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O MVA realiza a medição através de um transdutor ótico de elevada resolução, o 
qual permite medir a velocidade do arame no processo de soldagem. Além de 
apresentar a velocidade de arame instantânea, em m/min, é possível visualizar 
também a produção instantânea em kg/h, consumo de arame (mede o comprimento 
de arame fundido em m), produção global (fornece a massa de material fundido em 
relação ao tempo total de soldagem em kg/h) e produção de arco aberto (fornece a 
massa de material fundido em relação ao tempo de arco aberto em kg/h).

O MVA realiza a medição da velocidade 
de alimentação de arame nos processos 
de soldagem dotados de alimentação 
automática de material

Especificações

MVA 2MVA 2
Medidor da velocidade de 
alimentação de arame

O MVA 2 pode ser utilizado 
para calibração e verificação do 
correto funcionamento dos 
tracionadores de arame das 
fontes de soldagem. 

O equipamento, também pode 
ser utilizado para medição de 
produção diária de determinado 
soldador ou estação de 
soldagem.

Aplicações

§Display de 7 segmentos, que 
demonstra com clareza as 
funções e as informações 
selecionadas.

§Saída analógica que permite a 
comunicação direta com uma 
placa de aquisição.

§Entrada do transdutor Ótico.

§Saída RS 232 que permite o 
acoplamento direto com a porta 
serial de um microcomputador.

§Transdutor Ótico Standard ou 
Transdutor Ótico de alta 
resolução. 

Funções

Velocidade (m/min)

Produção Instantânea (kg/h)

Mede a velocidade do arame 
eletrodo.

Fornece a massa de material 
fundido na unidade de 
tempo.

Consumo de Arame (m)
Mede o comprimento de arame 
fundido no último período de arco 
aberto continuamente ou o 
comprimento total de arame 
fundido na tarefa de soldagem.

Tempo (min)
Mede o tempo de arco aberto do 
último segmento de solda.

Relógio (min)
Atua como um relógio comum 
para cronometrar a operação, 
conforme a necessidade do 
usuário.

Al
Cu

Aço

Material
Define o material de adição, entre 
opções de memória e inseridas 
pelo usuário.

Bitola
Define o diâmetro do arame-
eletrodo, entre opções de 
memória e inseridas pelo usuário.

Produção Global (kg/h)

Produção Arco Aberto (kg/h)

Fornece a massa de material 
fundido em relação ao 
tempo total de soldagem.

Fornece a massa de material 
fundido em relação ao tempo de 
arco aberto.

  Alimentação

  Resolução da medição 

  Faixa de bitolas de arame

  Dimensões 

  Peso

  110/220V

  0,12 m/min

  0,8 a 1,6 mm

  216 x 167 x 80 mm

  1,0 kg

Especificações técnicas: 
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