SUCCESS WORKING LTDA
Divisão de Calibração
KIT PARA MEDIÇÃO DE SOLDAS





Prático, moderno e adaptável.
Composto de microscópio estéreo, câmera e software;
Câmera processadora Sony de alta qualidade;
O conjunto pode ser acoplado em qualquer microscópio metalúrgico, microdurometro ou estéreo com
câmera;

SOFTWARE DE MEDIÇÃO ELECTRON
Software de medição totalmente em Português desenvolvido no Brasil com capacidade de
medir interativamente sobre uma imagem salva em mícron e milímetros, possibilitando elaborar um relatório com imagens e cotas. O software pode ser instalado em plataforma XP , Windows 7 ou 8. Com a objetiva selecionada e pré calibrada, permite medir com o acionamento do
mouse em qualquer posição no espaço da imagem capturada, diâmetro, raio ou ângulos de modo linear nas coordenadas X e Y. Um acessório especial para soldas está incluso, que gera
uma linha tracejada imaginária, unindo as duas superfícies soldadas, e com o auxilio do
mouse determinamos dimensionalmente a profundidade de penetração da solda. O conjunto pode ser acoplado em qualquer microscópio metalúrgico, microdurometro ou estéreo
com câmera digital.

CÂMERA DIGITAL E PLACA PROCESSADORA

MICROSCÓPIO ESTÉREO TRINOCULAR ZOOM
Câmera de vídeo digital colorida com processador
SONY 650 linhas em NTSC. Dimensões externas
de 50 X 65 X 50 mm com 0,01 LUX (alta definição) e óptica preparada para acoplamento direto
no tubo ocular de qualquer microscópio. Incluso
placa processadora de imagem e adaptador para
ocular.

Microscópio Estéreo
Trinocular com ZOOM
TOPCON (JAPAN) de
platina normal com ampliação de 10X à 60 X.
Iluminação halógena
com potência de 10W,
luz transmitida com
fluorescente 360º (sem
sombras) com ajuste
mecânico de foco macro
e micrométrico.
*Fotos meramente ilustrativas.

Conheça todos os nossos
módulos de Softwares
Metalográficos
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