
                                                                           
 

 

 

MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

VERIMET® MODELO 4900C 
 

 

 

PARA CONTROLE E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS E LIGAS NÃO FERROSAS POR 

CORRENTES PARASITAS (EDDY CURRENT) 

 

 Medição rápida e precisa da condutividade elétrica para controlar e separar peças de 

materiais não ferrosos em termos de composição química (ligas), condição de tratamento 

térmico, dureza e resistência mecânica. 

 Para material laminado, forjado, fundido, em chapas ou peças acabadas diversas, de 

alumínio, bronze, cobre, latão e outras ligas de materiais não ferrosos. 

 Potenciômetro frontal de ajuste para compensação da temperatura. 

 Leitura digital em % I.A.C.S. (e opcionalmente em MegaSiemens). 

 A resposta linear do aparelho cumpre com normas da indústria aeronáutica. 

 

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE 

 

 Excelente faixa de lift-off para ensaios sem contato com a peça. 

 Incorpora circuito de compensação da temperatura ambiente de medição. 

 Resposta linear em toda a faixa de medição do aparelho. 

 Portátil, com alimentação por baterias recarregáveis, com autonomia de 12 horas, ou por 

ligação direta da rede elétrica. 

 Aparelho extremamente robusto e fácil de operar, sem necessidade de balanceamentos 

periódicos nem ajuste de sensibilidade. 

 



                                                                           
 

A precisão de medição do M4900C é de 0.3% na 

faixa de 17% a 62% I.A.C.S. (alumínio e suas 

ligas) e de 0.5% na faixa total de medição do 

aparelho (12% a 110% I.A.C.S.). 

 

O M4900C funciona muito bem tanto em 

superfícies rugosas como acabadas, incluindo 

peças forjadas, fundidas, chapas ou tiras e em 

peças pequenas com massa suficiente.   

 

CONCEPÇÃO CONSTRUTIVA 

 

O Verimet® M4900C é alojado numa caixa 

robusta e leve de alumínio fundido, ideal para 

ambientes industriais. Os componentes 

eletrônicos são selecionados de acordo com 

Normas Militares Norte-americanas, garantindo 

uma operação precisa e livre de problemas. O 

M4900C é opcionalmente fornecido para medir 

também em unidades  MegaSiemens. 

 

PADRÕES DE CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA 

Para uma correta operação, o aparelho deve ser 

utilizado em conjunto com um padrão de 

condutividade elétrica com um valor dentro da 

faixa a ser medida. Há três tipos de padrões 

disponíveis: 

 

1) Padrões Verimation: Um padrão com um 

valor nominal de 59% I.A.C.S., fabricado e 

certificado pela Verimation Technology, Inc., o 

qual é indiretamente rastreável a padrões 

N.I.S.T. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2) Padrões Verimation: Um padrão com um valor 

nominal de 59% I.A.C.S., fabricado pela Verimation 

Technology, Inc. e certificado por um laboratório 

externo, o qual é diretamente rastreável a padrões 

N.I.S.T.   

 

3) Padrões Zetec: Fabricados e certificados pela 

empresa Zetec, Inc. e diretamente rastreáveis a 

padrões N.I.S.T.  Seguem alguns valores nominais dos 

padrões Zetec: 15%, 23%, 32%, 37.5%, 43%, 56%, 

88% e 101% I.A.C.S. (sujeito a mudanças de acordo 

com a disponibilidade). 

O Medidor de Condutividade Elétrica Verimet®, 

Modelo 4900C é um aparelho certificado. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS 

 

Dimensões 172 x 95 x 70 mm 

Peso 1.13 Kg. 

Profundidade 

de Penetração 

0.050”  (1.27mm) 

Faixa de 

medição 

12% to 110% I.A.C.S. 

Lift-off Máximo 0.6 mm. 

Precisão 0.3%  (na faixa de 17% a 62% 

I.A.C.S.) 

0.5%  (em toda a faixa) 

Resolução 0.1% 

Alimentação 

elétrica 

Baterias recarregáveis de NiCd, 

com Carregador / Adaptador de  

115 VCA / 60 Hz (ou 220 VCA / 

50 Hz opcional) 

Sonda Sonda 4900M216C, diâmetro 

7/16” (11.1 mm), incluindo cabo 

de ligação de 42” (107 cm) 

Leitura Display tipo LED, com 4 dígitos 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

Verimation Technology, Inc 

3883 Industrial Park Drive ∙ 

Farmington Hills, MI 48335-2860 

USA 

 

 

POLIMETER Comércio e Representações Ltda. 

Rua Frei Caneca, 39 – 1º andar – Granja Viana 

CEP 06706-015 – Cotia – SP 

Fone/Fax(PABX): (11) 4612-0699 

Web Site: www.polimeter.com.br  │ E-mail: polimeter@polimeter.om.br 
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