
Sensores

O melhor da categoria com repetibilidade de ±0.045μm

A varredura a laser mostrada é uma simulação para 
propósitos de ilustração.

Folheto No. 2267

Sistema de medição sem contato de alta exatidão

Micrômetro de Varredura a Laser 
LSM-6902H



■ Características 
• A melhor repetibilidade disponível na categoria de 25mm/1"
• A ultra precisão do motor de escaneamento permite uma altíssima exatidão na medição
• Graças à sua excelente linearidade, é garantida uma exatidão de ±0.5µm em toda a capacidade de 

medição e uma exatidão maior de ±(0.3+0.1ΔD   )μm em uma capacidade reduzida
• Uma excelente opção para medição de calibradores anel e tampão.

Código 544-499A (mm/polegada)
Normas aplicadas IEC · FDA
Unidade de Medição
Capacidade 0.1 a 25mm (0.004 - 1.0"

Resolução 0.01 a 10μm / (0.000001 - 0.0005") (selecionável) 

Repetibilidade*1
Em toda capacidade ±0.045μm (±0.0000018") (ø25mm)
Curta capacidade ±0.03μm (±0.0000012") (ø10mm)

Exatidão*2

(20ºC)

Em toda capacidade ±0.5μm (±0.000020")

Curta capacidade
±(0.3+0.1ΔD) [D:mm]μm

±(.000012+.0001ΔD ) [D:"]*5

Erro de movimentação*3 ±0.5μm (±.000020")

Área de medição*4 ±1.5mm×25mm (±0.006×1.0")

Taxa de escaneamento 1600 scans/s

Comprimento de onda do Laser 650nm (visível)

Velocidade da varredura 112m/s

Ambiente p/ 
operação

Temperatura 0 a 40ºC

Umidade UR 35 a 85% (sem condensação)

Unidade de Configuração
Display 16 dígitos com 11 dígitos fluorescentes e LED de orientação
Segmentos 1 a 7 (1 a 3, peças transparentes) ou 1 a 255 bordas
Tipos de médias Média aritmética: 1 a 2048 scans.  Média móvel: 32 a 2048 scans.
Julgamento de
Tolerância

Seleção entre “valor nominal + tolerância”, “limite inferior + limite 
superior”, ou “zona de tolerância com 7 classes de limites"

Modos de Medição Em espera, medição individual ou contínua.
Análises Estatísticas Máximo, Mínimo, Amplitude, Média, Dispersão e Desvio Padrão
Dimensões Externas 335(L)×134(A)×250(P)mm
Energia 100 ta240VAC ±10% 35W 50/60Hz
Saída de dados Padrão RS-232C, Analógico e I/O
Saída de dados Opcional Digimatic, I/O e Analógico adicional, BCD
Ambiente p/ operação 0 a 40°C, UR 35 a 85% (sem condensação)

Outros

Configuração de valor nominal, amostragem, supressão de dígitos, medição 
de peça transparente, medição de borda automática, temporizador de saída 
de dados, eliminação de ruído, julgamento em grupo, medição simultânea, 
processamento estatístico, masterização, configurações de alarme, medição 
por detecção automática, offset.

■ Especificações

*1: Com variação de 2σ medindo diâmetros de ø25mm e ø10mm usando um tempo de medição de 1.28 segundos (em média 2048 scans). *2: O valor no centro do campo de medição.
*4: Comprimento do eixo ótico x comprimento de escaneamento 
(campo de medição).

*3: O erro adicional (no diâmetro externo) causado pelo movimento da peça dentro da região de medição durante o ciclo de medição.
*5: ΔD  é a diferença entre o diâmetro externo da peça e o do padrão que é usado na calibração.
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■ Dimensões (mm)

Sistema de medição sem contato de alta exatidão

Micrômetro de Varredura a Laser
LSM-6902H

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Rod. Índio Tibiriçá, 1.555 

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil

Tel: (11) 5643-0040

vendas@mitutoyo.com.brConheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

Linha de produtos
Mais de 5.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos
Equipamentos e Máquinas de Medir por Coordenadas de Altíssima Exatidão.
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