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Measurlink® possibilita a visualização da medição 
com muito mais qualidade e praticidade

O MeasurLink alcança o desafio de centralizar todas as suas informações de qualidade com as mais versáteis opções de 
ferrramentas e instrumentos de interface disponíveis. Esta plataforma estatística de multiplas finalidades coleta os dados 
em tempo real - quando você mais precisar - com mensagens instantâneas de capabilidade e relatórios de qualidade de fácil 
compreenção. O MeasurLink fornece a incomparável inspeção de peças por visualização, garantindo visualização limpa do 
seu processo de inspeção, dos resultados de medição e dos cálculos realizados.

Utilizado como estação de controle individual ou como solução de qualidade em toda a empresa, o MeasurLink fornece todas as informações 
necessárias para o sucesso, gerenciamento das melhorias de processo e dos esforços na preveção de defeitos.
O MeasurLink é produzido pela Mitutoyo, a líder global em metrologia - que combina uma linha completa de instrumentos de precisão e equipamentos 
com rede de informação internacional, que entende as medições de precisão e o gerenciamento da qualidade únicos e necessários para cada empresa 
atendida.

A maioria dos instrumentos eletrônicos da Mitutoyo pode enviar seus dados através de cabos de comunicação opcionais ou transmissores e receptores 
sem fio, no formato de código Digimatic. O código Digimatic pode também ser convertido no formato RS-232C com os diversos multiplexadores 
disponíveis. Desta maneira, os dados de instrumentos digitais podem ser facilmente trasmitidos a computadores, para armazenamento e análise 
estatística avançada.

Requisitos do Sistema para o Measurlink 8

Requerimentos do Sistema Operacional
Todos os produtos do MeasurLink 8 são suportados nas 
seguintes versões do Sistema Operacioal do Microsoft Windows:
• Todas as versões do Windows 7
• Todas as versões do Windows 8
• Todas as versões do Windows 10
• Suportado Windows 32-bits e 64-bits
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Interface Amigável

Coleta de Dados

CEP de Fácil Compreensão

Imagem de Peças

Importação Sequencial ou Aleatória

Relatórios Flexíveis

Planos de Ações Corretivas

Apertar o botão do instrumento modifica o gráfico em tempo real na tela do 
MeasurLink. Isto mantém o operador no controle do processo. Inicie uma coleta 
de dados em apenas alguns minutos, com a nova ferramenta assistente de 
inspeção.

Coleta dados de micrômetros digitais, paquímetros, relógios, etc. Entrada de 
dados via teclado mais veloz. Capaz de coletar dados de uma ou de milhões de 
peças.

Fácil de utilizar cartas de controle, histogramas, capabilidade, estatísticas 
detalhadas, cartas de atributos, ações corretivas e rastreabilidade, e tudo isto 
torna este software o melhor do mercado.

Visualizar desenhos e fotografias digitais durante o processo. Sequências vistas 
no monitor guiam o operador sempre para as características corretas.

Entrada de dados flexível. Coleta os dados por características, por peças ou 
aleatóriamente. Sequêcias guiadas minimizam os erros de inspeção.

Construa templates de relatório com logotipo da empresa e formato de texto 
livre. Selecione e posicione os modelos de cartas pela especificação do cliente.

Os operadores podem escolher ações corretivas que serão aplicadas à peça 
ou ao processo. Múltiplas ações corretivas podem ser aplicadas para qualquer 
subgrupo. Permite que o operador crie uma ação na lista de ações corretivas.
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Software de Gerenciamento e Controle Estatístico de Processos 

Measurlink® V8 Real-Time Standard

MEASURLINK REAL-TIME STANDARD

O MeasurLink Real-Time é o módulo MeasurLink de Controle Estatístico de Processo (CEP) que coleta dados de dispositivos e sistemas de 
medição Mitutoyo e de terceiros para fornecer uma funcionalidade de análise em tempo real, ao exibir gráficos de controle e índices 
de capabilidade de processo. Três versões são oferecidas, de forma que o cliente possa escolher a versão que atende melhor a seus 
requisitos, partindo de uma versão padrão que fornece funcionalidades básicas, até a versão completa, que oferece o tratamento de 
dados com o uso de gráficos Hoops 3D. (Consulte a Tabela 1 na próxima página.)

• Multiplas opções de visualizações
Os resultados de medição são exibidos em vários tipos de visualização, incluindo resultados de análise estatística, lista de dados e diagnóstico por 
imagens de processo de trabalho. A exibição pode ser alternada instantaneamente, de acordo com as necessidades do operador.

[Tabela de Dados] 
Dados individuais podem ser exibidos 
na lista por item de medição.

[Visualização CEP clássica]
Gráficos e listas podem ser livremente 
selecionados para exibir dados ou um único item 
de medição. Esta função é útil para verificar 
informações detalhadas, como data e horário do 
dado adquirido.

[Visualização 2D]
A visualização de bandeiras está disponível, com uma imagem no plano 
de fundo. Esta função pode ser utilizada para a inclusão de instruções 
de processo de trabalho.

• Inclusão de informações de rastreabilidade
Informações de rastreabilidade para cada peça de trabalho podem 
ser adicionadas, como por exemplo o número de série, número 
do produto, nome do inspetor, número da máquina, ou causa de 
problemas e ações corretivas.

• Uma ampla variedade de funções de análise estatística
[Gráfico]
Gráfico X Barra e R, X Barra e S, planilhas de controle X e Rs, histograma, 
gráfico de sequência, gráfico de pré-controle, gráfico estratificação, 
indicador pré-controle, gráfico EWMA, barras de indicação, gráfico de 
controle de dados multivariados, etc.
[Estatística]
Valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, média ±3 /4 /6 , índices 
de capabilidade de processo (Cp, Cpk, Pp, Ppk), taxa de defeitos.

• Função de segurança
Uma vez que a autorização de acesso for configurada, será necessário 
inserir o nome de usuário e senha antes de iniciar o programa. As 
ações de edição de dados, tais como referência, entrada e modificações 
também exigirão autorização de acordo com as atribuições do usuário, 
de forma a preservar a confiabilidade dos dados.

• Função de impressão de relatórios
Valores de medição, resultados de cálculo de análises e vários outros 
gráficos podem ser impressos de acordo com os requisitos do cliente.

• Função de alarme
O operador é notificado quando 
houver uma ocorrência de “Fora 
de Tolerância” ou “Fora do 
Limite de Controle”.
O método de notificação pode 
ser selecionado como uma janela 
pop-up, e-mail, ou gravação em 
arquivo de registro.

• Exportação de dados para 
arquivo Excel

Os dados de medição podem ser 
exportados para um arquivo do Excel. 
Esta função é bastante útil quando os 
dados precisarem ser utilizados por 
um departamento que não possui o 
MeasurLink. (Fig. 2)

Clique na aba para alternar a exibição.
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Software de Gerenciamento e Controle Estatístico de Processos 

Measurlink® V8 Real-Time Professional

MEASURLINK REAL-TIME PROFESSIONAL / REAL-TIME PROFESSIONAL 3D

Funções específicas do Measurlink Real-Time Professional 3D

CMM
MCOSMOS

MeasurLink  V8
RT Pro / RT Pro 3D

Sistema Óptico 
QVPAK

Software de medição 
de forma Formtracepak

A base de dados será criada 
quando o programa de peças for 
executado.

Uma vez que o armazenamento for 
criado, os dados serão automatica-
mente gravados na base de dados 
sempre que o programa de peças for 
executado, e o resultado estatístico 
será exibido.

• Conexão automática com programas de peças
A conexão com programas de peças criadas na MMC ou Sistemas 
de Medição Óptica e Equipamentos de Forma, permite que dados 
como número da peça, item de medição, tamanho nominal, valor de 
tolerância e outros possam ser carregados a partir de um programa 
de peça. Um banco de dados para armazenar todos os dados é 
automaticamente configurado quando um programa de peças é 
executado.

• Função de filtragem
Dados solicitados poderão ser facilmente extraídos com base na data e 
hora da medição, comentários adicionados ou alarmes.

• Função de importação
Dados de medição salvos em arquivos ASCII podem ser carregados. 
Além disso, também há uma função de customização de um modelo 
para o carregamento de acordo com o formato do arquivo.

• Real-Time Professional 3D é um pacote completo
A característica a ser medida pode ser exibida em detalhes com o uso de dados de CAD 3D.

Especificações comuns do  
MeasurLink Real-Time
• Ambientes de operação (Recomendável OS e DB)
[Sistema operacional]  • Win 7, 8 e 10 (32 bit/ 64 bit)
[Banco de dados] • SQL Server 2005
   Standard / Workgroup Edition
   • SQL Server 2008 e 2014
     Standard / Enterprise Edition
* Sybase e Oracle não suportados

• Idiomas de operação 13 idiomas. Português, Japonês, 
Inglês, Francês, Alemão, Holandês, Espanhol, Sueco, 
Polonês, Italiano, Turco, Coreano, Chinês (simplificado)

• Instrumentos de medição conectáveis
• Ferramentas de medição equipadas com saída Digimatic
[Interfaces suportadas]
 Wireless (USB) U-WAVE (VCP)
 Wired (USB) USB-ITN (VCP ou HID), IT-012U (HID)
 Wired (D-sub 9 pinos) IT-007R , MUX-10F, DP-1VR, outros.

Funções comuns do MeasurLink Real-Time 
Professional/Real-Time Professional 3D

• Instrumentos de medição conectáveis
• Sistema de Gerenciamento de Dados de Medição 
Mitutoyo (equipado com unidade PC de processamento de 
dados)

[Software de processamento de dados suportado]
• MMC: MCOSMOS V3.2 ou superior
• Sistema Óptico: QVPAK V10.0 ou superior/QSPAK V10.2 
ou superior/ QSPAK MSE V3.1 ou superior/QIPAK V4.1 ou 
superior

• Unidade de Visão: QSPAK VUE V4.1 ou superior
• Instrumentos de Rugosidade de Superfície/Contorno: 
  Formtracepak V5.3 ou superior
• Instrumentos de Circularidade: ROUNDPAK V5.6 ou 
superior

Funções
Software de coleta de dados Real-Time

Standard Professional Professional 3D
Código No. 64AAB470R 64AAB471R 64AAB472R

Visualização de dados 
coletados

Visualização CEP clássica
Tabela de dados
Visualização 2D
Visualização 3D (HOOPS)

Extração de dados Filtragem
Entrada de ferramentas 
e dispositivos

Ferramentas de medição (RS-232C, USB)

Instrumentos de medição (DDE)
Entrada de texto Importação (ASCII)

[Visualização em 3D]
A biblioteca de gráficos 3D HOOPS exibe uma 
visualização real da peça de trabalho com o uso 
de um arquivo hsf. criado a partir de dados de 
CAD 3D. A peça de trabalho exibida pode ser 
livremente rotacionada, posicionada, ampliada 
ou reduzida de forma que você possa obter uma 
visualização clara da característica a ser medida.
As bandeiras de texto e linhas de indicação que 
exibem o resultado de medição e característica 
medida se moverão de acordo com os dados de 
CAD.

Tabela 1  Comparação funcional do software Real-Time de coleta/análise de dados
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• Gráficos de dispersão
A relação entre dois itens pode ser plotada.

• Várias capacidades de processamento de dados
Arquivos podem ser gerenciados com opções de 
mesclagem, cópia e edição.
Além disso, a função de arquivo de dados permite 
incluir arquivo de dados antigos na lista do Real-
Time.

MEASURLINK PROCESS ANALYZER LITE

MEASURLINK PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL

Process Analyzer é um pacote opcional de software para 
administradores que têm autorização para acessar o banco de 
dados criado pelo MeasurLink Real-Time com o propósito de 
verificar e analisar resultados de medição. Dois tipos de pacotes 
estão disponíveis: Process Analyzer Lite, a versão básica; e a 
versão completa Process Analyzer Professional (consulte Tab. 2).

• Função de visualização de dados de medição
Dados armazenados no banco de dados MeasurLink podem ser 
verificados a partir de uma lista selecionada.

• Funções equivalentes ao MeasurLink Real-Time
As funções equivalentes ao MeasurLink Real-Time Standard estão 
disponíveis, tais como a exibição de resultados de análise estatística 
(gráficos e estatísticas) em várias visualizações em tela, relatórios, 
exportação de dados e mais.

Os mesmos dados que podem ser exibidos pelo software de coleta de dados 
também podem ser visualizados, incluindo resultados de medição, gráficos e 
resultados de cálculos estatísticos com a aparência e sensação do Windows Explorer.

• Função de filtragem que permite a extração e agrupamento de dados
Dados podem ser extraídos ou agrupados ao se selecionar a data e hora ou outras 
informações de rastreabilidade, como palavras-chave.

Exemplo: Filtragem de dados por nome do operador... Exibe resultados de análise estatística em                      
gráficos (X Barra e R, por exemplo).

Exemplo: Agrupamento por máquina número X... comparação de Cp, Cpk

Menu de seleção de item de filtragem

Seleção de item para agrupamento

Resultado da filtragem no gráfico

Valor de Cpk e gráfico de barras por máquina

Tabela 2  Comparação funcional do Process Analyzer

Função 
Software de análise de processo

Process Analyzer Lite Process Analyzer Professional
Código No. 64AAB474R 64AAB475R

Exibição de 
resultados

Visualização CEP clássica
Tabela de dados
Visualização 2D

Extração de dados Filtragem
Processamento de 
dados

Mesclagem, cópia, edição 
de arquivos de dados

Supressão de Dados Dados de arquivos

Software Opcional para Análise de Processos

Measurlink® V8 Process Analyzer
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MEASURLINK PROCESS MANAGER

O Process Manager oferece um método de auditar as atividades de inspeção em todo o chão de fábrica a partir de um único PC. Veja facilmente as informações do 
processo sem andar de uma área de inspeção para outra através da visualização de produção atual em todas as máquinas. Mostre aos clientes a sua operação de 
qualidade para toda a instalação.

• Visualização de Log
Desenvolvido para mostrar informações de múltiplas 
estações em formato de visualização tabulada. O 
usuário pode selecionar os tipos de eventos para 
serem monitorados.

• Agrupar, pesquisar e ordenar dados
Visualiza dados do programa, rotina, estação. 
Aplique os filtros salvos apenas nos dados que 
você necessita. 

• Gerenciamento de visualização
Exibe uma janela instantânea das características 
que estão sendo coletadas no MeasurLink Real-
Time. Os dados podem ser ordenados por 
estação, capabilidade ou data e hora.

• Visualização de Variável Global
Exibe a capabilidade do processo em todas as 
operações em sua planta.

• Visualização remota
Veja o que os operadores vêem e que seus clientes verão antes que o 
produto seja entregue. Visualize rastreabilidade, causas assinaláveis, ação 
corretiva, notas e dados brutos para produção atual em todas as máquinas.

Código No. Descrição

64AAB476R Measurlink 8 Process Manager Standard Edition

MeasurLink Process Manager exibe janelas instantâneas de características que atualmente estão 
sendo coletadas no MeasurLink RealTime. Os dados podem ser ordenados por estação, Processo, 
Capabilidade ou Data e Hora.

Visualização da Planta permite que usuários com direitos especiais possam 
visualizar os processos do chão de fábrica. As bandeiras possuem as bordas 
coloridas relacionadas aos testes de capabilidade que foram habilitados nas 
propriedades de cada rotina.

Software para Monitoramento de Redes

Measurlink® V8 Process Manager
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Sistema para Análise de Medição 
Measurlink® V8 Gage R&R / Gage Management

MEASURLINK GAGE R&R

MEASURLINK GAGE MANAGEMENT

Meça a capabilidade de um sistema de medição para uma tarefa determinada. 
Essas técnicas fornecem informações sobre um sistema de reprodutibilidade 
de medição, repetibilidade, localização ou estabilidade. Ferramentas gráficas 
permitem o isolamento de problemas, incluindo inconsistências na técnica entre 
os operadores ou inspetores.

• Assistente de Estudo
O usuário é guiado pela ajuda durante toda a configuração do estudo que precisa 
ser realizado a fim de determinar a capacidade do sistema de medição. Todos os 
elementos necessários para a configuração do estudo devem ser captados antes 
do inicio do mesmo, o usuário é avisado para fornecer qualquer informação 
inexistente antes do inicio do estudo.

• Entrada de Dados
Os dados para o estudo podem ser coletados diretamente do instrumento 
conectado no sistema ou transferindo de uma máquina de medição por 
coordenadas mitutoyo, máquinas ópticas e sistema de medição de forma, 
via integração nativa (DDE). Os usuários também podem digitar os dados via 
teclado.

• Grupo de Estudos
Todos os estudos do banco de dados são visíveis e podem ser organizados 
usando critérios diferentes.

• Sequência de Coleta Aleatória
Conforme recomendado pela comunidade acadêmica a sequência de coleta 
pode ser randomizada automaticamente.

• Tipo de Estudos
O Measurlink Gage R&R utiliza métodos de cálculos baseados na análise de 
sistema de medição AIAG, quarta edição ( mais conhecida como MSA 4). O 
Gage R&R possui os seguintes tipos de estudos:

Além dos cálculos padrão este software também fornece ferramentas gráficas para 
análise do sistema de medição. Os gráficos Xbar e R podem mostrar se determinado 
instrumento realmente atende as necessidades do processo verificando a variação peça 
por peça na produção e se os operadores estão capacitados para tal tarefa. 

• Localização
• Tendência • Linearidade

• Reprodutibilidade
• Tipo 1  • Método Amplitude variável

• Repetibilidade & Reprodutibilidade
• ANOVA método cruzado
• Média & Amplitude método cruzado
• ANOVA método hierárquico
• Média & Amplitude método hierárquico

• Estabilidade
• Estabilidade

Código No. Descrição

64AAB477R Measurlink 8 Gage R&R
64AAB478R Measurlink 8 Gage Management

Pode estar conectado em rede e compartilha mesmo banco de dados utilizado 
pelos demais softwares da família MeasurLink®. Isso ajuda os usuários 
a desenvolver, manter, organizar e gerenciar informações sobre os seus 
instrumentos de medição. Informações como, datas em que o instrumento estará 
em utilização, datas de calibração,  datas dos testes de R&R,  histórico geral de 
eventos do instrumento são fornecidos em uma interface intuitiva com relatórios 
completos. O MeasurLink® Gage Management também suporta a criação 
de listas de contatos de fornecedores e usuários. Ele vem equipado com um 
calendário "inteligente" que permite que você defina dias úteis.

• Gerenciamento do Inventário de 
instrumentos
• Históricos de Calibração dos Instrumentos
• Procedimentos Para Calibração de 
Instrumentos

• Relatórios e Avaliações
• Gerenciamento de Fornecedores
• Gerenciamento de Localização
• Histórico de R&R
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Pacotes de Licenças 
Measurlink® V8

LICENÇA LOCAL OU EM GRUPOS DE TRABALHO

O Measurlink pode ser adquirido com licenças para grupo de trabalho ou individual. Esses pacotes são 
uma mistura e combinação de quaisquer módulos. Os pacotes de licença para grupo de trabalho são 5, 10 
e 15 licenças. A licença Local seria uma licença mais indicada para ser instalada em todo o seu processo 
produtivo partindo de 30 licenças do Measurlink ou mais. Os pacotes podem conter qualquer combinação 
dos módulos Real-Time*, Process Analyser, Process Manager, módulos Gage R&R e/ou Gage Management. 
Todos os dados das estação são gravados em um banco de dados SQL localizado na rede do usuário.
*Um preço adicional será cobrado para cada licença do Real-Time Professional 3D Edition.

Código No. Descrição

64AAB479R Measurlink 8 Site License 30

Licença de Grupo de Trabalho

Licença Acadêmica

Licença Adicional

MeasurLink 8 licença local é um pacote que oferece ao cliente a 
possibilidade de instalar até 30 licenças (qualquer combinação) 
de qualquer aplicação no MeasurLink 8.

Código No. Descrição

64AAB480R Measurlink 8 Workgroup License

MeasurLink 8 licença de grupo de trabalho é um pacote que 
oferece ao cliente a possibilidade de instalar até 15 licenças 
(qualquer combinação) de qualquer aplicação no MeasurLink 8.

Código No. Descrição

64AAB482R Measurlink 8 Workgroup License - Pacote 
com 10 Licenças

MeasurLink 8 licença de grupo de trabalho é um pacote que 
oferece ao cliente a possibilidade de instalar até 10 licenças 
(qualquer combinação) de qualquer aplicação no MeasurLink 8.

Código No. Descrição

64AAB483R Measurlink 8 Workgroup License - Pacote 
com 5 Licenças

MeasurLink 8 licença de grupo de trabalho é um pacote que 
oferece ao cliente a possibilidade de instalar até 5 licenças 
(qualquer combinação) de qualquer aplicação no MeasurLink 8.

Código No. Descrição

64AAB484R Measurlink 8 Licença Acadêmica

Código No. Descrição

64AAB481R Measurlink 8 site Licença adicional

Measurlink 8 Licença Acadêmica é um pacote que permite 
que Universidades e Escolas Técnicas possam instalar até 20 
licenças (qualquer combinação) de aplicação do 
Measurlink 8 para fins educacionais.

Measurlink 8 Site Licença Adicional permite aos usuários que já 
possuam um pacote com licenças a aumentar sua capacidade 
de análise ou coleta de dados. 

• Melhor custo unitário
• Misture e combine os módulos desejados
• Licenças locais podem ser compartilhadas entre instalações múltiplas
• O módulo Security Center (segurança) pode gerenciar o acesso de usuários 

com cada módulo
• O módulo Support Center (configurador) permite aos usuários gerenciar o 

software através da rede, eliminando a interrupção na coleta de dados Nota: A atualização de pacotes também está disponível. Contate 
nosso departamento de vendas para mais informações.

Corporação Clientes

Fornecedores

Engenheiro 
de Qualidade

Operador

MMC
Canal 1 Canal 1Canal 2 Canal 2

Canal 3
Canal 3

Operador Operador

Banco de 
Dados

Benefícios inclusos:
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Opção de Atualização de Licença Flutuante 
Measurlink®

ATUALIZAÇÃO PARA LICENÇA FLUTUANTE

Os usuários que querem usar MeasurLink em rede num ambiente de servidor principal ou quer ter 
um número de usuários simultâneos deve considerar a opção de atualização para licença flutuante. 
Esta atualização está disponível em pacotes de 5, 10, 15 e 30 licenças. Esta atualização inclui o 
servidor de licenciamento, DeployLX, que gerencia o número de licenças disponíveis.

Este tipo de instalação é muito comum na infraestrutura moderna de TI. Tanto usuários avançados 
quanto usuários normais podem utilizar esta opção. Um usuário pode optar por atualizar uma parte 
ou todo o seu número acessos para a opção de atualização licença de flutuante.

• Fácil manutenção de instalação
• Uso mais flexível dos módulos
• Custo efetivo para inclusão de mais usuários, sem a necessidade de comprar licenças adiconais.
• Pode ser adicionado a uma instalação existente ou integrado durante a instalação inicial

Código No. Descrição

64AAB479FR Measurlink 8 Floating License Option 30

Opções de Licença Flutuante

Licença Adicional

MeasurLink 8 opção de licença flutuante com 30 licenças 
adiciona a opção flutuante para uma nova ou uma instalação 
existente. Já deverá ter um mínimo de 30 instalações para 
adicionar esta opção.

Código No. Descrição

64AAB480FR Measurlink 8 Floating License Option 15

MeasurLink 8 opção de licença flutuante com 15 licenças 
adiciona a opção flutuante para uma nova ou uma instalação 
existente. Já deverá ter um mínimo de 15 instalações para 
adicionar esta opção.

Código No. Descrição

64AAB482FR Measurlink 8 Floating License Option 10

MeasurLink 8 licença de grupo de trabalho é um pacote que 
oferece ao cliente a possibilidade de instalar até 10 exemplares 
(qualquer combinação) de qualquer aplicação no MeasurLink 8.

Código No. Descrição

64AAB483FR Measurlink 8 Floating License Option 5

Código No. Descrição

64AAB481FR Measurlink 8 Floating License Adicional

MeasurLink 8 opção de licença flutuante com 5 licenças 
adiciona a opção flutuante para uma nova ou uma instalação 
existente. Já deverá ter um mínimo de 5 instalações para 
adicionar esta opção.

A licença adicional possibilita aos usuários que já possuam um 
pacote com licenças flutuantes aumentar a flexibilidade de seu 
sistema.

Nota: A atualização de pacotes também está disponível. Contate 
nosso departamento de vendas para mais informações.

Benefícios inclusos:
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Aplicação do

Measurlink®

EXEMPLO DE UM SISTEMA AUTÔNOMO

EXEMPLO DE UM SISTEMA EM REDE

Entrada simples de ferramenta de medição

Múltiplas entradas de dados coletados em MMC

• Empresa B: Departamento de controle de qualidade
Peça de trabalho: 
Produtos de alumínio fundido; bloco de cilindros ou caixa de transmissão para veículos.
Instrumento de medição: 
MMC CNC, 4 unidades
Propósito:
• Analisar tendências de erro e fornecer feedback ao processo.
• Reportar o índice de capacidade do processo ao cliente onde houver uma alteração na instalação ou nos materiais.
Operação e eficácia:
• Um servidor do banco de dados consolida todos os programas de peças e dados de medição.
• A mesma medição pode ser executada em qualquer máquina no sistema, e todo o gerenciamento de dados pode ser unificado.
• Como há múltiplas máquinas no sistema, o operador pode iniciar a medição com qualquer uma das máquinas disponíveis. 

• Empresa A: Departamento de inspeção
Peça de trabalho: 
Produto eletrônico de aplicação em veículos (peças cilíndricas moldadas)
Instrumento de medição: 
Medidor de Espessura Digimatic
Característica: 
Diâmetro externo em dois pontos
Propósito:
• Verificar a condição do molde (quando o molde estiver desgastado, o 

diâmetro se alargará).
• Calcular os limites de controle para a produção inicial (cálculo feito 

com 30 peças).
Cenário: 
CEP é exigido quando a produção de peças é iniciada.

Inspeção automática de 
peças de amostra.

Servidor do Banco de 
Dados MeasurLink

(Servidor SQL)*

+

Gráfico de controle
Índice de capacidade de processo

* O Microsoft SQL Server é necessário para aplicações em rede.

Administrador do controle de 
qualidade

Software de análise/coleta de dados
MeasurLink Real-Time Professional

Software de análise para o administrador 
MeasurLink Process Analyzer Professional

Software de coleta/análise de dados
MeasurLink Real-Time Standard

Cabo de conexão Digimatic USB

Medidor de Espessura Digimatic

Diâm.: 0,2 mm 
a 0,3 mm
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Máquinas de Medir por 
Coordenadas

Sistemas de Sensores

Medição por Processamento  
de Imagens

Ensaios de Dureza

Medição de Forma

Medição Linear

Medição Óptica

Instrumentos de Medição Manual  
e Transmissão de Dados

MEDIDA EXATA 
EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO

A Mitutoyo fabrica mundialmente mais de 6.000 
produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: 
Instrumentos Convencionais, Equipamentos de 
Altíssima Exatidão e Soluções Especiais, conforme 
necessidade. 

Além disso, possui uma ampla gama de serviços 
monitorados de forma transparente e pernamente 
pela Matriz (Japão) e os órgãos de Metrológicos de 
cada país, assegurando uma Rastreabilidade com 
garantia da exatidão em qualquer lugar do mundo.

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Av. João Carlos da Silva Borges, 1240

04726-002 - Santo Amaro - SP

Tel. 55 (11) 5643-0000

Fax. 55 (11) 5641-3722

vendas@mitutoyo.com.br

www.mitutoyo.com.brPara maiores informações sobre 
os nossos produtos acesse
mitutoyo.com.br

Siga a Mitutoyo Sul Americana

/mitutoyosulamericana

(11) 5643-0023

Treinamento

(11) 4746-5950

Calibração

(11) 5643-0004

Consultoria  
em Medição

(11) 4746-5970

Projetos  
Especiais

(11) 4746-5957

Assistência  
Técnica

/mitutoyobrasil

@mitutoyobrasil

Completa Estrutura de Serviços com Fábrica no Brasil

Serviço TécnicoInstituto de Metrologia Centro de Soluções


