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MANUAL DE INSTRUÇÕES  
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Imagem meramente ilustrativa 



 

- Faixa de medição: 0 a 1400 µm 

- Resolução: 0.1µm (de 0 a 99.9 µm) 

1µm (de 100 a 999 µm)  

0.01mm (de 1000 a 1400 µm) 

- Exatidão: ± 3% + 1µm 

- Espessura mínima da base para medição  

Base Ferrosa (F): 0.2mm  

Base Não-ferrosa (N): 0.05mm 

- Diâmetro mínimo da superfície em medição: 20mm 

- Medição em superfície cilíndrica 

Raio de curvatura mín. para medição externa: 5mm 

Raio de curvatura mín. para medição interna: 25mm 

- Princípio de medição: indução magnética (F) 

correntes de Foucault (N) 

- Unidades de medição: µm / mm / mils 

- Grupos de trabalho: 5 (configuráveis individualmente) 

- Modos de medição: 2 (simples / contínuo) 

- Memória: 400 registros (320permanentes / 80 temporários) 

- Ajuste (calibração): até 50 pontos 

- Alarme visual: 10 (2 por grupo de trabalho - configuráveis) 

- Temperatura de operação: 0 a 50 °C 

- Umidade de operação: 20 a 90 %UR (sem condensação) 

- Alimentação: 3VDC (2 pilhas AAA alcalinas)  

- Dimensões (LxAxP): 54 x 114 x 27 mm 

- Peso: 110g (com pilhas) 

  

1 - ESPECIFICAÇÕES 



- Especificações adicionais: 

- Iluminação do visor (backlight) 

- Orientação do visor invertível (180º) 

- Desligamento automático por inatividade: 3 minutos 

- Indicação de pilha com pouca carga: Visual 

- Comunicação com computador: via cabo USB 

- Estatísticas de medição: 5 indicações (número de leituras / 

média das medições / medição mínima / medição máxima / desvio 

padrão) 

 

 
Itens que acompanham o AK157: 

- 1 base ferrosa (F) 

- 1 base não ferrosa (N) 

- 5 lâminas de poliéster para verificação e ajuste 

(calibração): 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 µm 

- 1 cabo USB para comunicação com PC  

- 1 CD de instalação do software 

- 1 maleta para armazenamento e transporte 

- 1 manual de instruções 

 

Antes de utilizar, examine o instrumento e os itens que o 

acompanham com atenção. Caso detecte alguma 

anormalidade, entre em contato com a AKSO. 

  

2 - ACESSÓRIOS  



 
Vista frontal / Visor LCD 
 

 

3 - APRESENTAÇÃO  



1 - Grupo de trabalho ativo: GEN1 / 
 GEN2 / GEN3 / GEN4 / DIR  

2 - Alarme visual: -max /  -mín  

3 - Modo de operação da sonda: 
AUTO / MAG / EDDY  

4 - Valor da medição  

5 - Estatísticas de medição: 
número / média / máx / mín  

6 - Desligamento automático ativo  

7 - Conexão USB ativa  

8 - Instabilidade de posicionamento 
da sonda  

9 - Unidade de medição: 
μm / mm / mils  

10 - Carga das pilhas 

11 - Botão CAL  

12 - Botão liga / desliga  

13 - Botão ZERO  

14 - Botão sobe / aumenta  

15 - Botão desce / diminui  

16 - Botão dinâmico esquerdo: 
menu / selecionar / confirmar  

17 - Botão dinâmico direito: sair / 
backlight / voltar / cancelar  

18 - Sonda  

19 - Encaixe lateral para 
superfícies cilíndricas  

20 - Conexão mini-USB  

21 - Tipo de base: F = ferrosa / 
N = não ferrosa  

 
Vista traseira 

 

22 - Tampa do compartimento das pilhas 



 
LIGAR / DESLIGAR 

• Para ligar o AK157, posicione-o em local afastado de 
metais (e de qualquer fonte de interferência eletromagnética) e 
mantenha pressionado o botão      até o instrumento 
emitir 2 sinais sonoros (bip). Solte o botão e aguarde a 
inicialização. 

• Para desligar o AK157, pressione o botão      . 
 

MEDIÇÃO 
1) Prepare o local a ser medido. Limpe a poeira e qualquer 

outra sujidade que possa interferir na medição; 
2) Ligue o AK157, seguindo corretamente as instruções;  
3) De forma rápida, posicione o instrumento 

perpendicularmente sobre a superfície a ser medida; 
4) O AK157 emitirá um sinal sonoro e aparecerão no visor: 

- valor medido e sua respectiva unidade de medição, 
- tipo de base (F = ferrosa / N = não ferrosa) e 
- estatísticas de medição (número, média, máxima e mínima); 

5) Para efetuar nova medição, afaste o AK157 da 
superfície medida, aguarde 2s e repita os passos 3 e 4. 

NOTAS: 

• Caso a leitura exceda os limites de medição ajustados, 
a iluminação do visor ficará em vermelho e aparecerá 
na tela a indicação referente ao alarme acionado: 
  - high limit (limite superior) /  - low limit (limite inferior). 

• Para apagar a última medição efetuada, no modo de 
medição, pressione o botão       . 

• Para obter maior exatidão nas medições, efetue 
periodicamente ajuste de medição do AK157.  

4 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO  



 
1) Para acessar o menu de configurações do AK157, 

pressione o botão    . Aparecerá na parte superior do 
visor a mensagem Root e, abaixo, os ítens do menu; 

2) Para alternar entre os ítens a serem configurados, 
pressione os botões  / ; 

3) Para acessar o ítem desejado, pressione    ;  
4) Para alternar entre as opções de acesso ou alterar os 

valores a serem configurados em cada ítem, pressione 
os botões  / ; 

5) Para confirmar cada configuração, retornando ao menu 
de itens, pressione    ;  

6) Para cancelar, retornar ou sair de uma opção de 
configuração, pressione o botão    ; 

7) Para retornar diretamente ao modo de medição, 
pressione o botão       . 

Os itens disponíveis no menu são: 

→ Delete Data (descartar medições efetuadas) 
Current Data - descarta a última medição efetuada 
Current Group - descarta todas as medições do 
grupo em operação 

NOTA: Para apagar a última medição efetuada, no 
modo de medição, pressione o botão       . 

→ Recall (visualizar e descartar medições específicas) 
Selecionar medição: botões  /   
Apagar medição selecionada: botão  
Retornar ao menu de opções: botão  

  

5 - CONFIGURAÇÕES  



→ Browse Stat. (visualizar estatísticas de medição) 
Number - número de medições efetuadas 
Mean - média calculada das medições 
Min - menor medição efetuada 
Max - maior medição efetuada 
Sdev - desvio padrão (por amostragem) 

→ Options (configurar opções de medição) 
Measure Mode - modo de medição 

• Single: 1 medição a cada contato com a camada 

• Continuous: 1 medição a cada 0.5 segundos 
enquanto estiver em contato com a camada 

Group Mode - grupos de trabalho 

• Direct: salva as 80 últimas medições e estatísticas 
temporariamente, atualizando-as a cada leitura nova. 
Não é possível transferir os registros para o PC. 

• General 1 / 2 / 3 / 4: salva 80 medições e 
estatísticas permanentemente para cada grupo. 
Os registros poderão ser transferidos para o PC.  
Após preencher a memória, aparece no visor fl no 
lugar do número de registros e o AK157 continua 
medindo, mas sem atualizar os registros do grupo.  

NOTA: Cada grupo de trabalho possui configurações 
independentes de valores de alarme e ajuste de 
medição (calibração). 

Probe Mode - modo de operação da sonda 

• Auto (AUTO): detecta a base automaticamente. 

• Magnetic (MAG): efetua medições apenas sobre 
bases metálicas magnéticas (ferrosas-F) 

• Eddy Current (EDDY): efetua medições apenas 
sobre bases metálicas não magnéticas (não ferrosas-N)  



 
Unit Settings - unidade de medição 

• µm: micrômetro 

• mils: milésimos de polegada 

• mm: milímetro 

Speed - velocidade de operação  

• Normal: utiliza todos os recursos de estabilização da 
medição, maior exatidão no resultado. 

• Fast: utiliza recursos básicos de estabilização da 
medição, maior rapidez no resultado. 

Language - idioma do sistema 

• English: inglês 

• German: alemão 

Auto Poweroff - desligamento automático 

• Disable: desativa função 

• Enable: ativa função 

→ Limit (ajustar limites do alarme visual) 
Settings - ajuste dos valores 

• High Limit: ajuste do valor superior para 
acionamento do alarme visual. 

• Low Limit: ajuste do valor inferior para acionamento 
do alarme visual. 

Clear - restaura os valores de alarme aos padrões de 
fábrica (High = 1.35mm / Low = -200µm) 

NOTA: o ajuste dos valores de alarme é salvo de 
forma independente para cada grupo de trabalho. 
Selecione o grupo de trabalho e depois ajuste o 
alarme para o grupo selecionado.  

5 - CONFIGURAÇÕES (...continuação) 



→ Calibration (ativar / desativar / restaurar calibração) 
Point Cal - calibração em múltiplos pontos 

• Disable: desativa função 

• Enable: ativa a função 

• Clear Magnetic: restaura os padrões de fábrica do 
ajuste de medição em múltiplos pontos para bases 
ferrosas 

• Clear Eddy: restaura os padrões de fábrica do 
ajuste de medição em múltiplos pontos para bases 
metálicas não ferrosas 

Zero Cal - calibração do ponto zero 

• Clear Magnetic: restaura os padrões de fábrica do 
ajuste de medição no ponto zero para bases ferrosas 

• Clear Eddy: restaura os padrões de fábrica do 
ajuste de medição no ponto zero para bases 
metálicas não ferrosas 

Clear All - restaura os padrões de fábrica de todos os 
ajustes de medição do AK157 

NOTA: o ajuste de medição é salvo de forma 
independente para cada grupo de trabalho. Selecione 
o grupo de trabalho e depois ajuste a medição para o 
grupo selecionado. 
  



 
ILUMINAÇÃO DO VISOR (backlight)  
Para ativar/desativar a iluminação do visor, no modo de 
medição, pressione o botão    . 
 

ORIENTAÇÃO DO VISOR 
Para inverter a orientação do visor (girar 180º), no modo de 
medição, mantenha pressionado o botão    . 
 

ZERO (ajuste de medição no ponto zero) 
Para efetuar o ajuste de medição do AK157 no ponto zero 
(0µm), siga os procedimentos abaixo: 
1) Separe a base sobre a qual será efetuado o ajuste (base 

ferrosa ou metálica não ferrosa); 
2) No instrumento, selecione o grupo para o qual deseja 

efetuar o ajuste. Ver: 5-CONFIGURAÇÕES>Options> 
Group Mode...; 

3) Mantenha pressionado o botão        até o instrumento 
emitir 1 sinal seguido de mais 2 sinais sonoros (3 bips). 
Piscará no visor a indicação zero; 

4) Posicione o instrumento diretamente sobre a base onde 
será feito o ajuste. O AK157 emitirá 1 sinal sonoro (bip), 
afaste-o da base; 

5) Repita o procedimento 4 algumas vezes para obter um 
valor médio de ajuste. 

 

CAL (ajuste de medição em múltiplos pontos) 
Para efetuar o ajuste de medição do AK157 em pontos 
variados, siga os procedimentos abaixo: 
1) Separe a base sobre a qual será efetuado o ajuste (base 

ferrosa ou metálica não ferrosa); 
2) Separe a lâmina padrão que será utilizada para o ajuste;  

6 - FUNÇÕES ADICIONAIS 



3) No instrumento, selecione o grupo para o qual deseja 
efetuar o ajuste. Ver: 5-CONFIGURAÇÕES>Options> 
Group Mode...; 

4) Pressione o botão        para acessar o modo de ajuste. 
Aparecerá no visor a janela Calibration e dentro dela os 
valores ajustados; 

5) Coloque a lâmina selecionada sobre a base; 
6) Posicione o AK157 sobre a lâmina na qual será feito o 

ajuste e aguarde o instrumento efetuar a medição. 
Aparecerá no visor o valor medido, afaste o instrumento 
da base; 

7) Ajuste manualmente o valor indicado no visor ao valor 
da lâmina padrão medida, utilizando os botões  / ;  

8) Repita os procedimentos 6 e 7 algumas vezes para 
obter um valor médio de ajuste; 

9) Pressione o botão     para confirmar o valor ajustado; 
10) Para efetuar ajuste em outro ponto, repita os 

procedimentos 5, 6 e 7, utilizando a lâmina padrão 
desejada; 

11) Para concluir o ajuste e retornar ao modo de medição, 
pressione o botão       . 

NOTAS:  

• Os ajustes são salvos de forma independente para 
cada grupo Selecione adequadamente o tipo de base e 
o grupo para o qual deseja ajustar a medição do 
AK157. Seja no ponto zero (ZERO) ou em múltiplos 
pontos (CAL). 

• Cada grupo de trabalho pode ser ajustado em até 5 
pontos para cada tipo de base (ponto zero + 4 pontos).  



 
INSTALAÇÃO  
- Driver USB  
1) Insira o CD de instalação no drive; 
2) Abra a unidade de disco EasyCoating; 
3) Abra a pasta Driver\CP210x_VCP_Windows; 
4) Execute o arquivo: 

• CP210xVCPInstaller_x86.exe - para SO de 32 bits ou 

• CP210xVCPInstaller_x64.exe - para SO de 64 bits 
5) Aguarde a inicialização da instalação; 
6) Na janela Welcome to the CP210x USB to UART 

Bridge Driver Installer, clique em Avançar; 
7) Na janela License Agreement, marque a opção I 

accept this agrément e clique em Avançar; 
8) Na janela The drivers are now installing, aguarde; 
9) Na janela Completing the Installation of the CP210x 

USB to UART Bridge Driver, clique em Concluir; 

- Software Easy Coating 
10) Abra a pasta Setup\EasyCoating Basic English que 

está na unidade de disco Easy Coating; 
11) Execute o arquivo setup.exe e aguarde; 
12) Na janela Welcome to the InstallShield Wizard for 

EasyCoating, clique em Next; 
13) Na janela Destination Folder, clique em Next; 
14) Na janela Ready to Install the Program, clique em 

Install; 
15) Na janela Installing EasyCoating, aguarde; 
16) Na janela InstallShield Wizard Completed, clique em 

Finish; 
17) Reinicie o computador; 
18) O programa está pronto para ser utilizado. 

7 - COMUNICAÇÃO USB  



CONEXÃO E OPERAÇÃO 
1) Conecte o cabo de comunicação USB ao instrumento e 

ao computador; 
2) Ligue o instrumento;  
3) Abra, no computador, o Gerenciador de Dispositivos 

(digite gerenciador de dispositivos na pesquisa do Windows); 
4) Na janela do Gerenciador de Dispositivos, procure por 

Portas (COM e LPT) e dê duplo clique sobre esse item; 
5) Na derivação que abrir, confirme se o driver utilizado é 

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMXX); 
6) Identifique o número da porta COM (COMXX) atribuído 

ao dispositivo; 
7) Abra o programa EasyCoating; 
8) Na janela do programa, no campo Select the device 

port, selecione a porta COM correspondente ao número 
da porta identificada anteriormente; 

9) Clique em Open Port e aguarde alguns segundos; 
10) No campo Download readings to file, clique em 

Download Readings From General Group…; 
11) Na janela de salvamento que abrir, atribua um nome 

ao arquivo de dados (.txt) e selecione o local onde será 
salvo; 

12) Clique em Salvar. Os registros de medição dos 
grupos de trabalho GEN1, GEN2, GEN3 e GEN4 serão 
salvos no computador;  

13) Para sair do programa, clique em Exit. 

NOTA: Para abrir o arquivo (.txt) salvo, dê duplo clique 
sobre o ícone do arquivo ou utilize o programa Bloco de 
Notas do Windows.  



 
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 
Quando a indicação  aparecer no canto inferior direito 
do visor, substitua as pilhas conforme descrição a seguir: 
1) Na parte traseira do instrumento, remova o parafuso de 

fixação da tampa, utilizando uma chave Philips; 
2) Desencaixe a tampa do compartimento das pilhas com 

cuidado; 
3) Retire as pilhas usadas do compartimento; 
4) Instale as pilhas novas no compartimento, observando a 

polaridade correta; 
5) Feche a tampa do instrumento, observando o seu 

correto encaixe;  
6) Recoloque o parafuso de fixação, apertando-o 

firmemente sem forçar. 
 
RESET (restauração dos padrões de fábrica) 
1) Desligue o AK157; 
2) Mantenha pressionado o botão       ; 
3) Ligue o instrumento com o botão        ainda pressionado;  
4) Aguarde a inicialização do sistema. Após aparecer no 

visor a janela SYS RESET, solte o botão       ; 
5) Pressione o botão     para confirmar a restauração dos 

padrões de fábrica do AK157. 
  

8 - MANUTENÇÃO  
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