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

DIMENSÕES

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 542-007*

Resolução
0,01mm (±9999.99) / .0005" (±99.9995") / .001" (±999.999")

0,001mm (±9999.999) / .00005" (±9.99995") / .0001" (±99.999")
[definido automaticamente pelo sensor]

Mostrador 6 dígitos mais sinal (LED verde)
Mostrador com julgamento de tolerância Mostrador de LED  (3 passos: Amarelo, Verde, Vermelho)

Sinal de Saída 
(Tipo de Chaveamento)

Julgamento de 
tolerância –NG, OK, +NG (coletor aberto)

Dados Saída Digimatic 
Sinal de entrada PRESET externo, Congelamento do mostrador
Tensão de entrada Fonte CA fornecida, ou 9 - 12V CC

Consumo de energia
4,8W (máx. 400mA)

Disponibilize no mínimo 1A por unidade
Temperatura de armazenamento e 
operação Operação: 0 a 40°C / Armazenamento: –10 a 50°C

Dimensões externas 96 (W) × 48 (H) × 84.6 (D) mm
Acessórios padrão Fonte: No.06AEG302JA
Sensores compatíveis LGD, LGS, ID, SD
Tipo de entrada Digimatic
Quantidade de entradas 1
Peso 220g

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

Funções
• 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

Fixação do cabo de força
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Para mas informações, 
ver catálogo específico  E4174
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Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

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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Serial No.
Model
Code No.

Série 542 - Contador para Linear Gage 
(Modelo simples, para montagem em painel)
Contador EG

• Julgamento de tolerância com 3 ou 5 passos, 
7 tipos de saída de tolerância independentes 
por canal.

• Com saída serial BCD para conexão com CLP, 
computador, etc.

• Medição dinâmica possível com saída 
analógica simplificada.

• Dimensões DIN (96×48mm) e 
configuração para montagem em painel 
para facilitar a integração ao sistema.

Funções
• Preset
• Inversão de direção de contagem
• Julgamento de tolerância (3/5-passos, 3 modos)
• Congelamento de valor (máx., mín., batimento)
• Valor constante
• Suavizar
• Mensagem de erro no mostrador
• Proteção de teclado

Acessórios Opcionais
• Conector I/O: No.02ADB440
• Fonte AC: No.02ADN460
• Cabo AC: 02ZAA010*
• Cabo de conexão de terminal: No.02ADD930*
*  Necessário ao utilizar a Fonte AC.

EG-101P EG-101Z EG-101D

542-015 542-017 542-016

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 542-015 542-017 542-016
Erro de dígito ±1 dígito
Frequência máxima de entrada 1,25MHz, velocidade de resposta depende do sensor. —

Resolução

0,01mm (±9999.99mm) / .0005" (±99.9995") / .001" (±999.999")
0,005mm (±999.995mm) / .00005" (±9.99995") / .0001" (±99.999")

0,001mm (±999.999mm) / .00005" (±9.99995") / .0001"(±99.999")
0,0005mm (±99.9995mm) / .000005" (±.999995") / .00001" (±9.99999")
0,0001mm (±99.9999mm) / .000005" (±.999995") /.00001" (±9.99999")

0,01mm (±9999.99mm) / .0005" 
(±99.9995") / .001" (±999.999")

0,001mm (±999.999mm) / 
.00005" (±9.99995") /.0001" 

(±99.999") 
[Selecionado pelo sensor]

Mostrador 6 dígitos mais sinal (LED verde)
Julgamento de tolerância 
(display)

Display de LED (3 níveis: Amarelo, Verde, Vermelho 
5 níveis: Amarelo, Amarelo piscante, Verde, Vermelho piscante, Vermelho)

Julgamento de tolerância (saída) L1 a L5 (Coletor aberto / Selecionável entre L1 a L5 e saída BCD com parâmetros)
Sinal de saída Sinal de operação normal (NOM): coletor aberto

Saída BCD Coletor aberto / Selecionável entre mostrador de 6 dígitos e julgamento de tolerância com 
parâmetros

Sinal de entrada Preset, congelamento do display, zera o pico, troca julgamento de tolerância
Tensão de entrada 12 - 24V CC 

Consumo elétrico 6W ou menos (500mA máx.)
Disponibilize no mínimo 1A por unidade

Temperatura de operação (umidade) 0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade) –10 a 50°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Medidas externas 96 (L) × 48 (A) × 156 (P) mm

Sensor compatível

LGE, LGF, LGK, LGB, LGM, LG, LGH 
(exceto LGH110)

Exceto modelos com marcação 
de origem e modelos com sinal 
de onda senoidal

LGF com marcação de origem LGD, LGS, ID, SD

Entrada compatível Onda quadrada diferencial Onda quadrada diferencial com 
marcação de origem Digimatic

Quantidade de sensores 1
Peso Aprox. 400g

Un: mmDIMENSÕES
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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.

Série 542 - Contador para Linear Gage 
(Modelo de multi-funções, para montagem em painel)
Contador EB

• Julgamento de tolerância com 3 ou 5 passos, 
7 tipos de saída de tolerância independentes 
por canal.

• Com saída serial BCD para conexão com CLP, 
computador, etc.

• Medição dinâmica possível com saída 
analógica simplificada.

• Dimensões DIN (96×48mm) e configuração 
para montagem em painel para facilitar a 
integração ao sistema.
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ESPECIFICAÇÕES
Código No. 542-092-2 542-094-2 542-093-2
Erro de dígito ±1 dígito

Frequência máxima de entrada 1,25MHz (onda quadrada de 2 fases), velocidade de resposta 
depende do sensor.

Velocidade de resposta depende 
do sensor.

Resolução

0,01mm (±9999.99mm) / .0005" (±99.9995")
0,005mm (±999.995mm) / .00005" (±9.99995")
0,001mm (±999.999mm) / .00005" (±9.99995")

0,0005mm (±99.9995mm) / .000005" (±.999995")
0,0001mm (±99.9999mm) / .000005" (±.999995")

0,01mm (±9999.99mm) / .0005" (±99.9995")
0,005mm (±9999.995mm) / .00005" (±9.99995")
0,001mm (±999.999mm) / .00005" (±9.99995")

0,0005mm (±99.9995mm) / .000005" (±.999995")
0,0001mm (±99.9999 mm) / .000005" (±.999995")

Mostrador 6 dígitos mais sinal (LED verde)
Julgamento de tolerância 
(display)

Display de LED (3 níveis: Amarelo, Verde, Vermelho 
5 níveis: Amarelo, Amarelo piscante, Verde, Vermelho piscante, Vermelho)

Entrada 
/ Saída

Julgamento de 
tolerância (saída) L1 a L5, Coletor aberto

Sinal de saída Sinal de operação normal (NOM): coletor aberto

Sinal de entrada Preset, congelamento do mostrador, zera o pico, troca julgamento de tolerância, coletor aberto ou 
sinal de contato 0V (com/sem ponta de contato)

Interface

Serial BCD Formato bit serial, coletor aberto
Saída analógica 2,5V+ Contador × Resolução da tensão (25mV/2.5mV): Escala total 0 a 5V

Entrada/Saída 
Digimatic

 • Conectar ao presseter externo (No.02ADF180) torna mais fácil ajustar os limites de tolerância e o preset. 
    Nota - Esta função não está disponível quando se está conectado ao DP1-VA Logger.
 • Só pode ser conectado ao Mini-Processador DP1-VA Logger (No.264-505A).
 • A quantidade de níveis de tolerância pode ser aumentada conectando mais contadores EB-D.

Tensão de entrada 12 - 24V CC
Consumo elétrico 6W ou menos (500mA máx.) Disponibilize no mínimo 1A por unidade

Temperatura de operação 0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação) / –10 a 50°C (umidade relativa 20 a 80%, 
sem condensação)

Medidas externas 96 (L) × 48 (A) × 156 (P) mm

Sensor compatível
LGF, LGK, LGE, LGB

Exceto modelos com marcação de origem 
e modelos com sinal de onda senoidal.

LGF 
com marcação de origem LGS, LGD

Entrada compatível Onda quadrada diferencial Onda quadrada diferencial com marcação Digimatic
Quantidade de sensores 1
Peso Aprox. 400g Aprox. 400g Aprox. 400g

Un: mmDIMENSÕES

Funções
• Preset
• Saída com julgamento de tolerância (3/5-passos, 7 
tipos)
• Saída de valor limite (2 tipos independentemente 

para cada um dos 7 canais)
• Pico (máx., mín., diferença)
• Tipos de saída
(Serial BCD, Analógica simplificada, Digimatic)

Acessórios Opcionais
• Conector I/O: No.02ADB440
• Fonte AC: No.02ADN460
• Cabo AC: 02ZAA010*
• Cabo de conexão de terminal: No.02ADD930*
* Necessário ao utilizar a Fonte AC.
• Presseter
 As tolerâncias e o preset podem ser feitos facilmente.
 No.02ADF180 (inclui cabo de 2m)
 

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174
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Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

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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Série 542 - Contador para Linear Gage
Modelo de multi-funções, para montagem em painel
Contador EH

• Dois tipos disponíveis: 1 eixo e 2 eixos, que 
permitem cálculos de adição ou subtração 
entre os valores dos sensores.

• Contador multi-funções com ajuste do zero, 
preset, tolerância.

• RS-232C e USB são padrão do contador.  
Os dados podem ser transferidos para o 
computador (*USB é suportado apenas pelo 

SENSORPAK Mitutoyo).
• Até 12 sensores podem ser facilmente 

integrados com a função RS Link. Vide "Guia 
rápido de instrumentos de medição".

• Dimensões DIN (144×72mm) e configuração 
para montagem em painel para facilitar a 
integração ao sistema.

Acessórios Opcionais
• Conector I/O: No.02ADB440

Un: mm
DIMENSÕES

542-075 542-071

542-073 542-074 542-072

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 542-075* 542-071* 542-073* 542-074* 542-072*
Número de eixos exibidos 1 eixo 2 eixos
Erro de dígito ±1 dígito

Frequência máxima de entrada 2.5MHz (Onda quadrada de 2 fases)  1MHz (Onda senoidal de 2 
fases)  —

Resolução

0,01mm (±9999.99mm) / .0005" (±99.9995")
0,001mm (±999.999mm) / .00005" (±9.99995")

0,0001mm (±99.9999mm) / .000005" (±.999995") 
Selecionado automaticamente 

pelo sensor
 — 0.01 / 0.001μm

Mostrador 8 dígitos mais sinal (LED verde)

Julgamento de tolerância Display de LED (3 níveis: Amarelo, Verde, Vermelho 
5 níveis: Amarelo, Amarelo piscante, Verde, Vermelho piscante, Vermelho)

Interface

RS-232C/USB/seleção de parâmetros via Digimatic (apenas o DP-1VR pode ser utilizado)
(USB apenas com SENSORPAK)

Seleção de parâmetros de 3 passos, 5 passos, ou BCD 
Saída do julgamento total da tolerância (quando a função de tolerância está habilitada)

Saída analógica (1V-4V)

Entrada / 
Saída

Sinal de saída Sinal de operação normal (NOM): coletor aberto

Sinal de entrada Display BANK switching, ponto máximo, preset, congelamento do mostrador, congelamento por eixo:
 coletor aberto ou sinal de contato 0V (com/sem ponta de contato)

Tensão de entrada Fonte AC fornecida, ou 12 - 24V CC

Consumo elétrico 8,4W (máx. 700mA)
Disponibilize no mínimo 1A por unidade.

Temperatura de operação (umidade) 0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade) –10 a 50°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Medidas externas 144 (L) ×72 (A) ×156,7 (P) mm

Fonte CA / Cabo CA Fonte CA: No.02ADN460 / 
Cabo CA: No.02ZAA010*

Sensor compatível
LGE, LGF, LGK, LGB, LGM, LG, LGH (excetoLGH-110 )

Exceto modelos com marcação de origem e modelos com 
sinal de onda senoidal.

LGF com marcação de origem
LGB sinal de onda senoidal / 

Escala linear com sinal de onda 
senoidal

LGD, LGS, ID

Entrada compatível Onda quadrada diferencial Onda senoidal diferencial Digimatic 
Quantidade de sensores 1 2
Peso Aprox. 760g Aprox. 800g Aprox. 800g Aprox. 900g Aprox. 800g

* Para definir a tensão de uso do equipamento utilize o sufixo "A" para 127V e "D" para 220V.
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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.

Série 542 - Contador para 6 canais
EV-16P/Z/D

• Até 6 sensores podem ser conectados a 
um contador, extensível até 10 contadores 
(máximo de 60 sensores) usando a função 
RS Link* para facilitar a configuração de um 
sistema de medição multiponto.

• Diferentes modos de saída: I/O para 
julgamento de tolerância e segmento, saída 
BCD e RS-232C estão disponíveis.

• Medição normal, retenção de valor máximo 
e diferença entre sensores também estão 
disponíveis.

542-063 542-067 542-064

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 542-063 542-067 542-064
Quantidade de sensores 6

Frequência máxima de 
entrada

1.25MHz (onda quadrada de 2 
fases), velocidade de resposta 

depende do sensor.  
Vel. máxima de contagem: 5MHz 

1.25MHz (onda quadrada de 2 
fases), velocidade de resposta 

depende do sensor.  
Vel. máxima de contagem: 5MHz

Velocidade de resposta 
depende do sensor.

Erro de dígito ±1 dígito

Resolução

10μm (±999999.99mm) / .0005" (±9999.9995")
5μm (±999999.995mm) / .00005" (±999.99995")
0,5μm (±9999.9995mm) / .000005" (±.99.999995")*1

[Selecionável]

10μm (±999999.99mm) / .0005" (±9999.9995")
5μm (±999999.995mm) / .00005" (±999.99995")
1μm (±99999.999mm) / .00005" (±999.99995")

0.5μm (±9999.9995mm) / .000005" (±.99.999995")
[Selecionável]

Depende do sensor. 

Mostrador de LED 8 dígitos para parâmetros, 1 para erros
Mensagem de erro Velocidade máxima, erro de leitura, etc.
Display externo Display externo dedicado D-EV (opcional)
Quantidade de sensores 4

Entrada / 
Saída

Julgamento 
de tolerância 1 a 6 canais (L1, L2, L3), coletor aberto

Saída BCD  BCD paralelo (positivo/negativo-lógica verdadeira), coletor aberto

Sinal de saída Sinal de operação normal (NOM): coletor aberto

Sinal de 
entrada

Canal de saída (segmento em modo BCD), preset, cancelamento de valor de pico, faixa de transição, 
congelamento de valor de contagem, coletor aberto ou sinal de contagem sem voltagem (com ou sem 

ponto de contato)

Interface

RS-232C
Saída de dado medido e controle externo

Compatível com EIA RS-232C
Use cabo cruzado para posição inicial, (DTE) terminação de definições

RS link
Máximo de unidades conectadas: 10 (usando contador EF)

Comprimento do cabo de conexão: Máx. 10m (soma dos comprimentos dos cabos)
Tempo de transferência de dados: 1sec./60ch (com velocidade de 19200bps)

Tensão de entrada  12 - 24V CC, terminais com parafusos M3

Consumo elétrico 8,4W ou menos (700mA máx.)
Disponibilize no mínimo 1A por unidade

Temperatura de operação 
(umidade) 0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)

Temperatura de estocagem 
(umidade) –10 a 50°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)

Medidas externas 144 (L) × 72 (A) ×139 (P) mm
Peso Aprox. 910g Aprox. 910g Aprox. 830g
Acessórios padrão Pés de fixação (4), placas de conexão (4), parafusos de fixação M4×12 (8)
Entrada compatível Onda quadrada diferencial Digimatic

Sensor compatível

LGF, LGK, LGB, LG
Exceto modelos com marcação de 

origem e modelos com sinal de 
onda senoidal.

LGF com marca de origem LGD, LGS

*1: Disponível quando usado com D-EV. 
*2: D-EV é necessário ao selecionar a resolução de 0,1 μm.

Funções
• Controle externo (Ajuste do zero, preset, etc.)
• Mudança no sentido de contagem
• Exibição de erro
• Saída de julgamento de tolerância
• Diferentes modos de saída
   (RS-232C, BCD, I/O)
• Retenção de valor 
Valor máximo, valor mínimo, batimento, e diferença 
entre dois sensores
Soma, média, máximo, mínimo, e máxima amplitude

Acessórios Opcionais
• Display externo ID-EV: No.02ADD400
• Cabo Digimatic (0.5m): No.02ADD950
• Cabo Digimatic (1m): No.936937
• Cabo Digimatic (2m): No.965014
• Fonte AC: No.02ADN460
• Cabo AC: 02ZAA010*
• Cabo de conexão de terminal: No.02ADD930*
* Necessário ao utilizar a Fonte AC.

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174
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Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

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
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Code No.***-***
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Configuração do Sistema
O contador envia os dados dos sensores ao computador e ao display.
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139 1616
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144
pé de fixação (4 pcs., acessório padrão)

Placa de conexão (4 pcs., acessório padrão) M4×8, (8 pcs., acessório padrão)

DATASEL.MODE 18 2367LOAD
45

F E D C B A

RS LINKIN OUT

RS-232C
IO/BCD

DC12-24V

+V -V

INPUT

Err.

700mAMADE IN JAPAN

Serial No. ******
Model EV-16DCode No.***-***

Linear Gages

PC

CLP

Contador
D-EV

Contador
EV 

Contador
EH

Linear Gages

Saída RS-232C

Saída de julgamento de 
tolerância, saída BCD, saída de 
segmento e saída RS-232C

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174

Un: mm
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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.

-V
+V

-V+V

96 6.6 67 (11) 91.4

44
.448

OUT
000001EV-I02ADD400

MADE IN JAPAN
Serial No.
ModelCode No.

200mADC12-24V

IN
RS LIN

K

MODE P.SETFnDISP

GAGE

MAX MIN
TIR

UNIT +NG

GO

-NG

000001
EV-I
02ADD400

MADE IN JAPAN

Serial No.
Model
Code No.

200mA
DC12-24V

OUTIN RS LINK

Display para Contador EV
Display D-EV

• Display para contador EV.
• Permite a configuração do contador EV 

sem a necessidade de um computador 
ou outro equipamento.

• Permite mostrar o valor de cada sensor 
e o resultado da tolerância, resultado da 
tolerância de todos os sensores, detalhes 
de configuração e erros.

02ADD400

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 02ADD400
Conexões 1 contador EV por unidade
Dígitos 6 dígitos mais sinal (8 dígitos internamente para contador EV)

Display LED
Canais do display (também para exibição de resultado de julgamento): 3 (LED de 3 cores)

Modo do display (valor atual, valor máximo, valor mínimo, batimento): 2
Status display: 1 (2 cores)

Botões para configuração 4

Funções Seleciona canal, seleciona modo de medição (valor atual, valor máximo, valor mínimo, 
batimento), ajuste de parâmetros, preset, ajuste de tolerância

Entrada/Saída Conectores RS Link: 1 para entrada, 1 para saída
Mensagem de erro Velocidade limite, falha de comunicação, etc.
Alimentação Terminal (parafusos M3), 12 - 24V CC, 200mA
Temperatura de operação (umidade) 0 a 40°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de estocagem (umidade) –10 a 50°C (umidade relativa 20 a 80%, sem condensação)
Medidas externas 96(L)×48(A)×84.6(P)mm

DIMENSÕES Un: mm

Funções
• Controle externo (Ajuste do zero, preset, etc.)
• Mudança no sentido de contagem
• Exibição de erro
• Saída de julgamento de tolerância
• Diferentes modos de saída
   (RS-232C, BCD, I/O)
• Retenção de valor 
Valor máximo, valor mínimo, batimento e diferença 
entre dois sensores
Soma, média, máximo, mínimo e máxima amplitude

Acessórios Opcionais
• Cabo Digimatic (0,5m): No.02ADD950*1

• Cabo Digimatic (1mm): No.936937*1

• Cabo Digimatic (2m): No.965014*1

• Fonte CA: No.02ADN460
• Cabo CA: 02ZAA010*2

• Cabo de conexão de terminal: No.02ADD930*
*1: Necessário ao utilizar EV-16P/D/Z.
*2: Necessário ao utilizar a Fonte CA.

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174
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Linear Gage
Ideal para integração em ambientes agressivos, como em automações

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.

Software para leitura de dados para  EH, EV, VL
SENSORPAK

• Este software auxilia a transferir, para o 
computador, os dados de um contador 
de Linear Gage com porta serial (EH, EV), 
porta USB (EH), ou mesmo de um display 
de Litematic (VL).

• Podem ser processados até 60 canais.
• Diferentes cálculos aritméticos podem ser 

executados com os cálculos obtidos.
• Permite exportar os dados para planilhas 

no formato do MS-Excel.
• Diferentes formatos de gráficos para 

acompanhar os dados em tempo real.  

Para mais informações, 
ver catálogo específico E4174

ESPECIFICAÇÕES
Código No. 02NGB072

(Apenas Software)
02NGB073

(Software com cabo I/O)

Opções de exibição
Modos: Contador, gráfico de barras, indicador, gráfico de linhas (suporta diferentes medições simultâneas)

Resultado de julgamento de tolerância: Display colorido (verde/vermelho)
Sensores conectados: máx. 60 sensores

Funções de cálculo Soma, diferença, total, média, máximo, mínimo, batimento (máximo–mínimo), cálculo com constante
Máximo de 30 funções de cálculo (entre dois sensores)

Julgamento de 
tolerância total

Passa/Não-Passa (definindo os sensores usados para julgamento de tolerância total)
Sinal de saída Passa/Não-Passa com cabo I/O opcional

Funções de entrada Função de disparo, por meio de chave, temporizador, disparo externo
Frequência de entrada: Máx. 9999 vezes (com 60 sensores) a 60000 vezes (com 6 sensores)

Funções de saída Saída direta para planilha do Excel, arquivo CSV (compatível com MeasurLink)
Itens conectáveis Vários contadores Mitutoyo (aqueles compatíveis com RS Link)

Recomendações de 
computador

RAM: 1GB ou mais
HD: 100MB de espaço livre

OS: Windows XP,7(32 bit-apenas)

Idiomas suportados: inglês, alemão, francês e espanhol.
Manual do usuário: inglês.

Gráfico de linhas

Gráfico de indicadores

Tela de medição
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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.

Mesa de medição opcional p/ VL-50S-B
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Coluna

Porca de ajuste

Base

Base

Rosca de fixação
(4-M4×0.7)

Litematic 

Un: mmNo.957460

Medição de vidro

Chapas metálicas finas

Espessura de materiais não-metálicos

Exemplos de Aplicação

Acessórios Opcionais
• Pedal de acionamento: No.937179T
• Mesa de medição: No.957460*4

• Cabo Digimatic (1mm): No.936937*5

• Cabo Digimatic (2m): No.965014*5

• Peso: No.02AZE375*6

• Pontas de contato recomendáveis: 
     Ponta esférica, R2,5
     Ponta esférica de metal duro, ø7,5
     Ponta esférica de metal duro, ø10,5
     Ponta de metal duro tipo agulha, ø0,45
*4: Apenas para VL-50S-B. 
*5: Vide página G-34 para mais detalhes sobre RS 
link.
*6: Não aplicável para VL-50-100-B, VL-50S-100-B.

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.

318-221A

Série - 318 Litematic
VL-50-B/50S-B

• O Litematic é ideal para medição de peças que 
se deformam facilmente e peças de alta precisão 
com força extremamente baixa (0,01N).

• Modelos com força de 0,15N e 1N são aplicáveis 
para medições em geral, enquanto os modelos 
com força de 0,01N são ideais para materiais 
mais delicados e deformáveis.

• O fuso motorizado move-se automaticamente e 
para assim que a ponta de contato toca a peça. 
Então os valores máximo, mínimo e batimento 
são medidos sob força constante.

• Alta resolução de 0,01μm e ampla capacidade de 
medição 50mm.

• Modelo integrado VL-50-B e modelo com display 
separado VL-50S-B.

• A mesa fornecida com o VL-50-B é produzida 
em cerâmica, por isso livre de corrosão, sendo 
mais fácil manter e guardar.

• O fuso é de material de baixa expansibilidade 
térmica.
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ESPECIFICAÇÕES
Código No. 318-221A 318-222A 318-223A 318-226A 318-227A 318-228A
Modelo VL-50B VL-50-15-B VL-50-100-B VL-50S-B VL-50S-15-B VL-50S-100-B
Curso 0 a 50mm (0-2")
Resolução 0,01/0,1/1,0μm (.0000005"/.000005"/.00005")
Display 8 dígitos / 14mm de altura
Método de detecção Transdutor linear reflexivo
Exatidão (20°C)*1 (0,5+L/100)μm     L = comprimento medido em milímetros
Temperatura 
para garantia da 
exatidão*2

20 ± 1°C

Repetibilidade*1 =0,05μm
Força de medição*1 0,01N 0,15N 1N 0,01N 0,15N 1N

Vel Medição  2mm/s (.08"/s) ou 4mm/s (.16"/s) (selecionável)
Deslocamento 8mm/s (.3"/s)

Ponta de contato 
padrão Esfera de metal duro ø3mm (M2,5 (P=0,45)×5) No.901312

Mesa de medição ø100 (cerâmica, ranhurada, removível) —

Entrada Pedal de acionamento (acessório opcional)
Controle externo

Saída Digimatic, RS-232C (selecionável)
Alimentação 127-220V CC (dependendo da fonte CC)
Consumo Máx. 12 W (12V, 1A)

Acessórios Padrão Fonte AC: No.357651, Cabo de alimentação: No.02ZAA010
Chave allen (2 pç, para fixação da ponta de contato e remoção da trava)

*1: Medição normal utilizando a ponta de contato padrão. 
*2: Sob temperatura estabilizada, corrente de ar quente ou fria deve ser sempre evitada.

DIMENSÕES Un: mm


