedimento para o próximo impacto. `
CUIDADO: Para evitar leituras incorretas:

Não provoque novo impacto em uma área que já tenha sido deformada por um outro  `
impacto.

Arme a unidade e dispare o impacto em duas posições separadas da superfície de teste.  `
Peças de teste leves ou meio pesadas (veja tabela na   `
pag. 104 do manual de instruções) ou peças com  
partes protuberantes devem serem acopladas a um  
suporte grande.

Procedimento de medição

Portas de conexão

1 2 3 4 5 6

1 Conexão Serial RS232 para impressora 4 Porta USB (Escrava) para PC

2 Tomada com 20 pólos para dispositivos 
de impactos EQUOTIP®

5 Conexão de Rede

6 Tomada de Força
3 Porta USB (Principal) para mouse ou 

impressora
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Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e acreditando-se que 
estejam corretas. A Proceq SA não dá nenhuma garantia e se exime de toda responsabilidade sobre a 
precisão e/ou teor das informações. Para o uso e aplicação de qualquer produto fabricado e/ou vendido 
pela Proceq SA, referências explícitas são feitas às instruções operacionais específicas aplicáveis.



Conversão para padrões de escala de dureza
O EQUOTIP® 3 oferece conversões aproximadas para valores HL medidos, para todos os 
padrões de escalas de dureza mais populares (HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS e resistência 
à tração Rm para aço).

CUIDADO: Conversões são para materiais específicos.

Sempre especifique o material de teste antes de configurar uma escala de dureza.

Se a escala desejada não estiver disponível para o material em questão, nunca especifique 
uma outra classificação de material.Poderão ocorrer erros de conversão inesperados.

Seleção do material
Se uma série foi fechada (estatística aparecendo), pressione  para abrir uma nova 
série, ou  para reabrir.

Pressione a tecla  ` .

Selecione a classe de material adequada. `
Para maiores informações sobre classificações de materiais, pressione  para consultar 
o manual de instruções.

Confirme a seleção pressionando  ` .

Seleção da escala de dureza
Assegure-se de que a classe de material apropriada esteja selecionada.

Pressione a tecla  ` .

Selecione a escala de dureza necessária. `
Confirme a seleção pressionando  ` .

Todos os valores de resistência exibidos passarão para a nova escala. ª

Para especificações sobre conversões personalizadas, consulte o manual de instruções.

Limites de tolerância
O EQUOTIP® 3 permite que você especifique uma faixa de tolerância.

Assegure-se de que a escala de dureza desejada tenha sido selecionada  (para o  `
material correto!).

Selecione o menu “Medição” -> “Limites …”. `
Para selecionar o limite superior:

Deixe marcada a linha superior como “Habilitado”. Vá até o campo de digitação e insi- `
ra o menor valor de limite na escala selecionada, usando para isto as teclas  ou 

, ou o teclado, que pode ser ativado pressionando-se a tecla .

Para selecionar o limite inferior:

Proceda da mesma maneira na segunda linha. `
Presione e tecla  `  e confirme, pressionando .

O(s) limite(s) é(são) ativado(s). Leituras fora desta faixa serão marcadas   ª
com “+” ou “-”.

Compensação da direção de impacto
Devido ao princípio da medição,os valores de dureza brutos Leeb dependem da direção 
de impacto. Com os dispositivos de impacto EQUOTIP® 3, o instrumento é capaz de com-
pensar este efeito automaticamente. Além disto, uma configuração manual da direção de 
impacto atual, também pode ser feita.

Pressione a tecla  ` .

Selecione ou “Automática” ou uma das cinco direções de impacto estabelecidas. `
Confirme a seleção pressionando  ` .

A direção de impacto pode ser ajustada para leituras individuais, mesmo mais tarde. Apenas 
selecione a leitura e especifique a direção de impacto, como acima descrito.

Para calibração da compensação de direção automática, veja o manual de instruções.

Armazenar dados
O EQUOTIP® está equipado com grande capacidade de armazenamento de dados, incluin-
do instrumento, ponta de prova, número serial, tempo, estatísticas e todas as configura-
ções importantes, além de um comentário opcional.

Para habilitar o armazenamento, apenas pressione a tecla  ` .

O nome da série será exibido à direita da primeira linha de estado (14).  A série será  ª
armazenada com este nome, até que seja fechada.

As séries de medição podem ter seus nomes escolhidos pelo usuário.

Para alterar o nome da série:

Pressione a tecla  ` .

Aparecerá um teclado. ª

Insira o nome desejado. (O mesmo nome, acrescido de um novo caracter, será uitiliza- `
do para uma nova série aberta).

Pressione a tecla  ` .

Presione a telca  novamente para desabilitar o armazenamento.

Dados medidos podem serem armazenados em uma estrutura de diretórios hierárquicos. 
Para maiores detalhes, veja o manual de instruções.
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Requisitos para teste

Preparação da superfície

Limpe a superfície de teste com um pano limpo e macio. –
O grau de rugosidade das superfícies não poderá exceder os seguintes valores: –

Dispositivo de 
Impacto

Medição de Rugosidade

Rt Ra = CLA = AA

D, DC, DL, E 10.0 µm / 400 µin 2.0 µm / 80 µin = N7

G 30.0 µm / 1,200 µin 7.0 µm / 275 µin = N9

C 2.5 µm / 100 µin 0.4 µm / 16 µin = N5

Legenda:
Rt   = Profundidade de Rugosidade (DIN 4762)
Ra   = Valor médio de rugosidade (Alemanha)
CLA   = Valor central da linha-média (Grã Bretanha)
AA   = Média aritimética (EUA)
N5,N7,N9 = Classificação de rugosidade de acordo com as normas ISO/R 1302

Evite calor ou deformações de superfícies durante a preparação da superfície de  `
teste.

Dispersões excessivas apresentadas nos resultados dos testes indicam uma  ª
má preparação da superfície.

Séries de medições
Para resultados confiáveis, o valor médio de pelo menos 3 a 5 medições da área de 
teste deve ser obtido.

Padrões de definição do tamanho das séries

Pressione a tecla  ` .
Abrirá uma caixa “Fechar séries após...” ª

Se não estiver ativa, selecione “Fechar automaticamente”. `
No campo ”após n =”  insira o número de leituras a serem computadas na série  `
atual, para mais ou para menos, com as teclas  ou   respectivamente.

Pressione a tecla  `  para fechar a caixa.
A série de medições será fechada automaticamente uma vez que o número  ª
especificado for atingido.

Caso não deseje o término automático de cada série de medições, selecione  
“Fechar Manualmente…”.

Exclusão de leituras de uma série

Utilize as setas do teclado para selecionar a leitura para exclusão. `
Pressione a tecla  ` .

Confirme pressionando  `  .
Se nenhuma leitura for selecionada, ao pressionar  o último valor será apagado.

Término de uma série manualmente
Você pode fechar uma série aberta a qualquer tempo.

Pressione a tecla  ` .
A série é fechada e a estatística da mesma será exibida. ª

Extender uma série fechada
Uma série de medições que já está fechada pode ser reaberta para se adicionar 
mais leituras.

Pressione a tecla  ` .
A série é reaberta. As estatísticas desaparecem. ª

Nova Série
Se uma série foi fechada (estatística aparecendo), pressione  ou faça uma nova 
medição para abrir uma nova série.

Exibição do valor médio
O valor exibido na parte superior direita pertence ou à ultima leitura individual (sem 
indicador), ou ao valor médio da série aberta (com o símbolo de media na frente).

Ao pressionar a tecla  `  pode-se alternar entre estes.

Posição do dispositivo de impacto e áreas curvas

Evite inclinações ou movimentos na ponta de prova durante o teste. `

ConvexoCôncavo

 �

Anéis de suporte especiais para testes em superfícies curvas,convexas ou côncavas 
(R < 30 mm, 1.2 in) estão disponíveis.


