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1. Segurança e responsabilidade

1.1 Precauções de segurança e uso
Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso e manutenção do Profoscope. 
Leia o manual atenciosamente antes de utilizar o instrumento pela primeira vez. Guarde este manual 
em local seguro para consultas futuras.

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 sustentam 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 nas seções no manual de instru-
ções quanto à verificação de performance, operação e manutenção do instrumento e de seus 
componentes.

• Modificações estruturais 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 ma-
nual deve ser supervisionada quando estiver utilizando o equipamento.

1.4 Especificação de uso
• O instrumento destina-se apenas ao uso designado, conforme descrito nestas instruções de 

uso.

• Somente substitua peças defeituosas por peças originais da Proceq.

• Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressamente aprovados pela 
Proceq. Caso sejam instalados ou conectados outros acessórios ao instrumento, a Proceq não 
aceitará ser responsabilizada e a garantia do produto perde a validade.

1.5 Símbolos utilizados no manual

OBSERVAÇÃO! Este símbolo identifica uma informação importante.
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2. Visão geral do  Profoscope
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2 Navegação

3 Tecla de reset

4 Centro de medições (CM)

5 Indicador LED

6 Tecla de funções

7 Botão On/Off

8 Compartimento da bateria

9 Linha central (LC)

10 Botão Selecionar

Fig 1: Configuração do Profoscope

Display do Profoscope

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

11 Faixa de medição (Padrão, Auto)

12 Diâmetro de referência do vergalhão

13 Correção para vergalhão próximo

14 Alerta de camada mínima1] Ativo

15 Unidade de medição

16 Estado da bateria

17 Intensidade do sinal (aumentando / 
diminuindo)2]

18 Alvo

19 Linha central

20 Espessura de camada de concreto medida
Fig 2: Display do Profoscope

1] O alerta de camada mínima é automaticamente desativado quando estiver ajustada a função 
memória. Um dos três ícones    aparece, veja 6.8.
2] A seta de intensidade do sinal é substituída pelo diâmetro do vergalhão medido: p. ex.  quando 
a tecla de função (6)  para o diâmetro de vergalhão está apertada.
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3. Tutorial

3.1 O princípio de medição
O Profoscope utiliza tecnologia de indução de pulso eletromagnético para detectar os vergalhões.
As bobinas na sonda são periodicamente carregadas com pulsos de corrente e, assim, geram um 
campo magnético.
Correntes parasitas são produzidas sobre a superfície de qualquer material eletricamente condutor 
que estiver no campo magnético. Elas induzem um campo magnético na direção oposta. A mudan-
ça resultante na tensão pode ser utilizada para a medição.

Bobinas

Concreto

Vergalhão

Campo magnético

Fig 3: Princípio de medição

O Profoscope utiliza combinações diferentes de bobinas para gerar diversos campos magnéticos. 
O processamento avançado de sinais permite

1. Localização de um vergalhão

2. Localização do ponto central entre os vergalhões.

3. Determinação da camada de concreto

4. Estimativa do diâmetro do vergalhão

Este método não é afetado por todos materiais não condutivos como  concreto*, madeira, plásticos, 
tijolos etc. No entanto, todo material  condutivo no  campo magnético (esfera de aprox. 400 mm / 
16”) terá influência   sobre a medição.

* Alguns tipos de concreto e outros materiais estruturais podem conter algum metal.

OBSERVAÇÃO! Remova todos os objetos metálicos como anéis e relógios antes de 
iniciar uma medição.

3.2 Medição calibrada com Profoscope
O Profoscope é calibrado para medir um arranjo normal de vergalhões. Este é um arranjo de verga-
lhões de aço oxidável fixos com arame de atar. P.ex., quando medir em arames em rede soldados, a 
leitura da camada e do diâmetro devem ser corrigidos (veja 5.3.3 e 5.4.5). As seguintes informações 
acerca de acuracidade, faixas de medição e resoluções referem-se a medições em tais arranjos 
normais de vergalhões.
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3.3 A faixa de medição
O princípio de indução de pulso utilizado pelo Profoscope possui faixas de operação e acurácias 
definidas.
A faixa de medição depende do tamanho do vergalhão. A acurácia esperada da medição da ca-
mada encontra-se no gráfico abaixo. (em conformidade com BS1881 parte 204, para um único 
vergalhão com espaçamento suficiente e diâmetro conhecido).
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Fig 4: Faixas de medição

3.4 Fatores que afetam a medição

3.4.1 Erros devido a vergalhões vizinhos
Todos os vergalhões na esfera de influência afetam a medição.

CM (4)

Esfera de influência diâmetro 400 mm / 16”

Vergalhões vizinhos próximos ao verga-
lhão alvo resultam num valor  de camada 
subestimado e num valor sobrestimado 
do diâmetro do vergalhão.

Fig 5: Área de influência

OBSERVAÇÃO! Este efeito pode ser reduzido através da correção de vergalhões vizi-
nhos implementada no Profoscope.



© 2014 Proceq SA 9

3.4.2 Resolução
Há um limite para o espaçamento mínimo dos vergalhões dependendo da espessura de camada 
de concreto e do diâmetro do vergalhão. É impossível distinguir entre vergalhões isolados acima 
deste limite.
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Fig 6: Resolução

3.4.3 Efeito do ajuste incorreto do diâmetro do vergalhão
A acurácia da medição da camada também depende do ajuste correto do diâmetro do vergalhão.
A tabela a seguir dá uma estimativa do erro da leitura da camada para diferentes tamanhos de 
vergalhões se tiver sido ajustado um tamanho padrão de 16 mm/#5.

OBSERVAÇÃO! No caso de o diâmetro não ser conhecido e não puder ser medido,  
os vergalhões devem ser expostos em uma área para ajustar o diâmetro correto no  
Profoscope. Com o diâmetro correto ajustado, pode-se medir a camada acima de um 
único vergalhão com a acurácia exibida no capítulo 3.3.
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Fig 7: Os valores de correção para camadas medidas com diâmetro ajustado de 16 mm / # 5

3.4.4 Fatores que afetam a determinação do diâmetro
Dois fatores afetam a determinação do diâmetro do vergalhão. Um deles é a espessura de camada 
de concreto. O diâmetro pode ser determinado para vergalhões com uma camada não superior a 
80% da faixa Padrão. 64 mm / 2.5”.

O segundo é o espaçamento entre vergalhões vizinhos. Para a determinação acurada do diâmetro, 
o espaçamento entre os vergalhões deve ser maior do que os limites mostrados no desenho abaixo 
com relação ao CM (4).

S1: 130 mm / 5.1” sem correção para vergalhão próximo 
       50 mm / 2.0” com correção para vergalhão próximo (veja 5.4.2)

S2

S1 S1

>150 mm
>6 “

S2: min. 150 mm / 6”
dependendo do diâmetro do vergalhão

Fig 8: Espaçamento mínimo de vergalhões para medições corretas
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3.4.5 Orientação
O sinal mais forte é obtido quando a linha central (9) da amostra encontrar-se paralela ao vergalhão. 
A linha central (9) no Profoscope é o eixo longo do instrumento. Esta propriedade é usada para 
determinar a orientação dos vergalhões (veja 5.2.3).

4. Instruções preliminares
É disponibilizado um kit de teste (dois vergalhões com diâmetro 16 mm / #5) com a embalagem 
para ajudá-lo a se familiarizar com o instrumento.

NOTA: Faça o tutorial ou assista a uma demonstração com um representante Proceq 
qualificado.

1. Verifique se não há itens metálicos nas mãos, dedos, ou próximo à área de teste, (p. ex. armação 
de aço da mesa, carrinhos metálicos, etc.)

2. Power on (liga): Pressione o botão On/Off  (7)  no painel superior.

3. Reinicie o instrumento com a tecla de reset (3) 

4. Verifique a localização do centro de medição (CM) que indica o centro da amostra.

CM (4)

Fig 9: Centro de medições (CM)

5. Verifique a operação com o kit de teste e confirme:

• A localização e orientação dos vergalhões

• A posição entre os dois vergalhões

• Profundidades dos vergalhões aproximadas de 15 mm / 0.59 e 60 mm / 2.36”

• Diâmetro 16 mm / #5, veja 3.4.1

Parabéns! O seu novo Profoscope está em perfeitas condições de uso e você agora pode continuar 
com as suas medições.

Fazendo um reset
O princípio de indução de pulso tende a sofrer desvios com a tempe-
ratura e outras influências externas. Realizar um reset corrige qualquer 
desvio e garante medições precisas. Recomendamos um reset a cada  
5 minutos, mais ou menos.
Quando ligado, o Profoscope lembra o usuário a efetuar um reset.

Fig 10: Reset

Segure o Profoscope (em espaço livre de metal num raio de 400 mm / 16”) e pressione a tecla reset 
(3) . Uma seta circular gira no display por aprox. 2,5 segundos enquanto o reset é efetuado.
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5. Efetuar um teste real
Leia o

Tutorial
Entendendo os limites do princípio de indução de pulso


Completo

Instruções 
preliminares


Verifique a operação do seu Profoscope com o 
kit de teste 


Configurações 
regionais         Altere configurações padrão para o seu padrão regional

O que você quer  
fazer? 


5.2 

Localize um 
vergalhão


Não há necessi-
dade de outras 
configurações


Localize um ver-

galhão
 Verifique a orientação • Coloque a linha central diretamente 

em cima do vergalhão

5.3

Medição da 
espessura de 
camada de 
concreto


Introduza o  
diâmetro do 
vergalhão



Coloque a linha 
central diretamente 

em cima do ver-
galhão


Faça a leitura da es-
pessura de camada

• Uma configuração precisa do diâ-
metro do vergalhão resultará numa 
espessura de camada precisa

• Se necessário, ative a correção de 
vergalhão vizinho

 
Crie uma quadrícula 

de vergalhões
• Verifique o espaçamento  

mínimo dos vergalhões

5.4
Medir diâmetro 
do vergalhão



Determinação 
de diâmetro 

desconhecido de 
vergalhão

 
Trabalhe com o 

padrão
• Tolerâncias de erro conhecidas 

encontram-se no tutorial


Faça um orifício de 

inspeção
• Exclua todas as dúvidas

6.8
Função de 
memória


6.8.1

Modo de armaze-
namento manual

ou

6.8.2 
Modo de 

armazenamento 
automático

Antes do armazenamento:
• Localize os vergalhões (veja 5.2)
• Crie uma quadrícula de vergalhões

(Apenas para 
Profoscope+)



5.1 Preparações

5.1.1 Teclas de atalho da tela de medições

PARA CIMA Navegação (2)

ES-
QUERDA

DIREITA

PARA BAIXO
Botão Selecionar (10)

Apertar a seta para cima liga/desliga a luz de fundo.

Pressionar a seta da direita alterna entre as faixas de 
medição.

Fig 11: Atalhos
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5.1.2 Configurações no menu principal
Antes de efetuar as medições, verifique se as configurações corretas foram selecionadas (veja 4).
• Configuração regional  

Selecione entre diâmetro de vergalhão métrico, polegada ASTM, mm ASTM ou japonês 
Mantenha o diâmetro padrão de 16 mm / #5

• Diâmetro do vergalhão   
Mantenha o diâmetro padrão de 16 mm / #5

• Faixa de medição  
Selecione o modo “Auto” (veja também atalhos no capítulo 5.1.1)

• Ajuste de áudio  
Ajuste-o de acordo com a sua preferência

• Alerta de camada mínima  
Deve ser desligado ajustando (-)

• Correção para vergalhões próximos  
Deve ser desligado ajustando (-)

• Função de memória  (apenas para Profoscope+) 
Deve ser desligado ajustando (-)

5.2 Localizar um vergalhão
Ligue o Profoscope e efetue um reset conforme explicado em “Como começar”. O Profoscope 
pode ser utilizado imediatamente para localizar um vergalhão.

OBSERVAÇÃO! O Profoscope é capaz de localizar um vergalhão e também o ponto 
central entre dois vergalhões. É importante distinguir entre as duas situações.

5.2.1 Localizar um vergalhão
Coloque o Profoscope sobre a superfície de teste e mova-o devagar na direção selecionada. O 
Profoscope reage de forma diversa dependendo da sua orientação com relação aos vergalhões. 
Há três cenários.
Cenário A: Varredura perpendicular aos vergalhões

Linha central (9) A linha central (9) está paralela aos vergalhões
Esta é a situação correta para detectar os vergalhões.
Experimente-a com o kit de teste. 

As setas   indicam a aproximação do vergalhão.

Fig 12: Varredura perpendicular e exibição da proximidade do vergalhão
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Continue com a varredura na direção escolhida.
Na medida em que se aproximar, a mira indica:
• A presença de um vergalhão abaixo do instrumento, ou

• O ponto central entre dois vergalhões abaixo do instrumento.

É muito fácil diferenciar entre ambos.

Aproximação a um vergalhão

CM (4)

Linha central (9)

Mira (18)

Fig 13: Aproximação a um vergalhão

A mira move-se no sentido oposto do Profoscope.
A intensidade do sinal aumenta  na medida em que a mira se move em direção da linha central (9).

Continue com a varredura até que a mira encontre-se exatamente na linha central (9). O indicador 
LED se acenderá. (caso o sinal acústico seja ativado, ele soará enquanto o LED estiver aceso).  
O vergalhão encontra-se diretamente abaixo do CM (4).

Linha central (9)

Mira (18)

Fig 14: Vergalhão centralizado

Aproximação de um ponto central 
A mira move-se na mesma direção do Profoscope.
A intensidade do sinal diminui  enquanto a mira se move na direção da linha central (9).

CM (4)

Fig 15: Aproximação de um ponto central

Continue com a varredura até que a mira encontre-se exatamente na linha central (9). O ponto cen-
tral encontra-se exatamente abaixo do CM (4). O indicador LED não se acenderá.
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Distinção entre um vergalhão e um ponto central

Mira se move na MESMA 
direção que o instrumento

Aproximação ao ponto 
central Sinal diminui

Mira se move na direção 
CONTRÁRIA do instru-
mento

Aproximação a um  
vergalhão Sinal aumenta

QUANDO CENTRALIZADO 
LED VERMELHO ACENDE LED DESLIGADO

QUANDO CENTRALIZADO 
LED VERMELHO ACENDE

Vergalhão

Potência do 
sinal

“Ponto central”  
entre dois vergalhões*

Vergalhão

Fig 16: Distinção entre um vergalhão e um ponto central

Situação B: Varredura paralela aos vergalhões

A linha central (9) é perpendicular aos vergalhões.

CM (4)

Linha central (9)

Experimente-a com o kit de teste.

Fig 17: Varredura paralela

Caso haja  vergalhões  na faixa, a mira permanecerá próximo à linha central (9) da  telae e se moverá 
moverá muito pouco.

 Movimento pequeno ou nenhum da mira.

Fig 18: Alvo próximo à linha central (9)

Neste caso gire o Profoscope em 90° e continue com a varredura conforme descrito na situação 
A) acima.
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Cenário C: Varredura em ângulo com relação aos vergalhões

Marcações para CM (4)

Ponto central

Experimente-a com o kit de teste.

Fig 19: Varredura em ângulo

A resposta na tela será parecida ao do caso onde você faz a varredura em perpendicular (cenário 
A), mas o movimento da mira será mais lento.

Mova o Profoscope até que o LED acenda. O CM (4) encontra-se exatamente acima do vergalhão. 
Marque a posição do CM (4) em todos os quatro lados do Profoscope, assim o ponto central para 
verificação da orientação (veja 5.2.2) será definido na superfície de teste.

5.2.2 Verifique a direção do vergalhão
Uma vez que tenha definido o ponto central, você precisará verificar a direção do vergalhão ao girar 
em torno do ponto central.

Ponto central  
acima do vergalhão

Direção do vergalhão

R

L

Experimente-a com o kit de teste.

LED acende quando a linha central (9) esti-
ver acima do vergalhão

Fig 20: Verificação da direção do vergalhão

Posicione o Profoscope junto à extremidade inferior (saída do LED) da linha central (9) no ponto 
central do vergalhão. Gire o Profoscope em torno deste ponto central da esquerda (E) ou da direita 
(D). Ele acenderá assim que a linha central (9) estiver exatamente em cima e paralela ao vergalhão. 
Marque a posição da linha central (9) no lado do display do Profoscope. Uma linha desenhada 
através deste ponto e o ponto central marcado dará a orientação do vergalhão.

OBSERVAÇÃO! Uma seta da intensidade do sinal   pode ser utilizada como ajuda.  
A intensidade do sinal aumentará, quando você girar no sentido da orientação correta,  
e diminuirá quando você girar distanciando-se.
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5.2.3 Verificação da camada ao longo de um vergalhão
Movimentando o Profoscope, verifique com a linha central (9) paralela à direção do vergalhão e 
com o CM (4) diretamente acima do vergalhão. Observe que a leitura da espessura de camada de 
concreto exibe um valor constante. Você também poderá iniciar diretamente com o mapeamento 
do quadrícula de vergalhões, veja 5.2.4.

5.2.4 Mapeie a quadrícula de vergalhões
Aperte a “Tecla reset (3)”  do Profoscope e proceda com o cenário A para localizar outros ver-
galhões.
Faça a varredura primeiro numa direção e então a 90° para montar a quadrícula.
Considere o seguinte conselho quando fizer medições com o Profoscope:
• Sempre que possível inicie localizando a primeira camada de vergalhões. (p.ex., numa coluna 

as amarrações horizontais são a primeira camada), ou seja, segure o Profoscope com a linha 
central (9) na horizontal e mova o Profoscope na direção vertical. Marque as localizações da 
primeira camada na superfície.

• Quando localizar a segunda camada (p.ex. numa coluna, os vergalhões verticais são a segunda 
camada), segure o Profoscope com a linha central (9) perpendicularmente aos vergalhões da 
primeira camada (p.ex., numa coluna segure-o na vertical). Então mova o instrumento com o 
CM (4) ao longo da linha do ponto central dos dois vergalhões da primeira camada paralela-
mente à direção da primeira camada (p.ex. numa coluna mova na horizontal) para detectar os 
vergalhões da segunda camada.

Vergalhões verticais
(segunda camada)

Linha central de estribos

Estribos (primeira camada)
P.ex. Arranjo de 
reforço numa 
coluna

CM (4)

Fig 21: Formação de um mapa de vergalhões

Logo você verá a configuração dos vergalhões para auxiliar no início da perfuração ou para realizar 
mais medições de espessura de camada de concreto (veja 5.3) e de diâmetro de vergalhão (veja 
5.4), com o armazenamento dos valores (veja 6.1, apenas possível com Profoscope+) e assim por 
diante.



18 © 2014 Proceq SA

5.3 Medição da espessura de camada de concreto
Uma vez localizada a quadrícula de vergalhões, a camada pode ser medida.

OBSERVAÇÃO! Em todos os casos mencionados em 5.3.2 e 5.3.3 (especialmente quan-
do a camada medida estiver próxima de um mínimo necessário), recomenda-se expor 
no mínimo a primeira camada de vergalhões de cada arranjo de vergalhões a fim de 
determinar a camada real. As camadas medidas então poderão ser comparadas e se 
necessário corrigidas com a camada real.

5.3.1 A medição de camada em áreas com espaçamento suficiente dos vergalhões
Um espaçamento suficiente é igual ou maior do que o espaçamento mínimo definido em 3.4.4.

Definir o diâmetro do vergalhão
O conhecimento preciso do diâmetro do vergalhão também propiciará melhores leituras da profun-
didade da camada.
O diâmetro do vergalhão de referência padrão programado no instrumento é 16 mm ou #5. Este 
valor pode ser visto na coluna de status, na parte superior da tela do display.
Se você já conhece o diâmetro real do vergalhão, selecione o ícone para programar este valor como 
referência.

OBSERVAÇÃO! Se você NÃO souber o diâmetro do vergalhão, então leia o capítulo 5.4. 
Isso, no entanto, somente será possível para uma camada máxima de 60 mm a 65 mm / 
2.5” a 2.6”.

Então poderá definir o diâmetro medido.

Faça a leitura da espessura de camada de concreto
Coloque a linha central do Profoscope diretamente sobre o vergalhão e faça a leitura da espessura 
de camada.

p.ex.

Espessura de camada = 
15 mm 

Linha do 
ponto central

CM (4)

Fig 22: Exibição da espessura de camada Fig 23:  Medições da camada de 
concreto

OBSERVAÇÃO! Assegure que a linha central (9) não esteja posicionada sobre e alinhada 
com o vergalhão e que o CM (4) esteja idealmente no ponto central entre dois vergalhões 
da segunda camada.
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5.3.2 Medição de camada em áreas com espaçamento insuficiente dos vergalhões
O espaçamento insuficiente é inferior ao espaçamento mínimo definido em 3.4.4. 

Caso especial de vergalhões sem espaçamento
Em áreas de transpasse, os vergalhões normalmente são amarrados juntos: p.ex., este será o caso 
numa seção de túnel com corte e cobertura na parte inferior das paredes laterais, onde os verga-
lhões da laje inferior são amarrados junto com os vergalhões verticais da parede.

Ds ~ 1.4 Dr

C

Ds Ds= diâmetro ajustado

Diâmetro real Dr

Fig 24: Diâmetro medido Ds em áreas de transpasse

Em tais áreas você medirá um diâmetro maior e uma camada menor do que usualmente. No entan-
to, a acurácia da medição camada pode ser aumentada significativamente ajustando-se o diâmetro 
medido no Profoscope antes de realizar as medições. No caso de não ser possível medir o diâme-
tro, os vergalhões deverão ser expostos numa área. O diâmetro a ser ajustado de modo geral é 1,4 
vezes o diâmetro real de um único vergalhão.

Camadas 12 18 26 34 40 Diâmetro real Dr
16 25 40 40 40 Diâmetro ajustado Ds

19 1 0 0 0 1
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38 2 0 0 2 3
58 3 0 1 4 4
88 4 0 0 8 10
98 4 0 0 9 12

108 0 0 10 14
128 0 -1 12 17
158 -3 12 21
163 12 22
168 13 23
178 24

Tab. 1 Acurácia da medição de camada em vergalhões que se sobrepõem
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Fig 25: Acurácia das medições de camada de vergalhões que se sobrepõem

Tabela 1 e figura 25: Acurácia para medições de camada quando ajustar o diâmetro medido
• Para vergalhões menores com um diâmetro de até 16 mm / # 5 a acurácia da medição de 

camada ficará entre 1 mm a 4 mm / 0.04” a 0.16”

• Para vergalhões com um diâmetro de aprox. 18 mm a 30 mm / # 6 a # 9 a acurácia da medição 
de camada ficará entre 0 a 3 mm / 0.00” a 0.12”

OBSERVAÇÃO! Sem ajustar o diâmetro medido o erro pode ser de até 44 mm / 1.73”

• Para vergalhões maiores com diâmetro > 30 mm / > # 9 a acurácia das medições de camada 
fica em 1% a 15% da camada real.

A acurácia diminui com camada maior.

Caso especial de medição de camada em estribos
Você encontrará arranjos típicos de vergalhões com estribos em feixes de concreto, colunas, estacas 
e vigas.
Para alguns arranjos comuns você poderá consultar a macro em Excel “Medição de camada em 
estribos” na nossa homepage www.proceq.com em Profoscope.

OBSERVAÇÃO! Em todos os outros casos o vergalhão da primeira camada deve ser ex-
posto em alguns pontos para determinar a camada real e compará-la com as medições 
do Profoscope.

http://www.proceq.com
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5.3.3 Medições em malhas de vergalhões soldadas
O instrumento não é capaz de detectar se os vergalhões são soldados uns aos outros ou amarra-
dos com arame de atar. Os dois tipos de reforço com as mesmas dimensões, no entanto, geram 
sinais diferentes.
O ajuste do diâmetro do vergalhão deve ser ligeiramente maior do que o diâmetro real do vergalhão 
da malha. A entrada depende do diâmetro do vergalhão e dos espaçamentos da malha. Este valor 
de entrada deve ser determinado por meio de um teste num sistema aberto com arranjos espe-
cíficos de redes de arame e vergalhões. Meça em cada arranjo com diferentes camadas a fim de 
descobrir o ajuste de diâmetro no qual é indicada a camada correta.

Malha de reforço soldada

a1
[mm]

a2 
[mm]

d 
[mm] atual

d a ser ajustado 
[mm]

100
150

100
150

5
6

8
7

Fig 26: Exemplos para ajustes de diâmetro em malha soldada

Selecione a faixa de medição “Padrão”. A faixa de medição “Ampla” não deve ser usada com ma-
lhas de reforço soldadas. Localize e meça a camada conforme explicado nos capítulos anteriores.

5.3.4 Alerta de camada mínima
Isso é particularmente útil para detectar a espessura de camada de concreto insuficiente ao 
efetuar verificações em larga escala em estruturas após a remoção das formas ou inspeções 
em larga escala em edifícios e assim por diante.

Acesse o menu de configurações, selecione o ícone e ajuste o limite de espessura de camada 
necessário. Verifique se o símbolo de alerta de camada mínima está  ativo na linha de status no 
alto do display.
Mova o Profoscope pela superfície de teste. Sempre que a camada de cobertura for menor que 
a mínima programada, o LED indicador acenderá e, se estiver ativado, um alarme acústico soará.

OBSERVAÇÃO! Neste modo o LED não se acenderá para indicar que um vergalhão foi 
localizado.
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5.4 Medir diâmetro do vergalhão
No caso de o diâmetro real do vergalhão não ser conhecido, o Profoscope pode determinar com 
acurácia o diâmetro de um vergalhão em determinadas condições.

OBSERVAÇÃO! A determinação do diâmetro do vergalhão com o Profoscope está limi-
tada à camada máxima de 64 mm / 2.5”.

O capítulo Tutorial sobre o princípio de indução de pulso descreve as limitações da tecnologia e de-
lineia, com clareza, as condições pelas quais o princípio de indução com pulso leituras de diâmetro 
de armadura NÃO PODEM ser realizadas, se houver muita interferência de vergalhões vizinhos ou 
de outros objetos metálicos, dentro da esfera de influência.
Recomendamos quatro métodos de trabalho para obter os melhores resultados.

OBSERVAÇÃO! Em todos os casos mencionados sob 5.4.2 e 5.4.3, é recomendável ex-
por no mínimo uma primeira camada de vergalhões de cada arranjo de vergalhões para 
medir o diâmetro real. Os valores de diâmetro obtidos então podem ser comparados e, 
se necessário, corrigidos com o diâmetro real medido.

5.4.1 Medição de diâmetro em áreas com espaçamento suficiente dos vergalhões
Um espaçamento suficiente é igual ou maior do que o espaçamento mínimo definido em 3.4.4. 

Método 1 
Mapeie uma grade de vergalhões sobre uma superfície de teste e, em seguida, selecione um verga-
lhão da grade que esteja suficientemente distanciado dos demais vergalhões.

Passo 1 Crie uma grade de vergalhões, conforme descrito no capítulo 5.2.4.

Passo 2 Selecione um vergalhão que tenha a maior distância dos vergalhões vizinhos.

Passo 3 Utilize uma régua e confirme que a distância é no mínimo a indicada em 3.4.4. Se não 
for, refaça os passos 1 e 2 até que seja localizado um vergalhão no mínimo com a dis-
tância necessária da armadura vizinha.

Passo 4 Posicione o CM (4) do Profoscope sobre o vergalhão, na altura da linha de ponto central 
dos vergalhões que corram transversalmente com relação ao vergalhão em teste e cli-
que na tecla de função (6) , no lado esquerdo.

Linha do ponto central

CL (9)

CM (4)

Fig 27: Medição do diâmetro
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O diâmetro do vergalhão medido aparece por alguns segundos no lugar da seta de intensidade do 
sinal no canto esquerdo inferior do display.

Fig 28: Exibição do diâmetro medido

Anote o diâmetro do vergalhão. Com o Profoscope+ você também poderá armazenar o diâmetro 
medido (veja 6.8.1).

5.4.2 Medição de diâmetro em áreas com espaçamento insuficiente dos vergalhões  
 (correção para vergalhão próximo)

Método 2
Conforme descrito no tutorial, os vergalhões vizinhos que se encontram na esfera de influ-
ência também serão detectados pelo Profoscope e afetarão os resultados da espessura de 
camada e da estimativa de diâmetro.

Um espaçamento insuficiente é menor do que o espaçamento mínimo definido em 5.4.4. 
Os efeitos dos vergalhões vizinhos podem ser diminuídos introduzindo-se um valor de correção.

OBSERVAÇÃO! Isso funciona apenas para vergalhões na mesma camada que corram 
paralelamente ao vergalhão em teste.

Passo 1 Crie um vergalhão conforme descrito em 5.2.4.

Passo 2 Selecione um vergalhão que tenha a maior distância dos vergalhões vizinhos.

Passo 3 Use uma régua para medir o espaçamento. No caso de um espaçamento do vergalhão 
em teste para um vergalhão vizinho ser igual ou menor do que 130 mm / 5.2”, vá ao 
menu principal, selecione o ícone  e introduza o espaçamento medido. Verifique se 
o símbolo de correção para vergalhão próximo  está ativo na linha de status no topo 
do display.

Passo 4 Posicione o CM (4) do Profoscope sobre o vergalhão, na altura da linha de ponto central 
dos vergalhões que corram transversalmente com relação ao vergalhão em teste e cli-
que na tecla de função (6) , no lado esquerdo.

O diâmetro do vergalhão medido aparece por alguns segundos no lugar da seta de intensidade do 
sinal no canto esquerdo inferior do display.

Fig 29: Exibição do diâmetro medido com a correção para vergalhão próximo ajustada

Anote o diâmetro do vergalhão. Com o Profoscope+ você também poderá armazenar o diâmetro 
medido (veja 6.8.1).
Tente executá-lo no kit de teste.
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5.4.3 Trabalhe com um valor padrão
Método 3 
O objetivo desta abordagem é trabalhar com um valor padrão, com tolerâncias de erro conhecidas.
A partir do item de menu “diâmetro do vergalhão”  selecione o valor padrão de 16 mm ou #5 
para o diâmetro.

Utilize o gráfico na seção 3.4.3 do tutorial, para compreender os erros que podem ser esperados 
nas leituras da camada de concreto, se os diâmetros de vergalhão reais forem diferentes do valor 
de referência. Você poderá corrigir a camada medida com o valor do erro.

5.4.4 Fazer um orifício para inspeção
Método 4 
O objetivo desta abordagem é determinar, com precisão, o diâmetro do vergalhão através de meios 
destrutivos. Se nenhum dos métodos 1 e 2 forem viáveis, qualquer que seja a razão, e você ainda 
estiver com dúvida (este pode ser o caso em que os vergalhões são colocados muito juntos ou 
têm diâmetros muito pequenos), então, perfure um furo para inspeção, suficientemente grande 
para permitir o uso de um paquímetro para medir o diâmetro do vergalhão. Programe este valor no 
Profoscope e prossiga.

5.4.5 Medições de diâmetros em malhas de reforço soldadas
Na maioria dos casos um diâmetro pode ser medido, mas o valor exibido é alto demais e não pode 
ser utilizado. A única maneira de determinar o diâmetro é por meio de um orifício de inspeção, con-
forme descrito em 5.4.4.

6. Configurações

6.1 Navegar através do menu Configurações

PARA CIMA  Navegação (2)

ES-
QUERDA

DIREITA

PARA BAIXO

Botão Selecionar (10)

O menu de configurações pode ser inserido apertan-
do o botão de seleção (10). Utilize as teclas de nave-
gação (2) para selecionar o ícone do menu desejado 
e aperte novamente o botão de seleção (10).

Fig 30: Navegação com as teclas (2) e (10)

Faça a rolagem dentro dos menus até a configuração que você deseja fazer e aperte o botão de sele-
ção (10) para implementá-lo. Retorne ao menu principal e pressione a tecla de seleção (10). No caso 
de todas as configurações estarem prontas ou para sair do menu principal, pressione ou a tecla reset 
(3) ou a tecla de funções (6). Em ambos os casos o campo de medição aparece no display. Você pode 
começar as medições. Cada um dos itens do menu está descrito em detalhes abaixo.

*

*Ícone apenas em Profoscope+

Fig 31: Ícones do menu principal 
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6.2 Configuração regional
O Profoscope suporta quatro configurações regionais. Esta configuração afeta todos os demais 
displays e deve ser feita antes de efetuarem-se outras seleções.

Métrico Camada e diâmetros de vergalhão em mm de acordo com a tabela 6.3

ASTM pol Camada em polegadas, diâmetros do vergalhão de acordo com a tabela 6.3

ASTM mm Camada em mm, os diâmetros do vergalhão de acordo com a tabela 6.3

Japonês Camada em mm, os diâmetros do vergalhão de acordo com a tabela 6.3

6.3 Diâmetro do vergalhão
 Com base na configuração regional, o menu do diâmetro do vergalhão suporta as seguintes 

dimensões de vergalhão.

Métrico ASTM Japonês

Tamanho 
do verga-
lhão

Diâm.
(mm)

 Tamanho 
do verga-
lhão

Diâm.  
(polegada)

Diâm. 
(mm)

 Tamanho 
do verga-
lhão

Diâm.  
(mm)

5 5   #2  0,250  6  6 6

6 6  #3 0,375 10  9 9

7 7  #4 0,500 13  10 10

8 8  #5 0,625 16  13 13

9 9  #6 0,750 19  16 16

10 10  #7 0,875 22  19 19

11 11  #8 1,000 25  22 22

12 12  #9 1,125 29  25 25

14 14  #10 1,250 32  29 29

16 16  #11 1,375 35  32 32

18 18  #12 1,500 38  35 35

20 20  #13 1,625 41  38 38

22 22  #14 1,750 44  41 41

25 25  #15 1,875 48  44 44

28 28  #16 2,000 51  48 48

32 32  #18 2,250 57  51 51

36 36  
 
 
 

 57 57

40 40   

44 44   

50 50   

Tab. 2  Diâmetros dos vergalhões
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6.4 Medir seleção de faixa

Auto Padrão* < 80 mm < 3 polegadas

 Auto Ampla* < 180 mm < 7 polegadas

Padrão < 80 mm < 3 polegadas

*O Profoscope mede primeiro na faixa “Auto padrão”. Ele comuta automaticamente de “Auto padrão” 
para “Auto longo” caso o sinal fique muito fraco.
A faixa “Padrão” deve ser ajustada quando forem efetuadas medições em malhas soldadas de arame.

6.5 Ajuste áudio
O dispositivo pode soar um tom audível quando uma tecla for pressionada, para dar assistên-
cia na localização ou para emitir um alarme quando o alerta de camada mínima estiver ativado.

- Sem sinais de áudio, silencioso

Centro Tecla apertada. Som quando vergalhão está 
centralizado. Alerta de camada mínima.

6.6 Camada mínima
Se uma camada de concreto mínima for selecionada, o LED acende quando a camada estiver 
abaixo deste limite. Se o áudio estiver ligado, um sinal de áudio é emitido.

A configuração de camada mínima é possível com uma camada de até 180 mm / 7.08”.

Métrico, ASTM mm, 
japonês

ASTM
polegada

- mm - polegada

5 mm 0,20 polegada

6 mm 0,24 polegada

7 mm 0,28 polegada

... ...

179 mm 7,04 polegada

180 mm 7,08 polegada

Tab. 3 Camadas mínimas
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6.7 Compensação de vergalhões vizinhos
As medições de camada e do diâmetro do vergalhão são influenciadas pelos vergalhões vizi-
nhos. Isto pode ser compensado selecionando-se a distância dos vergalhões.

Métrico, ASTM mm, 
japonês

ASTM  
pol

- mm - polegada

50 mm 2,0 polegada

60 mm 2,4 polegada

70 mm 2,8 polegada

80 mm 3,2 polegada

90 mm 3,6 polegada

100 mm 4,0 polegada

110 mm 4,4 polegada

120 mm 4,8 polegada

130 mm 5,2 polegada

Tab. 4 Espaçamentos para correções de vergalhões vizinhos

A configuração é possível com um espaçamento de 50 mm a 130 mm / 2.0” a 5.2”.
Para um espaçamento maior a compensação não é necessária e o valor deve ser ajustado em zero.

6.8 Função de memória (apenas para Profoscope+)

Fig 32: Os principais ícones do menu do Profoscope+

Selecione o símbolo do cartão de memória para ativar o modo de armazenamento de dados.  
A função de camada mínima é automaticamente desativada se a função de memória estiver ligada.

Existem duas funções de memória diferentes:

Fig 33: Submenu “Memória”

Após selecionar a função de memória, a linha de status na tela de medição é alterada:
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 Modo de armazenamento manual 
 Modo de armazenamento automático 
 Cartão de memória ausente ou com defeito

Número do objeto (máx. 500)
Número da medição (máx. 99)

Fig 34: Exibição das funções de memória

Recomenda-se configurar um objeto em separado para cada elemento estrutural (p.ex. uma co-
luna, parede). Cada posição de medição neste objeto pode então ser atribuída a um número de 
medição.

6.8.1 Modo de armazenamento manual:
Após a localização do vergalhão (a mira encontra-se na linha central (9) e o indicador LED (5) está 
aceso), o valor de camada e o diâmetro do vergalhão podem ser armazenados pressionando-se a 
tecla de função (6). Este procedimento deve ser repetido para cada vergalhão.

Estime diâmetros e armazene valores

Deletar última medição

Abrir próximo objeto

Fig 35: Exibir armazenamento manual

6.8.2 Modo de armazenamento automático:
Este modo é utilizado para varreduras de superfície.
Posicione o Profoscope com a linha central (9) paralela aos vergalhões dos quais será salva a ca-
mada. Pressione a tecla de função (6) e comece a mover lateralmente acima dos vergalhões.

(6)

CM (4)

Vergalhões

As camadas acima dos vergalhões são armazenadas

CL (9)

Fig 36: Armazenamento automático das camadas
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Cada vez que um vergalhão é detectado, o valor da camada de superfície é automaticamente 
armazenado.

Iniciar / armazenamento automático
(pisca enquanto grava) 

Deletar último objeto

Abrir próximo objeto

Fig 37: Exibir armazenamento automático

O diâmetro do vergalhão não é armazenado no modo automático

7. Especificações técnicas
Alimentação elétrica

Fonte de alimentação 2 baterias x 1.5 V AA (LR6)

Faixa de tensão 3.6 V a 1.8 V

Consumo de corrente 

Ligado, luz de fundo desligada ~ 50 mA 

Ligado, luz de fundo ligada ~ 200 mA

Modo “hibernar” ~ 10 mA

Desligado < 1 μA

Duração da bateria

Luz de fundo desligada > 50 h

Luz de fundo ligada > 15 h

Tempos de espera 

Modo “hibernar” 90 s

Auto-desligamento 120 s

Condições ambientais

Intervalo de temperatura -10º a 60º C / 14º a 140º F

Faixa de umidade  0 a 100% umidade relativa

Classificação IP IP54

Conformidade CE, RoHS e WEEE

Memória (apenas para Profoscope+)

Capacidade da memória 49500 medições
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8. Padrões e Diretrizes

8.1 Padrões
O Profoscope foi desenvolvido de acordo com os seguintes padrões:

Britânico: BS 1881 Parte 204,

Alemão: DIN1045

Suíço: SN 505 262

8.2 Diretrizes
O método de detecção não destrutivo de vergalhões encontra-se descrito na diretriz alemã B2 do 
DGZfP (Deutsche Gesellschaft zum zerstörungsfreien Prüfen, associação alemã para testes não 
destrutivos).

9. Números de identificação das peças e acessórios
Número da 
peça

Item

391 10 000 Profoscope incl. acessórios padrão (embalagem com kit de teste integrado, 
baterias, bolsa de lona, alça para transporte, giz e documentação do produto).

391 20 000 Profoscope+ incl. acessórios padrão (embalagem com kit de teste integrado, 
baterias, bolsa de lona, alça para transporte, giz, documentação do produto e 
software ProfoLink).

Acessórios padrão fornecidos

391 80 100 Bolsa de lona

350 74 025 Bateria tipo AA

391 80 110 Alça para transporte

Acessórios opcionais

391 10 121S Adesivos protetores (conjunto de 3 unidades)

390 00 270 Bloco de teste de calibração

325 34 018S Giz (conj. de 10)

Garantia estendida

391 88 001 Garantia adicional de 1 ano*

391 88 002 Garantia adicional de 2 ano*

391 88 003 Garantia adicional de 3 ano*

* Veja 10.3 
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10. Manutenção e suporte

10.1 Adesivo protetor e baterias
A fim de prevenir a abrasão, o instrumento é protegido por um adesivo autocolante protetor. Reco-
menda-se verificar e substituir o adesivo protetor periodicamente.

Remova as duas baterias AA quando o Profoscope não for utilizado por períodos prolongados para 
protegê-lo de danos decorrentes do vazamento de baterias.

10.2 Conceito de suporte
A Proceq se compromete a fornecer serviço de assistência completa para este instrumento. Re-
comenda-se que o usuário registre o produto sob www.proceq.com a fim de obter informações 
valiosas sobre atualizações disponíveis e outras informações úteis.

10.3 Garantia padrão e garantia estendida
A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses e a parte mecânica do 
instrumento por 6 meses. Pode ser adquirida uma garantia estendida por um, dois ou três anos 
para a parte eletrônica do instrumento em até 90 dias após a compra.

11. Guia de referência rápida para ProfoLink (apenas para Profoscope+)

11.1 Instalação
Localize o arquivo “Profolink_Setup” em seu computador ou no CD e siga o assistente de instala-
ção. Abra o compartimento da bateria e ligue o Profoscope+ na porta USB. Caso apareça o ícone 

 na tela do Profoscope+, a conexão foi estabelecida corretamente.

2

5

1

3

6

4

7

8

Fig 38: Profolink PC-Windows

1 Faça o download dos objetos do Profoscope+
2 Expanda o objeto para ver os detalhes
3 Número da medição
4 Valor da camada
5 Diâmetro vergalhão
6 Adicione o nome do objeto
7 Alterne entre configurações regionais ou unidades
8 Adicione comentários

http://www.proceq.com/
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Fig 39: Menu “Dispositivo” Profolink

Selecione o menu “deletar todos os objetos” para deletar todos os dados armazenados no  
Profoscope+. Isso deletará todos os objetos e não pode ser revertido.

Fig 40: Profolink Menu “Arquivo”

A função “Adicionar” sincroniza os dados entre o PC e Profoscope+. Adicionalmente, arquivos de 
dados salvos localmente podem ser adicionados a um projeto existente.

11.2 Gestão de dados e estrutura de arquivo:
Profoscope

�
Measurements

 (max.99) 
Objects  

(*.csv) (max.500)

Medições 
(máx. 99)

Objetos  
(*.csv) (máx. 500)

PC / ProfoLink


Objects 
(*.csv)

Projects 
(*.pqs)

Objetos 
(*.csv) 

Projetos 
(*.pqs)

Fig 41: Gestão de dados
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Proceq Europa
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Telefone +41-43-355 38 00
Fax +41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
Reino Unido
Telefone  +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
Telefone +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road
#02-02A Morningstar Centre
Cingapura 536202
Telefone +65-6382-3966
Fax +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

Proceq Rus LLC
Ul. Optikov 4
Korp. 2, Lit. A, Office 410
197374 São Petersburgo
Rússia
Telefone/Fax  +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Oriente Médio
P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, Emirados Árabes Unidos
Telefone  +971-6-557-8505
Fax  +971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
Operações América do Sul
Alameda Jaú, 1905, cj 54
Jardim Paulista, São Paulo 
Brasil CEP 01420-007 
Telefone +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Xangai 200032
Telefone +86 21-63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Sujeito a alterações. Copyright © 2014 por Proceq SA, Schwerzenbach. Todos os direitos reservados.
Número de peça: 820 391 01P ver 11 2014, Versão Firmware 3.0.1, Profolink Versão 1.0.1
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