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A Próxima Geração de Software de Ensaios
O Bluehill Universal é a última novidade em software de ensaios de materiais da Instron®. Construído a partir do zero para a
interação pelo toque, o Bluehill Universal oferece um novo layout e recursos aprimorados, dando aos usuários uma interface
mais simples e mais limpa para seu sistema de ensaios. Os grandes pontos de contato e a sinalização intuitiva para o toque
oferecem um ambiente de software renovado, mas familiar para todos os usuários da Instron. O Painel Operacional Instron do
Bluehill Universal inclui o hardware e o software necessários para se obter o caminho para as rotinas de ensaios mais simples
e fluxos de trabalho mais rápidos.
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O que o Painel Operacional do Bluehill Universal pode fazer por mim?
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O pontos de toque e sinalização
aprimorada do Bluehill Universal
ajudam a reduzir o tempo de uma
série de ações. Iniciar novos testes,
inserir manualmente dados de
amostras e executar lotes de ensaios
ficou mais rápido e fácil, permitindo
que os operadores gastem tempo
em tarefas de maior valor agregado.
Construir métodos e analisar
resultados é mais eficiente com
novos menus e opções de exportação
de dados.

O monitor articulado touch screen
é fácil de ajustar, e fica perto do
campo de ensaio, minimizando o
movimento repetitivo do operador. Já
imaginou não precisar mais alcançar
um mouse para executar apenas
um único clique! Isso não só fornece
uma configuração de trabalho mais
ergonômica, mas economiza o tempo
do operador no ir e voltar entre um
computador e o sistema de ensaios.

Construído sobre a base consagrada
do software Bluehill da Instron, a
arquitetura da Bluehill Universal oferece
controle completo da configuração
de ensaio, com recursos poderosos
que você precisa para executar testes
avançados. Execute formas de onda
cíclicas simples, aproveite cálculos e
expressões definidas pelo usuário ou
repita quaisquer dados existentes com
novas rotinas de ensaio. Enquanto isso,
a funcionalidade simplificada do Bluehill
Universal mantém o fluxo de trabalho
fácil, organizado e ideal para usuários
novos ou experientes.

O que o Painel Operacional inclui?
• Atualização do software Bluehill Universal
• Monitor touch screen capacitivo de nível industrial de 16 ou 21 polegadas
• Suporte de máquina articulado ou suporte de mesa
• O Painel Operacional pode ser instalado na maioria dos sistemas de ensaio Instron®
existentes
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