
Linha de inspeção veicular da nova geração



Linha CERTUS 3 de inspeção veicular:
soluções classe premium

As linhas CERTUS de inspeção veicular surgiram da nossa paixão por carro. A terceira geração – CERTUS 3 – combina soluções eletrônicas modernas, elementos mecânicos 
duráveis e design atraente. Além da experiência das duas gerações anteriores, CERTUS 3 faz pleno uso de tudo o que em inspeção veicular pode oferecer a técnica 
contemporânea. CERTUS 3 tem, então, tudo para concorrer a status de equipamento de classe premium. Venha conhecê-lo melhor!



Escolhendo CERTUS 3 você terá a CERTEZA de:

Resultados de medições

Qualidade

Conforto de trabalho

Design atraente

Desenvolvimento



Linha CERTUS 3
– modernidade em soluções eletrônicas e estabilidade de trabalho

Conexão CAN
A transmissão digital coleta 
dados de medição no 
computador principal e os 
protege de interferências 
externas.

CERTUS 3 assegura maior precisão nas medições graças à alta frequência de coleta de valores medidos. A estabilidade do 
software é reforçada pelo uso de um hub ligado à placa mãe do rack em vez de transmitir dados separadamente de cada 
um dos dispositivos de linha para a CPU. Componentes eletrônicos high-end asseguram uma operação  
estável do software.

Os inversores únicos, disponíveis como padrão no 
frenômetro de rolo universal, aumentam a durabilidade do sistema 
de acionamento. Melhoram as condições de medição, permitindo 
uma liberação suave dos rolos sem sacudir o veículo testado.



PLACA DE VERIFICAÇÃO 
DE ALINHAMENTO DAS RODAS

FRENÔMETRO DE ROLOS

PLACA DE VERIFICAÇÃO DE FOLGAS

EQUIPAMENTO PARA TESTE
DE SUSPENSÃO

A construção modular da linha 
permite uma configuração livre 
conforme as necessidades dos técnicos 
de inspeção veicular, possibilitando que 
os equipamentos sejam dispostos em 
qualquer ordem.

O controle remoto do CERTUS é simples e fácil de usar. É compacto, ergonômico e tem apenas alguns botões para possibilitar 
a navegação na tela do menu de forma rápida e intuitiva. O ciclo de inspeção pode ser ajustado às necessidades do técnico de 

inspeção veicular – parar ou repetir o teste em sua totalidade ou em parte. O controle remoto funciona em qualquer lugar da sala. 
A bateria de longa vida dura alguns meses sem a necessidade de ser recarregada.

A comunicação sem fios ZigBee®  
é destinada para transmissão de dados dos sensores  
de força e pressão do pedal de freio para unidade central 
de controle. ZigBee® é um sistema de comunicação sem 
fios moderno, caraterizado por baixo consumo de energia, 
largura de banda de até 256 kbps e alcance entre os nós  
da rede de até 100 m.



Linha CERTUS 3 
– amigável para o  técnico de inspeção veicular
O software da linha CERTUS foi projetado como uma ferramenta inteligente que, ao interagir com o técnico de inspeção veicular, é capaz 
de efetuar as medições e testes necessários de forma rápida e eficaz, e apresentar uma avaliação precisa da condição do veículo.

De forma intuitiva, o software conduz o técnico de inspeção veicular passo a passo pelo processo  
de avaliação das condições técnicas do veículo.

A tela “inspeção em andamento”
– é uma solução única introduzida para maximizar o conforto do técnico de inspeção veicular.



O software não apenas pode medir mas também avalia os dados. 
O técnico de inspeção veicular não necessita de tabelas para fazer os cálculos com base nos valores medidos.

Inspeção ergonômica sem limites.
O reforçado equipamento para teste de suspensão torna possível que um caminhão seja inspecionado  
sem a necessidade do uso de capas protetoras.

Durante o processo de inspeção informa as medições realizadas em cada um dos 
dispositivos da linha, relacionando dados já registrados e avaliados.

Avaliação do amortecedor da roda esquerda e direita com diferença entre esses valores.

O software calcula automaticamente o coeficiente da força de frenagem do veículo, 
bem como coeficiente da força de frenagem padrão e compara resultados com 
valores limite definidos pelo tipo de veículo e sua primeira data de registro.

A tela “inspeção em andamento”
– é uma solução única introduzida para maximizar o conforto do técnico de inspeção veicular.



Linha CERTUS 3  – opcionais

Apresentação ampliada
dos resultados das medições

Inspeção 4x4

O CERTUS pode apresentar os resultados de cada medição 
tanto de forma básica como ampliada. Esta função é 
particularmente útil para oficinas de assistências técnica 
autorizadas, pois permite uma inspeção muito detalhada  
do estado técnico do veículo testado. O técnico de inspeção 
veicular tem à sua disposição relatórios extensivos dos 
diferentes equipamentos da pista de teste, acompanhados 
de diagramas detalhados, podendo imprimir relatórios das 
medições: dos testes de freio, dos testes de suspensão  
e alinhamento das rodas. A impressão ampliada – no caso 
de um teste de freio – inclui dados como resistência ao 
rolamento, ovalização, peso estático e dinâmico, coeficiente 
da força de frenagem do veículo em relação ao peso estático/
dinâmico e muitos outros.

A opção de inspeção 4x4 possibilita também obter uma 
medida precisa da força de frenagem na maioria dos carros 
deste tipo (incluindo caminhões) produzidos hoje em dia.  
O teste 4x4 usando o software CERTUS elimina a 
necessidade de usar rolos de funcionamento lento  
ou desacelerômetro. A função permite testar a força de 
frenagem de cada roda separadamente, o que significa  
uma inspeção mais completa da condição técnica do carro.

Ao escolher a linha CERTUS 3 de inspeção veicular, o investidor tem ao seu serviço uma grande quantidade de benefícios, incluindo 
estabilidade operacional, redução dos custos e possibilidade de desenvolvimento futuro. As oficinas de inspeção veicular tem  
à disposição em CERTUS 3 uma ferramenta moderna para uma inspeção rápida e confiável do veículo. E as assistências técnicas 
autorizadas podem desfrutar da ampla gama de oportunidades de diagnóstico e ajustes de software, bem como a capacidade  
de escolher entre uma grande variedade de opções e cores adicionais para atender às necessidades de cada carro específico.
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Ajuda no diagnóstico de batidas e ruídos

Arquivamento e impressão  
de resultados das medições

Assistente de saída dos rolos

Abertura para novos desafios técnicosBalança

O equipamento de teste de suspensão pode ser usado como uma 
ferramenta útil para se descobrir a causa de batidas no sistema 
de amortecimento e no corpo do veículo. Por meio de um controle 
remoto, é possível acionar o equipamento por um momento para 
que ele gere vibrações nas rodas, de frequência e amplitude 
que simulem as condições da estrada. Isso permite encontrar a 
fontes de batidas, guinchos e outros ruídos indesejáveis gerados 
na suspensão e na carroceria durante o ato de conduzir. Em uma 
opção mais avançada, a função de entrada pode ser alterada em 
passos de 2 Hz. 

O CERTUS permite arquivar resultados de testes de forma 
abrangente. Também permite que o usuário coloque resultados 
de teste a partir de dispositivos externos à pista de teste 
usando um teclado (por exemplo: opacímetro, analisador de 
gases de escape, medidor de profundidade de sulcos do pneu 
etc.) e depois arquivar e imprimir tudo.

Muitos inspetores de inspeção veicular enfrentam 
dificuldades em retirar o eixo de tração de alguns veículos 
(por exemplo, cavalo mecânico) não conseguindo sair da 
área do rolo do frenômetro ao encerrarem a inspeção. Na 
pista de teste CERTUS 3, o problema foi resolvido usando 
um procedimento especial de assistência de saída de 
rolo baseado em inversores. No caso dos automóveis 
de passageiros, o efeito é alcançado ativando-se 
automaticamente o rolo, o que é particularmente útil para 
testar veículos com câmbio automático e vans de entrega.

Graças à estrutura moderna do software da linha CERTUS 
3, é possível introduzir mudanças no sistema e ajustar os 
dispositivos às necessidades particulares do técnico de 
inspeção veicular. Essa solução protege contra o risco de 
custos elevados se a necessidade de adaptar os dispositivos à 
nova legislação surgir. O CERTUS pode ser facilmente ajustado 
para novos requisitos e as atualizações periódicas do software 
garantem que seus usuários possam facilmente atualizar 
dispositivos antigos.

A opção balança permite uma avaliação minuciosa 
do estado técnico de um veículo usando o resultado 
da medida do peso para o coeficiente da força de 
frenagem, possibilitando que técnico de inspeção 
veicular obtenha resultados extremamente precisos. 
A medida do peso do eixo também é útil em frotas 
de transporte e outros locais onde os veículos são 
frequentemente pesados para não ultrapassar os 
limites de carga do eixo.
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O objetivo principal dos designers da linha de teste do CERTUS 3 foi alcançar alta durabilidade dos equipamentos mediante uma 
escolha cuidadosa dos pressupostos de construção, dos parâmetros dos materiais e da qualidade dos componentes utilizados. 
Assim, as peças mecânicas perfeitamente fabricadas complementam os componentes eletrônicos de ponta.

– de inspeção veicular - durabilidade e qualidade em soluções mecânicas

Linha CERTUS 3

Construção sólida 
Na fase de projeto dos diferentes equipamentos, os melhores 
componentes foram selecionados dos principais fabricantes europeus.  
Os elementos-chave (como o motor e a engrenagem de transmissão) 
podem ser reparados separadamente o que reduz os custos potenciais  
do serviço pós-garantia.

Os equipamentos CERTUS, especialmente os frenômetros de rolos, 
possuem uma construção externa especialmente reforçada feita de aço 
de alta qualidade. Um sistema anticorrosivo especial baseado em tintas 
de revestimento em pó de alto padrão protege as peças mecânicas da 
degradação do metal.

Componentes dos melhores fabricantes
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A transmissão planetária usada como padrão no 
equipamento de rolo universal melhora a durabilidade do 
sistema de transmissão. Em comparação aos dispositivos 
que fazem uso de transmissões cilíndricas tradicionais, 
o CERTUS 3 pode medir forças de frenagem muito 
maiores devido à sua elevada taxa de transmissão. 
Motores cuidadosamente selecionados e isoladores de 
vibração garantem um funcionamento estável e silencioso 
do equipamento. O motor do frenômetro de rolo para 
carros de passageiros pode ser fornecido com um freio 
eletromagnético, o que facilita a saída suave para veículos 
4x4 e vans de entrega.

O terceiro rolo do frenômetro universal de rolo tem um 
diâmetro maior para evitar o deslizamento descontrolado 
da roda testada. Assim, o equipamento pode reagir mais 
rápido caso a roda deslize durante um teste de força de 
frenagem.

O equipamento de testes de suspensão funciona com base no 
método BOGE, que oferece possibilidades diagnósticas mais 
extensas do que a baseada no princípio Eusama, que testa 
somente a aderência ao solo. O método BOGE também é menos 
sensível ao tipo e rigidez da suspensão e à pressão dos pneus 
do veículo testado.

Motor e transmissão
– funcionamento estável e silencioso

Boge pode mais Rolo médio de grande diâmetro
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A durabilidade do revestimento do rolo é um fator importante 
para manter a precisão dos testes, mas também é importante 
como um recurso estético do dispositivo.
O material usado para cobrir o tambor tem características 
mecânicas excepcionais e garante alta durabilidade.

Cobertura dos rolos
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Linha CERTUS 3 

Caixa de rolos monobloco (para 
versão em uma peça) envernizado em pó

Pressão de eixo – para ultrapassar Max. 4 T

Limite de distância entre rodas 
min./máx. 800/2.200 mm

Diâmetro de rolos 205 mm

Rolos de aço revestidos em 
plástico

Aderência ao solo seco/
molhado 0,9/0,8

Diâmetro de rolo médio 50 mm

Distância entre eixos 410 mm

Velocidade de inspeção/potência 
instalada 5 km/h 2x3 kW

Indicação das forças de frenagem 0-6 kN

Tensão de alimentação 3x400 V 50 Hz

Ligação/proteção corrente por inércia 5x2,5 mm2 32 A

Dimensões da caixa de rolos (em 
uma peça)

(largura x comprimento x altura) 
2.320x680x240 mm

Massa própria 450 kg

Método de medição Boge

Dimensões externas compr. x 
largura x altura 2.320 x 800 x 280 mm

Distância de rodas 800 - 2.200 mm

Pressão de eixos para ultrapassar 4 T

Pressão de eixos para medição 2 T

Frequência de extorsão 16 Hz

Amplitude máxima de placa de 
inspeção 100 mm

Potência de motores 2 x 1,3 kW

Alimentação 3 x 400 V 50 Hz

Ligação/proteção 5 x 2,5 mm² 20 A

Painel de comando CERTUS Design Mobil, de aço, envernizado de pó

Gestão de motores Eletrônico, 2 inversores (referência: 
Linha universal)

Processamento dos resultados Computador PC, preparação para 
transmissão dados para rede externa

tela principal/telas repetidas 24 polegadas/35-100 polegadas 
Full HD

Resolução gráfica da tela Full HD

Ligações em rede com as partes 
de chão

Rede CAN

Conectividade sem fio
Sensor de pressão, sensor de 
pressão nos pneus (linha universal) 
ev. Outros dispositivos adoptadosFrenômetro de rolos CERTUS 3 CRB 3,5

Equipamento de teste de suspensão/
amortecedores CERTUS 3 CSA

Placa de verificação de alinhamento das 
rodas/convergência CERTUS 3 CPS 4.0

Painel de comando CERTUS Design

15
45

 m
m

750 mm
460 m

m

Parâmetros técnicos da linha de inspeção veicular com massa máxima 
autorizada superior a 3,5t e motos

– parâmetros técnicos

Painel de testador envernizada em pó Testador em uma peça

Sistema de medição sem assistência potenciométrico DMS

Tensão de alimentação DC 12 V

Dimensões de painel de medição 
CERTUS 3 CPS 4.0

(compr. x largura x altura) 
1000 x 500 x 50 mm
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Conjunto dividido de rolos, 
envernizado em pó 

Motores debaixo de rolos

Dimensões do conjunto de rolos 
largura x compr. x altura

1.200 x 1.045 x 554 mm

Massa de um conjunto de rolos ok. 450 kg

Comprimento de tambores de 
rolos

1.000 mm

Diâmetro de tambores de rolos CRB 13: 205 mm

Tambores de rolos de aço revestido por plásticos

Coeficiente de aderência seco/
molhado

0,9 /0,8

Diâmetro de rolo médio 100 mm

Distância de eixos de rolos CRB 13: 420 mm

Sistema de transmissão
Transmissão epicíclica com transmissão através 
de uma cadeia

Velocidade de inspeção 2,6 i 5,2 km/h

Pressão máxima em eixo para 
ultrapassar

13 T

Potência nominal dos motores de 
propulsão de rolos

7,5 kW

Tensão de alimentação 3 x 400 /50 V / Hz

Alimentação/salvaguarda Para motores 7,5 kW:  5 x 6 / 50 mm² / A  

Sistema de medição, sensor de 
esforço transverso

Amplificador integrado DMS

Método de medição Boge

Dimensões externas (compr. x largura x altura) 2.320 x 800 x 280 mm

Distância entre rodas min.-máx. 800 - 2.200 mm

Pressão em eixo para ultrapassar 13 T T

Pressão em eixo para medição 2 T

Frequência de extorsão 16 Hz

Amplitude máxima de painel de inspeção 100 mm

Potência dos motores 2 x 1,3 kW

Alimentação 3 x 400 V 50 Hz

Ligação/salvaguarda 5 x 2,5 mm² 20 A

Painel de testador Em uma peça, envernizado em pó

Sistema de medição sem assistência potenciométrico DMS

Tensão de alimentação DC 12 V

Dimensões de painel de medição 
CERTUS 3 CPS 15 compr. 750 x larg. 990 x alt. 50 mm

Conjunto de rolos para veículos com pressão  
em eixo a 13 T – CERTUS 3 CRB 13

Equipamento de teste  
de suspensão/amortecedores CERTUS 3 CSA

Placa de verificação de alinhamento  
de rodas/convergência CERTUS 3 CPS 15

Parâmetros técnicos da linha de inspeção veicular com massa máxima 
autorizada superior a 3,5 t e motos



CERTUS em funcionamento
CERTUS 3 introduz uma nova geração 

de linhas de inspeção veicular no 

mercado. Devido às suas soluções 

técnicas modernas, continuamente 

aprimoradas e repensadas, bem como 

um design atraente, os equipamentos da 

CERTUS melhoram a competitividade das 

oficinas de inspeção veicular onde estão 

instalados. CERTUS está em constante 

desenvolvimento e aberto à mudanças. 

Seus usuários podem ter certeza de que, 

se necessário, eles poderão obter novas 

soluções alinhadas com as expectativas 

dos clientes e com novas regulamentações 

legais sem aumento significativo de custos.

Até agora, mais de 500 usuários colocaram 

sua confiança na atual marca CERTUS. 

Por que não se juntar a eles?

14



15



Producer:

WSOP Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 306

44-100 Gliwice

Poland

tel. +48 32 332-49-30

fax +48 32 332-48-48

e-mail: info@wsop.pl

www.certustestlane.com/pt


