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Escalas Digimatic ABSOLUTE
Desenvolvidas para ler as coordenadas de deslocamento de máquinas ferramenta, instrumentos
de precisão e dispositivos, incluindo equipamentos de produção de semicondutores

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

Escalas Digimatic ABSOLUTE SD
SÉRIE 572 

Aplicações

Posição de mesa de máquina Penetração de furadeira vertical Ajuste de foco em 
instrumentos ópticos

•	A série SD tem montagem estremamente 
fácil, ideal para dispositivos e pequenas 
máquinas.

•	A	escala	Absolute	mantém	o	zero	
mesmo quando é desligada e garante 
resposta independentemente da 
velocidade de deslocamento. Erro de 
leitura por alta velocidade nunca ocorre 
numa	escala	Absolute.

•	Display	horizontal	ou	vertical	de	acordo	
com a montagem.

•	Modelos	altamente	resistentes	a	
ambientes	agressivos.	A	série	SD-G 
possui proteção contra água e poeira 
IP66.

•	Bateria	de	longa	vida	para	fácil	
manutenção.

•	Contadores	EC estão disponíveis como 
displays	externos	opcionais.

•	Possuem	saída	de	dados,	permitindo	
conexão	com	computadores	e	sistemas	
de automação.

Funções
•	ABS	(Absolute)	modo	com	zero	absoluto
•	INC	(Incremental)	origem	temporária	para	medição	

incremental
•	Ajuste	do	zero
•	Preset	(2	valores	de	preset	podem	ser	setados.	Não	

disponível para SD-G, SD-D, SDV-D)　
•	Leitura	dupla	(Disponível	apenas	para	SD-F e SDV-F)
•	Inversão	de	sentido	de	contagem
	 Não	disponível	para	SD-G, SD-D, SDV-D, SD-F, 

SDV-F)
•	Congelamento	do	display*
•	Aviso	de	bateria	com	pouca	carga
•	Saída	de	dados
*	Para	ativar	a	função	de	congelamento	usando	SD-D ou 

SDV-D,	é	necessário	usar	a	Unidade	de	Congelamento,	
vendida	separadamente.	Não	é	possível	usar	
simultaneamente com o envio de dados.

 SD-G	pode	ser	feita	sob	encomenda.
*	Essas	unidades	utilizam	baterias	de	1,5V	óxido	de	prata	

como fonte de energia. Portanto, quando o instrumento 
é	fixado	numa	estrutura	ou	máquina	de	alta	tensão,	
falhas	no	mostrador	podem	ocorrer.	As	ações	corretivas	
para evitar estes inconvenientes estão descritas no 
manual	que	acompanha	a	escala.

Contate a Mitutoyo para outras aplicações especiais.

Cabeçote de Detecção

Aplicações	especiais

Ver	folheto	"ABSOLUTE	DIGIMATIC	SCALE	UNITS"	
(E4316)	para	mais	detalhes.

Modelo	horizontal	simples
572-202-20  SD-20DX

Modelo	horizotal	simples	(À	prova	de	fluidos)
572-602  SD-20G

Modelo	horizontal	multi-funções
572-461  SD-15E

Modelo	vertical
multi-funções

572-561  SDV-15E

Modelo	vertical	simples
572-303-10  SDV-30D

Dispositivo para Medição de Porta

Acompanha	Certificado	de	Inspeção	Individual.	
Ver	página	IX	para	detalhes.

(Ver	página	IX	para	detalhes.)
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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

[Escalas] [Mostrador]

Diagrama do Sistema

Modelo com alta resistência à água e partículas

Modelo convencional

Modelo multi-função

Modelo multi-função

SD-D (Horizontal)

SDV-D (Vertical)

SD-G Contador EC*3

SD-E (Horizontal)

SDV-E (Vertical)

SD-F (Horizontal)

SDV-F (Vertical)

Mini processador estatístico
DP-1VR
No.264-504-5A

Multiplexador
MUX-10F
No.264-002A

Interface USB (teclado padrão USB)

IT-016U
No.264-016

Julgamento de Tolerância*1

Saída RS-232C 

Teclado USB 
convencional

* 1: Selecione saída de julgamento de tolerância ou saída digimatic ao ajustar os parâmetros.
* 2: O cabo de comunicação com o conector à prova d’água pode ser usado apenas nas escalas 
 SD-G ou em paquímetros CD-15/20/30PM à prova d’água, que possuam saída de dados.
* 3: É possível conectar as escalas SD e as unidades DP-1VR/MUX-10F/IT-016U sem necessidade 
 de conectar o contador EC.
 Neste caso, conecte a unidade e a escala SD com os cabos utilizados na conexão entre a escala 
 e o contador EC. 

* Connecção para RS-232C conversão tipo (IT-007R) ou teclado PS/2  
   conversão de sinal tipo (IT-005D).

Cabo de comunicação à prova d’água com botão “DATA”*2 1m : No.05CZA624
 2m : No.05CZA625

Cabos de comunicação com botão “DATA”  1m : No.959149
  2m : No.959150

Cabos de comunicação sem botão “DATA”:

Cabo de Comunicação 1m : No.936937
  2m : No.965014

 1m : No.905338
 2m : No.905409
 1m : No.905689
 2m : No.905690

 1m : No.905691
 2m : No.905692
 1m : No.905693
 2m : No.905694

Referência página G-21

Interface para RS-232C 

Transfere dados direto para 
planilhas

*2

*3

*3

*3


