
Folheto FVP-230

A última palavra em medição instantânea.

Medição por Processamento de Imagem

Máquina de Medição por Imagem 2D
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• A medição é realizada em um único clique após o posicionamento da 
peça na mesa de medição.

• O sistema óptico telecêntrico de grande profundidade focal torna 
desnecessárias as constantes refocalizações durante o processo de 
medição.

• Os resultados de medição e o julgamento de tolerância estão 
compreendidos numa mesma tela, facilitando a análise dos 
resultados. O julgamento rápido tipo Passa/Não-passa promove maior 
eficiência ao sistema de controle de qualidade.

• Um guia ilustrado com as ferramentas de medição, facilita muito a 
utilização do software, dispensando a leitura do manual.

CARACTERÍSTICAS Tela QIPAK 

ESPECIFICAÇÕES

QI-A QI-B

Campo de Visão 32×24mm 12.8×9.6mm
Modo de Medição Normal Alta Resolução Normal Alta Resolução

Capacidade (eixos X , Y) 5 modelos para medição :
100×100mm, 200×100mm, 200×170mm, 300×170mm, 400×200mm

Campo Vertical (Z axis) 100mm

Exatidão *

Na tela de medição ±4μm ±2μm ±3μm ±1.5μm
Repetitividade dentro da tela (±2 ) ±2μm ±1μm ±1μm ±0.7μm
Exatidão de medição (U1xy) ± (3.5+0.02L) μm , L: comprimento de medição (mm)

Dispositivo de imagem 3 megapixel, 1/2", colorida

Sistema
Óptico

Ampliação (Sistema Óptico Telecentrico) 0.2X 0.5X
Distância de Trabalho 90mm
Profundidade de Foco ±11mm ±0.6mm ±1.8mm ±0.6mm

Iluminação
Luz de contorno: LED verde com sistema telecêntrico;  

luz refletida coaxial: luz de superfície - LED Branco;  
Luz Anelar oblíquoa: iluminação por quadrante com LED Branco

Temperatura recomendada para utilização 20±1ºC

* Inspecionado com padrão óptico Mitutoyo.

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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