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Instrumentos portáteis e não destrutivos  
para ensaio em concreto
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A Proceq é líder global no desenvolvimento de soluções para 
ensaios não destrutivos portáteis que permitem que os usu-
ários aumentem a produtividade e a fiabilidade, ao mesmo 
tempo em que diminuem os custos para investigações in situ 
das estruturas do concreto. 

O portfolio de produtos da Proceq se desenvolve continua-
mente para atender a necessidades como a determinação da 
resistência do concreto e homogeneidade in situ, avaliar a si-
tuação do aço de reforço e, mais recentemente, possibilitan-
do a criação de uma imagem completa da estrutura interna 
dos elementos do concreto.  Os avanços tecnológicos mais 
recentes incluem o lançamento da Inteligência Artificial (I.A.), 

Proceq Live
Aplicativos móveis sofisticados e fáceis de usar

Geolocalização

Todas 
as medições 
e alterações 
rastreadas

Identificação do 
equipamento e 

usuário

Adicione 
comentários,  

notas de áudio, 
fotos e figuras Os novos dispositivos Proceq Live feitos na Suíça são 

compatíveis com qualquer iPad ou iPhone usando WiFi ou 
Bluetooth. É possível fazer relatórios digitais, compartilhar 
dados e cópia de segurança com o aplicativo, tudo usando 
serviços altamente seguros de armazenamento em nuvem. O 
recurso único de livro de registros armazena os parâmetros 
chave associados com todos os testes, incluindo ajustes, 
carimbos de hora, fotos, notas do local e geolocalização. Os 
relatórios podem ser enviados diretamente do dispositivo in 
situ ou do escritório.

O Proceq GPR Live / Pundit Live Array Pro: compatíveis com iPad
Original Schmidt Live: compatível com iPhone

Realidade Aumentada (RA) e a Internet das Coisas (IoT) para 
auxiliar o usuário tanto na avaliação in situ, quanto na criação 
rápida de relatórios.

Os clientes se beneficiam de uma variedade de treinamentos 
in situ e baseados na web para ajudar a solucionar desafios 
de inspeção. Sessões e seminários de treinamento aconte-
cem em todo o mundo nas instalações de treinamento da 
Proceq, nas instalações de clientes e também em sala de 
aula com sessões práticas. Estes treinamentos são desen-
volvidos para auxiliar os usuários a entender os princípios 
técnicos e a obter o benefício máximo dos seus investimen-
tos em equipamentos de alta qualidade.

Recurso do livro de registros exibido no iPhone (esquerda) e iPad (direita)

Soluções à prova do futuro
Colocando a inovação em primeiro lugar 
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Proceq Live
Ecossistema seguro com armazenamento em nuvem

Original Schmidt Live Pundit Live Array Pro

Exportar

PDF CSV JPEG SEGY

Proceq GPR Live

Colaboração

AplicativoAplicativo

52 2 0% 75%

Plataforma na web

52 2 0% 75%
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Profoscope Profometer  
6 I.A.

Proceq 
GPR Live

Pundit Live 
Array Pro

Profundidade máxima da detecção 15 cm 15 cm 70 cm  
(concreto seco) 150 cm
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Detectar barra 1ª camada

Detectar barra 2ª camada

Medir diâmetro da barra

Medição da camada de concreto 
da barra

Avaliação estatística da camada de 
concreto da barra

Probabilidade de corrosão

Imagem 2D
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Delaminações

Formação de alvéolos

Defeitos do graute

Variações da qualidade

Medição da espessura da laje

Aplicações do produto
Desde detecção de barra unitária até imagens 3D do concreto
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Proceq GPR Live
Imagens estruturais

O Proceq GPR Live marca o começo de uma nova área em 
END. A tecnologia de banda larga única em avaliação de 
estruturas combinada com uma sonda sem fio compacta 
fornece desempenho sem igual. A tecnologia única de 
Freqüência Escalonada de Onda Contínua (SFCW) do Proceq 
GPR Live fornece o mais amplo espectro de frequência no 
mercado de avaliação de concreto. Clientes que utilizam 
aplicações típicas com várias antenas separadas, na gama 
de 0,9 a 3,5 GHz, agora podem confiar em um dispositivo 
único com todas as frequências de que podem precisar. 

Padrões e normas aplicados: AASHTO R 37-04, ACI 228.2R.98, ASTM D4748−10, ASTM 
D6087−08, ASTM D6432−11, EN 302066 - ETSI.

Especificações técnicas

Princípio de medição GPR Freqüência escalonada  
de onda contínua

Escala de frequência 0,2 a 4,0 GHz

Frequência central 2,4 GHz

Faixa de profundidade máx. 70 cm / 28 polegadas em concreto seco

Dimensões 220 x 180 x 143 mm / 8,7 x 7,1 x 5,6 pol.

Peso 2 kg / 4.4 lb

Bateria 8 x AA (alcalina ou recarregável)

Duração da bateria 3,5 horas de uso contínuo

Display Qualquer iPad

Classificação IP IP54

Configuração flexível do produto 
Proceq GPR Live oferece uma seleção ampla de acessórios  
para atender às necessidades de todos os usuários, como o 
suporte para tablet no dispositivo para operação com uma 
mão só e a haste telescópica para acessar as áreas de difícil 
acesso. Diferente de outros produtos GPR, sua configuração 
flexível permite que o usuário sempre tenha uma tela ampla 
em uma posição de visualização ótima com todos os contro-
les à mão, facilmente acessíveis. 

O aplicativo Proceq GPR Live é intuitivo e fácil de usar. A 
interface do usuário oferece muitos ajustes de visualização 
diferentes em tempo real que ajudam na aquisição e avalia-
ção de dados in situ. Funções de I.A., orientação do laser e 
o cursor de restauração auxiliam na identificação de objetos. 
Os ajustes de visualização em tempo real incluem:

• Varreduras de área, line scans 

• B-scans não migrados/migrados

• Visualização em tempo real de camadas

• Visualização 3D

Proceq GPR Live visualização camada de tempo Visualização 3D Proceq GPR Live Pro

Basic Pro Unlimited

Disponível para compra   

Disponível para aluguel   

Antena GPR Ultra Banda Larga

Visualização básica de  
camada de tempo

Visualização Pro de  
camada de tempo

Visualização 3D

Compartilhamento e  
relatórios de dados

Recursos seguros em nuvem

Garantia vitalícia

Modelos de produtos

Dispositivo Proceq GPR Live combinada com o suporte para tablet

Proceq GPR Live cobre todas as frequências de 0,2 a 4,0 GHz em apenas um dispositivo. 
Frequências mais baixas permitem grandes profundidades de penetração, enquanto que as 
frequências mais altas permitem detectar objetos pequenos. 

Antena Ultra Banda Larga

4,0 GHz 0,2 GHz

P
rofund
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e p

enetração
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Profometer® & Profoscope
Detecção de barra e medição de camada

Os produtos Proceq na família Profometer 6 I.A. são medidores 
de camada de concreto avançados que permitem a medição 
precisa e não destrutiva da camada de concreto, do diâmetro 
da barra e a detecção da localização das barras, utilizando-se 
do princípio da indução de corrente parasita (Eddy current) 
como método de medição. Novas funções de I.A. melhoram 
significativamente a precisão da detecção. Baseado na nova 
geração do Profometer com tela touchscreen, o Profometer 6 
I.A. oferece controle em tempo real sobre o procedimento de 
medição in situ. O display colorido de alta resolução permite 
a reunião, avaliação e análise de dados para um dia inteiro de 
trabalho. O conceito flexível do Profometer 6 I.A. permite que 
o usuário atualize a qualquer momento entre os instrumentos 
medidores de camada e de análise de corrosão.

Profoscope é o localizador de barras portátil mais preciso e 
fácil de usar do mundo que usa o mesmo princípio de medição 
que os produtos Profometer.

Padrões e normas aplicados: BS 1881-204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505 262, SS 78-B4, 
DGZfP B2, SN 262, SS 78-B4, diretriz DBV (Camada de concreto e reforço), certificação CE.

Profometer 650 I.A.

Portfolio e visão geral dos aplicativos

Medidores de Camada Profometer 6 Profometer 
Corrosion

Profometer 600 Profometer  
630 I.A. 

Profometer  
650 I.A. 

Para perfuração, extração, corte seguro e verificação de conformidade da camada 
de concreto, avaliação de resistência a incêndio e avaliação de barras em estruturas 
desconhecidas

Para análise da 
corrosão de barras em 
concreto

Localização de barras



Medição da camada de 
concreto

Estimativa de diâmetro

NRC* de 1 camada

NRC* de 2 camadas 
com I.A.

  + 

Calibração de camada

Line Scan unitário

Line Scan múltiplo

Varredura de área

Varredura de linha 
cruzada    + 

Potencial de corrosão   
Relatórios baseados 
em arquivos

  Disponíveis kits de atualização (hardware conectável)  Disponíveis atualizações de software (código de ativação *NRC: Correções para barra de aço próxima

Profoscope(+)



7

Pundit®

Detecção de objetos, defeitos e homogeneidade

Os ensaios ultrassônicos de concreto permitem detectar 
vazios, tubos, rachaduras e também disponibilizam infor-
mações sobre a uniformidade do concreto, de cavidades, 
de rachaduras, de defeitos e da espessura da laje. Além 
disso, a medição da velocidade do pulso informa sobre a 
qualidade do concreto.

Pundit Live Array Pro, o scanner tomográfico sem fio revo-
lucionário da Proceq, e compatível com iPad e conecta sem 
fio ao aplicativo Pundit Live. Graças a sua I.A. e capacida-
des de visualização 3D, ele auxilia o usuário na avaliação de 
estruturas de concreto e detecção de defeitos mais rápido 
do que nunca.

Padrões e normas aplicados: EN12504-4, ASTM C 597-02, BS 1881 parte 203, ISO1920-
7:2004, IS13311, CECS 21. Certificação CE.Pundit Live Array Pro

Portfolio e visão geral dos aplicativos

Tecnologia Produto Modos de medição Avaliação da qualidade do concreto

Velocidade de pulso ultrassônico
Por transmissão: acesso de ambos os lados

    

Pundit Lab(+)

• A-scan

• Registro de dados • Resistência à compressão usando 
SONREB 

• Determinação da profundidade das 
fissuras perpendiculares

• Módulo de elasticidade

Pundit 200 • A-scan 

• Line scan

• Registro de dados

• Varredura de área

Pulso de eco Ultras-
sônico
acesso de um único 
lado 

Canal único
Pulso eco Pundit 200 

• A-scan

• B-scan 

• Varredura de área

• Espessura da laje através do acesso de 
um único lado

• Detecção e localização de vazios, tubos, 
fissuras (paralelas à superfície) e formação 
de alvéolos

• Localização de tubos e dutos protendidos 
além da camada de barras

• Pundit 250 Array: 
 y Com B-scan em tempo real e 

capacidade de B-scan panorâmico

 y Atualização para 16 canais

• Pundit Live Array Pro: 
 y A solução mais rápida com as 

melhores possibilidades de 
visualização in-situ 

 y Habilitado sem fio e IoT com recursos 
de relatório e suporte de I.A. ao usuário 

Multicanal

8 canais de contato 
seco

Pundit 250 Array
• A-scan 

• B-scan em  
Tempo Real 

• B-scan panorâmico

Pundit Live Array Pro

• A-scan 

• Line scan

• Varredura 3D

Transdutores ultrassônicos de velocidade de pulso

24 kHz 54 kHz 150 kHz 250 kHz 500 kHz 54 kHz 40 kHz (onda S)

Tamanho máx. do grão ≈77 mm ≈34 mm ≈12 mm ≈7 mm ≈3 mm ≈34 mm ≈34 mm

Tamanho min. da amostra 154 mm 69 mm 25 mm 15 mm 7 mm 69 mm 55 mm

Aplicações Grande estruturas 
de concreto  

A maioria da 
aplicações 
para concreto

Objetos 
pequenos de 
concreto

Rocha de grão 
fino, tijolos refra-
tários

Rocha de grão 
fino, cerâmicas

Superfícies de 
concreto ásperas 
e arredondadas

Determinação do mó-
dulo de elasticidade
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Portfolio e visão geral dos aplicativos

Faixa de resistência à compressão do concreto

1 – 5 MPa 
145 – 725 psi

5 – 10 MPa 
725 – 1450 psi

10 – 30 MPa 
1450 – 4351 psi

30 – 70 MPa 
4351 – 10153 psi

70 – 100 MPa 
10153 – 14504 psi

>100 MPa 
>14504 psi

Concreto fresco  
Concreto com resistência muito 

baixa
Concreto normal Concreto de alta 

resistência

Concreto de 
desempenho 

extra-alto

SilverSchmidt SilverSchmidt ST/PC Tipo N

SilverSchmidt ST/PC Tipo L

SilverSchmidt PC Tipo L com 
Êmbolo cogumelo

Original Schmidt Original Schmidt Tipo N/ND/NR

Original Schmidt Tipo L/LD/LR

Original Schmidt Live
      

Original Schmidt Live Tipo N

Original Schmidt Live Tipo L

Schmidt OS-120

 
Schmidt  

OS-120PT

Tipo N Energia de impacto padrão. Espessura mínima do objeto de teste: 100 mm (3,9") e deve estar firmemente fixo na estrutura.

Tipo L Baixa energia de impacto. Adequado para objetos frágeis ou estruturas com espessura inferior a 100 mm (3,9").

Apenas com curvas personalizadas definidas pelo usuário. 

Os esclerômetros Proceq têm sido usados por décadas para 
a estimativa in situ confiável da  resistência à compressão do 
concreto e a avaliação rápida das variações da uniformida-
de. Cada família de esclerômetros da Proceq  é construída 
para um objetivo diferente a fim de atender às necessidades 
específicas do cliente. 

O Original Schmidt Live é o esclerômetro de valor R mais 
avançado do mundo, operando como equipamento autôno-
mo analógico ou como esclerômetro digital quando conec-
tado a um iPhone.  Ele também pode ser conectado a uma 
impressora Bluetooth para imprimir os resultados diretamen-
te. A produtividade total do esclerômetro se dá através do 
aplicativo Schmidt Live, o que reduz significativamente o tem-
po necessário para o ensaio e gera o relatório de acordo com 
todos os padrões mais importantes. 

Padrões e normas aplicados: SilverSchmidt: ASTM C805, EN 12504-2, EN 13791. Origi-
nal Schmidt / Original Schmidt Live / Schmidt OS-120: ISO/DIS 8045, EN 12 504-2, ENV 
206, DIN 1048 parte 2, BS 1881 parte 202, ASTM C805, ASTM D5873 (Rock), NFP 18-417, 
B 15-225, JGJ/T 23, JJG 817-199. Certificação CE. 

Especificações técnicas – Original Schmidt Live
Energia de impacto Tipo N 2,207 Nm (0,614  ft lbf)

Energia de impacto Tipo L 0,735 Nm (0,614 ft lbf)

Dimensões do 
compartimento 61 x 84 x 275 mm / 2,4 x 3,3 x 10,8 pol.

Peso (esclerômetro N) 1090 g / 2,4 lb

Peso (esclerômetro L) 850 g / 1,9 lb

Capacidade da memória 2.000 Séries de medição

Display 100 x 100 pixel, gráfico

Conexão do carregador Micro USB

Classificação IP IP54

Original Schmidt®

Resistência à compressão e homogeneidade

Original Schmidt Live
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Especificações técnicas – Profometer touchscreen
Display Display colorido de 7" 800 x 480 pixel, 133.28 PPI

Memória Memória flash interna de 8 GB

Configurações 
regionais

Suporta unidades de medida do sistema  
métrico e imperial e é multilingue

Alimentação de 
energia 12 V ±25% / 1.5 A

Dimensões 250 x 162 x 62 mm / 9,8 x 6,4 x 2,4 pol.

Peso 1525 g / 3,4 lb (incl. bateria)

Bateria 3,6 V, 14 Ah

Duração da 
bateria Mais de 8 horas no modo de operação padrão

Umidade <95% UR, sem condensação

Temperatura  
operacional -10 a 50 °C / 14 a 122 °F

Classificação IP Touchscreen IP54, sonda universal IP67

 A mais versátil solução disponível 
para medição de potencial de 
meia célula 

 Os exclusivos eletrodos de roda 
da Proceq permitem as mais 
rápidas e eficientes medições  
“in situ”

 Compatível com eletrodos do 
Canin e com a maioria dos 
eletrodos de terceiros

 Filtro digital melhorado para 
remover os efeitos de ruídos 
externos, p.ex. de fontes de 
alimentação civis e industriais

 Profometer touchscreen com 
display em cores de alta resolução, 
interface fácil de usar e fluxo de 
trabalho de inspeção assistido

Profometer® Corrosion
Análise da corrosão

A corrosão do aço de reforço é a principal causa da deterio-
ração de elementos de reforço. O mapeamento do potencial 
elétrico, conforme medido na superfície do concreto, permite 
detectar os locais com uma probabilidade aumentada de cor-
rosão. Desta forma é uma ferramenta primária para a manu-
tenção e a avaliação das estruturas de concreto. 

Como sucessor direto do Proceq Canin+, o Profometer Cor-
rosion é o instrumento de análise de corrosão mais avançado 
do mercado. Graças ao seu conceito flexível, o usuário pode 
atualizar a qualquer tempo para os recursos e funções do 
Profometer 6 I.A.  

Padrões e normas aplicados: ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, DGZfP B3, SIA 2006, 
UNI 10174, JGJ/T 152, JSCE E 601, certificação CE.

Eletrodo quatro rodas para Profometer Corrosion
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Resipod & Torrent
Análise da corrosão, durabilidade e permeabilidade

Resipod Resipod  
Geométrico

Resipod Resisitividade 
Volumétrica ou “Bulk 

Resistivity”

Ensaio de resistividade superficial em cilindros padrão 

Ensaio de resistividade volumétrica em cilindros com até 100 mm (4") 
de diâmetro

Ensaio da resistividade superficial em cilindros não padrão (agregados 
de tamanhos que não excedam > 1,5", 38 mm).

Fator de correção para espaçamento das sondas e geometria da amostra

Acessório de Resistividade Volumétrica

Mapeamento da resistividade superficial “in situ” para: estimativa da 
probabilidade de corrosão, taxa de corrosão e implementação de siste-
mas de proteção catódica

Resipod: A indústria da construção civil está se desenvolvendo 
rapidamente na direção de especificações baseadas no desem-
penho para a durabilidade do concreto de estruturas novas. Ao 
mesmo tempo, a avaliação da vida útil dos elementos de con-
creto reforçados já existentes cresce também. Durante anos, a 
resistividade do concreto foi usada como um dos parâmetros 
críticos usados para determinar a qualidade do concreto, tanto 
em estruturas de construções novas, quanto nas estruturas já 
existentes. Resipod é o resistivímetro de superfície de concreto 
mais versátil do mundo para ensaios em laboratório e in situ 
para avaliar durabilidade, homogeneidade e corrosão. 

Padrões e normas aplicados: O Resipod está em conformidade com o padrão AASHTO T 
358 sobre resistividade superficial.

Torrent: O “recobrimento do concreto” é a camada de 
concreto que protege as barras dos elementos agressivos 
que causam a corrosão. O dispositivo para ensaios de 
permeabilidade do ar da Proceq disponibiliza uma medição 
rápida, confiável e não destrutiva da permeabilidade do ar em 
estruturas de concreto. Torrent permite ensaios totalmente 
não destrutivos da qualidade do “recobrimento do concreto” 
in situ de acordo com o padrão suíço SIA 262/1. A medição 
da permeabilidade do concreto com o Torrent leva de 2 a 12 
minutos. Os dados de permeabilidade podem ser facilmente 
analisados em seguida graças ao display do Torrent. 

Padrões e normas aplicados: SN 505 252/1, Anexo E. 

Especificações técnicas – Torrent
Conexões RS 232 ou com adaptador para USB

Bateria 6x baterias LR6 (1,5 V) para 60 hrs de operação 

Temperatura  
operacional

-10 a 60 ° C / 14 a 140 ° F

Maleta para  
transporte

325 x 295 x 105 mm / 12,8 x 11,6 x 4,1 pol.

Peso total 2,1 kg / 4.6 lb

Capacidade da 
memória

200 valores medidos

Portfolio Resipod e visão geral dos aplicativos

Especificações técnicas – Resipod
Resolução (corrente nominal 200μA) ±0.2 kΩcm ou ±1% 

Resolução (corrente nominal 50μA) ±0.3 kΩacm ou ±2%

Resolução (corrente nominal <50μA) ±2 kΩcm ou ±5%

Frequência 40 Hz

Capacidade da memória
Não volátil, aprox. 500 
valores medidos

Fonte de alimentação
Mais de 50 horas de 
autonomia

Conexão do carregador USB tipo B, 5 V, 100 mA

Temperatura operacional 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
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Especificações técnicas
Curso máx. 5 mm

Precisão da calibração
DY-216, 225 EN ISO 7500-1 Class 1, 
DY-206 EN ISO 7500-1 Class 2

Capacidade da memória 100 medições

Bateria 1500 mAh, 3,7 V (mín. 80 medições)

Conexão do carregador USB tipo A (5 V, 500 mA

Peso 4,5 kg / 9.9 lb

Dimensões do  
compartimento

109 x 240 x 205,5 mm / 4,3 x 9,4 x 8,1 pol.

Temperatura  
operacional

-10 a 50 °C / 14 a 122 °F

Classificação IP IP54

Portfolio e visão geral dos aplicativos

Faixa de trabalho Velocidade de arrancamento 
máx.Resistência à tensão Disco de ensaio Ø 50 mm

Proceq  
DY-206

0,6 – 6 kN 0,3 – 3,1 MPa

4,65 mm/s  
(3,935 pés /min)

135 – 1349 lbf 44 - 443 psi

Proceq  
DY-216

1,6 – 16 kN 0,81 – 8,1 MPa

360 – 3597 lbf 118 - 1182 psi

Proceq  
DY-225

2,5 – 25 kN 1,3 – 12,7 MPa 2,2 mm/s  
0,089 pés /min562 – 5620 lbf 185 – 1847 psi

Exemplos para discos de ensaio com Ø 50 mm Nota: Abaixo da faixa de trabalho a precisão não é garantida.

O ensaio de aderência é um dos métodos de ensaio mais 
aplicados na indústria da construção civil. No entanto, a 
influência do operador ao aplicar carga durante o ensaio tem 
um impacto bem conhecido na repetibilidade e confiabilidade 
dos resultados dos testes. Os equipamentos de ensaio de 
aderência DY-2 da Proceq removem a influência do operador 
graças a um motor de controle por retroalimentação (feedback) 
que garante uma taxa de carga constante verificável. Além 
disso, a família DY-2 da Proceq abrange a gama completa de 
aplicações de aderência que se diferenciam pela facilidade 
de operação e pela capacidade de armazenar o registro 
completo do procedimento de um ensaio. 

Padrões e normas aplicados: EN 1542, EN 1015-12, EN 1348, ISO 4624, BS 1881 Parte 
207, ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234-05, ASTM D7522, ZTV-SIB 90.

Proceq DY-2
Aderência

Falha 
no substrato

Falha de adesão 
na interface de 

concreto/revestimento

Falha no material 
do revestimento 

ou de repar

Falha de adesão 
na interface 

epóxi/revestimento

Relatório do tipo de rompimento

A maioria dos padrões de ensaio de aderência exigem que 
o operador registre o tipo de falha. O DY-2 da Proceq é o 
único que permite que essa informação seja identificada 
automaticamente e salva junto ao resultado do ensaio. Por 
exemplo “B 100%” indica uma falha completa no material do 
revestimento ou do reparo.

Adesivos típicos são:

• Devcon 2 Ton Epoxy

• Loctite 907, Loctite 3430

• Sikadur 30, Sikadur 31

• Araldite Regular/Rapid



Swiss solutions since 1954

Proceq GPR Live
393 10 100 Proceq GPR Live Basic

393 10 200 Proceq GPR Live Pro

393 99 200 Proceq GPR Live Pro – taxa de aluguel inicial

393 99 300
Proceq GPR Live Unlimited – taxa de  
aluguel inicial

Profometer
392 10 001 Profometer 600

392 20 001 Profometer 630 I.A.

392 30 001 Profometer 650 I.A.

392 50 001 Profometer Corrosion

Profoscope
391 10 000 Profoscope

391 20 000 Profoscope+

Pundit
326 10 001 Pundit Lab

326 20 001 Pundit Lab+

327 10 001 Pundit PL-200

327 20 001 Pundit PL-200PE

327 30 110 Pundit 250 Array

327 10 002 Pundit com tela touchscreen

327 30 150 Pundit Live Array Pro

327 30 160
Pundit Live Array Pro –  
taxa de aluguel inicial 

Resipod
381 10 000 Resipod, espaçamento de sonda 50 mm

381 20 000 Resipod, espaçamento de sonda 38 mm

381 30 000
Resipod Resisitividade Volumétrica ou “Bulk 
Resistivity”

381 50 000 Resipod “Geometric”

Torrent

380 02 200 Medidor de permeabilidade Torrent

Informações para pedido

Sujeito à alterações sem aviso prévio. Todas as informações contidas nesta documentação 
são apresentadas de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq AG não dá 
garantias e excluise de toda a responsabilidade relativa à completitude e/ou precisão 
da informação. Para o uso e aplicação de todos os produtos fabricados e/ou vendidos 
pela Proceq AG há referência explícita às instruções de operação aplicáveis em cada 
caso. Apple, a logomarca Apple, iPad, e iPhone são marcas registradas da Apple Inc., 
registrada nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., 
registrada nos EUA e outros países.

81030002P ver 04 2018 © Proceq AG. Todos os direitos reservados.

Proceq AG
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach 
Suíça
Tel.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com

Schmidt

310 01 001 Original Schmidt Tipo N

310 01 002 Original Schmidt Tipo N (PSI)

310 03 002 Original Schmidt Tipo L

310 06 001 Schmidt OS-120PT

310 06 002 Schmidt OS-120PM

341 30 000 SilverSchmidt ST Tipo N

341 40 000 SilverSchmidt ST Tipo L

341 31 000 SilverSchmidt PC Tipo N

341 41 000 SilverSchmidt PC Tipo L

340 10 000 Original Schmidt Live N

340 20 000 Original Schmidt Live L

340 10 001 Original Schmidt Live Print N

340 20 001 Original Schmidt Live Print L

Proceq DY-2

346 10 000 Proceq DY-206

346 20 000 Proceq DY-216 

346 30 000 Proceq DY-225 

Informações sobre assistência e garantia 
A Proceq se compromete a fornecer assistência completa 
para todo equipamento para teste através do nosso serviço 
de assistência e instalações de apoio globais. Cada 
instrumento possui a garantia padrão de 2 anos da Proceq e 
opções de garantia estendida para o componente eletrônico.

Garantia padrão
• Componentes eletrônicos do instrumento: 24 meses

• Componentes mecânicos do instrumento: 6 meses

Garantia estendida
Ao adquirir um instrumento novo, pode-se adquirir até 3 anos 
de garantia adicional para a parte eletrônica do instrumento. 
A garantia adicional deve ser solicitada no momento da 
compra ou em até 90 dias após a compra. 


