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A Mitutoyo opera baseada numa política de alta qualidade e melhoria contínua para fornecer aos nossos clientes os benefícios das mais inovadoras tecnologias.
Entretanto a Mitutoyo reserva-se o direito de alterar uma ou todas as características de especificação de qualquer produto sem aviso prévio

Processador de Dados com Impressora para Controle de Qualidade 
Série 264 – Mini-processador Estatístico DP1-VR

• Esta é uma impressora do tamanho da palma da mão utilizada pra imprimir dados de medição diretamente de instrumentos 
digitais ou para realizar análises estatísticas.

• A impressora versátil DP1-VR não somente imprime os dados de medição, como realiza uma grande variedade de cálculos 
estatísticos, desenha histogramas, “D-charts” e também realiza operações complexas de cartas de controle em “X-bar R”.

• Equipada com saída RS-232C e julgamento passa/não passa como funções padrão, este processador entrega uma alta 
rentabilidade esperada de uma máquina avançada de inspeção de qualidade.

• Esta impressora térmica permite uma impressão rápida e silenciosa.

264-504-5A
DP-1VR

Exemplos de Impressão

Cálculos Estatísticos
Mode 0 Mode 3Modes 1,2

GO/±NG judgment N : Number of data
 MAX : Maximum value
 MIN : Minimum value
 R : Range
 X : Average value
 n : Standard deviation of the sample (N)
 n-1 : Sample standard deviation (N-1)
 -NG : Number of data smaller than lower limit value
 +NG : Number of data larger than upper limit value
 P : Fraction defective
 Cp : Process capability index
 Cpk : Process capability index (process target centered)

 N : Number of data
 MAX : Maximum value
 MIN : Minimum value
 n : Number of subgroup (Max.10)
 X : Average value of subgroup
 R : Range of subgroup
 X : Mean value
 X-UCL : Upper control limit
 R : Mean (R control)
 R-UCL : Upper control limit (R control)
 R-LCL : Lower control limit (R control)

Especificações de Comunicação RS-232C 
(Especificações de Saída)

• Nível de Sinal de Saída: TTL 
• Método de Comunicação: Half-duplex
• Velocidade de Comunicação: 1200/2400/4800/9600/19200
• Configuração do Bit: Bit inicial    1 bit
   Comprimento do Dado:  7/8 bit
   Paridade:  Sempre/ímpar/nenhum
   Bit de Parada:                       2 bit
• Formato do Dado:

Ver folheto específico (E4209) para mais detalhes.

Code No.
Channel No.

Measurement item
Model: + or –

Data parts (Floating decimal point)

Number of bytes
When data output

1 2 3 4
Model

5 6 7 8 9 10 11
Data 0 1 A MSD

12
LSD

13
CR

1
1 or A

2
CR

0.123 01A+0000.123CR

Example of format
Display of a Digimatic gage Output data 

4
CR

Error format

Error code: 1 (No data input)
2 (Loaded data with the format other than specified)
9 (System error head temperature error, overflow, 
   power supply/voltage error, head up, paper error)Channel No.

Number of bytes

Error code Data request command

1 2 3
Error
codeData 9 1

Number of bytes
Data

Gerenciamento de Dados de Medição
Ferramentas para coleta de dados e software para controle de qualidade Especificações

• Código No.: 264-504-5A
• Modelo: DP-1VR
• Capacidade de processamento de dados: 
   Modo 0: 100000 dados de medição
   Modos 1,2: 9999 dados de medição
   Modo 3: tamanho de amostra (10 x subgrupos de 9999=99990 data)
   5 Limites Superior/Inferior podem ser guardados na memória
• Output :  (1) RS-232C
   função  (2) Julgamento GO/±NG (+NG, GO, -NG)
• Tempo de Entrada: Intervalos de entrada de   0,25s, 1s, 5s, 30s, 1min, 

30min, 60min
• Método de impressão: Impressão térmica linear 384 pontos/dígito
• Especificação das Letras: Normal: 24 x 16 pontos; Grande: 36 x 24 pontos
• Velocidade de Impressão: 0,5s por linha (com adaptador AC)
• Linha de impressão: 10000 linhas com letras normais por rolo; 7000 linhas 

com letras grandes por rolo.
• Papel de impressão: Papel termo-sensível de alta durabilidade.
    Nota: Letras impressas não desaparecem se a impressão for guardada em 

local escuro e frio, porém se for utilizada como documento oficial, ou 
arquivada por mais de 5 anos, é recomendado que seja feita uma cópia.

•Alimentação: 2 métodos de energia
       (1) Adaptador AC 100V( 6VDC, 1000mA) fornecido como acessório 

padrão.
       (2) 4 pçs de LR6/AA (Alcalina ou Ni-Mh))
• Vida Útil da Bateria: 10000 linhas (5s/linha usando pilhas de 1600mAh Ni-

Mh) Nota: este é um valor experimental e não é garantido.
• Dimensões: 94 x 201 x 75,2 mm
• Peso: 390g (main unit)
• Acessórios Opcionais: 
       (1) Cabo RS-232C para conexão com um PC
 Comprimento de: 1m, saída D-sub 9 pinos 
       (2) Cabo RS-232C para conexão com contador KA
 Comprimento de 1m, D-sub 25 pinos
       (3) Cabo para julgamento GO/±NG 
 Comprimento de  2m, D-sub 10 pinos 
       (4) Pedal
• Itens de consumo:  
   Papel de impressão (10 rolos)
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Especificações
• Código No.: 264-002A
• Modelo: MUX-10F
• Porta de entrada de Dados: 4 canais Digimatic
• Saída: RS-232C
• Saída de Dados via interface RS-232C
• Método de Transmissão: “Half-duplex”
  Código de Transmissão: ASCII/JIS
  Comprimento de Dados: 8 bits
  Paridade: Nenhuma
  Bit de Parada: 1   
Data transmission speed: 300/600/1200/2400/9600/19200bps
• Especificação do Conector: 

• Formato dos Dados
 (1) Quando os dados são enviados

  (2)Exemplo de formato

  (3) Código de Erro

• Alimentação: Adaptador AC (9V, 500mA)
   Dimensões: 91,4 (W) x 92,5 (D) x 50,4 (H) mm
Nota: Software de comunicação não incluso.

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13

Data format code No.: 0

Display (CH1)

Output data   
01A - 0000.018CR

-0.018

Channel No.: 1-4
Measurement item: A LSD (Floating decimal point)

Model: + or – CR

D1 D2 D3 D4 

Error format: 9
Channel No.: 1 - 4

1: No data input

2: Loaded data with format 
    other than specified

Error code No.
CR

Display (CH2)

Output data
02A + 000.1234CR

0.1234

The smallest input channel number data 
is output first in the output stream, with 
the others following in ascending order.

Unidades de Interface para RS-232C / Digimatic
Multiplexador MUX-10F

• O Multiplexador MUX-10F é um dispositivo de transferência de dados que converte o dado Digimatic 
recebido e envia o dado medido pela saída RS-232C para dispositivos externos como computadores.

 Até quatro instrumentos digitais podem ser conectados.

264-002A
MUX-10F

Exemplo de Uso

Entrada de dado usando o botão DATA do 
instrumento digital
• Se o instrumento digital possuir botão DATA, o dado 

é enviado ao MUX-10F do instrumento, convertido 
para RS-232C e enviado.

Entrada de Dado utilizando acionador

• Se o instrumento não possuir um botão DATA, 
ou quando for necessário medições simultâneas, o 
acionador do MUX-10F é utilizado para coletas os 
dados dos instrumentos selecionados nas alavan-
cas, conventer os dados para RS-232C e enviar.
• Se múltiplos instrumentos estiverem conectados  
e selecionados, os dados irão sair dos canais do 1 
ao 4, nesta ordem.
• Pedal opcional (937179T) está
disponível para um envio mais rápido.

Entrada de dados usando comandos externos 

• O dado de um instrumento específico conectado ao MUX-
10F pode ser chamado (canal 1 – 4) por um comando 
direto do PC

Botão de Envio 
de Dados

Chave Seletora

Saída DigimaticPC

Pedal

MUX-10F

Digimatic output

PC

Measurement dataCommand

MUX-10F

RS-232C
(ASCII cod)

Pressione o botão para envio dos dados de medição.

Saída Digimatic
PC

MUX-10F

Pino No. Sinal Função Saída/Entr.
1 CD saída
2 RD Dado recebido saída

3 TD Dado de 
comunicação entrada

4
5 GND Terra
6 DR saída
7
8 CS saída
9

* Para conectar ao PC, use um cabo RS-232C disponível 
no mercado. 

Comandos (ASCII) Canais de Transferência
1 (ASCII cod31) CR 1
2 (ASCII cod32) CR 2
3 (ASCII cod33) CR 3
4 (ASCII cod34) CR 4

*A (ASCII cod41) CR 1, 2, 3, 4
*B (ASCII cod42) CR 1, 2, 4
*C (ASCII cod43) CR 1, 3, 4
*D (ASCII cod44) CR 2, 3, 4

E (ASCII cod45) CR 1, 2, 3
F (ASCII cod46) CR 1, 2

G (ASCII cod47) CR 1, 3
H (ASCII cod48) CR 1, 4
I (ASCII cod49) CR 2, 3
J (ASCII cod50) CR 2, 4

K (ASCII cod51) CR 3, 4

* O comando irá operar igual o MUX-10 anterior quando o modo de 4 canais estiver 
desligado.


