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Catálogo FVP-214

Equipamento de Inspeção para Relógios
i-Checker
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Para uma calibração eficiente

Recurso

Inspeção utilizando relógio
comparador analógico

Inspeção utilizando relógio
comparador digital

 inspected with a single tester.

• É aplicado o padrão mais recente para relógios, ASME e 
DIN.
Para informações sobre os padrões, consulte “Padrões
industriais suportados” na página 6.

• Padrões de inspeção de acordo com as especificações do
cliente podem ser implementados.

• A inspeção pode ser realizada 2,5 vezes mais rápida em
comparação com o modelo anterior.

• Este equipamento atinge a mais alta precisão de sua classe
(pesquisa Mitutoyo, fevereiro de 2016) e, portanto, garante
resultados de inspeção ultra confiável.

• Os relógios digitais equipados com função de saída de
dados são verificados com muita eficiência devido ao
posicionamento do fuso nos pontos de inspeção e ao
registrar os resultados das medições totalmente
automático.

• Os relógios do tipo analógico são inspecionados no modo
semi-automático, com o ponteiro do indicador sendo
ajustado manualmente em cada ponto de medição com
transferência automática dos resultados da inspeção e
movimento para o próximo ponto de medição.

Vários modelos de relógio podem ser

Comparadores de

Diâmetro Interno

Relógios Comparadores Digitais

Relógios Comparadores

Analógicos
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Botão STOP

Botão RETRY

Botão DATA

Botão CANCEL

Jog dial / shuttle control
Jog shuttle (movimento contínuo cima/baixo) 
Jog dial (movimento ajuste fino)

V

• Um computador pode ser conectado usando um cabo USB, o que
contribui na economia de espaço.

• Todas as funções necessárias para a inspeção são combinadas no controle
para que o operador não precise realizar movimentos excessivos dos olhos
para ajustar o ponteiro.

Automatic
transfer

Automatic
transfer

1. Botão DATA
Insere os dados da posição atual e 
move o fuso para um pouco antes 
da próxima posição de inspeção 
automaticamente.

2. Posicionamento final pelo 
jog dial

3. Botão DATA
Insere os dados da posição atual e 
move o fuso para um pouco antes 
da próxima posição de inspeção 
automaticamente.

Nota: A distância na qual o movimento 
do fuso é interrompido antes da próxima 
graduação é definida pelo usuário.

inspecionados com um único equipamento

Equipamento de Inspeção para relógiosRelógios Apalpadores

Linear Gages

Sensores Eletrônicos
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Acessórios Opcionais e Aplicações 

Aplicações para conjunto de acessórios de comparador de diâmetro interno

Lista de componentes para o conjunto de acessórios de 
medidor de diâmetro interno (tipo C) 
Código 02ASU161

Aplicações para conjunto de acessórios de comparador de diâmetro interno (tipo C)

Aplicação de montagem dos acessórios do comparador de diâmetro interno (tipo C) 

Código. 02ASU162

Montagem do comparador de diâmetro interno no ichecker

Capacidade (mm)
a ø6 to ø18
b 50 ou mais
c 120 ou menos

(1)

(3)

(4) (5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(2)

(1) Acessório
(2) Suporte B
(3) Suporte-V B
(4) Bujão 5

(5) Bigorna(para calibração, fêmea M11)
(6) Bigorna (para calibração, M3,5 x 0,35 

macho)
(7) Bigorna (para calibração, M3,5 x 0,5 

macho)
(8) Bigorna (para calibração, macho M5)
(9) Bigorna para calibração, m(acho M11)

(10) Suporte-V C
(11) Limitador (3)
(12) Ponta de contato 

especial do i-Checker
(13) Chave de boca

a

c

b
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Aplicações e acessórios opcionais

 Aplicações para o conjunto de acessórios do relógio apalpador

Aplicação para o conjunto de acessórios do relógio apalpador 
(para o modelo horizontal).

240
100

73

Caixa de madeira

46.5

Aplicação para o conjunto de acessórios do relógio apalpador 
(para o modelo vertical).

Conjunto de acessórios do relógio apalpador 
(para haste ø6)
Código 02ASK000 90

41 48
.5

15

27

25
59

.5

Unidade: mm
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Padrões Industriais Suportados
Relógio comparador Relógio apalpador Hicators Comparador de 

diâmetro interno
Relógio Comparador

Digital Linear Gages Micrômetro 
Elétrico 

ISO 463:2006
R463:1965 9493:2010 — — — — —

JIS
B7503:2017
B7503:1997
B7503:1992

B7533:2015
B7533:1990 B7519:1994 B7515:1982 — — B7536:1982

JMAS
2001:1998
2001:1994
2003:1994

— — 5009:1988 — — 5003:1962

ANSI /ASME B89.1.10M:2001 
B89.1.10M:1987

B89.1.10M:2001 
B89.1.10M:1987 — — B89.1.10M:2001 — —

DIN 878:2006
878:1983

2270:2017
2270:1985 879:1983 — — — —

VDI /VDE /DGQ 2618
Blatt11:1991

2618
Blatt11.3:2002

2618
Blatt20:1991

2618
Blatt21:1991 — — — 2618

Blatt26:1991

BS 907:1965 2795:1981 — — — — —
Padrão Mitutoyo — — — — 4 4 —

* “—” significa que não há padrões industriais aplicáveis.

Especificações

Acessórios Padrão Fornecidos
Código Item Qtd

— Unidade Principal 1
— Controlador ICMC-2 1

02AST830 Controle 1
02ASU001 EXT. Cabo de sinal 1
02ASU002 EXT. Cabo do motor 1

02ASU003A EXT. cabo USB2.0 1
02ASJ856 Bucha para Haste Ø8mm 1

02ASK091*3 Bucha para Haste Ø9.525mm 1
601614-2 capa contra poeira 1

99MBD063A Manual do usuário (inglês) 1

— Certificado e Inspeção, Certificado de 
calibração e grafico de rastreabilidade (inglês) 1

*3 Ao comprar como peça única, use o código nº 02ASK090.

Dimensões

164 ø200

37
0.

5
18

9

55
9.

5

73 79.5

38
4.

8
A
ce
ss
o 

10
0

ø8 /ø9.525, Acessório Padrão 

ø160

Unidade: mm

Relógios Suportados

• Relógio comparador
• Relógio apalpador
• Mitutoyo Hicator
• Comparador de diâmetro interno
• Relógio digimatic
• Linear Gage
• Micrometro elétrico (Mu-Checker)

Nota 1* Não é possível inspecionar o relógio com precisão maior que a precisão da 
unidade principal do equipamento.
Nota 2* A resolução do micrômetro elétrico (Mu-checker) é superior a 1 μm (por 
exemplo, 1μm /5 μm /10 μm /50 μm).

Modelo IC2000
Capacidade 100 mm
Resolução 0.01 μm

Exatidão
(20 °C)

posição vertical (0.1+0.4L /100) μm    L = comprimento (mm)
posição Lateral (0.15+0.6L /100) μm    L = comprimento (mm)

velocidade Máximo 10 mm/s

Método de acionamento
Acionamento do motor, semi-automático, totalmente 

automático (Totalmente automático apenas para 
indicador com saída de dados SPC)t)

Unidade de medição modelo de linear encoder separado

Método de medição
medição semi-automática

Medição totalmente automática
(somente ao usar um relógio equipado com a função de 

saída de dados) * 1 * 2

Peso 20 kg
temperatura de operação 20 °C±0.5 °C

*1 A medição automática requer o cabo de conexão do relógio. Além disso, é 
necessário para alguns modelos de relógios, junto com o acessório padrão 
conectado (o acessório opcional para o relógio, como uma fonte de 
alimentação Digimatic em um contador EF). 
*2 O relógio medido via RS-232C tem a capacidade de receber dados da 
unidade principal e enviar o valor do contador
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Acessórios opcionais necessários
Software dedicado (especificação i-Pak)
• Compatível OS
Windows10 (64 bit)

• Compatível com as Normas Industriais
ISO, JIS, JMAS, ANSI /ASME, DIN, VDI /VDE /DGQ, BS

• Funções Básicas de Inspeção
· Criação de norma de inspeção em conformidade com a norma
industrial

· Criação e edição do padrão de inspeção original,
personalizando o padrão industrial.

· Inspeção do relógio usando o padrão de inspeção (inspeção
para precisão e repetibilidade).

· Exibição gráfica do resultado da medição
· Criação, edição e impressão de certificado de inspeção
simplificada

·  • Funções 
· Nova tentativa "posicionamento da medição"
· Nova medição
· Cancelamento de dados
· Mudança de velocidade para o controlador jog shuttle.

• Especificações Entrada ⁄ Saída

· Conector de dados Digimatic (parte traseira da unidade
principal do i-Checker) *

· Porta de entrada de dados seriais do PC (RS-232C)
· Criação, edição e impressão de certificados de inspeção
simplificados

*  A medição automática requer o cabo de conexão do relógio 

Além disso, alguns modelos de relógio, com o acessório 
normalmente conectado (o acessório opcional para o indicador, 
como uma fonte de alimentação Digimatic em um contador EF) é 
necessário.

Acessórios opcionais
Acessórios / bucha para haste / Outros / Cabos de conexão

Código Item Uso e Observações
Acessórios

02ASK000
CJ de acessórios para reógios 
comparadores
(para Haste Ø6mm)

Para fixação do relógio comparador de haste ø6mm

02ASK180 CJ de acessórios para reógios 
comparadores Para fixação do relógio comparador de haste ø8mm

02ASK370
CJ de acessórios para relógios 
comparadores
(para Haste Ø6mm) 

Suporte para fixação da haste ø6mm em 02ASK180

02ASK380 Suporte para relógios 
comparadores (para Haste Ø8mm)

Suporte para fixação da haste ø8mm em 02ASK000

21CZB128 Haste Ø6mm
(rabo de andorinha)

Haste para conectar o Mu-Checker com anel de 
grampo (tipo alavanca) para testar o conjunto de 
acessórios de relógios comparadores (02ASK000)

21CZB129
Haste Ø8mm
(rabo de andorinha)

Haste para conectar o Mu-Checker com anel de 
grampo (tipo alavanca) para testar o conjunto de 
acessórios de relógios comparadores (02ASK180)

02ASU162
CJ de acessórios para 
comparador de diâmetro 
interno (tipo C)

CJ de acessórios para fixar o Comparador de de 
diâmetro interno

Bucha para Haste

02ASK040 Bucha para Haste Ø6

02ASJ856 Bucha para Haste Ø8

02ASK150 Bucha para Haste Ø8, curto Para fixação do cabeçote MCHP-341

02ASL150 Bucha para Haste Ø10

02ASK050
Para fixação do LGB2 modelo com porca com diâmetro da 
haste ø9,5
É necessário uma bucha para haste (ø15mm), separadamente. 

Bucha para Haste Ø9.5 ~ Ø15

02ASK060 Bucha para Haste Ø12

02ASK070 Bucha para Haste Ø15

02ASK080 Bucha para Haste Ø20

02ASK710 Bucha para Haste Ø28

02ASK090 Bucha para Haste Ø3/8"
Para acessórios do relógio com haste de 
diâmetro Ø9.525mm

02ASK130
Caixa de Madeira para 
Bucha da Haste

Embalagem para 7 hastes e uma bucha 
(Ø9.5 - Ø15)

Outros

937179T Pedal Foot switch Substitui o botão [DATA] no controle

02ASK730 Espelho refletor

Cabos conectores

905338 Cabo (1m)*¹ Utilizado para conectar com relógios 
Digimatic (ID-C,ID-S,ID-U, e IDU)905409 Cabo (2m)*¹

936937 Cabo (1m)*¹ Utilizado para conectar com relógios 
Digimatic (ID-F, IDF, fonte de alimentação 
para digimatic e entre os testadores)965014 Cabo (2m)*¹

937387 Cabo (1m)*¹ Utilizado para conectar com os 
relógios digimatic (IDC e IDA)965013 Cabo (2m)*¹

21EAA194 Cabo (1m) Usado para conexão com relógios 
Digimatic (ID-B e ID-N)21EAA190 Cabo (2m)

965275
Fonte de alimentação 
Digimatic *²

Usado para os relógios Digimatic que 
requerem fonte de alimentação externa

*1 Utilize o cabo descrito no manual do usuário
*2 Confirme a especificação no manual do usuário



Maquinas de Medir por
 Coordenadas

Sistema de Sensores

Sistemas de Medição 
por Imagem

Teste de Dureza

Medição de Forma

Escala Digital e Sistema DRO

Medição Óptica

Instrumentos
e Gerenciamento de dados

Encontre informações adicionais dos 
produtos e nosso catálogo

https://www.mitutoyo.co.jp/global.html

Nota: Não há comprimisso com as ilustrações dos produtos. As descrições dos produtos, em particular toda e
qualquer informação técnica, só serão considerados quando explicitamente acordado.
MITUTOYO e MiCAT são marcas registradas ou comerciais da Mitutoyo Corp. no Japão e / ou em outros
países / regiões. Outros nomes de produtos, empresas e marcas mencionados neste documento são apenas
para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Mitutoyo Sul Americana Ltda.

Rodovia Índio Tibiriçá, 1555

Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil

CEP: 08655-000

Tel: (55 11) 5643 - 0040

vendas@mitutoyo.com.br

www.mitutoyo.com.br

Nossos produtos são classificados como itens regulamentados pela Lei de Câmbio e Comércio Exterior do Japão. 
Consulte-nos com antecedência se desejar exportar nossos produtos para qualquer outro país. Se o produto 
adquirido for exportado, mesmo que não seja um item regulamentado (item de controle Catch-All), o serviço ao 
cliente disponível para esse produto poderá ser afetado. Se você tiver alguma dúvida, consulte o escritório de vendas 
local da Mitutoyo

Quaisquer que sejam seus desafios, a
Mitutoyo apoia você do início ao fim.

A Mitutoyo não é apenas uma fabricante de produtos de
medição de alta qualidade, mas também oferece suporte
qualificado durante a vida útil do equipamento, apoiada
por serviços abrangentes que garantem que sua equipe
possa fazer o melhor uso possível do investimento.

Além dos conceitos básicos de calibração e reparo,
a Mitutoyo oferece treinamento de produtos e
metrologia, além de suporte de TI para o sofisticado
software usado na moderna tecnologia de medição.
Também podemos projetar, construir, testar e fornecer
soluções de medição sob medida e, enfrentar
internamente seus desafios de medição, com base em
subcontratos.




