
INVITAȚIE  
 

Demo Metal Vest 2018 
09-12 Mai  

 Expo ARAD, pavilionul B,  stand 1 
  

09-11  MAI -  10:00 - 18:00  

12 MAI    -    10:00 – 16:00 

 

 

Stimați Parteneri, 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să ne vizitați în perioada 09-12 

MAI  la  DEMO METAL VEST – Eveniment dedicat inovației în prelucrarea metalelor, 

organizat la Expo ARAD, Pavilionul B, stand 1. 

 

 

Așteptăm cu deosebit interes întâlnirea cu dumneavoastră în cadrul evenimentului! 

 

 

 

Cu deosebit respect 

Director Vânzări 

Ing. Dragoș MUNTEAN 
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ATOS CAPSULE – SCANNER 3D HIGH-END DEDICAT OBIECTELOR DE DIMENSIUNI MICI SI MEDII 
 

Beneficiind de tehnologie de 
ultimă generație, ATOS Capsule 
oferă cea mai înaltă rezoluție de 
scanare și posibilitatea 
digitizării celor mai fine 
detalii. Pot fi capturate până la 
12 milioane de puncte de 
măsurare independente în 
decurs de 1 până la 2 secunde. 

Senzorul poate fi 
utilizat și pe celulele de 
inspecție din gama ATOS 
ScanBox, in funcție de 
configurația aleasă, 
permite măsurarea simultană 
a mai multor componente. 
Datorită structurii și a 
componenelor sale, acesta asigură stabilitate procesului de măsurare.  

ATOS Capsule înglobează noi concepte tehnologice alături de tehnologiile existente deja în 
gama High-End ATOS Triple Scan. 

ATOS Capsule este disponibil în două configurații, 8 respectiv 12 Megapixeli. Având volume de măsură 
interschimbabile puteți ajusta rapid domeniul de măsurare necesar. 
 

 

ATOS CORE SI ATOS TRIPLESCAN – 2 MODELE DE SCANERE 3D CONSACRATE  

Produsele din gama ATOS sunt utilizate în etapele de dezvoltare, controlul calității și producție în 

scopul reducerii timpilor și a costurilor aferente. Domeniile de aplicare includ controlul dimensional 2D si 3D, 

reconstructia modelului CAD plecand de la geometria scanata (reverse engineering) și fabricatia aditiva (rapid 

prototyping).  

 

 

http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
http://www.atos-core.com/ro/applications.php
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Scanere 3D optice portabile care permit efectuarea de 
masuratori atat in laboratorul de masuratori, cat si in hala de 
productie. Precizia, rezolutia si volumul de masura sunt complet 
adaptabile necesitatii aplicatiei urmarite. Sunt destinate sa 
functioneze 24h/24h. Scanerele din gama ATOS va ofera: 

 Tehnologie Blue Light (scanare rapida, precizie ridicata, 
scanare independenta de conditiile de iluminare ambientala) 

 Tehnologie Triple Scan (verificare permanenta a calibrarii, 
cresterea productivitatii operatiilor de inspectie, 3 senzori 
individuali) 

 Fotogrametrie integrata TRITOP sau ATOS Plus pentru 
configuratiile ATOS ScanBox 

 Coordonate 3D masurate cu inalta precizie [µm] 

 Deviatia fata de modelul nominal CAD 

 Pachet complet de functii necesare inspectiei 3D 

 Programare plan de inspectie dupa desenul de executie 

 Sectiuni de inspectie ; Inspectie de dimensiuni; Abateri 
geometrice (GD&T) , etc 

 Rapoarte de masuratori complete si export de date statistice 

 Trasabilitatea tuturor masuratorilor 

 

SCANPORT, TILT&SWIVEL, GAMA SCANBOX - CONFIGURATII AUTOMATIZATE   

Solutiile prezentate la standul Spectromas acopera intreaga gama de configuratii disponibile.  

 Principalele avantaje ale utilizarii solutiilor automatizate sunt: 

 cresterea eficientei in controlul calitatii 

 productivitate ridicata 

 siguranta in exploatare 

 usurinta uimitoare a programarii procesului de inspectie 

 repetabilitatea masuratorilor 

 importante reduceri de cost 
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ECHIPAMENTE DEDICATE ANALIZEI 3D OPTICE A DEFORMATIILOR MATERIALELOR SI COMPONENTELOR 

ARAMIS este utilizat pentru analiza 3D optică a deformaţiilor materialelor și componentelor. Sistemul non-contact 

independent de natura materialului, oferă 

date precise pe întreaga suprafaţă analizată 

pentru teste de rezistenţă mecanică în sistem 

static sau dinamic. 

ARAMIS reprezinta solutia ideala pentru: 

 Determinarea proprietatii materialelor 
(Modulul lui Young, Curba Limita de 
Deformare Plastica (FLC),  etc…) 

 Analiza componentelor (teste de impact, 
analiza vibratiilor, studi de durabilitate, 
etc…) 

 Verificarea simularilor prin metoda cu element finit 

Solutia software ARAMIS Professional este destinata controlului sistemului optic ARAMIS, procesarii 
tuturor masuratorilor si 
calcularii automate a 
rezultatelor. ARAMIS 
Professional cuprinde toate 
functionalitatile necesare 
derularii celor mai complexe 
activitati de cercetare. 
Functionalitatile soft-ului 
permit: 

 integrare perfecta in 
procedurile de testare 
existente 

 legatura perfecta cu 
metodele de analiza existente 

 adaptarea la orice procedura de testare 

Fisierele pot fi vizualizat cu varianta gratuita a soft-ului de testare GOM Correlate. 

WITTE – SISTEME MODULARE DE FIXARE        

Toate profilele Witte sunt unice in design. In functie 
de specificul aplicatiei, produsului sau ale materialului care va fi 
fixat, Witte ofera solutii la cheie, optime din punct de vedere 
tehnic si economic.  

Toate gamele de profile Witte -  ALUFIX CLASSIC/ 
ALUFIX ECO/ ALUQUICK/ MEGALU sunt brevetate. Toate 
profilele, elementele de conectare si pozitionare sunt 
compatibile si complementare.  

Avantaje: 

 Versatilitate ridicată, caracteristici brevetate 

 Greutate redusă și precizie dimensională mare 

 Stabile si usoare 

 Nu necesita intretinere 

 Durata lunga de utilizare 

 Necesita spațiu redus pentru depozitare 

 Ușurință in asamblare si manipulare 
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Produsele Witte sunt dedicate in special aplicatiilor din industriile auto si aerospatiale.  

 Design produse 

 Research & Development 

 Prototipuri produse 

 

MGCPLUS – SISTEM COMPLEX PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE DATE 

Fie că este vorba de operațiuni de calibrare, de testarea materialelor sau 
de teste la oboseală, sistemul de achiziție a 
datelor MGCplus este folosit într-o 
multitudine de aplicații, de peste 25 de ani. 
Acesta achiziționează date despre fortă, 
eforturi, deplasare, cuplu, tensiune, curent, 
temperatură și mulți alți parametri. 
 
Avantaje: 

 Circuitele în trei și patru fire brevetate 
de HBM asigură o compensare perfectă a rezistențelor firelor de legatură 

 Module de frecvență purtătoare pentru măsurătorile efectuate în medii cu perturbații electrice 

 Clasă de precizie de până la 0,0025 pentru măsuratori de precizie 

 Achiziție sincronizată în timp a unui număr de până la câteva mii de canale de măsurare, 
cumulată cu operații mixte cu alte dispozitive 

 512  de canale pe Cp52, în combinație cu amplificatoare CANHEAD 

 128 de canale într-o singură carcasă MGCplus 

 Design-ul modular al sistemului îndeplinește o gamă largă de cerințe 

 Măsurători simultane și paralele folosind trei rate de eșantionare independente 

 Amplificator DC pentru măsurători dinamice de până la 19.2 kS/s per canal 

 

 

 

PMX – PMX SISTEM DE CONTROL SI ACHIZITIE DE DATE: PENTRU STANDURI DE INCERCARE SI 

PRODUCTIE 

 

PMX este sistemul nostru de masurare precis si flexibil, utilizat 
pentru procesarea unei cantitati mari de date, in cazul 
aplicatiilor multi-canal. 

Datele sunt procesate si livrate prin intermediul unor 
interfete Ethernet industriale. Pentru setare si diagnoza se 
foloseste o interfata web, usor de utilizat, furnizata printr-
o interfata TCP/IP. Sarcini mai simple de automatizare se 
pot implementa direct, prin intermediul softului PLC 
integrat, in conformitate cu IEC-61131. 

 2-16 canale pe modul (expandabile individual) 

 Clasa de precizie 0,05 cu certificate de calibrare 
stocate in memoria interna 

 Interfete Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP 

 Pregatire pentru aplicatii IoT (Internet of 
Things) precum diagnoza de la distanta, 
integrare web 

 

Avantaje: 

 Conectarea continuă a semnalului digital pentru traductoarele de forță, presiune, 

http://spectromas.ro/ro/sisteme-de-achizitii-date/mgc-plus/#1516348377205-28f259fe-7818fa1a-acce
https://www.hbm.com/en/3458/tips-and-tricks-successfully-compensating-for-lead-resistances/
https://www.hbm.com/en/3458/tips-and-tricks-successfully-compensating-for-lead-resistances/
http://spectromas.ro/sisteme-de-achizitii-date-2/conditionere-de-semnale-pentru-controlul-productiei-si-fabricatie
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 deplasare și temperatură, precum și senzori de cuplu, unghi de rotație, codificator și 

 semnale standard; 

 Lățime de bandă ridicată și rată de eșantionare pentru interfețele industriale Ethernet; 

 Date de măsurare sigure, verificabile. Achiziția fiabilă de date a variabilelor mecanice și electrice. 

 Echipate individual în funcție de variabilele măsurate și interfețele de care aveți 

 nevoie; 

 Când se utilizează mai multe module PMX: sincronizare automată, conexiune simplă 

 pe cablu; 

 Driver API și LabVIEW/DIAdem disponibil; 

 

 

 

CELULE DE SARCINĂ HBM 

 

 Celule de sarcina unipunct - Celulele de sarcină 
unipunct pentru cântare cu platforma de 
până la 800mm x 800mm 

 Celule de sarcina digitale – Solutie 
perfecta pentru sistemele 
dinamice de cantarire. 
Fiabil, rapid, precis – la un 
pret extrem de competitiv! 

 Celule de sarcina de 
incovoiere - Celule de sarcină 
tip grindă de încovoiere se găsesc în aproape toate 
sectoarele de activitate unde se produc, se procesează sau se controlează bunuri. 
Pentru majoritatea acestor celule de sarcină sunt disponibile certificate metrologice oficiale. 
De asemenea, multe dintre aceste celule de sarcină sunt disponibile și în variantă ANTIEX. 

 Celule de sarcina de compresiune – cellule de sarcina de compresiune cu o precizie legala pentru 
comert de pana la 5000 diviziuni. Disponibil cu grad de protectie IP68. 

 Celule de sarcina de tractiune/compresiune - Celulele de sarcină de tracțiune și compresiune de 
la HBM sunt potrivite, în mod special, în domeniul cântăririi rezervoarelor și al cântăririlor din 
cadrul proceselor de producție. Pentru aceste celule de sarcină sunt disponibile certificări oficiale 
pentru utilizarea în componența cântarelor care sunt supuse verificărilor de metrologie legală 
sau pentru utilizarea în medii potențial explozive (de exemplu, certificări din partea Institutului 
Național German de Metrologie – PTB). De asemenea, sunt disponibile certificări pentru 
utilizare internațională. 

 

 

 

MVD2555 - AMPLIFICATOARE CU FRECVENȚĂ PURTĂTOARE ȘI ÎN CURENT CONTINUU 

Are o carcasă robustă, cu protecție la praf și a fost optimizat pentru 
montarea în panou. 

Amplificatoarele MVD2555 sunt dotate cu memorii 
Min/Max, valori limită și diferite tipuri de semnale, ceea ce 
asigură maximum de încredere în cadrul aplicațiilor. Ambele 
aparate au ieșire analogică liber scalabilă, care permite o 
adaptare rapidă la condițiile de măsurare și asigură rezultate de 
foarte bună calitate. 

 Clasă de precizie: 0,1 

 Dimensiuni carcasă: 153 x 72 x 212 mm (L x Î x A) 

 Gradul de protecție: IP51 (panoul frontal) 

http://spectromas.ro/ro/tehnologia-cantaririi/
http://spectromas.ro/ro/sisteme-de-achizitii-date-2/conditionere-de-semnale-pentru-controlul-productiei-si-fabricatie/
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SCOUT55 – AMPLIFICATOR CU FRECVENȚĂ PURTĂTOARE: COMPACT ȘI UȘOR DE UTILIZAT 

SCOUT55 este un amplificator mobil, cu frecvență purtătoare, potrivit 
pentru utilizarea într-un domeniu larg de servicii și operațiuni 
de calibrare. Este ușor de transportat, are carcasa 
protejată la praf, iar mânerul de purtare poate fi folosit și 
ca suport pentru așezare. SCOUT55 procesează 
semnalele de la o gamă variată de traductoare de forță, 
presiune, deplasare, cuplu și masă. 

 Clasă de precizie: 0,1 

 Interfețe: RS-232; optional RS-485 

 Gradul de protecție: IP51 (panoul frontal) 

 
 
 

 

FS22DI – INTEROGATOR OPTIC INDUSTRIAL 

Interogator optic pentru măsurători statice și dinamice, special conceput pentru interogarea 
senzorilor optici tip Fiber Bragg Grating (FBG) în mediu industrial. 

FS22DI oferă rate reale de eșantionare de 50 S/s, 
100 S/s, 200 S/s, 500 S/s și 1000 S/s - Rată de achiziție și 
sincronizare în timp îmbunătățite. 
În plus, sincronizarea în timp în cadrul rețelei a fost 
îmbunătățită prin integrarea protocolului NTP în 
procesorul intern al aparatului. 

 
 

 

QUANTUMX  – AMPLIFICATOR PENTRU TRADUCTOARE CU MĂRCI TENSOMETRICE TIP 

PUNTE ÎNTREAGĂ 

Amplificator din gama QuantumX cu 16 canale de măsurare pentru traductoare cu mărci 
tensometrice  tip punte întreagă 
 

Acceptă următoarele tipuri de marci: 

 Mărci tensometrice tip punte întreagă 
sau semi punte (frecvență 
purtătoare curent continuu sau 1200Hz) 

 Mărci tensometrice tip semi punte 
(frecvență purtătoare curent continuu sau 
1200 Hz, rezistori de completare 120/350/1000 
ohm) 

 Tensiune (± 10 V) 

 Termometre de rezistență (Pt100) 

 Rezistor 

 Potențiometru 
 

 
 

http://spectromas.ro/ro/sisteme-de-achizitii-date-2/conditionere-de-semnale-pentru-controlul-productiei-si-fabricatie/
http://spectromas.ro/sisteme-de-achizitii-date/fibersensing-interogatoare-optoelectronice/
http://spectromas.ro/ro/quantumx-sistemul-compact-universal-de-achizitie-date/
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MARCI TENSOMETRICE – GAMĂ DE PRODUSE DESTINATE TESTĂRII COMPONENTELOR, 

ANALIZEI EXPERIMENTALE ȘI PRODUCȚIEI DE TRADUCTOARE 

 Peste 2.000 de modele diferite de mărci tensometrice disponibile pentru orice sarcină de 
măsurare; 

 Serii de mărci tensometrice rezistente la 
temperaturi ridicate și multe cicluri de 
încărcare, cu o rezistență ridicată la sarcinile 
alternante; 

 Mărci tensometrice pentru temperaturi extreme, cu 
flexibilitate crescutăȘ 

 Mărci tensometrice disponibile cu diferite 
valori de compensare a fluajului, special 
concepute pentru fabricarea de traductoare 

 Mărci tensometrice pentru aplicații 
speciale cum ar fi: analiza stresului 
rezidual, măsurarea temperaturii, 
sudare, propagarea fisurilor etc. 

 Accesorii pentru mărci tensometrice: HBM vă 
pune la dispoziție gama completă de accesorii pentru 
toate aplicațiile de măsurare a tensiunii 

 

http://spectromas.ro/ro/marci-tensometrice/

