
StrainopticStrainoptic TechnologiesTechnologies
LiderLider Mundial em Mundial em MediMediççãoão de de TensãoTensão

Residual em Residual em VidrosVidros



VidrosVidros comunscomuns, , lisoslisos, , transparentestransparentes e e 
matmatéériaria--prima prima queque ddáá origemorigem aosaos

temperadostemperados

EquipamentosEquipamentos ManuaisManuais e e AutomAutomááticosticos parapara::



GarrafasGarrafas e e vidrosvidros planosplanos

Equipamentos Manuais e Automáticos para :



VidrosVidros AutomotivosAutomotivos

EquipamentosEquipamentos ManuaisManuais e e AutomAutomááticosticos parapara ::



VidrosVidros parapara TVTV´́ss

EquipamentosEquipamentos ManuaisManuais e e AutomAutomááticosticos parapara :



VidrosVidros IsolantesIsolantes e e LaminadosLaminados

EquipamentosEquipamentos ManuaisManuais e e AutomAutomááticosticos parapara ::



EscolhaEscolha a a áárearea de de interesseinteresse

SCASCA--1500 Scanners de 1500 Scanners de tensãotensão residual residual parapara linhaslinhas FloatFloat

15001500--TG TG SistemasSistemas de de medimediççãoão de de tensãotensão

Scanners de Scanners de tensãotensão residual de residual de bordaborda acopladosacoplados aoao PCPC

GASPGASP®® PolarimetrosPolarimetros

VRP VRP PolarPolaríímetrosmetros de de reflexãoreflexão

GESGES--100 100 MedidorMedidor de de TensãoTensão de de BordoBordo em em VidroVidro

PSPS--100 100 SistemasSistemas PolarizadoresPolarizadores

SVSV--2000  PSV2000  PSV--100 100 PolariscPolariscóópiospios (Visor de (Visor de tensõestensões))

SistemasSistemas de de medimediççãoão RollRoll--Wave e Meter LTWave e Meter LT

ServiServiççosos de de TreinamentoTreinamento e e EngenhariaEngenharia
ExitExit



EscanerEscaner OnOn--Line  Line  
SCASCA--1500 1500 SistemaSistema parapara linhaslinhas de de vidrosvidros
planosplanos

MediMediççõesões transversaistransversais automautomááticasticas dasdas
tensõestensões residuaisresiduais dada lâminalâmina de de vidrovidro com com 

impressãoimpressão dos dos relatrelatóóriosrios



EscanerEscaner OnOn--Line Line 
SCASCA--1500 1500 SistemaSistema parapara linhaslinhas de de vidrosvidros
planosplanos

TecnologiaTecnologia patenteadapatenteada

Interface com o PC Interface com o PC éé amigamigáávelvel



EscanerEscaner OnOn--Line Line 
SCASCA--1500 1500 SistemaSistema parapara linhaslinhas de de vidrosvidros
planosplanos UsuUsuááriosrios MundiaisMundiais



Model 1500Model 1500--TG TG 
SistemaSistema de de 
medimediççãoão de de 

tensãotensão residual residual 
em em vidrosvidros HS e FTHS e FT



Model 1500Model 1500--TG TG SistemaSistema de de medimediççãoão de de tensãotensão

•• Para Para vidrosvidros temperadostemperados ouou
reforreforççadosados

•• MontadosMontados nana sasaíídada do do fornoforno de de 
têmperatêmpera

•• Interface Interface operacionaloperacional Windows Windows 

•• TotalmenteTotalmente automatizadoautomatizado, , nãonão
requerrequer treinamentotreinamento especializadoespecializado
parapara operoperáá--lolo



ScanerScaner parapara medimediççãoão de de tensãotensão de de 
bordaborda acopladoacoplado aoao PCPC

PESPES--100 100 SistemaSistema de de medimediççãoão de de tensãotensão



ScanerScaner parapara medimediççãoão de de tensãotensão de de 
bordaborda acopladoacoplado aoao PCPC

PESPES--100 100 SistemaSistema de de medimediççãoão de de tensãotensão

•• AmediAmediççõesões automautomááticasticas, , plotagemplotagem
dasdas tensõestensões ouou atrasoatraso de de ondasondas versus versus 
o o pontoponto de de medimediççãoão

•• Ideal Ideal parapara aplicaaplicaççõesões em em vidrosvidros automotivosautomotivos

•• PortPortáátiltil e e rráápidopido parapara usouso CQCQ

•• VVááriasrias opopççõesões parapara armazenararmazenar osos dadosdados

•• Opera com Opera com úúniconico pontoponto, multi, multi--pontospontos
e no e no mmóódulodulo auto scanauto scan

••TrabalhaTrabalha com com vidrovidro temperadorestemperadores e e 
reforreforççadosados



ScanerScaner parapara medimediççãoão de de tensãotensão de de 
bordaborda acopladoacoplado aoao PCPC

DIASDIAS--1600 1600 SistemaSistema Digital Digital 
de de AnAnááliselise de de ImagensImagens

Ideal Ideal parapara produtosprodutos com com baixabaixa
tensãotensão residual, residual, comocomo
componentescomponentes, , lenteslentes, , cdcd´́ss, , 
pepeççasas recozidasrecozidas, , pepeççasas
seladorasseladoras, , vidrovidro parapara TV, etc.TV, etc.



DIASDIAS--1600 1600 SistemaSistema Digital de Digital de AnAnááliselise
de de ImagensImagens

••RelatRelatóóriosrios parapara pontospontos individuaisindividuais, , grgrááficosficos de de tensãotensão vsvs posiposiççãoão
aoao longolongo dada linhalinha e e mapamapa dasdas tensõestensões atravatravééss dos dos camposcampos
quantitativosquantitativos de cores de cores codificadascodificadas

••QuantificaQuantifica o o atrasoatraso de de ondeonde devidodevido a a birefringênciabirefringência ouou medimediççãoão dada
tensãotensão atravatravééss do PC do PC numanuma interface interface amigamigáávelvel

••EliminaElimina erroserros do do operadoroperador e e avaliaavaliaççõesões subjetivassubjetivas

••Software Software personalizadopersonalizado queque inclueinclue dados dados 
especespecííficosficos dada companhiacompanhia, , armazenaarmazena dados e  dados e  
alarmaalarma especial especial parapara produtosprodutos rejeitadosrejeitados



GASPGASP®® PolarPolaríímetrosmetros
•• EspecificadoEspecificado pelaspelas normasnormas
ASTM C1048 e C1279 ASTM C1048 e C1279 parapara
medimediççõesões superficiaissuperficiais nãonão
destrutivasdestrutivas vidorsvidors HS, HS, 
temperadostemperados e e recozidorecozido. . 

•• AdequadoAdequado parapara testes no testes no 
campo e campo e nana plantaplanta

•• Os Os modelosmodelos dispondisponííveisveis atendematendem
superfsuperfííciescies planasplanas e e curvascurvas

•• NãoNão requerrequer conhecimentoconhecimento
especializadoespecializado parapara operoperáá--lolo



VRP VRP PolarPolaríímetrosmetros porpor ReflexãoReflexão

A A sensibilidadesensibilidade e e precisãoprecisão sãosão duasduas
vezesvezes maiormaior queque osos sistemassistemas
transmissivostransmissivos

NãoNão necessidadenecessidade dada retiradaretirada dada tintatinta ouou
preparopreparo de de amostrasamostras

ForneceFornece umauma visãovisão completacompleta do campo do campo 
de de tensãotensão nasnas bordasbordas, , permitindopermitindo aoao
operadoroperador reconhecerreconhecer problemasproblemas nasnas
ááreasreas espelhadasespelhadas

AdicionandoAdicionando um um transmissortransmissor de de 
iluminailuminaççãoão, , opcionalopcional, , tambtambéémm éé
posspossíívelvel utilizutilizáá--lo no lo no modomodo
transmissivotransmissivo parapara medimediççõesões em em vidrosvidros
transparentestransparentes

PrecisoPreciso nana medimediççãoão dasdas tensõestensões de de 
bordobordo em em pepeççasas, de , de vidrovidro, , pintadaspintadas nasnas
ááreasreas automotivasautomotivas, de , de laminalaminaççãoão e de e de 
têmperatêmpera



MedidorMedidor de de tensãotensão de de bordaborda
GESGES--100100

EspecialmenteEspecialmente projetadoprojetado parapara
medirmedir tensãotensão de de bordaborda em em 
vidrosvidros recozidosrecozidos, HS e , HS e 
temperadostemperados

IndicadoIndicado parapara medimediççõesões nãonão
destrutivasdestrutivas, com , com altaltííssimassima
precisãoprecisão conformeconforme normasnormas
ASTM C1048 e C1279 ASTM C1048 e C1279 

PodePode ser ser usadousado medimediççãoão de de 
superfsuperfííciescies planasplanas, de , de baixabaixa
espessuraespessura curvadascurvadas

•• LeveLeve
•• PortPortáátiltil
•• FuncionaFunciona com com bateriasbaterias



PolarPolaríímetrosmetros
PSPS--100100

DisponDisponíívelvel em em diversosdiversos tamanhostamanhos
de de visoresvisores, , atatéé 450 x 1200mm450 x 1200mm

PolarizadorPolarizador de de altaalta precisãoprecisão e e 
analizadoranalizador óópticoptico de de medimediççõeõe

PolarizaPolarizaççãoão planaplana e e ouou circularcircular

VVááriosrios opcionaisopcionais dispondisponííveisveis, , 
incluindoincluindo placasplacas de de atrasoatraso (tint (tint 
plates), plates), placasplacas de 1/4 de de 1/4 de ondaonda, , 
compensadorescompensadores, discos de , discos de 
tensãotensão, , microscmicroscóópiospios, , celulascelulas de de 
imersãoimersão e e adaptadoresadaptadores de de 
câmerascâmeras



PolariscPolariscóópiopio/Visor de /Visor de TensãoTensão
PSVPSV--100100
ÁÁrearea de de visãovisão 75 x 75mm 75 x 75mm 
(3 x 3 inches) (3 x 3 inches) 

EspaEspaççoo de de trabalhotrabalho
ajustajustáávelvel, , 
atatéé 180 mm (7 inches) 180 mm (7 inches) 
AcessAcessóóriosrios opcionaisopcionais taistais
comocomo cunhascunhas de de medimediççãoão
StrainopticStrainoptic´́ss queque permitempermitem
avaliaavaliaççãoão quantitativaquantitativa dasdas
tensõestensões

OutrosOutros acessacessóóriosrios incluemincluem
placasplacas de de atrasoatraso, , 
amplicadoresamplicadores e e 
recarregadoresrecarregadores de de bateriasbaterias



PolariscPolariscóópiospios/Visor de /Visor de TensãoTensão
SVSV--20002000
RapidamenteRapidamente identificaidentifica defeitosdefeitos e e 
alertaalerta o o operadoroperador parapara ajustarajustar o o 
processoprocesso

AdequadoAdequado parapara inspeinspeççãoão de de 
aproximadamenteaproximadamente qualquerqualquer
produtoproduto, , áárearea de de visãovisão 400 x 500 400 x 500 
mm   mm   

PolarizaPolarizaççãoão circular circular eliminandoeliminando
erroserros de de orientaorientaççãoão

PoderPoder utilizadoutilizado horizontalmentehorizontalmente
ouou verticalmenteverticalmente

ManuaisManuais de de instruinstruççõesões
completocompleto



MedidorMedidor de de transmissãotransmissão de de luzluz

LTLT--2100 2100 SistemaSistema de de MediMediççãoão de de TransmissãoTransmissão de Luzde Luz
ConformeConforme EspecificaEspecificaççõesões dasdas ECEECE--R43, ISO, and ANSI R43, ISO, and ANSI 



MedidoresMedidores RollRoll--WaveWave

Medidor Roll-Wave 
mede distorção ótica e 
deformação externa de 
vidro planos



MedidoresMedidores RollRoll--WaveWave
ModelosModelos manuaismanuais parapara medimediççãoão de de 

valoresvalores mméédiosdios de de profundidadeprofundidade, , 
picospicos a a vales,comovales,como recomendadorecomendado
pelapela GANA e GANA e outrasoutras associaassociaççõesões
industriaisindustriais de de testeteste

MedidorMedidor rollroll--wave wave equipadoequipado
com um com um indicadorindicador digital digital 
em em unidadesunidades metricasmetricas ouou
polegadaspolegadas

MedidorMedidor digital digital ajustajustáávelvel com 3 com 3 pontospontos
de de contatocontato nana superfsuperfííciecie inferior inferior 
com com micrometromicrometro digital com digital com 
resoluresoluççãoão de 0,0001mmde 0,0001mm



MedidorMedidor RollRoll--WaveWave

ModeloModelo LVDT LVDT dispondisponíívelvel
com com condicionadorcondicionador
opcionalopcional de de sinalsinal / display / display 
indicadorindicador de de picospicos e vales e vales 
com com sasaíídada analanalóógicagica parapara
plotterplotter



MediMediççãoão onon--Line com o RollLine com o Roll--WaveWave
LINLIN--20032003
TotalmenteTotalmente automatizadoautomatizado, , altaalta
velocidadevelocidade de de aquisiaquisiççãoão, , 
medimediççãoão em tempo real em tempo real dasdas
distordistorççõesões

InstaladoInstalado nana ssáíáídada do do 
fornoforno, , fornecefornece rráápidaspidas, , 
precisasprecisas e e repetrepetííveisveis
medimediççõesões

Interface Interface amigamigáávelvel cujacuja a base a base 
éé um software Windowsum software Windows

PodePode ser ser operadooperado porpor
pessoaspessoas nãonão especializadasespecializadas

ResoluResoluççãoão de 1 de 1 mdptmdpt



ServiServiççoo de de engenhariaengenharia e e 
treinamentotreinamento

•• LaboratLaboratóóriorio equipadoequipado com com sistemassistemas e e materiasmaterias de de úúltimaltima
gerageraççãoão com com disponibilidadedisponibilidade de de grandegrande gamagama de de 
dimensõesdimensões

•• Os testes Os testes sãosão realizadosrealizados utilizandoutilizando osos mméétodostodos aprovadosaprovados pelapela
ASTMASTM



InstrumentosInstrumentos de de manutenmanutenççãoão e e pepeççasas de de reposireposiççãoão

ServiServiççoo de de engenhariaengenharia e e 
treinamentotreinamento



TreinamentoTreinamento parapara ananááliselise de de tensãotensão sãosão oferecidosoferecidos nana teoriateoria e e 
prprááticatica, , atravatravééss do webpage do webpage ouou em em suasua ffáábricabrica

ServiServiççoo de de engenhariaengenharia e e 
treinamentotreinamento



ServiServiççosos de de calibracalibraççãoão e e certificadoscertificados de de 
rastreabilidaderastreabilidade

ServiServiççoo de de engenhariaengenharia e e 
treinamentotreinamento



Preventive Maintenance Programs  Preventive Maintenance Programs  

Protect your investment

Ensure product quality

Avoid unscheduled downtime

Free up personnel

Enjoy priority service


