CURSO DE MEDIÇÃO TRIDIMENSIONAL COM BRAÇO DE
MEDIÇÃO FARO – software FARO CAM2 Measure

Curso de medição com Braço FARO – Software FARO CAM2 Measure
 Curso em 3 sábados das 08:00 às 17:00 hs – valor R$ 1.700,00
• O pagamento pode ser feito em 3 parcelas
Informações complementares:
•
O curso é focado na parte prática e o aluno terá contato direto com o equipamento.
•
No curso são utilizadas braços de medição FARO Platinum Arm.
•
São fornecidas apostilas impressas detalhadas e certificado de participação.
•
O limite é de 4 alunos por turma.
•
Almoço está incluso no valor.
Confirmação da vaga:
Se o curso for pago pela empresa, o Pedido de Compras deve ser emitido em nome de
TRIDIMENSIONAL CALIBRAÇÃO E ASS. TECNICA LTDA – CNPJ 02.933.880/0001-84
Se o curso for pago por particular, o aluno deve depositar a 1ª parcela no Banco Itaú – AG. 1608 –
C/C 10391-5 ou via PIX CNPJ 02.933.880/0001-84 e nos enviar o comprovante.
Informar CPF, RG, endereço, telefone e e-mail para emissão dos boletos bancários relativos as
outras duas parcelas
Temos a opção do treinamento nas dependências do cliente – consulte-nos
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Tópicos abordados no curso:
FARO CAM2 Measure - PROGRAMA DO CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados especiais (limpeza e manuseio).
Preparação das condições de medição (Braço, ponta e peça).
Introdução ao Cam2 Measure.
Visão geral hardware.
Calibração da ponta e certificação do Faro Arm (Ponto único).
Teoria sobre sistemas de coordenadas.
Alinhamento e preparação dos sistemas de coordenadas.
Medição de recursos.
Verificação de uma peça.
Alinhamento da peça conforme o desenho CAD.
Dimensional executando comparativo com modelo matemático.
Medição de superfície.
Verificar recursos.
Preferências da peça.
Preferências do aplicativo.
Mover posição do dispositivo (Salto do Braço Faro).
Elaboração de programas de medição.
Elaboração de relatório no padrão Faro.
Comparações de tolerâncias.

Obs.:
Em todos os tópicos relacionados são realizados exercícios práticos com
os participantes do treinamento.
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