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Durômetro

HR-320MS
Tampa superior
Painel Frontal

Tampa traseira

Botão liga-desliga
LED
Manípulo Seletor de Pré-carga
Porta Penetrador

Penetrador
Batente Plano
Bucha com proteção

Fuso principal com Proteção Sanfonada

Haste do Volante

Corpo principal

Parafuso de apoio anti-tombamento
Manípulo

Pé nivelador

Conector SPC

Conector DC IN
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Conector RS-232

1° PASSO:

Abrir a caixa e veriﬁcar os itens:

1. Caixa para acessórios
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2. Penetrador de Diamante
3. Penetrador de Esfera de Carboneto de Tungstênio

1
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4. Batente Plano
5. Nível de Bolha
6. Esfera 1/16"
7. Padrão de Dureza 60-65 HRC
8. Padrão de Dureza 90-95 HRB
9. Padrão de Dureza 64-69 HR30N
10. Padrão de Dureza HR30TW
11. Padrão de Dureza 30-35 HRC
12. Batente V (grande) D40 x 30
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13. Cabo de alimentação
14. Adaptador AC
15. Capa em Vinil
16. Manual do usuário
17. Certiﬁcado de inspeção
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2° PASSO:

15
16
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Desembalar o equipamento:

Desembalar o equipamento e colocá-lo em uma bancada rígida, de superfície limpa e regular. Elevar o
equipamento pelos manípulos. Por segurança é necessário que dois operadores realizem a elevação do
equipamento.

Manípulo
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3° PASSO:

Instalação e Montagem

Ÿ Retirar a proteção de papelão e de plástico do equipamento.

Proteção de plástico
Proteção de papelão

Ÿ Remova as espumas de proteção do manípulo, e a tampa de proteção da base com a ponta, em seguida deve

destravar o equipamento, desamarrar a ﬁta que prende o volante, girar sentido anti-horário para retirada do
PVC; Retirar a proteção de papelão

PVC
Espuma

Ÿ Remova a trava do Linear Gage e guarde-a.

Trava

Ÿ Retirar a ﬁta que prende a tampa traseira, puxar a tampa traseira, retirar os dois parafusos da tampa superior e

retirar a tampa superior

Tampa traseira
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Tampa superior

Ÿ Afrouxar o parafuso da trava vermelha, retirar a espuma, girar a trava do braço 90° e prender novamente.

Afrouxar o parafuso da tampa do motor e retirar todos os papéis de proteção. Fixar o parafuso da tampa do
motor

Tampa do motor

Ÿ Na tampa frontal, afrouxar os dois parafusos inferiores, retirar os dois parafusos superiores, retirar a tampa

frontal, ﬁxar a tampa no furo lateral

4° PASSO:

Instalação dos Pesos

Ÿ Instalar o peso 30, encaixando o gancho no eixo do gancho
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Ÿ Instalar o peso de 45, 60, 100 e 150 respectivamente

Ÿ Recolocar a tampa superior ﬁxando os dois parafusos e recolocar a tampa traseira

5° PASSO:

Nivelamento

Ÿ Manter uma distância entre o batente e a proteção de borracha do fuso
Ÿ Encaixar o batente plano no fuso principal, veriﬁcar nivelamento utilizando o nível de bolha nos sentidos

transversal e longitudinal, se a bolha não estiver centralizada, seguir os próximos passos
NÍVEL DA BOLHA

Ÿ Posicionar o nível de bolha no sentido transversal e centralizar a bolha entre as duas linhas do nível,

rosqueando os dois pés niveladores dianteiros com uma chave de boca 13mm. Em seguida repetir o processo,
agora no sentido longitudinal com o pé nivelador traseiro
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Ÿ Após nivelamento, descer manualmente os dois parafusos de apoio até encostarem levemente na mesa

6° PASSO:

Preparação para o Uso

Ÿ Utilize a fonte de 12V-3.5A para ligar o equipamento

Ÿ Ligar o equipamento. O LED irá acender

7° PASSO:

Limpeza e Manutenção do Equipamento

Ÿ Remover a proteção sanfonada e veriﬁcar se há pó no fuso principal
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Ÿ Girar a haste do volante e conﬁrmar se o fuso principal está operando corretamente da parte superior até a

parte inferior

!
Atenção

Ÿ Se o fuso principal estiver seco, aplicar um lubriﬁcante

Se o mesmo estiver
desgastado ou daniﬁcado,
deverá ser substituído

OBS: Limpar o fuso principal a cada 6 meses

PARA A SUBSTITUIÇÃO DO PENETRADOR

Ÿ Para substituir o penetrador de esfera de aço daniﬁcado, segure o penetrador e desparafuse a tampa parafusada. Limpar

cuidadosamente a superfície interna e a esfera a ser substituída. Depois de substituir a esfera, coloque a tampa
ﬁrmemente parafusando-a com os dedos.

Linha de Produtos

Estrutura de Serviços

ENDEREÇO COMERCIAL | FÁBRICA:

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

