
Como um fabricante na indústria de tubos você quer a melhor e mais fácil ferramenta de medição 
para trabalhar. Quer se trate da medição no local ou durante a produção o Prodim Tubo check 

fornece dados tubulares intantâneos em LRA e XYZ.

O software embutido foi desenvolvido para criar e inspecionar dados tubulares. A versão “avan-
çada” tem a função de sobrepor e comparar as partes medidas com os dados mestre. Tolerâncias 
podem ser especi� cadas e o software determina os dados comparados, onde os resultados são 

Aprovado ou Reprovados.

Seja na fábrica ou no site do Proliner portátil proporciona resultados perfeitos todas as vezes. A 
faixa de medição torna a tarefa de veri� car grandes tubos bem mais simples. Em comparação 
com outras soluções de controle de tubo, a solução da Prodim é portátil, rápida, precisa e tem um 

alcance direto de até 20 metros.

O princípio Proliner ® baseia-se na medição com uma sonda em que o posicionamento da sonda 
é armazenado nos dados XYZ 3D. Isso signi� ca que você pode medir vários pontos em cada seg-
mento de tubo reto, bem como o ponto inicial e � nal do tubo. O software TubeCheck calcula as 
linhas de centro perfeitamente e posições tangentes ou de intersecção entre as retas. Quando o 
raio de curvatura não é especi� cado os raios são medidos na mesma seqüência. O resultado da 

medição � ca diretamente disponível no Proliner. 

Prodim TubeCheck: A solução para inspeção em tubos
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TubeCheck Padrão TubeCheck Avançado

Dados do Projeto  

Medição guiada  

Conjunto do Scanner  

Mediçãp 2D e 3D dos tubos  

Calcule o raio de curvatura  

Medir raio de curvatura  

Inspeção XYZ/LRA  

Importação de dados mestre - 

Veri� cação/ Comparação - 

Alinhamento - 

Inspeção e exportação XYZ/LRA  

Exportação da veri� cação comparativa - 

Exportação DXF, CSV, TXT, PDF  

Opção de edição CAD  

Informações e Vídeos:   
www.prodim-systems.com

1
Medir cada seção do tubo 

para que o software calcule as 
linhas de centro. Con� gurações 
avançadas pode ser editadas no 
início ou no � nal do processo de 

medição.

2
Inspeção e geração de dados 
instantâneos em LRA e XYZ. 
Esta informação é exportada 

para dados CSV e é usado para 
programar a máquina bender.

3
Veri� que os dados mestre 

em comparação com dados 
medidos. Quando as tolerân-
cias são de� nidas a medição 
é Aprovada ou Reprovada. 

Quando ocorrem problemas o 
software irá identi� car o prob-
lema. Ajustes podem ser feitos 

na máquina bender.

TubeCheck está disponível nas versões Padrão e Avançado


