Oferecendo Rastreabilidade Conﬁável
em Todo o Mundo
Laboratórios de Calibração do Mundo
A Mitutoyo construiu uma ampla rede de suporte para calibração de instrumentos de alta exatidão em todo o mercado global.
Por fornecer serviços de calibração em escala global, a Mitutoyo possui laboratórios de calibração que receberam a certiﬁcação ISO/IEC 17025,
um padrão internacional para organizações acreditadas em cada um dos países que a Mitutoyo trabalha no Japão e no exterior.
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Sistema de Rastreabilidade Mitutoyo Mundial
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Serviços de Calibração de Alta Qualidade por Todo o Mundo
Baseado nas maiores capacidades de medição de mesmo nível dos padrões nacionais

Sistema de Rastreabilidade
O sistema de rastreabilidade da Mitutoyo se tornou possível através de uma organização
interna de calibração certiﬁcada pelo padrão internacional ISO/IEC 1702, com padrões
de comprimento diretamente relacionados aos padrões nacionais (relógio atômico
sincronizado com o UTC e com o pente óptico de frequências) nos níveis mais altos.
Os padrões nacionais são reconhecidos mutuamente pela CIPM, e a organização
de calibração certiﬁcada é mutuamente reconhecida pela ILAC, de modo que o
estabelecimento e a manutenção da rastreabilidade para os produtos da Mitutoyo é
conquistada tanto no Japão quanto no mundo inteiro.

Certiﬁcado do
laboratório JCSS
(Centro de Calibração
de Padrões de Medição
Mitutoyo Utsunomiya)

Rastreabilidade
de Temperatura

Rastreabilidade de comprimento
Instituto Nacional de Metrologia de Japão / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (NMIJ/AIST)
O relógio atômico sincronizado ao UTC e aos pentes de frequência óptica <Padrão Nacional (Primário)>

NMIJ/AIST
Temperatura de pontos ﬁxos
<Padrão Nacional (Primário)>

Centro de Calibração de Padrões de Mitutoyo Utsunomiya (Laboratório de Calibração Acreditado JCSS No.0031)
LaserHe-Ne Estabilizado em Iodo 633nm <Padrão Secundário>

Fábrica de Mitutoyo Miyazaki
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0030)
LaserHe-Ne Estabilizado 633nm
<Laboratório de Padrão
de Referência>

Lab. Cal. Acreditado JCSS
LaserHe-Ne Estabilizado
<Laboratório de Padrão
de Referência>

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
LaserHe-Ne Estabilizado 633nm

Lab. Cal. Acreditado JCSS
Temperatura de pontos ﬁxos/
Termômetro de resistência de
Platina <Padrão Secundário>

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
Bloco Padrão
<Laboratório de Padrão de Referência>

Padrão de
trabalho

Medidor de
escalonamento

Instrumentos Máquinas de medição
por coordenadas
de medição

Bloco Padrão

Escala Linear

Anel Padrão

Sensores

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
Temperatura de pontos ﬁxos
(Triplo ponto da água) /
Termômetro de resistência de Platina
<Laboratório de Padrão
de Referência>

Centro de Calibração
Mitutoyo Hiroshima (Lab. Cal.
Acreditado JCSS No.0109)
Bloco Padrão
Micrômetro/Medidor de
Escalonamento <Laboratório
de Padrão de Referência>

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
Bloco Padrão/
Micrômetro Medidor de
Escalonamento

Serviço Técnico Mitutoyo
(Lab. Cal. Acreditado JCSS
No.0186) Bloco Padrão
/Medidor de Escalonamento

Calibr. Relógios

Dispositivos
de medição

Máquinas de
medição de forma

Escala
Padrão

Máquina de
Medição a
Laser

Máquinas de
medição por visão

Nota: Este quadro é uma representação simpliﬁcada do sistema de rastreabilidade da Mitutoyo. Para cada produto existem quadros mais detalhados.
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JEMIC
Temperatura de pontos ﬁxos
<Padrão Nacional
(Sub-Primário)>

Plano/Paralelo
Óptico

Máquinas de
medição óptica

Termômetros

Rastreabilidade de Equipamento de Prova
Instituto Nacional de
Tecnologia de Informação
E Comunicações

Instituto Nacional de Metrologia de Japão / Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Avançada Industrial (NMIJ/AIST)

Centro de Calibração
Mitutoyo Hiroshima
(Lab. Cal. Acred. JCSS No.0109)
Padrão de
Dureza Rockwell(1)
<Padrão Secundário>

Centro de Calibração
Mitutoyo Kawasaki
(Lab. Cal. Acred. JCSS No.0086)
Instrumentos de força
<Padrão Secundário>

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
LaserHe-Ne Estabilizado de Iodo 633nm
<Padrão Secundário>

Corporação de Inspeção de
Medidores Elétricos do Japão

Pesos de
Referência

Organização de Garantia
de Qualidade do Japão

NIPPON KAIJI
KYOKAI
Instituto de Inspeção
de Rolamento do Japão

Fábrica Mitutoyo Miyazaki
(Lab. Cal. Acred. JCSS No.0030)
LaserHe-Ne Estabilizado 633nm
Máquina de
Medição de Força

<Laboratório de Padrão de
Referência>

Centro de Calibração de Padrões
Mitutoyo Utsunomiya
(Lab. Cal. Acreditado JCSS No.0031)
LaserHe-Ne Estabilizado 633nm

Bloco Padrão / Medidor de
Escalonamento. Escala Padrão

Penetradores
de Referência

Corporação
ORIX Rentec

Balanceamento

Dispositivo
de Referência
de Vibração

Receptor de aceleração
Piezoelétrico / Servo

Centro de Calibração
Mitutoyo Hiroshima
(Lab. Cal. Acred. JCSS No.0109)
Máquina de Referência de
Dureza*1

Penetradores

Equipamento
de Prova
(1)

Centro de Calibração
Mitutoyo Hiroshima
(Lab. Cal. Acred. JCSS No.0109)
Padrão de Dureza*1

Máquina de Medição de Dureza

Máquina de Medição de Vibração /
Medidor de Vibração

Medidor de Peso

Máquina de
Balanceamento

Máquina de Medição
de Vibração

Medidor de
Vibração

O alcance da acreditação JCSS varia de 20HRC até 65HRC em Máquinas de Ensaio de Dureza Rockwell e Padrões de Dureza.
Nota: Este quadro é uma representação simpliﬁcada do sistema de rastreabilidade de Mitutoyo. Para cada produto existem quadros mais detalhados.
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Instrumentos
Sismológicos

Padrões Elétricos

Conformidade com a Marca CE

Conformidade com a Marca CE

Atendimento à Diretiva RoHS

A ﬁm de melhorar a segurança, cada fábrica de uma empresa tem
programas para dar cumprimento: às Diretivas de Maquinárias, às
diretivas EMC e às Diretivas de Baixa Tensão. Assim, a conformidade
com a marca CE também é atendida. CE signiﬁca “Conformidade
Europeia”. A marcação CE indica que um produto está em
conformidade com os requisitos essenciais da saúde, segurança e
legislação de proteção ao meio ambiente.

A diretiva RoHS(1) restringe o uso de substâncias químicas na
Europa.
Alguns equipamentos eletrônicos contendo 6 substâncias
especíﬁcas (chumbo, cádmio, mercúrio, cromo hexavalente,
bifenilos polibromados (PBB) e éter difenil polibromado (PBDE))
sobre as quantidades determinadas na diretiva foram proibidos
para venda na Europa desde 1º de julho de 2006.
A diretiva RoHS foi revista em 1º de julho de 2011. Vamos
continuar a contribuir para a proteção global do meio
ambiente e trabalhar para que todos os nossos produtos
estejam em conformidade com a diretiva RoHS.
(1)

Diretiva RoHS: Diretiva 2011/65 / UE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à restrição do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Atendimento à Diretiva WEEE

Avaliação da conformidade com a marca CE (Diretiva EMC)

Principais Diretivas EU relativas aos produtos Mitutoyo
Nome da Diretiva EU

Faixa de aplicação
Uma parte de uma máquina que pode causar danos ao corpo
Diretiva de Maquinárias
humano move-se devido ao movimento de um atuador tal
como um motor.
Equipamento (dispositivo) que pode produzir interferência
Diretiva EMC
(Diretiva de Compatibilidade eletromagnética ou cujo desempenho é suscetível de ser
afetado por interferências eletromagnéticas.
Eletromagnética)
Diretiva de Baixa Tensão

Equipamento (dispositivo) que usa tensão de 50 - 1000V CA
ou tensão de 75 - 1500V CC, portanto pode representar um
perigo potencial para o ser humano, para os animais ou bens.
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A Diretiva WEEE(2) é uma diretiva que obriga a coleta e
reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
de forma apropriada. O objetivo desta diretiva é aumentar
a reutilização e reciclagem destes produtos, e procura a
execução de projetos ecologicamente corretos.
Para diferenciar entre resíduos de equipamentos e resíduos
domésticos, um símbolo
de uma lixeira com rodas e uma
cruz estará marcado no produto.
d
Promovemos projetos ecologicamente corretos em nossos
produtos.
(2)

Diretiva WEEE: a Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos.

Atendimento ao Regulamento REACH
Regulamento REACH(3) é um regulamento sobre registro,
avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas na
Europa, e todos os produtos, tais como substâncias, misturas
e produtos moldados (incluindo acessórios e materiais de
embalagem) são regulados.
Substâncias químicas que cientiﬁcamente seja comprovado
serem substâncias prejudiciais à saúde humana e do meio
ambiente global (uma substância que suscita elevada
preocupação (SVHC)) estão proibidas de serem vendidas e a
divulgação desta proibição é obrigatória na Europa.
Vamos divulgar ativamente informações sobre nossos produtos
e providenciar sua substituição se encontrarmos que contêm
alguma das substâncias proibidas listadas.
(3)
Regulamento REACH: Regulamento (CE) No. 1907/2006
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Registro,
Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas.

Signiﬁcado dos Símbolos
Transdutor Linear ABSOLUTE

é uma marca registrada
da Mitutoyo Corporation

Trata-se de uma escala de medição eletrônica que fornece uma leitura direta da posição linear absoluta do instrumento quando ligado, sem a necessidade
de zerar ou reinicializar. Instrumentos de medição Mitutoyo incorporando essas escalas oferecem o benefício signiﬁcativo de estarem sempre prontos
para a medição, sem a necessidade de deﬁnição preliminar do ponto zero após a ligação. Há três tipos de codiﬁcadores: eletrostático, eletromagnético
e uma combinação de métodos eletrostáticos e ópticos que são implementados em uma variada gama de instrumentos de medição constituindo uma
tecnologia patenteada pela Mitutoyo. Estes transdutores lineares são amplamente utilizados em aparelhos de medição da Mitutoyo como sistemas
de medição de comprimento, contribuindo signiﬁcativamente para a geração de dados de medição altamente conﬁáveis na indústria, além de serem
construídos especialmente para executar trabalhos em ambientes agressivos, na presença de ﬂuidos de corte, óleos refrigerantes e poeira, de forma que
seu desempenho não seja afetado.
Vantagens:
1. Livre do erro de contagem, mesmo em caso de se movimentar o cursor ou fuso de forma extremamente rápida.
2. Economia de tempo na preparação do instrumento, pois não precisa executar a deﬁnição do ponto zero cada vez que for religá-lo(1).
3. Como este tipo de encoder necessita de menos energia do que o encoder incremental, a vida útil da bateria é prolongada para 3,5 anos (em operação
contínua de 20.000 horas)(2) em uso normal, conforme indicação da Mitutoyo.
(1): A menos que a bateria seja removida.
(2): No caso de um paquímetro Digimatic ABSOLUTE (modelo capacitância eletrostática).

Códigos IP (Proteção Internacional)
Estes são códigos que indicam o grau de proteção oferecido (por uma estrutura lacrada) para o funcionamento eletro-eletrônico de um produto contra a
entrada de corpos estranhos, poeira e água, tal como deﬁnido na norma IEC (IEC 60529: 2001) e JIS C 0920: 2003. O código é formado por duas casas
numerais (exemplo: IP65) [IEC: Comissão Eletrotécnica Internacional]
Primeiro
Dígito
0
1

2

3

4

é uma marca registrada da
Mitutoyo Corporation
5

6

Graus de proteção contra corpos físicos estranhos
Descrição breve
Deﬁnição

Graus de proteção contra água
Segundo
Descrição breve
Deﬁnição
Dígito

Sem proteção

0
1

Protegido contra objetos
sólidos externos com
ø50mm ou maiores
Protegido contra objetos
sólidos externos com
ø12,5mm ou maiores
Protegido contra objetos
sólidos externos com
ø2,5mm ou maiores
Protegido contra objetos
sólidos externos com
ø1,0mm ou maiores

Protegido contra
resíduos de poeira

Protegido contra
entrada de poeira

—
Um objeto sólido com
ø maior que 50mm não
penetrará na estrutura lacrada*
Um objeto sólido com
ø maior que 12,5mm não
penetrará na estrutura lacrada*
Um objeto sólido com
ø maior que 2,5mm não
penetrará na estrutura lacrada*
Um objeto sólido com
ø maior que 1,0mm não
penetrará na estrutura lacrada*
A entrada de pó não é evitada
completamente, porém, o pó
que ingressará não irá interferir
com o funcionamento ou a
segurança do instrumento.
Não permite a entrada de
poeira

*: Para detalhes sobre as condições de ensaio utilizadas para avaliar o grau de
proteção, por favor, remeta-se à norma original.

2

3
4
5
6

7

8

Sem proteção
Protegido contra
gotas de água
verticais
Protegido contra
gotas de água em
queda vertical de 15°
Protegido contra
água pulverizada
Protegido contra
respingos de água
Protegido contra
jatos de água
Protegido contra
jatos de água
potentes
Protegido contra
penetração de água
quando submerso

—
As gotas de água que caem verticalmente não terão
efeitos negativos

As gotas de água em queda vertical não terão efeitos
negativos quando o instrumento estiver em um
ângulo de 15° em qualquer lado da vertical.
Pulverização de água contra o instrumento em
qualquer direção não terão efeitos negativos.
Respingos de água contra o instrumento em
qualquer direção não terão efeitos negativos.
Jatos de água projetados contra o instrumento
desde qualquer direção não terão efeitos negativos.
Jatos de água potentes projetados contra o
instrumento desde qualquer direção não terão efeitos
negativos.
A entrada de água em quantidades que causem efeitos
negativos não será possível quando o instrumento
estiver temporariamente submerso em água sob
condições de pressão e tempo normalizados.
Protegido contra os A entrada de água em quantidades que causem efeitos
negativos não será possível quando o instrumento
efeitos da imersão
continuada em água estiver temporariamente submerso em água sob
condições acordadas entre fabricante e usuário, porém,
sempre mais severas que para IPX7.

Conﬁrmação independente de cumprimento por TÜV Rheinland
Todos os produtos com o selo mostrado à esquerda foram aprovados nos testes de Proteção Internacional (IP) realizados pela organização alemã TÜV
Rheinland.

Instrumentos de Medição com Certiﬁcado de Inspeção
A Mitutoyo garante a qualidade do produto. Como um dos principais fabricantes de instrumentos e equipamentos de medição de precisão, fornece junto
ao produto um certiﬁcado de inspeção que inclui dados de inspeção que comprovam o atendimento às normas, para que os clientes possam usá-los com
conﬁança. Para os clientes que desejarem, A Mitutoyo também calibra o instrumento de medição adquirido, mediante uma taxa adicional, fornecendo
um certiﬁcado de calibração com os valores reais, o que proporciona rastreabilidade aos padrões oﬁciais da norma pertinente.
* Os produtos aos quais se aplica este logotipo estão identiﬁcados na página correspondente do catálogo geral.

Instalação do Sistema de Segurança da Unidade Principal
Main Unit
Startup System

Como parte das melhorias em nosso sistema de controle de exportação, foi instalado nas máquinas de medição CNC grandes (todas as Máquinas de
Medição por Coordenadas, Máquinas de Medição Ópticas e Máquinas de Medição de Forma) o Sistema de Segurança da Unidade Principal
(Main Unit Startup System - Sistema para detecção de movimentação da unidade principal) antes de serem exportadas.
Este sistema é desenvolvido para colocar a máquina fora de operação ao detectar choques mecânicos devido à movimentação. Se você precisa transferir
suas máquinas de medição CNC para outro local, por favor contate-nos antes de fazer qualquer mudança, para que nossos engenheiros possam lhe
auxiliar. Pode ocorrer que as máquinas deixem de operar por algum desastre natural tal como um terremoto de grande magnitude. Neste caso, nosso
serviço de assistência técnica atenderá o problema da forma mais breve possível.
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