
Solutions since 1954

Instrumentos portáteis e não destrutivos  
para ensaio em metal
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Portfolio de ensaios em metal
Durometro Equotip e detecção de fissura

Equotip Detecção de fissura 

Leeb Portable Rockwell UCI
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Solda, material de base e ZAC*

Reservatórios sob pressão
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Lâminas de turbinas

Carcaças/caixas

Painéis

Objetos fundidos
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Rolos

Bobinas

Barras/tubos

Tratamento térmico/fundição

Arames

*ZAC: Zona afetada pelo calor
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A Proceq produz instrumentos portáteis para ensaios  não 
destrutivos para a indústria metalúrgica. Desde que inventou 
o princípio de ensaio Leeb em 1975, a Proceq continuou a 
desenvolver soluções que moldaram a indústria da inspeção 
por décadas. Os mais recentes avanços tecnológicos 
incluem soluções integradas, p.ex., em um dispositivo UCI 
patenteado e o lançamento da Internet das Coisas (IoT) 
para auxiliar o usuário tanto na avaliação in situ, quanto na 
geração rápida de relatórios. 

Os clientes se beneficiam de uma variedade de treinamentos 
in situ e na web para solucionar desafios da inspeção. 
Sessões de treinamento e seminários acontecem em todo o 
mundo nas instalações de treinamento da Proceq e também 
nas instalações de clientes e incluem aulas teóricas e práticas. 
Foram desenvolvidos para auxiliar os usuários a entenderem 
os princípios técnicos e a obterem o máximo de benefício dos 
seus investimentos em equipamento de alta qualidade.

Soluções à prova do futuro
Colocando a inovação em primeiro lugar

Swiss Solutions since 1954
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Equotip Live
Desenvolvido para a Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0

Geolocalização

Todas 
As medições 
e alterações 
rastreadas

Identificação da 
sonda e do usuário

Adicionar 
comentários, notas 
de áudio e imagens

Proceq Live
Fácil de usar, aplicativos móveis sofisticados
Os novos dispositivos Proceq Live feitos na Suíça são 
compatíveis com iPad, iPod ou iPhone e conectam-se 
através de Bluetooth. É possível fazer relatórios digitais, 
compartilhar dados e cópia de segurança com o aplicativo 
Equotip, tudo usando os serviços altamente seguros de 
armazenamento em nuvem. O recurso único de livro de 
registros armazena os parâmetros chave associados com 
cada teste, incluindo ajustes, carimbos de hora, fotos, notas 
do local e geolocalização. Os relatórios podem ser enviados 
diretamente do dispositivo in situ ou do escritório, e todas as 
medições podem ser acessadas através da nossa plataforma 
web,  live.proceq.com, no mundo todo.

Nuvem Equotip e Proceq Live
• Fácil interface com o usuário e livro de registros para 

rastreabilidade total dos dados

• Cópia de segurança online contínua para prevenir a 
perda de dados

• Plataforma na web segura live.proceq.com

• Modelo de relatório centralizado e gestão do perfil

• Disponível no Apple Watch

Acima: Equotip Live Leeb D e Equotip Live UCI conectados a um iPhone
Esquerda: Recurso de livro de registro único no aplicativo Equotip
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Proceq Live
Sistema seguro baseado na nuvem

Plataforma na web

Equotip Live Leeb D

Colaboração

Equotip Live UCI

Exportar

52 2 0% 75%

52 2 0% 75%

PDF CSV JPEG

Aplicativos



6

Ensaios de dureza portáteis Equotip
Aplicações do produto

Equotip Live Equotip 550 Equotip 
Piccolo /

Bambino 2UCI Leeb D UCI Portable 
Rockwell

Leeb

P
ad

rõ
es

ASTM A956

ISO 16895
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Padrão para objetos 
grandes

Objetos redondos

Objetos leves

Objetos muito duros

Objetos fundidos

Objetos polidos

Acessibilidade limitada

Objetos finos

Superfícies tratadas a 
quente

1 Equotip Piccolo 2 apenas. 2 Em combinação com anéis de suporte. 3 Com dispositivo de impacto Leeb C. 4 Com dispositivos de impacto Leeb S e E. 5 Com dispositivo de impacto 
Leeb G. 6 Com dispositivos de impacto Leeb DC e DL. 7 Com dispositivo de impacto Leeb DL.
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Dispositivos de impacto Equotip Leeb 
Aplicações do produto

D/DC 
+ Equotip Live

DL

S E G C

+ Equotip Piccolo/Bambino 2

Amostras padrão

Amostras de difícil acesso

Faixas de dureza extrema

Componentes grandes e pesados

Componentes com superfícies endurecidas, revestimen-
tos, amostras finas

Princípios de medição
Equotip Leeb, Portable Rockwell, UCI

Leeb
Rápido e fácil  

Medição da velocidade de um corpo 
de impacto contra a superfície de uma 
peça a ser testada propulsionado 
pela força de uma mola.

Portable Rockwell
Ideal para amostras finas  

ou leves

Medição da profundidade da inden-
tação de um diamante forçada para 
dentro da peça em teste. 

UCI
Quando a acessibilidade  

é limitada 

Medição da mudança da frequência, 
durante o processo de indentação.
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Equotip® 550
A solução portátil integrada

Equotip 550
Três métodos de ensaio – uma solução 
O Equotip 550 é a solução portátil integrada mais versátil para 
ensaios de dureza portáteis os métodos Leeb dinâmico, Por-
table Rockwell e UCI. Recursos como a conectividade multi-
sondas, curvas de conversão personalizadas, relatórios per-
sonalizáveis e exportação de dados para o PC fornecem uma 
flexibilidade sem igual com todos os três métodos de ensaio. 

 1   Leeb – Rápido e fácil
O Equotip 550 Leeb cobre uma grande gama de aplicações 
com seus dispositivos de impacto. Este é o mais rápido e fácil 
método de se determinar dureza. O método Leeb conta com 
sete diferentes dispositivos de impacto e dezesseis anéis de su-
porte para diversas geometrias de superfície. Novas funções de 
assistência, relatório, mapeamento e muito mais faz o teste de 
dureza ser mais conveniente com um custo efetivo jamais visto.

 2    Portable Rockwell – Ideal para  
amostras finas ou leves

O Equotip 550 Portable Rockwell é uma solução estática 
para ensaios de dureza, o que é muito apreciado para apli-
cações em amostras finas ou leves. Além disso, pode ser 
usado em quase todos os materiais sem ajustes especiais, 
o que também o torna popular no uso como um método de 
referência para outros princípios de medição. Uma variedade 
grande de acessórios o torna muito versátil. 

 3   UCI – Quando a acessibilidade é limitada 
O Equotip 550 UCI é apropriado para aplicações onde a aces-
sibilidade é limitada, como soldas, ZAC ou estruturas com su-
perfície rugosa. Medições UCI são rápidas e fáceis.  Com a 
estreia mundial da nossa sonda UCI com uma carga de teste 
ajustável de HV1 a HV10, pode ser coberta uma gama ampla 
de aplicações de forma flexível com uma única sonda. 

 1

 2

 3

Equotip 550 com unidade de display touchscreen (da esquerda para a direita): Sonda Portable Rockwell, sonda UCI e dispositivos de impacto Leeb
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Visualizações personalizáveis

Organize a exibição da informação de 
acordo com as suas necessidades.

Touchscreen sólido resistente a arranhões 

Touchscreen durável e resistente a arranhões 
graças à Tecnologia Gorilla® Glass. Menos 
reflexão na tela graças à película anti-reflexo 
opcional.

Touchscreen ágil

Para uso facilitado com o  
display de alta resolução.

Unidade Equotip ® 550 com tela touchscreen
Projetado para ambientes exigentes

Equotip Piccolo /Bambino 2 
Ensaios de dureza do tamanho de seu bolso 
O Equotip Piccolo 2 e o Bambino 2 são ambos adequados para 
verificações de dureza in situ de metais onde a indentação 
de teste deverá ser a menor possível. Ambos são fornecidos 
com um dispositivo de impacto D que pode ser trocado com 
um dispositivo de impacto DL opcional. Você pode usá-los 
para realizar medições em áreas restritas. O Equotip Piccolo 2 
adicionalmente oferece conversões de dureza definidas pelo 
usuário, monitoramento em tempo real sistemático da dureza 
e controle remoto dos ajustes do Equotip 2.

Conectores e circuitos protegidos 
contra poeira e picos de tensão 

Capas de borracha para todos os 
conectores, atendendo às diretrizes 
de baixa tensão e compatibilidade 
eletromagnética (CEM).

Carcaça especial robusta

Design ergonômico e carcaça 
emborrachada que absorve choques, 
protege contra poeira e respingos de 
água (IP 54).

Equotip 540
Para métodos de teste único dedicados
O Equotip 540 permite uso regular e básico em medições 
de dureza sem grande necessidade da função de relatórios. 
Oferece recursos essenciais e um conjunto básico de aces-
sórios, suporta ensaios de dureza portáteis usando o méto-
do Leeb D ou UCI. 

Acessórios Equotip
Portfolio dos blocos de teste e dos acessórios
Há uma gama grande de blocos de teste de dureza disponí-
veis com diferentes níveis de dureza para verificação regular 
in situ. A Proceq também disponibiliza um alicate de medição 
exclusivo, bases e anéis de suporte permitindo que testes 
sejam efetuados nas diversas geometrias das amostras. 

Unidade com display touchscreen usado com os durômetros Equotip 550 e 540
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Detecção de fissura
Instrumentos ultrassônicos portáteis avançados

Detector de Fissuras 100 Proceq
Do UT básico ao Phased Array avançado
Os avançados detectores de fissuras e medidores de es-
pessuras ultrassônicos disponibilizam soluções de medição 
intuitivas para garantir a integridade da peça. O detector de 
fissuras 100 da Proceq é um instrumento de inspeção ultras-
sônico flexível de alta tecnologia. O modelo básico UT (Ul-
trasonic Testing) pode ser atualizado com os modos tempo 
de propagação da onda difratada (TOFD - Ultrasonic Time of 
Flight Diffraction) e phased array (PA) a qualquer momento e 
em qualquer lugar, mesmo in situ. 

Padrões e normas aplicados: Proceq Flaw Detector 100 atende ou excede os requisitos 
do software e de instrumentação mínimos conforme especificado nos códigos ASME, 
AWS, ISO e EN relevantes.

Zonotip
Equipamento ultrasônico para medição de espessura
O Zonotip mede a espessura de uma gama ampla de ma-
teriais, incluindo metais ferrosos e não ferrosos, além de 
produtos fabricados com polímeros, compósitos, vidro, ce-
râmicas, epóxis e outros mais. O Zonotip+ também inclui um 
pequeno transdutor de elemento único que permite fazer 
medições em áreas onde o acesso é limitado. O Zonotip+ 
permite que você caracterize os sinais de saída e minimize 
leituras falsas de ecos não relevantes no modo de A-Scan.

Padrões e normas aplicados: ASTM E 797, EN 15317

CSV

Atualização

TOFD PA 16:16 PA 16:64

Exportar

UT

Inspeção de tubulações industriais com o Detector de Fissuras 100 Proceq  
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Soluções portáteis ultrassônicas
Aplicações do produto

Detector de Fissuras 100 Proceq Zonotip(+)

UT TOFD PA 16:16 PA 16:64
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Soldas de tubulações

Inspeção geral de 
componente

Geometrias complexas

Peças forjadas e fundidas

Delaminação de 
compósitos de aviões

Inspeção do mapeamento 
de corrosão

Espessura de materiais

Inspeção sob 
revestimentos

C
ar
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Assistentes de 
configuração e de 
calibração

Exportação de dados em 
CSV

Ferramenta de feixe 3D

Relatórios automáticos em 
PDF personalizáveis

Incluindo scans True Top  
e final A, B, C

Adequação e remoção  
de onda lateral

Varredura setorial

Varredura linear

Canais 2 independente 2 independente 2 independente 
+ 16

2 independente  
+ 16:64

1 canal

1 Zonotip+ apenas.

1
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Equotip

352 10 001
Equipamento para teste de dureza Equotip 
Piccolo 2, unidade D

352 20 001
Equipamento para teste de dureza Equotip 
Bambino 2, unidade D

356 20 002 Equotip 540 Leeb D

356 20 005 Equotip 540 UCI HV1- HV10

356 10 001 Equotip 550

356 10 002 Equotip 550 Leeb D

356 10 003 Equotip 550 Leeb G

356 10 004 Equotip 550 Portable Rockwell

356 10 007 Equotip 550 UCI HV1-HV10

356 10 021 Kit Equotip 550 Portable Rockwell & Leeb D

356 10 023 Kit Equotip 550 Portable Rockwell & UCI

356 10 024 Kit Equotip 550 Leeb D & UCI

356 00 600 Sonda Equotip Portable Rockwell 50N

358 10 011 Equotip Live Leeb D 

358 10 012 Equotip Live Leeb D - Locação inicial

358 99 003 Equotip Live Leeb D - Recurso de relatório

358 10 021 Equotip Live UCI HV1- HV10

*A sonda pode ser conectada diretamente ao PC (software incluso)

Zonotip

790 10 000 Zonotip

790 20 000 Zonotip+

Detector de Fissuras 100 Proceq

792 10 000 Detector de Fissuras 100 (Lemo)

792 20 000 Detector de Fissuras 100 (BNC)

792 50 001 Atualização do software para TOFD

792 50 002 Atualização do software para PA 16:16

792 50 003 Atualização do software para TOFD e PA 16:64

793 50 007 Atualização do software saída CSV

792 50 008 Atualização do software para Proceq FD Link

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 componentes eletrônicos.

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.

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 exclui-se de toda a responsabilidade relativa à completitude e/ou precisão da informação. Para o uso e aplicação de qualquer produto produzido e/ou vendido pela Proceq 
AG, faz-se referência explícita às instruções de operação.  Apple, a logomarca da Apple, iPad, iPhone, iPod Touch e Apple Watch são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos 
EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países.

81030002P ver 04 2018 © Proceq AG, Suíça. 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


