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General information

 Copyright
© Todos os direitos reservados. Além as exceções legalmente previstas, nenhum 
parte dessa publicação deve ser reproduzida, armazenadas em um banco de 
dados automatic, ou tornar público em qualquer format eletrônico, mecânico, 
seja por fotocópia, filme ou qualquer outra maneira, sem a permissão da Prodim 
Internacional BV em Helmond (Holanda).

Renúncia
A influência do operador no processo de medição é dominante, isso faz dele 
totalmente responsável pela precisão e segurança. Enquanto estiver utilizando 
o Proliner ele deve se assegurar de que: 

Nenhuma pessoa deve ficar perto do cabo ou da caixa de controle enquanto a 
caneta está sendo usada. Um cabo quebrado ou a queda da caneta pode causar 
uma retração inesperada do cabo e pode causar sérios ferimentos e danos para 
a pessoa que estiver perto.

Aconselhamos a fazer medições de controle de vez em quando para garantir a 
precisão.

O Proliner é uma máquina de medição precisa. Apenas deixe pessoas treina-
das trabalhar com o Proliner. Não use o Proliner em áreas onde há uma grande 
quantidade de trabalhos de construção.

Proliner é uma marca registrada da Prodim Internacional BV.
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O que é a IPT?

IPT ( Inverted Pen Technology – Tecnologia da Caneta Invertida ) é a patente da ferramenta de medição 
e software para medir pontos de dificil acesso, como aqueles que se localizam atrás de onstáculos. 
Para esse tipo de medição é necessário possuir um Proliner 8 ou 10 e o nosso software 3.1.

A IPT é mais usada em áreas especificas onde é dificil mover o Proliner durante a medição com salto. 
Usando a IPT, a medição pode ser feia sem mover o Proliner.

A caneta IPT pode ser usada em combinação com a caneta normal. Também é possível mudar da 
caneta nomal para a IPT durante a medição.
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Começando 

É preciso ter os seguinte acessórios para medir com a caneta IPT:

•	 Prodim Proliner
•	 Caneta IPT + Licença do software
•	 Controle Remoto
•	 Baterias ou fonte de alimentação
•	 Pendrive
•	 Possivelmente um tripe

1. Antes de começar a medição com a IPT, a caneta precise ser montada unto da caneta normal.
Dependendo da distância do objeto a ser medido, deve-se definir quantas partes serão montadas: 
uma, duas ou a caneta complete (três partes). As possibilidades de tamanho são: 200 mm, 400 
mm e 600 mm.

200 mm (caneta)                                           400 mm (caneta e uma extensão)           600 mm (caneta e e duas extensões) 
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Começando

2. Depois que o caneta IPT é montada na Proliner, um novo projeto deve ser feito na tela do 
Proliner. Dê um nome ao projeto.

3. Depois, selecione o tamanho correto da sua caneta no Proliner (200mm, 400mm ou 600 mm). 
Na figura abaixo a IPT 400 mm foi selecionada.

Para mudar a caneta de medição durante o processo, você precise primeiro criar um novo 
contorno	usando	o	botão	•••.	Depois	pressione	“configurações”	e	mude	a	configuração	da	caneta.
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Começando

4. Agora que as configurações estão feitas, as medições podem começar. Tenha em mente que o 
braço do Proliner só deve ser mexido como indicado na tela. 
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Medindo 

Botão número 2 (••): Colete um ponto nuvem IPT usando o mode scan.
Comece/ Pare o modo scan: durante o modo scan, move o final da caneta IPT ( lado do fio ) para coletar 
vários pontos. Quando terminado, o proliner vai calcular a posição exata automaticamente.  

Nota:Botão número 3 (•••): Faça um novo contorno/camada
O	botão	•••	é	usado	da	mesma	maneira	que	é	utilizada	para	a	caneta	normal	Proliner.

Pressione	brevemente	o	botão	•••	para	fazer	um	novo	contorno.	

Pressione	e	segure	o	botão	•••	para	fazer	uma	nova	camada.

Medindo um ponto com a IPT 
1. Coloque a ponta afiada da caneta IPT no ponto a ser medido.
2. Meça	usando	o	botão	•	ou	o	botão	••.	As	opções	serão	explicadas	

abaixo.

Nota: Quando a caneta IPT desliza durante a medição, a Proliner 
vai reprovar a medição do ponto. Quando isso acontecer, três 
beeps serão ouvidos. 

Botão número 1 (•): Coleta um ponto nuvem IPT, ponto por ponto.
Um ponto nuvem precise ser coletado para que seja possível coletar 
a posição da ponta afiada da caneta IPT. Para coletar esses pontos, 
coloque a caneta IPT no ponto a ser medido. Pressione brevemente o 
botão	•.	Depois	que	esse	ponto	for	coletado,	mova	o	final	da	IPT	(lado
do	 fio	 )	 para	 uma	nova	 posição	 e	 pressione	 novamente	 o	 botão	 •.	
Continue com isso até que você tenha medido pelo menos 5 pontos.  

Quando os pontos coletados são definidos, pressione e segure o 
botão	•	para	calcular	a	posição	da	ponta	afiada	da	caneta	IPT.	

Nota:  O método aconselhável de fazer medições com a 
caneta	IPT	é	medir	com	o	botão	••	enquanto	está	movendo	
a caneta. Se for dificíl de manter a IPT posicionada 
propriamente durante o movimento, é possível também 
medir ponto a ponto. Nesse caso, nós usamos o protocolo 
de	 medição	 com	 o	 botão	 •.	 Esse	 método	 é	 útil	 em	 uma	
superfície escorregadia ou muito pequena.  



Prodim IPT           Copyright - Prodim International - 2014               Página 9

Medindo

Botão número 4 (••••): Deletar ponto/contorno
Botão	••••	é	usado	da	mesma	forma	que	é	usado	a	caneta	normal	Proliner.

Pressione	brevemente	o	botão	••••	para	deletar	o	último	ponto.

Pressione	e	segure	o	botão	••••	para	deletar	a	ultimo	contorno.	

3. Para medir um certo ponto, a IPT pode ser movida nas direções como mostrado abaixo. Faça 
sempre um grande movimento quando medir a nuvem IPT. 

Para mais informações sobre como utilizer a IPT verifique nosso video.

http://youtu.be/jdx84JumbAw
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