
BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO ESPECIFICAÇÕES

WA CLEAN
As ferramentas exclusivas, confiáveis e econômicas para medir a limpeza da superfície
LIMPEZA é um parâmetro importante em suas operações de preparação de superfície. Se você deseja 
concluir com êxito sua preparação de superfície de maneira confiável e econômica, use a tecnologia WA 
CLEAN.

PRINCIPAIS RECURSOS

Credenciamentos

REF XXXXXXXX

Controles de limpeza contínuo e objetivos
Quaisquer que sejam a hora do dia, o tipo de 
metal (alumínio, inox, aço), estando o operador 
no local ou não, e independentemente das 
condições circundantes, a ferramenta WA 
Clean retornará sempre a mesma avaliação 
da situação de limpeza, desde a primeira vez. 

Redução no rejateamento
Graças ao monitoramento contínuo, o 
uso da ferramenta WA Clean possibilita 
garantir uma limpeza adequada e que atende 
aos requisitos, evitar 
períodos de limpeza insuficiente e 
reduzir o risco do rejateamento.

Redução no jateamento excessivo
Os custos de jateamento excessivo são 
significativos e esta ferramenta representa 
uma medida objetiva de limpeza, reduzindo a 
margem de segurança do jateamento 
e desconsiderando os excessos 
no controle de qualidade que 
tornam o processo oneroso. 

• Dispositivo de análise óptica capaz 
de avaliar o nível de limpeza de 
uma superfície jateada

• Medição rápida: menos de 2 
segundos por análise

• 2 modos operacionais: medição de 
limpeza ou APROVADO/REPROVADO

• Pré-visualização da área medida por 
meio de uma câmera digital integrada

• Memória interna para salvar, exportar 
e compartilhar gravações

• Geração de relatórios automáticos 
em PDF

• Adaptadores específicos para o 
ajuste a superfícies curvas (tubos, 
torres de aerogeradores, etc.)

TRABALHO PESADO iOS

MEDIÇÃO DA ÁREA DE SUPERFÍCIE 50 ou 200 mm² 25 mm²

UMIDADE DO AMBIENTE 20-80% RH 0-80% RH
INTERVALO DE TEMPERATURA 
OPERACIONAL 0 °C a 60 °C 0 °C a 60 °C

FONTE DE LUZ Fontes de LED de 3 cores Fontes de LED branco

GEOMETRIA DE MEDIÇÃO 45°/0° 45°/0°

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1030 mAh – Bateria de íon de lítio 400 mAh – Bateria de íon de lítio

AUTONOMIA 10 horas em média 4 a 6 horas

DIMENSÕES 140x50x36 mm (CxLxA) 51 x 51 mm (Ø x h)

PESO 160 gramas 60 gramas

COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE N/D O dispositivo é compatível com 
iPhone 6 e superiores

USB DE INTERFACE DE DADOS Armazenamento em massa USB
Armazenamento em massa USB

Opções de transferência de dados por 
iPhone

Tecnologia patenteada 
- WO 2015/044591 A1, usando 
os componentes de cor CIELAB 
conforme definição da IS0 
11664-3

Prêmio Produto do 
Ano da PaintSquare

Certificação 
ISO/TR 22770

Repetível

Objetivo

Fácil de usar

Para mais detalhes:
https://www.wabrasives.com/en/technologies/
WA_Clean-surface-preparation.html
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