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© 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 
treinadas 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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1. Prodim Escadas 2. Protocolo de medição de escadas

Com o software Prodim Escadas uma capa para escada pode ser medida de uma maneira fácil e simples através do 
nosso software guiado usando as opções de verificar e terminar.  Uma escada 3D sera dividida em linhas e planos e 
projetada como partes 2D separadas. Usando essa solução a medição de uma escada não durará mais horas, apenas 
com alguns segundos o trabalho estará feito.

1.1 A solução para escadas
Existem duas versões para a solução de escada:
•	 Software para escadas padrão
•	 Software para verificação de escadas

Com o software padrão de escadas,uma escadaria pode ser medida seguindo os passos simples do Proliner. Depois da 
medição o software irá automaticamente terminar o desenho. As medidas e as formas podem ser alteradas utilizando as 
funções de desenho do CAD. Depois das medições e alterações feitas, os arquivos podem ser exportados em formatos 
DXF e PDF.

Com o software de verificação extra, o mesmo pode ser feito como na versão standard, mas com esse software também 
é possível verificar e otimizar a escada. O software dá recomendações na otimização e também e também possível 
checar as medidas com especificações e regulações ou apresentar opções definidas pelo usuário.

Esse manual foi escrito para as duas soluções de escadas. Algumas das opções estão disponíveis apenas o software de 
verificação de escadas.

Informação passo a passo e guia para medição de escadas.

2.1 Começando
Os seguintes itens são necessários para a medição de escadas.
•	 Prodim Proliner ou Prodim Laser
•	 Controle Remoto
•	 Baterias ou Fornecedor de Energia
•	 Pen Drive

* Um tripe pode ser muito útil, porém não é obrigatório para a medição.

2.2 Configurando
Antes de começar a medição, configurar o aparelho é uma parte muito importante. 
Sempre verifique o alcançe da máquina e se é possível atingir os pontos que se deseja medir.

Neste caso um escada real será utilizada como um exemplo.

Coloque o dispositivo de medição e verifique a acessibilidade 
e o alcançe. Neste caso, não há muitos obstáculos, de modo 
que a configuração da máquina não é um grande problema. 
Basta colocá-lo na frente da escada; todos os pontos pode ser 
atingido e que não há interferência com o fio.
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2. Protocolo de medição de escadas 2. Protocolo de medição de escadas

2.3 Começando a medição
Depois que o Proliner estiver corretamente posicionado 
a medição pode começar. A solução para escadas utiliza 
o mesmo menu que vem sendo utilizado em outras 
soluções. 

Abra a familiar tela inicial do Proliner e escolha a opção 
“medir” como próximo passo.

O mesmo se aplica para fazer projetos e gerir arquivos. 
Para a solução para escadas, um botão extra é 
adicionado na parte direita da tela. Escolha a opção 
“escada” para medi-las. 

Sempre verifique as configurações. O software para 
escadas contêm menos configurações que a versão 
padrão. A compensação pode ser utilizada da mesma 
forma que em medicos normais. Para projeções, 
existem 3 opções:

•	 Primeiro controno
•	 Primeiro contorno com Z
•	 Horizontal ( nível)

Depois de escolhidas as configurações, selecione inicio 
e começe a medição.

2.4 Medindo as escadas
A parte mais importante do trabalho é a própria medição.
Para essa solução um “Sistema de medição guiada” foi implementada.
Isso significa que existe um processo padrão para medir escadas. São os 5 passos que seguem:

•	 Medir três ou mais pontos no chão (azul). Depois de medir esses pontos, a projeção é definida e a altura é 
registrada no ponto de inicio da escada.

•	 Medir a parede A ou lado A (vermelho). As escadas contêm dois lados, entre esses lados os degraus sao 
colocados.

•	 Medir a parede B ou lado B (verde). O mesmo que foi aplicado para a parede A ou lado A.

•	 Medir a frente do degrau (roxo). Dois pontos ou mais são necessários para a direção.

•	 Medir o topo do degrau (amarelo). Um ou mais pontos são necessários para a altura.

Repita os dois últimos passos até que todos os degraus estejam medidos. (o ultimo degrau é igual ao próximo 
piso ou nível).

A imagem mostra os pontos que precisam ser pegos para medição.

Linha Azul Claro: Três pontos ou mais no chão.

Linha Vermelha (parede A): Dois pontos nesse caso.

Linha Azul Escura (parede B): Também é preciso de dois pontos

Linha Preta: Dois pontos são medidos na parte da frente do degrau.

X Preto: Um ponto é medido na extremidade da parte superior do 
degrau. Deste modo, os degraus acima do Proliner também pode ser 
medidas, sem ser necessário mudar o aparelho de posição.

FRENTE

TOPO
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2. Protocolo de medição de escadas 2. Protocolo de medição de escadas

Depois de calibrar a máquina, o primeiro passo é medir o chão.
Enquanto a medição acontece, as informações abaixo podem ser vistas na tela.

Passo	1:	Defina	um	ponto	no	chão	e	pressione	o	botão	•	no	controle	remote.	Um	único	ponto	irá	aparecer	na	tela	como	
mostrado	na	imagem	da	esquerda	abaixo.	Depois	de	definir	dois	ou	mais	pontos,	pressione	o	botão	•••	para	ir	para	o	
próximo passo.

Passo	2:	Defina	um	ponto	no	inicio	da	parede	A	ou	lado	A	e	pressione	o	botão	•	do	controle	remote.	Um	único	ponto	
vai aparecer no inicio da parede A ou lado A. Dependendo de como é o formato desse lado, dois ou mais pontos são 
necessários	para	medir	a	parede	ou	lado.	Depois	que	a	parede	ou	lado	A	estiver	medido,	pressione	o	botão	•••	para	ir	
para o próximo passo.

Passo três: A mesma sequência é necessária para medir a parede ou lado B. Não importando onde a medição começa. 
Nesse caso, a parede ou lado B é medida começando no topo da escada e voltando para o inicio. Na tela, as duas 
paredes	ou	paredes	e	os	três	pontos	o	chão	são	visiveis.	Depois	de	medir	a	parede	ou	lado	B,	pressione	o	botão	•••	para	
ir para o próximo passo.

Passo Quatro: Medir a frente do passo 1. Para determinar onde a frente está localizada, dois ou mais pontos devem ser 
medidos.	Não	importando	onde	os	pontos	estão	localizados.	Defina	esses	pontos	com	o	botão	•	no	controle	remoto.	
Primeiro apenas um ponto irá aparecer, como nos passos anteriores. Definindo outro ponto, uma linha irá aparecer e 
mostrará não só a frente do degrau, mas também o format e a direção. Depois que a frente for medida, pressione o 
botão	•••	para	ir	para	o	próximo	passo.
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2. Protocolo de medição de escadas 2. Protocolo de medição de escadas

Passo cinco: Medir a parte de cima do degrau 1. Defina um ou mais pontos ( dependendo da superfície do degrau ) e 
pressione	o	botão	•	do	controle	remoto.	Um	ponto	único	irá	aparecer	e	mostrará	o	topo	do	degrau.	Não	é	necessário	
definir pontos no meio do degrau; apenas definir pontos na borda é suficiente para determinar a altura do degrau. 
Depois	de	medir	o	topo	do	degrau,	pressione	o	botão	•••	para	ir	para	o	passo	quarto	no	qual	o	próximo	passo	sera	a	
medição. 

Passo quatro e cinco: Os mesmos passos utilizados para medir o degrau 1 são utilizados para medir o degrau 2. De novo, 
defina	os	pontos	na	frente	do	degrau	um,	pressione	o	botão	•••	e	meça	o	topo	do	degrau	2.	Na	parte	de	baixo	da	tela	
sempre é mostrado o que você já fez e qual degrau está sendo medido. O guia irá te orientar durante todo o processo. 

Depois de repetir os passos 4 e 5 para todos os degraus, o resutado final se parecerá com o ilustrado na imagem a 
seguir. O software para escadas também possui uma função de edição, para editar os desenhos. Nessa opção é possível 
extender linhas ou desenha-las, algumas verificações já podem ser feitas e mais. Existe ainda uma opção para identificar 
linhas e pontos. Isso pode acontecer durante o processo de medição, poe exemplo, se um degrau for esquecido. Erros 
como esse podem ser verificados na tela e editados. 

Após editar e indentificar as linhas ( se necessário ), informações podem ser preenchidas para verificação e uma linha 
de passeio pode ser colocada. Dependendo do uso da opção de verificação uma linha de passeio deve ser definida. 
Sempre escolha o canto interno da escada para compensar a linha de passeio. Uma vez que o degrau neste caso é reto, 
a linha de passeio pode ser colocado em ambos os lados. Em praticamente todos os países do mundo a configuração 
padrão é 300 milimetros.  As configurações e os valores podem ser alterados presionando a chave inglesa na parte de 
cima da tela e selcionando a tabela “ escadas”. Nesse menu, existe uma opção para gerar esboços para risers, fazendo, 
otimizando e verificação uma capa ideal para a escada medida. Muitas vezes o riser possui um tamanho diferente 
comparado ao resto. 
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3. Verificação depois da medição

Depois que a medição estiver feita e a edição da medição estiver complete, selecione “próximo” para ir para o menu “Verificar”. 
Nesse menu a escada poderá ser montada em cima dos dados medidos. A otimização e finalização são feitas nesse menu. 

3. Verificação depois da medição

3.1 Modelo

No menu “Modelo” o corte transversal de uma escada é mostrado.
Nesse menu é possível realizer as seguinte opções abaixo:

•	 Verifique se a media tanto para cima quanto para baixo; essas opções são recomendadas.

•	 Se não houver um piso, mas houver informação sobre a espessura, a distância até o chão pode ser escolhida através 
da primeira coluna.

•	 Drenagem de água pode ser um problema para as escadas que ficam do lado de fora, por isso é importante 
definir muito bem a inclinação de cada escadaria. Com a opção “Definir Inclinação”, degraus ou Alturas podem ser 
configuradas.

•	 A posição de elevação pode ser escolhida entre “na banda de rodagem” ou “em concreto” (escadas medidas).

•	 Além disso, a imagem contém várias caixas para definir a espessura dos materiais, saliência, o curso e origem, e um 
dos valores mais importantes, as margens de cola. A argamassa ou cola, que será utilizada para a montagem das 
novas partes da escada pode ser utilizada para otimizar a escada no total.

•	 Na aba “top view” riser e piso são mostrados. Neste menu deslocamentos pode ser determinado para a largura das 
peças. Às vezes, uma margem maior é necessária para a montagem das escadas, por exemplo.

Todos os valores no modelo são flexíveis.
Além disso, a concepção básica, bem como a maneira de encaixe podem ser selecionadas.

3.2 Verificação 

O menu de “verificação” é provavelmente a parte mais importante. Todos os valores e informações de medição, incluindo 
as informações adicionadas no menu modelo, podem ser verificadas nesse menu. Nesse caso a medição está feita, as 
informações já foram adicionadas e a nova escadaria se encaixa perfeitamente nas margens e nos valores especificados. 
Se houver algum problema, cruzes vermelhas aparecerão e o número respective aos problema poderá ser verificado. 
Usando o menu modelo em combinação com o menu  de verificação, as escadas estaram completas de uma maneira 
otimizada. Caso a escada tenha um formato ruim ( problemas na construção ) é impossível fazer uma escada otimizada 
com as margens normais, a opção de não otimizar a escada também está disponível nas configurações. 

3.3 Terminar
No menu “Terminar” a vista superior da escada é visivel. 
Adicionalmente, todas as funções CAD estão disponíveis, 
se tornando possível alterar um segment, para fazer por 
exemplo um format diferente para o primeiro degrau. A 
medição também pode ser feita para verificação. Tudo 
o que será alterado neste menu será utilizado como 
resultado final no menu “relatório”. No menu “terminar”, 
o perfil de um degrau pode ser escolhido. Este menu 
é literalmente destinado a terminar a forma da escada.
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3. Verificação depois da medição3. Verificação depois da medição

3.4 Relatório

Depois de fazer as edições no menu modelo, verificar e terminar no menu “terminar”, o relatório final mostra o resultado 
final. Todos os degraus e risers podem ser verificados um por um. Alguns desenhos ou informação extra pode ser 
adicionado no processo separado usando o símbolo lápis. Na vista explodida a escadaria completa é mostrada. Ao 
clicar em uma única vez, a banda de rodagem ou de elevação serão selecionados. É também possível colocar as peças 
separadas e jogar com ela.

A tabela “Visão Geral” dá uma visão geral de todos os arquivos. Nessa visão DXF, um arquivo PDF explodido pode ser 
escolhido. Uma escada muito grande pode gerar muitos arquivos separados. É possível salvar tempo usando o botão 
“mudar seleção”, selecionando todos os arquivos PDF e DXF e/ou as vistas de uma única vez. Para fazer um PDF com 
todos os arquivos avulsos, é necessário selecionar todas os arquivos de uma vez.

Depois de selecionar as informações necessárias, informações do projeto e informações das medições, é possível gerar 
um documento e pegar a assinatura do cliente. Dessa forma todas as informações necessárias podem ser encontradas 
em um mesmo documento. 

A página do PDF vai começar com uma visão geral mostrada na primeira página A segunda página irá mostrar o panorama 
geral da verificação completa da escadaria, que contém as informações que podem ser usados para a montagem real 
das escadas. Se todas as informações estiverem corretas, o arquivo pode ser fechado e salvado. O arquivo pode ser 
transferido para um pen drive e visualizado no computador. A medição pode ser sempre aberta depois. Verificação e 
otimização pode ser feitas a qualquer momento. 
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4. Novas definições de projeções 

Uma nova opção no Proliner que também está inclusa no software para escadas é a definição de projeção:
Primeiro contorno, nível Z no Segundo contorno.

Antes de medir, escolha a opção de projeção “primeiro contorno” nas configurações. Abaixo haverá uma caixa 
de verificação “ nível Z no Segundo contorno”. Escolha essa opção também. Como de costume, a medição começa 
definindo	um	plano	de	3	pontos.	Selecione	3	pontos	em	qualquer	superfície,	pressione	o	botão	•	no	controle	remote.	
Depois	selecione	o	primeiro	plano	e	pressione	o	botão	•••	.	O	próximo	passo	será	definir	a	altura	(	Nível	Z	)	do	plano.	
Defina	um	ponto	para	ser	o	inicio	da	altura	e	pressione	o	botão	•	.	Agora	o	plano	e	a	altura	estão	definidos.	Em	seguida,	
a medição continuará como descrito no parágrafo 2.4

Dessa forma, um ótimo nível de plano pode ser definido em qualquer lugar e usado para medição. Graças a essa função, 
não importa em que estado se encontra pavimento e pontos de difícil acesso não são um grande problema.

Também existe a opção de utlizar a projeção horizontal. Nesse caso o nível do aparelho será utilizado para projetar as 
informações medidas. Essa também é uma maneira satisfatória de medir o nível da escada. 

Prodim International BV  
P.O. Box 107 - 5700 AC Helmond, Holanda

T: +31 492 579 050,   F: +31 492 579 059
info@prodim-systems.com - www.prodim-systems.com
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