
Equipamentos de Medição da Espessura de Revestimento    
         FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40 
    A solução flexível para as suas aplicações de medida.

DELTASCOPE® FMP10

ISOSCOPE® FMP10
DUALSCOPE® FMP20

DELTASCOPE® FMP30
ISOSCOPE® FMP30

DUALSCOPE® FMP40

Espessura de Revestimento  Ensaio de MateriaisMicrodurezasAnálise de Materiais



Medição topo de gama em espessuras de revestimento

2 Instrumentos de Medição da Espessura de Revestimento FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40 

A nova geração de equipamentos portáteis com son-
das intermutáveis permitem a medição de revestimen-
tos de forma não destrutiva e com grande exatidão. 
Para o Controlo da Qualidade, num processo de 
fabrico ou inspeção de receção de amostras, aleató-
rias ou lotes completos, este equipamento de fácil uso  
tem a solução para as suas necessidades.

Usando um design modular, irá encontrar um equipa-
mento e uma sonda adequados às suas necessida-
des. Selecione o equipamento apropriado da nova 
série FMP (ver tabela) baseado no tipo de medição e  
combine-o com uma extensa gama de sondas de alta 
precisão.

Caraterísticas Especias:
•	Medição	da	Espessura	de	Revestimento	não	destru- 
 tiva de acordo com o método de medição de indu- 
 ção magnética e/ou correntes de Foucault.
•	Reconhecimento	 automático	 da	 sonda	 e	 do	 mate- 
 rial base.
•	Equipamento	 de	 estrutura	 robusta	 e	 com	 visor	 de 
 alto contraste.
•	Equipamento	de	fácil	uso	com	grande	capacidade 
  de avaliação.
•	Comunicação	USB	com	PC	e	 impressora	 	para	os 
  modelos FMP30 e FMP40.
•	Sondas	com	tecnologia	inovadora	de	alta	precisão	 
 para os diversos tipos de medida e com formas 
  complexas.

Monitorização da qualidade nos pistons de um motor, logo após o 
processo de fabrico, usando a sonda  FTA 3.3 H

Medição da espessura de revestimento de pintura usando a 
sonda dual FD10

Medição usando sonda interna FAI 3.3-150
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Método de indução 
magnética 

(DIN EN ISO 2178)

DELTASCOPE® FMP30 DUALSCOPE® FMP40 ISOSCOPE® FMP30

DELTASCOPE® FMP10 DUALSCOPE® FMP20 ISOSCOPE® FMP10

Inter-
mutáveis

DELTASCOPE® DUALSCOPE® ISOSCOPE®Sondas Armazenamento 
de medições

Avaliação 
estatística

Estratégias 
de medição

Até 
100

•	Exibição	dos		
 valores estatís- 
 ticos mais signi- 
 ficativos (número  
 de medições,  
 valor médio,  
 desvio standard,  
 mínimo, máximo,  
 capacidade) e  
 valores específi- 
 cos.
•	Monitorização		
 das tolerâncias
•	Avaliação	gráfica

•	Aquisição	de	leituras		
 simples
•	Exibição	das	leituras		
 em contínuo
•	Medição	de	área
•	Múltiplas	medições
•	Medição	automática
•	Modo	Matrix

•	Exibição	dos		
 valores estatís- 
 ticos mais signi- 
 ficativos (número  
 de medições,  
 valor médio,  
 desvio standard,  
 mínimo, máximo,  
 capacidade).

•	Aquisição	de	leituras		
 simples
•	Exibição	das	leituras		
 em contínuo1

Métodos das correntes 
de Foucault e indução 

magnética

Método das correntes 
de Foucault 

(DIN EN ISO 2360)

Ex.: Zinco sobre ferro Ex.: Zinco sobre ferro, pintura 
sobre alumínio

Ex.: Pintura sobre 
alumínio

A capacidade de medida varia dependendo da sonda utilizada. A espessura da medição de revestimento é possível entre 0 – 30mm.

DELTASCOPE® FMP10 ou FMP30
Estes Equipamentos são utilizados na medição de  
revestimento metálicos não-ferrosos, por ex: crómio,  
cobre e zinco bem como pintura, verniz, enamel ou 
revestimento plástico em ferro ou aço.

ISOSCOPE® FMP10 ou FMP30
Estes Equipamentos são utilizados na medição da pin-
tura, verniz ou revestimento plástico bem como reves-
timentos anódicos aplicados em bases metálicas não-
ferrosas.

DUALSCOPE® FMP20 e FMP40
Estes Equipamentos foram concebidos para o reco-
nhecimento	automático	do	 tipo	de	base	e	a	 integra-
ção de ambos os métodos de medição. Através do 
uso de ambos os métodos de medição, revestimentos 
duplos (verniz/zinco) em aço podem ser medidos 
numa simples operação obtendo valores independen-
tes para o zinco e o verniz.

Na nova série FMP encontrará o equipamento adequa-
do	às	suas	necessidades.	Escolha	o	equipamento	em	
função do revestimento a medir e da respetiva base.
Depois, decida se necessita de um equipamento tradi-
cional (FMP10/FMP20) ou se pelo contrário necessita 
de um equipamento mais sofisticado com memória, 
gráficos e avaliação estatística (FMP30, FMP40).

Visão geral dos Equipamentos FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40

DUALSCOPE® FMP40 usando a sonda FDX10 no exterior



FMP10  e  FMP20

Principais caraterísticas:
•	Podem	usar	sondas	de	ambos	os	métodos.
•	Reconhecimento	automático	da	sonda.
•	Reconhecimento	automático	do	material	base		
 ( FMP20 ).
•	Equipamento	de	fácil	manuseamento.
•	Porta	USB	para	transferência	de	dados	para	PC.
•	Grande	ecrã	de	alto	contraste	com	240x160	pixeis.
•	Equipamento	pronto	a	medir	logo	após	ligação.	
•	Medição	instantânea	após	colocação	da	sonda.	
•	Sinal	sonoro	ao	efetuar	medição.
•	Fácil	adaptação	à	forma	da	amostra	através	da	
 correção do ponto Zero ( normalização ).
•	Fácil	calibração	usando	um	ou	dois	padrões.	
•	Calibração	principal	em	casos	especiais.Ex.:	peças		
 com geometria complexa.
•	Auto-off	ou	trabalho	contínuo	opcional.	
•	Possibilidade	de	emitir	alarmes	(	ex:	bateria	fraca	).
•	Possibilidade	de	bloquear	teclado/restrição	do
  modo operativo.
•	Capa	de	proteção	de	teclas	não	necessárias	
 durante a medição. 
•	Possibilidade	de	seleção	de	várias	línguas.
•	Unidades	de	medição	em	microns	ou	milímetros.

Memórias 
•	Possibilidade	 de	 armazenamento	 dos	 valores	 de 
  medição, incluindo a calibração.

Estatística e avaliação 
•	Apresentação	 da	 média,	 desvio	 padrão,	 mínimo,	 
 máximo, outros.

Estratégia de Medição
•	Ponto	a	ponto.
•	Medição	de	superfícies	em	contínuo.

Equipamentos de Medição da Espessura 
de	Revestimento	DELTASCOPE® FMP10, 
ISOSCOPE® FMP10, DUALSCOPE® FMP20

4 Instrumentos de Medição da Espessura de Revestimento FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40 

A nova série de equipamentos FMP apresenta, mesmo 
nos modelos base FMP10 e FMP20 uma apreciável 
tecnologia de medição com elevada precisão. Estes  
equipamentos são muito fáceis de usar/operar e  
simultaneamente muito robustos adaptando- se a todas 
as necessidades com as suas sondas intermutáveis. Os 
principais valores estatísticos são apresentados no 
ecrã para uma completa informação.

DELTASCOPE® FMP10 
-Zinco sobre ferro usando 
a sonda FGAB 1.3

ISOSCOPE® FMP10 usando a sonda FTA3.3-Cu – Placas de circuitos 
impressos, Placas de cobre

DUALSCOPE® FMP20 em peças anodizadas. Medição usando a 
sonda patenteada com curvatura compensada FTD3.3
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Equipamentos de Medição da Espessura 
de	Revestimento	DELTASCOPE® FMP30, 

ISOSCOPE® FMP30, DUALSCOPE® FMP40

Os novos equipamentos FMP30 e FMP40 são ainda 
mais versáteis que os modelos base FMP10 e FMP20.  
Caraterísticas adicionais tais como memória mais 
avançada para satisfazer qualquer tipo de aplicação 
/ cliente  bem como extensa análise gráfica e estatís-
tica fazem destes equipamentos ideais mesmo para as 
situações mais exigentes e complexas. Os limites de 
tolerância podem ser introduzidos nas aplicações e a 
produção pode ser analisada estatisticamente. O seu 
Controlo da Qualidade pode ser otimizado utilizando 
estratégias de medição apropriadas.

Caraterísticas do FMP30 e FMP40
( em adição ao FMP10 e FMP20 )

Caraterísticas do Equipamento:
•	Reconhecimento	automático	da	base	do	material
 (FMP40).
•	Aquisição	da	medição	através	de	uma	tecla	
 externa.
•	Opção	de	calibração	por	intermédio	de	um		
	 revestimento	desconhecido	(	apenas	no	método	de		
 indução magnética ).
•	Porta	USB	para	PC	e	impressora.
•	Bateria	ou	alimentação	por	transformador	
 ( opcional )

Memórias 
•	Memória	até	100	tipos	de	medição,	incluindo	a	
 calibração.
•	Memória	até	20.000	leituras.
•	Registo	de	leituras	até	4000	blocos.
•	Personalização	dos	blocos	com	data	e	hora.
•	Possibilidade	de	correção	de	qualquer	leitura	
 armazenada.
•	Interligação	de	Aplicações.
•	Software	MP-Name	para	designação	de	nomes		
 nas Aplicações.

Estatística e avaliação 
•	Apresentação	estatística	dos	valores	mais	significa- 
 tivos de cada bloco ou de resultados finais.
•	Apresentação	gráfica	como	histograma	Gaussiano.
•	Possibilidade	de	introdução	dos	limites	de	
 tolerância do processo e cálculo dos índices de  
 capacidade do processo associado cp e cpk.
•	Alarme	visual	e	sonoro	quando	os	limites	de		
 tolerância são excedidos.

Estratégia de Medição
•	Leitura	em	contínuo	com	apresentação	adicional 
 das leituras com uma barra analógica colocada  
 entre os limites de tolerância.
•	Capacidade	de	efetuar	uma	matriz	de	medição 
  para multi-pontos correlacionados.
•	Possibilidade	de	obter	leituras	médias	de	multi-	
 pontos.
•	Aquisição	de	leituras	através	da	medição	de	área:		
 leituras únicas são adquiridas até a sonda ser  
 levantada e apresentado um valor médio.
•	Medição	automática	sem	o	levantamento	da		
 sonda.
•	Exclusão	automática	de	leituras	erróneas.

DUALSCOPE® FMP40 
utilizando uma sonda 
FD13

ISOSCOPE® FMP30 
utilização da sonda 
FTA3.3

DELTASCOPE® FMP30 
utilização da sonda de 
dois pólos V7FKB4

DUALSCOPE® FMP40 utilizando a sonda FGA2H com mesa de 
medição – medição de peças cilíndricas com precisão



Em primeiro lugar a combinação entre o revestimento 
e a base é decisiva para a seleção da sonda apro-
priada. Adicionalmente, outros aspetos importantes 
para a seleção da sonda são a espessura do reves-
timento e o material da base, as dimensões da área 
a medir bem como a geometria e as condições da 
superfície da amostra. A sonda com curvatura com-
pensada ( método de correntes de Foucault ) está dis-
ponível para peças com diferentes curvaturas. Sonda 
com dois pólos oferecem resultados mais exatos em 
superfícies rugosas. Cada um dos equipamentos da 
serie FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40 podem ser 
adaptados individualmente aos seus requisitos, atra-
vés da simples mudança da sonda.

O diagrama seguinte mostra os critérios de seleção 
de sondas mais apropriados. Existem mais de 100 
tipos de sondas para as mais diversas áreas de apli-
cação.	 Técnicos	 da	Helmut	 Fischer	GmbH	 desenvol-
vem sondas individuais para aplicações especiais.

6 Instrumentos de Medição da Espessura de Revestimento FMP10, FMP20, FMP30 e FMP40 

Sondas de alta precisão

A qualidade da solução de um problema metrológico 
depende de diversos fatores. Inclui a própria seleção 
da	 sonda	e	a	 sua	qualidade.	Helmut	 Fischer	GmbH	
oferece uma enorme variedade de sondas de alta 
precisão, todas desenvolvidas e produzidas nas suas 
instalações de acordo com os mais altos padrões de 
qualidade.

Fabricação de peças  
de sondas em 
Helmut Fischer GmbH ø 
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Método de Medição  
( dependendo do 
revestimento e do 
material da base )

Estado da superfície
( acabamento fino, 
médio ou grosso )
Tamanho da área 

de medição

Tipo de curva e 
acessibilidade da área 

de medição

Espessura de 
revestimento

Método de Indução  
Magnética NF/NE

Dual/Duplex
Método das correntes de Foucault   
e de Indução Magnética

Método das correntes 
de Foucault Iso/NF, NF/Iso

Revestimentos	
pouco espessos

0 até 2000 μm

Revestimentos	espessos

Acima de 30 mm

Micro sondas com um 
polo pequeno

Macro sondas com um
polo grande

Sondas axiais

Sondas angulares

Sondas de interiores
Sondas de dois polos

Construção de uma sonda ao microscópio

Sonda de área Sondas de área
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Design

Esta é uma seleção das sondas mais utilizadas. Informamos que no que diz respeito a sondas de medição aconselhomos a consulta do catálogo geral de sondas.
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Capacidade de  
medida

Método de 
Medição

RefªÁreas de aplicação da  medição

FTD3.3
604-1890 - 800 µm

FTA3.3H
604-142

V7FKB4
604-180

FGAB1.3
604-141

FGABI1.3-150
604-175

FGA2H
604-174

FAW3.3
604-193

FKB10
604-177

0 - 1200 µm

0 - 2000 µm

0 - 2000 µm0 - 2000 µm

0 - 1600 µm

0	-	1500	µm

0 - 1200 µm

0 - 8 mm

FD10
604-143

NF/Fe
0-1300 µm
Iso/NF
0-800 µm

0-800 µm
FDX10
604-246

D
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Para revestimentos por deposição eletrolítica ou 
revestimentos de verniz ou pintura.

Ideal	para	a	medição	em	furos,	tubos	ou	ranhuras	
com Ø ≥ 9mm.

Para revestimentos por deposição eletrolítica ou 
revestimentos de verniz ou pintura. O polo grande da 
sonda é apropriado para superfícies rugosas.

Sonda de dois polos para superfícies rugosas onde 
se pretende grande repetibilidade e precisão. 
Permite um fácil posicionamento e pressão constante 
em revestimentos brandos.

Sonda indicada para pintura, verniz ou revestimento 
plástico em bases metálicas não ferrosas.

Sonda angular para a medição em superfícies planas 
ou em tubos, furos ou espaços interiores.

Sonda angular de dois polos, particularmente 
apropriada para revestimentos espessos. Maior 
repetibilidade em superfícies rugosas do que as 
sondas de um único polo.

Devido à sua excelente compensação de curvatura 
(patenteado) é recomendada para medições em pintura, 
verniz e revestimentos de plástico ou anódicos em 
superfícies curvas não ferrosas.

Sonda Dual para os métodos de indução magnética 
e correntes de Foucault. O equipamento seleciona 
automaticamente o método apropriado.

Sonda Duplex para a medição de um revestimento 
composto por duas camadas – revestimento duplex – 
(Pintura/Zinco)	em	folhas	ou	estruturas	de	aço.	
É também possível medir revestimentos por galvanização 
de	mergulho	quente	(Zn	≥	70	µm)	com	Zonas	difusas.

Standard content of shipment Order no.
•	Instrument	 	
 DELTASCOPE® FMP10 604-301
 ISOSCOPE® FMP10 604-298
 DUALSCOPE®	FMP20	 604-285
 DELTASCOPE® FMP30 604-297
 ISOSCOPE® FMP30 604-299
 DUALSCOPE® FMP40 604-286
•	Short	form	operator's	manual,	print	version	
•	Operator's	manual	and	USB	drivers	on	CD
•	FMP	Carrying	strap		 604-150*	
•	Interface	cable	FMP/PC		 604-146*
•	FMP	Battery	set	(Alkaline)			 	604-296*
•	Additionally	for	FMP30	and	FMP40:	
	 FMP	Carrying	case
	 *available	as	a	replacement	part

Optional Accessories Order no.
FMP	Carrying	case				 604-148
Adapter E-probe/F-socket   604-214
AC adapter FMP30 and FMP40    604-290
FMP	Rechargeable	battery	set	(NiMH)		 604-295
Charger	AA/Mignon			 604-335
Printer	cable	DK-FMP				 604-145
Printer F6100    604-291
Software	PC-DATEX			 602-465
Software	PC-DATACC			 603-028
Measurement stand V12  602-260
Measurement stand V12 MOT (motor-driven) 604-374

Operator's	manuals	and	short	 form	operator's	manu-
als are available on CD and in printed form (various 
languages).

Seleção de Sondas e Informação sobre Encomendas



Durante	mais	de	55	anos	Helmut	 Fischer	GmbH	é	o	
líder e especialista nos seguintes campos: 
•	Medição	da	Espessura	de	Revestimentos	
•	Análise	de	Materiais	
•	Microdurezas
•	Ensaio	de	Materiais	

Toda a parte de inovação e desenvolvimento de equi-
pamentos é feita em Sindelfingen e a sua produção 
de acordo com os mais altos padrões de qualidade 
na	Alemanha	e	nos	Estados	Unidos	.

Alta Qualidade Disponível para todo o Mundo 
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The information in this brochure contains general descriptions or performance features, which may not apply in the described form in all applications, 
or which may change due to product advancements. The desired performance features are binding only if the have been agreed upon expressly in 
the contract. DELTASCOPE®, ISOSCOPE®, DUALSCOPE®, FISCHERSCOPE®, FERITSCOPE®, MMS® and XDAL® are registered trademarks of the Helmut  
Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik, Sindelfingen/Germany.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDAL® para a medição da 
espessura de revestimentos e análise de materiais de 
acordo com o método de Fluorescência por Raio-X

FISCHERSCOPE® MMS® PC sistema universal de 
medição para indução magnética, correntes de 
Foucault, beta backscatter para a medição da 
espessura de revestimento e ensaios de materiais

ISOSCOPE®, DELTASCOPE® e DUALSCOPE® 

Equipamentos portáteis para uma rápida e simples 
medição da espessura do revestimento, no local, com 
sondas integradas ou intermutáveis

Helmut	 Fischer	 Group	 proporciona	 consultoria	 e	
serviços em :
•	Consultoria qualificada por técnicos de vendas
•	Aplicações	Laboratoriais	na	Alemanha	e	nos	
 Estados Unidos
•	Cursos de Formação Prática 
•	Calibrações laboratoriais em Sindelfingen, com 
 acreditação DKD

O	Grupo	Helmut	 Fischer	 está	 representado	 em	 todo	
o	mundo	 industrializado.	 Como	 companhia	 topo	 de	 
gama que é, a qualidade dos seus produtos e a satis- 
fação dos seus clientes vem em primeiro lugar. 
Todos	 os	 membros	 do	 Grupo	 são	 certificados	 de	 
acordo com a norma EN ISO 9001:2000

Espessura de Revestimento  Ensaio de MateriaisMicrodurezasAnálise de Materiais
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Ultraprecisão Metrologia Calibrada, Lda.
Rua	do	Caião
36 – Esgueira – Ap. 792 EC – Esgueira
3801-801	AVEIRO
Portugal

www.ultraprecisao.com

Tel:		(+351)	234	351	288
Fax:	(+351)	234	351	289


