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1. Segurança e responsabilidade

1.1 Informação geral
Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso 
e manutenção do Equotip 550. Leia o manual atenciosamente antes de 
utilizar o instrumento pela primeira vez. 

1.2 Responsabilidade
Nossos “Termos e condições gerais de venda e fornecimento” aplicam-
-se em todos os casos. Reivindicações de garantia ou responsabilidade 
em consequência de lesões pessoais ou danos materiais não se susten-
tam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes causas:

• Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designação de acordo 
com a descrição neste manual.

• Verificação de performance incorreta para operação e manutenção do 
instrumento e seus componentes.

• Não efetuar as operações conforme se encontram descritas no ma-
nual de instruções quanto à verificação de performance, operação e 
manutenção do instrumento e de seus componentes.

• Modificações não autorizadas no instrumento e seus componentes. 

• Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e 
força maior.

Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas 
de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq SA não dá 
garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa à completitude 
e/ou precisão da informação.

1.3 Instruções de segurança
O equipamento não deve ser operado por crianças ou qualquer pessoa 
sob influência de álcool, drogas ou preparados farmacêuticos. Qualquer 
pessoa que não esteja familiarizada com este manual deve ser supervi-
sionada quando estiver utilizando o equipamento.

• Efetue a manutenção estipulada de forma apropriada e no momento 
correto.

• Após finalizar as tarefas de manutenção, realize uma verificação fun-
cional.

1.4 Utilização correta
O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina 
conforme descrito neste manual.

• Somente substitua peças defeituosas por peças originais da Proceq.

• Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressa-
mente aprovados pela Proceq. Caso sejam instalados ou conectados 
outros acessórios ao instrumento, a Proceq não aceitará ser respon-
sabilizada e a garantia do produto perde a validade.

1.5 Melhorando o desempenho do sistema da bateria
Para aumentar o desempenho da bateria, recomenda-se que ela esteja 
totalmente descarregada para que então possa ser totalmente carrega-
da.
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2. Instruções preliminares
O Equotip 550 é tipicamente usado para testar a dureza de superfícies me-
tálicas. O usuário poderá escolher ou o ensaio de dureza Leeb, o princípio 
Portable Rockwell ou UCI, veja capítulo “3.1 Fazendo medições”.

Junto com o dispositivo de impacto Equotip Leeb U, o instrumento é 
utilizado para ensaiar a dureza de rolos de papel,  película e de filmes.

2.1 Instalação
Para instalar a bateria na unidade touchscreen do Equotip 550, levante o 
suporte como exibido, insira a bateria e fixe-a no local com um parafuso.

Figura 1: Inserir bateria

Estes são os três LEDs de status no lado direito do display. A luz do 
meio é o indicador, que fica vermelho quando estiver carregando e verde 
quando a bateria está totalmente carregada. O LED inferior é utilizado 
para notificações específicas da aplicação. 

OBSERVAÇÃO! Para carregar, use apenas o carregador para 
a bateria fornecido.

• Uma carga completa requer < 9 h (Instrumento desligado).

• O tempo de carregamento é muito maior se o instrumento estiver 
em uso.

• Um carregador rápido opcional (nº do item 327 01 053) pode ser 
usado para carregar uma bateria de reserva ou para carregar a ba-

teria fora do instrumento. Neste caso, são necessárias < 5,5 h para 
uma carga completa.

Botões 
O canto superior direito da unidade apresenta três teclas:

Power On/Off – Pressione para ligar ou desligar. Pressione e 
mantenha pressionado para desligar.

Tecla de função – Liga ou desliga a visualização de tela cheia 
ou alterna entre a tela atual e o último documento pdf visualizado 
(p.ex. instruções de uso).

Tecla voltar – Retorna para a tela anterior.

Economia de energia
É possível definir o grau desejado de economia de energia em Sistema/
Configurações de energia, veja o capítulo “8.3 Hardware”.

Conexões

1 2
Conectores rápidos

Figura 2: Conexões

 

Host USB
Dispositivo USB

Ethernet
Carregador de bateria

Para dispositivos de impacto Leeb   
use o conector rápido 1.

Para a sonda UCI  
use o conector rápido 1 ou 2.

Para a sonda Portable Rockwell   
use o conector host USB. 

Host USB:  
Adicionalmente conecte um 
mouse, teclado ou pendrive. 
Dispositivo USB:  
Conecte a um PC.
Ethernet:  
Conexão com a rede.
Carregador de bateria:  
Conecte o carregador aqui.
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2.2 Menu principal
O menu principal é exibido ao inicializar o dispositivo. Todas as funções podem ser acessadas diretamente através da tela touchscreen. Volte para 
o menu anterior, pressionando a tecla voltar ou o ícone de retorno (seta) no canto superior esquerdo da unidade touchscreen. 

Medição: 
tela de exibição da medição, 
veja cap. “3. Medição”.

Configurações: Para configurações 
específicas para a aplicação, veja 
cap. “4. “Settings” (Configurações).

Dados (Explorer): Administração 
de arquivos para revisar dados de 
medição no instrumento, veja cap. 
“5. Dados (Explorer)”.

Sistema: Configurações 
do sistema, p.ex. idioma, 
opções do display, etc. 
veja cap. “8. Sistema”.

Informação: Instruções de uso e 
outros documentos de referência, 
veja cap. “7. Informação”.

Assistentes: Fluxos de 
trabalho relacionados 
a tarefas, veja cap. “6. 
Assistentes”.

Figura 3: Menu principal
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3. Medição

3.1 Fazendo medições

3.1.1 Procedimento do ensaio Leeb (exceto Leeb U)
Selecione compensação automática para direção do impacto “Automáti-
co”, veja capítulo “3.2.1 Comandos”. Caso “Automático” não seja permi-
tido, ajuste a direção do impacto (    ). Os dispositivos de impacto 
Equotip Leeb Dl não suportam o modo automático. A direção do impacto 
deve ser selecionada manualmente.
Selecione um grupo de material apropriado, escalas de dureza e número 
de impactos por série de medição. Para mais informações veja o capítulo 
“4 “Settings” (Configurações). Efetue impactos passando pelo mecanis-
mo “carregar, posicionar, disparar:

1. Carregar o dispositivo de impacto –  
enquanto não estiver em contato com 
a peça a ser testada - segurando 
firmemente com uma mão e com o 
tubo de carga abaixado com a outra 
até sentir o contato.

2. Posicione o anel de suporte na peça 
a ser testada. Tome cuidado especial 
ao posicionar o anel completamente 
sobre a peça a ser testada, mas sem 
coincidir com uma indentação de 
teste anterior.

3. Para disparar um impacto, pressione 
o botão de disparo para liberar o cor-
po de impacto. Para fazer um outro 
impacto, repita este ciclo.

Figura 4: Procedimento de teste Leeb

Depois de efetuar o último dos impactos, são exibidos a média de dureza 
e outras estatísticas da série de medição.

OBSERVAÇÃO! Assegure-se que o tubo de carregamento 
possa lentamente retornar à posição inicial. Tome cuidado 
para que o tubo de carga não salte de volta descontrolada-
mente, o que poderá danificar o dispositivo de forma per-
manente.

OBSERVAÇÃO! Se possível, siga a prática padrão do teste de 
dureza Leeb por impacto conforme descrito nas normas pa-
drão DIN 50156-1 (materiais metálicos), ASTM A956 (apenas 
aço, aço fundido e ferro fundido) ou outros padrões aplicá-
veis. Caso estes não estejam disponíveis, recomendamos ao 
usuário que realize em média um mínimo de n= 3 impactos 
numa distância de indentação de 3 a 5 mm (0,12 a 0,20”) para 
cada local da amostra que deverá ser testado.

OBSERVAÇÃO! Não provoque novo impacto em uma área que 
já tenha sido deformada por um outro impacto. Igualmente, 
não carregue o dispositivo quando já estiver posicionado no 
novo local de teste, já que o material sob o dispositivo pode ter 
sido afetado por algum estresse anterior e o mandril de fixação 
pode danificar-se. 
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3.1.3 Procedimento de ensaio UCI
1. Coloque a  sonda sobre a amostra 

a ser ensaiada. A sonda deve estar 
perpendicular à superfície (± 5°).  A 
base especial pode ser usada para 
aumentar a repetibilidade e evitar 
a distorção dos resultados, veja 
o capítulo “14. Informações para 
pedidos”.

2. Pressione a sonda devagar, mas 
firmemente contra a superfície 
até que seja alcançada a força de 
medição selecionada. O instrumen-
to indicará quando liberar a sonda 
com um aviso na tela e um sinal 
sonoro.

3. Tire a sonda do material.  É impor-
tante remover totalmente a sonda 
do objeto de teste. Do contrário os 
resultados podem ser distorcidos.

Figura 6: Procedimento de teste UCI

OBSERVAÇÃO! Uma advertência será mostrada se o usuá-
rio aplicou muita carga ao pressionar a sonda contra a su-
perfície. Evite a sobrecarga frequente, pois isso pode danifi-
car gravemente a sonda.

3.1.2 Procedimento de ensaio Portable Rockwell
1. Coloque a  sonda sobre a amostra 

a ser testada. Para todas as superfí-
cies chatas, a base padrão é a mais 
apropriada. Para objetos cilíndri-
cos é recomendado o uso de uma 
base especial. Para locais de difícil 
acesso pode ser utilizado um tripé. 
Veja capítulo “14 Informações sobre 
pedidos” para mais detalhes.

2. Pressione a sonda lenta mas 
firmemente contra a superfície a 
fim de efetuar a medição. Suprima 
ao máximo as vibrações e siga as 
instruções na tela.

3. Libere  a sonda quando o instru-
mento disser isso. Novamente, este 
movimento deve ser realizado de 
forma controlada. Caso a sonda 
seja liberada rápida demais, é exi-
bida uma advertência e a medição 
deverá ser repetida.

Figura 5: Procedimento de teste Portable Rockwell
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3.1.4 Procedimento de teste Leeb U
O Equotip 550 Leeb U permite que o usuário diagnostique imperfeições 
em rolos, inconsistências de dureza e enrolamentos incorretos de forma 
rápida e precisa, prevenindo problemas na impressão e operações de 
conversão.

O dispositivo de impacto Equotip Leeb U não suporta o modo de direção 
automática do impacto e o usuário terá de selecionar a direção de impacto 
manualmente (90° para baixo, 45° para baixo, 0°).

Como para todos os testes de dureza em rolos não são utilizadas curvas 
de conversão, não há necessidade de selecionar um grupo de material.

Efetue impactos passando pelo mecanismo “carregar e disparar”.

1. Coloque a sonda sobre o rolo a ser 
testado. Assegure-se de posicionar 
totalmente o anel de suporte no rolo 
para assegurar um impacto perpen-
dicular à superfície de teste.

2. Enquanto segura firmemente o 
dispositivo de impacto com as 
duas mãos, deslize o tubo de carga 
para baixo devagar e dispare um 
impacto.

Mova o dispositivo de impacto ao pró-
ximo ponto no rolo e repita o procedi-
mento.

Figura 7: Procedimento de teste Leeb U

OBSERVAÇÃO! Alguns recursos mencionados nestas instru-
ções de uso dirigem-se especificamente às aplicações de 
testes de dureza de metal e portanto não estão disponíveis 
para Equotip Leeb U.
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3.2 Tela de medições

3.2.1 Comandos

Nome do arquivo: Introduza 
o nome do arquivo e toque 
em voltar. As medições sal-
vas serão automaticamente 
armazenadas. Caso o geren-
ciamento de nome de arquivo 
esteja ativado, esta função está 
bloqueada.

Modo de medição:  
Comute entre medição e conversão. Hora e status da bateria

Configurações: atalho 
direto para o menu de 
configurações. 
(aplica-se apenas à série 
de medições atuais)

Salvar: Salvar dados das medições.

Deletar: Deletar a última medição.

Assistentes: 
Acesso direto aos 
assistentes.

Refazer: Reinicie a série de medições 
ou uma única medição.

Escala de medição: Selecione a escala de du-
reza (primária e secundária) a ser exibida (não 
disponível para Leeb U).

Material: Selecione o 
grupo de material a ser 
usado para conversões 
(não disponível para 
Leeb U).

Direção do impacto: 
Para ajustar a direção do 
impacto manualmente, 
se necessário (apenas 
Leeb, por padrão é auto-
mático).

Figura 8: Tela de medição
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3.2.2 Visualização das medições

Figura 9: Visualização das medições

O Equotip 550 é totalmente personalizado como dispositivo e pode exi-
bir três diferentes visualizações de medições simultaneamente. Cada 
visualização pode ser comutada para atender aos requisitos do usuário 
simplesmente clicando no ícone relacionado ao display em particular no 
canto superior direito de cada tela.

Visualização do sinal: Exibe o sinal da sonda da última medi-
ção ativa. Isso pode ser útil para avaliações avançadas.

Visualização estatística: Visualize estatísticas para a série ativa 
de medições. Número de impactos (n), média (x ), desvio padrão 
(σ), mínimo/máximo () e faixa () são exibidos na escala primária.
Visualização em tabela: Exibe as medições para a série ativa 
em formato de tabela.

Visualização da conversão: Exibe o valor atual na curva de 
conversão.

Visualização em barras: Exibe as medições da série como his-
tograma.

Visualização do perfil: Exibe os resultados de medição como 
um perfil.

Informações: Exibe as configurações da medição, p.ex. com-
primento da série, tipo de sonda, grupo de material, etc.
Visualização do usuário: O usuário pode selecionar entre ân-
gulo da sonda, mínimo, máximo, faixa e tipo de sonda para os 
conteúdos dos campos. Para alterar, toque em cada caixa in-
dividual.

HL Visualização de registro unitário: Exibe o último ou resultado 
ou a medição selecionada nas escalas de dureza primária e se-
cundária.

ID+ IDs de amostra: Define o campo personalizado.

OBSERVAÇÃO! As visualizações de telas não podem ser 
duplicadas.
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3.3 Métodos de medição
A família de instrumentos Equotip 550 pode aceitar três métodos de en-
saio diferentes usando uma única unidade de leitura de dados. 

3.3.1 Equotip Leeb

3.3.1.1 Princípio do teste

Botão de liberação

Tubo de carga

Mola de impacto

Mandril de fixação

Tubo Guia
Cabo de conexão, 4-pólos

Sensor do dispositivo de 
impacto com ID ROM

Anel de suporte

Corpo de impacto

Figura 10: Visualização esquemática de um dispositivo de impacto Leeb

Durante a medição com dispositivos de impacto do Equotip 550 (D, DL, 
DC, C, G, S e E), um corpo de impacto com um indentador esférico 
é impactado através da energia potencial elástica contra à peça que 
está passando pelo processo de medição e em seguida sofre o rebote. 
Durante e após o impacto,um ímã permanente no interior do corpo de 
impacto passa através de uma bobina em que um sinal de tensão V é 
induzido pelo movimento para frente e para trás. Este sinal de indução 
comporta-se proporcionalmente às velocidades. A relação entre a velo-
cidade do impacto vr e a velocidade de impacto vi  multiplicada por 1000 
resulta no valor de dureza HL (dureza de Leeb). HL é uma medida direta 
de resistência. A terceira ou quarta letra, respectivamente, da unidade 
HL refere-se ao dispositivo de impacto HLD  D.

vr

vi

·1000HL =

Equotip Leeb U
Ainda que o dispositivo de impacto Equotip Leeb U possua construção 
diferente para simplificar o processo de medição, o princípio básico é o 
mesmo.

Figura 11: Dispositivo de impacto Equotip Leeb U

Os dispositivos de impacto Parotester tipo U são totalmente suportados 
pelo Equotip 550. Os dispositivos de impacto P e PG ainda podem ser 
utilizados, mas a unidade é exibida como HLU, quando na realidade se-
ria LP ou respectivamente LPG.

OBSERVAÇÃO! Os valores HLU podem ser comparados di-
retamente a LU em instrumentos Parotester existentes.
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3.3.1.2 Preparação de amostras
Mantenha a amostra protegida de vibrações durante o teste. Peças leves 
e finas devem ser especialmente fixadas, veja o capítulo “3.3.1.6 Exe-
cutando testes em amostras leves”. Assegure-se de que a superfície da 
peça de trabalho esteja limpa, polida e seca. Se necessário, use agentes 
de limpeza apropriados, como acetona ou isopropanol. Não use água ou 
outros líquidos detergentes.

OBSERVAÇÃO! Use a placa comparadora da rugosidade da 
superfície fornecida para estimar a média da aspereza da 
peça em teste antes de efetuar o teste. 

Figura 12: Placa comparadora de rugosidade da superfície

3.3.1.3 Padrões
Descrições breves dos padrões de referência:

DIN 50156 Teste de dureza Leeb de metais metálicos

ASTM A956 Método de teste padrão para teste de dureza Leeb de 
produtos de aço

ASTM A370 Métodos de ensaio e definições para testes mecânicos 
de produtos de aço 

ASTM E140 Tabelas de conversão de dureza padrão para a relação 
de metais entre a dureza Brinell, Vickers, Rockwell, Su-
perficial, Knoop, escleroscópio e Leeb

ISO 18265 Materiais metálicos – Conversão de valores de dureza

ISO 16859 Teste de dureza Leeb de metais metálicos
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3.3.1.4 Condições do teste
A fim de assegurar as medições de dureza apropriadas, as seguintes condições devem ser cumpridas. Se uma ou mais condições não forem aten-
didas, a medição poderá resultar como sendo significativamente falsa.

Tipo de dispositivo de impacto D/DC/DL/S/E G C
Preparação da 
superfície

Grau de rugosidade classe ISO 1302 N7 N9 N5

Profundidade máx. da rugosidade Rt (μm / μpol) 10 / 400 30 / 1200 2.5 / 100

Rugosidade média Ra (μm / μpol) 2 / 80 7 / 275 0.4 / 16

Massa mínima da 
amostra

de formato compacto (kg / lbs) 5 / 11 15 / 33 1.5 / 3.3

Sob suporte sólido (kg / lbs) 2 / 4.5 5 / 11 0.5 / 1.1

Acoplado a uma placa (kg / lbs) 0.05 / 0.2 0.5 / 1,1 0.02 / 0.045

Peso mínimo da 
amostra

Não acoplado (mm / pol) 25 / 0.98 70 / 2.73 15 / 0.59

Acoplado (mm / pol) 3 / 0.12 10 / 0.4 1 / 0,04

Espessura da camada da superfície  
(mm / pol)

0.8 / 0.03 0.2 / 0.008

Espaço mínimo Entre indentação e borda da amostra  
(mm / pol)

5 / 0,2 8 / 0,3 4 / 0.16

Entre indentações (mm / pol) 3 / 0,12 4 / 0.16 2 / 0,08

Tamanho de inden-
tação na superfície 
de teste

Com 300 HV,  
30 HRC

Diâmetro (mm / pol) 0.54 / 0.021 1.03 / 0.04 0.38 / 0.015

Profundidade (μm / μpol) 24 / 960 53 / 2120 12 / 480

Com 600 HV,  
55 HRC

Diâmetro (mm / pol) 0.45 / 0.017 0.9 / 0.035 0.32 / 0.012

Profundidade (μm / μpol) 17 / 680 41 / 1640 8 / 2560

Com 800 HV,  
63 HRC

Diâmetro (mm / pol) 0.35 / 0.013 0.30 / 0.011

Profundidade (μm / μpol) 10 / 400 7 / 280

Tabela 1: Requisitos da peça a ser ensaiada com o método Leeb.
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3.3.1.5 Selecionando o dispositivo de impacto Equotip Leeb
Para um teste ótimo em diversos materiais metálicos e geometrias da amostra, há uma gama de tipos de dispositivos de impacto disponíveis. Veja 
na “Tabela 1: Requisitos da peça a ser ensaiada com o método Leeb”.

Tipo G Energia de impacto aumentada. Para componentes 
sólidos, p. ex. peças fundidas pesadas e forjadas. 
Energia do impacto: 90 Nmm

Tipo D: Unidade universal. Para a maioria 
das suas necessidades em testes de 
resistência.  
Energia do impacto: 11 Nmm

Tipo C: Energia de impacto reduzida. 
Superfície com componentes endurecidos, 
camadas de revestimentos ou pintura, 
paredes finas ou componentes sensíveis 
ao impacto. (pequenas medições em 
dentes e chanfros).   
Energia do impacto: 3 Nmm

Tipo DL: Seção frontal reduzida.  
Para medições em espaços limitados, em 
bases de ranhuras ou em superfícies em 
reentrâncias.  
Energia do impacto: 11 Nmm

Tipo DC: Dispositivo pequeno. Para uso 
em espaços muito restritos, p. ex. em furos, 
cilindros ou medições internas em máquinas 
montadas. Energia do impacto: 11 Nmm

Tipo S: Indentador esférico Si3N4. Para 
testes especialmente na faixa de dureza 
muito alta (superior a 50 HRC / 650 HV): 
Aços-ferramenta com altas inclusões de 
teor de carboneto  
Energia do impacto: 11 Nmm

Tipo E: Indentador esférico de 
diamante. 
Para testes especialmente na faixa de 
dureza muito alta (superior a 50 HRC 
/ 650 HV): Aços-ferramenta com altas 
inclusões de teor de carboneto.  
Mais durável do que o tipo S.  
Energia de impacto: 11 Nmm

Figura 13: Dispositivos de impacto Equotip Leeb



16 © 2017 Proceq SA

3.3.1.6 Testando amostras leves
Caso as amostras sejam mais leves do que especificado no capítulo 
“3.3.1.4 Condições de teste” ou seções das amostras possuam distribui-
ção desfavorável da massa, poderão vibrar quando o corpo de impacto 
atingir o ponto de teste. Isso resulta em absorção indesejada de energia. 
Amostras assim devem ser sustentadas por bancadas de trabalho só-
lidas. Caso a massa caia abaixo dos requisitos específicos mas ainda 
exceda a quantidade de acoplamento, então acoplar a uma massa maior 
pode ajudar a prevenir vibrações.

Estes são os requisitos obrigatórios para o acoplamento:

• A superfície de contato da amostra e a superfície do suporte sólido 
devem ser niveladas, planas e superfícies polidas.

• A amostra deve exceder a espessura mínima da amostra para acopla-
mento. Siga o procedimento para o acoplamento.

• Aplique uma fina camada da pasta de acoplamento à superfície da 
amostra.

• Pressione a amostra firmemente contra o suporte.

• Empurre a amostra num movimento circular e efetue o impacto como 
usualmente, perpendicular à superfície acoplada.

OBSERVAÇÃO! A fixação pode deformar a amostra, o que 
pode afetar as leituras de dureza.

3.3.1.7 Testando superfícies curvas
O instrumento apenas funciona apropriadamente quando o indentador es-
férico em frente ao corpo de impacto estiver precisamente na extremidade 
final do tubo no momento do impacto. Quando forem testadas superfícies 
côncavas ou convexas, o o indentador esférico ou não deixa o tubo por 
completo ou sai demais. Em tais casos, substitua o anel de suporte pa-
drão por um anel especialmente adequado, veja capítulo “14. Informações 
sobre pedidos” ou contate o seu representante Proceq local.

Figura 14: Teste de Leeb em superfícies curvas
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3.3.1.8 Testando amostras finas
Canos e tubos muitas vezes têm distribuições da massa que podem afe-
tar o resultado do teste de dureza Leeb em função à vibração. Durante 
o teste de tubos em campo, por exemplo, os locais de teste não podem 
ser apoiados em bancadas sólidas ou presos.

Para se beneficiar da conveniência e da rapidez do teste de Leeb, o usu-
ário pode se utilizar de uma conversão personalizada após a realização 
do seguinte procedimento de calibração, por exemplo:
• Pares de dados são medidos em amostras de referência. Para as medi-

ções de referência HLDL Leeb é fundamental que sejam feitas em peças 
que estejam instaladas da mesma forma que aquelas que serão testa-
das em campo. Por exemplo, duas amostras de canos “Pipe type 5 mm 
Duplex soft” (730 HLDL / 255 HB) e “Pipe type 5 mm Duplex hard” (770 
HLDL / 310 HB) são medidos usando o dispositivo de impacto Equotip 
Leeb DL e um equipamento de teste Brinell, respectivamente.

• A curva de conversão HLDL-HB original para “1 Steel and cast steel” 
(1 Aço e aço fundido) agora é adaptada usando os dois pontos de 
dados. O procedimento detalhado de como criar curvas de conver-
são personalizadas no Equotip 550 encontra-se descrito no parágrafo 
“6.4. Criação da curva de conversão”.

• Para medir “Pipe type 5 mm Duplex” no futuro, pode ser selecionado 
através de “Material – “Pipe type 5 mm Duplex”, usando a escala de du-
reza “HB Brinell”, veja também capítulo “6.4.3 Exemplo de uma conver-
são individualizada (método de dois pontos)”.

OBSERVAÇÃO! O usuário deve determinar e qualificar a 
adaptação das curvas de conversão para cada diâmetro 
de tubo e espessura de parede. Guias para o procedimen-
to encontram-se disponíveis nos Nordtest Technical Report 
Series 424, Reports 99.12/13 (Séries Nordtest de Relatórios 
Técnicos 424, relatórios 99.12/13) e o Relatório final ASME 
CRTD-91.

OBSERVAÇÃO! É importante incluir todas as informações 
críticas acerca da geometria da amostra do teste.

3.3.1.9 Grupos de material
Não há necessidade de selecionar nenhum material ao medir na escala 
de rebote Leeb HL nativa, já que não é aplicada nenhuma conversão. Por 
sua vez, as conversões de escala de dureza apenas são corretas quan-
do o grupo de material apropriado estiver selecionado. Bases de dados 
de material online grátis e os documentos de referência do Equotip 550 
podem ser úteis para designar seus materiais a um dos nove grupos de 
material. A adequação de conversões deve ser qualificada em amostras 
calibradas antes do uso. Para mais informações consulte um represen-
tante da Proceq.

OBSERVAÇÃO! Para uma escala determinada de dureza 
(escala nativa), o menu de opções apenas lista os grupos 
de material para os quais as conversões estão disponíveis.

OBSERVAÇÃO! Se não houver curva de conversão dispo-
nível, o usuário tem a possibilidade de criar a sua própria 
curva, veja capítulo “6.4 Criação da curva de conversão”.
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D/ DC DL S E G C

Aço e aço fundido Vickers
Brinell
Rockwell

Shore
Rm N/mm²

HV 
HB
HRB
HRC
HRA
HS
σ1
σ2
σ3

81-955
81-654
38-100
20-68

30-99
275-2194
616-1480
449-847

80-950
81-646
37-100
21-68

31-97
275-2297
614-1485
449-849

101-964
101-640

22-70
61-88
28-104
340-2194
615-1480
450-846

84-1211
83-686

20-72
61-88
29-103
283-2195
616-1479
448-849

90-646
48-100

305-2194
618-1478
450-847

81-1012
81-694

20-70

30-102
275-2194
615-1479
450-846

Aço ferramenta a frio Vickers
Rockwell

HV
HRC

80-900
21-67

80-905
21-67

104-924
22-68

82-1009
23-70

* 98-942
20-67

Aço inoxidável

  

Vickers 
Brinell
Rockwell

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

* 119-934
105-656
70-104
21-64

88-668
87-661
49-102
20-64

* *

Ferro fundido grafite lamelar GG Brinell 
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

* * * 92-326 *

Ferro fundido, grafite nodular GGG Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

* * * 127-364

19-37

*

Ligas de alumínio fundido Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

20-187
21-191

20-184
22-196

23-176
22-198

19-168

24-86

21-167

23-85
Ligas de cobre/zinco fundido (latão) Brinell

Rockwell
HB  
HRB

40-173
14-95

* * * * *

Ligas CuAI/CuSn (bronze) Brinell HB 60-290 * * * * *
Ligas de cobre forjado, baixa fusão Brinell HB 45-315 * * * * *

*Curva de conversão/correlação

Tabela 2: Visão geral das conversões disponíveis
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3.3.2 Equotip Portable Rockwell

3.3.2.1 Princípio do teste
Durante a medição com a sonda Equotip 550 Portable Rockwell, um inden-
tador de diamante é forçado sobre a peça de teste a ser medida e então 
retornado, retirando-o do material. A profundidade da indentação é medida 
continuamente durante este processo. A profundidade da indentação é cal-
culada após diminuir a carga total para pré-carga.

10N50N10N

Figura 15: Princípio do teste Portable Rockwell

3.3.2.2 Preparação de amostras
Assegure-se de que a superfície da peça de trabalho esteja limpa, po-
lida e seca. Se necessário, use agentes de limpeza apropriados, como 
acetona ou isopropanol. Não use água ou outros líquidos detergentes.

3.3.2.3 Medições com base na DIN 50157
As duas medições de profundidade d1 e d2 são registradas na pré-carga, 
primeiro durante a aplicação (d1) e então após a liberação da carga total 
(d2). A diferença entre as profundidades d1 e d2 se dá da reação de de-
formação do material à penetração.

OBSERVAÇÃO! Ao calcular a profundidade da penetração 
entre a pré-carga e a carga total, as discrepâncias da rugosi-
dade da superfície são desconsideradas significantemente. 

OBSERVAÇÃO! O princípio de teste de dureza no Portable 
Rockwell segue o do teste estacionário Rockwell. Com re-
lação ao teste Rockwell, não é necessário fazer qualquer 
ajuste para a direção do teste. No entanto, existem três 
diferenças principais com relação aos testes estacionários 
Rockwell tradicionais:

• As cargas de teste são mais baixas.

• O indentador Portable Rockwell é mais afiado.

• Os tempos de permanência durante a o teste são mais 
curtos.

OBSERVAÇÃO! “MM” significa “medição mecânica móvel” 
(mobile mechanical measurement), um auxiliar exigido pela 
norma alemã DIN 50157 para designar as cargas inferiores 
aplicadas, a forma mais afiada do indentador e tempos mais 
curtos de carga durante uma medição. A denominação dife-
rente é formal, p. ex. os resultados HMMRC devem ser muito 
próximos, se não idênticos aos impactos HRC estacionários.
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3.3.2.4 Condições do teste
A fim de assegurar as medições de dureza apropriadas, as seguintes 
condições devem ser cumpridas. Se uma ou mais condições não forem 
atendidas, o resultado pode ser significativamente falso.

Configuração da 
sonda

Sonda 
50 N 
 com 
fixa-
ção

Sonda 50 
N com 
base 
redonda 
padrão (ø 
= 42 mm)

Sonda 50 
N com 
tripé

Sonda 50 N 
com bases 
especiais

Espessura mín. 
da peça a ser 
testada

1 mm a ~20 HB
130 μm a ~70 HRC

Espessura máx. da 
peça a ser testada 40 mm n/a

Condição da su-
perfície da peça a 
ser testada

rugosidade média recomendada da superfície  
Ra < 2 μm para minimizar dispersão de dados

Curvatura da 
superfície

base a ser
usado para 
superfícies
planas

são 
aceitáveis 
curvatu-
ras muito 
pequenas

18 - 70 mm 
de raio de 
curvatura ou 
70 mm – ∞

Dureza máxima da 
peça a ser testada 70 HRC

Espaçamento 
mínimo

três vezes o diâmetro de uma indentação de 
teste

Tabela 3: Requisitos da peça a ser ensaiada com o método Portable Rockwell.

3.3.2.5 Instalando a pinça de medição
A fixação foi desenvolvida para facilitar o teste de dureza em amostras 
muito finas ou pequenas. 

Cantilever 

Parafuso do 
cantilever

Parafuso 
estriado

Suporte de 
amostras

Figura 16: Alicate Portable Rockwell

• Utilize uma chave Allen de 3 mm como ferramenta para soltar o cantilever. 
Gire em 90°.

• Pegue a sonda e remova a base. O indentador de diamante perma-
nece montado.

• Aparafuse a sonda no suporte para sondas do alicate no sentido horário 
(aperto apenas manual).

• Gire o cantilever de forma que sua ponta fique centralizada acima da 
sonda. Aperte o parafuso do cantilever com firmeza usando a chave 
Allen 3 mm.

• A folga recomendada entre a parte inferior do suporte de amostras e 
a superfície da amostra deve ser de 2 - 5 mm. Ajuste a altura com os 
dois parafusos estriados
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OBSERVAÇÃO! No caso do conector da sonda encontrar-se 
em posição não prática, solte o parafuso de ajuste. Assegu-
re-se de que as molas no mecanismo não se percam. Vire o 
mecanismo para uma posição prática, alinhando o parafuso 
de ajuste com o canal guia. Bloqueie o parafuso de modo 
que o suporte de amostras continue deslizando para cima e 
para baixo sem criar atrito com o parafuso de ajuste.

3.3.2.6 Considerações
• Ao medir amostras cilíndricas com adaptadores Z4 ou Z4+28, asse-

gure-se que a amostra não seja torcida no suporte do alicate. Isso é 
mais facilmente garantido quando a parte de trás do alicate descansar 
sobre uma mesa e apenas o suporte da amostra do alicate se esten-
der além da borda da mesa.

• Ao aplicar a carga, aperte as alavancas devagar e permita que a amos-
tra se ajuste ao suporte. Durante a medição não toque a amostra, se 
possível. Ao soltar, segure a amostra novamente.

• Sempre que a geometria da amostra (p. ex. a espessura da parede) 
permitir, as medições com as mãos livres normalmente oferecem me-
lhor desempenho de medição. Isso se aplica particularmente a medi-
ções em cilindros.

• Para hastes de diâmetro pequeno (ou mangueiras rígidas o suficien-
te), foi desenvolvido o adaptador de alicate com a ranhura em V. Ao 
instalar o suporte Z2 assegure-se de que o centro da ranhura em V 
encontra-se centralizada abaixo do suporte de amostras.

3.3.2.7 Instalação da base padrão ou do tripé
A base redonda padrão permite realizar 
medições em objetos de teste que ape-
nas são acessíveis a partir de um lado, 
como lâminas metálicas grandes. O tripé 
é usado quando a base plana não pode 
ser colocada na peça de teste sem me-
xer.

1. O indentador de diamante permane-
ce montado. 

2. Instale a base na sonda.

Figura 17: Portable Rockwell 
com tripé

3.3.2.8 Instalando a base especial
Duas bases especiais aumentam a faixa da aplicação do Portable Ro-
ckwell em peças cilíndricas a serem testadas.

1. O indentador de diamante permane-
ce montado. 

2. Instale a base na sonda.

3. Posicione a base sobre a peça de 
teste e solte o parafuso de ajuste 
na base. Então pressione a sonda 
para baixo na peça de teste e trave o 
parafuso de ajuste. 

Figura 18: Base especial Porta-
ble Rockwell
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3.3.2.9 Padrão de conversão
Medições em HV e HRC são correlações diretas, portanto não há neces-
sidade de conversão. O usuário tem a opção de usar ASTM E140 ou ISO 
18265 para a conversão para quaisquer outras escalas. 

3.3.2.10 Grupos de material
Na medida em que Portable Rockwell está baseada no princípio de in-
dentação estática, as conversões de dureza, na maioria das vezes, são 
menos dependentes de propriedades específicas do material. 

O usuário ainda tem a possibilidade de aplicar curvas de conversão in-
dividualizadas, se necessário, veja o capítulo “6.4 Criação de curva de 
conversão”.

3.3.3 Impedância Ultrassônica de Contato (UCI) Equotip

3.3.3.1 Princípio do teste
O método UCI usa o mesmo diamante em formato de pirâmide que um 
equipamento de teste de dureza Vickers tradicional. Diferente dos en-
saios Vickers, não é necessária a avaliação ótica da indentação, possibi-
litando medições rápidas e portáteis. O método UCI excita uma haste em 
uma oscilação ultrassônica. A carga de teste é aplicada por uma mola 
e usualmente está compreendida entre 1 e 5 kg de força (HV1 – HV5). 
Na medida em que o diamante é forçado para o interior do material, a 
frequência oscilação da haste  muda em resposta à área de contato entre 
o diamante e o material ensaiado. O instrumento detecta a mudança na 
frequência e converte-a em um valor de dureza que é imediatamente 
exibido na tela. 

3.3.3.2 Preparação de amostras
Assegure-se de que a superfície da peça de trabalho esteja limpa, po-
lida e seca. Se necessário, use agentes de limpeza apropriados, como 
acetona ou isopropanol. Não use água ou outros líquidos detergentes.

3.3.3.3 Padrões para medições UCI 
Há dois padrões que descrevem as medições UCI, resp. ao instrumento:

DIN 50159 Ensaio de dureza com o método UCI
ASTM A1038 Método de ensaio padrão para ensaios de dureza 

portáteis pelo método de Impedância Ultrassônica de 
Contato 

Para conversões de uma unidade de dureza para outra, o usuário pode 
escolher entre os seguintes padrões:

ASTM E140 Tabelas de conversão de dureza padrão para a relação 
de metais entre a dureza Brinell, Vickers, Rockwell, Su-
perficial, Knoop, escleroscópio e Leeb

ISO 18265 Conversão dos valores de dureza
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3.3.3.4 Condições do ensaio
A fim de assegurar as medições de dureza adequadas, as seguintes condições devem ser cumpridas. Se uma ou mais condições não forem aten-
didas, o resultado pode ser duvidoso.

Configuração da sonda HV1 (~10 N) HV5 (~50 N)

Espessura mínimo requerida 5 mm / 0,2 polegada

Peso mínima requerido 0.3 kg / 0.66 lbs

Rugosidade de superfície 
requerida

Grau de classe N8 N10

Rugosidade máxima 15 μm / 600 μpol 60 μm / 2400 μpol

Rugosidade média 3,2 μm / 125 μpol 12,5 μm / 500 μpol

Curvatura da superfície aceitável Raio > 3 mm

Espaço mínimo Indentação à borda 5 mm / 0,2 polegada

Entre indentações 3 mm / 0,12 polegada

Tamanho de indentação na superfície de teste

300 HV, 30 HRC Profundidade 11,3 μm / 445 μpol 25,3 μm / 996 μpol

Diagonal 79,1 μm / 3114 μpol 177,1 μm / 6972 μpol

 
600 HV, 55 HRC

Profundidade 8 μm / 315 μpol 17,9 μm / 705 μpol

Diagonal 56 μm / 2205 μpol 125,3 μm / 4933 μpol

 
800 HV, 63 HRC

Profundidade 6,9 μm / 272 μpol 15,5 μm / 610 μpol

Diagonal 48,3 μm / 1900 μpol 108,5 μm / 4272 μpol

Tabela 4: Requisitos da peça UCI a ser testada
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3.3.3.5 Instalação da base especial
5 º 5º A base padrão permite que a medição seja realizada em todas 

as superfícies. A sonda deve estar perpendicular à superfície 
(± 5°). A base especial pode ser usada para aumentar a repeti-
bilidade e a reduzir a distorção dos resultados, veja o capítulo 
“14. Informações para pedidos”.

1. Desaparafuse a base padrão e remova-a
2. Aparafuse firmemente a base especial na sonda

OBSERVAÇÃO!  Para efetuar medições em locais com acesso 
restrito, a sonda pode ser usada sem qualquer base. Ao utilizá-
-la assim, o lado da haste da sonda não deve tocar nenhuma 
superfície ou ser manuseada, pois isso resulta em medições 
distorcidas.

3.3.3.6 Conversões para outras unidades
A mudança da frequência medida pela sonda não é só influenciada pela 
dureza, mas também pelas suas propriedades elásticas. A curvas de con-
versão padrão da mudança da frequência para dureza Vickerss é válida 
para aço de baixa fusão com um módulo de elasticidade de 210 ± 10 GPa. 
Assim que um material com módulo de elasticidade diferente tiver que ser 
ensaiado, esta curva de conversão existente deve ser adaptada. A melhor 
forma de fazê-lo é calibrar o instrumento no material a ser ensaiado. Para 
isso, o Equotip 550 oferece uma forma fácil e rápida. Uma vez que o valor 
de dureza tiver sido convertido para Vickers, pode ser ainda convertido para 
qualquer outra unidade de dureza conforme tanto com ASTM E140 ou o ISO 
18265. Uma outra opção é ajustar a conversão padrão baseado na medição 
do Portable Rockwell ou Leeb. Para isso, consulte o capítulo “6.5 Método 
combinado”.

3.4 Verificação do instrumento / Verificação diária de de-
sempenho

Veja o capítulo “6.2 Verificação do dispositivo” e siga o procedimento 
na tela. Após o processo de verificação, o seu instrumento encontra-
-se totalmente funcional e você então pode continuar com as suas 
medições.

OBSERVAÇÃO! A verificação de desempenho deve ser reali-
zada regularmente antes de usar o instrumento para verificar 
as funções mecânicas e eletrônicas da sonda e da unidade de 
leitura de dados. Esta exigência também está incluída nos pa-
drões de dureza relevantes, consulte  “13 Padrões e diretrizes”.

4. Configurações

Figura 19: Menu de configurações

4.1 Medições
Caso sejam feitas alterações aqui, são ajustadas para todas as séries 
de medição futuras. Se o menu de configurações é acessado através 
da tela de medição, as alterações somente são válidas para a série de 
medições atual.
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4.1.1 Tipo de sonda
Os tipos de sonda são automaticamente reconhecidos pelo dispositivo. 
Configurações padrão podem ser ajustadas e serão utilizadas para cada 
um dos dispositivos de medição. Se as configurações de medição são 
acessadas da tela de medições, pode-se selecionar a sonda ativa.

4.1.2 Gerenciamento da peça ensaiada (em breve)
Conjuntos completos de configurações podem ser gerenciados nesse 
menu. Ele permite que o usuário salve, edite, reexiba ou delete estes 
conjuntos. Isso pode ser usado para ter acesso rápido a diferentes con-
figurações de medição, p.ex. para diferentes peças a serem ensaiadas 
ou diferentes aplicações.

4.1.3 Parâmetros de medição
Material
O grupo de material desejado pode ser selecionado da lista padrão, adicio-
nalmente você poderá pré-definir grupos de material personalizados que 
poderão ser exibidos aqui. Para material/curvas personalizadas consulte o 
capítulo “6.4 Criação da curva de conversão”. Para mais informações acer-
ca de grupos de material relacionadas a Leeb consulte o capítulo “3.3.1.9. 
Grupos de material”, para Portable Rockwell o capítulo “3.3.2.10 Grupos de 
material” e para UCI “3.3.3.6 Conversões para outras unidades”.

Escalas primárias e secundárias
O usuário tem a possibilidade de selecionar duas escalas diferentes 
onde os resultados da medição serão exibidos.

OBSERVAÇÃO! A conversão para HLD para HV, HB e HRC 
é padronizada conforme ASTM E 140. A conversão para 
o Portable Rockwell (μm) e UCI pode ser comutada entre 
ASTM E140 e ISO 18265).

OBSERVAÇÃO! O dispositivo de impacto Equotip Leeb U 
não suporta curvas de conversão, portanto estes ajustes 
não estão disponíveis.

Padrões de conversão - Leeb
O padrão de conversão para dureza Shore HS trocada entre a conversão 
padrão de acordo com ASTM E448 ou a conversão japonesa conforme 
JIS B7731.

OBSERVAÇÃO! Medições para certos tipos de aço podem 
ser convertidas para resistência à tração de acordo com a 
norma DIN EN ISO 18265.

Padrões de conversão – Portable Rockwell
O método de medição padrão DIN 50157 aplica-se para testes em mate-
rial metálico, e geralmente é mas consistente. Para conversões, o usuá-
rio pode escolher entre ISO ou ASTM.

Padrões de conversão - UCI
O método de medição padrão é conforme com ASTM A1038 e DIN 50159. 
Para conversões, o usuário pode escolher entre ISO ou ASTM.

Direção do impacto (apenas Leeb)
Exceto pelos dispositivos DL e U, todos os dispositivos de impacto Leeb 
possuem compensação automática da direção. Você poderá anular isso 
e ajustar a direção do impacto manualmente. Para mais informações so-
bre a direção do impacto, consulte o capítulo “3.1.1 Procedimento de 
ensaio Leeb” (exceto Leeb U)”. A direção do impacto não é relevante 
para o dispositivo Rockwell portátil e o UCI.

Carga do disparo (apenas UCI)
Para a sonda Equotip UCI a carga onde  medição será disparada pode 
ser selecionada na faixa entre HV1 a HV5 (10 – 50 N). A carga do dis-
paro não pode ser alterada depois que a série de medições tiver sido 
iniciada.
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Unidades (apenas Portable Rockwell)
Para a sonda Portable Rockwell selecione exibir a profundidade da in-
dentação em unidades métricas ou imperiais.  

4.1.4 IDs das amostras

Após a medição
Use esta configuração para definir se o ID da amostra atual deve ser 
mantido para a próxima série de medições ou deletada.

Editar entradas
As entradas dos diferentes campos de ID das amostras podem ser de-
letadas ou editadas aqui. Para aumentar ou diminuir com facilidade, use 
as setas para cima e para baixo. Para adicionar ou remover campos de 
entrada, consulte o capítulo “8.1.2 Recursos gerais”.

4.1.5 Fluxo de trabalho

Ativar orientação do usuário 
Selecione para que sejam exibidas na tela instruções e mensagens 
quando estiver fazendo uma medição.

Use algoritmo avançado (apenas Portable Rockwell)
O algoritmo avançado permite realizar medições mais rápidas. Isso é 
especialmente útil quando estiver testando material mais macio.

Auto-encerrar série
Encerre uma série automaticamente após um número determinado de 
medições. O usuário poderá definir a série de 1 a 1000 medições.

Manuseio de comentários das medições
Use esta configuração para permitir ou não ao usuário inserir um comen-
tário ao final de uma série de medição. Quando ajustado em “livre”, isso 
habilita o usuário a introduzir um comentário.

Nome de arquivo série de medição
Insira o nome do arquivo para a série de medições a ser salva. Essa pos-
sibilidade estará desabilitada, se o gerenciamento de nome de arquivo 
estiver ativado.

Salvar em arquivo
Ajuste a localização da pasta onde o arquivo da série de medições deve 
ser salvo. Essa opção estará desabilitada, se o gerenciamento de pastas 
estiver ativado.

Salvar dados do sinal (apenas Leeb)
Selecione para salvar o formato de onda bruto para medições Leeb. Para 
Portable Rockwell o formato do sinal será automaticamente salvo para cada 
medição para UCI esta opção não está disponível. 

OBSERVAÇÃO! Salvar dados do sinal fará com que os arqui-
vos das medições ocupem mais espaço de memória.

Habilitar advertências
Escolha para habilitar sinais visuais e sonoros de advertência do display 
para indicar medições incorretas.

Usar os modelos para relatório
Aqui pode-se selecionar um modelo para o relatório. Por padrão, será 
utilizado o modelo padrão. Esse modelo padrão pode ser selecionado 
no gerenciador de modelos.

Operador
Aqui pode-se editar o operador do teste. Esse nome de operador é ar-
mazenado para as medições seguintes, mas não para as verificações.
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4.1.6 Limites

Habilite limites superior e inferior
Selecione para habilitar a exibição dos limites de tolerância superior e in-
ferior para as medições. É adotada uma codificação de cores específica 
para diferenciar entre os limites superior e inferior.

4.2 Verificação (verificação de desempenho e de incerteza)
Para ver qual verificação pode ser realizada, consulte o capítulo “6.2. 
Verificação do dispositivo”.

4.2.1 Gestão dos blocos de teste
É importante verificar a funcionalidade correta do instrumento num bloco 
de teste calibrado na escala nativa genuína da sonda usada. Na seção de 
gestão de bloco de teste, pode-se armazenar diferentes informações dos 
blocos de teste. Os blocos de teste listados podem ser usados durante o 
processo de verificação.

4.2.2 Fluxo de trabalho

Padrão
Selecione o padrão de acordo com que verificação deve ser realizada. Po-
de-se selecionar entre ISO, ASTM ou um padrão definido pelo cliente.

Contagem de série mínima
O número mínimo necessário de medições pode ser selecionado aqui. 
Caso tenha sido selecionado um padrão anteriormente, esta configura-
ção permanece.

Contagem de série máxima
O número máximo necessário de medições pode ser selecionado aqui. 
Caso tenha sido selecionado um padrão anteriormente, esta configura-
ção permanece.

Referência do operador
Se necessário, o nome do operador de referência pode ser introduzido 
aqui. Este nome será utilizado para os processos de verificação. Caso 
não seja introduzido nenhum nome, o usuário ainda poderá introduzi-lo 
durante o processo de verificação.

OBSERVAÇÃO! Usuário pela primeira vez: Recomendamos 
que complete o “Tutorial on Rebound Hardness Testing” (Tu-
torial do teste de dureza por impacto) ou assista a uma de-
monstração de um representante Proceq qualificado.

OBSERVAÇÃO! A verificação de desempenho deve ser reali-
zada regularmente antes de usar o instrumento para verificar 
as funções mecânicas e elétricas do dispositivo de impacto 
e do display. Este requisito também consta nos padrões de 
dureza Leeb DIN e ASTM, veja capítulo “8.1 Recursos.

4.2.3 Padrões de verificação e incerteza expandida
Recomenda-se que o instrumento seja verificado antes do teste. Isso dá 
ao usuário a garantia extra de que o dispositivo está funcionando correta-
mente e que os dados da medição são precisos. Ainda que o processo de 
verificação seja parecido para todos os padrões Leeb, Portable Rockwell 
(profundidade de penetração mecânica) e UCI, o usuário tem a opção de 
estar conforme com o procedimento padrão/verificação preferido.

DIN 50156 Teste de dureza Leeb de metais metálicos
DIN 50157 Testes de dureza de materiais metálicos com instrumen-

tos de medição portáteis operando com profundidade 
de penetração mecânica.

DIN 50159 Teste de dureza com o método UCI.
ASTM A956 Método de ensaio padrão para ensaio de dureza Leeb de 

produtos de aço.
ASTM A1038 Método de ensaio padrão para ensaios de dureza portá-

teis pelo método de Impedância Ultrassônica de Contato
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ISO 16859 A ser publicado em 2015 e substituir a DIN 50156.
Incerteza 
expandida 
(Incerteza 
combinada)

A análise da incerteza da medição é aplicada para com-
preender as diferenças nos resultados dos testes e para 
determinar as fontes de erro. A incerteza de um siste-
ma de ensaio de dureza Equotip Leeb, Equotip Portable 
Rockwell ou Equotip UCI consiste de um componente 
estatístico, um componente inerente ao dispositivo de 
medição e um componente decorrente da cadeia metro-
lógica entre o padrão nacional e o dispositivo do usuário 
(rastreabilidade).
Ainda que a incerteza pudesse ser um tópico compli-
cado, Equotip 550 automaticamente calcula a incerteza 
combinada do sistema. Todas as informações necessá-
rias já se encontram disponíveis nos certificados de ca-
libração fornecidos pela Proceq. Portanto, o dispositivo 
apenas necessita que estes valores sejam adicionados 
nos campos especificados e que se siga estes passos 
simples exibidos no display a fim de completar o pro-
cesso.

4.3 Conversões (conversões de dureza)
Não há correlação direta entre duas escalas de dureza. Por isso, as con-
versões devem ser determinadas por meio de testes comparativos para 
qualquer liga determinada.

4.3.1 Conversões padrão
A Proceq desenvolveu correlações para converter as medidas de dureza 
Leeb para outras escalas de dureza comumente usadas, baseado em 
grupos de ligas que têm relação próxima. As conversões para HLD e 
grupo de material 1 (aços carbono) são padronizadas de acordo com 
ASTM E140-12b.

4.3.2 Curvas de conversão personalizadas
Veja o capítulo “6.4 Criação da curva de conversão”.

4.3.2.1 Compensação individualizada
Em alguns casos o usuário tem de medir a dureza em várias amostras com 
tamanho e formato idênticos que estejam abaixo dos seus limites ideais 
para acurácia. Foram publicados estudos por ASME e Nordtest que iden-
tificaram e confirmaram a validade da estratégia para aplicar um fator de 
compensação para corrigir as imprecisões induzidas pela geometria não 
ideal. Os métodos descritos no capítulo “6.4 Criação da curva de conver-
são” podem ser aplicados para criar este fator de compensação a ser auto-
maticamente aplicado ao resultado do teste Equotip.

4.4 Relatório
O conteúdo dos relatórios de medição podem ser ajustados aqui. 

4.4.1 Explorador de imagens
Imagens, p.ex. logomarcas da empresa podem ser carregadas de um 
pendrive para o dispositivo, para serem usadas em relatórios. As figuras 
devem estar em formato *.png ou *.jpg, idealmente em 72dpi e com reso-
lução máxima de 496x652 pixel.

Carregar os arquivos de um pendrive
Para isso, siga os passos abaixo.

• Crie a pasta “PQ-Import” no diretório principal do pendrive (não como 
subpasta numa outra pasta) e coloque nele todos os arquivos pdf a 
serem carregados para o Equotip com tela Touchscreen

• Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo 
do Equotip Touchscreen

• Clique em  e confirme com clique em 

• As imagens carregadas aparecem no Explorador de Imagens
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OBSERVAÇÃO! O pendrive deve estar formatado ou em FAT 
ou FAT32. NTFS não é suportado.

4.4.2 Explorador de modelo de relatório
Os modelos de relatório podem ser gerenciados aqui. Tanto pode ser 
usado o modelo padrão, quanto pode ser criado e editado um modelo 
totalmente personalizado. Os modelos também podem ser copiados ou 
exportados para um pendrive.

4.4.3 Relatório via PDF
É possível criar relatórios diretamente no instrumento em PDF e salvá-los 
no pendrive. Selecione os arquivos de medições no explorador de dados 
com os quais deve ser criado um relatório, e marque-os (tique). Toque na 
tecla  para criar os relatórios. O relatório será criado com o modelo de 
relatório selecionado. Repita este procedimento para cada arquivo. Para 
cada série de medições haverá um arquivo PDF criado em separado.

OBSERVAÇÃO! A opção de relatório apenas é visível em um 
pendrive se o mesmo estiver conectado ao instrumento. O 
pendrive deve estar formatado ou em FAT ou FAT32. NTFS não 
é suportado.

Opcionalmente, o arquivo do projeto também poderá ser exportado para 
o pendrive. Aqui todos os arquivos serão incluídos em um arquivo.

4.4.4 Relatório via Equotip Link
Alternativamente, para criar relatórios, pode ser usado o software de 
PC Equotip Link. Para mais detalhes, consultar o capítulo 11. Software 
Equotip Link”.

5. Dados (Explorer)

Figura 20: Menu dados Explorer

5.1 Medições

5.1.1 Salvando medições
Caso a opção auto-encerrar esteja desabilitada ou o número seleciona-
do de impactos não tiver sido alcançado, a série pode ser encerrada e 
salva manualmente ao tocar na tecla salvar .

Caso a opção auto-encerrar esteja habilitada, a série de medições será 
automaticamente salva assim que o número selecionado de impactos 
tiver sido alcançado.

O nome com o qual a série será salva pode ser editado no canto superior 
esquerdo.
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OBSERVAÇÃO! Caso o nome do arquivo já exista, o nome 
receberá uma extensão numérica que crescerá a cada ar-
quivo adicional.

As medições salvas podem ser organizadas em pastas ao tocar na tecla 
Explorer de dados na nova opção de pasta . 

Insira o nome da pasta nova e confirme apertando a tecla Voltar no canto 
superior esquerdo.

A pasta nas quais as medições novas são salvas pode ser selecionada 
em Configurações  Medição  Salvar na pasta.

5.1.2 Dados Explorer
A partir do menu principal selecione Dados  Medição para revisar e 
administrar os dados de medição salvos.

Cada pasta e série de medições é exibida em uma linha na visualização 
do Explorer.

Para cada série pode-se visualizar a sonda utilizada, o valor médio da 
série, o nome da série, data e hora da medição.

A lista poderá ser organizada tocando-se no cabeçalho correspondente. 
A seta pequena indica qual lista está sendo organizada.

Toque em um arquivo salvo e retorne à lista Explorer de dados tocando 
a tecla voltar.

Figura 21: Visualização medição no Explorer de dados

5.1.3 Revisão dos dados
Na visualização detalhada de uma série de medições, pode-se ver todas 
as informações e as configurações podem ser editadas.

Pode-se comutar entre as diferentes visualizações de acordo com as 
necessidades dos usuários. 

Para mais informações sobre as diferentes visualizações, consulte o ca-
pítulo “3.2.2 Visualizações da medição”.

5.1.4 Excluindo arquivos
Pode-se excluir posteriormente impactos isolados dos arquivos de me-
dição armazenados. Para tal, abra a série de medições, toque no valor a 
ser eliminado e aperte a tecla deletar .

Arquivos de medições inteiros podem ser deletados no Explorer de da-
dos. Para tal, toque na caixa dos arquivos apropriados a serem sele-
cionados e selecione-os. Todos os arquivos selecionados são excluídos 
apertando a tecla .

Para excluir todos os dados salvos no instrumento, na pasta raiz aperte 
a caixa na extremidade esquerda da fileira de cabeçalhos e então aperte 
a tecla deletar  .

5.1.5 Copiar arquivos
Para copiar a série de medições selecione o arquivo e clique no ícone 

. Vá para a pasta onde deve ser criada a cópia e toque no ícone 
 para colar o arquivo. Quando copiar um arquivo, todos os atributos 

serão duplicados.

OBSERVAÇÃO! O arquivo não pode ser adicionado à mes-
ma pasta!
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5.1.6 Cortar e copiar arquivos
Para mover séries de medições existentes de um lugar para outro, tique 
o arquivo correspondente e depois aperte o ícone . Vá para a pasta 
para a qual o arquivo deve ser movido e toque no ícone  para colar 
o arquivo.

5.2 Verificações:
A partir do menu principal selecione “Dados” e em seguida “Verifica-
ções” para revisar e administrar dados de verificação salvos “6.2 Verifi-
cação de dispositivo”.

Os dados de verificação são salvos e administrados da mesma forma 
que os dados de medição. A única exceção é que não é permitido de-
letar.

Cada pasta e série de medições é exibida em uma linha na visualização 
do Explorer.

Adicionalmente, é exibido o resultado para cada série de dados de veri-
ficação. É exibido “aprovado” ou “não aprovado”.

6. Assistentes

Figura 22: Menu dos assistentes

Os assistentes são um recurso único do Equotip 550. Estas instruções 
passo-a-passo simples são para a maioria dos usuários, não importa 
quanta experiência tenham. Assistentes interativos ajudam a acelerar o 
fluxo de trabalho e melhorar a confiabilidade da medição.

Todas as configurações relativas aos assistentes podem ser editadas 
no sistema  Configurações do usuário. Veja também o capítulo “8.1 
Recursos”.

OBSERVAÇÃO! Para o dispositivo de impacto Equotip Leeb 
U apenas se encontra disponível o assistente “Verificação 
do dispositivo”.
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6.1 Assistente de medição
Este assistente pessoal ajuda a definir o melhor princípio de medição, 
p.ex. dispositivo de impacto para a aplicação, baseado simplesmente 
nas geometrias da amostra e condições da superfície. Para começar, 
devem ser fornecidas algumas informações básicas para definir a peça a 
ser testada. Quando as informações são avaliadas pelo dispositivo, uma 
série de recomendações é exibida na ordem de sua relevância para a 
aplicação em questão.

Depois que o processo inicial estiver completo, o dispositivo recomenda 
a sonda apropriada, o escopo da aplicação e informações de prepara-
ção. Em seguida as configurações serão adotadas e inicia-se o processo 
de medição inteligente.

OBSERVAÇÃO! Verifique se o número de série, direção do 
impacto, grupo de material, escalas e limites estão corre-
tamente definidos, e também o sub-arquivo e o nome da 
pasta.

6.2 Verificação do dispositivo
O usuário será guiado por todo o processo de verificação. Ao final do 
procedimento, o instrumento é considerado verificado e os dados são 
salvos na memória do dispositivo. Os dados de verificação também são 
armazenados enquanto a verificação é realizada, portanto, quaisquer 
discrepâncias que ocorram ao longo do tempo serão notadas.

OBSERVAÇÃO! Este assistente também pode ser iniciado a 
partir do menu Sondas do  sistema.

OBSERVAÇÃO! É necessário um bloco de teste de referên-
cia da Proceq para completar este assistente de forma bem 
sucedida.

6.3 Calibração da direção do impacto (apenas Leeb)
Cada dispositivo de impacto Leeb requer uma calibração para automa-
ticamente compensar a direção do impacto. Isto é facilmente alcançado 
usando este assistente.

OBSERVAÇÃO! Todos os dispositivos de impacto já são ca-
librados de fábrica quando enviados ao cliente, no entanto, 
dependendo do uso e aplicação é recomendado recalibrar a 
direção do impacto antes do processo de verificação capítu-
lo “6.2 Verificação do dispositivo”. Se este processo não for 
realizado, pode-se obter dados imprecisos.

OBSERVAÇÃO! Este assistente também pode ser iniciado a 
partir do menu Sondas do  sistema.

6.4 Criação da curva de conversão
Quando conversões padrão não forem apropriadas para o material em 
teste, recomenda-se criar uma conversão/correlação personalizada. 
Esse assistente guia o usuário através de todo o processo de forma sim-
ples e disponibiliza todas as informações necessárias sobre medições 
comparativas. 

Isso cria uma curva de conversão nova que é usada para quaisquer me-
dições futuras no material em questão.

6.4.1 Minimizando erros de conversão
Os erros de conversão normalmente não excederão ±2 HR para esca-
las Rockwell e ±10 % para Brinell e Vickers, contanto que o grupo de 
material esteja corretamente selecionado. Na maioria dos casos, o erro 
de conversão é significativamente menor. Caso seja necessária precisão 
maior ou da liga em teste não estar coberta por uma das conversões 
padrão embutidas, o Equotip 550 fornece uma série de métodos para 
definir conversões específicas de material. 
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6.4.2 Método para configurar conversões personalizadas
O Equotip 550 disponibiliza três técnicas para realizar conversões per-
sonalizadas, cada uma pode ser usada para todos os três diferentes 
princípios de  medição (exemplo HLD  HRC):

Método de um ponto: A dureza HLD Leeb e a dureza na escala HRC de-
sejada (p.ex. HRC) são determinadas para uma peça de trabalho de re-
ferência. Uma função de conversão HLD-HRC padrão então é adaptada 
através de offset vertical até que o par de dados de referência medidos 
se encontre na curva deslocada.

Método de dois pontos: Duas amostras de referência são testadas, uma 
o mais mole e outra o mais dura possível, para encontrar dois pares de 
dados (p.ex. HLD / HRC). Uma função de conversão HLD-HRC padrão 
então é adaptada através da adição de uma linha reta até que os dois 
dados de pares de referência medidos se encontrem na curva inclinada.

Conversão polinomial: Quando uma conversão personalizada precisa 
ser aplicada numa gama ampla de dureza, devem ser testadas diver-
sas amostras de referência a fim de encontrar uma base estável para 
interpolação. Podem ser programadas polinomiais de até 5ª ordem na 
unidade de leitura de dados do Equotip 550 ao definir os coeficientes 
polinomiais  Ai em 

HRC(HLD) = A0 + A1· HLD + A2· HLD2 + A3
 · HLD3 + A4· HLD4 + A5· HLD5

veja o guia técnico Equotip sob Documentos  informativos ou na seção 
de downloads na página da Proceq na internet.

OBSERVAÇÃO! Quando usar uma conversão polinomial de 
ordem superior, assegure-se de possuir os coeficientes com 
dígitos suficientes para evitar imprecisões nos cálculos.

6.4.3 Exemplo para uma conversão personalizada (método dos 
dois pontos)

Os pares de dados  (640 HLD / 41,5 HRC) e (770 HLD / 54,5 HRC) foram 
medidos em duas amostras de referência de “aço especial”.

Para medir “aço especial” no futuro usando uma conversão HLD-HRC 
adaptada, a curva HLD-HRC original para “1 Aço e aço fundido” e in-
clinada usando os dois pontos de dados. Neste exemplo, a conversão 
especial é definida como válida na faixa entre 41 e 55 HRC.

Uma vez que esta curva tenha sido criada, pode ser selecionada através 
do grupo de material “Customer defined” (Definido pelo cliente) - “Spe-
cial steel” (Aço especial) usando a escala de dureza “HRC Rockwell C”, 
veja também capítulo “3.3.1.8 Fazendo testes e, amostras finas”.

Figura 23: Conversão de dois pontos
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Figura 24: Menu de conversão personalizada

6.4.4 Medindo amostras de referência
As superfícies das amostras devem ser preparadas muito cuidadosa-
mente e se possível, a amostra deve atender a geometrias específicas 
para evitar o método de acoplamento.

O funcionamento do Equotip 550 deve ser verificado contra o bloco de 
teste Leeb antes de cada série de medições.

O funcionamento do equipamento de teste de dureza estático (HMMRC, 
HV, HB, HRC etc.) deve ser verificado contra respectivos blocos de teste 
de escala e abrangência de medição correspondentes.

Para obter um par de valores comparativos,  devem ser calculados o 
valor médio de no mínimo 10 valores de medição HL e de 3 valores do 
teste estático. Estes valores devem ser obtidos de posições próximas 
numa área de medição pequena dependendo da aplicação.

6.5 Método combinado
As conversões de dureza padrão existentes nos dispositivos Leeb são 
baseados em geometrias de peça específicas. Uma sonda Portable 
Rockwell praticamente não possui restrição com relação à espessura 
e à massa. Para amostras que não atendam à especificação Leeb, uma 
correlação padrão simples baseada nas medições Portable Rockwell 
permite que o usuário aplique um fator de correção e crie uma nova 
conversão de dureza. Esse é um exemplo onde o método combinado é 
usado para se adequar a um método de medição com a ajuda de outro, 
para uma aplicação que não está coberta pela configuração padrão. Mas 
há muitas outras ocasiões em que esta ferramenta útil é de grande ajuda. 
Isso pode ser alcançado seguindo o assistente do método combinado 
no Equotip 550. Esse assistente permite a combinação do método Leeb 
e Portable Rockwell, do método UCI e Portable Rockwell e também a 
combinação do método UCI com o método Leeb.  Em cada combinação 
o método mencionado por último é o método de referência.

Esse assistente guia o usuário através de todo o processo em cinco 
passos simples, e finalmente cria a curva de conversão. Para outras apli-
cações pode ser usado correspondentemente. Para mais informações 
consulte o “Guia de aplicação Equotip” na homepage da Proceq.

6.6 Assistente de mapeamento (em breve)
O assistente de mapeamento permite que o usuário crie um mapa bidi-
mensioal com medições. Isso é utilizado para “escanear” toda uma área. 
Esse assistente guia o usuário em todo o processo desde a definição da 
área, através das medições até o relatório de medições final.
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7. Informação

Figura 25: Menu informação

7.1 Documentos
Todos os arquivos de documentação são salvos nesta seção do instru-
mento e podem ser diretamente visualizados quando necessário. 

• Guia de início rápido: Dá uma visão geral do instrumento, incluindo o 
escopo do fornecimento.

• Instruções de uso: Este documento.

• Certificados: Certificados aplicáveis ao produto.

• Livreto de aplicações Informações técnicas aprofundadas acerca 
dos diferentes princípios de medição, seus padrões, influência de 
temperaturas elevadas, instruções de uso intenso e mais.

• Pacote de controle remoto da plataforma:  São dadas instruções 
de como o instrumento pode ser usado com o controle remoto, p.ex. 
para automação, etc.

• Poderão ser adicionados mais documentos numa data futura.

OBSERVAÇÃO! O documento visualizado por último pode 
ser rapidamente acessado ao apertar a “tecla de função”.  
Para mais informações veja o capítulo “2.1 Instalação”.

7.2 Carregar os arquivos PDF de um pendrive
Documentos adicionais no formato PDF podem ser armazenados no ins-
trumento. Para isso, siga os passos abaixo.

• Crie a pasta “PQ-Import” no diretório principal do pendrive (não como 
subpasta numa outra pasta) e coloque nele todos os arquivos pdf a 
serem carregados para o Equotip com tela Touchscreen

• Vá para Informação/Documentos

• Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo 
do Equotip Touchscreen

• Clique em  e confirme com clique em 

• Os arquivos PDF carregados aparecem embaixo na lista de documen-
tos

OBSERVAÇÃO! O pendrive deve estar formatado ou em FAT 
ou FAT32. NTFS não é suportado.
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8. Sistema

Figura 26: Menu do sistema

8.1 Características

8.1.1 Configurações de bloqueio do dispositivo
Bloquear/desbloquear Selecione isso para bloquear o instrumento e 
protegê-lo de alterações não intencionais.

Senha: Pode ser definida uma senha para a função bloquear/desbloque-
ar. Caso este campo seja deixado em branco, não será necessária senha 
para desbloquear as configurações do usuário.

8.1.2 Recursos gerais
Assistente de medição: Há três opções disponíveis de como os assis-
tentes de medição são forçados.

Notificação de verificação: A verificação do instrumento pode ser con-
figurada como forçada, opcional ou desabilitada. Quando ajustado em 
desabilitado, o usuário não será forçado a realizar uma verificação indi-
reta. A configuração “opcional” é apenas um lembrete. Caso tenha sido 
selecionado “forçado” ou “opcional”, é exibido um diálogo onde se pode 
selecionar o intervalo da verificação.

Campos personalizados: Os campos de entrada personalizados po-
dem ser editados aqui. Além dos cinco campos padrão que não podem 
ser deletados, podem ser adicionados 20 campos adicionais.

8.1.3 Gestão de dados

Usando o gerenciador de pastas
Ative esta opção para usar o gerenciamento automático de pastas como 
configurado no Gerenciador de pastas.

Gerenciador de pastas
Aqui pode-se editar o local desejado. Podem ser criados no máximo 
quatro subpastas com a informação selecionável. Assim que uma des-
sas informações muda, uma nova pasta será criada automaticamente.

Usando o gerenciador de aquivos
Ative esta opção para usar o gerenciamento automático de nomeamento 
de arquivos como configurado no Gerenciador de arquivos.

Gerenciador de arquivos
Um nome automático pode ser configurado aqui, consistindo de quatro 
diferentes campos de informação.

Visualização de nome de arquivo longo
Selecione aqui entre a visualização completa do nome do arquivo, ou se 
apenas uma faixa selecionada deve ser exibida na tela de medição. A 
configuração apenas influencia o nome na tela de medição, mas não no 
explorador ou relatórios.
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8.1.4 Recursos das sondas
Para cada tipo de sonda há uma opção para proteger as suas configu-
rações. Além disso, para cada tipo de amostra podem ser selecionados 
vários recursos para proteção.

Reinicialização de fábrica: Selecione as opções para deletar todos os 
dados relevantes do dispositivo.

OBSERVAÇÃO! Esse passo não pode ser desfeito, itens de-
letados são destruídos de forma permanente!

8.2 Sondas
Informações acerca da sonda conectada podem ser visualizadas aqui.

Calibração do ângulo (apenas Leeb): A calibração do ângulo para 
esta sonda específica pode ser refeita. Essa calibração pode ser feita 
apenas para dispositivos de impacto Equotip Leeb.

Verificação: Pode-se iniciar uma série de medição de verificação aqui. 

Para visualizar as informações sobre outras sondas usadas, aperte a te-
cla  .

Número de série da sonda (apenas para Leeb U): Já que o número de 
série não pode ser reconhecido automaticamente, o usuário tem de in-
troduzi-lo aqui manualmente.

8.3 Hardware
Configurações gerais sobre a interface do usuário e opções de energia 
podem ser editadas aqui.

Som: O volume das notificações sonoras do instrumento podem ser res-
pectivamente ajustadas ou desligadas.

Display: O usuário pode ajustar o brilho da luz de fundo do display.

Energia: O tempo depois que o instrumento escurece o display ou desli-
ga pode ser ajustado, tanto para a operação com bateria ou por alimen-
tação AC.

8.4 Data e Hora
Neste submenu são ajustados data e hora. O formato para estas confi-
gurações e o fuso horário também podem ser alterados.

8.5 Idioma
A configuração de idioma do instrumento pode ser selecionada. Há onze 
idiomas à disposição. O idioma do arquivo de ajuda é o mesmo do res-
tante do menu.

8.6 Informação sobre o dispositivo
Toque a tecla de informações  no canto superior direito para visuali-
zar todas as informações relacionadas ao dispositivo, como nome, ver-
são e número de série podem ser encontradas nesta seção, bem como 
o status da bateria. Nessa página de informação também serão exibidos 
o endereço IP (caso ethernet esteja conectada e haja um servidor DHCP 
disponível) e os endereços MAC dos instrumentos.
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9. Manutenção e suporte
9.1 Manutenção
O instrumento deve ser calibrado anualmente para garantir medições 
consistentes, confiáveis e precisas. No entanto, o intervalo de assistên-
cia deve se basear na experiência e uso atuais. Consulte os padrões 
aplicáveis para maiores orientações.

9.1.1 Verificação periódica do dispositivo
Verificações do desempenho, veja capítulo “4.2 Verificação (do desempe-
nho e de incerteza)” do instrumento na pág.  deve ser efetuada no mínimo 
uma vez ao dia ou o mais tardar após 1000 impactos. Em caso de uso não 
frequente, efetue a verificação antes de iniciar e ao final de uma série de 
testes. Adicionalmente, mantenha a unidade calibrada por um centro de 
serviço autorizado Proceq no mínimo uma vez ao ano.

OBSERVAÇÃO! A unidade estará funcionando adequada-
mente quando a média se encontra dentro da área de alcan-
ce. Do contrário, veja capítulo “10. Resolução de problemas”.

9.1.2 Limpeza
Dispositivo de impacto Leeb Desenroscar o anel de suporte. Remover o 
corpo de impacto do tubo. Limpar o tubo-guia com a escova de limpeza.

Torne a montar. 

Indentadores Leeb: Limpe a esfera dos corpos de impacto Leeb e do 
indentador de diamante Portable Rockwell com acetona ou um solvente 
similar! (Não use água ou outros líquidos detergentes à base de água).

Sondas Portable Rockwell e UCI: Limpe as sondas e os indentadores 
de diamante com um pano limpo e seco.

Carcaça: Limpe o display e a carcaça com um pano limpo e seco após 
a utilização. Também limpe os encaixes conector com uma escova limpa 
e seca.

OBSERVAÇÃO! Nunca submerja o dispositivo em água. Não 
utilize ar comprimido, abrasivos, solventes ou lubrificantes 
para limpar o equipamento.

9.1.3 Armazenamento
Somente guarde o Equotip 550 em sua embalagem original, em local 
seco e sem poeira.

9.1.4 Re-calibração para a direção do impacto (Leeb apenas)
Para dispositivos de impacto, a função de compensação baseia-se em 
parâmetros específicos de cada dispositivo de impacto que estão ar-
mazenados no equipamento. A validade da calibração ativa pode ser 
verificada através de calibração de ângulo das   sondas   do sistema 
e em seguida pressionando o botão “Test” (Teste). Para cada direção de 
impacto, o desvio da curva deve ser inferior a ±0.2 Leeb (HL).

Os parâmetros podem mudar com o tempo ou devido a influências ex-
ternas. A recalibração da função de compensação automática nos dis-
positivos de impacto Equotip Leeb (exceto tipo DL) é recomendada em 
especial quando:

• o dispositivo de impacto foi limpo, ou

• o dispositivo de impacto não foi utilizado por um período prolongado, 
ou

• o corpo de impacto tiver sido substituído.

É realizada uma recalibração por seleção consecutiva de “0° (vertical para 
baixo)”, “90° (horizontal)” e “180° (vertical para cima)”.
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9.1.5 Atualizando o sistema operacional e aplicação do Equotip 
550

Conecte o equipamento ao computador. As atualizações podem ser rea-
lizadas usando o link Equotip da seguinte forma:

• Selecione o símbolo da atualização  no Equotip Link

• Selecione “Expressa” e confirme com “Próximo”.

• Selecione o tipo de dispositivo e confirme com “Next” (Próximo).

• Na caixa de diálogo “Selecione tipo de comunicação”, selecione o 
tipo de comunicação usada entre o Equotip e o PC e então clique em 
“Próximo”.

• Na caixa de diálogo “Resultado e seleção da busca de dispositivo”, 
assegure-se que o número de série no campo de seleção é o disposi-
tivo a ser atualizado e então clique em “Próximo”.

• O PqUpgrade agora buscará por quaisquer atualizações nos servido-
res Proceq. Para tal, é necessário ter conexão funcional com a internet

• Siga as instruções na tela e finalize a atualização.

OBSERVAÇÃO! Ainda que os dados salvos não sejam de-
letados durante o processo de atualização, recomenda-se 
salvar os dados salvos antes de atualizar o firmware.

OBSERVAÇÃO! A atualização “Personalizada” é recomen-
dada apenas para usuários avançados.

9.2 Conceito de suporte
A Proceq se compromete a fornecer assistência completa para este 
instrumento através do nosso serviço de assistência e instalações de 
apoio globais. Recomenda-se que o usuário registre o produto sob 
www.proceq.com a fim de obter as atualizações mais recentes e outras 
informações importantes.

9.3 Garantia padrão e garantia estendida
A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses 
a partir da data da compra. A porção mecânica do instrumento está co-
berta com garantia de 6 meses. Pode ser adquirida uma garantia esten-
dida por um, dois ou três anos para a parte eletrônica do instrumento em 
até 90 dias após data da compra.

9.4 Descarte
Não é permitido descartar aparelhos elétricos com o lixo domésti-
co. Em cumprimento das Diretrizes Europeias 2002/96/CE, 
2006/66/CE e 2012/19/CE relativas à eliminação de equipamento 

elétrico e eletrônico e a sua implementação e em conformidade com a 
legislação nacional e local, as baterias e ferramentas elétricas que te-
nham alcançado o fim da sua vida útil devem ser recolhidas separada-
mente e encaminhadas para uma unidade de reciclagem compatível 
com o meio ambiente.
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10. Resolução de problemas

10.1 Medições incorretas / Falha na verificação do desempenho

10.1.1 Leeb
Durante a verificação do desempenho, se a média desviar do valor de 
ponto definido em mais de ±6 HL (para Leeb U ± 12 HLU):

• Assegure-se de que o bloco padrão esteja limpo, polido e seco. Veja 
o capítulo “3.3.1.2 Preparando a amostra”. Substitua o bloco padrão, 
se houver espaço insuficiente para testes adicionais. 

• Limpe o corpo de impacto, prestando atenção à esfera do indentador 
embaixo e ao pino de fixação no alto do corpo. Substitua o corpo de 
impacto, se necessário.

• Limpe o dispositivo de impacto.

• Verifique a montagem e a capa do anel de suporte. Verificar se há 
depósitos. Limpe ou substitua-o, se necessário.

• Podem ter sido selecionados o grupo de material incorreto, escala de 
dureza ou configuração erradas para a direção do impacto. Consulte o 
capítulo “4 “Settings” (Configurações).

• A escala de dureza selecionada não se encontra na faixa permitida 
(sem conversão). Selecione outra escala.

• Verifique se valores individuais estão muito dispersados ou são conti-
nuamente baixos demais. 

• O impacto é disparado enquanto o dispositivo não é mantido verti-
calmente sobre a superfície. Isto pode ocorrer especialmente quando 
estiver se usando o dispositivo de impacto DL. Tente usar a manga de 
Plexiglas DL para um alinhamento melhor.

• A peça não é suportada. Prepare a amostra para o impacto, p.ex. 
através do uso do método de acoplamento, veja capítulo “3.3.1.6 Re-
alizando testes em amostras leves”.

• Caso o instrumento ainda exiba desvios excessivos: encaminhe o dis-
positivo a um serviço de assistência autorizada da Proceq para reca-
libração / inspeção.

OBSERVAÇÃO! Não reaproveite blocos de teste ou tente 
restaurar corpos de impacto. Isto prejudicará a precisão e 
também pode deteriorar a função do Equotip 550.

10.1.2 Portable Rockwell
Durante a verificação do desempenho, se a média desviar do valor de 
ponto definido em mais de ±2 HRC:

• Assegure-se que a base encontra-se firme na sonda ou a sonda segu-
ra no alicate, respectivamente.

• Limpe o indentador, preste bastante atenção especialmente à parte 
dianteira (diamante) e à rosca do parafuso. 

• Assegure-se de que o bloco padrão esteja limpo, polido e seco. Veja 
o capítulo “3.3.2.2 Preparando a amostra”. Substitua o bloco padrão, 
se houver espaço insuficiente para testes adicionais. 

• Verifique a montagem e a capa da base a da fixação. Verificar se há 
depósitos. Limpe ou substitua-o, se necessário.

• Pode ter sido selecionada uma conversão incorreta. Veja capítulo “4 
“Settings” (Configurações).

• A escala de conversão selecionada não se encontra na faixa permitida 
(“sem conversão”). Selecione outra escala de dureza

• O teste é realizado enquanto o dispositivo não é seguro verticalmente 
sobre a superfície, o que geralmente emitirá um alarme no diálogo de 
orientação. Isto pode ocorrer especialmente quando se estiver usando 
um tripé. Tente utilizar outra base ou tome mais cuidado para alinhar a 
sonda verticalmente com relação à superfície.

• A peça a ser testada encontra-se com suporte insuficiente. Prepare 
a peça a ser testada para o teste p. ex. criando apoio com uma peça 
metálica maior.

• Assegure-se que a sonda não se incline / mova sobre a superfície. Veja 
o capítulo “3.3.1.7 Efetuando testes em superfícies curvas”.

• Caso o instrumento ainda exiba desvios excessivos: encaminhe o dis-
positivo a um serviço de assistência autorizada da Proceq para reca-
libração / inspeção.
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OBSERVAÇÃO! Não reaproveite blocos de teste ou tente 
reutilizar indentadores que não sejam da Proceq. Isto pre-
judicará a precisão e também pode danificar a função do 
Portable Rockwell.

10.1.3 UCI
As tolerâncias permitidas para o teste de desempenho UCI diferem 
dependendo do padrão selecionado. De acordo ao DIN 50159 normal-
mente não deve diferir mais que 5% do valor indicado. Esta tolerância 
aumenta para blocos padrão mais duros. O Equotip 550 considera estes 
limites de acordo com o padrão.

De acordo com ASTM A1038 os valores não devem desviar mais que 
3%, não importando qual dureza é testada.

• Verifique se as configurações estão corretas, p.ex. nenhuma conver-
são ativada.

• Limpe o indentador, prestando bastante atenção especialmente à par-
te dianteira (diamante).

• Assegure-se de que o bloco padrão esteja limpo, polido e seco. Veja 
o capítulo “3.3.3.2 Preparando a amostra”. Substitua o bloco padrão, 
se houver espaço insuficiente para testes adicionais. 

• Verifique a montagem e a o desgaste da base especial. Verificar se há 
depósitos. Limpe ou substitua-o, se necessário.

• Caso o ensaio seja realizado enquanto o dispositivo não está vertical-
mente na superfície, a medição pode ser ser falsa. Isto pode ocorrer 
especialmente quando estiver usando a base padrão. Tente utilizar a 
base especial ou tome mais cuidado para alinhar a sonda verticalmen-
te com relação à superfície.

• A peça a ser testada não cumpre os requisitos geométricos ou está 
insuficientemente apoiada. Verifique o capítulo “3.3.3. Condições do 
teste” para os requisitos mínimos. Prepare a peça a ser ensaiada p. ex. 
criando apoio com uma peça metálica maior.

• Caso o instrumento ainda exibir desvios excessivos: Encaminhe o 
dispositivo a um centro de serviço autorizado Proceq para uma reca-
libração/inspeção.

OBSERVAÇÃO! Não refaça a superfície dos blocos de teste.

10.2 Não há exibição de medições
• Verifique a conexão da sonda.

• Verifique se há um corpo de impacto Equotip autêntico (com a gra-
vação “equo”) inserida no dispositivo de impacto ao desaparafusar o 
anel de suporte.

• Verifique se o anel de suporte se encontra firmemente ajustado na 
rosca do dispositivo de impacto.

• Verifique se o anel de suporte encontra-se firmemente ajustado à 
rosca do dispositivo de impacto. Verifique se o corpo de impacto é 
armado e liberado quando proceder com o procedimento carregar - 
disparar. Em caso negativo, o mandril de fixação do dispositivo de 
impacto pode estar quebrado ou o corpo de impacto está inserido de 
cabeça para baixo. Insira o corpo de impacto corretamente ou substi-
tua o dispositivo de impacto com um dispositivo de impacto Equotip 
Leeb básico.
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10.3 Bateria
Caso o dispositivo indicador não ligue, recarregue a bateria usando uma 
fonte de alimentação, veja capítulo “2.1 Instalação”.

A bateria pode ser substituída por uma outra bateria de lítio-íons Equotip.

OBSERVAÇÃO! Se o tempo de operação da bateria estiver 
diminuindo notavelmente, encomende uma nova bateria. O 
tempo de duração da bateria terá expirado quando a LED 
não se desligar mesmo quando a bateria foi carregada du-
rante dias.

Perigo: Apenas utilize a fonte de alimentação (12 V, 5 A) para 
carregar o Equotip 550.

10.4 Calibração da unidade touchscreen
Em casos muito raros, ou quando é usada película protetora para a tela, 
pode ser necessário recalibrar o Equotip 550. 

Para tal, pressione e segure o botão do meio (tela cheia) por 10s. Durante 
o processo de calibração, não toque a unidade de leitura de dados, já 
que isso pode prejudicar a calibração.

11. Software Equotip Link

11.1 Iniciando o Equotip Link
Localize o arquivo “Equotip Link Setup.exe” no seu computador 
ou no DVD e clique nele. Siga as instruções na tela. Assegure-
-se de ter selecionado “Iniciar instalação driver USB”. 

Clique duas vezes no ícone Equotip-Link no seu desktop ou inicie o pro-
grama através do menu inicial. 

11.2 Configurações do aplicativo 
O item do menu “Arquivo–Configurações do aplicativo” permite que o 
usuário selecione o idioma e o formato de data e hora a serem usados.
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11.3 Conectando o Equotip 550 com tela touchscreen
Conecte o Equotip 550 com tela touchscreen a uma porta USB ou conec-
te-o ao Ethernet (necessário servidor DHCP). Em seguida, selecione  
para fazer o download dos dados do Equotip 550 com tela touchscreen.

Será exibida a janela seguinte: Selecione o tipo de comunicação apropria-
do. Caso esteja se conectando através da Ethernet, introduza o endereço 
IP dos instrumentos no campo apropriado. Clique em “Próximo >”. 

Quando um Equotip 550 tiver sido encontrado, os seus detalhes serão 
exibidos na tela. Clique no botão “Finalizar” para estabelecer a conexão

Os arquivos e pastas de medição armazenados 
na unidade touchscreen serão exibidos na janela 
à esquerda.

Clique no arquivo de medição a ser transferido. 
Caso devam ser transferidos vários arquivos, se-
lecione-os enquanto mantém as teclas “shift” ou 
“ctrl” apertadas, ou clique em “Selecionar tudo”.

11.4 Conexão com a sonda Portable Rockwell
• Conecte a sonda Portable Rockwell a um PC usando o cabo da sonda 

fornecido

• Inicie o software Equotip Link, e clique no ícone Portable Rockwell 
 para detectar a sonda Portable Rockwell. Clique na tecla “New” 

(Novo) na parte inferior da tela.

• Selecione a escala de dureza a ser exibida (escalas de dureza).

• Selecione o número de medições “n” por série de medições.

11.4.1 Visualização dos dados
As medições transferidas do seu Equotip 550 serão exibidas na tela:

Clique no ícone da seta dupla na primeira coluna para ver mais detalhes.

11.5 Ajuste das configurações
“Todas as configurações, como grupo de material, escala, direção do 
impacto e ambos os limites podem ser alterados posteriormente no 
Equotip Link.

Caso as configurações da série de medições múltiplas tenham sido 
alteradas, selecione cada um deles mantendo as teclas “shift” e “ctrl” 
apertadas.
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11.5.1 Ajustando data e hora
Com o botão direito clique na coluna de “Data e hora”.

A hora será ajustada apenas para a série selecionada.

11.6 Exportação dos dados
O Equotip Link permite que você exporte objetos selecionados ou o pro-
jeto todo. Para usar os dados para análise num programa de terceiros, 
como p.ex. Microsoft Excel, pode ser exportado como arquivo separado 
por vírgulas (CSV). Para utilizar diretamente num relatório, os dados da 
série podem ser exportados como um gráfico. Como uma terceira op-
ção, os dados da série selecionados podem ser impressos diretamente 
numa impressora.

Clique no ícone “Exportar como arquivo(s) CSV”. Os dados 
são exportados como arquivos Microsoft Office Excel se-
parados por vírgulas. As opções de exportação podem ser 
selecionadas na janela seguinte:

Clique no ícone “Exportar como um gráfico” para abrir a 
seguinte janela que permite selecionar as diversas opções 
de exportação.

Clique no ícone da impressora para imprimir o relatório da série 
de medição selecionada.
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11.7 Exportação e importação dos perfis de configuração
Para transferir todas as configurações selecionadas de um instrumento 
para o outro, ou para fazer backup, clique em “Equotip – Fazer download 
das configurações do aplicativo do dispositivo”.  As configurações atuais 
serão salvas na pasta especificada no PC como um arquivo.

Para reinstalar as configurações salvas, clique em “Equotip – Fazer uplo-
ad das configurações do aplicativo do dispositivo”. 

11.8 Exportação e importação das curvas de conversão
As curvas de conversão padrão criadas no instrumento podem ser des-
carregadas para o PC clicando em “Equotip - Download da conversão 
do cliente”. Todas as conversões do cliente do instrumento serão arma-
zenadas no PC na pasta ...\Proceq\EquotipLink\Conversões.

Para fazer o upload de uma curva de conversão do seu PC, selecione 
“Equotip - Fazer upload das conversões do cliente”. Isso também é pos-
sível para curvas de conversão Equotip3 existentes.

12. Especificações técnicas

12.1 Instrumento

Display Display colorido de 7”, com 800x480 pixels
Memória Memória flash interna 8 GB Flash  

(até 1.000.000 medições)
Configurações regionais Suporta unidades de medida do sistema 

métrico e imperial, vários fusos horários e é 
multilingue

Bateria Polímero de lítio, 3,6 V, 14,0 Ah
Duração da bateria > 8h (em modo de funcionamento padrão)
Alimentação de energia 12 V +/-25 % / 1.5 A
Peso (da unidade de 
leitura de dados)

Cerca de 1525 g (incl. bateria)

Dimensões 250 x 162 x 62 mm
Altitude máx. 2500 m acima do nível do mar
Umidade < 95 %umidade relativa, sem condensação
Temperatura opera-
cional

0° a 30°C (32 a 86°F)  
(carregando, instrumento em funcionamento) 
0° a 40°C (32 a 104°F) 
(carregando, instrumento desligado) 
-10° a 50°C (14 a 122°F)  
(não carregando)

Ambiente Apropriado para uso em ambientes internos 
e externos

Classificação IP IP 54
Grau de poluição 2

Categoria de instalação 2



46 © 2017 Proceq SA

OBSERVAÇÃO! O carregador de bateria destina-se apenas 
ao uso interno (sem classificação IP)

12.2 Carregador de bateria

Modelo HK-AH-120A500-DH

Entrada 100-240 V / 1.6 A / 50/60 Hz

Saída 12 V DC / 5 A

Altitude máx. 2500 m acima do nível do mar

Umidade < 95%

Temperatura operacional 0 - 40°C (32 a 104°F)

Ambiente Uso apenas em ambientes internos

Grau de poluição 2

Categoria de instalação 2

12.3 Dispositivos de impacto Equotip Leeb

Faixa de medição 1-999 HL

Precisão da medição ± 4 HL (0,5 % a 800 HL)

± 6 HLU (para Leeb U)

Resolução 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRA; 0.1 HRB; 0.1 HRC; 
0.1 HS; 1 MPa (N/mm2)

Direção de Impacto Compensação automática (excl. sonda DL/U)

Energia de impacto • 11,5 Nmm para sondas D, DC, E, S
• 11,1 Nmm para sonda DL
• 3,0 Nmm para sonda C
• 90,0 Nmm para sonda G
• 200,0 Nmm para sonda U

Massa do corpo de 
impacto

• 5,45 g (0,2 onças) para sondas D, DC, E, S 
• 7.25 g (0,26 onças) para sonda DL 
• 3,10 g (0,11 onças) para sonda C 
• 20,0 g (0,71 onças) para sonda G
• 26,0 g (0,92 onças) para sonda U

Indentador esférico • Carbeto de tungstênio, 3,0 mm (0,12”) de 
diâmetro para sondas C, D, DC 

• Carbeto de tungstênio, 2,78 mm (0,11”) de 
diâmetro para sonda DL 

• Carbeto de tungstênio, 5,0 mm (0,2”) de 
diâmetro para sonda G 

• Cerâmica, 3,0 mm (0,12”) de diâmetro para 
sonda S 

• Diamante policristalino, 3,0 mm (0,12”) de 
diâmetro para sonda E

• Aço endurecido, 50,0 mm (1,97”) de diâme-
tro para sonda U

Temperatura opera-
cional

–10˚ a 50˚C (14 a 122°F)
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12.4 Sonda Equotip Portable Rockwell

Dimensões 112 x ø 40 mm (4.4 x ø 1,57 polegadas 
sem base)

Peso 260 g (9,17 oz)

Fonte de alimentação Via USB (5 V, máx. 100 mA)

Faixa de medição 0-100 μm; 19-70 HRC; 34-1080 HV

Precisão da medição 1.5 HRC conforme DIN 50157

Resolução 0.1 μm; 0.1 HRC; 1 HV

Direção do ensaio Qualquer direção (não é necessária 
correção)

Cargas de teste 10 N / 50 N (sonda 50 N)

Indentador diamante Ângulo 100.0° +/- 0,5°

Temperatura operacional 0 a 50°C (32 a 122 °F)

Umidade Sem condensação, 90% no máx.

12.5 Sonda Equotip UCI

Dimensões 155 x ø 40 mm (6,1 x ø 1,57 polegadas) 
sem base

Peso 270 g (9.52 onças)

Carregador de bateria via Interface da Proceq

Faixa de medição 20 – 2000 HV

Precisão da medição ± 2 % (150 – 950 HV)

Resolução 1 HV, 0,1 HRC

Direção do ensaio Qualquer direção (não é necessária corre-
ção)

Cargas do disparo Selecionável: HV1 (~10N), HV2 (~20N),  
HV3 (~30N), HV4 (~40N), HV5 (~50N), 

Indentador diamante Diamante Vickers de acordo com ISO 
6507-2

Temperatura operacional 0 a 50°C（32 a 122°F)

Umidade Sem condensação, 90% no máx.

13. Padrões e diretrizes
• ISO EN 16859
• ISO 18265 
• DIN 50156 / 50157 / 50159
• ASTM A956 / E140 / A370 / A1038
• Diretriz MC 1 DGZfP
• Diretriz VDI / VDE 2616 Documento 1
• Nordtest Technical Report Series 424, Reports 99.12 / 99.13 / 99.36
• ASME CRTD-91 
• GB/T 17394 
• JB/T 9378 
• JJG 747
• JIS B7731
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14. Informações para pedidos

14.1 Unidades

P/N Descrição

356 10 001 Equotip 550 consistindo de unidade Equotip com tela 
touchscreen incl. bateria, fonte de alimentação, cabo 
USB, placa comparadora da rugosidade da superfície, 
DVD com software, documentação, alça e caixa para 
transporte

356 10 002 Equotip 550 Leeb D consistindo de unidade Equotip 
com tela touchscreen incl. bateria, dispositivo de im-
pacto Basic Leeb D, corpo de impacto D, anéis de su-
porte (D6,D6a), escova de limpeza, cabo do dispositivo 
de impacto, bloco de teste ~775 HLD / ~56 HRC, pasta 
de acoplamento, fonte de alimentação, cabo USB, pla-
ca comparadora da rugosidade da superfície, DVD com 
software, documentação, alça e caixa para transporte

356 10 003 Equotip 550 Leeb G consistindo de unidade Equotip 
com tela touchscreen incl. bateria, dispositivo de im-
pacto Basic Leeb G, corpo de impacto G, anéis de su-
porte (G6,G6a), escova de limpeza, cabo do dispositivo 
de impacto, bloco de teste ~570 HLG / ~340 HB, pasta 
de acoplamento, fonte de alimentação, cabo USB, pla-
ca comparadora da rugosidade da superfície, DVD com 
software, documentação, alça e caixa para transporte

356 10 004 Equotip 550 Portable Rockwell consistindo de unidade 
Equotip com tela touchscreen incl. bateria, sonda Equo-
tip Portable Rockwell 50 N, luva protetora de borracha, 
cabo da sonda, bloco de teste ~62HRC, fonte de ali-
mentação, cabo USB, placa comparadora da rugosi-
dade da superfície, DVD com software, documentação, 
alça e caixa para transporte

356 10 005 Equotip 550 UCI  consistindo de unidade Equotip com 
tela touchscreen incl. bateria, sonda Equotip UCI HV1-
-HV5, cabo da sonda UCI, bloco de teste UCI ~850 HV, 
fonte de alimentação, cabo USB, placa comparadora 
da rugosidade da superfície, DVD com software, docu-
mentação, alça e caixa para transporte

356 10 006 Equotip 550 Leeb U (para papel, película e filmes 
plásticos) consistindo do Equotip com tela touchscreen 
incl. bateria, dispositivo de impacto Equotip Leeb 
U, escova para limpeza, cabo da amostra, fonte 
de alimentação, cabo USB, DVD com software, 
documentação, alça e caixa para transporte

356 10 020 Equotip 550 Portable Rockwell & UCI Kit consistindo 
de Equotip 550 UCI (356 10 005) e Sonda Equotip 
Portable Rockwell 50N (356 00 600)

356 10 021 Equotip 550 Portable Rockwell & Leeb D Kit consis-
tindo de Equotip 550 Leeb D (356 10 002) e Sonda 
Equotip Portable Rockwell 50N (356 00 600)

356 10 022 Equotip 550 Leeb D & UCI Kit consistindo de Equotip 
550 Leeb D (356 10 002), Sonda Equotip UCI HV1-
-HV5 (356 00 700) e Bloco padrão para Equotip UCI 
~850 HV, ISO 6507-3 calibração HV5 (357 54 100)
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14.2 Dispositivos de Impacto e sondas

P/N

Descrição

Dispositivo de impacto incl. anel de suporte, corpo 
de impacto, cabo 

356 00 500 Dispositivo de impacto Equotip Leeb C

356 00 100 Dispositivo de impacto Equotip Leeb D

356 00 110 Dispositivo de impacto Equotip Leeb DC

356 00 120 Dispositivo de impacto Equotip Leeb DL

356 00 400 Dispositivo de impacto Equotip Leeb E

356 00 300 Dispositivo de impacto Equotip Leeb G

356 00 200 Dispositivo de impacto Equotip Leeb S

360 04 600 Dispositivo de impacto U Equotip Leeb

Apenas dispositivo de impacto

353 00 501 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb C

353 00 101 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb D

353 00 111 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb DC

353 00 121 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb DL

353 00 401 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb E

353 00 301 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb G

353 00 201 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb S

360 04 032 Dispositivo de impacto Equotip Basic Leeb U

356 00 600 Sonda Equotip Portable Rockwell 50N  
(para Equotip 550 ou PC)

356 00 700 Sonda Equotip UCI HV1-HV5

14.3 Peças e acessórios

P/N Descrição

327 01 043 Alça para transporte completa

327 01 033 Bateria completa

351 90 018 Cabo USB de 1,8 m (6 pés)

327 01 061 Carregador de bateria

711 10 013 Cabo para fonte de alimentação EUA 0,5 m (1,7 pés)

711 10 014 Cabo para fonte de alimentação RU 0,5 m (1,7 pés)

711 10 015 Cabo para fonte de alimentação CE 0,5 m (1,7 pés)

327 01 053 Carregador rápido

356 00 081 Placa comparadora da rugosidade da superfície

350 01 015 Pasta de acoplamento Equotip

356 00 082 Película de proteção anti-reflexo para a unidade 
touchscreen 

356 00 080 Cabo do dispositivo de impacto Equotip Leeb com 1,5 
m (5 pés)

353 00 086 Extensão do dispositivo de impacto Equotip Leeb com 
5 m (15 pés)

356 00 083 Cabo do dispositivo Equotip Leeb U de 1,5 m (5 pés)

350 01 004 Corpo de impacto Equotip D/DC

350 71 311 Corpo de impacto Equotip DL
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350 71 413 Corpo de impacto Equotip S

350 08 002 Corpo de impacto Equotip G

350 07 002 Corpo de impacto Equotip E

350 05 003 Corpo de impacto Equotip C

360 04 504 Corpo de impacto Equotip U

350 01 009 Anel de suporte D6 Equotip

350 01 010 Anel de suporte D6a Equotip

350 08 004 Anel de suporte G6 Equotip

350 08 005 Anel de suporte G6a Equotip

350 71 314 Anel de suporte DL Equotip

360 04 531 Anel de suporte Equotip U

353 03 000 Conj. de anéis de suporte (12 unidades) para o dispo-
sitivo de impacto Equotip Leeb D/DC/C/E/S

350 01 008 Escova para limpeza do dispositivo de impacto Equo-
tip Leeb D/DC/C/E/S

350 08 006 Escova para limpeza do dispositivo de impacto Equo-
tip Leeb G

360 04 502 Escova para limpeza do dispositivo de impacto Equo-
tip Leeb U

350 01 007 Bastão de carga do dispositivo de impacto Equotip 
Leeb DC

350 71 316 manga de Plexiglas do dispositivo de impacto Equotip 
Leeb DL 

360 04 530 Calibre de montagem para o dispositivo de impacto 
Equotip Leeb U

354 01 139
Cabo de 2m (6 pés) da sonda Equotip Portable Ro-
ckwell

354 01 200 Alicate de medição Equotip Portable Rockwell

354 01 130 Tripé do Equotip Portable Rockwell

354 01 250 Base especial Equotip Portable Rockwell RZ 18 - 70

354 01 253 Base especial Equotip Portable Rockwell RZ 70 - ∞

354 01 137 Luva protetora de borracha Equotip Portable Rockwell

354 01 243
Suporte Z2 do Equotip Portable Rockwell para alicate 
de medição

354 01 229
Suporte Z4+28 do Equotip Portable Rockwell para 
alicate de medição (para tubos e tubulações acima de 
Ø 28 mm)

354 01 228
Suporte Z4 do Equotip Portable Rockwell para alicate de 
medição (para tubos e tubulações acima de Ø 28 mm)

356 00 720 Base especial do Equotip UCI

14.4 Blocos de teste

P/N Descrição

357 11 500 Bloco padrão para Equotip C, ~565 HLC / <220 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 12 500 Bloco padrão para Equotip C, ~665 HLC / ~325 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 13 500 Bloco padrão para Equotip C, ~835 HLC / ~56 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

357 11 100 Bloco padrão para Equotip D/DC, <500 HLD / <220 
HB, calibração de fábrica Proceq

357 12 100 Bloco padrão para Equotip D/DC, ~600 HLD / ~325 
HB, calibração de fábrica Proceq
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357 13 100 Bloco padrão para Equotip D/DC, ~775 HLD / ~56 
HRC, calibração de fábrica Proceq

357 13 105 Bloco padrão para Equotip D/DC, ~775 HLD, um lado, 
calibração de fábrica Proceq

357 11 120 Bloco padrão para Equotip DL, <710 HLDL / <220 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 12 120 Bloco padrão para Equotip DL, ~780 HLDL /~325 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 13 120 Bloco padrão para Equotip DL, ~890 HLDL /~56 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

357 13 400 Bloco padrão para Equotip E, ~740 HLE / ~56 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

357 14 400 Bloco padrão para Equotip E, ~810 HLE / ~63 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

357 31 300 Bloco padrão para Equotip G, <450 HLG / <200 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 32 300 Bloco padrão para Equotip G, ~570 HLG / ~340 HB, 
calibração de fábrica Proceq

357 13 200 Bloco padrão para Equotip S, ~815 HLS / ~56 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

357 14 200 Bloco padrão para Equotip S, ~875 HLS / ~63 HRC, 
calibração de fábrica Proceq

360 04 503 Bloco padrão para Equotip U, ~560 HLU, calibração 
de fábrica Proceq

357 41 100 Bloco padrão para Equotip Portable Rockwell ~20 
HRC, ISO 6508-3 calibração HRC

357 42 100 Bloco padrão para Equotip Portable Rockwell ~45 
HRC, ISO 6508-3 calibração HRC

357 44 100 Bloco padrão para Equotip Portable Rockwell ~62 
HRC, ISO 6508-3 calibração HRC

357 51 100 Bloco padrão para Equotip UCI ~300 HV, ISO 6507-3 
calibração HV5

357 52 100 Bloco padrão para Equotip UCI ~550 HV, ISO 6507-3 
calibração HV5

357 54 100 Bloco padrão para Equotip UCI ~850 HV, ISO 6507-3 
calibração HV5

Calibrações dos blocos de teste

P/N Descrição

357 10 109 Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLD/HLDC

357 10 129
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLDL

357 10 209
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLS

357 10 409
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLE

357 10 509
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLC

357 30 309
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HLG

357 90 909
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HL, DIN 50156-3

357 90 919
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HB, ISO 6506-3

357 90 929
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HV, ISO 6507-3

357 90 939
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip em 
HR, ISO 6508-3
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357 90 918 
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip 
Portable Rockwell em HB, ISO 6506-3 

357 90 928
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip 
Portable Rockwell em HV, ISO 6507-3

357 90 940
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip 
UCI em HB, ISO 6506-3  

357 90 941
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip 
UCI em HR, ISO 6508-3

357 90 942
Calibração adicional de bloco padrão para Equotip 
UCI em HV1, ISO 6507-3
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