
Small Tool Instruments and
Data Management

Test Equipment and
Seismometers

Digital Scale and DRO Systems

Coordinate Measuring Machines

Sensor Systems

Optical Measuring

Form Measurement

Vision Measuring Systems

Catálogo FVP-197

Sistema de sensor

O sistema de medição sem contato combina uma 
alta taxa de varredura (3200 leituras/s) com uma 
medição de alta exatidão.

Sistema de Medição de Alta Exatidão sem Contato 
MICRÔMETRO DE VARREDURA LASER



2

Alta taxa de varredura (3200 leituras/s) e alta exatidão, sistemas de 
medição sem contato. O LSM possui uma taxa de escaneamento muito 
alta, que permite a inspeção de peças pequenas, mesmo que frágeis, em 
alta temperatura, em movimento ou vibrando.

Características
Podem ser medidos fios ultra-finos com 
diâmetro de 0,005 mm a cilindros de 160 mm 
de diâmetro: modelos de unidade de medição 
de varias capacidades.
Uma grande variedade de modelos para diversas aplicações 
de medição. O LSM-500S pode medir fios ultrafinos de 0,005 
mm de diâmetro com uma resolução de 0,00001 mm, e o 
LSM-516S pode medir peças  cilíndricas com um diâmetro 
de 160 mm. O modelo de bancada LSM-9506 combina uma 
unidade de exibição e uma unidade de medição em um 
único equipamento.

Alta taxa de varredura laser 3200 varreduras/s
A incorporação de um espelho poligonal de dezesseis faces e 
um motor de alta precisão agora possibilita a varredura a 
3200 varreduras por segundo. Essa capacidade formidável é 
ideal, por exemplo, para realizar medições em linhas de 
produção de alta velocidade ou em peças sujeitas a vibrações.

Exatidão Garantida em toda capacidade de 
medição
Alta exatidão especificada em toda a capacidade de medição 
certificada de acordo com o “Sistema de Rastreabilidade 

Padrão Internacional” que a Mitutoyo, como fabricante 
líder de instrumentos e equipamentos de medição de 
precisão, estabeleceu dentro de suas práticas comerciais.

Maior resistência a condições de trabalho no 
nível IP64.
A unidade de medição foi desenvolvida para resistir a 
medições em ambientes agressivos. Como resultado, por 
exemplo, ele pode operar a uma temperatura de 45°C. (A 
resistência no nível IP64 não é garantida para a unidade de 
exibição e o LSM-9506.)

Unidade de exibição compacta montada em 
painel DIN (LSM-5200, modelo sob 
encomenda)
A unidade de exibição LSM-5200 é de tamanho DIN 
compacto, permitindo que seja adequada a montagem em 
um painel, rack, etc., para uso na linhas de produção.

Saída padrão E/S, saída analógica e interfaces 
de saída RS-232C.
O LSM-5200/6200/6900 possui uma interface padrão E/S e 
saída analógica para conectar a um controlador ou PLC 
usado na linha de produção. Além disso, todo modelo 
possui uma interface RS-232C padrão para conexão com 
computadores ou impressoras.

Micrômetros de Varredura Laser
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Um raio laser é direcionado para um espelho poligonal que gira em alta velocidade em sincronismo exato com pulsos altamente 
estáveis. O feixe refletido está girando no sentido horário enquanto varre a superfície de entrada de uma lente colimadora, mas muda 
a direção para ficar sempre horizontal à medida que ela se move ou varre para baixo. Esse feixe horizontal entra no espaço de medição 
e, sem a peça, alcança um receptor através de uma lente de condensação para produzir um sinal de saída. Quando uma peça simples 
(um cilindro, por exemplo) é colocada no espaço de medição, o feixe é interrompido por um tempo durante sua varredura e esse 
tempo, conforme indicado pelos pulsos horários que ocorrem enquanto o sinal no receptor está ausente, é proporcional dimensão da 
peça na direção descendente. Cada transição entre o receptor que detecta o feixe e, em seguida, não detecta o feixe, ou vice-versa, é 
chamada de "aresta" e marca o início e/ou o final das seções de medição chamadas "segmentos", de modo que as diferenças de posição 
dessas arestas defina o comprimento de cada segmento. As arestas e os segmentos gerados por uma peça são numerados 
sequencialmente pelo instrumento e são usados na gravação dos programas para extrair os dados dimensionais necessários.
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Diâmetro

Dia.

Fora de
Circularidade

Referência

Referência

Referência

Referência
Folga

Aplicações

Medição em tempo real de 
fibra de vidro ou arames de 

diâmetro pequeno.

Medição do diâmetro 
externo do cilindro

Medição do diâmetro externo e 
circularidade do cilindro

Medição dos cabos elétricos e 
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um componente de circuito impresso

Medição da 
espessura de folhas

Medição do movimento da cabeça de
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Ideal para inspecionar o diâmetro externo de pinos e plugs
O uso do micrômetro de varredura a laser de classe mundial LSM-902/6900, juntamente com um 
suporte  ajustável, permite uma inspeção de alta precisão do diâmetro externo de pinos ou plugues. 
Esse LSM também é capaz de enviar dados para um dispositivo externo, como um computador 
pessoal, a partir da unidade de exibição. 
(Os dados de medição podem ser armazenados facilmente nas células do EXCEL usando a 
ferramenta de entrada Mitutoyo.)

n	Major Specifications
Capacidade de medição: 0.1mm to 25.0mm in diameter
Resolução: 0.01μm

±0.5μmLinearidade: 
Repetibilidade: ±0.05μm

Medição da largura de
fita cinematográfica.

Medição do diâmetro externo 
do conector óptico

Medição de  
forma
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TODOS OS MODELOS DE MICRÔMETRO DE 
VARREDURA LASER

UNIDADES DE MEDIÇÃO
Capacidade Modelo Consultar...

0.005 - 2mm
(.0002" - .08")

LSM-500S

Página 10

0.05 - 10mm
(.002" - .4")
FDA Class II

LSM-501S

Página 12

0.3 - 30mm
(.012" - 1.18")

LSM-503S

Página 14

1 - 60mm
(.04" - 2.36")

LSM-506S

Página16

1 - 120mm
(.04" - 4.72")

LSM-512S

Página18

1 - 160mm
(.04" - 6.30")

LSM-516S

Página 20



7

UNIDADE DE MEDIÇÃO (Conjunto configurado de fábrica)
Capacidade Modelo Consultar...

0.1 - 25mm
(.004” - 1.0”)

LSM-902/6900

Página 8

UNIDADE DE MEDIÇÃO COM CONTADOR INTEGRADO
Capacidade Modelo Consultar...

0.5 - 60mm
(.02" - 2.36")

LSM-9506

Unidade de medição/ modelo 
com contador integrado, 
somente para uso em bancada. 

Página22

Contador
Tipo Modelo Consultar...

Multifuncional

(100V - 240V AC)

LSM-6200

Página 29

Compact

(+24V DC)

LSM-5200

Página 28
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l Adequado para medições de pinos e plugs.
l Ampla capacidade de medição ø0.1mm a ø25mm
l Fornece alta exatidão com uma linearidade de ± 0,5 μm em toda a capacidade de medição e ± (0,3 + 0,1ΔD) μm.
l Repetibilidade ultra-alta de ± 0,05μm

UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-902/6900
Unidade de Medição de Alta Exatidão

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-902/6900
Código
(O sufixo do
código indica
o tipo de cabo
de alimentação
AC fornecido)

100/110V AC 544-495C 544-496C
120V AC 544-495A 544-496A
220/230V AC 544-495D 544-496D
240V AC 544-495E 544-496E
240V AC † 544-495F 544-496F

<Contador>
Padrão aceitável do Laser IEC (FDA: 544-495A) IEC (FDA: 544-496A)
Capacidade 0.1 - 25mm (.004" - 1.0")
Resolução (selecionavél) 0.00001 - 0.01mm (.000001" - .0005")
Repetibilidade*1 ±0.05μm (±1.9μinch)
Linearidade
a 20°C*2

Capacidade total ±0.5μm (±20μinch)
menor alcance ±(0.3+0.1∆D)μm*5

erro de posicionamento*3 ±0.5μm (±20μinch)
Faixa de medição*4 3x25mm (.12"x.98")
Taxa de Leitura 800 leituras/s
Comprimento de onda do laser 650nm, Visivel*6

Velocidade de Leitura do Laser 56m/s (2200”/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)

Peso Unidade de medição: 6.0kg (13.2lbs.),  
Cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

<Unidade deMedição
Tipo mm inch/mm
Exibição 16 dígitos fluorescente (para medição) e

11 dígitos fluorescentes (sub-display)
Designação de Segmento Seg.1  to Seg.7 (Seg.1 - Seg.3 for para 

objetos transparentes)
Designação de borda 1 to 255 bordas podem ser detectadas
Tempos Médios Média Aritmética:  1 a 2048, média 

Móvel: 32 a 2048
Julgamento GO/±NG Valor nominal ±Config. de Tolerância , Config. de 

limite superior e inferior, config. de multi limites.

Modo de medição Espera, medição única, medição 
contínua

Cálculo Estatístico medida máxima (MAX), medida mínima 
(MIN), média, amplitude (MAX-MIN), 

desvio padrão (σ)
Alimentação 100 - 240V AC ±10%, 50/60Hz, 40VA
Saída de dados (padrão) Interfaces via RS-232C e E/S-Análogico
Funções (Ver página 16 e17.)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operaçaõ 35 - 85% RH (sem condensação)
Peso 5kg (11lbs.)

† Para Austrália
* 1: Determinado pelo valor de ± 2σ na medição da peça de ø25mm com 1,28seg. 
(média de 1024 horas).

** 2: No centro da capacidade de medição.
** 3: Erro devido a variação de deslocamento peça na direção do eixo óptico ou na 
direção da leitura.

** 4: A área indicada pela "direção do eixo óptico" x "direção de leitura".
** 5: ΔD = Diferença de diâmetro entre o padrão de calibração e a peça em mm.
** 6: Laser semicondutor FDA Classe II / IEC Classe 2 para leitura (Potência 
máxima: 1,5mW)

Medição de Pino e Plug

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A Fornecido

LSM-6900 Contador

LSM-902 Unidade de Medição
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Dimensões

LSM-902 unidade de medição

LSM-6900 contador

02AGD180
Kit de Calibração (ø1mm, ø25mm)

02AGD270
Suporte Fixo

02AGD280 
Suporte Ajustável

Unit: mm (inch)
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l Permite medições a partir de ø5μm
l Fornece alta exatidão com uma linearidade de ± 0,3μm em toda a faixa de medição (5μm a 2mm).
l Repetibilidade ultra alta de ± 0,03μm

UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-500S
Unidade de Medição para Diâmetro Ultra Fino

ESPECIFICAÇÕES
Modelol LSM-500S
Código 544-531 544-532
Padrão aceitável do Laser JIS IEC, FDA
Capacidade *1 0.005 - 2mm (.0002" - .08")
Resolução (selecionável) 0.00001 - 0.01mm (.000001" - .0005")
Repetibilidade*2 ±0.03μm (±1.1μinch)
Lenearidade a 20°C*3 ±0.3μm (±12μinch)

Erro de posicionamento*4 ±0.4μm (±16μinch)
Faixa de medição*5 1x2mm (.04"x.08")
Taxa de Leitura 3200 scans/s
comprimento de onda do laser 650nm, visível
Velocidade de leitura do laser 76m/s (3000”/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
grau de proteção conformidade com IP64*6

Peso Unidade de medição: 1.0kg (2.2lbs.),  
Cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

* 1: Se a peça medida for transparente, a faixa de medição será definida entre 0,05 mm (0,002") 
a 2 mm (.08 "). Se a peça medida for inferior a 0,05 mm, entre em contato com a Mitutoyo.
Se a borda medida for selecionada de 1 a 255 e cada função, como função de detecção 
automática de peça, o julgamento do grupo, a medição da ferramenta de corte com 
ranhuras ímpares, a medição simultânea e a unidade adicional de tipo duplo que é um 
acessório opcional para a unidade de exibição LSM-6200, a medição de fio ultrafino será 
inválida. Nesse caso, a faixa de medição também será definida entre 0,1 mm (0,004 ") e 2 
mm (0,08").

* 2: Determinado pelo valor de ± 2σ na medição da peça de ø2mm com 0,32seg. de intervalo 
(média de 1024 horas).
* 3: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação especificado 
por Mitutoyo).
* 4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção da 
digitalização.
* 5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na direção da 
varredura".
* 6: O nível de proteção fornecido. Se a peça ou o vidro da unidade de medição estiver sujo de 
água ou poeira, a unidade poderá afetar o funcionamento.
Nota) Para medição de fio ultrafino, as seguintes funções não estão disponíveis em combinação:

Medição simultânea (programa duplo) / especificação de 1 a 255 arestas / peça / 
detecção automática de peça / julgamento de grupo / medição de ferramenta de corte 
com ranhuras ímpares 

LSM-6200 contador 
(opcional)

LSM-5200 Contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A Fornecido.

Medição de fio ultra fino

Medição de fio de fibra
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Dimensões

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD220
Soprador de ar

Unit: mm (inch)

70 (2.76") min.

Cable space
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1 (.04")

Signal cable
(Cable length: 5m)

A : Bottom view
A

02AGD200
Polias de alinhamento

02AGD110
Kit de Calibração (ø0.1mm, ø2.0mm)

957608 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 

Filtro de ar para Unidade de Insulflação
Cabo de extensão de sinal 5m Cabo 
de extensão de sinal 10m Cabo de 
extensão de sinal 15m
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-501S
Unidade de medição para diâmetro fino

l Fornece alta exatidão com uma linearidade de ± 0,5 μm em toda a capacidade de medição (0,05 mm a 10 
mm) e ± (0,3 + 0,1ΔD) μm na faixa estreita.

l Repetibilidade alta de ± 0,04μm

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-501S
Código. 544-533 544-534
Padrão aceitável do Laser JIS IEC, FDA
Capacidade 0.05 - 10mm (.002" - .4")
Resolução (selecionável) 0.00001 - 0.01mm (.000001" - .0005")
Repetibilidade*1 ±0.04μm (±1.5μinch)

LLinearidade
a 20°C*2

Capacidade Total ±0.5μm (±20μinch)
menor alcance ±(0.3+0.1∆D)μm

Erro de posicionamento*3 ±0.5μm (±20μinch)
Faixa de medição*4 2 x 10mm at ø0.05 - 0.1mm  

 (.08" x .4" at ø.002" - .004")
4 x 10mm at ø0.1 - 10mm  
(.16" x .4" at ø.004" - .4")

Taxa de Leitura 3200 scans/s
Comprimento de onda do Laser 650nm, Visible*5

Velocidade de Leitura do Laser 113m/s (4450”/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (with no condensation)
Grau de proteção Conforming to IP64*6

Peso unidade de emissão: 0.7kg (1.54lbs.),  
unidade de recepção: 0.4kg (.88lbs.),

Base: 0.3kg (.66lbs.), Cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.) 

* 1: Determinado pelo valor de ± 2 na medição da peça de ø10mm com intervalo 
0,32seg. (média de 1024 horas).

* 2: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação 
especificado pela Mitutoyo).

* 3: ΔD é a diferença de diâmetro externo a partir do padrão (unidade: mm).
* 4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção 
da leitura.

* 5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na 
direção da varredura".

* 6: Nível de proteção fornecido internamente. Se a peça ou o vidro da unidade de 
medição estiver sujo de água ou poeira,  poderá comprometer o funcionamento 
da unidade 

LSM-6200 Contador 
(Opcional)

LSM-5200 Contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A é fornecido.

Medição de precisão do eixo

Medição de virola
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Dimensões

02AGD440 
02AGD450 
957608 
02AGC150A 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 

Suporte de centro*
Bloco-V ajustável*
Filtro de ar para Unidade Insufladora 
Cabo de Extensão do relé 1m 
Cabo de extensão de sinal 5m 
Cabo de extensão de sinal 10m 
Cabo de extensão de sinal15m

*Use com um suporte ajustável

ø3.1 hole, depth 6
(Measuring position)

42
 (1

.6
5"

)

64
 (2

.5
2"

)

53
 (2

.0
9"

)

10.5 
(.41")

15
.5

 
(.6

1"
)

20
 

(.7
9"

)
84

 (3
.3

1"
)

10
4 

(4
.0

9"
)

57
.5

 
(2

.2
6"

)

10
 

(.3
9"

)

18
.5

 (.
73

")

9.5
(.37")

14.5 
(.57")

6 (.24") M3 (x8)

50 (1.97")

22 (.87")

150 (5.91")40
(1.57")

230 (9.06")

123 (4.84") 68 (2.68")
100 (3.94") max.

39 
(1.54")

8 (.31") 8 (.31")

34 (1.34") 34 (1.34")

4
(.16")

157 (6.18") 73 (2.87")
BaseEmission 

Unit

Relay
cable

70 (2.76") min.

Reception Unit

Measuring position

Measuring 
region

40
(1.57")

40 (1.57")

40
.5

(1
.5

9"
)

38
.5

(1
.5

2"
)

30
(1

.1
8"

)

M4, depth 8 (x3)
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To Reception Unit
(Cable length: 0.6m)

A: Bottom view
(Main unit detached 

from base)

Cable space
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(.37")

9.5 (.37")

Signal cable
(Cable
length: 5m)

A

Unit: mm (inch)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
02AGD400 
Suporte ajustável

02AGD210
Polia de alinhamento02AGD120

Kit de Calibração (ø0.1mm, ø10mm)

02AGD230
Soprador de ar

02AGD270
Suporte
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Dia.

fora de
circularidade

Referência

UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-503S
Unidade de Medição Padrão

l 	Para uso geral com uma faixa de medição de 0,3 mm a 30 mm
l 	Fornece alta exatidão com linearidade de ± 1,0 μm em toda a capacidade de medição e ± (0,6 + 0,1ΔD) μm no menor 

alcance.
l 	Excelente repetibilidade de ± 0,1μm

ESPECIFICAÇÕES
Model LSM-503S
Order No. 544-535 544-536
Padrão aceitável do Laser JIS IEC, FDA
Capacidade 0.3 - 30mm (.012" - 1.18")
Resolução (selecionável) 0.00002 - 0.1mm (.000001" - .005")
Repetibilidade*1 ±0.1μm (±3.9μinch)
Lenaridade
a 20°C*2

Capacidade total ±1.0μm (±40μinch)
Menor alcance ±(0.6+0.1∆D)μm

Erro de posicionamento*3 ±1.5μm (±60μinch)
Faixa de medição*4 10 x 30mm (.4" x 1.18")
Taxa de leitura 3200 leituras/s
comprimento da onda do Laser 650nm, Visível*5

Velocidade de leitura do laser 226m/s (8900”/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
Nível de proteção IP64*6

Peso Unidade de emissão: 1.1kg (2.42lbs.),  
Unidade de recepção: 0.6kg (1.32lbs.),

Base: 0.5kg (1.1lbs.), Cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

*1: Determinado pelo valor de ± 2 na medição da peça de ø30mm com intervalo 
de 0,32seg. (média de 1024 horas).

*2: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação 
especificado pela Mitutoyo).

*3: ΔD é a diferença de diâmetro externo a partir do padrão (unidade: mm).
*4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção 
da digitalização.

*5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na 
direção da varredura".

*6: O nível de proteção fornecido para o interior. Se a peça ou o vidro da unidade 
de medição estiver sujo de água ou poeira, poderá afetar o funcionamento da 
unidade.

LSM-6200 contador 
(opcional)

LSM-5200 contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A é fornecido

Medição de rolo 
de borracha

Medição de 
largura da fita



15

Dimensões

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD130
Kit de Calibração (ø1.0mm, 
ø30mm)

02AGD240
soprador de ar

02AGD270
suporte

02AGD490
Suporte ajustável

ø3.1, depth 6
(Reference hole)

(Reference hole)

M4, depth 8 (x3)
For mounting base

Measuring 
region

ø3.1 (.12") hole
(Measuring position)

80
 (3

.1
5"

)
5.5 (.2

2"
)

18
.5

 (.
73

")

10
.5

(.4
1"

)
15

.5
(.6

1"
)

9.5
(.37")

9.5
(.37")

14.5
(.57")

9.5
(.37")

12
 

(.4
7"

)

11
0 

(4
.3

3"
)

90
 (3

.5
4"

)
20

 
(.7

9"
)

30
 (1

.18
")

53
(2

.0
9"

)
68

 (2
.6

8"
)

42
(1

.6
5"

)

57
.5

 (2
.2

6"
)

70 (2.76") min.
Cable 
space

Emission Unit

Base

Reception 
Unit

M4, depth 8, 
ø3.3 through hole (x2)
For mounting side plate 
(Same in the back)

ø3.1, depth 6

M4, 
depth 8 (x3)
For mounting 
base

A: Bottom view
(Main unit detached 

from base)

Measuring 
position

50 (1.97")

22 (.87") 6 (.24")M3 (x8)

48
(1.89")

202 (7.95")

259 (10.2")

57 (2.24")

48 
(1.89")

170 (6.69")

130 (5.12")
350 (13.78") max.

55 (2.17")

8 (.31")8 (.31") 10 (.39")

50 (1.97")80 (3.15")

355 (13.98")

95.5 (3.76") 65.5 (2.58")

250 (9.84")

84.5 (3.33") 46
(1.81")

105 (4.13")

54.5
(2.15")

42 
(1.65")

15
0 

(5
.9

1"
)

To Reception Unit
(Cable length: 1.4m)

M4, depth 8, ø3.3 through hole (x3)
For mounting side plate (Same in the back)

90
 (3

.5
4"

)
57

(2
.2

4"
)

41
(1

.6
1"

)

Relay
cable

Signal cable
(Cable length: 5m)

A

02AGD440 
02AGD450 
957608 
02AGC150A 
02AGC150B 
02AGC150C 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 
02AGN780D 

Suporte de centro*
Bloco-V ajustável*
Filtro de ar para Unidade Insufladora 
Cabo de extensão do relé 1m 
Cabo de extensão do relé 3m 
Cabo de extensão do relé 5m 
Cabo de extensão do relé 5m 
Cabo de extensão do relé 10m 
Cabo de extensão do relé 15m 
Cabo de extensão do relé 20m

*use com um suporte ajustável

Unit: mm (inch)
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folga

Referência

UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-506S
Unidade de medição de alta capacidade 

l 	Para uso geral com uma capacidade de 1 mm a 60 mm.
l 	Fornece alta precisão com uma linearidade de ± 3μm em toda faixa de medição e ± (1,5 + 0,5ΔD) μm no menor alcance.
l 	Excelente repetibilidade de ± 0,36 μm

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-506S
Código 544-537 544-538

Padrão aceitável do Laser JIS IEC, FDA
capacidade 1 - 60mm (.04" - 2.36")
Resolução (selecionavél) 0.00005 - 0.1mm (.000002" - .005")
Repetibilidade*1 ±0.36μm (±14μinch)
Linearidade
at 20°C*2

capacidade total ±3μm (±120μinch)
menor alcance ±(1.5+0.5∆D)μm

erro de posicionamento*3 ±4μm (±160μinch)
Faixa de medição*4 20 x 60mm (.8" x 2.36")
Taxa de leitura 3200 scans/s
comprimento da onda do laser 650nm, Visible*5

velocidade de leitura do laser 452m/s (17800”/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (with no condensation)
Nivél de proteção Conforming to IP64*6

Peso unidade de emissão: 1.4kg (3.08lbs.),
unidade de recepção  0.8kg (1.76lbs.),

base: 0.8kg (1.76lbs.), cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

*1: Determinado pelo valor de ± 2 na medição da peça de ø60mm com 0,32seg. 
intervalo (média de 1024 horas).

*2: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação 
especificado por Mitutoyo).

*3: ΔD é a diferença de diâmetro externo do padrão (unidade: mm).
*4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção 
da digitalização.

*5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na 
direção da varredura".

*6: O nível de proteção fornecido para o interior. Se a peça de trabalho ou o vidro 
da unidade de medição estiver sujo de água ou poeira, a unidade poderá afetar o 
funcionamento.

LSM-6200 contador 
(opcional)

LSM-5200 contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A é fornecido

Medição da folga do rolo 
de moinho

Medição da espessura 
irregular da folha
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD140
kit de calibração (ø1.0mm, ø60mm)

02AGD250
soprador de ar

02AGD520 
suporte ajustável

(Measuring
position)

7
(.2

8"
)

90 (3.54")90 (3.54")

Emission Unit

9.5
(.37")15

.5
(.6

1"
)

10
.5

(.4
1"

)
66

 (2
.6

") 60

42
(1

.6
5"

)

18
.5

 (.
73

")

58
(2

.2
8"

)
70

(2
.7

6"
)

20 (.7
9"

)

11
0 

(4
.3

3"
)

13
0 

(5
.1

2"
)

1297
 (3

.8
2"

)

14.5
(.57")

9.5
(.37")

9.5
(.37")

Measuring 
region

Reception 
Unit

ø3.1 hole

M3 (x12) 7 (.28")

102 (4.02")258 (10.16")

360 (14.17")

185 (7.28")

87
(3.43")

Base

87
(3.43")

348 (13.7")

168.5
(6.63")

M5, depth 10, 
ø4.2 through hole (x3)

M5, depth 10, 
ø4.2 through hole (x2)
For mounting side plate 
(Same in the back)For mounting side plate 

(Same in the back)

115.5 (4.55") 71
(2.8")

192 (7.56")

42 (1.65")
82

(3.23")
20

(.79")

540 (21.26")

273 (10.75")
700 (27.56") max.

163 (6.42") 110 (4.33")

100 (3.94")

50 (1.97")

22
(.87")

Measuring position

16
2 

(6
.3

8"
)

17
4.

5 
(6

.8
7"

)
12

1 
(4

.7
6"

)
63

(2
.4

8"
)

To Reception Unit
(Cable length: 1.4m)

M5, depth 10 (x3)
For mounting base

M5, depth 10 (x3)
For mounting base

ø3.1, depth 6
(Reference hole)

ø3.1, depth 6
(Reference hole)

A: Bottom view 
(Main unit detached 

from base)

Cable
space

70 (2.76") min.

Relay cable

8 (.31") 8 (.31")

Signal cable
(Cable 
length: 5m)

A

02AGD580 
02AGD590 
02AGD250 
957608 
02AGC150A 
02AGC150B 
02AGC150C 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 
02AGN780D 

suporte de centro*
Bloco-V ajustável*
soprador de ar
filtro para soprador de ar 
cabo de extensão do relé 1m 
cabo de extensão do relé 3m 
cabo de extensão do relé 5m 
cabo de extensão do relé 5m 
cabo de extensão do relé 10m 
cabo de extensão do relé 15m 
cabo de extensão do relé 20m

*use com um suporte ajustável

Dimensões
Unit: mm (inch)
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Diâmetro

UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-512S
Unidade de medição de alta capacidade  

l Para uso geral com uma ampla faixa de medição de 1 a 120 mm.
l Fornece alta precisão com uma linearidade de ± 6 μm em toda a faixa de medição e ± (4,0 + 0,5ΔD) μm no menor alcance.
l Excelente repetibilidade de ± 0,8μm

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-512S
Código 544-539 544-540
Padrão aceitável do Laser JIS IEC, FDA
capacidade 1 - 120mm (.04" - 4.72")
Resolução (selecionável) 0.0001 - 0.1mm (.000005" - .005")
Repetibilidade*1 ±0.8μm (±32μinch)
Linearidade
a20°C*2

capacidade total ±6μm (±240μinch)
menor alcance ±(4.0+0.5∆D)μm

erro de posicionamento*3 ±8μm (±320μinch)
Faixa de medição*4 30 x 120mm at ø1 - 120mm 

(1.2" x 4.72" at ø.04" - 4.72")
Taxa de leitura 3200 leituras/s
comprimento de onda do laser 650nm, visível*5

velocidade de leitura do laser 904m/s (35590"/s)
Temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
Nível de proteção IP64*6

peso unidade de emissão: 3.0kg (6.6lbs.), 
unidade de recepção: 1.2kg (2.64lbs.),

Base: 1.8kg (3.96lbs.), cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

*1: Determinado pelo valor de ± 2σ na medição da peça de ø120mm com 0,32seg. 
intervalo (média de 1024 horas).

*2: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação 
especificado por Mitutoyo).

*3: ΔD é a diferença de diâmetro externo do manômetro mestre (unidade: mm).
*4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção 
da leitura.

*5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na 
direção da varredura".

*6: O nível de proteção fornecido para o interior. Se a peça de trabalho ou o vidro 
da janela da unidade de medição estiver sujo de água ou poeira, poderá 
comprometer o funcionamento. 

LSM-6200 contador 
(opcional)

LSM-5200 contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A é fornecido

Medição de rolo de borracha

Medição simultânea dos eixos X e Y 
para tubos de resina
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ø3.1 hole
(Measuring position)

7 (.28")

30
(1.18")

9
(.3

5"
)

For mounting side plate (Same in the back)

14
6 

(5
.7

5"
)

14
6 

(5
.7

5"
)

9
(.3

5"
)

80
(3

.1
5"

)

68
(2

.6
8"

)

18
.5

 (.
73

")

48
(1

.8
9"

)

16
2 

(6
.3

8"
)

30
(1

.1
8"

)
19

2 
(7

.5
6"

)

84
 (3

.3
1"

)

19
(.75")

8
(.31")

19 (.7
5"

)
8

(.3
1"

)

12
0 

(4
.7

2"
)

M4 (x8)
200 (7.87")

100 (3.94")

150 (5.91")

312 (12.28")

400 (15.75")

88
(3.46")150 (5.91")

Signal cable
(Cable 
length: 5m)

700 (27.56")

272 (10.71") 321 (12.64") 107
(4.21")700 (27.56") max.

190 (7.48") 131 (5.16")

9 (.35")Measuring 
region

Emission 
Unit 9 (.35")

70 (2.76") min.

Cable
space

Relay cable 96
(3.78")

96
(3.78")

Base
263

(10.35")
462 (18.19")

M6, depth 12, ø5 through hole (x3)
For mounting side plate 
(Same in the back)

M6, depth 12, 
ø5 through hole (x3)

137
(5.39")

238 (9.37")

52 
(2.05")

Reception 
Unit

48 (1.89")

To Reception Unit
(Cable length: 1.4m)

19
2 

(7
.5

6"
)

25
6 

(1
0.

08
")

Measuring position

M6, depth 12 (x3)
For mounting base

14
4 

(5
.6

7"
)

85
 (3

.3
5"

)

M6, depth 12 (x3)
For mounting base

ø3.1 hole, depth 6
(Reference hole)

ø3.1 hole, depth 6
(Reference hole)

A: Bottom view 
(Main unit detached 

from base)

8
(.31")

19
(.75")

A

957608 
02AGC150A 
02AGC150B 
02AGC150C 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 
02AGN780D 

filtro para soprador de ar
cabo de extensão de relé 1m
cabo de extensão de relé3m
cabo de extensão de relé 5m 
cabo de extensão de relé 5m 
cabo de extensão de relé 10m
cabo de extensão de relé 15m
cabo de extensão de relé 20m

Dimensões Unit: mm (inch)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD150 Kit de 
calibração 
(ø20mm, ø120mm)

02AGD260
soprador de ar
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-516S
Unidade de medição de alta capacidade 

lModelo para uso geral com uma ampla faixa de medição de 1 a 160 mm.
lFornece alta precisão com uma linearidade de ± 7μm em toda a faixa de medição e ± (4,0 + 2,0ΔD) μm no menor alcance.
lExcelente repetibilidade de ± 1,4μm.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-516S
Código 544-541 544-542
Padrão aceitável do laser JIS IEC, FDA
Capacidade 1 - 160mm (.04" - 6.30")
Resolução (selecionável) 0.0001 - 0.1mm (.000005" - .005")
Repetibilidade*1 ±1.4μm (±55μinch)
Linearidade
a 20°C*2

capacidade total ±7μm (±276μinch)
menor alcance ±(4.0+2.0∆D)μm

erro de posicionamento*3 ±8μm (±320μinch)
faixa de medição*4 40 x 160mm at ø1 - 160mm 

(1.57" x 6.30" at ø.04" - 6.30")
taxa de leitura 3200 leituras/s
comprimento da onda do laser 650nm, visível*5

velocidade de leitura do laser 603m/s (23740"/s)
temperatura de operação 0°C - 40°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
Nível de proteção Conforming to IP64*6

Peso unidade de emissão: 3.0kg (6.6lbs.), 
unidade de recepção: 1.2kg (2.64lbs.),

Base: 1.8kg (3.96lbs.), cabo de sinal: 0.5kg (1.1lbs.)

*1: Determinado pelo valor de ± 2σ na medição da peça de ø160mm com 0,32seg. 
intervalo (média de 1024 horas).

*2: No centro da região de medição (de acordo com o procedimento de aceitação 
especificado pela Mitutoyo).

*3: ΔD é a diferença de diâmetro externo do padrão (unidade: mm).
*4: Erro devido ao deslocamento da peça na direção do eixo óptico ou na direção 
da leitura.

*5: A área indicada por "faixa de medição no eixo óptico" x "faixa de medição na 
direção da varredura".

*6: O nível de proteção fornecido para o interior. Se a peça de trabalho ou o vidro 
da unidade de medição estiver sujo de água ou poeira, poderá comprometer o 
funcionamento. 

Diâmetro

LSM-6200 contador 
(opcional)

LSM-5200 contador 
(opcional)

Cabo de sinal (5m) No.02AGN770A é fornecido.

Medição de rolo

Medição simultânea dos eixos X e Y 
para tubos de resina
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3-M6, depth 12, ø5 through hole 
For mounting side plate (Same in the back) 

3-M6, depth 12, ø5 through hole 
For mounting side plate  
(Same in the back) 

ø3.1 hole (Measuring position) 

8-M4 

9 9 

37
 

8 

170 110 600 

350 250 

9 

200 

100 

12
0 

10
0 

74
 

20
.5

 

880 

320 Cable 
space 

160 

10 

10 

41 

Measuring 
position 

8 

41 

ø3 hole, depth 6 
(Reference hole) 

M6, depth 12 (x3) 
For mounting base 

8 

400 

8.7 

200 

Measuring 
region 

200*

8.7 

22
4 

25
 

24
9 

206 87.5 

360 520 

306 107 100 

40 20
0 

40
0 

13
 

13
6 

88
 

21
8 

M6, depth 12 (x3) 
For mounting base 

16
0 

20
8 

20
8 

70 min. 

A: Bottom view  
(Main unit detached  

from base) 

A 

02AGC150A 
02AGC150B 
02AGC150C 
02AGN780A 
02AGN780B 
02AGN780C 
02AGN780D 

cabo de extensão do relé 1m 
cabo de extensão do relé 3m 
cabo de extensão do relé 5m 
cabo de extensão do relé  5m 
cabo de extensão do relé 10m 
cabo de extensão do relé  15m 
cabo de extensão do relé  20m

Dimensões Unit: mm (inch)

* Can be extended to 600mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD300 Kit de 
calibração 
(ø20mm, ø160mm)
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-9506
modelo de bancada com contador

l Com um design que integra o contador com a unidade de medição em equipamento, 
este equipamento é mais adequado para fazer medições de bancada em uma sala de 
inspeção.

l Função de cálculo estatístico é fornecida.
l As interfaces de saída padrão RS-232C e SPC são fornecidas como padrão.

ESPECIFICAÇÕES
modelo LSM-9506
código
(Order no. suffix 
denotes the AC 
power cord type 
equipped.)

100/110V AC 544-115C 544-116C
120V AC 544-115A 544-116A
220/230V AC 544-115D 544-116D
240V AC 544-115E 544-116E
240V AC † 544-115F 544-116F

Tipo mm inch/mm
capacidade 0.5 - 60mm .02" - 2.36"/0.5 - 60mm
resolução (selecionaável) 0.00005 - 0.1mm .000002" - .005"/0.00005 - 0.1mm
repetibilidade*1 ±0.6μm (±24μinch)
linearidade a 20°C*2 ±2.5μm (±100μinch)
erro de posicionamento*3 In the optical axis direction: ±2.5μm (±100μinch)

In the scanning direction: ±(2.0+L/10μm) (±(.00008+L/10000)") 
faixa de medição*4 10 x 60mm (.4" x 2.36")
taxa de leitura 1600 leituras/s

comprimento da onda do laser 650nm, visível*5

velocidade de leitura do laser 226m/s (8900"/s)
alimentação 100 - 240V AC ±10%, 50/60Hz, 40VA
saída de dados Via RS-232C interface, SPC (Digimatic) output port
Funções (ver página 30.)
temperatura de operação 0°C - 45°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
peso 13kg (28.6lbs.)

382 (15.04") 180 (7.09") 85
(3.35")

172 (6.77") 13.5 (.53")

150 (5.9") 10 (.39")
100 (3.94")

647 (25.47")

25 (.97")

40 (1.57") 52.5 (2.07")365 (14.37") 100
(3.94")

100
(3.94")

82
(3.23")

50 (1.97")
22

(.87")

10
(.39")

11 (.43") 8 (.31")

12
0 

(4
.7

2"
)

11 (.4
3"

)
52

(2
.0

5"
)

8 
(.3

1"
)

98
(3

.8
6"

)

18
0 

(7
.0

7"
)

80
 (3

.1
5"

)
21

3 
(8

.3
9"

)

60
 (2

.3
6"

)

20
2 

(8
.3

9"
)

11 (.4
3"

)

10
0 

(3
.9

4"
)

10
 (.

39
")

60
 (2

.3
6"

)
83

(3.27")
97

(3.82")

ø3.1 (Measurement position)

Measuring
region

Ca
bl

e
sp

ac
e 12-M3

02AGD680 suporte ajustável
02AGD580 suporte de centro*
02AGD590 bloco-V ajustável*
936937 cabo SPC  (1m)
937179T pedal
*use com um suporte ajustável

† Para Austrália
* 1: Determinado pelo valor de ± 2σ na medição 
da peça de ø60mm com intervalo de 0,32seg. 
(média de 512 vezes).
*2: No centro da região de medição (de acordo com 
o procedimento de aceitação especificado pela 
Mitutoyo).

*3: Erro devido ao deslocamento da peça na direção 
do eixo óptico ou na direção da leitura.

*4: A área indicada por "faixa de medição no eixo 
óptico" x "faixa de medição na direção da 
varredura".

Dimensões

Unit: mm (inch)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

02AGD140
Kit de calibração(ø1.0mm, ø60mm)
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

Acessórios Opcionais

 Cabo de extensão do relé*
•Utilizado para estender o cabo do relé fornecido, se a unidade de 
emissão e a unidade de recepção precisar ser afastadas uma da outra

Extension
Signal Cable Relay Cable (1.4m*)

*0.6m for LSM-501S

Extension Relay Cable

Signal Cable (5m)
Display

Unit
Emission

Unit
Reception

Unit

Nota 1: O comprimento máximo do cabo de sinal LSM-500S / 501S é 20m e o 
cabo do relé é 2m. O comprimento máximo dos cabos de sinal e relé do 
LSM-503S / 506S / 512S / 516S deve ser 30m ou menos e 5m ou menos, 
respectivamente.
Nota 2: O comprimento total dos cabos de sinal e relé não deve ser superior a 32m.
Nota 3: Não disponível para o LSM-902/6900.

 Cabo de extensão de sinal
•Utilizado para estender o sinal fornecido, se a unidade de medição e a 
unidade de exibição precisar ser afastadas uma da outra.

Cabo de extensão de relé
código comprimento
02AGC150A 1m
02AGC150B 3m
02AGC150C 5m

Cabo de extensão de sinal
código comprimento
02AGN780A 5m
02AGN780B 10m
02AGN780C 15m
02AGN780D 20m

*Não disponível para LSM-902

Kit de Calibração
•Os conjuntos de indicadores de calibração são compostos de discos, 
cilindros ou fios de precisão usados para calibrar micrômetros de 
varredura laser. Cada padrão que pode ser medido em posições 
alternativas é marcado na posição em que a medida de calibração foi 
feita. 

Código. Aplicação Componentes

02AGD110 LSM-500S ø0.1mm gage (958200)
ø2mm gage (958202)

Gage stand (02AGD111)
Set case (958203)

02AGD120 LSM-501S ø0.1mm gage (958200)
ø10mm gage (229317)

Gage stand (02AGD121)
Set case (958203)

02AGD180 LSM-902 ø1mm gage (02AGD920)
ø25mm gage (02AGD963)

02AGD130 LSM-503S ø1mm gage (02AGD920)
ø30mm gage (02AGD961)

Gage stand (02AGD131)
Set case (02AGD980)

02AGD140 LSM-506S ø1mm gage (02AGD920)
ø60mm gage (02AGD962)

Gage stand (02AGD141)
Set case (02AGD980)

02AGD150 LSM-512S ø20mm gage (229730)
ø120mm gage (234072)

Gage stand (02AGD151)
Set case (02AGD990)

02AGM300 LSM-516S ø20mm gage (229730)
ø160mm gage (02AGM303)

Gage stand (02AGM320)
Set case (02AGM310)

02AGD170 LSM-9506 ø1mm gage (02AGD920)
ø60mm gage (02AGD962)

Gage stand (02AGD171)
Set case (02AGD970)

Suporte
•Ajuda na medição do eixo, fornecendo uma montagem em bloco V e 
um mecanismo de ajuste para cima / para baixo.

Código aplicação
02AGD270 LSM-501S

LSM-503S
LSM-902/6900

 Polia de alinhamento
Este suporte é para guiar filamentos finos, como fio magnético 
fino ou fibra óptica, para que uma medição estável do diâmetro 
externo possa ser feita.

código aplicação diâmetro máximo
02AGD200 LSM-500S 1.6mm (.063")
02AGD210 LSM-501S 2mm (.079")

Note: use o kit de calibração (02AGD110) para ambos os tipos de polia.

 sistema de insuflamento de ar
•Se você usar o LSM em um ambiente com fumaça ou poeira, um 
sistema de insuflamento de ar composto por duas tampas por unidade e 
um filtro / regulador de ar central, pode ser usado para ajudar a evitar 
que os vidros de emissão/recepção sejam sujas.
Purificador/regulador: 957608

unidade insufladora de ar

código. aplicação
02AGD220 LSM-500S 6 pcs.*
02AGD230 LSM-501S 6 pcs.*
02AGD240 LSM-503S 3 pcs.*
02AGD250 LSM-506S 1 pc.*
02AGD260 LSM-512S 1 pc.*

* Nº de peças simultaneamente utilizável com um filtro / regulador de ar.
Nota: Tubo de ar (comprimento de 5m e diâmetro externo de 6mm) é fornecido para as tampas 
da tela de ar.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

Acessórios opcionais para micrômetro de varredura laser

Suportes Ajustáveis
l Ajuda na medição do diâmetro da peça por meio dos ajustes de deslizamento para cima / baixo e direita / esquerda.
l Ideal para o controle de qualidade de eixos de precisão, rolos, manômetros, etc.

Para LSM-902/6900

Para LSM-501S
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ESPECIFICAÇÕES
cÓDIGO. 02AGD280
Application LSM-902
Horizontal adjustment 130mm (5.12")
Vertical adjustment 47mm (18.50")
Maximum table loading 0.5kg (1.1lbs.)
Mass 0.8kg (1.8lbs.)

Standard accessories •bloco-V (02AGD420) x 2pcs.
•limitador	(02AGD430)

ESPECIFICAÇÕES
código 02AGD400
aplicação LSM-501S
ajuste horizontal 130mm (5.12")
ajuste vertical 32mm (1.26")
carregamento máximo da mesa 0.5kg (1.1lbs.)
peso 1.0kg (2.2lbs.)

acessórios padrão •bloco-V(02AGD420) x 2pcs.
•limitador(02AGD430)

Unit: mm (inch)

Unit: mm (inch)
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Para LSM-503S

acessórios padrão

Bloco-V Limitador

20
(.78")

27
(1.06")

35
(1

.3
8"

)

código. 02AGD420
øD max. 30 (1.18")*
ød max. 30 (1.18")*
D - d max. 25 (.98")**
H 25.5 (1")
L1 27 (1.06")
L2 20 (.79")
Mass 0.03kg
Calibration gages to be used • ø0.1mm					•	ø1mm					•	ø10mm					•	ø30mm

*10 (.39") para LSM-501S        **25 (.98") para LSM-902

ø10mm (.39")

6mm
(.24")

øD

ød

Workpiece having 
co-axial steps

H

L1L2

Calibration gage
mounting hole

Unit: mm (inch)
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ESPECIFICAÇÕES
código 02AGD490
aplicação LSM-503S
ajuste horizontal 200mm (7.87")
ajuste vertical 35mm (1.38")
carregamento máximo da mesa 2.0kg (4.4lbs.)
peso 4.9kg (10.78lbs.)

acessórios padrão •V-block	(02AGD420) x 2pcs.
•Workpiece	stop	(02AGD430)

Unit: mm (inch)

código 02AGD430
peso 0.05kg
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Para LSM-506S

Para LSM-9506
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ESPECIFICAÇÕES
código 02AGD520
aplicação LSM-506S
ajuste horizontal 300mm (11.81")
ajuste vertical 45mm (1.77")
carregamento maximo da mesa 5.0kg (11lbs.)
peso 9.7kg (21.34lbs.)

acessórios padrão
•Bloco-V(02AGD550) x 2pcs.
•Bloco-V(	(02AGD560)
•Bloco-V((02AGD570)

ESPECIFICAÇÕES
código 02AGD370 02AGD680
aplicação LSM-9506
ajuste horizontal 200mm (7.87") 300mm (11.81")
ajuste vertical 45mm (1.77")
carregamento máimo da mesa 2.0kg (4.4lbs.) 5.0kg (11lbs.)
peso 3.8kg (8.4lbs.) 4.8kg (10.56lbs.)

acessórios padrão
•Bloco-V(02AGD550) x 2pcs.
•Bloco-V	(02AGD560)
•Bloco-V(02AGD570)

Unit: mm (inch)

Unit: mm (inch)

UNIDADE DE MEDIÇÃO

Acessórios opcionais para micrômetro de varredura laser

Suportes Ajustáveis
l Ajuda na medição do diâmetro da peça por meio dos ajustes de deslizamento para cima / baixo e direita / esquerda.
l Ideal para o controle de qualidade de eixos de precisão, rolos, manômetros, etc.
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Acessórios Padrão

Bloco-V
código 02AGD550 02AGD560 02AGD570
øD max. 60 (2.36") 60 (2.36") 60 (2.36")
ød max. 60 (2.36") 30 (1.18") 30 (1.18")
D - d max. 30 (1.18") 50 (1.97") 50 (1.97")
H 39 (1.54") 45 (1.77") 45 (1.77")
L1 50 (1.97") 50 (1.97") 50 (1.97")
L2 30 (1.18") 30 (1.18") 30 (1.18")
peso 0.12kg 0.15kg 0.15kg
Calibration
gages to be
used

•	ø10mm
•	ø30mm

• ø10mm
•	ø30mm
•	ø60mm

•	ø1mm
•	ø10mm
•	ø30mm

ø10mm (.39")

6mm
(.24")

øD

ød

Workpiece having 
co-axial steps

H

L1L2

Calibration gage
mounting hole

L4

W

L3

A (Horizontal stroke)

W

Sliding knob

H1

H3

H2

L2 L1Fixed support Adjustable supportW

Up/down wheel

H

LA 
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Suporte de centro
•Acessório opcional para suporte ajustável.

ESPECIFICAÇÕES
Código. 02AGD450 02AGD590
aplicação para suporte ajustável 

LSM-501S (02AGD400), 
para suporte ajustável 
LSM-902 (02AGD280),
para suporte ajustável 
LSM-503S (02AGD490)

For adjustable workstage 
LSM-506S (02AGD520),
For adjustable workstage 
LSM-9506 (02AGD680)

ajuste vertical(A) 20mm (.79") 35mm (1.38")
diametro máximo
da peça

30mm (1.18") 60mm (2.36")

peso 0.1kg 0.2kg

Bloco-V ajustável
•Acessório opcional para suporte ajustável.

ESPECIFICAÇÕES
código 02AGD440 02AGD580
aplicação para suporte ajustável 

LSM-501S (02AGD400), 
para suporte ajustável 
LSM-902 (02AGD280), 
Para suporte ajustável 
LSM-503S (02AGD490)

para suporte ajustável 
LSM-506S (02AGD520), 
para suporte ajustável 
LSM-9506 (02AGD680)

ângulo 60° 60°
comprimento máximo

lda peça
110mm (4.33")
on 02AGD400/02AGD280
230mm (9.06") on 02AGD490

315mm (12.4")
on 02AGD520
on 02AGD680

ajuste horizontal (A) 5mm (.2") or more 10mm (.39") or more
Força de aperto do 
ponto central

1.1kgf 3.2kgf

peso 0.18kg (.4lbs.) 0.85kg (1.87lbs.)

código 02AGD440 02AGD580
L2 20 (.79") 40 (1.57")
L3 66 (2.60") 106.5 (4.19")
L4 32 (1.26") 55 (2.17")
W 27 (1.06") 50 (1.97")

código 02AGD450 02AGD590
H 78.8 (3.1") 105.8 (4.17")
L 36 (1.42") 40 (1.57")
W 27 (1.06") 50 (1.97")

Unit: mm (inch) Unit: mm (inch)

Unit: mm (inch)

Acessórios Opcionais

código 02AGD440 02AGD580
H1 45 (1.77") 65 (2.56")
H2 40 (1.57") 60 (2.36")
H3 30 (1.18") 45 (1.77")
L1 25 (.98") 50 (1.97")

Unit: mm (inch)
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Bottom view

Dimensions of panel mounting slot 
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Panel thickness: 1.6mm    t    6mm*t= Panel thickness
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UNIDADE DE MEDIÇÃO

LSM-5200
Unidade de exibição compacta (montagem em painel)t

l  Modelo de montagem em painel (com dimensões em conformidade com os padrões DIN) permite fácil 
integração do sistema.

l Capaz de calcular média, máximo, mínimo e amplitude (máximo - mínimo).
l É possível selecionar a medição de segmento (no máximo 7 segmentos) ou a medição de arestas (1 a 255 

arestas).
l As interfaces USB2.0, RS-232C e I/O-Analog são fornecidas como padrão.
l Média aritmética ou média móvel pode ser selecionada.
l Função GO/± NG

ESPECIFICAÇÕES
Modelo LSM-5200
Código 544-047
Mostrador 9-digit LED (para medição) & 8-digit LED (sub-display)
Designação de segmento Seg.1  to Seg.7 (Seg.1 - Seg.3 para objetos transparente
Designação da aresta 1 to 255 bordaspodem ser detectadas*1

Tempos médios*2 média aritmética: per 1 to 2048, média móvel: per 32 a 2048 (quando LSM-500S ié usado, a média aritmética é de  per 16 a 2048)
julgamento GO/±NG Valor nominal ±configuração de tolerância, configuração de limtimes inferio e superior.
Modo de medição aguardando, medição única, medição contínua
Cálculo estatpistico disponível quando conectado a PC via RS-232C ou interface USB
Fonte de alimentação +24V DC ±10%, 1A
saída de dados USB2.0, RS-232C and I/O-Analog interfaces
funções (ver página 30.)
Temperatura de operação 0°C - 45°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (sem condensação)
peso 1.4kg (3.08lbs.)
Outros Medição de ferramenta de corte com ranhuras, medição simultânea, configuração de valor de referência, configuração de 

amostra, seleção de número de dígitos em branco, medição transparente de objetos * 2, detecção automática de peça (detecção de 
dimensão / posição) * 1, eliminação de dados anormais, masterização, estatística processamento (com USB, RS-232C), timer de 

saída, medição automática quando a borda é especificada e predefinida (restrições são impostas a algumas funções quando 
usadas em combinação).

* 1: Se a medição da aresta for selecionada para 1 a 255 arestas e cada função, como a função de detecção automática de peça, o julgamento do grupo, a medição da 
ferramenta de corte com ranhuras ímpares, a medição simultânea será usada no LSM-500S, a medição de fio ultrafino será inválido. Nesse caso, a faixa de medição 
está entre 0,05 mm (0,002 ") a 2 mm (0,08").
* 2: A faixa de medição será definida entre 0,05 mm (0,002 ") a 2 mm (0,08") quando o LSM-500S estiver conectado.
Nota1: Não pode ser conectado à unidade de medição de modelos antigos (LSM-500, LSM-500H, etc.).
Nota2: Não pode ser conectado ao LSM-902.
Nota3: Quando a comunicação USB é realizada com o PC, é necessário o driver de dispositivo dedicado.

Fonte de 
Alimentação 

24V DC

Dimensões
Unit: mm (inch)
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l Com um design de tela dupla, os valores configurados podem ser monitorados 
continuamente. Além disso, dois valores de medição podem ser exibidos no sub-display 
com a função de medição simultânea.

l É possível selecionar a medição de segmento (no máximo 7 segmentos) ou a medição de 
arestas (1 a 255 arestas).

l As interfaces RS-232C e I/O-Analog são fornecidas como padrão.
l Uma função de cálculo estatístico e uma função eliminadora de dados anormais são 

fornecidas.

CONTADOR

LSM-6200
Contador Multi Funcional

ESPECIFICAÇÕES 
modelo LSM-6200
código
(Order no. suffix 
denotes the AC 
power cord type 
equipped.)

100/110V AC 544-071C 544-072C
120V AC 544-071A 544-072A
220/230V AC 544-071D 544-072D
240V AC 544-071E 544-072E
240V AC † 544-071F 544-072F

tipo mm inch/mm
contador 16-digit tubo fluorescente (para medição) & 11-dígitos tubo fluorescente (sub-display)
Designação de segmento Seg.1  to Seg.7 (Seg.1 - Seg.3 para objetos trnsparênte
designação de borda 1 to 255 Borda pode ser detectada*1

tempos médios*2 média aritmética: de 1 to 2048, média móvel: de32 a 2048
julgamento GO/±NG Nominal value ±tolerance setting, upper & lower limits setting, multi-limit setting
modo de medição Waiting, single measurement, continuous measurement
cálculo estatistico Maximum measurement (MAX), minimum measurement (MIN), mean, range (MAX-MIN), standard deviation (σ)
fonte de alimentação 100 - 240V AC ±10%, 50/60Hz, 40VA

saida de dados (padrão) Via RS-232C and I/O-Analog interfaces
Funções (See page 30.)
temperatura de operação 0°C - 45°C
Umidade de operação 35 - 85% RH (with no condensation)
peso 5kg (11lbs.)
outros Medição de ferramenta de corte com ranhuras ímpares, medição simultânea, configuração de valor de referência, configuração de 

amostra, seleção de número de dígitos em branco, medição transparente de objetos * 2, detecção automática de peça (detecção de 
dimensão / posição) * 1, eliminação de dados anormais, masterização, processamento estatístico, timer de saída, medição automática 

quando a borda é especificada, SHL mutável, julgamento de grupo, campainha, zeroset / offset e medição dupla como opcional 
(restrições são impostas a algumas funções quando usadas em combinação).). 

† Para Austrália
*1: * 1: Se a medição da aresta é selecionada para 1 a 255 arestas e cada função, como a função de detecção automática de peça, o julgamento do grupo, a medição de ferramenta de corte 
com ranhuras ímpares, medição simultânea e a unidade adicional de tipo duplo que é um acessório opcional para a unidade de exibição LSM-6200 será usada no LSM-500S, a medição 
de fio ultrafino será inválida. Nesse caso, o intervalo de medição está entre 0,1 mm (0,004 ") a 2 mm (0,08").
* 2: A faixa de medição será definida entre 0,05 mm (0,002 ") a 2 mm (0,08") quando o LSM-500S estiver conectado.
Nota1: Não pode ser conectado à unidade de medição de modelos antigos (LSM-500, LSM-500H, etc.). Nota2: Não pode ser conectado ao LSM 902.

Fonte de 
alimentação 

100V - 240V AC

Dimensions Unit: mm (inch)
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Seg.1Seg.2Seg.3
Seg

.5

Seg
.6

Seg
.7

Seg.1

Seg.5

Seg.2

CONTADOR

LSM-5200/6200/6900/9506 Functions

direção de varredura do Laser
Edge 1

Edge 2

Edge 3

Edge 4

Edge 5

Edge 6

Edge 7

Edge 253

Edge 254

Edge 256

Edge 255

Pin 1

Pin 2

Pin 3

Pin 126

Pin 127

Detecção automática de peças
Esta função inicia a medição automaticamente quando uma 
peça avança na área de medição especificada

Preset/Offset
Define o valor de medição atualmente exibido como zero ou um 
valor numérico especificado. Isso é útil, por exemplo, se uma 
diferença nos diâmetros de um medidor de referência e uma 
peça de trabalho for permitida na calibração, ou se uma 
dimensão de uma peça de trabalho que excede a faixa de 
medição do LSM deve ser medida.

Controle
Para o processamento contínuo de peças de alta precisão, o 
ajuste fino do valor predefinido ou de offset é chamado de 

controle. Ao especificar um valor de controle, a correção total 
será (valor de ajuste zero / offset) + (± valor de controle). Se um 

valor positivo for especificado, o valor exibido para uma 
medição do diâmetro da peça de trabalho será maior que o valor 
real: se um valor negativo for especificado, o valor exibido será 

menor que o valor real.

Amostra
Em uma amostra de medição, o número de medições será 
definido (no intervalo de 2 a 999) com antecedência. A partir 
dessa amostra, vários resultados de cálculo (média, máximo, 
mínimo e faixa) podem ser obtidos. Essas medições podem ser 
usadas para medições de desvio em uma peça de trabalho 
rotativa e medições simplificadas de cilindricidade.

Medição automática usando 
arestas
As arestas criadas pela leitura de uma peça 
podem ser usadas para programar um LSM. 
É possível usar no máximo 127 
características da peça e 127 dos espaços 
entre essas características, o que envolve um 
total de 255 arestas. Isso é mais útil para 
medir itens como cabos de chip IC ou pinos 
de conector que são aproximadamente 
igualmente espaçados. Este método não 
pode ser aplicado a objetos transparentes.

• Medição do espaçamento de dois 
pinos paralelos (medição de 
inclinação) Passo = ((Seg.2 + 
Seg.4) / 2) + Seg.3 

• O diâmetro externo de um fio ou 
peça cilíndrica pode ser medido 
usando Seg.2.

• O Desvio de uma peça rotativa 
pode ser obtido observando a 
variação no Seg.1 que é medida em 
relação a um pino de referência 
estacionário. 

• O diâmetro externo de uma peça 
grande pode ser medido usando 
Seg.1 e Seg.5 em uma configuração 
de unidade dupla. (apenas com 
LSM-620)

• Se as dimensões nas direções X e 
Y (distância mínima da seção de 
digitalização X / Y: 10 mm) forem 
medidas através da medição de 
unidade dupla, use Seg.2 e Seg.6 
(somente no LSM-6200).

Medição de diâmetro de brocas/fresas de 
topo (número ímpar de canais)
O diâmetro de brocas ou fresas de topo com um número ímpar 
de canais pode ser medido usando a função de valor máximo / 
mínimo.
* O LSM-6200 pode suportar apenas esta função.

As convenções a seguir são 
usadas para configurar no 
máximo sete segmentos. No 
entanto, se o modo de medição 
de objeto transparente estiver 
definido, não será possível 
definir mais de três segmentos 
ao mesmo tempo.

Média Aritmética / Média Móvel
Os modos média aritmética/móvel são fornecidos para obter a 
média dos valores de medição. Nesse tipo de LSM, qualquer um 
deles pode ser especificado antes de iniciar a medição. No modo 
de média aritmética, o número de leituras sobre as quais realizar 
uma média pode ser definido em uma das doze etapas entre 2 
(0,64 ms) e 2048 (0,64 s). No modo de média móvel, o número 
de varreduras pode ser definido em uma das sete etapas entre 32 
(0,01seg) e 2048 (0,64seg), e o valor da medição será atualizado 
a cada dezesseis leituras e após a segunda medição, 
independentemente do número especificado de leituras para a 
média. O último modo é adequado para avaliar a tendência no 
diâmetro ou uma peça sem fim, como fio ou fita, a partir de 
uma medição que requer um longo período.

Medição Usando Especificação do Segmento

Configuração da memória
A configuração de medição pode ser registrada como programa 
e salva (programas LSM-6200: 100, programas LSM-6900: 10, 
programa LSM-5200: 1). Esses programas podem ser 
recuperados com uma única operação.

Função de memória de dados de calibração 
múltipla
Esta função permite armazenar 10 tipos de dados de calibração. 
Neste modo de função, até 10 conjuntos de 10 programas estão 
disponíveis na mão.

• 10 programas (um pedaço de dados de calibração) X 10 conjuntos
* LSM-6200 O LSM-6200 pode suportar apenas esta função.

apenas para LSM-6900
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Restrições associadas a combinações particulares de funções

Combinações de Funções

Edge specification Transpar-
ent object
measure-

ment

Ultra-fine
wire

measure-
ment*

Automatic
workpiece
detection

Abnormal
data

elimination

Sample 
measure-

ment

Odd-fluted 
cutting tool 

measure-
ment**

Moving 
average

Group
judg- 

ment***
Manual

measure-
ment

Automatic
measure-

ment

Aresta
Especificação

Medição Manual — — — l l l — l l

Medição Automática — — — l — — — — —
Medição de objeto transparente — — l l l l l l l

Medição de fios finos* — — l — l l — l l

Detecção automática de peças l l l — l l — — l

Eliminação de dados anormais l — l l l l l l l

Medição de amostra l — l l l l l l l
Medição de ferramenta de corte com estrias ímpares ** — — l — — l l — l

Média móvel l — l l — l l — —
Julgamento de grupo*** l — l l l l l l —

l:Combinação permitida, -: combinação que não é permitida
* Função que não é fornecida para LSM-9506
** Função fornecida apenas para LSM-6200/5200.
*** Função fornecida apenas para LSM-6200/6900.

Com esta função, várias medições são 
feitas do mesmo tipo de peça, os 
valores estatísticos são calculados a 
partir dos resultados da medição e a 
avaliação da qualidade é executada 
para cada lote.

• Exemplo de medição de um cilindro 
escalonado usando a função de cálculo 
estatístico.

Procedimento de medição: 
meça as dimensões 
numeradas de A a D, execute 
julgamento de tolerância e 
processe estatisticamente os 
dados resultantes para cada 
dez amostras definidas como 
um lote.

Saída de dados
Cada modelo possui uma unidade de interface RS-232C padrão, 
permitindo a saída de dados para um PC ou impressora externo. O 
LSM-5200/6200 possui a interface de saída I / O-Analógica padrão 
que permite que o LSM seja conectado a um sequenciador, etc. A 
interface de saída SPC (Digimatic Code) é padrão com o 
LSM-9506, permitindo fácil construção de um sistema de controle 
de qualidade. Com o LSM-6200, existem meios adicionais de saída 
de dados, incluindo interfaces de saída SPC, BCD e GP-IB, que 
podem ser incorporadas.
Julgamento de vários limites *
Além dos critérios de julgamento + NG, GO e -NG, os valores-limite 
do Limite 1 ao Limite 6 também podem ser definidos. Se uma segunda 
unidade de interface de E / S-Analógica opcional (02AGC880) for 
usada com o LSM-6200/6900/9506, sinais de julgamento de sete etapas 
poderão ser emitidos para dispositivos externos para suportar o 
julgamento GO / NG.

Medição simultânea (programa duplo) *
It is possible to measure two items simultaneously with one Laser Scan 
Micrometer unit, and to output the data. This function can be used to 
simultaneously measure the outside diameter and runout of a bar that is 
rotating, or to measure the outside diameters of two cylinders or wires at 
the same time.

Entrada de sinal de disparo externo *
Ao fornecer um sinal de contato ao conector do pedal no 
painel traseiro do LSM-6200/6900/9506, a medição pode ser 
disparada.

Eliminação anormal de dados
Se um dado exceder significativamente o limite de tolerância 
porque a peça ou a unidade de medida está contaminada por 
uma gota de água, óleo ou poeira, o dado será 
automaticamente removido por esta função.

Configuração do intervalo de saída de dados
Ao definir um intervalo (entre 1 e 999 segundos) para a 
medição contínua com antecedência, a saída de dados ocorrerá 
em cada período de tempo especificado.

Cálculo Estatístico

Nota1: O número de varreduras será limitado entre 16 e 2048 se a função de medição de fio ultrafino 
estiver ativada.
Nota2: o número de varreduras será limitado entre 32 e 2048 para as médias móveis.
Nota3: A configuração do segmento será limitada entre 1 e 3 para a medição transparente do objeto.

*Não disponível para LSM-5200

**não disponível para LSM-5200

*Não disponível 
para LSM-5200
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UNIDADE DE EXIBIÇÃO

Especificações de E/S de dados LSM-5200/6200/6900/9506

9

5 1

61

6 9

5

Signal
FC
TxD
RxD
RTS
CTS
DSR
SG

DCD
DTR

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
20

Signal

RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D-sub (25-pin) D-sub (9-pin)

LSM-5200/6100/6900/9506
specified as a terminal (DTE)

PC (PC-9801)
specified as a terminal (DTE)

Signal
DCD
RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signal

RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D-sub (9-pin) D-sub (9-pin)

PC (PC-AT compatible)
specified as a terminal (DTE)

LSM-5200/6100/6900/9506
specified as a terminal (DTE)

Signal
DCD
RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signal

RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D-sub (9-pin)

Device specified 
as a modem (DCE)

D-sub (9-pin)

LSM-5100/6100/6900/9506
specified as a terminal (DTE)

Signal
DCD
RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS
RI

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signal

RxD
TxD
DTR
SG
DSR
RTS
CTS

No. of pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D-sub (9-pin) D-sub (9-pin)

LSM-5200/6100/6900/9506
specified as a terminal (DTE)

PC (PC-AT compatible)
specified as a terminal (DTE)

Especificações de comunicação
Definition of device DTE definition on the side of LSM
Data transmission method All-duplex transmission
Syncronizing method Start-stop system

Data transmission 
speed

6200 4800, 9600, 19200, 38400bps
5200, 6900 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps

Data
arrangement

Transmission code ASCII
Data length 7 or 8 bits
Start bit 1 bit
Parity check Non, odd or even
Delimiter CR+LF, CR, LF

Interface RS-232C
Permite que o LSM se comunique com dispositivos externos 
via sinais seriais RS-232C (em conformidade com o padrão 
EIA). Dependendo da configuração básica, essa interface 
pode ser usada como uma porta de impressora.

Atribuição de pinos do conector
Pino correspondente: D-sub 9pin (fêmea)

LSM-6200/6900/9506 LSM-5200

Exemplo 3: Método a 3 fios (protocolo de teletipo usando TxD, RxD e SG)

(2) Conectando a interface RS-232C a um dispositivo especificado 
como modem (DCE))

Exemplo 1: Método de controle de fluxo (método de handshake 
controlado por sinais CTS, DSR, DTR e RTS)

Conexões
(1) Conectando a interface RS-232C a um dispositivo especificado 
como terminal (DTE)

Exemplo 1: Método de controle de fluxo (método de handshake 
controlado por sinais CTS, DSR, DTR e RTS)

Comandos
Vários comandos externos, incluindo aqueles para definir 
condições de medição, definir o modo de medição, iniciar 
a medição e solicitar cálculos estatísticos, são suportados. 
Isso permite que o usuário controle o LSM a partir de uma 
unidade externa (por exemplo, PC) para medições 
personalizadas.

Exemplo 2: Método de controle de fluxo (método de 
handshake controlado por sinais CTS, DSR, DTR e RTS)
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A1

B1

A6

B6
Vo

lta
ge

Vo
lta

ge

Time Time

Normal waveform Abnormal waveform

Circuito equivalente de entrada / saída
(1) Circuito de entrada

Interface de E/S-Analógica * 
Usado para se comunicar com um PC, controlador 
programável ou circuito de relé por meio de sinais sequenciais. 
Também é capaz de produzir uma saída de tensão analógica 
que pode ser usada para controle de feedback e/ou registro 
contínuo do desvio da dimensão da peça. Se a segunda interface 
de E/S analógica opcional estiver conectada, essa interface de E/
S-analógica se tornará inválida.

Vista externa do conector

Atribuição de pinos (do LSM-6200/6900)
Terminal Signal Function I/O
A1 FG Frame ground (Used for connecting the

shield conductor of I/O signal cables)
—

A2 STS Output of measurement condition 
(Goes high in the event of “Err-0”) 

OUT

A3 GO GO/NG judgment result output (GO)
(Can be changed to strobe signal (STB) or
measurement in-progress signal (ACK)output 
by the basic setup)

OUT

A4 +NG GO/NG judgment result output (+NG) OUT
A5 -NG GO/NG judgment result output (-NG) OUT
A6 GND Digital ground (Common ground terminal of both output 

(A2 thru A5) and input (B4 thru B6)
—

B1 FG Frame ground (Used for connecting the 
shield conductor of I/O signal cables)

—

B2 ALG Analog voltage output OUT
B3 0V 0V reference for analog voltage output OUT
B4 OFFS Offset input (Can be changed to (HOLD) by the basic 

setup)
IN 

B5 RUN Input of trigger command for single-run
measurement (Can be changed to a trigger 
for continuous-run measurement (with term
specification))

IN

B6 RES Input of CLEAR command   IN

Nota: A atribuição de pinos para o LSM-5100 pode ser diferente.

•Sinal de nível baixo entre 0 e 1V. Geralmente, conduza este
circuito com um transistor do tipo coletor aberto.

•A corrente máxima extraída do terminal do sinal de entrada é
12mA.

Connected to +24V internally
2.7k

Input signal
(OFFS,RUN,RES)

51 Output signal
(GO, -NG, +NG, STS)

GND

560
ALG

0V

•A faixa de tensão de saída é de ± 5V.
•	

•

A precisão da saída de tensão analógica é de 0,2% da faixa
de escala completa.
Esta saída analógica deve ser conectada a um dispositivo
que tenha uma impedância de entrada de 1MΩ ou superior.
Se a impedância de entrada for menor que esse valor, a
precisão da saída será reduzida devido à resistência interna
de 560Ω.

2. Saída de sinal analógico

(2) circuito de saída
1. Saída do sinal.

•A classificação máxima do transistor de saída é 30V, 50mA.

Conector de bloqueio remoto
O Conector de Bloqueio Remoto é fornecido como um meio de 
ligar e desligar o feixe de laser de um local remoto. Uma vez que 
o pino de curto-circuito fornecido é geralmente inserido neste
terminal, o circuito está em curto-circuito. 
Insira um plugue comutado opcional para 
permitir o controle externo do laser LSM.

Emissão a laser LIGADA: pino de curto-circuito inserido
Emissão de laser desligada: pino de curto-circuito removido

Conector de sinal de leitura
O conector de sinal de digitalização é fornecido para observar 
a forma de onda do sinal de saída do chip de recepção na 
unidade de medição. Normalmente, esse conector é usado 
para alinhar a unidade de emissão e a unidade de recepção 
depois de removidas da base original e 
montadas em uma base diferente.

No.214938

No.02AGC401

* não disponível para LSM-9506
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UNIDADE DE EXIBIÇÃO

Acessórios Opcionais

Unidade de interface BCD (02AGC910)
•Emite um BCD de 7 dígitos e um sinal positivo ou negativo.
•Lógica de dados comutável.
•Os circuitos de entrada e 
saída são isolados.

Atribuição de pinos da unidade de interface BCD

Conector aplicável: 57-40360-D (acessório padrão)

circuito
de entrada
de sinal 

Circuito
de saída
de sinal 

External power source: Vcc
(5 - 24V)

Internal power source 5V

SW1: Circuit 2

SW1: Circuit 3

10K
F/R.HOLD

External GNDInner circuitInternal GND

External power source: Vcc
(5 - 24V)

R

External GNDInternal GND

L2

SW1: Circuit 3
Inner circuit

18 1

36 19

Pin No. Signal 
name

1 1 x 100

2 2 x 100

3 4 x 100

4 8 x 100

5 1 x 101

6 2 x 101

7 4 x 101

8 8 x 101

9 1 x 102

10 2 x 102

11 4 x 102

12 8 x 102

13 1 x 103

14 2 x 103

Pin No. Signal 
name

15 4 x 103

16 8 x 103

17 1 x 104

18 2 x 104

19 4 x 104

20 8 x 104

21 1 x 105

22 2 x 105

23 4 x 105

24 8 x 105

25 1 x 106

26 2 x 106

27 4 x 106

28 8 x 106

Pin No. Signal 
name

29 Err.0 
(Segment 
error)

30 HOLD (input)
31 F/R
32 STB (Strobe 

output)
33 EXT.Vcc 

(Ext. power)
34 +POLE 

(Polarity)
35 GND

(Signal GND)
36 FG (Frame 

GND)

Software de controle / processamento de dados LSM
Disponível em um futuro próximo

n	Outras funçõesn	Contorno
Este software pode importar dados de medição de vários 
LSM-5200. Exiba as unidades em um computador pessoal, 
permitindo a construção de uma variedade de sistemas de 
medição.

•Muitas funções para escolha (por exemplo, 
contador, gráficos, resultados de cálculos)
n Ambiente operacional
•Interface de conexão: USB2.0
•PC: máquina compatível com DOS / V
•CPU: 2 GHz ou mais (recomendado)
•SO / software: WindowsXP, versão 
Excel2000XP em japonês
•Memória: 256 MB ou mais (recomendado)
•Unidade de exibição aplicável: LSM-5200

LSM-5200 LSMPAK

LSM-S series

USB-HUB

Diagrama do sistema Exemplo de medição multiponto simultânea de rolos de impressora

LSMPAK

n	Recursos
•Capaz de processar no máximo 10 canais de dados de 
ponto medido (conexão USB-HUB).
•Capaz de cálculos compostos entre unidades de medida 
(múltiplos canais), cálculos estatísticos e resultados de 
cálculos emitidos como um arquivo.
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20K
74HC14

20K

330P

Terminal 5

LSM inner circuit

TD62503

LSM inner circuit

Terminal
2, 3, 4

 Unidade de codificação Digimatic (02AGC840)
•Fornece dois canais de saída SPC (Digimatic).
•Emite o seguinte durante a medição simultânea: De
•SAÍDA1: Valores medidos de PRG.0 a PRG.4. De OUTPUT2:
valores medidos de PRG.5 a PRG.9

•O cabo de saída (936937) é opcional.

Circuito de entrada de sinal

Circuito de saída de sinal

Atribuição de pinos da Unidade de codificação Digimatic 
Pin No. Signal name I/O Function
1 GND — Signal GND
2 DATA OUT Data out
3 CK OUT Data transmission clock
4 RD OUT Data read request
5 REQ IN Data output request
6, 7, 8, 9 I.C — Spare
10 F.G — Frame GND

210

9 1

*Não disponível para LSM-6900

Unidade adicional de tipo duplo (02AGP150)* 
•Permite que uma segunda unidade de medição seja conectada
à unidade de exibição (isso só é possível se as duas unidades
de medição forem do mesmo modelo).

•Dependendo do layout das duas unidades de medição, são
possíveis medidas de diâmetro grande, medidas XY e medidas
paralelas.

•A sub-tela do LSM-6200 permite medição e exibição
simultâneas com duas unidades de medição.

Medição de grande diâmetro 

Medição XY

Medição paralela

(min.	distance	of	XY	scanning	section:	10mm)

X Y

(X-Y)=Deviation
(X+Y)/2=Mean

X Y

(X-Y)=Deviation
(X+Y)/2=Mean

X Y

(X-Y)=Deviation
(X+Y)/2=Mean
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2.2K (1W)
COM (IN): External voltage supply 

terminal (5 - 24V)

Input signal

Output signal 
(30V 10mA max.)

COM (OUT)

UNIDADE DE EXIBIÇÃO

Acessórios Opcionais

Circuito de saída de sinal

Circuito de entrada de sinal

2ª Unidade de Interface E/S-Analógica
(02AGC880)

•Fornece capacidade de I/O e saída de tensão analógica para julgamento
GO / ± NG.

•Fornece dois conjuntos de resultados de julgamento GO / NG.
Totalmente compatível com medição simultânea, pois os valores de
medição de PRG.5 a PRG.9 serão emitidos como sinais analógicos.

*Se a segunda interface E/S-Analógico estiver conectada, o padrão E/S-Analógico

18

1936

1

Pin No. Signal name I/O
1 +5V (Internal power)
2 COM (IN) (IN)
3 PROG.0/b0 IN
4 PROG.2/b2 IN
5 PROG.4/PRG IN
6 SHIFT IN
7 RUN IN
8 A•(-NG) OUT
9 I.C (OUT)
10 I.C (OUT)
11 B•(-NG) OUT
12 B•(+NG) OUT
13 I.C (OUT)
14 A•(+NG) OUT
15 A•(GO) OUT
16 ERR.0 OUT
17 COM (OUT) (OUT)
18 CNT OUT
19 GND (Internal power)
20 COM (IN) (IN)
21 PROG.1/b1 IN
22 PROG.3/b3 IN
23 IC (OUT)
24 PRINT IN
25 RESET IN
26 A•(GO) OUT
27 I.C (OUT)
28 I.C (OUT)
29 B•(GO) OUT
30 I.C OUT
31 I.C (OUT)
32 A•(-NG) OUT
33 ACK OUT
34 STB OUT
35 COM (OUT) (OUT)
36 FG —

Atribuição de pinos da 2ª unidade de interface de E/S-analógica

Com o uso combinado de b0, b2, PRG, b1 e b3, é 
possível usar no máximo 100 padrões de 
programa
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120±10

47
.8

200±10

BCD No.2 I/O•Analogue

Impressora Térmica 
•Esta impressora pode ser conectada a qualquer modelo LSM-5100, -6200, 
-6900 ou -9506.

•Tanto os valores de medição quanto os resultados de cálculos estatísticos 
podem ser impressos (apenas no LSM-6200/6900/9506).	

Order No. 02AGD600A (w/100V AC adapter)
02AGD600B (w/120V AC adapter)
02AGD600C (w/130V AC adapter)

Type Thermal serial-dot printer
Digits per line 40
Character format 9x8 dot matrix
Data input Via RS-232C interface
Printer life 500,000 lines
Operational temperature range 0°C to 50°C
Power supply Via AC adapter (100V AC, 50/60Hz)
Standard accessories Printer paper (1 roll), AC adpter
Consumable item Printer paper set (10-roll, 223663)

 Pedal (937179T) *
•A conexão do pedal ao LSM-6100/6900/9506 permite ao
usuário iniciar uma única medição externamente.

937179T

Dimensões

Exemplo

Cabo de extensão para instalação simultânea de 
BCD e segunda interface analógica de E/S.

•O uso deste cabo permite a instalação simultânea do BCD
(No.02AGC910) e da segunda interface de E/S-Analógica
(No.02AGC880) no LSM-6200/6900.

*Restrições
Se este cabo for usado, a unidade de extensão dupla
(No.02AGP150) não estará disponível.

Dispositivos de extensão do sistema

No.02AGE060
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1. Linearidade
Este é um valor especificado que define o erro máximo * que 
pode ser indicado pelo LSM após a calibração **, em qualquer 
lugar dentro de sua faixa de medição, ao medir uma peça de 
trabalho no centro da região de medição. Observe que a 
especificação de linearidade não inclui a especificação de erro 
de calibração dos próprios medidores de calibração. Este erro 
deve ser adicionado separadamente.
* A diferença entre o resultado da medição de uma dimensão e
o valor real da dimensão medida.
** Medidores de calibração opcionais estão disponíveis para
cada modelo de LSM para fornecer pontos de calibração altos e
baixos apropriados (HiCAL e LoCAL no diagrama).

2. Repetibilidade
Significa, no centro de uma região de medição, a dispersão 
(± 2σ) dos valores de medição como resultado da medição 
contínua por 2 minutos com o número de varreduras para a 
média ajustada em 512 vezes (1024 vezes para 
LSM-902/6900) sem mover uma peça de trabalho com o 
diâmetro máximo de medição em cada unidade de medição.

3. Erro de posição
Significa um erro com referência ao valor de medição no centro 
da região de medição, se uma peça de trabalho for deslocada na 
região de medição. Um erro de posição consiste em um erro de 
cima para baixo e um erro paralelo, conforme mostrado na 
figura a seguir. Esse erro afeta separadamente a precisão da 
medição.

4. Região de medição
O LSM fornece valores numéricos para os quais a precisão 
(linearidade + erro de posição) é garantida apenas se uma peça 
de trabalho estiver localizada no domínio espacial prescrito. 
Esse domínio é chamado de região de medição. Uma região de 
medição é determinada por [faixa de direção de varredura do 
feixe de laser] x [faixa de direção do eixo óptico]. Para realizar 
medições com o mínimo de erros, é necessário medir uma peça 
de trabalho no centro desta região de medição. Como exemplo 
na figura à direita, as peças de trabalho 1, 2, 5 e 6 não podem ser 
medidas porque estão fora da região de medição. Para as peças 
3 e 4, um erro de posição é adicionado a um erro de linearidade.

5. Diâmetro e largura do feixe

LoCAL HiCAL
Measured value

True value

Maximum error

Linearity

erro de cima para baixoErro Paralelo

Ideal relationship:  
measured value = true value

LoCAL HiCAL
Valor medido

valor real

Erro máximo

Linearidade

Up-down errorParallel error

Relação ideal: valor 
medido = valor real

LSM-902/6900 LSM-500S LSM-501S LSM-503S LSM-506S LSM-9506 LSM-512S LSM-516S

Beam diameter A 200μm 80μm 120μm 240μm 600μm 600μm 1200μm 1200μm

Beam width B 300μm 120μm 170μm 340μm 800μm 800μm 1600μm 1600μm

Glossário

A

B

Direção do eixo óptico

Direção de leitura
do laser

Região de medição

1

5

2
6 3

4

A

B

Optical axis direction

Laser scanning
direction

Measuring region

1

5

2
6 3

4
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θyθx

Referência
linha C

Referência
linha D

Referencia
plano A

Referência
plano B

Referência
linha C

Referência
linha D

Referência
plano A

Referência
plano B

X

Y

(3)Limites permitidos de desalinhamento do eixo óptico
Modelo Distância entre a unidade de emissão e a 

unidade de recepção X e Y θx e θy 

LSM-501S
68mm (2.68") or less within 0.5mm (.02") within 0.4° (7 mrad)
100mm (3.94") or less within 0.5mm (.02") within 0.3° (5.2 mrad)

LSM-503S
130mm (5.12") or less within 1mm (.04") within 0.4° (7 mrad)
350mm (13.78") or less within 1mm (.04") within 0.16° (2.8 mrad)

LSM-506S
273mm (10.75") or less within 1mm (.04") within 0.2° (3.5 mrad)
700mm (27.56") or less within 1mm (.04") within 0.08° (1.4 mrad)

LSM-512S
321mm (12.64") or less within 1mm (.04") within 0.18° (3.6 mrad)
700mm (27.56") or less within 1mm (.04") within 0.08° (1.4 mrad)

LSM-516S 800mm (31.50") or less within 1mm (.04") within 0.09° (1.6 mrad)

(2) Alinhamento do plano vertical
c. Desvio paralelo entre os planos de 
referência A e B: Y (em altura)

d. Ângulo entre os planos de 
referência A e B: θy (ângulo)

(1) Alinhamento do plano horizontal
a. Desvio paralelo entre as linhas de referência 
C e D: X (na direção transversal).

b. Ângulo entre as linhas de 
referência C e D: θx (ângulo)

Remontagem após remoção da base
Observe os seguintes limites ao remontar a unidade de emissão e a unidade de recepção para minimizar os 
erros de medição devido ao desalinhamento do eixo óptico do laser com a unidade de recepção

Observe as seguintes precauções
Compatibilidade
O seu micrômetro a laser foi ajustado em conjunto com a 
unidade de identificação (ID unit), fornecida com a 
unidade de medição. A unidade de identificação, que 
possui o mesmo número de código e o mesmo número 
de série da unidade de medição, deve ser instalada na 
unidade de exibição. Isso significa que, se a unidade ID 
for substituída, a unidade de medição poderá ser 
conectada a outra unidade de exibição correspondente.

A peça e condições de medição
Dependendo do formato da peça e da rugosidade da 
superfície, podem ocorrer erros de medição. Se for esse o 
caso, execute a calibração com uma peça padrão que 
tenha dimensões, forma e rugosidade da superfície 
semelhante à peça real a ser medida. Se os valores de 
medição mostrar um alto grau de dispersão devido às 
condições de medição, aumente o número de varreduras 
para calcular a média para melhorar a precisão da 
medição.

PRECAUÇÕES

Interferência de ruído elétrico
Para evitar erros operacionais, não direcione o cabo de 
sinal e o cabo de relé do micrômetro a laser ao lado de 
uma linha de alta tensão ou outro cabo capaz de induzir 
ruído nos condutores próximos. Aterre todas as unidades 
e blindagens de cabos apropriadas.

Conexão a um computador
Se o micrômetro de varredura laser precisar ser conectado 
a um computador pessoal externo por meio da interface 
RS-232C, verifique se as conexões dos cabos estão de 
acordo com a especificação.

Segurança do laser
Os micrômetros de varredura laser Mitutoyo usam um 
laser visível de baixa potência para medição.
O laser é um dispositivo CLASS 2 IEC 825-1 
e um dispositivo CDRH CLASS II 21. 
Etiquetas de aviso e explicação,
como mostrado à direita, estão 
afixadas nos micrômetros de 
varredura a laser, conforme 
apropriado.



Instrumentos e 
Gerenciamento de dados

Test Equipment and
Seismometers

EscalaDigital e Sistemas DRO

Máquinas de Medir por Coordenadas

Sistema de Sensores

Medição Óptica

Medição de Forma

Sistemas de Medição por Imagem

* Conexão RS-232C para LSM-6200 e LSM-6900. Conexão USB para LSM-5200.

Nota: Todas as informações sobre nossos produtos, em particular as ilustrações, desenhos, dados dimensionais e de desempenho 
contidos neste panfleto, bem como outros dados técnicos, devem ser considerados valores médios aproximados. Portanto, reservamo-
nos o direito de fazer alterações nos projetos, dimensões e pesos correspondentes. Os padrões declarados, regulamentos técnicos 
similares, descrições e ilustrações dos produtos eram válidos no momento da impressão. Somente citações enviadas por nós mesmos 
podem ser consideradas definitivas.

A permissão de exportação pelo governo japonês pode ser 
necessária para exportar nossos produtos de acordo com a Lei de 
Câmbio e Comércio Exterior. Consulte nosso escritório de vendas 
perto de você antes de exportar nossos produtos ou oferecer 
informações técnicas a um não residente.
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 QUICKTOOL
• QUICKTOOL é um software gratuito que simplifica e facilita a 

operação das teclas do LSM-5200/6200/6900. O sistema pode 
salvar as configurações da condição de medição e pode ler as 
configurações que foram salvas. Entre em contato com seu 
escritório Mitutoyo.




