
Folheto FVP-232

Equipamentos de Medição Óptica

Projetor de Perfil 

Série PJ/PV/PH
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Série PJ-H30 

Cada projetor de perfil da Mitutoyo é uma máquina de medir que realiza a medição, inspeção e observação eficientemente, projetando a imagem amplificada com 
exatidão de uma peça de teste sobre uma mesa de medição em uma tela de visualização. 
O método de medição inerentemente sem contato torna este tipo de instrumento altamente apropriado para medir pequenas peças que não seria possível medir 
com instrumentos de contato de uso geral ou peças facilmente deformáveis, tais como peças plásticas ou de borracha. Também podem ser usados para observar os 
perfis de superfície de peças ou inspecionar diminutas montagens com iluminação de superfície. Além disso, uma ampla seleção de acessórios permite a medição e 
inspeção de diversas peças de maior complexidade. 

Projetor PJ-203 
(Produzido em 1958) 

Projetores Séries PJ/PV/PH

2
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Diâmetro de tela
300mm

•	Aplicável para uma ampla gama de tamanho de peças. 
•	Operações concentradas na frente do instrumento. 
•	Uma ampla opção de mesas de trabalho.

Sistema de projeção vertical 
ascendente com tela na posição 
superior

Sistema de projeção vertical 
descendente com tela grande na 
prosição inferior

Sistema de projeção horizontal 
com tela na posição superior

Diâmetro da Tela
500mm

•	 Ideal para medição por comparação  de uma imagem da peça com desenho ampliado sobre 
tela ou mediante a obturação da imagem de projeção na tela sobre papel transparente.

•	 Componentes de relógio, peças eletrônicas, peças de metais preciosos, peças de precisão, 
etc.

Diâmetro de tela
350mm

• 	  Ideal para observação/medição de ferramentas de corte (fresas, 
ferramentas de torno, serras de pontas, etc.

• 	  Formas cilíndricas (parafusos, molas, etc.).
• 	  O design de feixe horizontal permite a medição de peças de maior 

tamanho e peso colocadas sobre uma mesa robusta maciça sem 
superfície de vidro.

PJ-A3000

P4 - 5

PJ-H30

P6 - 7

PV-5110

P8 - 9

PH-3515F,
PH-A14
P10 - 11

Série PJ

Série PV

Série PH
Mesas
P12 - 13

Acessórios
P14 - 18

Conhecimento básico 
de termos ópticos 
P19

3
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Imagem projetada: Invertida

Tela com Transferidor
•	Diâmetro	efetivo:	 315mm	(12.4”)
•	Material	da	tela:	 Vidro	com	um	lado	fosco
•	Rotação	da	tela:	 ±360º,	O	contador	exibe	até	±370º
•	Leitura	de	ângulo:	 Contador	digital	(LED),	Resolução:	1’	ou	0.01°(intercambiável)	

Faixa:	±370º,	comutação	modo	ABS/INC,	Zeragem.
Lentes	de	projeção:	 10X	(Acessório	padrão).		Opcional:	20X,	50X,	100X
	 	 Espelho	externo	de	meia	reflexão	para	iluminação	de	
  superfície (apenas para 10x, 20x).

Exatidão de ampliação 
•	Iluminação	de	contorno:			 ±0.1%	ou	menos 
•	Iluminação	de	superfície:	 ±0.15%	ou	menos

Iluminação de contorno
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Telecêntrico	 
•	Funções:	 Interruptor	de	brilho	de	2	fases	(Alto/Baixo),	 
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração	

Iluminação de superfície
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W)
•	Sistema	ótico:	 Iluminação	vertical	com	lentes	ajustáveis	de	condensador
•	Funções:	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração	

Resolução	para	contador	X/Y:		 0.001mm	ou	.0001”/0.001mm	(.00005”/0.001mm:	cabeçote	digital)

Alimentação:	 100	-	240V	CA,	50/60Hz,	cabo	de	alimentação	(2m)

Peso: 105kg - 140kg

Consumo	de	energia:	 Aprox.	400W

■ Principais Dimensões

■ Lentes de projeção (10X é um acessório padrão)

■ Dados Técnicos

PJ-A3010F-200

Lentes	50X Lentes	100X

A:	 95mm	(3,74”)----------------- PJ-A3005D-50 
	 67mm	(2,64”)----------------- PJ-A3010F-100
	 86mm	(3,39”)----------------- PJ-A3005F-150
	 233mm	(9,17”)----------------- PJ-A3010F-200

■ Mecanismo lateral para 
substituir a lâmpada de 
tungstênio-halógena

Espelho
de meia
reflexão F
para	10X
(opcional)

Espelho
de meia
reflexão F
para	20X

Lentes	10X	 Lentes	20	X

（Unid（mm（

Alta performance e alto grau de operabilidade.
Tamanho de mesa selecionável no modelo padrão com um diâmetro de tela de 300mm.
Contador digital embutido com display de dígitos grandes no visor de caracteres.

PJ-A3000

100 110 120

706

10
93

85
4

37
4.

9

400 742

360 28

330 408
A

焦点位置Ponto focal

Working 
distance 

Max. workpiece 
height 

D:  Max. workpiece diameter
whose periphery can be focused
on the screen center

H 

W 
D

Unid.: mm

Ampliação
10X 20X 50X 100X

Campo de visão ø31.5 ø15.7 ø6.3 ø3.1
W 66 (20) 32.5 (2) 12.6 5
H -50 modelos* 123.5 123.5 123.5 123.5

-100 modelos 91 91 91 91
-150 modelos 103.5 103.5 103.5 103.5
 200 modelos 92.5 92.5 92.5 92.5

D -50 modelos* 224 (198) 87 (61) 27 10
-100 modelos 182 87 (61) 27 10
-150 modelos 207 (198) 87 (61) 27 10
 200 modelos 185 87 (61) 27 10

(    ): Quando usar a iluminação de superfície
*incluindo PJ-A3000

D:  Diâmetro máx. da peça cuja 
periferia pode ser enfocada no 
centro da tela. Distância de 

trabalho

Altura máx. 
da peça

4
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■ Diagrama de Sistema de Processamento de Dados

Série PJ-A3000 unidade 
principal

Cabo	RS-232C	(2m,	cruzado)
Cód. 12AAA807

QM-Data200
(Tipo de braço)
Cód.264-156*

Impressora térmica com cabo*

Base	ajustável
Cód.172-270

Para	obter	detalhes,	consulte	o	folheto	QM-Data200	e	Unid.	de	Visão.	
*Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.	

■ Diagrama do Sistema

Escala	padrão	50mm	/	2”
Cód.172-116 / Cód..172-117

Escala	de	leitura	200mm	/	8”
Cód.172-118 / Cód..172-119

Escala	de	leitura	300mm	/	12”
Cód.172-161 / Cód..172-162

Espelho	de	reflexão	oblíqua
Cód.172-229

Conj. lentes de projeção 10x 
(Acessório padrão)

Cód.172-202

Espelho	de	reflexão	oblíqua
Cód.172-230

Conj. lentes de projeção 20x
Cód.172-203

Lentes	de	projeção	50x
Cód.172-204

Lentes	de	projeção	100x
Cód.172-207

Filtro verde
Cód..172-160-2

Filtro verde
Cód.172-160-3

Conj. de telas padrão de 
sobreposição 

Cód.12AAM027
(12 pcs.)

Suporte da máquina
Cód.172-269

Dimensões externas:
500(L)×830(P)×650(A)mm

PJ-A3005D-50

PJ-A3010F-100

PJ-A3005F-150

PJ-A3010F-200 Adaptador C de mesa 
Cód.176-317

Para PJ-A3010F-100, PJ-
A3005F-150, e PJ-A3010F-200

Para PJ-A3005D-50

Suporte central de giro
Cód.176-105

Suporte central de giro
Cód.172-197

Mesa giratória
Cód.176-106

Mesa giratória com 
ajuste fino Cód.172-198

Suporte com grampo 
Cód.176-107

Bloco	V	com	grampo	
Cód.172-378

Mesa giratória com  
ajuste fino

 (A) Cód.176-305

Nota:	Se	uma	unidade	opcional	estiver	instalada	na	mesa,	a	A (Altura máx. de peça) é reduzida pela altura da unidade opcional.

✓ Substituição da lâmpada
515530: Lâmpada halógena de 

alta luminância de 24V/150W 
512305*: Lâmpada halógena de 

longa duração de 24V/150W

(Especificação	de	longa	duração,		Classif.		
aprox. 500 horas)
*		Esta	lâmpada	é	um	acessório	padrão.	

Detector de conexão (A)
		Cód.12AAE671

OPTOEYE	200
  Cód. 332-151

5



66

Imagem	projetada:	 Ereta

Tela com Transferidor
•	Diâmetro	efetivo:		 306mm	(12”) 
•	Material	da	tela:	 Vidro	com	um	lado	fosco 
•	Rotação	da	tela:	 ±360º,	O	contador	exibe	até	±370º 
•	Leitura	de	ângulo:	 Contador	digital	(LED) 
  Resolução:	1’	ou	0.01	(intercambiável)	 
	 	 Faixa:	±370° 
	 	 comutação	modo	ABS/INC,	zeragem 

Lentes	de	projeção:	 10X	(Acessório	padrão) 
	 	 Opcional:	5X,	20X,	50X,	100X
	 	 Espelho	de	meia	reflexão	para	iluminação	de	superfície	
	 	 Lentes	parfocais

Exatidão de ampliação 
•	Iluminação	de	contorno:	 ±0.1%	ou	menos 
•	Iluminação	de	superfície:	 ±0.15%	ou	menos

Iluminação de contorno 
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Zoom	Telecêntrico	 
•	Funções:	 Ajuste	de	brilho	sem	fases, 
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração	

Iluminação de superfície 
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Iluminação	vertical	/	oblíqua	com	lentes	de
  condensador ajustável  
•	Funções: Ajuste de brilho sem fases, 
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração
Foco:  Cabeça de tela de projeção conduzindo
  PJ-H30A (manual), PJ-H30D(mecânica)
Resolução	para	contador	X/Y:		 0.001mm	ou	.0001”/0.001mm

Alimentação:	 Interruptor	ON/OFF,	100	-	240V	CA,		Termina	GND,	50/60Hz,	Cabo
  de alimentação (2m)

Peso: 176kg - 212kg

Consumo	de	energia:		 Aprox.	420W

 ■ Dimensões

■ Lentes de projeção (10X é um acessório padrão)

■ Dados Técnicos

PJ-H30A2017B

Lentes	10XLentes	5X	 Lentes	20X Lentes	50X Lentes	100X

Imagem de projeção de brilho e exatidão superiores.
Equipado com uma unidade principal de alta rigidez e réguas lineares, atinge 
medições mais exatas.
Disponíveis em um total de 8 modelos, um dos quais com mesa de curso maior 
(300x179mm)
Fornecido com manipulo de acionamento suave e rápida da mesa. Torre com 
sistema de mudanças das lentes de projeção de forma suave e eficiente.

•Projeto	pendente	de	patente	no	Japão

(Unid mm)

PJ-H30

745
816

0～
10

5

98
5～

10
90

12
7

180～230

48
0～

58
5

15
5

382 796

374
404

243.5 285

270 16365

（焦点位置）

5050

（
上
下
動
範
囲
）

86

50

Ponto Focal

Fa
ix

a 
de

 A
ju

st
e

Working distance 

Max. 
workpiece 
height 

Max. workpiece 
diameter whose peripheral
line can be focused on 
the screen center

H 

D 

W 

Unid: mm

Ampliação

5X 10X 20X 50X 100X

Campo de 
visão

ø61.2 ø30.6 ø15.3 ø6.12 ø3.06

H 105 105 105 105 105

W 66 70.5 56.5 50 50

D 148 197 137 114 114

Diâmetro máx. de peça cuja 
linha periférica pode ser 
focada no centro da tela Distância de Trabalho 

Altura
máx.
da peça

6
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■ Diagrama do Sistema

■ Diagrama de Sistema de Processamento de Dados

Escala	padrão	50mm	/	
2”Cód.172-116	/	Cód.172-117

Lentes	de	projeção	5X
Cód.172-271

Tamanho 1010

Tamanho 2017/3017 

Lentes	de	projeção	50X	
Cód.172-474

Lentes	de	projeção	100X	
Cód.172-475

Conj. telas padrão de sobreposição
Cód.12AAM027 (12 pcs.)

Filtro verde
Cód.12AAG981

Suporte ajustável
Cód.172-270

Conj. limpeza de lentes
Cód.12AAA165

Lentes	de	projeção	10X		
(Acessório padrão)

Cód.172-472

Lentes	de	projeção	20X	
Cód.172-473

Mesa giratória com ajuste fino (A) 
Cód.176-305

Adaptador C de mesa
Cód.176-317

Mesa giratória com ajuste fino 
Cód.172-198

Suporte central de giro
Cód.176-105

Suporte central de giro
Cód.172-197

Suporte com grampo
Cód.176-107

Bloco	V	com	grampo
Cód.172-378

Adaptador de mesa 
Cód.176-304

Mesa	giratória	com	ajuste	fino	(B) 
Cód.176-306

Tamanho 2010

Série PJ-H30 
unid. principal

Cabo	RS-232C		(2m,	cruzado)
No.12AAA807

Impressora térmica DPU414 para imprimir 
valores de exibição do contador e ângulo 

(com cabo de conexão)*

Interruptor de pedal
No.12AAA846

Base	ajustável
No.172-270

QM-Data200 (padrão)
No.264-155*

QM-Data200(Tipo braço)
No.264-156*

Cabo	RS-232C	(cruzado)
No.12AAA807

Base	de	montagem	QM-
Data200

No.12AAG982 Programa de controle de processo em tempo real 
MeasurLink
Programa	de	geração	de	mesa	de	inspeção	MeasureReport	
Nota:	É	necessário	um	PC	adequado.

Suporte de montagem do 
detector	No.12AAG983

Detector de conexão (A) 
No.12AAE671

OPTOEYE	200
	No.332-151

Impressora térmica (com cabo de conexão)*
Interruptor	de	pedal：No.937179T

→ Apenas para PJ-H30A

Nota:	Os	conectores	em	ambos	
extremos são D-sub 9 pinos 
fêmea.

Nota:		Os	conectores	em	ambos	
extremos são D-sub 9 pinos 
fêmea.

Nota:	Se	uma	unidade	opcional	estiver	instalada	na	mesa,	a	A (Altura máx. de peça) é reduzida pela altura da unidade opcional.

✓ Substituição da lâmpada
515530*1: Lâmpada halógena de alta 

iluminância de 24V/150W
512305*2: Lâmpada halógena de 

longa duração de 24V/150W
(Especificação	de	longa	duração,	Classif.	aprox.	
500 horas)
 

*1	Esta	lâmpada	é	um	acessório	padrão.
*2	Iluminância	para	a	especificação	de	Longa	
Duração 

Maiores	detalhes,	consulte	o	folheto	QM-Data200	e	Unid.	de	Visão.	
*Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.

Escala	de	leitura	200mm	/	8”
Cód.172-118 / Cód.172-119

Escala	de	leitura	300mm	/	12”
Cód.172-161 / Cód.172-162

7
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To mount the counter (KA-12) and counter stand, approximately 300mm 
space is required on the right-hand side of the main unit.

8

Fonte de Luz (Lâmp. refletor)

Unid. de iluminação de superf.

Filtro de absorção de Calor

Vidro da mesa

Lentes de projeção

PV-5110

Imagem projetada: Invertida

•	Diâmetro	efetivo:	 508mm	(20”) 
•	Material	da	tela:	 Vidro	com	um	lado	fosco 
•	Rotação	da	tela:	 ±360º,	O	contador	exibe	até	±370º 
•	Leitura	de	ângulo:	 Contador	digital	(LED) 
	 	 Resolução:	1’	ou	0.01	(intercambiável) 
	 	 Faixa:	±370º 
	 	 Comutação	modo	ABS/INC,	zeragem 

Lentes	de	projeção:	 10X	(Acessório	padrão) 
	 	 Opcional:	5X,	20X,	50X,	100X

Exatidão de ampliação 
•	Iluminação	de	contorno:	 ±0.1%	ou	menos 
•	Iluminação	de	superfície:	 ±0.15%	ou	menos

•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Zoom	Telecêntrico	 
•	Funções:	 Interruptor	de	brilho	de	2	fases	(Alto/Baixo),	 
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração	
Iluminação de superfície
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Iluminação	vertical 
•	Funções:	 Lentes	ajustáveis	do	condensador,	Iluminação	 
	 	 oblíqua	(para	5X,	10X	e	20X),		 
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração

Resolução	para	contador	X/Y:		 0.001mm	ou	.0001”/0.001mm
  (usando contador opcional KA)
Alimentação:	 100	-	240V	CA,	50/60Hz,	cabo	de	alimentação	(2m)

Peso: 190kg

Consumo	de	energia:	 Aprox.	500W

Nota:	 Contadores	X	e	Y	não	são	incorporados	na	unid.	principal		PV-5110.	
 Se um contador é necessário é recomendado que um QM-Data200 ou KA-12 seja comprado
 separadamente.

PV-5110

φ568

1073620

470

96
0

150

535

300

16
27

12
94

Ideal para medição por comparação de imagem da peça com um desenho ampliado 
sobre a tela inclinada ou mediante a obtenção da imagem projetada na tela sobre 
papel transparente.

PV-5110

■ Dimensões

■ Lentes	de	projeção	(10X	é	um	acessório	padrão)

■ Dados Técnicos

10X	
Conj. 
Lentes

5X	
Conj.	Lentes

20X	
Conj.	Lentes

50X	
Conj.	Lentes

100X	
Conj.	Lentes

(Unid:mm)

Working 
distance Max. 

workpiece 
height 

Max. workpiece 
diameter whose periphery 
can be focused on 
the screen center

W 

D H

Unid: mm

Ampliação

5X 10X 20X 50X 100X

Campo de visão ø101.6 ø50.8 ø25.4 ø10.16 ø5.08

H 125 181 206 87 87

W 60 (27) 60 60 32.4 22.5

D 120 120 120 64.8 45

(   ): Quando usar a iluminação de superfície

Para montar o contador (KA-12) e a base do contador, aprox. 300mm de espaço é 
necessário no lado direito da unidade principal.

•	 Iluminação de superfície obliqua de 5x, 10x, 20x

Altura máx.  
da peça

Distância de 
trabalho

Diâmetro máx de peça cuja 
linha periférica pode ser 
focada no centro da tela

8
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■ Diagrama do Sistema

■ Diagrama de Sistema de Processamento de Dados ✓ Substituição de lâmpada 
512305*: Lâmpada halógena longa 

duração de 24V/150W

*Iluminância	para	a	especificação	de	Longa	
duração é bastante baixa. 

Escala	padrão	50mm	/	2”
Cód.172-116 / Cód.172-117

Escala	de	leitura	200mm	/	8”
Cód.172-118 / Cód.172-119

Escala	de	leitura	300mm	/	12”
Cód.172-161 / Cód.172-162

Escala	de	leitura		600mm
Cód.172-329

Adaptador C de mesa
Cód.176-317

Filtro verde
Cód.172-160-2

Suporte
Cód.172-319

Visão	externa:
1200(L)×1500(P)×2000(A)mm

Conj.	lentes	de	projeção	5X
Cód.172-401

Conj. lentes de projeção 10x
(Acessório padrão)

Cód.172-402

Conj.	lentes	de	projeção	20X
Cód.172-403

Conj.	lentes	de	projeção	50X	
Cód.172-404

Conj.	lentes	de	projeção	100X
Cód.172-405

Suporte central de giro
Cód.172-197

Suporte central de giro
Cód.176-105

Mesa giratória com ajuste 
fino

Cód.172-198

KA-12 (Contador)
Cód.174-173*

Suporte com grampo 
Cód.176-107

Bloco	V	com	grampo	
Cód.172-378

PV-5110	unid.	principal

PV-5110
Cód.304-909

PV-5110

Impressora térmica 
(com cabo conector)*

QM-Data200*

Nota:	Se	uma	unidade	opcional	estiver	instalada	na	platina,	a	L	(Distância	de	trabalho)	comprimento	é	reduzido	pela	altura	da	unidade	
opcional.
*Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.

OPTOEYE	200
	No.332-151

Para	obter	detalhes,	consulte	o	folheto	QM-Data200	e	Unid.	de	Visão.		
*Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.

Nota:	Tipo	do	braço	é		recomendado	para	
PV-5110	(No.304-909)

Detector	de	conexão	(B)		
No.12AAE672

9
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Ideal para observação/medição de contorno de ferramentas de corte 
(fresas, ferramentas de torno, serras de pontas, etc.), parafusos e molas.
Com mesa robusta e maciça sem superfície de vidro que permite o apoio de 
peças de maior tamanho e peso.

PH-3515F, PH-A14

PH-3515F
*Consulte a página 13 para as dimensões do PH-A14.

Para montar o contador opcional (KA-12) e a base do contador, aprox. 300mm de 
espaço é necessário no lado direito da unidade principal.

Imagem	projetada:	 Ereta	*(PH-3515F),	Invertida	(PH-A14)

Tela com Transferidor 
•	Diâmetro	efetivo:	 353(13.9”)mm (PH-3515F),	356(14”)mm (PH-A14) 
•	Material	da	tela:	 Vidro	com	um	lado	fosco 
•	Rotação	da	tela:	 ±360º,	O	contador	exibe	até	±370º 

•	Leitura	de	ângulo:	 Contador	digital	(LED) 
			(para	o	PH-3515F)	 Resolução:	1’	ou	0.01	(intercambiável) 
	 	 Faixa:	±370° 
	 	 Comutação	modo	ABS/INC,	zeragem
•	Leitura	de	ângulo:		 Vernier	(graduação:	2’)
   (para o PH-A14)

Lentes	de	projeção:	 10X	(Acessório	padrão)	 
Opcional:	 5X	(PH-3515	apenas),	20X,	50X,	100X

Exatidão de ampliação
•	Iluminação	de	contorno:		 ±0.1%	ou	menos	da	ampliação	nominal 
•	Iluminação	de	superfície:			 ±0.15%	ou	menos	da	ampliação	nominal	

Iluminação de contorno
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	150W) 
•	Sistema	ótico:	 Telecêntrico	 
•	Funções:	 Interruptor	de	brilho	de	2	fases	(Alto/Baixo):	PH-3515F,
  (Aceso juntamente com a ativação principal de energia: 
	 	 PH-A14)	Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de		 	
  refrigeração
Iluminação de superfície
•	Fonte	de	luz:	 Lâmpada	halógena	(24V,	200W:	PH-3515F),,
	 	 (24V	150W,	comum	para	iluminação	de	contorno:	PH-A14)
•	Sistema	óptico:	 Iluminação	vertical 
•	Funções:	 Lentes	ajustáveis	do	condensador,	
	 	 Iluminação	selecionável	de	superfície	Vertical/Oblíqua:	PH-3515F,		
  (Acesa juntamente com a ativação principal de energia: PH-A14)
	 	 Filtro	de	absorção	de	calor,	Ventoinha	de	refrigeração

Resolução	para	contador	X/Y:		0.001mm	ou	.0001”/0.001mm	(usando	contador	opcional	KA)	

Alimentação:		 100	-	240V	CA,	50/60Hz,	cabo	de	alimentação	(2m)

Peso: 150kg (PH-3515F), 140kg (PH-14) 

Consumo	de	energia:		 Aprox.	400W	(PH-3515F),	200W	(PH-A14)	

Nota	1:	Contadores	X	e	Y	não	são	incorporados	na	unidade	principal	do	projetor.	Se	um	visor	contador	é	
necessário é recomendado que um QM-Data200 ou KA-12 seja comprado separadamente.  
Nota	2:	O	valor	indicado	de	uma	medição	pode	ser	levemente	menor	que	o	valor	real	devido	à	distorção	
ótica causada pelas condições de iluminação.

* A imagem projetada da peça é ereta, mas invertida horizontalmente, o que significa que a orientação 
vertical e direção de deslocamento da imagem é a mesma no lado da peça, mas a orientação horizontal e 
direção de deslocamento são invertidas. 

■ Dimensões

■ Lentes de projeção (10X é um acessório padrão

■ Dados Técnicos

(Unid:mm)

Max. workpiece width Working distance   
W L 

D 

Max. workpiece diameter whose periphery 
can be focused on the screen center

Max.
workpiece

height
H

D

Projection lens

載物台

L1 L2

H

Half-reflecting mirror F

PH-3515F Unid: mm

Ampliação
5X 10X 20X 50X 100X

Campo de visão 70.6 35.3 17.65 7.06 3.5
L 175 235 235 80 109
W 160 (64) 93 (35) 40 14.6 9.5
D 152.4 152.4 116 30.4 19
H 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4

(   ): Quando usar a iluminação de superfície

PH-A14 Unid: mm

Ampliação
10X 20X 50X 100X

Campo de visão 35.6 17.8 7.12 3.56
L 235 235 109 109
W 93 40 14.6 9.5
D 130 116 31.3 19.2
H 102 102 102 102

PH-3515F

PH-A14

Lentes	de	projeção

Espelho	de	meia	reflexão	

Largura	máx.	da	peça

Diâmetro máx. de peça cuja periferia pode 
ser enfocada no centro da tela.

Altura 
Max  A 

da peça

Distância de trabalho

10
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■ Diagrama do Sistema

■ Diagrama de Sistema de Processamento de Dados

*1 Fixações de montagem para serras circulares e fresas são compatíveis com o diâmetro do orifício 
central de 25,4mm

*2	Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.	

Para espelho de meia reflexão 
F	para	5X

Cód.172-294 (PH-3515F)

Para espelho de meia reflexão 
F	para	10X

Cód.172-295 (PH-3515F)

Base	de	suporte	de	serra	de	
ponta*1

Cód.172-001

Base	de	suporte	do	cortador*1

Cód.172-002

Escala	padrão	50mm	/	2”
Cód.172-116 / Cód.172-117

Morsa giratória 
Cód.172-144

Elevador	do	suporte	central
Cód.172-143

Suporte central
Cód.172-142

Suporte vertical
Cód.172-132

Escala	de	leitura	200mm	/	8”
Cód.172-118 / Cód.172-119

Escala	de	leitura	300mm	/	12”
Cód.172-161 / Cód.172-162

Unid. de iluminação de 
superfície Cód.172-133
(apenas para PH-3515F)

Filtro verde
Cód.172-286

Conj. telas padrão de sobreposição 
Cód.12AAM027

(12 pcs.)

Bloco	V	com	grampo	
Cód.172-234

Conj.	lentes	de	projeção	5X
Cód.172-145 (PH-3515F)

Conj. lentes de projeção 10x  
(Acessório padrão)

Cód.172-184 (PH-3515F)/ 
Cód.172-011 (PH-A14)

Conj.	lentes	de	projeção	20X	
Cód.172-173 (PH-3515F)/ 

Cód.172-012 (PH-A14)

Conj.	lentes	de	projeção	50X	
Cód.172-165 (PH-3515F)/ 

Cód.172-013 (PH-A14)

Lentes	de	projeção	100X	
Cód.172-166 (PH-3515F)/ 

Cód.172-014 (PH-A14)

PH-3515F, PH-A14 
unid. principal

Cód.172-001  Cód.172-002

PH-3515F
PH-A14

unid. principal Base	ajustável
Cód.172-270

Impressora térmica 
(com cabo de conexão)*

OPTOEYE	200
 Cód.332-151

Detector de conexão （A（ 
	Cód.12AAE671

QM-Data200
(Tipo de braço)

Cód.264-156

Base	do	contador
Cód.12AAF182

KA-12 (Contador) 
 Cód.174-173*2

✓ Substituição da lâmpada 
515530*1: Lâmpada halógena de alta 

iluminância de 24V/150W 
512305*2: Lâmpada halógena longa 

duração de 24V/150W 
(Especificação	de	longa	duração,	Classif.	
Aprox. 500 horas)

12BAA637*1: halógena parabólica 
24V/200W

(apenas para PH-3515F)

*1	Esta	lâmpada	é	um	acessório	padrão. 
*2	Iluminância	para	a	especificação	de	Longa	
Duração é bastante baixa. 

Para	obter	detalhes,	consulte	o	folheto	QM-Data200	e	Unid.	de	Visão.
*Números	de	ordem	diferem	dependendo	da	forma	do	conector.

11
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Mesas de Medição

PJ-A3000

Capacidade	eixos	XY	 50×50mm 100×100mm 150×50mm 200×100mm

PJ-A3000 
unid. principal

Modelo PJ-A3005D-50 PJ-A3010F-100 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-200

Código 302-704* 302-703* 302-702* 302-701*

Unid. medição Cabeça de micrômetro 
digital Escala	digital Escala	digital Escala	digital

Mecanismo de liberação rápida — Eixos	X	e	Y Eixos	X	e	Y Eixos	X	e	Y

Tamanho superf. superior 152×152mm 250×250mm	 280×152mm	 380×250mm	

Tamanho efetivo do vidro da mesa 82×82mm 142×142mm 185×84mm 266×170mm

Espessura	do	vidro	da	mesa 5mm 5mm 6mm 6mm

Código do vidro da mesa 380405 12BAE041 381349 382762

Faixa de ajuste de giro — — — ±3˚

Peso máximo 10kg 10kg 8kg 8kg

*	Para	especificar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Código	de	ordem:	A	para	UL/CSA,	-1D	para	CEE,	-1	DC	para	CCC,	-1E	para	BS,	-1K	para	KC,	C	e	Nenhum	sufixo	é	necessário	para	PSE.

PJ-H30

Capacidade	eixos	XY	 100×100mm 200×100mm 200×170mm 300×170mm

Tela de Transferidor
Modelo PJ-H30A1010B PJ-H30A2010B PJ-H30A2017B PJ-H30A3017B

Código 303-712* 303-713* 303-714* 303-715*

Tela de Transferidor/ 
OPTOEYE	integrado/	
foco motorizado

Modelo PJ-H30D1010B PJ-H30D2010B PJ-H30D2017B PJ-H30D3017B

Ordem Código 303-732* 303-733* 303-734* 303-735*

Unid. medição Escala	digital	de	alta	precisão

Mecanismo de liberação rápida Eixos	padrão	X	e	Y

Tamanho superf. superior 300×240mm	 350×280mm	 410×342mm	 510×342mm	

Tamanho efetivo do vidro da mesa 180×150mm 250×150mm 270×240mm 370×240mm

Espessura	do	vidro	da	mesa 6mm 6mm 8mm 8mm

Código do vidro da mesa 380412 382762 12BAD363 12BAD330

Faixa de ajuste de giro ±3˚ (direito) ±5˚ (esquerdo)

Peso máximo 10kg 20kg

Exatidão	de	medição (3+0.02L)µm						L:	Comprimento	medido	(mm)						O	método	de	medição	cumpre	a	JIS	B	7184.

*	Para	especificar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Código	de	ordem:	A	para	UL/CSA,	D	para	CEE,	DC	para	CCC,	E	para	BS,	K	para	KC,	C	e	nenhum	sufixo	é	necessário	para	PSE.	

12
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PV-5110

Capacidade	eixos	XY	 200×100mm

PV-5110	unid.	principal	
 Código 304-919*

Unid. de Medição Escala	digital

Mecanismo de liberação rápida Eixos	X	e	Y

Tamanho superf. superior 380×250mm	

Tamanho efetivo do vidro da mesa 266×170mm

Espessura	do	vidro	da	mesa 6mm

Código do vidro da mesa 382762

Faixa de ajuste de giro ±3˚

Peso máximo 5kg

*	Para	especificar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Código	de	ordem:	A	para	UL/	CSA,	D	para	CEE,	DC	para	CCC,	E	para	BS,	
K	para	KC,	C	e	nenhum	sufixo	é	necessário	para	PSE.	

PH-3515F
PH-A14

(Foto é PH-3515F)

Código PH-3515F PH-A14

Capacidade	eixos	XY	 254×152mm 200×100mm

Unid. princ. PH   
Código 172-868*1 172-810*2

Unid. medição Escala	digital

Mecanismo de liberação rápida Apenas	eixo	X −

Tamanho superf. superior 450×146mm 407×152.4mm

Canaleta de encaixe Duas (Inclinação= 43mm)

Leitura	mínima	de	ângulo	de	giro 30’ −

Diâmetro máximo de medição (fixado horizontalmente)*3 ø340mm ø300mm

Faixa de ajuste de giro ±10˚ −

Peso máximo 45kg

Foto: Serra circular (Diâmetro externo de 175mm máx.) é montada no suporte (Código 172-001).

*1	Para	especificar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Código	de	ordem:	A	para	UL/	 CSA,	D	para	CEE,	DC	para	CCC,	E	para	
BS,	K	para	KC,	C	e	nenhum	sufixo	é	necessário	para	PSE.
*2	Para	denotar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Código	de	ordem:	-10A	para		UL/CSA,	-20D	para	CEE,	-20DC	para	CCC,	
-20E	para	BS,	-20K	para	KC.
*3	Quando	usar	lentes	de	projeção	de	10X	(Acessório	padrão)	.
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■ Especificações

QM-Data200

Código
Tipo montagem de base Tipo montagem de braço

264-155 Nota1 264-156 Nota1

Idiomas do visor 
(selecionável)

Japonês/Inglês/Alemão/Francês/Italiano/Espanhol/Português/Checo/Chinês/Coreano/Turco/Sueco/
Polaco/Holandês/Húngaro

Unid. de valor medido Comprimento: mm          Ângulo: grau

Resolução 0.1µm	/	grau-minuto-segundo	(selecionável)

Funções de programa Criação, execução, edição de programa de peça

Processamento 
estatístico

Número	de	dados,	valor	máximo,	valor	mínimo,	valor	médio,	desvio	padrão,	faixa,	histograma,	
estatística em uma base de função de medição (por comando)

Sistema de visor LCD	TFT	COLORIDO	(com	luz	de	fundo	LED)

Compensação de Posição 
de Sensor

Suportado (Projetor)

Entrada/Saída

OPTOEYE:	Para	inserir	o	sinal	de	borda	do	OPTOEYE	
(OPTOEYE	M2)
X,Y,Z:	Máximo	de	três	Réguas	Lineares	
RS-232C	1:	Para	conexão	ao	PC	externo	
RS-232C	2:	Para	conexão	do	contado	do	instrumento	
de medição

FS: Para conectar ao comutador de pedal opcional 
IMPRESSORA:	Para	conectar	a	impressora	opcional
USB-FD:	Para	conectar	o	USB-FDD
USB-MEMORY:	Para	conectar	a	memória	USB

Saída de arquivo de 
resultado de medição

Saída	RS-232C	(Formato	CSV	,	formato	MUX-10)

Energia AC100	-	240V

Consumo máximo de 
energia

17W	(não	inclui	acessórios	opcionais)	

Dimensões externas 
(LxPxA)

Aproximadamente 260×242×310
(incluindo a base)

Aproximadamente 318×153×275mm
(quando o braço está na postura horizontal)

Peso Aproximadamente 2.9kg Aproximadamente 2.8kg

Modelos aplicáveis
PJ2500/PJ-3000 Series
PJ-H3000 Series, PV600A
PH-3515F(No.172-847-5)

PJ-2500/PJ-3000 Series
PJ-A3000 Series, PJ-H30, PV-5110
PH-3515F (No.172-949), PH-A14

Acessórios padrão Adaptador	CA,	cabo	de	energia,	Guia	fácil	de	operação

*Nota	1	Para	especificar	seu	cabo	de	alimentação	CA	adicione	os	seguintes	sufixos	no	Nº	de	ordem:	A	para	UL/CSA,	D	para	CEE,	00	para	CCC	
(cabo	de	alimentação	para	CCC	e	Manual	do	Usuário	para	Chinês	Simplificado	são	fornecidos	separadamente),	E	para	BS,	K	para	KC,		C	e	
Nenhum	sufixo	necessário	para	PSE.	

Nota	2:	Consulte	o	folheto	QM-Data200	e	Unidade	de	Visão	(E14008)	para	mais	detalhes.	

Acessórios (Opcionais)

■ Unid. de Processamento de Dados 2-D QM-Data200     •Patenteada	no	Japão.	

O QM-Data200 é uma unidade de processamento geométrico de leitura/análise para instrumentos 
ópticos, tais como projetores de perfil. Esta unidade possui recursos poderosos de medição 
de coordenadas 2D com operações chave fáceis de usar. Os resultados da medição podem ser 
visualizados no visor LCD e impressos se necessário. 

 ■ Painel de operação

Resultado	de	medição

Configuração de limite de tolerância

■ Tela de operação  (zona de tolerância)

O resultado da medição da zona de tolerância 
pode ser verificado pelo visor colorido de 
imediato.

14

■ RECURSOS
•	Visor	gráfico	colorido	de	alto	contraste	em	tela	LCD	grande	e	luz	de	fundo	em	LCD.	
•	Operação	por	 ícones	para	medições	 combinadas	que	 são	usadas	 com	 frequência	 (distância	 círculo-

círculo, etc.) 
•	Equipado	com	a	função	de	ensino	de	procedimento	de	medição	e	navegação	de	posição	de	medição	no	

modo	Repeat.	
•	Medição	fácil	usando	a	combinação	de	alinhamento	visual	de	linha	de	retículo	e	detecção	automática	de	

borda (Função de posicionamento Optoeye). 
•	A	função	de	medição	AI	 (identificação	automática	de	 item	de	medição)	elimina	a	comutação	entre	as	

teclas de comando de medição. 
•	A	função	de	menu	de	usuário	permite	que	o	usuário	armazene	comandos	de	medição	ou	programas	de	

peças para criar seu próprio menu. 
•	Avaliação	de	zona	de	tolerância	de	resultado	de	processamento	de	dados	e	o	processamento	estatístico	

para cada item são possíveis. 
•	Saída	de	resultado	de	medição	para	“MS-Excel®”	em	formato	de	planilha	(CSV)*	
•	O	procedimento	de	medição	e	resultado	de	medição	podem	ser	salvos	usando	pendrive.**	
•	Dois	modelos	disponíveis:	um	tipo	autônomo	com	sistema	de	inclinação	e	um	tipo	de	braço	flexível	que	

podem ser montados em um Projetor de Perfil. 
•	Medição	possível	mesmo	durante	a	impressão.	
*	Ms-Excel®	é	uma	marca	registrada	da	Microsoft	Corporation.
** A operação não é garantida para todos os pendrives comerciais.

14
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■ Mesas giratórias 

■ Bloco V com grampo ■ Suporte com grampo

■ Adaptador

■ Suporte central de giro

172-198

176-107

Código 176-106 172-198 176-305 176-306

Nome	do	Produto Mesa giratória Mesa giratória com ajuste fino Mesa giratória com ajuste fino  A Mesa	giratória	com	ajuste	fino		B

Tamanho da mesa giratória ø112mm ø146mm ø240mm ø270mm

Ajuste fino — （✓ （✓ （✓

Diâmetro efetivo do vidro ø60mm ø96mm ø182mm ø238mm

Leitura	de	ângulo	mínimo 6’ 2’ — —
Dimensões	externas	(LxPxA)
mm 152x152x21.5 240x172x19.7 280x280x23.7 342x342x23.2

 Peso 1.7kg 2.4kg 5.5kg 6.5kg

Modelos 
aplicáveis

PJ-A3000 （✓ （✓ — —

PJ-H30 — ✓（ （✓ （✓

PV-5110 — ✓（ — —

Nota:	Mesa	giratória	com	ajuste	fino	(tamanho	da	mesa	giratória	ø315mm	e	diâmetro	efetivo	do	vidro	de	ø280mm)	é	fornecida

120

78

120

220Código 176-107

Modelos aplicáveis
PJ-A3000 Series
PJ-H30 Series
PV-5110

Largura	máxima	a	ser	fixada 0 - 35mm

Peso 0.4kg

Código 172-234 172-378

Modelos aplicáveis PH-3515F
PH-A14

PJ-A3000 Series
PJ-H30 Series
PV-5110

Diâmetro máximo da 
peça a ser fixado ø50mm ø25mm

Altura central de 
uma superfície de 
montagem

38 - 48mm 38 - 48mm

Peso 1.24kg 0.8kg

Código 176-105 172-197

Tamanho máx. 
da peça a ser 
fixada*

ø70mm
(45x140mm)

ø80mm
(65x140mm)

Inclinação ±10˚ ±10˚

Peso 2.4kg 2.5kg

*O tamanho máximo possível a ser medido difere dependendo da 
ampliação	de	projeção	selecionada.	O	tamanho	entre	parênteses	(		)	
indica	que	para	uma	inclinação	de	10°

84

120

176-106

172-198

176-305
176-306

Código 176-304 176-317

Nome	do	Produto Adaptador de 
platina

Adaptador de 
platina (c)

Dimensões externas 
(LxPxA)mm 50x340x15 73x278x17

Peso 1.5kg 1.8kg

Aplicável 
modelos

PJ-A3000 — ✓（

PJ-H30 （✓ （✓

PV-5110 — ✓（

15

172-234 172-378

172-197

176-105
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172-118

■ Escala de leitura
Régua	de	vidro	especialmente	projetada	para	inspecionar	a	imagem	ampliada	
de na régua padrão na tela de projeção

■ Morsa giratória

172-144

■ Suporte central

172-142

■ Suporte vertical

■ Base ajustável
Para o QM-Data200 (especificação 
tipo base), impressora térmica, etc. 

■ Base da máquina   

■ Elevador do suporte central

Código 172-132

Modelos aplicáveis PH-3515F
PH-A14

Tamanho do vidro ✓

Peso 1.3kg

172-132172-143

Código 172-144

Modelos aplicáveis
PH-3515F
PH-A14

Faixa de rotação 360˚

Tamanho entre 
montagem superfície e 
superfície superior

76mm

Leitura	de	ângulo	
mínimo

5˚

Peso 2.8kg

Código 172-142

Modelos aplicáveis PH-3515F
PH-A14

Diâmetro máx. da 
peça a ser fixada

120mm
(240mm)*

Peso 3.3kg

*	Quando	o	elevador	de	suporte	central	(Nº	172-
143) é usado.

Código 172-143

Modelos aplicáveis PH-3515F
PH-A14

Altura 60mm

Peso 2.2kg

172-116

■ Escala padrão
Régua	de	vidro	usada	para	verificar	a	precisão	da	ampliação

Código 172-116 172-330 172-117

Faixa 50mm 80mm 2”

Graduação 0.1mm .01”

Exatidão
(20˚C)

(3+5L /1000)µm
L	=	Comprimento	medido	(mm)

(120+5L)×10-6 ”
L	=	Comprimento	medido		

(polegada)

Código 172-118 172-161 172-329

Faixa 200mm 300mm 600mm

Graduação 0.5mm

Exatidão
(20˚C)

(15+15L /1000)µm
L	=	Comprimento	medido	(mm)

Código 172-119 172-162

Faixa 8” 12”

Graduação .02”

Exatidão
(20˚C)

(600+15L)×10-6 ”
L	=	Comprimento	medido	(pol.)

Código 172-270

Posição da 
plataforma

Ajustável a altura de 
720 até 1020mm

Tamanho da 
plataforma 600x450mm

Código 172-269

Dimensões 
externas

500(L)x830(A)x650(P)
mm

*Recomendado	para	série	PJ-A3000	

Acessórios (Opcionais)
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■ OPTOEYE (Dispositivo de detecção de posição da imagem projetada)

■ OPTOEYE integrado (apenas PJ-H30D) ■ Impressora térmica DPU-414 

•	 Um	 dispositivo	 de	 detecção	 de	 borda	 para	melhorar	 a	 eficiência	 e	
confiabilidade da medição de um projetor de perfil, removendo a 
necessidade para posicionar a mira sobre uma borda manualmente. Isto 
tem o efeito de eliminar o fator de variabilidade de operador da entrada de 
dados e encurta o tempo de medição.

•	O	detector	usa	uma	fibra	óptica	que	pode	ser	facilmente	fixada	na	tela	com	
clipes de gráfico.

•	O	dispositivo	é	fornecido	com	uma	função	de	detecção	de	erro	que	funciona	
se a tela intensidade da luz muda.

•	Este	dispositivo	pode	 ser	 adaptado	para	o	QM-Data200	e	não	 requer	um	
adaptador CA, uma vez que a energia é fornecida do QM-Data200 através 
do cabo de conexão.

•	As	 réguas	 lineares	do	eixo	X	e	Y	na	unidade	principal	do	projetor	 são	
conectadas diretamente no QM-Data200 durante o uso do sistema Optoeye.

•	Este	 sistema	pode	 ser	usado	em	combinação	com	o	QM-Data200,	mas	está	
disponível apenas para o PJ-H30A. (PJ-H30D não requer este sistema porque 
possui um sensor Optoeye incorporado.)

PJ-A3000  com	OPTOEYE	200

OPTOEYE	200	e	placa	de	montagem	de	

detector A 

Código 332-151

Modelo OPT-200

Iluminação Contorno/superfície*

Diretividade de detecção Sem direção

Círculo mínimo detectável ø2mm

Largura	mínima	de	linha	detectável 1mm

Velocidade	máxima	de	resposta 1000mm/s

Faixa	de	iluminação	(Brilho) 30	-	1500lX

Diferença	de	campo	Claro-Escuro 20lX	ou	superior

Repetitividade	(iluminação	de	
contorno) δ =1µm*

* Condição da Mitutoyo 

Configuração de acessórios padrão

Unidade eletrônica

Detector: Fibra óptica 

Cabo de conexão: Para conectar unid. principal de componente elétrico e QM-Data200

Fixação para o QM-Data20 (Cód. 12BAG139) Para fixar a unid. principal do 
                                                                             componente ao QM-Data200

Nota:		Placa	de	montagem	do	detector	é	um	acessório	opcional.

PJ-H30D

Sensor de detecção: Incorporado no centro da tela, não direcional 
Iluminação*,  Círculo mínimo detectável: ø2mm (tamanho da imagem 
projetada),	Largura	mínima	da	linha:	1mm	(tamanho	da	imagem	
projetada),	Repetitividade:		δ	=1µm**

*Condição da Mitutoyo     **Condição de teste da Mitutoyo 
Código

Conectado ao QM-Data200 *Números	de	ordem	diferem	
dependendo da forma do conector.

Impressão do valor do visor do 
contador/ângulo*

*Números	de	ordem	diferem	
dependendo da forma do conector. 

Método de impressão Método termossensível matricial

Número	de	dígitos	de	impressão	 40 dígitos 
(caractere normal 9x7 matricial)

Velocidade	de	impressão Máximo de 52.5 caracteres/seg. 
(caractere normal)

Dimensões externas 160(L)x170(P)x65.5(A)mm
 (Unid. principal impressora)

Acessórios padrão Cabo de impressora, papel de impressora 
(1	rolo),	Adaptador	CA	(para	100VAC)

Papel da impressora Cód.908353 (5 rolos)

* Impressão de valor de visor de contador/ângulo é para séries PJ-3000 e série PJ-H30.
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■ Telas padrão de sobreposição 
Para verificar rapidamente uma imagem projetada na tela, se usa um gráfico apropriado. 12 tipos de gráficos sobrepostos disponíveis de acordo com a aplicação.

Acessórios (Opcionais)

Tela de sobreposição   No.11 Tela de sobreposição   No.14

Tela de sobreposição  No.17

Tela de sobreposição  No.20

Tela de sobreposição  No.12

Tela de sobreposição   No.15 Tela de sobreposição  No.18

Tela de sobreposição  No.21

Tela de sobreposição   No.22

Tela de sobreposição   No.13

Tela de sobreposição   No.16

Tela de sobreposição  No.19
Nome do produto Código Especificação

Tela de sobreposição 
Conj de 12 12AAM027 Conj. De 12 Telas

(Telas	de	sobreposição	Nº11	–	Nº22)

Tela de sobreposição   
No.11 12AAM587

Lado	superior:	linhas	radiais	(com	
intervalos	de	1º	)
Lado	inferior:	círculos	concêntricos	(em	
intervalos de 1mm de raio)

Tela de sobreposição  
No.12 12AAM588

Círculos	concêntricos	(em	intervalos	de	
5mm de raio) com mira (graduação de 
1mm) 

Tela de sobreposição  
No.13 12AAM589 Círculos	concêntricos	(em	intervalos	de	

1mm de raio) com mira

Tela de sobreposição  
No.14 12AAM590

Horizontal:	Linhas	paralelas	em	intervalos	
de 50mm (50 vezes o alargamento 
de	1mm)	Vertical:	Linhas	paralelas	
em intervalos de 20mm (20 vezes o 
alargamento de 1mm)

Tela de sobreposição   
No.15 12AAM591 10mm-grades de intervalo

Tela de sobreposição   
No.16 12AAM592 Fio de retículo (graduação de 0.5mm)

Tela de sobreposição 
No.17

12AAM593 Grades	de	intervalo	de	1mm

Tela de sobreposição  
No.18

12AAM594 1º	-linhas	radiais	de	intervalo

Tela de sobreposição  
No.19

12AAM595
Horizontal: 1mm-linhas paralelas de 
intervalo 

Tela de sobreposição  
No.20

12AAM596
Círculos	concêntricos	(em	intervalos	
de 1mm de raio) e linhas radiais (em 
intervalos	de	1º	)

Tela de sobreposição  
No.21

12AAM597

Parafuso	métrico	para	lentes	20X:	P	=	0.2	
a 2mm Parafuso unificado: 28 a 12 roscas/
polegadas
Rosca	Whitworth:	20	a	10	roscas/polegada	

Tela de sobreposição  
No.22

12AAM598

Parafuso	métrico	para	lentes	de	100X:	P	=	
0.08 a 0.25mm Perfil de dente envolvente 
lentes	de	20X	
(perfil de dente de cremalheira de 
referência)	20	ângulo	de	pressão:	0.2	a	1
14.5 ângulo de pressão: 0.2 a 1 
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Fundamentos sobre medição com 
Projetores de Perfil

■ Imagem Ereta e Imagem Invertida
Uma imagem de um objeto projetada em uma tela é ereta se for orientada 
da mesma forma que o objeto na mesa. Se a imagem é invertida de cima para 
baixo, esquerda para direta e por movimento com relação ao objeto na mesa 
(como mostrado na figura abaixo) é referido como uma imagem invertida 
(também conhecida como imagem reversa, que é provavelmente mais exata).

■ Exatidão de Ampliação
A exatidão de ampliação de um projetor ao usar uma lente determinada é 
estabelecida	projetando	uma	imagem	de	um	objeto	de	referência	e	comparando	o	
tamanho da imagem deste objeto, como medido na tela, com o tamanho esperado 
(calculado a partir da ampliação da lente, como marcado) para produzir uma figura 
de precisão de ampliação de porcentagem, como ilustrado abaixo. 
O	objeto	de	referência	está	muitas	vezes	na	forma	de	uma	régua	de	vidro	pequena,	
graduada,	chamada	de	‘micrômetro	de	mesa’	ou	‘escala	padrão’,	e	a	imagem	
projetada desta é medida com uma régua maior de vidro mostrada como escala de 
leitura'. 
(Note	que	a	exatidão	de	ampliação	não	é	a	mesma	que	a	exatidão	de	medição.)

■ Tipo de Iluminação
•	 Iluminação de contorno: Um método de iluminação para observar a 

peça por luz transmitida e é usado principalmente para medir a imagem 
ampliada do contorno de uma peça.

•	 Iluminação coaxial de superfície: Um método de iluminação no qual uma 
peça é iluminada por luz transmitida coaxialmente para as lentes para a 
observação/medição da superfície. (Um meio espelho ou lente de projeção 
com um meio espelho incorporado é necessário)

•	 Iluminação oblíqua de superfície: Um método de iluminação iluminando 
obliquamente	a	superfície	da	peça.	Este	método	proporciona	uma	imagem	
de contraste aprimorado, permitindo ser observado tridimensionalmente 
e	claramente.	Entretanto,	observe	que	um	erro	é	capaz	de	ocorrer	em	
medição dimensional com este método de iluminação.

	 (Requer	um	espelho	oblíquo.	Modelos	da	série	PJ-H30	são	fornecidos	com	um	espelho	oblíquo.)

■ Sistema Óptico Telecêntrico
Um sistema óptico baseado no princípio de que o raio principal está alinhado 
paralelo ao eixo óptico colocando uma parada de lente no ponto focal ao lado 
da imagem. Seu recurso funcional é que a imagem não irá variar em tamanho, 
embora a imagem embace conforme o objeto é deslocado ao longo do eixo 
óptico.
Para	os	projetores	de	medição	e	microscópios	de	medição,	um	efeito	idêntico	
é obtido colocando um filamento de lâmpada no ponto focal de uma lente 
condensadora em vez de uma parada de lente para que o objeto seja iluminado 
com	vigas	paralelas	(Veja	a	figura	abaixo.)

■ Distância de trabalho
Refere-se	à	distância	da	face	
da lente de projeção para a 
superfície	de	uma	peça	no	foco.	É	
representada	por	L	no	diagrama	
abaixo.

■ Diâmetro do campo de visão
O diâmetro máximo da peça pode ser projetado usando determinadas lentes.

ΔM(%):  Exatidão de ampliação expressa como uma porcentagem da ampliação
  nominal da lente
 L :  Comprimento da imagem projetada do objeto de referência medido na 
  tela
  :  Comprimento do objeto de referência 
M :  Ampliação da lente de projeção

Exemplo:	Se	uma	lente	de	ampliação	de	5X	é	usada	para	um	projetor	com	tela	
de ø500mm:

 Diâmetro do campo de visão é dado:     500mm    = 100mm
  5 

     L−  MΔM(%) = ——— X 100    M

■ Erro de paralaxe
Quando uma escala de leitura é usada para medir o tamanho de uma 
característica da peça sempre há certa distância entre a escala de leitura, que 
é colocada no topo do vidro da mesa, e a imagem projetada da característica, 
que está na parte de baixo da superfície. A menos que a escala de leitura seja 
sempre vista da mesma direção, idealmente diretamente de cima, a imagem 
aparecerá mudada contra as graduações da régua de leitura e isso causa um 
erro de medição.

F

F

An erect image

F

F

An inverted image

Projection screen

Top of the stage

F Workpiece
X-axis movement
Y-axis movement

Tela de projeção

Uma imagem ereta Uma imagem invertida

Topo da platina

Peça
Movimento eixo X
Movimento eixo Y

Projection lens

Workpiece stage Workpiece

L

Lentes de projeção

PeçaMesa da peça

Field of view diameter (mm) =
       Diâmetro da tela do projetor de perfil 

  Ampliação da lente de projeção usada
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Mitutoyo Sul Americana

Av.	João	Carlos	da	Silva	Borges,	1240
Santo	Amaro	-	São	Paulo	-	SP	-	Brasil
CEP	04726-002
Tel:. 55 11 5643-0000
Fax:. 55 11 5643-0056
www.mitutoyo.com.br

Pode ser necessário obter autorização do governo japonês para exportação de 
nossos produtos de acordo com a Lei do Comércio Exterior. Consulte nosso 
escritório de vendas na sua região antes de exportar nossos produtos ou oferecer 
informações técnicas a um interessado residente no exterior.

Para maiores informações sobre os 
nossos produtos acesse
mitutoyo.com.br

Nota:
Todos os produtos, fotografias, desenhos e informações 
apresentados neste catálogo tem por finalidade ilustrar 
as características de cada modelo. Detalhes técnicos, 
dimensões, capacidade e condições de uso, devem ser 
obtidos em catálogo específico. A Mitutoyo pode alterar 
as características apresentadas neste sempre que 
necessário. Para considerações oficiais peça ao nosso 
representante a confirmação dos dados do modelo em 
estudo.


