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Instrumentos de Medição e
Gerenciamento de Dados

Sistema de Comunicação de Dados de Medição sem fio

Promove a Indústria Inteligente através do
Levantamento e Gerenciamento dos Dados de
Medição
“U-WAVE”, sistema de comunicação de Dados de Medição sem fio, reúne dados durante o processo
de inspeção de maneira rápida e exata, aumentando a competitividade da Empresa
baseando na análise detalhada dos dados. Além do mais, em conjunto com
o Measurlink, “A IoT do Controle de Qualidade idealizado
pela Mitutoyo” pode ser alcançado.

Vantagens ao Implementar o U-WAVE
Melhor
Eficiência
O dado pode ser enviado com a simples
operação de apertar um botão! Os dados são
registrados e enviados de maneira automática
diminuindo a possibilidade de erros de
registro. A eficiência então é
altamente aperfeiçoada!

Centralização
de Gerenciamento
de Dados

Efeito da
Redução de
Custo

Os dados de medição podem
ser gerenciados de maneira
centralizada! A “Visualização
da Qualidade” ajuda a prevenir
a produção de produtos
defeituosos!

Facilmente conectados ao instrumento
digital que estão atualmente em uso!
Uma configuração de sistema que reduz o
custo inicial e operacional já é possível.
* somente para alguns
modelos do U-WAVE-TM/TR

Almeje Medições Inteligentes
Sistema de Comunicação de Dados de Medição sem fio

De um instrumento digital
conectado ao U-WAVE

Esse sistema transmite os dados dos instrumentos digitais
da Mitutoyo para softwares como Excel ou Bloco de
Notas através de comunicação sem fio.
Salvando tempo e eliminando registros
incorretos, ajudando alcançar redução de custo
e melhor eficiência enquanto mantém excelente
operabilidade.

Comparado ao U-WAVE-T, é compacto e possui
design fino, oferecendo melhor ajuste ao
instrumento digital e melhor operabilidade.
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O dado é obtido através de comunicação
sem fio e enviado ao software comercial
como o Excel

Velocidade e Coleta de dados confiáveis e Análise
Passa/Não-Passa aprimoram a competitividade
produtiva
Alta Eficiência
Erro de registro

Convencionalmente...
Medir

Se o U-WAVE
é utilizado...
Medir

O dado é
exibido

O dado é
exibido

Registrar dado
manualmente

Confirmação de que o dado foi coletado com
sucesso.

Patenteado
no Japão

Observação: O sinal sonoro só está disponível para o modelo que possui tal recurso.

Coletado com sucesso: o LED
verde acende.
Sinal sonoro é disparado duas
vezes brevemente.

Erro de registro

Incômodo

Incômodo

Transferir para
o computador

Entrada pelo
teclado

Nenhum erro de

Transferido ao computador
apertando o botão

Sinal sonoro ou LED avisa a coleta do dado

Requer tempo

registro e economia
no tempo

Modelo IP67 à prova de partículas
sólidas e resistente a água
O transmissor a prova d’água é resistente a água e
partículas sólidas.

A coleta falhou: o LED vermelho
acende.
Sinal sonoro é disparado uma
vez.

Modelo sem fio permitindo liberdade no
movimento
Nenhum fio permite operação fácil e segura.

Campo da Comunicação sem fio até
20m *1 (linha de visão)
O local de trabalho para realizar as medições pode possuir qualquer
arranjo.
*1: Pode ser menor dependendo do ambiente de operação.
*1: Pode ser menor, caso a utilização do instrumento seja coberto com as mãos.

Instrumento Digital

Receptor

Aprox. 20m no máximo

Valores incorretos inseridos
manualmente é eliminado

Comunicação estável sem fio

O dado de medição pode ser diretamente
inserido através da operação de apertar
um único botão.

Comunicação wireless original Mitutoyo baseado na
IEEE802. 15.4 (2.4 GHz) foi adotada.
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Vantagens

Centralização do Gerenciamento
de Dados
Trabalhe em uma planilha de Excel

A digitalização permite a fácil coleta e
análise dos dados

Os dados podem ser diretamente analisados em uma
planilha de Excel.

Os dados de medição de cada processo podem ser
armazenados e gerenciados de maneira centralizada.

Até 100 instrumentos digitais podem
ser registrados

Até 15 unidades podem ser conectados
ao computador

Utilizando o USB-ITPAK V2.1, os dados podem ser
estabelecidos para cada instrumento digital baseando na
identificação ID dos mesmos.

Os dados podem ser coletados de qualquer instrumento
de medição que possua saída Digimatic.

・
・
・
・

・
・
・
・

Receptor
Instrumento Digital

Efeito da Redução de Custo
Ponto

Se um instrumento for danificado,
a operação pode continuar
utilizando um diferente

O transmissor pode ser reconectado a um instrumento
diferente.

Ponto

Não há a necessidade de comprar um substituto para seu
instrumento com saída Digimatic.

Transmissor

Ponto
Instrumento

Conectável a qualquer um dos
seus instrumentos

Possibilidade de
aproximadamente 400.000
transmissões contínuas de dados

Apenas uma bateria de lítio CR2032 fornece energia para
aproximadamente 400.000 transmissões de dados.
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Configuração do Produto
(Consulte páginas 9 e 10 para detalhes.)

Receptor
PC (para arquivar dados)

U-WAVE-R

Recebe dados de medição e transmite ao computador por
cabo USB.
Como o cabo de alimentação USB é utilizado, bateria ou
adaptador não é necessário.
A identificação ID e frequência a ser utilizada podem ser
configurados através do software fornecido U-WAVEPAK.
A função de carregar dados para o Excel, etc. é fornecido
como acessório padrão.

Dados carregados ao computador
via USB

U-WAVE-R

Transmissores U-WAVE

Versões
U-WAVE-T, U-WAVE-TM e
U-WAVE-TC
U-WAVE-TC

Transmite o dado de medição exibido na tela do
instrumento para o receptor U-WAVE-R.
Compacto e com design sem fio, oferece melhor
ajuste ao instrumento e melhor operabilidade.

DESIGN
COMPACTO
U-WAVE-T

U-WAVE-TM
DESIGN
COMPACTO

Unidade de conexão / cabo de conexão
Unidade compacta de conexão conecta o
transmissor U-WAVE-TM/TC/T ao instrumento.
Cabo dedicado conecta o transmissor U-WAVE-T
ao instrumento.

Unidade de conexão
Incorporado ao
instrumento

Unidade de conexão
Incorporado ao
instrumento

Cabo de conexão

Instrumentos Digitais
Paquímetro Digital

Saída de dados
U-WAVE-TM/TC podem ser utilizados com
a maioria dos paquímetros e micrômetros
equipados com saída Digimatic.
U-WAVE-T pode ser utilizado com todos os
instrumentos digitais equipados com saída
Digimatic.

Micrômetro
Digital

Instrumentos digitais

Operadores
coletam dados em
tempo real na linha
de produção
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Problemas Típicos de Medição
Resolvidos

Na combinação com o Software USB-ITPAK V2.1, melhor eficiência para garantia da qualidade pode ser alcançada.
Caso

Fazer a medição de três pontos de um produto de produção em

Situação massa utilizando dois instrumentos para registrar os resultados em um
gráfico.

Registro de
medição padrão
sequencial

Solução

Se você configurar o procedimento de medição do registro dos dados
para o Excel utilizando o USB-ITPAK V2.1, o dado de medição é
computado de maneira automática.

Y

Meça as dimensões da peça, X e Y, com um micrômetro. Depois, meça H com um
paquímetro. Finalmente, verifique visualmente e julgue OK ou ÑOK. Execute o
procedimento acima para 5 peças consecutivamente.
Ponto Medições na ordem

X
H

Ponto Conﬁgure a ordem sequencial de

medição

Uma tabela especíﬁca será criada medindo e transferindo
dados para X e Y das 5 peças, medindo e transferindo os
dados de H, e então declara resultados para a inspeção
visual.

1 Meça X e Y para as 5 peças com o micrômetro.

Especiﬁque a planilha do Excel, selecione a
quantidade de dados que irá trabalhar, a ordem
das entradas e aloque as identiﬁcações para
cada célula.

Planilha de Excel construída.

Y

A

X

1 Configuração

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

2 Dimensão X 10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

2 Meça H para as 5 peças.

3 Dimensão Y 9.982 10.017 10.008 9.996 10.027
4 Dimensão H 29.97 30.02 30.07 29.96 30.04
5 Aparência
Externa

H

3 Declare “OK” ou “ÑOK”

OK

OK

ÑOK

Valores
coletados do
micrômetro
Valores
coletados do
paquímetro
Variáveis
declaradas na
inspeção visual

Os dados serão coletados um a um na ordem

para inspeção visual.

registrada nas células da planilha do Excel
Conexão USB
(Comercialmente disponível)

deﬁnidas anteriormente.

Opção
So ftware de coleta de Dados
d e M edição

USB-ITPAK V2.1

USB dongle

Um dongle USB deve ser
conectado ao computador que
irá trabalhar com o Software.
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USB-ITPAK V2.1

O USB-ITPAK V2.1 é um software opcional a ser instalado no computador conectado ao
U-WAVE-R. Ele permite a configuração do procedimento de coleta dos dados de medição
recebidos do U-WAVE-R para uma planilha de Excel e alcançar melhor eficiência na inspeção e
aprimorar credibilidade.

O uso combinado com U-WAVE
irá melhorar a eficiência
operacional no trabalho de
inspeção.

Mais adequado para coletar dados
para a inspeção de produção em
massa onde o procedimento se
repete todos os dias.

Estudo de Caso
Caso

Organizar os dados em diferentes planilhas do Excel por

Situação instrumento no processo de inspeção.

Registro dos dados de
múltiplos operadores

Solução

Os dados coletados por múltiplos operadores
podem ser individualmente configurados em
células já específicas na planilha do Excel.

Colete os dados de cada instrumento em ordem nas células especificadas e separadas na planilha
do Excel.
Ponto Até 100 instrumentos podem ser registrados
100 instrumentos no máximo podem ser registrados a
um receptor e o mesmo número de planilhas do Excel
podem ser designados.

Ponto Faça a designação da planilha do Excel por

Instrumento

Utilizando o USB-ITPAK, conﬁgure a planilha do Excel por
instrumento. E então, faça a conﬁguração da sequência de
medição, selecione a quantidade de células que irá
trabalhar, a ordem das entradas e aloque as identiﬁcações.

ID=00
ID=01
ID=02

Planilha 1

ID=00

Planilha 2

ID=01

Planilha 3

ID=99

ID=02

Planilha 100

ID=99

Dados de múltiplas medições (via U-WAVE-TM/TC/T) podem ser organizadas em
diferentes planilhas do Excel sem exigir o conhecimento de programação macro.

Características do USB-ITPAK V2.1
Os métodos de medição podem ser configurados,
como sequência de medição, lote de medição,
medição individual e mais.

O registro ou cancelamento dos dados pode
ser instruído de maneira global em medição
simultânea de múltiplos pontos.

Os dados podem ser cancelados através de uma
única operação pelo pedal “foot switch” ou pelo
botão.

A planilha do Excel pode ser automaticamente
aberta por um dado coletado.

A quantidade de dados coletados pode ser
especificado por instrumento, que reduz a chance
de ocorrer erros de registro.

O movimento do cursor após a coleta do dado
pode ser configurado para que este seja feito de
maneira automática.
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Estudo de Caso
Caso

Medição em lote
utilizando um
temporizador

Situação

Medição de um desvio utilizando múltiplos instrumentos e
automaticamente obter dados em um certo intervalo de tempo.

Solução

Entrada com temporizador de lote está disponível
utilizando a função “medição em lote” e função
opcional de entrada de dados no USB-ITPAK.

Especifique o intervalo de medição do desvio da peça e colete os dados de uma vez.
Ponto Opção de entrada com

Ponto Medição em Lote com

Temporizador

todos os instrumentos

2
3
4
5
6

Após 5 seg.
Após 5 seg.
Após 5 seg.

A
Desvio
(1)
0.281
0.279
0.265

B
Desvio
(2)
0.162
0.152
0.149

temporizador

Utilizando o USB-ITPAK, o intervalo
requisitado dos dados podem ser
conﬁgurados a cada hora, minutos, e
segundos (0,0 seg a 24hrs).

Os dados podem ser obtidos de
maneira global utilizando
somente o pedal “foot swtich” .

1

Ponto Entrada em lote com

C
Desvio
(3)
0.121
0.133
0.142

D
Desvio
(4)
0.051
0.064
0.089

E
Desvio
(5)
0.011
0.018
0.021

F
Desvio
(6)
−0.001
−0.003
−0.007

G
Data/ Hora
da Medição
2013/4/1 7 30 00
2013/4/1 7 30 05
2013/4/1 7 30 10

Para realizar medições simultâneas utilizando o U-WAVE, um pedido especial do software U-WAVE (Event
drive ) é necessário.
Como o intervalo de atualização dos dados do Event Drive é fixo a cada 0,5 segundos, a configuração
varia entre 0,5 segundos a 24 horas.

Os dados podem ser obtidos no
intervalo desejado utilizando a função
de entrada com temporizador na
medição em lote.

Conﬁguração
Alimentação USB
(Comercialmente disponível)

U-WAVE-R

Frequência
2.405 GHz

Frequência
2.475 GHz

U-WAVE-T
Peça de Medição
Ordem de aquisição ①
dos Dados

②

③

④

⑤

Deslocamento

⑥

Opção
Checa o valor
exibido a cada
0,5 seg.

Retorna automaticamente o dado quando requisitado pelo PC

Tempo gasto
(seg.)

Dado de
medição

0.0

2.001

0.5

2.001

1.0

2.003

1.5

2.003

2.0

2.004

2.5

2.004

U-WAVEPAK (Event Drive) - Versão especial

Receptor

Transmissor

Dado
retido

Transmite
quando o
dado é
carregado.

PC

2.001

2.003

Utilizando o
modo
Event Drive
1

Comando de
requisição do
dado
Excel

Sobrescreve
dado

2.004

Carrega

2.004

2

Para o uso desta
função uma versão
especial U-WAVEPAK
(Event Drive) é
utilizada.
O comando para
requisitar os dados
pode ser configurado
no U-WAVE-R.

Retorna automaticamente
o dado quando
requisitado pelo PC
1

2

3

O U-WAVE-TM/TC/T verifica o
valor exibido no instrumento
em um intervalo de 0,5 seg.,
e transfere o dado quando o
valor é modificado.
O U-WAVE-R atualiza o valor
na sua memória.
Retorna este ao comando de
requisição de dados.

Permite o envio
automático dos dados
Sem a necessidade de
apertar o botão para envio
dos dados, os mesmos
podem ser obtidos de
maneira automática e de
diversos instrumentos.

Para o uso das funções descritas acima, é necessária a versão especial do U-WAVEPAK (Event Drive). Quando
esta função é utilizada, a vida útil da bateria do U-WAVE-TM/TC/T é reduzida (20 dias em operação contínua). O
U-WAVE possui uma função para evitar a interferência das ondas de rádio, e permite a transmissão simultânea de
dados de três unidades de U-WAVE-T por U-WAVE-R com sucesso. Para realizar transmissão de dados simultâneos
com mais de três unidades do U-WAVE-T, adicione mais um U-WAVE-R e configure diferentes frequências (15
canais) para garantir uma comunicação sem fio de maneira confiável.
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Almeje a “Gestão Visual da Qualidade”
Colete dados de medição

IoT do Controle de Qualidade

Sistema de Comunicação de Dados de
Medição sem fio

Rede de dados do Sistema de Medição

Configure a rede de sistema do Measurlink de medição
utilizando como base o U-WAVE.

?

O que é

O Measurlink é uma plataforma IoT para gerenciamento da qualidade que executa a “Visualização da
Qualidade” habilitando a coleta de dados em tempo real dos instrumentos interligados, controlados
e analisados de maneira global. U-WAVE auxilia o Measurlink como uma infraestrutura que coleta e
controla os dados.

Previne os defeituosos

Diagnóstico pela análise dos dados

Simplesmente comece a alcançar
o IoT

Coleta dados dos instrumentos pela rede e
executa o controle estatístico do processo (CEP)
para avisar possível produção de defeitos.

Checa os resultados de medição acessando
a base de dados e realizando diversas
análises, ajudando a investigar e resolver
preocupações no desempenho do processo.

Além da armazenagem dos dados de
maneira convencional, a rede pode ser
configurada em passos para simplesmente
iniciar o IoT do Controle de Qualidade.

A ligação entre o U-WAVE e o Measurlink
Software para Coleta de Dados MeasurLink Real-Time
Este software de CEP permite a coleta dos dados de cada instrumento
e ainda permite a visualização em tempo real do dado estatístico como
cartas de controle, histogramas e índices de capabilidade do processo.

Sala de inspeção

Gerenciamento do Processo para Gestores MeasurLink Process Manager
Chão de fábrica

Este software administrativo permite a centralização do monitoramento de
informação de todos os dados coletados dos terminais interligados na rede do
ambiente fabril.
Network

Módulo de Análise do Processo para Gestores MeasurLink Process Analyzer
Servidor da Base de
Dados do Measurlink

Este software administrativo permite a confirmação dos resultados
de medição e diversas análises estatísticas através do acesso da base
de dados onde medições coletadas com o Measurlink Real-T ime são
armazenadas.

Software de Gerenciamento de Calibração MeasurLink Gage
Management

U-WAVE

Este software planeja e implementa um cronograma completo de
calibração e incorpora uma poderosa ferramenta de rastreabilidade
além de gravar e gerenciar a condição operacional do instrumento.

Sala de inspeção

Avaliação/Software de Análise para Análise do Sistema de
Medição (MSA) MeasurLink Gage R&R
Este é um software de análise e avaliação compatível com o MSA*
requisitado na ISO/TS 16949.*MSA (Measurement System Analysis).

Dado de
Medição

Dado
coletado

Unificação

Análise

Visualização

MeasurLink® é uma marca registrada da Mitutoyo Corporation no Japão e da Mitutoyo America Corporation nos Estados Unidos.
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Especificações
Transmissor
Nome do
Produto

Receptor

U-WAVE-TM (para micrômetros)

U-WAVE-TC (para paquímetros)

U-WAVE-T

U-WAVE-R

(IP67 proteção contra
líquido/ poeira)

U-WAVE-TM

U-WAVE-TM
(modelo sinal
sonoro)

(IP67 proteção contra
líquido/ poeira)

U-WAVE-TC

U-WAVE-TC
(Modelo sinal
sonoro)

(IP67 proteção contra
líquido/ poeira)

U-WAVE-T

U-WAVE-T
(modelo sinal
sonoro)

Modelo

U-WAVE-R

Número da
peça

264-622

264-623

264-620

264-621

02AZD730G

02AZD880G

Número da
peça

02AZD810D

Nível de
proteção

IP67

N/A

IP67

N/A

IP67

N/A

Fonte de
energia

Sistema de energia
USB

Indicação
da recepção
do dado

LED

LED, sinal sonoro

LED

LED, sinal sonoro

LED

LED, sinal sonoro

Unidades de
U-WAVE-R
conectáveis
(por PC)

Até 15

Unidades de
U-WAVE-T
conectáveis

Até 100

Peso

130g

Modelo

Fonte de
energia

Bateria de Lítio CR2032×1

Vida da
Bateria

Aproximadamente 400.000 transmissões

18g

Peso

23g

Aparência

Aparência

(mm)

(mm)

(mm)
44

38.8

30.4
11.45

18.5

16.6

41.9

80

12.9

Dimensões
Externas

29.6

56

Dimensões
Externas

(mm)

140

31.6

Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 2000 Professional (SP2 ou posterior) / Windows XP / Home Edition (SP2 ou posterior) / Windows XP Professional (SP2 ou posterior)* / Windows
Vista* / Windows 7* / Windows 8* / Windows 8.1* / Windows 10* (*compatível com 32/64-bit OS)

Unidade de conexão/ cabo conector
Nome do produto

Número da peça

Nível de proteção

Peso

Aparência

Dimensões externas

02AZF310

IP67

21.8
27.15

6g

(12.75)

Unidade de conexão
(para modelo à prova
d'água/ resíduos sólidos)

(mm)

(14.8)

(19.6)

27.15

26.25

6g

(12.75)

N/A

(0.9)

02AZF300

17.65

Unidade de conexão
(para modelo padrão)

(mm)
21.8

(19.6)

26.25

Nome do produto

Cabo dedicado para
U-WAVE-T
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Aparência

Tipo de cabo conector

Código No.

A

Prova d'àgua com botão

B

Prova d'àgua com botão

02AZD790A
02AZD790B

C

Botão com saída de dados

02AZD790C

D

Tipo plano com 10 pinos

02AZD790D

E

Tipo redondo com 6 pinos

02AZD790E

F

Tipo plano e reto

02AZD790F

G

Tipo plano, reto e à prova d'àgua

02AZD790G

Especificações da Comunicação Sem Fio
Comunicação sem fio

Original
(baseado na IEEE802.15.4 (2.4 GHz))

Método de modulação

DS-SS (Direct Sequence - Spread Spectrum)
Resistente a interferência de sinais e ruídos

Distância da comunicação sem fio

Aprox. 20 m (dentro do campo de visão)

Frequência de
Comunicação

Banda de 2.4 GHz (Banda ISM : Frequência universal)

Banda utilizada

15 canais (2.405 to 2.475 GHz em intervalo de 5 MHz)
A função busca de ruído evita interferência com outros
dispositivos de comunicação.

Velocidade da comunicação sem fio

250kbps

Saída de transmissão

U-WAVE-T: 1 mW (0 dBm) ou menor
U-WAVE-TC/TM: 2.5 mW (4 dBm) ou menor

NOTA: Este produto é um equipamento do tipo Radio com sistema de comunicação de dados de banda larga de baixa potência de transmissão de 2.4 GHz.
A utilização deste produto deve obedecer as leis de rádio do respectivo país. Por favor, contate seu vendedor ou escritório da Mitutoyo mais próximo para maiores informações.

Produtos Opcionais
Sistemas de aplicação
Nome do produto

USB-ITPAK

U-WAVEPAK
(para event
drive)

Compatibilidade OS: Windows* 1 Compatibilidade de versão Excel * 2

Versão do modelo

2000 SP4
XP SP2 ou posterior
Vista
7
8
8.1
10

USB-ITPAK V2.1

2000
2002
2003
2007
2010
2013
2016

Código No.

06AFM386

Este é um produto de ordem especial. Para última atualização de preço, por favor consulte seu vendedor ou centro de serviços Mitutoyo mais próximo.
Configuração de produto: Somente no programa do CD
•Para U-WAVE-R e U-WAVE-TM/TC/T, por favor compre o modelo padrão.
•Instale esta ordem especial U-WAVEPAK (Event Drive) e execute as configurações sem utilizar o acessório padrão U-WAVEPAK.
•Um programa para enviar o comando de requisitar dados é separadamente requisitado para carregar os dados no PC.
<Software de apoio Event Drive>
USB-ITPAK V2.1 (entrada manual por um botão funcional ou pedal "foot switch" e temporizador automático habilidado)

*1: 32-bit, 64-bit OS são suportados *2: A operação com o Excel para MAC OS não é garantido.

Acessórios para U-WAVE-T
Nome do produto

Configuração do produto

Código No.
Foot switch

U-WAVE-T

Pedal "foot
switch" e cabo
de conexão

Cabo de conexão
para tipo pedal
Pedal
“Foot Switch”

Connector
type

Relógio
Digimatic
ID-C112CXB

Nome do produto

937179T

A

Modelo à prova d'água com botão de saída

B

Modelo à prova d'água com botão de saída

02AZE140B

C

Com botão de saída

02AZE140C

D

Com 10 pinos planos

02AZE140D

E

Com 6 pinos modelo circular

02AZE140E

F

Modelo reto

02AZE140F

G

Modelo reto à prova d'água

02AZE140G

Aparência

Dimensões e exemplos de fixação
Unid : mm
2-

ø2

.4

32.5

02AZE140A

Furo para permitir que bateria do U-WAVE-T
seja trocada enquanto a unidade ainda estiver
anexada a placa de montagem.

Código No.

Relógio Digimatic ID-C112XB

U-WAVE-T
Instalação
do kit de
suporte

15

49.6

61.6
71.6

20
Furo
de
acesso

02AZE200

Furo para cabo de conexão
Um fixador anexado a esta superfície

02AZE990
Acessórios
Fixador destacável , 2 pçs.
(peça espelhada)
Parafusos, 2 pçs.
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Máquinas de Medir por
Coordenadas

Medição por Processamento
de Imagens

Medição de Forma

Medição Óptica

MEDIDA EXATA

EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO
A Mitutoyo fabrica mundialmente mais de 5.000
produtos para Metrologia Dimensional, entre eles:
Instrumentos Convencionais, Equipamentos de
Altíssima Exatidão e Soluções Especiais, conforme
necessidade.
Sistema de Sensores

Ensaios de Dureza

Medição Linear

Instrumentos de Medição Manual
e Transmissão de Dados

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.

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

Siga e Compartilhe
/mitutoyosulamericana

Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Rod. Índio Tibiriçá, 1.555

/mitutoyobrasil

Conheça nossa linha completa no site: www.mitutoyo.com.br

@mitutoyobrasil

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil
Tel: (11) 5643-0040
vendas@mitutoyo.com.br

