
Melhor exatidão na Classe Mundial de "4.5μm" 

Instrumentos de Medição Manual e Sistemas de Processamento de Dados
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Traçador de Altura de Alta Performance

Série QM-Height

Julgamento Passa/Não-Passa de LED (vermelho, laranja, 
verde) e exemplos de medição
• LEDs são ativados no momento do julgamento por tolerância - verde para Go, vermelho 
para + NG, e laranja para -NG. "-NG", "GO" e "+ NG" também aparecem no LCD.

Diâmetro interno/externo, altura máxima/mínima e deslocamento pode ser 
medida usando um sensor padrão
• Além de medição de altura, com este recurso é possível efetuar a medição de alturas máxima e mínima por 

varredura em diâmetros internos e externos.

Exemplos de Medição

• Medição de distância A (na figura ao lado) será exibido na parte 
inferior por medição (1) e (2).

• Máxima / mínima e medição de deslocamento

Superior: Medição
(exemplo: altura, diâmetro)

Inferior: distância (A)

A

①Medição de altura

          ②Medição de
diâmetro interno
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• A melhor exatidão em sua classe: ± (2,4 + 2,1 L / 600) mm
• Movimentação da base por colchão de ar permite deslizamento suave no desempeno.
(Disponível versão ecoômica sem colchão de ar)

• Painel de controle simplificado permite execução das principais medidas por simples toque no teclado.
• Bateria AA com duração de 300 horas em uso contínuo.
(Também funciona com quatro pilhas recarregáveis NiMH AA disponíveis no mercado)

• Completa gama operacional incluindo uma variedade de sensores e pontas de contacto,  
entrada USB e permite saída para um PC.
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Diversas Opções para Melhorar a Medição
Código Item

Medição de Profundidade

12AAC072 Sensor de Profundidade

Pontas de contato intercambiável para sensor ø5 

957261 ø2 esfera (tipo coaxial)

957262 ø3 esfera (tipo coaxial)

957263 ø4 esfera (tipo coaxial)

957264 ø14 disco

957265 ø20 disco

12AAA788 ø4 esfera (tipo excêntrica)

12AAA789 ø6 esfera (tipo excêntrica)

226116 ø2 colarinho (usada para montar em haste ø6)

Trava Especial, Sensor Especial

12AAA792 Trava para Dial Gage

12AAA793 Trava grande

Adaptador AC

06AEG180JA AD620JA (JAPAN/U.S.A.)

06AEG180D AD620D (EUROPE)

06AEG180E AD620E (BRITAIN)

06AEG180K AD620K (SOUTH KOREA)

06AEG180DC AD620DC (CHINA)

Cabo Digimatic

936937 1m

965014 2m

Outros

05HZA143 Adaptador 9 × 9 (requer o seguinte grampo)

05GZA033 Grampo (for 9 × 9 adapter)

05HZA144 6.35 × 12,7 adaptador (requer o seguinte grampo)

901385 Grampo (para adaptador 6,35 × 12,7)

02AZE990 U-WAVE placa de montagem

Um bloco padrão pode ser necessária para ajuste do zero dependendo do 
sensor e ponto de contato.

Encorder por indução eletromagnética Absolute
• Recupera o ponto de origem estabelecido, não sendo necessário zerar 
a cada vez que que for ligado.
* O Ponto de origem precisa ser reposto em caso de grandes mudanças ambientais.

Layout Simples e ícones de utilização amigáveis
• Teclas usadas com freqüência são indicados com ícones.
• Uma configuração ergonômica de teclas em cruz melhora a operacionalidade para 
definir presets e outras configurações.

Alimentação 
• Quatro pilhas AA alcalinas (acessórios padrão)
• Também funciona com quatro pilhas recarregáveis AA NiMH disponíveis 
comercialmente
• Adaptador AC (acessório opcional)

Saída Externa
• Saída padão Digimatic e USB

Pode ser utilizado U-WAVE (No.02AZE990) 
opcional 

Volante de Movimentação 
Vertical do Sensor 
• Usado para medição, permitindo ajuste 
fino ou grosso

Função Colchão de Ar
• Pressionar um botão no punho ativa o 
compressor embutido interno. A base se 
ergue e se move suavemente ao longo da 
superfície do desempeno.
*A medição não pode ser feita durante a flutuação 
uma vez que irá causar erros de medição.

QM-Height mede altura, assim como distância dentro e fora em espessuras, dentro e fora em diâmetros e distâncias entre círculos 
(componentes de altura) e também medições entre pontos máximos e mínimos em superfícies por varredura livre*.
* Curso de aproximadamente 1mm acima e abaixo do ponto de início de medição.

Medição de Altura Medição de Diâmetro
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DIMENSÕES

Acessórios Padrão

ESPECIFICAÇÕES

(  ): Capacidade 0-600mm/0-24"

Unidade: mm

• Bloco padrão de calibração
• ø5 ponta escalonada
• Pilhas alcalinas (LR6) (4 peças)

Código 518-230   518-231 518-232 518-233 518-234 518-235 518-236 518-237
Capacidade de Medição 0-350mm 0-350mm 

0-14"
0-600mm 0-600mm

0-24"
0-350mm 0-350mm

0-14"
0-600mm 0-600mm

0-24"
Resolução
(selecionável)

0.001mm
0.005mm

0.001mm
0.005mm
.00005"
.0001"

0.001mm
0.005mm

0.001mm
0.005mm
.00005"
.0001"

0.001mm
0.005mm

0.001mm
0.005mm
.00005"
.0001"

0.001mm
0.005mm

0.001mm
0.005mm
.00005"
.0001"

Exatidão 
até 20°C

Indicação de 
Exatidão *1

± (2.4+2.1L/600) μm

Repetitividade*1 2σ≦ 1.8μm

Perpendicularidade *2 (20°C) 7μm 12μm 7μm 12μm

Sistema de Guia Rolamento

Método de Direção Manual

Princípio de Detecção Encorder por Indução Eletromagnética Absolute

Força de Medição 1.5±0.5N

Saída de Dados Digimatic / USB *3

Colchão de Ar Não incluso Incluso (apenas para a base)*4

Alimentação Pilhas AA alcalinas × 4 (acessórios standard) / adaptador AC (acessório opcional) / Suporta 
baterias NiMH recarregáveis × 4

Duração da Bateria*5 Aprox. 300 horas (uso contínuo)
LED: Além de iluminação em tempo integral

Aprox. 100 horas (uso contínuo)
LED: iluminação em tempo integral

Aprox. 300 horas (uso contínuo)
LED: Além de iluminação em tempo integral

Aprox. 3,3 dias (uso normal)
Quando usado 5 horas / dia, 240 dias / ano.

Isto inclui o uso de flutuação por colchão de 
ar durante 0,5 horas / dia.

Peso 25kg 29kg 25kg 29kg

Tamanho (mm) Curso 350 milímetros: 280 (W) x273 (D) x784 (H) mm
Curso 600 milímetros: 280 (W) x273 (D) x1016 (H) mm

Temperatura Operacional 
Recomendada

0 - 40˚C (10 - 30˚C)

Temperatura Operacional 20 - 80% RH (livre de umidade)

Intervalo de Temperaturas −10 - 50˚C

Intervalo de Umidade 5 - 90% RH (livre de umidade)

* 1 - A exatidão e repetitividade representam os valores obtidos a partir da medição da altura de uma superfície plana 
usando o suporte padrão com ponto de contato com a esfera ø5. No caso de diâmetro, mínimo (máximo), passo círculo 
ou medição de deslocamento, os erros de medição podem ser maior do que os nominais de exatidão listados na tabela 
devido a variações na força de medição na medição de varredura, que difere da medição da altura.

* 2 - Esta perpendicularidade indica o valor obtido a partir da medição de uma superfície plana colocada paralelamente 
com a superfície de referência de base utilizando o nível (MLH-321) e Mu-Checker (M-411).

* 3 - Requer driver de comunicação especial e software. 
* 4 - Ao usar um modelo com o recurso de colchão de ar, use um desempeno de granito Classe 1 (JIS). Usando em superfícies 

com arranhões ou irregularidade pode impedir que o sistema tenha um desempenho adequado.
* 5 - A vida da bateria depende do método operacional.

Mitutoyo Sul Americana

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

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

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

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