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SEJA BEM-VINDO ( A ) A TECLAGO
Fundada em 1999 a Teclago tem como foco de seus negócios a
fabricação de equipamentos para laboratórios metalográficos e
seus consumíveis, bem como outros itens de máquinas especiais
de uso para produção e controle de qualidade entre outros serviços
de produção especial. Seu parque Industrial possui hoje cerca de
1.100m² de área construída com sede própria no município de Vargem Grande Paulista, dentro da região metropolitana de São Paulo.

ESTRUTURA DE NOSSO POLO INDÚSTRIAL
A TECLAGO realiza diversos serviços voltados para
o setor industrial. Estamos providos com equipamentos de alta tecnologia como por exemplo: máquina de
corte por jato de água controlada por software de alta
precisão, tornos CNC e mecânico, fresa ferramenteira com comando numérico, furadeira industrial de
bancada, serra mecânica, entre outros equipamentos.

Nossa equipe de colaboradores é composta de profissionais
capacitados empenhados em oferecer aos nossos clientes
serviços de altíssima qualidade.

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
Empresas privadas nos setores de autopeças, siderurgia, mineração, fundição, montadoras de veículos, indústrias
de base, petrolíferas, usinagens, estamparias entre outras. No setor de educação, escolas de nível técnico e universitário que oferecem treinamento técnico em controle de qualidade a seus alunos. E por fim no setor de pesquisa, como por exemplo, centros de pesquisa para desenvolvimento de novos materiais ou aprimoramento dos já
existentes. Já atendemos grandes empresas como: Gerdau, CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), BoschRexroth, Vale S.A, Irwin, Singer do Brasil, Tungstek do Brasil, Dow Corning, THK do Brasil, Belgo Bekaert, UFG entre outras empresas.
Trabalhamos também com licitações publicas, onde temos equipamentos em várias entidades de ensino tais como: SENAI, UNIVERSIDADES FEDERAIS e PRIVADAS, INSTITUTOS FEDERAIS , ÓRGÃOS DE PESQUISAS
COMO IPT e CPRM, entre outros.

Acesse nosso site: http://www.teclago.com.br
TECLAGO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ® - Estrada da Lagoinha nº175—Lagoa—Vargem Grande Paulista-SP—CEP 06730-000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( Outsourcing )
Confira nossos principais serviços:
 Corte por Jato de água (WaterJet);
 Serralheria Industrial;
 Calderaria Leve;
 Usinagem em geral;
 Pintura;

TEMOS SERVIÇOS DE USINAGEM E CORTE POR JATO
D’ÁGUA DE ALTA PRECISÃO, CONSULTE NOSSO SETOR COMERCIAL.

Também fazemos RETROFIT:
 Reformas e upgrade de equipamentos nossos ou não. Sob consulta.

ANTES
DEPOIS

ANTES
DEPOIS

Acesse nosso site: http://www.teclago.com.br
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LINHA DE CORTADORAS
CM120

CM40
Cortadora metalográfica
com capacidade de corte
de até Ø40 mm.

*Disponível também
corte de até Ø60 mm.

Cortadora metalográfica
com capacidade de corte
de até Ø120 mm.

para

CMA120

CMD40

Cortadora metalográfica
automática com capacidade de corte de até
Ø120 mm. Disponível
também para corte de
vidro.

Cortadora automática para
corte de metal duro com
capacidade de corte de
até Ø40 mm.
*Disponível também na versão com velocidade variável.

CBR100

CM60

Cortadora automática para
corte de blocos refratários
com capacidade de corte
de até Ø100 mm.

Cortadora metalográfica
com capacidade de corte
de até Ø60 mm.
*Disponível também na versão com velocidade variável.

CTG120

CM80

Cortadora
automática
para testemunho geológico com capacidade de
corte de até Ø120 mm.

Cortadora metalográfica
com capacidade de corte
de até Ø80 mm.

*Disponível também na versão com velocidade variável.

CS100

CM100
Cortadora metalográfica
com capacidade de corte
de até Ø100 mm.
*Disponível também
na versão de bancada.

Cortadora
serralheiro
com capacidade de corte
de até Ø100 mm.

*Disponível também
na versão de
Ø75mm.
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LINHA DE EMBUTIDORAS METALOGRÁFICAS E PRENSAS ESPECTOMÉTRICAS
EM30D AUTO

EM30D
Embutidora metalográfica manual para amostras com diâmetro de
30 mm.

EM40D

Embutidora metalográfica
automática para
amostras com diâmetro
de 30 mm

EM40D AUTO

Embutidora metalográfica manual para amostras com diâmetro de
40 mm.

PCA 30

Embutidora metalográfica
automática para
amostras com diâmetro de 40 mm.

PPCA 30

Prensa manual compactadora de amostras
espectrométricas
de
diâmetro de 30 mm.

Prensa hidropneumática
compactadora de amostras espectrométricas de
diâmetro de 30 mm.

PPCA 40

PCA 40

Prensa manual compactadora de amostras
espectrométricas
de
diâmetro de 40 mm.

Prensa hidropneumática
compactadora de amostras espectrométricas de
diâmetro de 40 mm.
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LINHA DE POLITRIZES E LIXADEIRAS
DPM

PL01

Dispositivo de polimento múltiplo para politriz.
Disponível na versão
para 4 amostras de 40
e 6 amostras de 30
mm.

Politriz metalográfica de
uma velocidade com
pratos intercambiáveis
de Ø200 mm.
*Disponível também na versão dupla
(dois pratos) com motores independentes.

LM04

PL02E
Politriz metalográfica de
duas velocidades com
pratos intercambiáveis
de Ø200 mm.

Lixadeira metalográfica manual com sistema de lixamento por
vias úmidas com 4
pistas.

LC01

PL02ED
Politriz metalográfica de
duas velocidades na
versão dupla com motores independentes e
pratos intercambiáveis
de Ø200 mm.

Lixadeira metalográfica
de uma velocidade.
Possui sistema prático
de troca de lixas.
*Disponível com ou sem sistema
de refrigeração.
#Disponível também na versão
dupla.

LCVV

PVV

Lixadeira metalográfica
de velocidade variável
(100-1.600 RPM). Possui sistema prático de
troca de lixas.

Politriz metalográfica de
velocidade variável (501000 RPM) com pratos
intercambiáveis
de
Ø200 mm.

*Disponível com ou sem sistema de refrigeração.

LCVVD

PVVD
Politriz metalográfica de
velocidade variável (501000 RPM) na versão
dupla com motores independentes e pratos
intercambiáveis
de
Ø200 mm.

Lixadeira metalográfica
de velocidade variável
(100-1.600 RPM) na
versão dupla. Possui
sistema prático de troca
de lixas.
*Disponível com ou sem sistema de refrigeração.

 Todas as politrizes estão disponíveis também na versão com pratos de Ø300 mm, monofásica ou trifásica com tensão de 220v.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS PARA SERRALHERIA INDUSTRIAL COM LAUDO NR12
LIXADEIRAS DE CINTA COM E SEM SISTEMA DE EXAUSTÃO

Lixadeiras de cinta fabricadas e adequadas a
norma NR12 fornecidas com laudo e ART. Disponível com ou sem sistema de exaustão autônomo, compatível com lixas de 1500mm X
150mm. Equipamento de alta performance, robusto e para uso industrial, fabricado no Brasil.

MOTO ESMERIL DE COLUNA

Moto esmeril fabricado e adequado a norma
NR12 fornecido com laudo e ART. Disponível
nas versões de 1, 2 e 3CV. Equipamento de alta
performance, robusto e para uso industrial, fabricado no Brasil.

CORTADORAS TIPO POLICORTE

Cortadoras tipo policorte fabricadas e adequadas a norma NR12 fornecidas com laudo e ART.
Disponível com capacidade de corte reto de
100mm e 75mm. Equipamento de alta performance, robusto e para uso industrial, fabricado
no Brasil.
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BANCADA PARA LABORATÓRIO - TECLAGO

BANCADA - TECLAGO
 Estrutura em tubo quadra-

do com pintura eletrostática a pó, garantido alta durabilidade e resistência a
corrosão.;

 Tampo em ardósia polida,

visual moderno, fácil limpeza e resistente a determinados produtos;

Bancada para laboratório fabricada com estrutura em tubos quadrados de aço com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão e com
tampo em ardósia polida. Bancada com cubas em aço inox e torneiras em ABS de alta qualidade. A bancada Teclago pode ser utilizada
em laboratórios de análise metalográfica, análise de solda entre outros e possui tubulação de entrada de água, saída de esgoto e circuitos elétricos incorporados para ligação dos equipamentos. Também
conta com pés emborrachados com regulagem para nivelamento. Podemos fabricar a bancada sob medida, consulte nosso departamento
comercial.

 Circuitos elétricos integra-

dos na bancada, para ligação dos equipamentos;

 Tubulação de entrada de

água com torneira para
abastecimento do reservatório de cortadoras metalográficas;

 Tubulação de esgoto incor-

porada a bancada;
 Cubas em inox que possibi-

litam lavar peças e é resistente há certos tipos de
produtos químicos;

 Torneiras em ABS de alta

qualidade;
 Pés

emborrachados com
sistema de nivelamento;

 Atende vários tipos de la-

boratórios;

* A bancada não inclui os equipamentos, foto apenas ilustrativa.

 Possibilidade de fabricação

sob medida;
 Fácil instalação;
 Garantia de 12 (doze) me-

ses.

Tel: (11)4158-9225
Email: vendas@teclago.com.br
www.teclago.com.br

DIMENSÕES
LARGURA
COMPRIMENTO
ALTURA

1000 mm
3500 mm
850 mm
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ALGUNS PROJETOS ESPECIAIS
CORTADORA PARA TESTE DE DISCOS CATD450
Cortadora desenvolvida para teste de discos diamantados
de diversos tamanhos. O equipamento é todo automatizado
com comandos acionados por CLP. A programação do equipamento é realizada através de IHM touchscreen com software de última geração. O processo de funcionamento é
bastante prático: Após colocar a proteção de disco adequada e ajustar a peça a ser cortada e com a tampa do equipamento fechada, realiza-se a programação no IHM e aciona o
início do processo através do touchscreen e o equipamento
fará todo o processo programado de forma automática. O
equipamento possuí contrapesos que tracionam o avanço
do disco contra a peça, se houver diminuição na eficiência
do disco, o equipamento para e avisa o operador. Equipamento fornecido com laudo NR12.

CORTADORA DE ENGRENAGENS CEA40
Cortadora especial para corte de engrenagens em alta precisão. Seu funcionamento é todo automatizado. O processo de
funcionamento é bastante prático: quando aciona-se a máquina, através do IHM aciona-se a tecla "REFERENCIAR",
após o referênciamento a porta frontal de acesso é aberta
automaticamente, o operador coloca a peça sobre o berço
(suporte), aciona o botão lateral de liberação da porta, abaixa a porta até seu travamento, então o equipamento aciona
o cilindro pneumático automaticamente, prende a peça de
modo centralizado fechando as garras, inicia o giro da peça,
aciona disco de corte em direção a peça e ao mesmo tempo
libera o fluído de refrigeração, após o fim do corte o processo
se desfaz exatamente na mesma ordem de modo inverso e a
tampa se abre para a retirada da peça. Equipamento fornecido com laudo NR12.

CORTADORA METALOGRÁFICA AUTOMÁTICA
CMA120
Cortadora especial para corte metalográfico. Seu funcionamento é todo automatizado. O processo de funcionamento é
bastante prático: energiza-se o equipamento, a tampa abre
automaticamente, pressiona-se o botão de fechamento de
porta (verde, canto esquerdo) e fecha-se a porta manualmente, pressione o botão reset e referencia-se o equipamento através do comando no IHM, assim o equipamento estará
pronto para o uso.
A cortadora CMA120 proporciona um corte preciso, sem rebarbas e isento de queimas. Equipamento fornecido com
laudo NR12.

Acesse nosso site: http://www.teclago.com.br
TECLAGO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ® - Estrada da Lagoinha nº175—Lagoa—Vargem Grande Paulista-SP—CEP 06730-000

DISCOS ABRASIVOS - TECLAGO
DISCOS DE CORTE - ÓXIDO DE ALUMÍNIO ( AL 2O3 )
DIMENSÕES

MODELO

TELAS

DUREZA

A

B

C

TCM2

1,5 mm

230 mm

19 mm

1 Tela

De 15 a 35 HRC

TCM3

1,5 mm

230 mm

19 mm

1 Tela

De 35 a 50 HRC

TCM4

1,5 mm

230 mm

19 mm

1 Tela

Acima de 50 HRC

TCM2

1,5 mm

250 mm

32 mm

1 Tela

De 15 a 35 HRC

TCM3

1,5 mm

250 mm

32 mm

1 Tela

De 35 a 50 HRC

TCM4

1,5 mm

250 mm

32 mm

1 Tela

Acima de 50 HRC

TCM2

2 mm

305 mm

32 mm

1 Tela

De 15 a 35 HRC

TCM3

2 mm

305 mm

32 mm

1 Tela

De 35 a 50 HRC

TCM4

2 mm

305 mm

32 mm

1 Tela

Acima de 50 HRC

TCM2

2,5 mm

350 mm

32 mm

2 Telas

De 15 a 35 HRC

TCM3

2,5 mm

350 mm

32 mm

2 Telas

De 35 a 50 HRC

TCM4

2,5 mm

350 mm

32 mm

2 Telas

Acima de 50 HRC

TCM3

3,5 mm

350 mm

32 mm

3 Telas

De 35 a 50 HRC

TCM4

3,5 mm

350 mm

32 mm

3 Telas

Acima de 50 HRC

Dica TECLAGO: Utilize o
Líquido Refrigerante TECLAGO durante o processo de
corte para auxiliar na refrigeração e obter um melhor
desempenho com ótimo acabamento.

DISCOS DE CORTE - CARBETO DE SILÍCIO ( SiC )

MODELO

DIMENSÕES
A

B

C

TCM-CS

1,5 mm

230 mm

19 mm

TCM-CS

1,5 mm

250 mm

32 mm

TCM-CS

2 mm

305 mm

32 mm

Cortadoras TECLAGO e seus respectivos discos
Ø 230 mm Atende a cortadora CM40
Ø 250 mm Atende a cortadora CM60
Ø 305 mm Atende as cortadoras CM80, CM100SB e CM100
Ø 350 mm Atende a cortadora CM120



Fornecemos discos com medidas especiais e de outros materiais.
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CONSUMÍVEIS PARA EMBUTIMENTO METALOGRÁFICO - TECLAGO
EMBUTIMENTO À FRIO

Resina acrílica com catalisador.

Moldes para embutimento.

Resina poliéster com catalisador.

Resina: Fornecida em frasco com 500g.

MEDIDAS DOS MOLDES

Resina: Fornecida em frasco com 900g.

Catalisador: Fornecido em frasco de
250ml.

Ø30 mm, Ø40 mm e Ø50 mm.

Catalisador: Fornecido em frasco de
100ml.

EMBUTIMENTO À QUENTE
Baquelite: Resina quimicamente estável e resistente ao calor. Chamado tecnicamente de polioxibenzimetilenglicolanhidrido. É formado pela combinação de polimerização de fenol (C6H5OH) e formaldeído ou aldeído fórmico (HCHO), onde passam por alta pressão e
temperatura, formando um material rígido e homogêneo.
Fornecido em embalagem de 5Kg nas cores preto, marrom ou azul.

Cores

Baquelite

Resina Acrílica: Resina acrílica termoplástica, de média contração. Para
embutimentos .

Fornecido em embalagem de 500g .

Resina Acrílica

Desmoldante: Utilizado tanto no embutimento à frio como no quente.
Desmoldante que falicita a remoção da amostra. O Desmoldante TECLAGO
é indispensável durante o processo de embutimento da amostra.

Fornecido em embalagem de 400ml . Sem silicone

Desmoldante
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KIT PARA EMBUTIMENTO DE AMOSTRAS ( frio )
KIT PARA EMBUTIMENTO DE AMOSTRAS ATRAVÉS DE MÉTODO A FRIO. O KIT É COMPOSTO DE:

 03 Moldes de silicone de 30mm de diâmetro;
 01 Molde de silicone de 40mm de diâmetro;
 01 Molde de silicone de 50mm de diâmetro;

 1 Kg de Resina acrílica em pó;

 500 ml de Catalisador

 400 ml

para resina acrílica;

de Desmoldante. Sem silicone.

Acesse nosso site: http://www.teclago.com.br
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LIXAS - TECLAGO
LIXAS REDONDAS - CARBETO DE SILÍCIO

( SiC )
DIÂMETRO

* As lixas podem ser fornecidas com ou sem adesivo.

LIXAS EM FOLHA OU TIRAS - CARBETO DE SILÍCIO

( SiC )

* As lixas podem ser fornecidas com ou sem adesivo.

LIXAS DE CINTA

** *Atende equipamentos com ou sem refrigeração .

GRANA

* Ø 200 mm

80

* Ø 200 mm

100

* Ø 200 mm

120

* Ø 200 mm

150

* Ø 200 mm

180

* Ø 200 mm

220

* Ø 200 mm

320

* Ø 200 mm

400

* Ø 200 mm

500

* Ø 200 mm

600

* Ø 200 mm

800

* Ø 200 mm

1000

* Ø 200 mm

1200

* Ø 200 mm

2000

DIMENSÕES ( tira )

DIMENSÕES ( folha )

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

80

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

100

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

120

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

150

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

180

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

220

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

320

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

400

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

500

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

600

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

800

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

1000

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

1200

50 x 275 mm

* 225 X 275 mm

2000

DIMENSÕES

GRANA

***910 X 100 mm

60

***910 X 100 mm

80

***910 X 100 mm

100

***910 X 100 mm

120

***910 X 100 mm

150

***910 X 100 mm

180

***910 X 100 mm

220

***910 X 100 mm

320

***910 X 100 mm

400

GRANA
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CONSUMÍVEIS PARA POLIMENTO - TECLAGO
PASTAS DE DIAMANTE
MICRON ( µm )

CONTEÚDO

0,25

6g

1

6g

3

6g

6

6g

9

6g

15

6g

LUBRIFICANTES
Dispersante para utilização com pasta de diamante.
Fornecido em frascos de 100 ml e 1 litro
Azul: Para polir materiais ferrosos;
Vermelho: Para polir materiais não ferrosos;

ALUMINA EM SUSPENSÃO

REFERÊNCIA

COR

MICRON ( µm )

Nº 2

VERDE

0,05

Nº 3

ROSA

0,3

Nº 4

AZUL

1

PANOS PARA POLIMENTO COM ALUMINA OU PASTA DE DIAMANTE
AZUL CLARO

AMARELO

VERMELHO

AZUL ESCURO

1µm

3µm

6µm

-

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Aplicação :
Pasta

Aplicação :
Pasta

Aplicação :
Pasta

Aplicação : Alumina
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MICROSCÓPIO DIGITAL PORTÁTIL TEC413 - TECLAGO
TEC413- TECLAGO
 Interface USB 2.0;
 Resolução de 5.0 megapixel
(2560 X 1920);

 Ampliação ajustável de 10X até
200X;

 Iluminação por 8 LED’s brancos;
 Taxa de quadros de até 30 fps;
 Transmissão de alta velocidade
da imagem via USB;

 Software Tec Capture com potencialidade de medida (várias ferramentas);

 Captura de imagem em vídeo ou

Microscópio digital portátil de alta definição para captura de imagem e vídeo,
com conexão de alta velocidade através de porta USB 2.0, projetado para uso
profissional nos mais diversos seguimentos, com aumento de 20X – 220X contínua com reconhecimento de ampliação automática que aumenta a precisão da
leitura das medições e iluminação através de 8 LEDS brancos. Com de sistema
de polarização que permite filtrar a luz, proveniente dos LEDs, diminuindo o
reflexo da superfície do objeto, proporcionando melhor visualização da área a
ser examinada. Ideal para utilização em metais, superfícies de alta luminosidade, dermatologia, entre outros. Este recurso permite filtrar a luz, proveniente
dos LEDs, diminuindo o reflexo da superfície do objeto, proporcionando melhor
visualização da área a ser examinada. Ideal para utilização em metais, superfícies de alta luminosidade, dermatologia, entre outros. Acompanha poderoso
software “TEC CAPTURE”, com sistema de medição precisa e calibração feita
automaticamente pelo software, sendo necessário apenas digitar a quantidade
de vezes que a imagem está sendo aumentada ou fotografar a régua de calibração e traçar a medida desejada que a ampliação é calculada automaticamente.

foto com opção de ser salvas e
enviadas através de email;

 Compatível com: a partir do
Windows XP;

 Com polarização que permite
filtrar a luz, proveniente dos
LEDs, diminuindo o reflexo da
superfície do objeto, proporcionando melhor visualização da
área a ser examinada;

Suporte

 Suporte para adaptação do microscópio;

 12 meses de garantia;
Penetração de solda.

Prensagem de terminal elétrico

Placa de circuito eletrônico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COMPRIMENTO
105 mm
DIÂMETRO
32 mm
PESO
125 g
ALIMENTAÇÃO
USB 2.0

Adaptador longo para trabalhar a distância;
Adaptador fechado que permite trabalhar

em contato com o material sem contaminação do equipamento;
Adaptador com difusor de luz;
Adaptador com câmara escura para trabalhar apenas com a iluminação do microscópio;
Adaptador padrão

ACOMPANHA PODEROSO SOFTWARE “TEC CAPTURE”

Tel: (11)4158-9225
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MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO INVERTIDO MC-B100
MCB100-TECLAGO
 Cabeçote: Trinocular, tipo Siendentopf, inclinada a 45º e saída para
fototubo;

 Oculares: Um par WF10x/18mm
(aumento 10x e campo amplo de
18mm) e uma peça WF10X com retículo de cruz 0,1mm;

 Objetivas Metalográficas Planacromáticas: 4x, 10x, 20x e 40x (100x
seco-sob encomenda);

 Estativa: metálica reforçada com
base de grande porte;

 Platina Móvel: Área de 172x142mm,
com mobilidade (30x30mm), com
comanda a direita,condensador e
charriot ;

Microscópio Metalográfico Invertido MC-B100 Teclago. Com óptica corrigida ao infinito composto de estativa com base e coluna construída
com liga de alumínio. Possui cabeçote trinocular com saída para a utilização de câmeras. Equipado com oculares de campo amplo e controle
de dioptria e alojamento de retículos. O tubo de observação é do tipo
"siedentopf" com inclinação de 30 graus e distância interpupilar de 55 a
75mm. Platina móvel. Revólver (porta-objetiva) invertido para até 4 objetivas. Equipado com objetivas planacromáticas. Iluminação halogena
com lâmpada de 12vx20w. Ideal para trabalhos onde a iluminação é essencial para uma visualização uniforme e clara. Conjunto de micrométrico com sensibilidade de 0,002mm por rotação e macrométrico com
40mm por rotação. Controle de torque e trava de segurança, incluídos
no conjunto de macromicrométrico.

 Sistema de Charriot: Coaxial xy,
milimetrado/graduado;

 Iluminador: Luz Incidente em halogênio 12vx20w;

 Controle de Intensidade de Luz:
Eletrônico;

 Ajuste: Interpupilar 55-75mm;

ENTRADA TRINOCULAR
PARA CÂMERA

 Enfoque: Macro e micrométrico, ajustes de altura bilaterais com divisão;

 Revólver: Reverso com suporte para
4 objetivas;

 Tubo Adaptador: Foto-tubo trinocular;

 Sistema de Polarização: Analisador
rotativo 360º. Polarizador e analisador;

 Alimentação: Bivolt automático
85~265v - 50/60hz

 12 (doze) meses de garantia;
 Manual em Português (Brasil).
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ESTEREOMICROSCÓPIO PROFISSIONAL TRINOCULAR ME200TR

ME200TR—TECLAGO

Estereomicroscópio trinocular (entrada trinocular específica para câmera de
captura) de uso profissional comumente utilizado para educação, inspeção industrial, pesquisa, análise de solda e outros. Equipamento de categoria superior

 Sistema de iluminação embutida.

com grande robustez e sistema óptico de alto desempenho produzindo imagens nítidas
em qualquer ampliação. Equipado com dupla iluminação (transmitida e refletida) por
sistema de LED com controles independentes de intensidade luminosa.

Duplo-Iluminador LED de alto
brilho 2W com ajuste de intensidade.

 Iluminação: Refletida e transmitida equipada com sistema LED
com controles individuais de
intensidade luminosa.

 Alimentação bi-volt automático
85 - 240V
50/60Hz;

~

0.85/0.45A

 Focalização: Manual com duplo
comando lateral;

 Tubo de Observação: Tipo Trinocular; Campo Amplo de 22 mm;
Inclinado a 45°; Faixa de ajuste
da distância interpupilar: 55mm75mm;

 Objetiva Zoom: 0,8x – 5x;
Dimensões Aproximadas:

 Montado: 380mm(A) x 300mm
(P) x 300mm(L).

Qualidade Óptica: Lentes objetivas parfocais acromáticas com sistema zoom regulável na faixa de 8 a 50 vezes de aumento combinadas com oculares de campo amplo
(20mm) de 10x de aumento e sistema óptico tipo Greenough. Duplo ajuste de dioptria
e interpupilar de 55mm a 75mm. Aumento máximo 200x (combinado com lentes auxiliares 2x e oculares de 20x vendidas separadamente).
Conforto: O design ergonômico resistente a vibração e o sistema de iluminação de
desempenho superior tornam os estereosmicroscópios Bioptika L60 LED ideais para
visualizações de longa duração. A iluminação por LED produz luz de cor natural constante e sem variações exigindo menos esforço dos olhos. Cabeçote com inclinação de
45°.
Tubo Ocular Aprimorado: Tubo ocular inclinado em 45° que garante uma visualização confortável para operadores de qualquer biótipo. Permitindo um ajuste interpupilar de 55 a 75mm.

Dupla iluminação (transmitida e refletida) por
sistema de LED com controles independentes
de intensidade luminosa.
ENTRADA TRINOCULAR PARA CÂMERA

Dioptria e interpupilar de
55mm a 75mm

 Na embalagem: 510mm(A) x
360mm(P) x 350mm(L)
Peso Aproximado:

 Montado: 6,5kg;
 Na embalagem: 7,5kg.
Garantia:

 12 (doze) meses de garantia;
 Manual em Português (Brasil).

Tel: (11)4158-9225
Email: vendas@teclago.com.br
www.teclago.com.br

TECLAGO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ® - Estrada da Lagoinha nº175—Lagoa—Vargem Grande Paulista-SP—CEP 06730-000

CÂMERA DIGITAL CMOS - TECLAGO DE 5 MEGAPIXELS

Câmera CMOS Digital Colorida, 5.0 MP, com software para captura e análise de imagens e
saída USB para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópios de diversas marcas
existentes no mercado (uso universal).

CMOS - TECLAGO—5MP
Resolução: 5.0 megapixels (5.000 pixels);
Sensor: Micron, MT9P031;
Tamanho do Sensor: 1/2.5"
Tamanho do Pixel: 2.2 x 2.2 um
Resolução Máxima (H x V): 2592 X 1944
Modo de digitalização: Progressivo;
Controle da exposição: Manual / Automático;
Tempo de exposição: 1ms-0.8s;
Balanço do branco: Manual / Automático;
Compatível

com

Sistemas

Operacio-

nais: Windows / Linux / MAC;

Interface: USB2.0;
Dimensões: 65 x 86 x 37mm (profundidade x largura x altura);

Peso: 220g.
O conjunto é composto por:
• 01 câmera cmos 5.0mp (megapixels);
• 01 manual de instruções;
• 01 lente de 0.5x com adaptador de 23.2mm, 30mm e
30.5mm;
• 01 lamina para calibração;
• 01 cabo usb;
• 01 software para captura e processamento de imagens.
Tel: (11)4158-9225
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SOFTWARE METALOGRÁFICO ELECTRON VERSÃO SE4 - TECLAGO
Electron SE4 - TECLAGO


Operações Básicas
Seleção de múltiplos dispositivos de vídeo;
Ajuste de brilho e contraste;
Sistema de calibração para múltiplas ampliações;
Zoom Digital e tela cheia;
Inserção de escala de referência;
Aba de botões retráteis;
Medições Lineares;
Tabela Dinâmica o qual permite exportar para
Excel.



Aplicativos e Módulos
Medição de camadas linear;
Medição no espaço;
Medição de área FASES múltiplas;
Relatório com imagens coloridas;
Tamanho de grão ASTM E-112;
Análise de nódulos por mm2;
Classificação de grafitas por área;
Classificação de grafita por forma;
Contagem de nódulos perfeitos;
Percentagem de grafita;
Nodularização;
Análise de inclusões;

Software de análise de imagens quantitativo Electron Versão SE4 nacional
totalmente em português desenvolvido no BRASIL com possibilidade de calibrar até 10 ampliações diferentes para utilização em qualquer microscópio
novo ou usado. Fornecido com o kit um adaptador para trinocular ou binocular
(removendo-se a ocular) podemos trabalhar com imagens salvas (através de
uma câmera digital e uma placa de interface USB não inclusas) medir interativamente com escala de medição em mícron além de determinar valores percentuais de inclusões em uma determinada área pré estabelecida em mícrons
quadrados. O software pode ser instalado em plataforma Windows XP, 7 ou 8
e permite, uma vez selecionada a objetiva, medir com o acionamento do mouse
em qualquer posição no espaço linearmente ou em uma área, e determinar
através de separação manual (ou automática dependendo da rotina escolhida)
o percentual de objetos via diferencial de cor e consequente cálculo percentual
entre ambos. Desta forma podemos determinar inclusões, camadas depositadas, espessuras ou outras imagens gerando um relatório dimensional com
imagens e cotas multicoloridas destacadas por numeração.

Análise Percentual (Fases múltiplas)
Contagem de fases mm² (perlita,
ferrita, carbonetos, etc.), análise
dos elementos com utilização de
contraste de imagem (com ajustes
manuais. inclusos ao automático).



Tamanho de grão conforme ASTM
E-112
Análise dimensional conforme a norma;
Exposição da imagem coletada com classificação conforme a norma;
Aplicação da imagem coletada em comparação
com a grade da norma.



Rotinas para Fundições
Rotina extra de análise de nodularização;
Contagem de nódulos por mm²;
Análise do tamanho de nódulos;
Classificação dos nódulos conforme formato;
Contagem de nódulos perfeitos;
Análise percentual de nódulos;
Porcentagem de grafita (para fofo cinzento);
Elaboração de relatório com dados acima e
gráficos coloridos.

Licença
Definitiva

PARA 1 PC
Normas de Referência do Software:



Tamanho de Grão (Grain Size)
ASTM E 112 – Standard Test Methods for Determining Average Grain Size
ASTM E 1392 – Standard Test Methods for Determining Average Grain Size
Using
Semi-automatic and Automatic Image Analysis
EN / ISO 643 – Steel – Micrographic Determination of the Ferritic or Austenitic
Grain Size



Tamanho de Grafita (Graphite Size)
ASTM A 247 – Standard Test Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in
Iron Castings
ABNT 6593 – Morfologia de Grafita em Ferros Fundidos

Edição de Imagem
Inversão, deletar objetos, juntar objeto, rotular
objeto, ignorar objeto nas bordas da imagem, e
sobreposição de objetos sobre o fundo.

Relatório

Confecção de relatório PDF com imagens coloridas, relatórios com gráficos coloridos e em
forma bar Graf, sistema de alteração de dados
do relatório padrão e colocação de logotipo
Personalizado.

www.teclago.com.br

Percentual de Fase (Volume Phase Fraction)
ASTM E 562 – Determining Volume Fraction by Systematic Point Count
ASTM E 1245 – Determining the Inclusion or Second-Phase Constituent Content.
RECOMENDAÇÃO MÍNIMA
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