Sensores / Mostradores
Sensores

5mm / .2"

Resolução

0.00001mm
0.000005mm

LGH

Curso de medição
10mm / .4"
542-715, 542-716

LGH

542-720, 542-721

LGB série

0.0001mm

25mm / .1"

542-182
542-246

LGK série
LGF série

542-158
542-181

Modelo de curso longo (Motorizado)

0.0005mm

LGK série
LGF série

542-171
542-157

542-172

LGK série
LGF série • 0.5μm alta
resolução

542-156
542-161

542-162

LGB série (ø8mm reto)

542-204

542-222,542-401 (Onda senoidal)
542-222H (Alta exatidão) 542-223 (pneumático)
542-224 (Baixa força de medição) 542-230 (pneumático)

542-244

542-262
542-262H (Alta exatidão)
542-264 (Baixa força de medição)
542-421 (Onda senoidal)
542-270 (Pneumático)

0.001mm
Modelo de curso longo (motorizado)

G

LGB série (porca de
travamento)

542-612

LGF série

0.005mm

0.0005mm

0.001mm

LGF série
Com marcação de origem

542-174

542-175

LGF série
Com marcação de origem

542-164

542-165

575-326

575-327

LGD série

0.01mm
575-303

LGS série

G-3

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.

Sensores

Curso de medição
50mm / 2"
100mm / 4"

Indicadores (Contadores)
Medição Simples

Medição com Cálculo

Medição Multi Pontos

Contador
dedicado

542-312
542-316

Contador EG
542-075

542-313
(Motorizado)

542-173

Contador EB (LGH não incluso) Contador EH
542-071
542-092-2

Contador EV
(LGH não incluso)
542-063

542-163

542-332
542-336
542-333
(Motorizado)

Contador EH
542-075

G

542-613

542-176

542-166

575-328

Contador EG
542-017
Contador EB
542-094-2

Contador EH
542-073

Contador EV
542-067

Contador EH
542-072

Contador EV
542-064

Contador EC
542-007
Contador EG
542-016
Contador EB
542-093-2

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.

G-4

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

Linear Gage Série 542 — Modelo compacto
LGK

542-158

• Resolução de cada modelo pode ser
selecionada entre 0.1μm, 0.5μm e 1μm.
• Excelente durabilidade do mecanismo
aperfeiçoado para funcionar por pelo menos
15 milhões de vezes (testes comprovados).
• Excelente resistência a choque, 100g/11ms
(IEC 60068-2-27)

542-157

Cabo de conexão (2m)

82.7

• Modelo compacto oferece a resistência a
vibração e choque da série LGF com 1/5
do tamanho, comparando com o LGF110L-B. A área da secção transversal é
aproximadamente 1/5 da do LGF-110L-B.

Conector

RM12BPE-6PH (HIROSE)

30

20.4

Un: mm

Acessórios Opcionais

542 -156

• Acionador pneumático 10mm: No.02ADE230
* Pressão necessária: 0.2 a 0.4MPa
* Fuso avança quando o ar é acionado.

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de
Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de resposta*1

542-157
542-156
10mm (.4”)
0,1μm
0,5μm
1μm
(0,8+L/50) μm (L=mm)
(1,5+L/50) μm (L=mm)
±1 dígito
0,7N ou menos
0,75N ou menos
0,8N ou menos
Transdutor linear fotoelétrico
400mm/s
1500mm/s
Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°,
Sinal de saída
intervalo mínimo de defasagem: 200ns para modelos de 0.1μm, 200ns para modelos de 0.5μm,
400ns para modelos de 1μm
Passo do sinal de saída
0,4μm
2μm
4μm
Peso
Aproximadamente 175g
Resistência a poeira e água*2
IP66 (sensor)
Ponta de contato
ø3mm ponta de metal duro (rosca M2,5 (P=0,45)×5), ponta de contato padrão No.901312
Diâmetro do canhão
ø8mm
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas
Comprimento do cabo de saída
2m (já acoplado ao sensor)
Conector
Plug: RM12BPE-6PH (HIROSE), Receptor compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
Temperatura de operação (umidade)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Acessórios padrão
Chave para ponta de contato: No.538610
Observações
Faixa dourada
Faixa azul
Faixa verde
*1: Quando a velocidade do fuso ultrapassa 1500mm/s (400mm/s para o modelo de 0,1μm), um sinal de alarme é enviado.
Adicionalmente, quando utilizado um contador Mitutoyo, uma mensagem de erro é exbida. Se usados contadores de outros
fabricantes, por favor, questione sobre os sinais de alarme. Para os modelos com resolução de 0,1μm, note que o erro por
velocidade máxima pode ocorrer se a ponta for solta livremente para avançar.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

DIMENSÕES

• Proteção de borracha: No.238772 (reposição)
Kit de ﬁxação: No.02ADB680
Guia do canhão: No.02ADB681
Porca de ﬁxação: No.02ADB682
Chave de ﬁxação: No.02ADB683
* Kit de ﬁxação é o conjunto da guia do canhão com
a porca de ﬁxação. Para a montagem é necessário
usar a chave de ﬁxação. Para aplicações com vários
linear gages, um kit de ﬁxação é necessário para
cada LG e uma única chave pode ser usada para
todos.

Un: mm
ø12

ø12

ø12

G-5

73.1
125.5
14 6.5
Proteção de
borracha

Rosca para ﬁxação
M9.5×0.5
0
ø8 –0.009

Curso 10.6

73.1
125.5
14 6.5

0
ø8 –0.009

Proteção de
borracha

Rosca para ﬁxação
M9.5×0.5

542-156

Curso 10.6

125.5
14 6.5
Proteção de
borracha

0
ø8 –0.009

73.1

542-157

Rosca para ﬁxação
M9.5×0.5

542-158

Curso 10.6

G

542-158

Para mais informações, ver catálogo
especíﬁco E4174

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.

Linear Gage Série 542 — Modelo compacto
LGF
Conector

ø18
ø11.8

41

Un: mm

Acessórios Opcionais
• Acionador pneumático
Para modelos de 10mm: No.02ADE230
Para modelos de 25mm: No.02ADE250
Para modelos de 50mm: No.02ADE270
* Pressão necessária: 0.2 a 0.4MPa
* Fuso avança quando o ar é acionado.

• Excelente resistência a vibrações e choques.
• Excelente durabilidade do mecanismo
aperfeiçoado para funcionar por pelo menos
15 milhões de vezes (testes comprovados).
• Resistência a choque, 100g/11ms (IEC
60068-2-27)
542-171, -161

• A série LGF-Z, com marcação de ponto de
origem em seu encoder, e resolução de
0.1μm também está disponível.

542-172, -162

542-173, -163

542-612, -613

ESPECIFICAÇÕES

• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 10mm: No.238772
Para modelos de 25mm: No.962504
Para modelos de 50mm: No.962505
• Kit de ﬁxação
Para modelos de 10mm: No.02ADB680
Guia do canhão: No.02ADB681
Porca de ﬁxação: No.02ADB682
Para modelos de 25/50mm: No.02ADN370
Guia do canhão: No.02ADN371
Porca de ﬁxação: No.02ADB692
* As dimensões de montagem estão nos desenhos
dos itens.
* Kit de ﬁxação é o conjunto da guia do canhão com
a porca de ﬁxação. Para a montagem é necessário
usar a chave de ﬁxação. Para aplicações com vários
linear gages, um kit de ﬁxação é necessário para
cada LG e uma única chave pode ser usada para
todos.
• Chave de ﬁxação
Para modelos de 10mm: No.02ADB683
Para modelos de 25/50mm: No.02ADB693

Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
L=Deslocameto medido
(mm)
Erro de dígito
Ponta para
cima
Força de
Horizontal
medição
Ponta para
baixo
Método de detecção
Velocidade de
resposta*1
Sinal de saída
Passo da onda quadrada
Peso
Resistência a poeira e
água*2
Ponta de contato
Diâmetro do canhão
Tipo de rolamento
Comprimento do cabo
de saída
Conector
Temperatura de
operação (umidade)
Temperatura de
estocagem (umidade)

542-171 542-161
10mm (.4”)
0,5μm
1μm

542-172

542-162
25mm (1”)
1μm

0,5μm

542-612

542-173

5μm

0,5μm

(7,5+L/50)
μm

(1,5+L/50) μm

542-613
5μm
(7,5+L/50)
μm

(1,5+L/50) μm

±1 dígito
4,0N ou menos
4,3N ou menos
4,6N ou menos
Transdutor linear fotoelétrico

1,0N ou menos
1,1N ou menos
1,2N ou menos

542-163
50mm (2”)
1μm

4,9N ou menos
5,3N ou menos
5,7N ou menos

1500mm/s
Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°, intervalo mínimo de
defasagem: 1000ns para modelos de 5μm, 500ns para modelos de 1μm, 250ns para modelos de 0.5μm
2μm
4μm
2μm
4μm
20μm
2μm
4μm
20μm
Aproximadamente 260g
Aproximadamente 300g
Aproximadamente 400g
IP66 (sensor)
ø3mm ponta de metal duro (rosca M2,5 (P=0,45)×5), ponta de contato padrão No.901312
ø8mm
ø15mm
Rolamento de esferas
2m (já acoplado ao sensor)
Plug: RM12BPE-6PH (HIROSE), Receptor compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)

Chave para ponta de
Acessórios padrão
Chave para ponta de contato: No.210187
contato: No.538610
*1: Quando a velocidade do fuso ultrapassa 1500mm/s um sinal de alarme é enviado. Adicionalmente, quando utilizado um
contador Mitutoyo, uma mensagem de erro é exbida. Se usados contadores de outros fabricantes, por favor, questione sobre os
sinais de alarme. Para os modelos com curso de 50mm, note que o erro por velocidade máxima pode ocorrer se a ponta for solta
livremente para avançar.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.
ø18

542-173, -163, -613
20.6
0.6 20
(tampa de rosca)

542-172, -162, -612
542-171, -161

Un: mm

41

DIMENSÕES

61.7
34

41

56.1

ø18

114.7

Proteção de
borracha

(24.2)

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.

21

G-6

29.6
142

93.6
13.8

0
ø15 -0.015

M14×0.5
Porca de fixação

6

22

Engate
02ADB692
M18×1

Curso 51.5

(208.3)

18.5
9
5

4.5

Proteção de
borracha

(24.2)

6.5

M14×0.5
Porca de fixação
Curso 26

Engate
02ADB692
M18×1

0
ø15-0.015

21

12.3

Dimensões com porca de fixação
84.1
4.5
18.5
9
5

75.7
6.9 (129.5)
14
46.9

Curso 10.6

0
ø8-0.009

Haste
02ADN371
0
ø18-0.018

124.9
Dimensões com porca de
fixação instalada

41
M9.5×0.5
Porca de Fixação

Haste
02ADN371
0
ø18 -0.018

(316)

8.6

8.6

Proteção de
borracha
12

Para mais informações, ver catálogo
especíﬁco E4174

Cabo, 2m

Cabo, 2m

(13.8)

Cabo, 2m

34

34

6
Haste
02ADB681
0
ø9.5-0.015
Engate
02ADB682
M9.5×0.5

61.7

61.5
17.3

Dimensões com porca de fixação instalada
5
45.9
14.5
9.5
4

15.4
0.6 14.8
(tampa de rosca)

20.6
20
30.7

0.6
(tampa de rosca)

174

ø18

13.8

G

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

Série 542 — Linear Gage com marca de origem de escala
LGF-Z

Conector

542-174, -164

542-175, -165

542-176, -166

Sleeve
ø16.7

• Excelente durabilidade do mecanismo
• Série LGF com função para saída de
aperfeiçoado para funcionar por pelo menos
marcação de origem de escala.
O ajuste de referência incorporado à unidade 15 milhões de vezes (sim, nós testamos!).
• Excelente resistência a choque, 100g/11ms
possui fácil operação. A origem pode ser
(IEC 60068-2-27)
facilmente detectada mesmo quando
• Modelos com resolução de 0.5μm ou 1μm.
ocorrerem erros na leitura da escala.

34.0

Un: mm

Acessórios Opcionais
• Acionador pneumático
Para modelos de 10mm: No.02ADE230
Para modelos de 25mm: No.02ADE250
Para modelos de 50mm: No.02ADE270
* Pressão necessária: 0.2 a 0.4MPa
* Fuso avança quando o ar é acionado.

ESPECIFICAÇÕES
542-174
542-164
542-175
542-165
542-176
542-166
10mm (.4”)
25mm (1”)
50mm (2”)
0,5μm
1μm
0,5μm
1μm
0,5μm
1μm
(1,5+L/50)μm (L = deslocamento medido (mm))
±1 dígito
1,0N ou menos
4,0N ou menos
4,9N ou menos
1,1N ou menos
4,3N ou menos
5,3N ou menos
1,2N ou menos
4,6N ou menos
5,7N ou menos
Transdutor linear fotoelétrico
3mm da posição de repouso
5mm da posição de repouso
d0,5μm (ao passar na mesma direção por um ponto de referência constante com velocidade inferior a 300mm/s)
1500mm/s
Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°, intervalo mínimo
Sinal de saída
de defasagem: 250ns para modelos de 0,5μm, 500ns para modelos de 1μm
Passo do sinal de saída
2μm
4μm
2μm
4μm
2μm
4μm
Peso
Aproximadamente 260g
Aproximadamente 300g
Aproximadamente 400g
2
Resistência a poeira e água*
IP66 (sensor)
Ponta de contato
ø3mm ponta de metal duro (rosca M2,5 (P=0,45)×5), ponta de contato padrão No.901312
Diâmetro do canhão
ø8mm
ø15mm
Tipo de rolamento
Rolamento de esferas
Comprimento do cabo de saída
2m (já acoplado ao sensor)
Conector
Plugue: PRC05-P8M (TAJIMI), Receptor compatível: PRC05-R8F (TAJIMI)
Temperatura de operação (umidade)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Chave para ponta de contato:
Chave para ponta de contato: No.210187
Acessórios padrão
No.538610
Observações
Com marcação de ponto de origem
*1: Quando a velocidade do fuso ultrapassa 1500mm/s, um sinal de alarme é enviado. Para uso dos alarmes, por favor, consultenos. Para modelos com 50mm de curso, note que o erro por velocidade máxima pode ocorrer se a ponta for solta livremente para
avançar.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 10mm: No.238772
Para modelos de 25mm: No.962504
Para modelos de 50mm: No.962505
• Kit de ﬁxação
Para modelos de 10mm: No.02ADB680
Guia do canhão: No.02ADB681
Porca de ﬁxação: No.02ADB682
Para modelos de 25/50mm: No.02ADN370
Guia do canhão: No.02ADN371
Porca de ﬁxação: No.02ADB692
* As dimensões de montagem estão nos desenhos
dos itens.
* Kit de ﬁxação é o conjunto da guia do canhão com
a porca de ﬁxação. Para a montagem é necessário
usar a chave de ﬁxação. Para aplicações com vários
linear gages, um kit de ﬁxação é necessário para
cada LG e uma única chave pode ser usada para
todos.
• Chave de ﬁxação
Para modelos de 10mm: No.02ADB683
Para modelos de 25/50mm: No.02ADB693

DIMENSÕES
Unidade: mm

542-176, -166
542-175, -165
0.6
(tampa de rosca)

ø16.7

20.6
0.6 20
(Tampa de rosca)

Proteção de
borracha

(24.2)

29.6

(316)
M14×0.5
Porca de fixação

6

4.5

0
ø15-0.015

Proteção de
borracha

(24.2)

G-7

174

114.7
13.8

Engate
02ADN371
M18×1

142

M18×1

18.5
9
5

M14×0.5
Porca de fixação

6.5
93.6

Engate
02ADB692

Haste
02ADN371
0
ø18 -0.018

22

(208.3)

8.6

0
ø15-0.015

Curso 51.5

46.9

8.6
Haste
02ADN371
0
ø18-0.018

21

12

12.3

Cabo, 2m

124.9
Dimensões com porca de
fixação instalada

Proteção de
borracha

0
ø8-0.009

Curso 10.6

M9.5×0.5
Porca de fixação

14

6

(13.8)

34

Curso 26

75.7
6.9 (129.5)

Cabo, 2m
Haste
02ADB681
0
ø9.5-0.015
Engate
02ADB682
M9.5×0.5

61.7

Cabo, 2m

21

34

Dimensões com porca de fixação instalada
4.5
84.1
18.5
9
5

34

61.5
17.3

15.4
0.6 14.8
(tampa de rosca)

34

30.7

ø16.7

61.7

56.1

34

542-174, -164

20.6
20

34

ø16.7

Dimensões com porca de fixação instalada
5
45.9
14.5
9.5
4

G

Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de
Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Posição da marca de origem
Repetibilidade da marca de origem (20°C):
Velocidade de resposta*1

13.8

Para mais informações,
ver catálogo especíﬁco E4174

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.

Série 542 — Modelo compacto
LGB
• Seu corpo compacto (ø8mm) o torna uma ótima opção para locais restritos.
• As guias do fuso usam rolamentos de esfera de alta exatidão, propiciando um
movimento extremamente suave e durabilidade excepcional.
• Também disponível modelo com porca de ﬁxação.
Acessórios Opcionais
• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 5mm: No.238773
Para modelos de 10mm: No.238772
• Cabo de extensão (5m): 902434
• Cabo de extensão (10m): 902433
• Cabo de extensão (20m): 902432

542-204

542-230

542-222, 542-222H,
542-224

ESPECIFICAÇÕES
Tipo
Em L
Reto
Baixa Força Acionamento pneumático *1 Saída onda senoidal
código No.
542-204
542-222 542-222H 542-224 542-230*2 542-223*3
542-401
Curso
5mm (.2”)
10mm (.4”)
Resolução
1μm
*4
Exatidão (20°C)
2μm
1μm
2μm
Erro de dígito
±1 dígito
Ponta para
0,55N ou
0,5N ou
0,7N
ou
menos
0,4N ou menos
cima
menos
menos
0,6N ou
0,55N
ou
Força de Horizontal
0,75N ou menos
0,45N ou menos
menos
menos
medição*4
Ponta para
0,65N ou
0,6N ou
0,8N ou menos
0,5N ou menos
baixo
menos
menos
Nível de proteção
IP54 (sensor)
Peso
145g
150g
165g
160g
*1: Pressão de ar necessária: 0,3 a 0,4MPa
*2: Fuso avança quando o ar é acionado.
*3: Fuso retorna quando o ar é acionado.
*4: Depende das conﬁgurações do contador conectado.

Conector
30

100

30

20.4

(HIROSE)
RM12BPE-6PH

Dsub 15 pinos

• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 5mm: No.238773
Para modelos de 10mm: No.238772
• Cabo de extensão (5m): 902434
• Cabo de extensão (10m): 902433
• Cabo de extensão (20m): 902432

Cabo de conexão (2m)

Modelo com saída de
onda senoidal (542-401,
542-421)

Un: mm

Unidade: mm

Série 542 — Modelo compacto
LGB2
• Modelo compacto com porca de ﬁxação (canhão
ø9.5mm)
• As guias do fuso usam rolamentos de esfera de alta
exatidão, propiciando um movimento extremamente
suave e durabilidade excepcional.

Acessórios Opcionais

20.4

47

82.7

Cabo de conexão (2m)

542-244

ESPECIFICAÇÕES
Tipo

Em L

Reto

Baixa Força

Acionamento
pneumático *1
542-270*2

Saída onda
senoidal
542-421

código No.
542-244
542-262
542-262H
542-264
Curso
5mm (.2”)
10mm (.4”)
Resolução
1μm
*3
Exatidão (20°C)
2μm
1μm
2μm
Velocidade de resposta
900mm/s
Ponta para
0,55N ou menos
0,7N ou menos
0,5N ou menos
0,7N ou menos
cima
Força de Horizontal
0,6N ou menos
0,75N ou menos
0,55N ou menos
0,75N ou menos
medição
Ponta para
0,65N ou menos
0,8N ou menos
0,6N ou menos
0,8N ou menos
baixo
Nível de proteção*4
IP54
Passa
160g
170g
170g
180g
*1: Pressão de ar necessária: 0,3 a 0,4MPa
*2: Fuso avança quando o ar é acionado.
*3: Depende das conﬁgurações do contador conectado.
*4: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

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.

G-8

542-262/542-262H
542-264

542-270

G

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

Conector
30

20.4

Cabo de conexão (2m)

47

82.7

Cabo de conexão (2m)

Modelos com saída de
onda senoidal
(542-401/21)

100

30

20.4

Dsub 15 pinos

(HIROSE)
RM12BPE-6PH

Un: mm

Unidade: mm

DIMENSÕES
542-222/No.542-222H
542-224

Consulte conectores

542-230

Cabo (2m)
ø9
18

Cabo (2m)

Cabo (2m)

(39.3)

Proteção de
borracha

7.3

Proteção de
borracha

G

0
ø8 -0.009

Fuso avança quando
o ar é acionado.

542-223
Consulte conectores

542-244

542-262/542-262H
542-264 Consulte conectores

Consulte conectores
Compatível com
mangueira de ar
(ID: ø2.5)

0
ø8 -0.009

Proteção de
borracha
Compatível com contador de
escala linear Mitutoyo.

Curso
10.4mm

113
34.9 15.4

0
ø8 -0.009

23.9 15.4 21.2
102

60.1

ø9
7.3

75
24.6 9
Proteção de
borracha

542-401
Consulte conectores

Mangueira de ar compatível
(ID: ø2.5)

Cabo (2m)

0
ø8-0.009

Unidade: mm

9.2 4.9 9.6
Consulte conectores

10.5

Consulte conectores

113
34.9 15.4

542-204

Cabo (2m)

7.3

0
ø8-0.009

9.2

5
14.3

Proteção de borracha
10

Cabo (2m)
ø9

ø4.2
ø7.9

0
ø9.5 -0.009
ø14
Engate
(No.200365)
Proteção de borracha

L=11.5~13.0

Fuso recua quando
o ar é acionado.

Recartilhado
ø12
0
ø9.5-0.009
ø14
Engate
(No.200365)
Proteção de borracha

113
34.9 15.9 20.2
4.9 (rosca) L

75
25.1 15.9 6.3
4.9 (rosca) L

34.9 15.4 21.2

113

40.9

Cabo (2m)
ø9
18

L=11.5~13.0

542-421

542-270
Consulte conectores
Mangueira de ar
compatível
(ID: ø2.5)

Consulte conectores

Cabo (2m)

Fuso avança quando o ar é
acionado.

Recartilhado

L=11.5~13.0

Curso
10.4mm

Engate
(No.200365)

G-9

113
34.9 15.9 20.2
4.9 (rosca) L

4.5
102

0
ø9.5 -0.009

Recartilhado

15.9

39.3

L

60.1

Cabo (2m)
ø4.2
ø7.9
ø12
0
ø9.5-0.009
ø14
Engate
(No.200365)
Proteção de borracha
L=11.5~13.0

Compatível com contador de
escala linear Mitutoyo.

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.

Série 542 — Modelo de curso longo
LG

Gancho de acionamento

Alavanca

• Modelos de grande capacidade, 100mm.
• Três versões disponíveis; modelo padrão,
modelo de baixa força e modelo com
proteção (sob encomenda).
• Modelos com resolução de 0.1μm e 1μm.

542-312

ESPECIFICAÇÕES
Tipo

Acessórios Opcionais

código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para
baixo

• Proteção de borracha: 02ADA004 (para modelos
compatíveis)

Força de
medição

Modelo Padrão

Baixa Força

542-312

542-316

Com Proteção

Modelo Padrão

542-314
542-332
100mm (.4”)

Baixa Força

Com Proteção

542-336

542-334

0,1μm
1μm
(2+L/100)μmd2,5μm L=comprimento medido (mm)
(2+L/100)μmd2,5μm L=comprimento medido (mm)
±1 dígito
8,0N ou menos 3,0N ou menos 8,0N ou menos 8,0N ou menos 3,0N ou menos 8,0N ou menos

Horizontal

6,5N ou menos

—

6,5N ou menos 6,5N ou menos

—

6,5N ou menos

Ponta para
cima

5,0N ou menos

—

5,0N ou menos 5,0N ou menos

—

5,0N ou menos

Método de detecção
Velocidade de resposta*1
(velocidade máxima de
resposta elétrica)
Sinal de saída
Acionamento do fuso
Guia do fuso
Diâmetro do canhão
Ponta de contato
Resistência a choques
Comprimento do cabo
Vedação do fuso
Nível de proteção*2

Transdutor linear fotoelétrico
400mm/s

800mm/s

Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°
Mola helicoidal
Mancal de rolamento
ø20
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato padrão: No.901312
60g (testes comprovados)
Aproximadamente 2m
Capa de
Raspador
Raspador
Capa de borracha
borracha
IP54

IP66

Temperatura de operação
(umidade)
Temperatura de
estocagem (umidade)

IP54

IP66

0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)

Plugue: RM12BPE-6PH (HIROSE)
Receptor compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
Peso (com cabos)
750g
780g
750g
780g
Chave para ponta de contato: No.210187
Parafuso de sextavado interno, M4×0.7×35, 2 pçs. (para fixação do LG)
Arruela plana rodada, nominal 4, 2 pçs. (para fixação do LG)
Acessórios padrão
Alavanca de acionamento: No.137693
Suporte de fixação: 02ADG181 (para fixação da alavanca de elevação)
Proteção de
Proteção de
Observações
Modelo padrão
Baixa força
Modelo padrão
Baixa força
borracha
borracha
*1: O erro por velocidade máxima pode ocorrer se a ponta for solta livremente para avançar.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.
Conector

49

473.5

542-314, -334

236

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.

Curso 102

Curso 102

ø6

Para mais informações, ver
catálogo especíﬁco E4174

34

7

Proteção de borracha

Cabo de saída, 2m

429

34
68

0
ø20-0.013

191.5

Cabo de saída, 2m

6

13
36 7
50

67

36
50
0
ø20-0.013

6

542-312, -316,
-332, -336

243.5

RM12BPE-6PH (HIROSE)
2-ø4.5, ø9 profundidade 5

33

2-ø4.5, ø9 profundidade 4 243.5

49

Unidade: mm

RM12BPE-6PH (HIROSE)

DIMENSÕES

33

17

G-10

20

17

G

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

Série 542 — Modelo de curso longo motorizado
LGM
• Curso longo (100mm), fuso motorizado.
• Modelo com proteção de borracha
disponível (sob encomenda).
• Resoluções de 0.1μm e 1μm.

Unidade motora
No.02ADG400
(Acessório padrão para série LGM)

542-313

ESPECIFICAÇÕES
Tipo
código No.
Curso
Resolução

Modelo Padrão
542-313

0.1μm
(2+L/100) μm d 2,5μm
L=comprimento medido (mm)

Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para baixo
Força de
medição Horizontal
Ponta para cima
Método de detecção
Velocidade de resposta*1 (velocidade
máxima de resposta elétrica)
Sinal de saída
Acionamento do fuso
Guia do fuso
Diâmetro do canhão

1μm
(2,5+L/100) μm d 3μm
L=comprimento medido (mm)

400mm/s

• Sistema para avançar e recuar o fuso do linear gage
LGM.

Força de medição

L9 (6,0N)
—
L4 (4,5N)

Pode ser selecionada pelo botão rotativo (entre uma
das combinações de H/L e um número de 0 a 9)
dependendo da posição de montagem.

Dimensões externas

800mm/s

90 (W)×175 (D)×74 (H)mm (desconsiderando a
borracha)

Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°
Motorizado
Mancal de rolamento
ø20
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato padrão: No.901312
60g (testes comprovados)
Aproximadamente 2m
Raspador
Capa de borracha
Raspador
Capa de borracha
IP54
IP66
IP54
IP66
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Conector do contador: RM12BPE-6PH (HIROSE)
Receptáculo compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
Tomada lateral: HR10A-7P-6P (HIROSE)
Receptáculo no acionamento motorizado: HR10A-7R-6S (HIROSE)

Resistência a choques
Comprimento do cabo
Vedação do fuso
Nível de proteção*2
Temperatura de operação (umidade)
Temperatura de estocagem (umidade)
Gage (Contador output)
Conector

Com proteção
542-335

±1 dígito
L9 (6,0N)
H4 (9,5N)
—
L7 (6,5N)
L4 (4,5N)
L3 (3,0N)
Transdutor linear fotoelétrico

H4 (9,5N)
L7 (6,5N)
L3 (3,0N)

Ponta de contato

Gage (I/O for driving)

Unidade de acionamento
do motor (para controle
externo)
Peso (com cabos)

Entrada de sinal externo
Fuso avança
Fuso recua

Saída de sinal
Fuso parado no limite máximo do curso

Massa
Aproximadamente 700g

Alimentação
100 - 240V AC

Acessórios Opcionais
• Proteção de borracha: 02ADA004 (para modelos
compatíveis)

Receptáculo no acionamento motorizado: HR10A-10R-10S (HIROSE)
Plugue da unidade motora: HR10A-10P-10P (HIROSE)
940g
970g
940g
970g
Chave para ponta de contato: No.210187
Parafuso de sextavado interno, M4×0,7×35, 2 pçs. (para fixação do LG)
Arruela plana rodada, nominal 4, 2 pçs. (para fixação do LG)
Unidade motora: No.02ADG400
Modelo motorizado

Acessórios padrão
Observações

*1: A velocidade e a força de medição são ajustáveis na unidade de acionamento motorizado. Observe que o tipo de inicialização de
borracha não pode ser usado na posição horizontal.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

DIMENSÕES

49

243.5
473.5

34

Proteção de borracha

Cabo de saída, 2m

7

0
–0.013

Curso 102

Curso102

191.5

ø6

36
50
ø20

236

0
ø20 –0.013

34
68

6

13
36 7
50

Cabo de acionamento, 2m

429

542-315, -335

67

HR10A-7P-6P (HIROSE)

243.5

RM12BPE-6PH (HIROSE)
2-ø4.5, ø9 profundidade 5

HR10A-7P-6P (HIROSE)

542-313, -333

33

33

49

RM12BPE-6PH (HIROSE)
2-ø4.5, ø9 profundidade 4

Unidade: mm

Cabo de Acionamento (2m)
Cabo de saída, 2m

G

Com proteção
Modelo Padrão
542-315
542-333
100mm (.4”)

17

G-11

20

17

Para mais informações,
ver catálogo especíﬁco E4174

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.

(Vide página IX
para detalhes.)

Série 575 — ABSOLUTE / Standard Type
LGD
• A escala Absolute permite manter a
referência mesmo quando desligada.
• Excelente proteção contra poeira e água,
(IP66) ideal para chão de fábrica.
• Design ultra-compacto que permite
instalação em áreas bem restritas.
• A guia do fuso possui rolamento de esferas
de alta exatidão para um movimento

Connector

20

8.6

37

575-326,
575-326-3/5/7

extremamente suave e durabilidade
excepcional.
• Excelente durabilidade do mecanismo
aperfeiçoado para funcionar por pelo menos
15 milhões de vezes (testes comprovados).
• Excelente resistência a choque, 100g/11ms
(IEC 60068-2-27)

575-327,
575-327-3/5/7

575-328,
575-328-3/5/7

Un: mm

Acessórios Opcionais
Acionador pneumático
Para modelos de 10mm: No.02ADE230
Para modelos de 25mm: No.02ADE250
Para modelos de 50mm: No.02ADE270
* Pressão necessária: 0,2 a 0,4MPa
* Fuso avança quando o ar é acionado.
• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 10mm: No.238772
Para modelos de 25mm: No.962504
Para modelos de 50mm: No.962505
• Kit de fixação
Para modelos de 10mm: No.02ADB680
Guia do canhão: No.02ADB681
Porca de fixação: No.02ADB682
Para modelos de 25/50mm: No.02ADN370
Guia do canhão: No.02ADN371
Porca de fixação: No.02ADB692
* As dimensões de montagem estão nos desenhos
dos itens.
* Kit de fixação é o conjunto da guia do canhão com
a porca de fixação. Para a montagem é necessário
usar a chave de fixação. Para aplicações com vários
linear gages, um kit de fixação é necessário para
cada LG e uma única chave pode ser usada para
todos.
• Chave de fixação
Para modelos de 10mm: No.02ADB683
Para modelos de 25/50mm: No.02ADB693

ESPECIFICAÇÕES
Métrico
Código No.*1
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de resposta
Sinal de Saída
Sinal de Entrada
Peso*3
Ponta de contato
Diâmetro do canhão
Tipo de rolamento
Resistência a poeira/água*4

575-326, 575-326-3/5/7
10mm

575-327, 575-327-3/5/7
575-328, 575-328-3/5/7
25mm
50mm
10μm
20μm
30μm
±1 dígito
1,0N ou menos
4,0N ou menos
4,9N ou menos
1,1N ou menos
4,3N ou menos
5,3N ou menos
1,2N ou menos
4,6N ou menos
5,7N ou menos
Transdutor linear capacitivo eletrostático ABSOLUTE
Ilimitada (não aplicável para medição por escaneamento)
Saída Digimatic
Ajuste de referência (O ponto de referência da escala*2 pode ser alterado externamente)
260g
300g
400g
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2.5 (P=0.45)×5)
Ponta de contato padrão: No.901312
ø8
ø15
Rolamento linear de esferas
IP66 (sensor)

Comprimento do cabo

2m, 3m, 5m, 7m

Temperatura de operação (umidade)
Temperatura de estocagem (umidade)

0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Chave para ponta de contato:
Chave para ponta de contato: No.210187
Acessórios padrão
No.538610
*1: O último dígito do código significa comprimento (metros).
*2: O ponto de referência absoluto é próximo à posição de fuso livre no produto novo.
*3: Peso incluindo cabo de 2m.
*4: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

Para mais informações,
ver catálogo especíﬁco E4174

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.

G-12

G

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações
Polegada
Código No.*1
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de
medição Horizontal
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de resposta
Sinal de Saída
Sinal de Entrada
Peso*3

575-336, 575-336-3/5/7
.4”

575-337, 575-337-3/5/7
575-338, 575-338-3/5/7
1”
2”
.0005”
.001”
.0012”
±1 dígito
1,0N ou menos
4,0N ou menos
4,9N ou menos
1,1N ou menos
4,3N ou menos
5,3N ou menos
1,2N ou menos
4,6N ou menos
5,7N ou menos
Transdutor linear capacitivo eletrostático ABSOLUTE
Ilimitada (não aplicável para medição por escaneamento)
Saída Digimatic
Ajuste de referência (O ponto de referência da escala*2 pode ser alterado externamente)
260g
300g
400g
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato padrão: No.901312
ø8
ø15
Rolamento linear de esferas
IP66 (sensor)

Ponta de contato
Diâmetro do canhão
Tipo de rolamento
Resistência a poeira/água*4
Comprimento do cabo

2m, 3m, 5m, 7m

Temperatura de operação (umidade)
Temperatura de estocagem (umidade)

0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Chave para ponta de contato:
Acessórios padrão
Chave para ponta de contato: No.210187
No.538610
*1: O último dígito do código significa comprimento. (metros)
*2: O ponto de referência absoluto é próximo à posição de fuso livre no produto novo.
*3: Peso incluindo cabo de 2m.
*4: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

DIMENSÕES
575-326, 575-326-3/5/7

575-328, 575-328-3/5/7
20

20

61.5
34

Proteção de
borracha

6.9 (129.5)
14
12.3

12

(13.8)

cabo
=2, 3, 5, 7m

46.9

Curso 10.6

M9.5×0.5
Rosca de fixação
0
para haste de ø8 -0.009
pressão

61.7

M14×0.5
Porca de fixação

142

124.9
Dimensões com porca
de fixação instalada

37
20.6
20

34
30.7

29.6

18.5
9
5

Engate
02ADB692
M18×1

20

0
ø15-0.015

6

4.5

Haste
02ADN371
0
ø18-0.018

Proteção de
borracha

13.8

21

(24.2)

Curso 51.5

8.6

(316)

8.6

575-327, 575-327-3/5/7
LGD®-1025L-B, -1025L/3-B, -1025L/5-B, -1025L/7-B

0.6
(tampa de rosca)

34

56.1

75.7

Cabo
=2, 3, 5, 7m
6
Haste
02ADB681
0
ø9.5 -0.015
Engate
02ADB682
M9.5×0.5

61.7

20.6
0.6 20
(tampa de rosca)

17.3

Dimensões com porca de fixação instalada
45.9
5
14.5
9.5
4

15.4
0.6 14.8
(tampa de rosca)

37

37

8.6

174

8.6

114.7

Cabo
=2, 3, 5, 7m

(208.3)

8.6
Haste
02ADN371
0
ø18-0.018

Proteção de
borracha

22

Para mas informações,
ver catálogo especíﬁco E4174

13.8

21

(24.2)

6.5

M14×0.5
Porca de fixação

93.6

Engate
02ADB692
M18×1

0
ø15-0.015

Cabo 26

4.5
84.1
Dimensões com 18.5
porca de fixação 9
instalada
5

G

Unidade: mm

G-13

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.

(Vide página IX
para detalhes.)

Laser Hologage
Série 542

Conector

20

8.6

37

Un: mm

• O encoder capacitivo eletrostático ABSOLUTE garante
que a origem da escala será mantida mesmo quando o
sensor é desligado.
• A excelente resistência contra poeira e água (IP66) o
torna perfeito para o chão de fábrica.

575-303

ESPECIFICAÇÕES
Acessórios Opcionais
• Proteção de borracha: No.238774 (reposição)
• Acionador pneumático (métrico): No.903594
• Acionador pneumático (polegada): No.903598
• Adaptador para extensão: No.02ADF640
• Cabo de extensão (0.5m): No.02ADD950
• Cabo de extensão (1m): No.936937
• Cabo de extensão (2m): No.965014
* Para usar o cabo de extensão é necessário o
adaptador para extensão. Não recomendamos
o uso de mais que uma extensão/adaptador no
mesmo LGD ou LGS.

DIMENSÕES
Unidade: mm
25
17.4

7.6
ø10.9

15.2
6.2

146.1
66.2

26

35

0

38.7

ø8 -0.008

Proteção de
borracha

Métrico
Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de resposta
Sinal de Saída
Peso

575-303
12.7mm
10μm
15μm
±1 dígito
1,6N ou menos
1,8N ou menos
2N ou menos
Transdutor linear capacitivo eletrostático ABSOLUTE
Ilimitada (não aplicável para medição por escaneamento)
Saída Digimatic
190g
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato
Ponta de contato padrão: No.901312
Diâmetro do canhão
ø8mm
Tipo de mancal
mancal de deslizamento
Resistência a poeira/água
IP66 (sensor)
Comprimento do cabo
2m
Temperatura de operação (umidade)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade)
* O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.
Polegada
Código No.
575-313
Curso
.5"
Resolução
.0005"
Exatidão (20°C)
.0008"
Erro de dígito
±1 dígito
Ponta para cima
1,6N ou menos
Força de Horizontal
1,8N ou menos
medição
Ponta para baixo
2N ou menos
Método de detecção
Transdutor linear capacitivo eletrostático ABSOLUTE
Velocidade de resposta
Ilimitada (não aplicável para medição por escaneamento)
Sinal de Saída
Saída Digimatic
Peso
190g
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato
Ponta de contato padrão: No.901312
Diâmetro do canhão
ø3/8"
Tipo de mancal
mancal de deslizamento
Resistência a poeira/água
IP66 (sensor)
Comprimento do cabo
2m
Temperatura de operação (umidade)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade)
* O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

Série 542 - Linear Gage — Design Econômico
LGF (Resolução 0.1μm)

Conector

• Série LGF com resolução de 0.1μm.

• Excelente proteção contra poeira e água
(IP66) ideal para chão de fábrica.

20.4

30

82.7

RM12BPE-6PH (HIROSE)

542-181

542-182

Un: mm

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.

G-14

G

Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)
Erro de dígito
Ponta para cima
Força de
Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de resposta*1

542-181
10mm (.4")

542-182
25mm (1")

Acessórios Opcionais

0,1μm
(0,8+L/50) μm (L=mm)
±1 dígito
1,0N ou menos
1,1N ou menos
1,2N ou menos

• Proteção de borracha (reposição)
Para modelos de 10mm: No.238772
Para modelos de 25mm: No.962504
Para modelos de 50mm: No.962505
• Kit de fixação
Para modelos de 10mm: No.02ADB680
Guia do canhão: No.02ADB681
Porca de fixação: No.02ADB682
Para modelos de 25mm: No.02ADN370
Guia do canhão: No.02ADN371
Porca de fixação: No.02ADB692
* As dimensões de montagem estão nos desenhos
dos itens.
* Kit de fixação é o conjunto da guia do canhão com
a porca de fixação. Para a montagem é necessário
usar a chave de fixação. Para aplicações com vários
linear gages, um kit de fixação é necessário para
cada LG e uma única chave pode ser usada para
todos.
• Chave de fixação
Para modelos de 10mm: No.02ADB683
Para modelos de 25mm: No.02ADB693
• Cabo de extensão (5m): 902434
• Cabo de extensão (10m): 902433
• Cabo de extensão (20m): 902432

4,0N ou menos
4,3N ou menos
4,6N ou menos

Encoder linear fotoelétrico
400mm/s
Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°,
Sinal de Saída
intervalo mínimo de defasagem: 200ns
Passo do sinal de saída
0,4μm
Peso
310g
350g
Resistência a poeira e água*2
IP66 (sensor)
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato
Ponta de contato padrão: No.901312
Diâmetro do canhão
ø8
ø15
Tipo de rolamento
Rolamento linear de esferas
Comprimento do cabo de saída
2m (já acoplado ao sensor)
Conector
Plugue: RM12BPE-6PH (HIROSE), Receptor compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
Temperatura de operação (umidade)
0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Chave para ponta de contato: No.538610 Chave para ponta de contato: No.210187
Acessórios padrão
*1: Quando a velocidade do fuso ultrapassa 400mm/s, um sinal de alarme é enviado. Adicionalmente, quando utilizado um contador
Mitutoyo, uma mensagem de erro é exbida. Se usados contadores de outros fabricantes, por favor, questione sobre os sinais
de alarme. Para os modelos com resolução de 0,1μm, note que o erro por velocidade máxima pode ocorrer se a ponta for solta
livremente para avançar.
*2: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

DIMENSÕES

Unidade: mm
542-182

20.4

20.6
0.6 20
(tampa de rosca)

34

Dimensções com porca de fixação instalada
4.5
84.1
18.5
9
5

Engate
02ADB692
M18×1

Proteção de
borracha

(208.3)
13.8

21

(24.2)

22

0
15-0.015

M14×0.5
Porca de fixação

6.5
93.6

46.9
12.3

8.6
Haste
02ADN371
0
¹18 -0.018

Curso 26

Proteção de
borracha

Curso 10.6

M9.5×0.5
Porca de fixação
0
ø8-0.009

14

6

114.7

Cabo, 2m

12

(13.8)

61.7

30.7

61.5
34

Cabo, 2m
Haste
02ADB681
0
ø9.5 -0.015
Engate
02ADB682
M9.5×0.5

30

30

75.7
6.9 (129.5)

15.4
0.6 14.8
(tampa de rosca)

20.4

17.3

82.7

82.7

542-181

Dimensões com porca de fixação instalada
45.9 5
14.5
9.5
4

Série 542 — Modelo de corpo reduzido
LGB2-0105L (Resolução de 0.1μm)
DIMENSÕES

Unidade: mm
ø9
18

20.4
30
(HIROSE)
RM12BPE-6PH

ø9

Cabo (2m)

542-246

G-15

• Proteção de borracha: No.238773 (reposição)
• Cabo de extensão (5m): 902434
• Cabo de extensão (10m): 902433
• Cabo de extensão (20m): 902432

75
25.115.9 6.3
L
4.9 (rosca)

• Linear Gage de corpo reduzido e alta exatidão
com resolução de 0,1μm. Ótima opção para
sensor de corpo único.
• A guia do fuso possui rolamento de esferas de
alta exatidão para um movimento extremamente
suave e durabilidade excepcional.

Acessórios Opcionais

82.7

G

0
ø9.5 -0.009
ø14
Engate
(Parts No.200365)
Proteção de borracha

L=11.5~13.0

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.

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
542-246
Curso
5mm(.2")
Resolução
0,1μm
Exatidão (20°C)
0,8μm
Ponta para cima
0,55 ou menos
Força de Horizontal
0,6N ou menos
medição
Ponta para baixo
0,65 ou menos
Sinal de Saída
Onda quadrada diferencial (equivalente a RS-422A) com defasagem de 90°
Método de detecção
Transduto linear fotoelétrico
Velocidade de resposta
380mm/s
Peso
160g
Resistência a poeira e água*
IP54 (sensor)
Ponta de contato
Esfera de metal duro (M2,5x0,45)
Diâmetro do canhão
ø9,5mm
Tipo de rolamento
Rolamento linear de esferas
Comprimento do cabo de saída
2m
Conector
Plugue: RM12BPE-6PH (HIROSE), Receptor compatível: RM12BRD-6S (HIROSE)
Temperatura de operação (umidade)
10 a 30°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Acessórios padrão
Chave para ponta de contato: No.538610
*1: O nível de proteção IP é um padrão que classifica e define o nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e água. Este
nível de proteção não é aplicável dependendo do tipo de líquido.

Série 542 - Linear Gage de alta exatidão (Laser Hologage)
LGH (Resolução 0.01μm)

Acessórios Opcionais
• Mesa para Laser Hologage: No.971750
• Fixação superior: No.971751
• FIxação inferior: No.971752
• Cabo de acionamento do fuso: No.971753
• Proteção de borracha: No.238752 (reposição)
• Conector de saída de E/S (com tampa): 02ADB440
• SENSORPAK (software de carregamento de dados
de medição): 02NGB070

• O Laser Hologage Mitutoyo é um sistema de última
geração que utiliza interferometria a laser para
garantir alta exatidão e repetibilidade nas medições.
• O sensor compacto reduz os custos de montagem
da escala laser para cada unidade. As dimensões
compactas do sensor ajudam no projeto de
dispositivos.
• Medição de alta exatidão com alta resolução de
0,01μm.
• Seu design é muito resistente a variações, como
movimento de ar e mudança da pressão atmosférica.
• A guia do fuso possui rolamento de esferas de alta
exatidão para um movimento extremamente suave e
grande durabilidade.

G

542-715
LGH-1010-B-EH

Precauções de segurança com laser
Este sistema utiliza um laser de baixa potência de luz invisível
(780nm) correspondente a CLASSE 1 (radiação invisível) da
IEC60825-1 para medição. O alerta de laser CLASSE 1 é
exibido como abaixo na unidade principal.

Catalog No.E13013

SERIES 542

High-accuracy Linear Gage

LGH Series
New Contact-type Length Measuring
Sensor Offers High Accuracy and
Resolution and a Wide Measuring Range

Resolution

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)*1
Repetibilidade (20°C)*1
Erro de retorno (20°C)
Ponta para cima
Força de
medição Horizontal
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de operação detectável
Peso
Ponta de contato

Sensor Systems

Diâmetro do canhão
Tipo de rolamento
Comprimento do cabo de saída
Temperatura de operação (umidade)
Temperatura de estocagem (umidade)
Acessórios padrão

Para mais informações,
ver catálogo especíﬁco E13013

Resolução 0,01μm / Precisão 0,2μm
542-715 (Padrão)
542-716 (baixa força de medição)
10mm (.4")
0,01μm (0,05μm, 0,1μm, 0,5μm, 1μm podem ser selecionados no contador)
0,2μm
0,01μm(2V)
0,1μm
0,65N ou menos
Aprox. 0,12N
0,55N ou menos
—
0,45N ou menos
—
Codificador linear de reflexão fotoelétrica
Na medição normal: 700mm / seg; para detecção de pico: 120 mm / seg
370g
Esfera de metal duro ø3mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato padrão: No.901312
ø15mm
Rolamento linear de esferas
2m
10 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura e umidade de armazenamento após aberta a embalagem é a mesma de operação
Chave para ponto de contato, capa de borracha, suporte, arruela (para contador), adaptador
AC, cabo AC, Ficha DC, manual do usuário, certificado de inspeção

* 1 Aplicável quando usado com contador (excluindo erro de quantização).

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.

G-16

Linear Gage

Certiﬁcado de inspeção fornecido
como padrão.
Ver página IX para mais detalhes.

Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações
DIMENSÕES
Unidade: mm

85

（14）

ø4.8

ø10.4

※
（37.6）（25） Cabo
R2
（2m）
0

63.3
10.5 25

148.3

Conector removível
Entrada para cabo
de acionamento
0
ø15h6-0.011

542-716（Força de medição baixa）
LGH-1010C-B-EH 10
40
Sem tampa de borracha
20
Ponta de
metal duro ø3
542-715（Padrão）
LGH-1010-B-EH
No.901312

18

Série 542 - Super Alta exatidão Linear Gage (Laser Hologage)
LGH (resolução de 0.005μm)

G

• O Laser Hologage Mitutoyo é um sistema de
última geração que utiliza interferometria
a laser para garantir super alta exatidão e
repetibilidade nas medições.
• O sensor compacto reduz os custos de
montagem da escala laser para cada unidade.
As dimensões compactas do sensor ajudam
no projeto de dispositivos.
• Medição de alta exatidão com alta resolução
de 0,005μm.
• Seu design é muito resistente a variações,
como movimento de ar e mudança da
pressão atmosférica.
• A guia do fuso possui rolamento de esferas
de alta exatidão para um movimento
extremamente suave e grande durabilidade.

Ponta de contato
Diâmetro do canhão
Tipo de rolamento
Comprimento do cabo de saída
Temperatura de operação (umidade)
Temperatura de estocagem (umidade)
Acessórios padrão

Calibração / avaliação do calibre mestre

Inspeção de peças de alta precisão

542-720
LGH-0510-B-EH

*Exemplo de montagem do ponto de contato
Conector de saída de E/S No.02ADB440

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
Curso
Resolução
Exatidão (20°C)*1
Repetibilidade (20°C)*1
Erro de retorno (20°C)
Ponta para cima
Força de Horizontal
medição
Ponta para baixo
Método de detecção
Velocidade de operação detectável
Peso

Aplicação

Resolução 0,005μm / Precisão 0,1μm
542-720 (Padrão)
542-721 (baixa força de medição)
10mm (.4")
0,005μm (0,01μm, 0,05μm, 0,1μm podem ser selecionados no contador)
0,1μm
0,02μm(2V)
0,05μm
0,65N ou menos
Aprox. 0,1N
0,55N ou menos
—
0,45N ou menos
—
Codificador linear de transmissão de precisão ultra alta
Na medição normal: 250mm
370g
Esfera de metal duro ø5mm (rosca: M2,5 (P=0,45)×5)
Ponta de contato padrão: No.120058
ø15mm
Rolamento linear de esferas
2m
15 a 25°C (umidade relativa 30 a 60%, sem condensação)
–10 a 60°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)*2
Temperatura e umidade de armazenamento após aberta a embalagem é a mesma de operação
Chave para ponto de contato, capa de borracha, suporte, arruela (para contador), adaptador
AC, cabo AC, Ficha DC, manual do usuário, certificado de inspeção

* 1 Aplicável quando usado com contador (excluindo erro de quantização).
* 2 A faixa de temperatura / umidade de armazenamento após a desembalagem é igual à faixa de temperatura / umidade operacional.

Contador dedicado

G-17

SENSORPAK

Software que mostra o medidor gráfico e exibição do
gráfico de controle, bem como armazenamento de
dados de medição.
*Para conectar a um PC, é necessário um cabo USB
(tipo A-B) fornecido separadamente.

Precauções de segurança com laser
Este sistema utiliza um laser de baixa potência de luz invisível
(780nm) correspondente a CLASSE 1 (radiação invisível) da
IEC60825-1 para medição. O alerta de laser CLASSE 1 é
exibido como abaixo na unidade principal.

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.

DIMENSÕES

• Preset
• Julgamento de tolerância (3/5-passos, 3 modos)
• Zero

Acessórios Opcionais
• Cabo para saída Digimatic:
No.936937 (1m), No.965014 (2m)
• DC plug PJ-2: No.214938
• Cabo I/O (2m): No.C162-155

68

Fixação do cabo de força
7.5

85
25（ステム長）

Cabo
（2ｍ）

148.2
11.2 137

Entrada para cabo
de acionamento

0

97

72

40

（Ao instalar o suporte）

542-721（Força de medição baixa)
LGH-0510C-B-EH 10
Sem tampa de borracha 20
Ponta de metal duro ø5
542-720（Padrão）
LGH-0510-B-EH
No.120058

18

Aprox. 10

(Ângulo de inclinação na instalação do suporte)

75.1

144

(Com pés de borracha)

0

ø15h6 -0.011

(Comprimento
do curso) 10.5

Funções

Unidade: mm

138
19.4

60.9

145.9

45.4

156 (Ao instalar o suporte)

Série 542 - Contador para Linear Gage
(Modelo simples, para montagem em painel)
Contador EC
• Dimensões DIN (96×48mm) e conﬁguração
para montagem em painel para facilitar a
integração ao sistema.

• Julgamento de tolerância com 3 ou 5 passos
e saída de dados.
• Função para suavizar as ﬂutuações de dígito
no mostrador.
(EG-101P, EG-101Z)

DIMENSÕES

542-007

48

44.4

Un: mm

G
96

67

(8)

542-007
EC-101D
000001

44.4

Code No.
Model
Serial No.

6.6

91.4

ESPECIFICAÇÕES
Código No.
Resolução
Mostrador
Mostrador com julgamento de tolerância
Julgamento de
Sinal de Saída
tolerância
(Tipo de Chaveamento) Dados
Sinal de entrada
Tensão de entrada

542-007*
0,01mm (±9999.99) / .0005" (±99.9995") / .001" (±999.999")
0,001mm (±9999.999) / .00005" (±9.99995") / .0001" (±99.999")
[definido automaticamente pelo sensor]
6 dígitos mais sinal (LED verde)
Mostrador de LED (3 passos: Amarelo, Verde, Vermelho)

Consumo de energia
Temperatura de armazenamento e
operação
Dimensões externas
Acessórios padrão
Sensores compatíveis
Tipo de entrada
Quantidade de entradas
Peso
Para mas informações,
ver catálogo especíﬁco E4174

–NG, OK, +NG (coletor aberto)
Saída Digimatic
PRESET externo, Congelamento do mostrador
Fonte CA fornecida, ou 9 - 12V CC
4,8W (máx. 400mA)
Disponibilize no mínimo 1A por unidade
Operação: 0 a 40°C / Armazenamento: –10 a 50°C
96 (W) × 48 (H) × 84.6 (D) mm
Fonte: No.06AEG302JA
LGD, LGS, ID, SD
Digimatic
1
220g

* Para definir a tensão elétrica da fonte, acrescente o sufixo "A" para 127V e "D" para 220V.

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.
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