Micrômetro de Varredura Laser
Medições sem contato, de alta velocidade e de alta precisão

Micrômetro de Varredura a Laser
Série 544 - LSM-6902H

Especiﬁcações

• O micrômetro de varredura a laser de 25mm de
Acessórios Opcionais
classe atinge a mais alta precisão de repetição do • Jogo de padrões para calibração (ø1,0, ø25,0):
No.02AGD180
mundo.
• Suporte ﬁxo: No.02AGD270
• Alta precisão conseguida através da adoção de
• Suporte ajustável: No.02AGD280
um motor de leitura de precisão.
• Unidade de saída Digimatic (2-ch): No.02AGC840
• Unidade de saída I/O secundária: No.02AGC880
• ± 0,5μm em toda a faixa de medição, e ainda
• Unidade de saída BCD: No.02AGC910
maior precisão ± 0,3(0,3+0,1 D)μm na faixa
• Papel térmico TP411-28CL/1Pack=10pçs: No.223663
estreita de linearidade garantida.
• Cabo de saída Digimatic: No.936937
• Ideal para medição de diâmetro externo do calibre • Pedal de acionamento: No.937179T
do pino e do calibre do plugue.

LSM-6902H
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Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-500S
• Capaz de realizar a medição de um diâmetro externo
de até 5μm*1.
• Fornece extrema exatidão de ±0,3μm por toda a
capacidade do equipamento (5μm a 2mm).
• Alta velocidade de medição com 3200 leituras/s.
Adequado na medição de linhas em alta velocidade ou
na medição de peças sujeitas a vibração.

544-499
polegada/mm
0,1 a 25mm (.004 - 1.0")
0,01 a 10μm (selecionável)
(.000001 - .0005")

Resolução

±0.045μm ø25mm
Gama inteira
±0.03μm ø10mm
Alcance médio
Gama inteira
±0,5μm (±.000020")
Linearidade*
(20°C)
Intervalo estreito ±(0,3+0,1 D) [D: mm]*5
Erro de posicionamento*3
±0,5μm (±.000020")
3×25mm
Faixa de medição*4
Número de digitalizações a laser
1600 vezes / seg
Comprimento de onda do laser
650nm (Visível)
112m/s
Velocidade de leitura do laser
Temperatura
0 a 40°C
Ambiente
RH 35 a 85% (sem
de operação
Umidade
condensação)

Repetibilidade*1
2

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio padrão) ao medir
um ø25mm no intervalo de 1,28 sec. (média de 1048 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição.
*3: Um erro devido à variação do posicionamento da peça tanto
na direção do eixo óptico quanto na direção de leitura.
*4: Área dada pela [direção do eixo óptico]×[direção de leitura]
*5: D=Diferênça em diâmetro entre o padrão de calibração e a
peça medida (Unidade: mm)
Contador
Com 16 mais 11 dígitos fluorescentes, e LEDs
Mostrador como guia de mensagens.
Segmentos 1 a 7 (1 a 3, transparentes) ou 1 a 255 arestas
Número de Média aritmética: de 1 a 2048/
Medições
Média em movimento: de 32 a 2048
Seleção de "valor alvo + tolerância", "tolerância
Julgamento inferior + tolerência superior", ou "Zona de
tolerância multi-limites com 7 classes".
Modo de
Em espera, Medição individual, Medição contínua
medição
Análise
Máximo, Mínimo, Média, Dispersão, (D.P.)
estatística
Dimensões
335 (L)×134 (A)×250 (P)mm
externas
Alimentação 100 - 240 V CA ±10%, 50W, 50/60Hz
I/F Padrão
RS-232C, I/O Analógica
Unidade de saída Digimatic (2 canais), unidade de
I/F Opcional saída I/O secundária com I/F analógica, BCD I/F.
Ambiente de 0 a 40°C, RH 35 a 85% (sem condensação)
operação
Dimensão nominal, setagem de amostras, seleção de dígitos
desnecessários, medição de objetos transparentes, medição
automática no modo de arestas, temporizador de saída,
eliminação de dados anormais, mudança SHL, julgamento
Outros
de grupos, medição simultânea, processamento estatístico,
referenciamento, função sonora, detecção automática de
peça (dimensão/posicionamento), zeramento e Offset
* Conexão de duas unidades de medição, medição de linha extra fina, e
alguns comandos de comunicação não estão disponíveis.

Sensor Systems

Acessórios Opcionais

High Accuracy Non-Contact Measuring System

• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:

LASER SCAN MICROMETER

Código No.
544-046
544-047

Características
Manual em Japonês
Manual em Inglês

• Jogo de padrões para calibração (ø0,1, ø2,0):
No.02AGD110
• Polias de alinhamento: No.02AGD200
• Soprador de ar: No.02AGD220
• Cabo de extensão de sinal ao contador:
Código No.
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C

G-31

Código do Conjunto
Unidade de Medição
Modelo
Capacidade de medição

Comprimento do cabo
5m
10m
15m

Catalog No. E13004

Non-contact measuring system combines
high-rate scanning (3200 scans/sec) with highly
accurate measurement

Ver Catálogo No. E13004 para mais detalhes
sobre Micrômetros de Varredura a Laser.

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

Cuidados com o Laser
Os Micrômetros de Varredura a Laser da Mitutoyo
utilizam laser visível de baixa potência para realizar
a medição. O laser é um dispositivo CLASSE 2, EN/
IEC60825-1 (2007). Etiquetas de explicação e aviso,
como a etiqueta mostrada abaixo, estão ﬁxadas ao
Micrômetro de Varredura a Laser onde necessário.

Código No.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*2
Exatidão (20°C)*3
Erro de posicionamento*4
Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Ambiente de Temperatura
operação
Humidade
Nível de proteção

*1: A capacidade de medição para objetos transparantes
será de 0,05mm a 2mm. Favor consultar a Mitutoyo
local para objetos com diâmetro inferior a 0,05mm.
A capacidade de medição será de 0,1mm a 2mm no
método de medição de 1 a 255 arestas ou quando
o método de detecção automática de peças for
ativado.
Caso utilize a entrada secundária para unidade de
medição no LSM-6200, a capacidade de medição
será de 0,05mm a 2mm.
*2: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio padrão)
ao medir um ø2mm no intervalo de 0,32 segundos
(média de 1024 vezes).
*3: Ao centro da capacidade de medição para
diâmetros externos em peças cilíndricas.
*4: Um erro devido à variação do posicionamento da
peça tanto na direção do eixo óptico quanto na
direção de leitura.

544-532
IEC, FDA
Versão em inglês
0,005 a 2mm*1
0,01 a 10μm (selecionável)
±0,03μm
±0,3μm
±0,4μm
1×2mm (0,005 a 2mm)
3200 leituras/s
650nm (Visível)
76m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem consendação)
IP64*6

*5: Área dada pela [direção do eixo óptico]×[direção de leitura].
*6: Caso a peça ou o vidro da janela na unidade de medição estiver sujo com água ou poeira, podem ocorrer erros de medição.
Nota: Quanto a função de medição de peças extra finas (FINE) for utilizada, não serão fornecidas mensagens de referência para os
seguintes parâmetros: medição dupla, designação de segmento, detecção automática de peça, ae jungamento de grupos.

• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:
Código No.
Características
544-047
Manual em Inglês

• Jogo de padrões para calibração (ø0,1, ø10,0):
No.02AGD120
• Polias de referência: No.02AGD210
• Suporte ajustável: No.02AGD400
• Soprador de ar: No.02AGD230
• Suporte ﬁxo: No.02AGD270
• Cabo de extensão de sinal ao contador:

Código No.
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C

Comprimento do cabo
5m
10m
15m

• Fornece excelente exatidão de ±0,5μm em toda a
capacidade de medição (0,05 a 10mm).
• Exatidão de ±(0,3+0,1 D)μm em capacidades
estreitas, para medições de alta precisão.
• Alta velocidade de medição com 3200 leituras/s.
Adequado na medição de linhas em alta velocidade ou
na medição de peças sujeitas a vibração.

Especiﬁcações
Código No.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Em toda a capacidade
Exatidão*2 (20°C)
Pequenas capacidades
Erro de posicionamento*4

544-534
IEC, FDA
Versão em inglês
0,05 a 10mm
0,01 a 10μm (selecionável)
±0,04μm
±0,5μm
±(0,3+0,1 D)μm*3
±0,5μm
2×10mm (ø0,05 a ø0,1mm)
4×10mm (ø0,1 a ø10mm)
3200 leituras/s
650nm (Visível)
113m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem condensação)
IP64*6

Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Temperatura
Ambiente de
operação
Umidade
Nível de Proteção

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio
padrão) ao medir um ø10mm no intervalo de
0,32 segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição para
diâmetros externos em peças cilíndricas.
*3: D=Diferença em diâmetro entre o padrão de
calibração e a peça medida (Unidade: mm)
*4: Um erro devido à variação do posicionamento
da peça tanto na direção do eixo óptico
quanto na direção de leitura.
*5: Área dada pela [direção do eixo
óptico]×[direção de leitura].
*6: Nível de proteção fornecido na parte interior.
Caso a peça ou o vidro da janela na unidade
de medição estiver sujo com água ou poeira,
podem ocorrer erros de medição.

Dimensões

• Cabo de extensão do relé:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGC150A
1m

Unidade: mm

50
22

Furo ø3,1, profundidade 6
(ponto de medição)
6
8-M3

18.5

• Contador Multifuncional, LSM-6200:
Código No.
Mostrador
Características
544-072A mm/pol Inglês
Manual em Inglês
* Para determinar o cabo de alimentação, adicione
um dos seguintes sufixos ao código.: A para UL/
CSA, D para CEE, DC para CCC, E para BS, F para
SAA, K para KC, C e Não adicione sufixo para PSE.

40

40

70 min
Espaço
para cabo

150

40

230
123

39

Capacidade de medição
40

20

10

8

68
Max. 100
34 34*7
8
4

57.5
84
104

Cabo de sinal

15.5

42
53
64

10.5

Acessórios Opcionais

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-501S

Emissor
Cabo do Relé

Base

157

73

Receptor
Posição de medição

Ver Catálogo No. E4156 para mais detalhes
sobre Micrômetros de Varredura a Laser.

M4, 8 de profundidade (×3)
9.5

30

Furo ø3,1 ,
Até o Receptor Furo ø3,1,
6 de profund.
6 de profundidade
(Comprimento: 0,6m)
Dimensões quando desconectado (vista inferior)

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.

9.5

38.5

14.5

40.5

9.5

110
M4, 8 de prof. (×3)

G-32

<Peso>
Unidade emissora: 0,7kg
Unidade receptora: 0,4kg
Base: 0,3kg
Cabo de sinal (5m): 0,5kg
*7: Extensível até 66mm.

G

Micrômetro de Varredura Laser
Medições sem contato, de alta velocidade e de alta precisão
Acessórios Opcionais

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-503S

• Contador Multifuncional, LSM-6200:
Código No.
Mostrador
Características
544-072A mm/pol Inglês
Manual em Inglês
* Para determinar o cabo de alimentação, adicione
um dos seguintes sufixos ao código: A para UL/CSA,
D para CEE, DC para CCC, E para BS, F para SAA, K
para KC, C e não adicione sufixo para PSE.

• Garante exatidão de ±1,0μm em toda a
capacidade de medição (0,3 à 30mm).
• Exatidão de ±(0,3+0,1 D)μm em
capacidades estreitas, para medições de
alta exatidão.
• Alta velocidade de medição com 3200 leituras/s.
Adequado na medição de linhas em alta
velocidade ou na medição de peças sujeitas a
vibração.

• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:
Código No.
544-046
544-047

Especiﬁcação

• Cabo de extensão do relé:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGC150A
1m
02AGC150B
3m
02AGC150C
5m
50
22

6

Unidade: mm
42
53
68

10.5

8-M3

18.5

(Posição de medição)

202
48

48

355
130

Espaço
para
cabo

Max. 350
170

50*7
8

80
8

Unidade Emissora

10

55

42
Unidade
Receptora

Faixa de Medição

20

90
110

42

57

259

70 min

12 30

Cabo de sinal

Base
65.5
250

95.5

Cabo do Relé

84.5

46

54.5
105

M4, 8 de profund., furo ø3,3 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)
150

90

M4, 8 de profundidade, furo ø3,3 (×2)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)

57

41

Faixa de Medição
9.5 9.5

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio padrão) ao medir um ø10mm no intervalo de
0,32 segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição para diâmetros externos em peças cilíndricas.
*3: D=Diferença em diâmetro entre o padrão de calibração e a peça medida (Unidade:
mm)
*4: Um erro devido à variação do posicionamento da peça tanto na direção do eixo óptico
quanto na direção de leitura.
*5: Área dada pela [direção do eixo óptico]×[direção de leitura].
*6: Nível de proteção fornecido na parte interior. Caso a peça ou o vidro da janela na
unidade de medição estiver sujo com água ou poeira, podem ocorrer erros de medição.

Dimensões

15.5

±1,5μm
1×2mm (0,05 a 2mm)
3200 leitura/s
650nm (Visível)
226m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem
condensação)
IP64*6

5.5 80
57.5

±(0,6+0,1 D)μm*3

Comprimento do cabo
5m
10m
15m
20m

14.5

±1,0μm

Código No.
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C
02AGN780D

9.5

Nível de Proteção

544-536
IEC, FDA
Versão em inglês
0,3 a 30mm
0,02 a 100μm (selecionável)
±0,11μm

• Jogo de padrões para calibração (ø0,1, ø30,0):
No.02AGD130
• Suporte ajustável: No.02AGD490
• Soprador de ar: No.02AGD240
• Suporte ﬁxo: No.02AGD270
• Cabo de extensão de sinal ao contador:

ø3.1, prof. 6 M4, prof. 8 (×3)
ø3.1, prof. 6 M4, prof. 8 (×3)
Até o Receptor
(Comprimento: 1,4m) (Furo de Refer.) P/ base de montagem (Furo de Refer.) P/ base de montagem
Dimensão quando desconectado (vista inferior)

Unidade: mm

7

42
58
70

10.5
258
90

70min

90

540
273
8 Faixa de Medição

7 97
66

Emissor

110*7
20 8

82

Base
87

168.5

87
348

Cabo do Relé

115.5
192

71

M5, 10 de profundidade, furo ø4,2 (×2)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)

M5, 10 de profund., furo ø4,2 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)

Faixa de Medição

Até ao Receptor
ø3.1, prof. 6
(Comprimento: 1,4m) (Furo de Refer.)

121

63

9.5

14.5

174.5

9.5

162

Receptor 42

110
130

163

20

Max. 700

185

60

Espaço
do
Cabo

42

102

360

12

Cabo de sinal

15.5

• Garante exatidão de ±3,0μm em toda a capacidade de medição (1 a 60mm).
• Exatidão de ±(1,5+0,5 D)μm em capacidades estreitas, para medições de alta
precisão.
• Alta velocidade de medição com 3200 leituras/s. Adequado na medição de
linhas em alta velocidade ou na medição de peças sujeitas à vibração.

100
50
22

(Posição de medição)
12-M3

M5, prof.10 (×3)
P/ base de montagem

ø3.1, prof.6
(Furo de Refer.)

M5, prof.10 (×3)
P/ base de montagem

Dimensão quando desconectado (vista inferior)

G-33

<Peso>
Unidade emissora: 1,1kg
Unidade Receptora: 0,6kg
Base: 0,5kg
Cabo de sinal (5m): 0,5kg
*7: Extensível até 270mm

18.5

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-506S
Dimensões

9.5

G

Código No.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Em toda a
capacidade
Extidão*2
(20°C)
Pequenas
capacidades
Erro de posicionamento*4
Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Temperatura
Ambiente de
operação
Umidade

Características
Manual em Japonês
Manual em Inglês

<Peso>
Unidade Emissora: 1,4kg
Unidade Receptora: 0,8kg
Base: 0,8kg
Cabo de sinal (5m): 0,5kg
*7: Extensível até 537mm

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.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Em toda a capacidade
Exatidão*2
(20°C)
Pequenas capacidades
Erro de posicionamento*4
Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Ambiente de Temperatura
operação
Umidade
Nível de proteção

Acessórios Opcionais
• Contador Multifuncional, LSM-6200:
Código No.
Mostrador
Características
544-072A mm/pol Inglês
Manual em Inglês
* Para determinar o cabo de alimentação, adicione
um dos seguintes sufixos ao código: A para UL/CSA,
D para CEE, DC para CCC, E para BS, F para SAA, K
para KC, C e não adicione sufixo para PSE.

• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:
Código No.
Características
544-047
Manual em Inglês

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio
padrão) ao medir um ø10mm no intervalo
de 0,32 segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição para
diâmetros externos em peças cilíndricas.
*3: D=Diferença em diâmetro entre o padrão
de calibração e a peça medida (Unidade:
mm)
*4: Um erro devido à variação dno
posicionamento da peça tanto na direção
do eixo óptico quanto na direção de leitura.
*5: Área dada pela [direção do eixo
óptico]×[direção de leitura].
*6: Nível de proteção fornecido na parte
interior. Caso a peça ou o vidro da janela
na unidade de medição estiver sujo com
água ou poeira, podem ocorrer erros de
medição.

544-538
IEC, FDA
Versão em inglês
1 a 60mm
0,05 a 100μm (selecionável)
±0,36μm
±3μm
±(1,5+0,5 D)μm*3
±4μm
20×60mm (1 a 60mm)
3200 leituras/s
650nm (Visível)
452m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem condensação)
IP64*6

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-512S
• Garante exatidão de ±6,0μm em toda a

• Jogo de padrões para calibração (ø1, ø60,0):
No.02AGD140
• Suporte ajustável: No.02AGD520
• Soprador de ar: No.02AGD250
• Cabo de extensão de sinal ao contador:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGN780A
5m
02AGN780B
10m
02AGN780C
15m
02AGN780D
20m

capacidade de medição (1 a 120mm).
• Exatião de ±(4+0,5 D)μm em capacidades
estreitas, para medições de alta precisão.
• Alta velocidade de medição com 3200
leituras/s. Adequado na medição de linhas
em alta velocidade ou na medição de
peças sujeitas a vibração.

Especiﬁcações
Código No.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Em toda a
capacidade
Exatidão*2
(20°C)
Pequenas
capacidades
Erro de posicionamento*4
Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Temperatura
Ambiente de
operação
Umidade

• Cabo de extensão do relé:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGC150A
1m
02AGC150B
3m
02AGC150C
5m

Cuidados com o Laser
Os Micrômetros de Varredura a Laser da Mitutoyo
utilizam laser visível de baixa potência para realizar
a medição. O laser é um dispositivo CLASSE 2, EN/
IEC60825-1 (2007). Etiquetas de explicação e aviso,
como a etiqueta mostrada abaixo, estão ﬁxadas ao
Micrômetro de Varredura a Laser onde necessário.

544-540
IEC, FDA
Versão em inglês
1 a 120mm
0,1 a 100μm (selecionável)
±0,85μm
±6μm
±(4,0+0,5 D)μm*3
±8μm
30×120mm (1 à 120mm)
3200 leituras/s
650nm (Visível)
904m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem
condensação)
IP64*6

Nível de proteção
ø3.1

200
100

Unidade: mm

19

48
68
80

8

(Posição de medição)
8-M4

18.5

Dimensões

*1: Determinado pelo valor de ±2
( : desvio padrão) ao medir um
ø10mm no intervalo de 0,32
segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao cetro da capacidade de
medição para diâmetros externos
em peças cilíndricas.
*3: D=Diferança em diâmetro entre
o padrão de calibração e a peça
medida (Unidade: mm)
*4: Um erro devido à variação dno
posicionamento da peça tanto na
direção do eixo óptico quanto na
direção de leitura.
*5: Área dada pela [direção do eixo
óptico]×[direção de leitura].
*6: Nível de proteção fornecido na
parte interior. Caso a peça ou
o vidro da janela na unidade de
medição estiver sujo com água ou
poeira, podem ocorrer erros de
medição.

7

312
150

88
400

Acessórios Opcionais

150

Cabo de sinal
70 min

• Contador Multifuncional, LSM-6200:
321

272

107

Código No. Mostrador
Características
544-072A mm/pol Inglês Manual em Inglês
* Para determinar o cabo de alimentação, adicione
um dos seguintes sufixos ao código: A para UL/
CSA, D para CEE, DC para CCC, E para BS, F para
SAA, K para KC, C e não adicione sufixo para PSE.

120
146

48

Receptor

162
192

9 Faixa de medição

131*7
30 9

146

Max. 700
190

Emissor

30

9

9

84

48

Espaço
do
cabo

700

Base
Cabo do Relé

96

96

263

137

52
238

462

M6, 12 de profundidade, furo ø5 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)

M6, 12 de profund., furo ø5 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)

8

144

Código No.
544-047

Características
Manual em Inglês

85

19

M6, prof. 12 (×3)
P/ base de montagem
8

256

Faixa de medição
19

192

M6, prof. 12 (×3)
P/ base de montagem

• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:

ø3.1, prof. 6
ø3.1, prof. 6
Até o Receptor
(Furo de Refer.)
(Furo de Refer.)
(Comprimento: 1,4m)
Dimensão quando desconectado (vista inferior)

• Jogo de padrões para calibração (ø20, ø120,0):
No.02AGD150
• Soprador de ar: No.02AGD260
• Cabo de extensão de sinal ao contador:

<Peso>
Unidade Emissora: 3,0kg
Unidade Receptora: 1,2kg
Base: 1,8kg
Cabo de sinal (5m): 0,5kg
*7: Extensível até 510mm

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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Micrômetro de Varredura Laser
Medições sem contato, de alta velocidade e de alta precisão
Código No.
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C
02AGN780D

Comprimento do cabo
5m
10m
15m
20m

• Cabo de extensão do relé:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGC150A
1m
02AGC150B
3m
02AGC150C
5m

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - LSM-516S
• Garante exatidão de 7μm em toda a
capacidade de medição (1 a 160mm).
• Exatidão de ±(4,0+2,0 D)μm em capacidades
estreitas, para medições de alta precisão.
• Alta velocidade de medição com 3200
leituras/s. Adequado na medição de linhas
em alta velocidade ou na medição de peças
sujeitas a vibração.

544-542
IEC, FDA
Versão em inglês
1 a 160mm
0,1 à 100μm (selecionável)
±1,4μm
±7μm
±(4,0+2,0 D)μm*3
±8μm
40×160mm (1 a 160mm)
3200 leituras/s
650nm (Visível)
1206m/s
0 a 40°C
RH 35 a 85% (sem
condensação)
IP64*6

Nível de proteção

200
100

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio
padrão) ao medir um ø10mm no intervalo
de 0,32 segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição para
diâmetros externos em peças cilíndricas.
*3: D=Diferença em diâmetro entre o padrão
de calibração e a peça medida (Unidade:
mm)
*4: Um erro devido à variação do
posicionamento da peça tanto na direção
do eixo óptico quanto na direção de
leitura.
*5: Área dada pela [direção do eixo
óptico]×[direção de leitura].
*6: Nível de proteção fornecido na parte
interior. Caso a peça ou o vidro da janela
na unidade de medição estiver sujo com
água ou poeira, podem ocorrer erros de
medição.

• Jogo de padrões para calibração (ø20, ø160,0):
No.02AGM300
• Cabo de extensão de sinal ao contador:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGN780A
5m
02AGN780B
10m
02AGN780C
15m
02AGN780D
20m
• Cabo de extensão do relé:
Código No.
Comprimento do cabo
02AGC150A
1m
02AGC150B
3m
02AGC150C
5m

Cuidados com o Laser
Os Micrômetros de Varredura a Laser da Mitutoyo
utilizam laser visível de baixa potência para realizar
a medição. O laser é um dispositivo CLASSE 2, EN/
IEC60825-1 (2007). Etiquetas de explicação e aviso,
como a etiqueta mostrada abaixo, estão ﬁxadas ao
Micrômetro de Varredura a Laser onde necessário.

Unidade: mm

20.5

ø3.1 (Posição de medição)
8-M4

37

74
100
120

8

Dimensões

9
350

250

170
880

218

25

87.5
M6, 12 de profundidade, furo ø5 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)
360
M6, 12 de profund., furo ø5 (×3)
Para montagem lateral (o mesmo atrás)
13 136
400Note1

306
520

88

206

41
8

10

41

200

8

M6, prof. 12 (×3)
P/ base de montagem

224
249

208
9

9
100 107

• Jogo de padrões para calibração (ø1, ø60,0):
No.02AGD170

200
8.7

160

200
8.7 40
Faixa de medição

Acessórios Opcionais

160

400

320

208

Espaço
do
cabo

110

600

Min. 70

10

G

• Contador Multifuncional, LSM-6200:
Código No.
Mostrador
Características
544-071
mm/E Japonês Manual em Japonês
544-071*
mm/E Inglês
Manual em Inglês
544-072* mm/pol Inglês
* Para determinar o cabo de alimentação, adicione
um dos seguintes sufixos ao código: A para UL/CSA,
D para CEE, DC para CCC, E para BS, F para SAA, K
para KC, C e não adicione sufixo para PSE.
• Mostrador de fácil operação, LSM-5200:
Código No.
Características
544-046
Manual em Japonês
544-047
Manual em Inglês

Especiﬁcações
Código No.
Normas de laser aplicadas
Manual do usuário
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Exatidão*2 Em toda a capacidade
(20°C)
Pequenas capacidades
Erro de posicionamento*4
Faixa de medição*5
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser
Temperatura
Ambiente de
operação
Humidade

Acessórios Opcionais

M6, prof. 12 (×3)
P/ base de montagem

ø3.1 furo, prof. 6
(Furo de Refer.)
Nota1: Distância entre unidade receptora e unidade emissora: de 400mm a 800mm

Posição de medição

G-35

Ver Catálogo No. E4156 para mais detalhes
sobre Micrômetros de Varredura a Laser.

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.

Micrômetro de Varreduta Laser (Modelo com Contador Integrado)
Série 544 - LSM-9506
• Alta exatidão de ±2,5μm,
contador integrado com várias
funções equivalentes ao contador
multifuncional.

Espaço do cabo
80

Dimensões
10

150
100
50
22

ø3.1 (Posição de medição)

Especiﬁcações
Código No.
Modelo
Capacidade de medição
Resolução
Repetibilidade*1
Exatidão*2 (20°C)

15.5

180

100
120

60

10.5

10

12-M3

Unidade: mm

83
382

97
180

85

Erro de posicionamento*3
(eixo óptico/direção de leitura)

82

Faixa de medição*4
Taxa de leitura
Comprimento de onda do laser
Velocidade de leitura do laser

647
100
11

100
10 8

40 52.5

98

Mostrador
Faixa de medição

25

Cuidados com o Laser
Os Micrômetros de Varredura a Laser da Mitutoyo
utilizam laser visível de baixa potência para realizar
a medição. O laser é um dispositivo CLASSE 2, EN/
IEC60825-1 (2007). Etiquetas de explicação e aviso,
como a etiqueta mostrada abaixo, estão ﬁxadas ao
Micrômetro de Varredura a Laser onde necessário.

11

11

52

8

202

60

365

172

13.5

Interface padrão
Interface opcional
Alimentação
Ambiente de operação

544-116**
polegada/mm
.02” - 2.36”/0,5 - 60mm
.000002” - .005/0,00005 - 0,1mm
±0,6μm (±.00003")
±2,5μm (±.0001")
±2,5μm (±.0001")
L: Distância entre o centro da peça e o centro
do eixo óptico
±5x60mm (±.2x2.36")
1600 leituras/s
650nm (Visível)*5
226m/s (8900" / s)
16 dígitos por matriz de pontos (linha superior) +
7 segmentos 11 dígitos (coluna inferior), LEDs de
referência
RS-232C, Porta de saída Digimatic (1 canal)
Não possui
100V-240V CA ±10%, 40VA, 50/60Hz
0 a 40°C, RH 35 to 85% (sem condensação)

*1: Determinado pelo valor de ±2 ( : desvio padrão) ao medir um ø10mm no
intervalo de 0,32 segundos (média de 1024 vezes).
*2: Ao centro da capacidade de medição para diâmetros externos em peças
cilíndricas.
*3: D=Diferença em diâmetro entre o padrão de calibração e a peça medida
(Unidade: mm)
*4: Um erro devido à variação do posicionamento da peça tanto na direção do
eixo óptico quanto na direção de leitura.
*5: Laser semicodutor de escaneamento FDA Classe II (544-116-1A)/IEC Classe 2
(Todos os modelos, exceto 544-116-1A)
(Potência máxima: 1.0mW)
** Para determinar o cabo de alimentação, adicione um dos seguintes sufixos ao
código: D para CEE, DC para
CCC, E para BS, K para KC, C e não adicione sufixo para PSE.

Micrômetro de Varredura Laser (Contador Multifuncional)
Série 544 - LSM-6200

Especiﬁcações
*1: A capacidade de medição será de
544-072*
0,1mm a 2mm o modo de mediçvão
polegada/mm
de 1 a 255 arestas ou na ativação da
Com 16 dígitos mais 11 dígidos fluorescentes, e LEDs
Mostrador
detecção automática de peça com as
como guia de mensagens
unidades de medição 544-531, 544Segmentos
1 a 7 (1 a 3, transparente) ou 1 a 255 arestas*1
532.
Média aritmética: de 2 a 2048/ Média em movimento: de
Cada função possui seu limite de
32
a
2048
combinação.
Número de medições
(a média aritmética varia de 16 a 2048 ao utilizar os *2: A capacidade será de 50μm a 2mm
modelos 544-531, 544-532)
ao usar 544-531, 544-532. Para
Seleção de "valor alvo + tolerância", "tolerância inferior
tamanhos menores, entre em contato
Julgamento de
+
tolerância
superior",
ou
"zona
de
tolerância
multicom a Mitutoyo mais próxima.
tolerância
limites com 7 classes".
* Para determinar o cabo de
Modo de Medição
Em espera, Medição individual, Medição contínua
alimentação, adicione um dos
Análise estatística
Máximo, Mínimo, Média, Dispersão, (D.P.)
seguintes sufixos ao código: A para
Dimensões
335 (L)×134 (A)×250 (P)mm
UL/CSA, D para CEE, DC para
CCC, E para BS, F para SAA, K para
Alimentação
100 - 240 V CA ±10%, 40VA, 50/60Hz
KC, C e não é necessário sufixo para
I/F Padrão
RS-232C, I/O Analógica
Unidade de saída Digimatic (2 canais), unidade de saída I/ PSE.
I/F Opcional
** Não pode ser conectado ao 544O secundária com I/F analógica, BCD I/F.
495, 544-496.
Ambiente de operação
0 a +45°C, RH 35 à 85% (sem condensação)
** Modelos antigos como o 544-451
Dimensão nominal, setagem de amostras, seleção de
não podem ser conectados. vv
dígitos desnecessários, medição de objetos transparentes*2,
medição do diâmetro de peças com número ímpar
de arestas de corte (como fresas de topo), medição
automática no modo de arestas, temporizador de saída,
Outros
eliminação de dados anormais, mudança SHL, julgamento
de grupos, medição simultânea, processamento estatístico,
referenciamento, função sonora, detecção automática de
peça (dimensão/posicionamento)*1, zeramento/Offsett e
medição dupla (opcional).
Código No.
Modelo

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.

• Com 2 eixos, este contador permite que a medição
de 2 itens seja mostrada simultaneamente.
• Capaz de realizar análises estatísticas, como:
média, valor máximo, valor mínimo, amplitude
(máximo - mínimo).
• Medição de segmentos (7 pontos) ou medição de
arestas (1 a 255 arestas) podem ser selecionadas.
• Função de eliminação de valores anormais já
instalada no equipamento.
• Podem ser armazenados até 100 valores de
tolerância, valores nominais ou conﬁgurações.
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Micrômetro de Varredura Laser
Medições sem contato, de alta velocidade e de alta precisão

Micrômetro de Varredura Laser (Contador para montagem em painéis)
Série 544 - LSM-5200

Dimensões

197.1

Frente

Lateral

(20.5)

Unidade: mm

68
(Caixa de alumínio)

(4.4)

72

144

*240.3 + (t—0.6)

• Um controlador compacto que pode ser usado para a conﬁguração de
várias unidades.
• Capaz de cv onexão simples com um PC via USB.
• Mostrador projetado para montagem em painel.
• Saída analógica e RS-232C são acessórios padrão.
• Função para medição de peças com número ímpar de arestas e
medição simultânea.

138 (Caixa de alumínio)

0
68 +0.7

Traseira

138+10

140.4
base para montagem do suporte
Superior
Espessura do painal: 1.6mm ate 6mm

Especiﬁcações
Código No.
Mostrador
Segmentos

G

Número de medições
Julgamento de Tolerância
Modo de medição
Análise estatística
Dimensões externas
Alimentação*3
I/F Padrão
Ambiente de operação
Ambiente de
armazenamento

Outros

Peso

Dimensões de abertura de montagem do painel (DIN 43 700-144×76)
Espessura do painel: 1.6mm até 6mm
Peso: 1.4kg

544-047
Com 9 dígitos mais 8 dígitos de LED, LEDs como guia de
mensagens
1 a 7 (1 a 3, transparentes) ou 1 a 255 arestas*1
Média aritmérica: de 4 a 2048; Média em movimento: de
32 a 2048
(A média aritmética varia de 16 a 2048 ao utilizar o LSM500S.)
Seleção de "valor alvo ± valor de tolerância" ou "limite
inferior/limite superior".
Em espera, Medição individual, Medição contínua
Os resultados dos cálculos são enviados via USB ou RS232C.
144 (L)×72 (A)×197,1 (P)mm
24V CC ±10%, 1,3A ou maior
USB2.0, RS-232C, I/O analógica
0 a 40°C, RH 35 a 85% (sem condensação)
−20 a 70°C, RH 35 a 85% (sem condensação)
Medição do diâmetro de peças com número ímpar de arestas
de corte (como fresas de topo), medição simultânea, dimensão
nominal, setagem de amostras, seleção de dígitos desnecessários,
medição de objetos transparentes*2, detecção automática de peça
(dimensão/posicionamento)*1, eliminação de dados anormais,
referenciamento, processamento estatístico (ao utilizar USB, RS232C), temporizador de saída, medição automática no modo de
arestas, Presetagem. Note que todas as funções são limitadas em
suas possibilidades de combinação. Ver manual do usuário para
mais detalhes.
1,4 kg

*1: A capacidade de medição será de 0,1mm a 2mm o modo de medição de 1 a 255 arestas ou na ativação da detecção automática de
peça com as unidades de medição 544-531, 544-532.
Cada função possui seu limite de combinação.
*2: A capacidade será de 50μm a 2mm ao usar 544-531, 544-532. Para tamanhos menores, entre em contato com a Mitutoyo mais próxima.
*3: É necessário fornecer separadamente a alimentação de 24V CC (fonte de uso comercial).
Note 1: Não pode ser conectado ao 544-495, 544-496.
Note 2: Modelos antigos como o 544-451 não podem ser conectados.
Note 3: Para a comunicação USB com o PC, é necessário um driver dedicado. Para mais detalhes, contate a Mitutoyo mais próxima.
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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.

Micrômetro de Varredura Laser (Contador)
Série 544 - Acessórios Opcionais
Exemplos de Medição

LSMPAK

Medição multipontos em rolos de impressora

• Este software consegue importar os dados
de medição do contador LSM-5200 ao PC,
permitindo que seja construída uma ampla
variedade de sistemas de medição.
• Capaz de processar um máximo de 10 canais
de dados simultaneamente (conexão por HUB
USB).
• Capaz de realizar cálculos entre os canais,
análises estatísticas, saída de dados medidos
em arquivo.
• Equipado com diversas funções como mostrar
o valor contado, o gráﬁco e os resultados de
cálculo.

LSMPAK

544-047

Produtos comerciais,
assim como USB HUBs e
cabos, estão disponíveis
para conexão com
contadores.

544-531, 532

Especiﬁcações
Código No.
Modelos aplicados
Funções

Amostra de Amostra

Configuração
Funções de medição
Funções de cálculo
Julgamento GO/NG
Interface
Máxima conexão
OS
CPU
Ambiente de Memória
operação (PC) Espaço livre de
HD
Mostrador

02NGA002 (Inglês)
02NGA003 (Coreano)
02NGA004 (Alemão)
Contador: 544-047 (Ver. 1.004A ou superior)
Unidade de medição: série 544-531, 532
Máximo de 12 janelas (contador, medidores, cartas, julgamento de tolerância)
Presetagem, saída de dados, medição de amostra, mudança de resolução, julgamento de
tolerância, medição de peças com lados ímpares e medição simultânea.
*Cada função possui seus limites de combinação.
Medição individual, medição contínua e repetição individual automática
Operações aritméticas, máximo, mínimo, capacidade, média e total
(qualquer combinação disponível)
3 passos (–NG, GO, +NG)
USB2.0 (recomenda-se conexão de alta velocidade)
10 unidades
Windows XP, 7 (32 bits)
Recomenda-se Pentium 4, 2GHz ou superior
1GB ou superior
500MB ou superior
Recomenda-se 124×768 pontos, cores verdadeiras (32 bits) ou superior

Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - Acessórios Opcionais
Jogo de padrões
• Conjunto padrão de calibre de
para calibração
cilindro adequado para calibração de
Micrômetros de Varredura a Laser.
• Diâmetros nominais do medidor
(1 a 160 mm) são os dados em
Especiﬁcações.

Especifcações
Modelo a ser calibrado 544-495, 544-496 544-531, 544-532 544-533, 544-534 544-535, 545-536 544-537, 544-538 544-539, 544-540 544-541, 544-542 544-115, 544-116
Código do Jogo
02AGD180
02AGD110
02AGD120
02AGD130
02AGD140
02AGD150
02AGM300
02AGD170
Base
02AGD181
02AGD111
02AGD121
02AGD131
02AGD141
02AGD151
02AGM320
02AGD171
Configuração
ø1: 02AGD920
ø0,1: 958200
ø0,1: 958200
ø1: 02AGD920
ø1: 02AGD920
ø20: 229730
ø20: 229730
ø1: 02AGD920
Padrões
(Código No.)
ø25: 02AGD963
ø2 : 958202
ø10: 229317
ø30: 02AGD961 ø60: 02AGD962
ø120: 234072 ø160: 02AGM303 ø60: 02AGD962
Estojo
02AGD190
958203
958203
02AGD980
02AGD980
02AGD990
02AGM310
02AGD970

Suporte Fixo
Exemplos de Medição
• Rolo de uma máquina copiadora

Exemplo de instalação (LSM-902)

• De fácil montagem, permite o ajuste da
altura da peça para realizar medições de
alta precisão.
• Pino padrão ou calibrador tampão

Especiﬁcações
Modelo
Código No.

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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544-535, 544-536
544-495, 544-496
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Micrômetro de Varredura Laser
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Suporte ajustável
• O mecanismo de deslizamento vertical/horizontal
permite a fácil medição em diferentes diâmetros.
• Adequado para garantir a qualidade na
medição de pinos padrão de alta precisão.

Melhores conﬁgurações
Jogo Básico

Código No.
Modelo
Acessórios padrão
Capacidade de medição (mm)
0,1 - 25
02AGD280
544-495, 544-496
Bloco
em
"V"
(02AGD420),
2
pçs
02AGD400
544-533, 544-534
0,05 - 10
Limitador (02AGD430), 1 pc
(1) Unidade Principal
02AGD490
544-535, 544-536
0,3 - 30
(2) Bloco em "V"
1 - 60
02AGD520
544-537, 544-538
Bloco em "V" A (02AGD550), 2 pçs
(3) Limitador
Bloco em "V" B (02AGD550), 1 pç
02AGD370
0,5 - 60
544-115, 544-116
Bloco em "V" C (02AGD570), 1 pç
02AGD680
0,5 - 60
* O Limitador não está incluso no jogo básico para 544-537, 544-538, 544-115, 544-116.
• Estão disponíveis partes opcionais para o suporte ajustável, como suporte centralizante, bloco em "V" ajustável (sobe/desce) etc.

Curso horizontal (mm)
130
130
200
300
200
300

Curso vertical (mm)
47
32
35
45
45
45

Micrômetro de Varredura Laser (Contador Multifuncional)
Série 544 - Acessórios Opcionais
• Os dados de medição podem ser facilmente
impressos.

Impressora térmica DPU-414

Especiﬁcações
02AGD600A, 02AGD600B
02AGD600C, 02AGD600D
Impressora matricial
40 Colunas (Normal)

Código No.

Método de impressão
Capacidade de impressão
Configuração dos
Matriz de pontos de 9×8
caracteres
Direção de impressão
Bidirecional
Comunicação
RS-232C
Alimentação
100-240VCA 50/60Hz (adaptador CA)
Cabo de impressão 2m (02AGD620A),
Acessórios Padrão
1 rolo de papel e adaptador AC
Papel de impressão
Código
No.223663 (jogo com 10 rolos)
(opcional)
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Interfaces para Contadores LSM6200, 6900
Acessórios Opcionais
Especiﬁcações
Código No.
Acessório Padrão

02AGC910
Conector (DDK) 57-30360 (No.214188)

• Envia os dados de medição no formato da
saída BCD (7 digitos) ou HEX.
• A lógica dos dados pode ser alterada.
• Circuto I/O isolado.
• Disponível para 544-071, 544-072, 544-495,
544-496.

Pedal
• 937179T
• Apenas para os modelos 544-071,
544-072, 544-495, 544-496,
544-115, 544-116

Interface BCD
Micrômetro de Varredura Laser (Unidade de Medição)
Série 544 - Acessórios Opcionais Insuflador de ar para as janelas
frontais
Polias de guia
• O ar é insulﬂado lateralmente pelas mangueiras
pneumáticas, para impedir a entrada de poeira
nas janelas frontais da unidade de medição.

• Utilizadas para
auxiliar a medição de
ﬁos com pequenos
diâmetros.

Especiﬁcações
Modelo
544-531, 544-532 544-533, 544-534
Código No.
02AGD200
02AGD210
Para as seguintes capacidades de medição:
544-531, 544-532: ø5μm a ø1,6mm
544-533, 544-534: ø50μm a ø2mm
Para calibração, é necessário o jogo de calibração para
544-531, 544-532 (No. 02AGD110).

G-39

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
Janelas com entrada para ar
02AGD220 / 02AGD230
02AGD240
02AGD250 / 02AGD260

Quantidade
6
3
1

Número de janelas que podem ser alimentadas pela
unidade de insulflação (No.957608):

Especiﬁcações
Cabos de extensão de sinal
Código No.
02AGN780A
02AGN780B
02AGN780C
02AGN780D

Comprimento do cabo
5m
10m
15m
20m

* Para os modelos 544-531, 544-532 e 544-533, 544534, o comprimento máximo do cabo de sinal é de 20m;
no cabo do relé é 2m.
* Para os modelos 544-535, 544-536, 544-537, 544538, 544-539, 544-540 e 544-541, 544-542, o
comprimento máximo do cabo de sinal é de 30m; no
cabo do relé é 5m.
* A extensão máxima total do cabo de sinal e do cabo do
relé é de 32m, no total.
* Não podem ser utilizados nos modelos 544-495, 544496.

Cabos de extesão do relé
Código No.
02AGC150A
02AGC150B
02AGC150C

Comprimento do cabo
1m
3m
5m

Medição XY
X

Y

(X–Y): planeza
(X+Y)/2: média
* XY necessita um intervalo de 10mm.

Medição Paralela

Janelas com entrada para ar
Modelos aplicáveis *1: As janelas com entrada para ar e a unidade
de insulflação são vendidos separadamente.
02AGD220
544-531, 544-532
A unidade de insulflação acompanha válvula
02AGD230
544-533, 544-534
para regulagem de fluxo e filtro de ar. Note,
No.957608
02AGD240
544-535, 544-536
entretanto, que deve ser fornecido ar limpo
02AGD250
544-537, 544-538
ao sistema.
02AGD260
544-539, 544-540 *2: As janelas com entrada de ar são fornecidas
com uma mangueira de 5m de comprimento (diâmetro externo: 6mm).
*3: A unidade de isulflação de ar é compatível com mangueiras de 9mm de diâmetro interno.
Unidade de insulflação

Cabos de extesão de sinal / Cabos de extensão do relé
• Os cabos de extensão de
sinal são necessários quando
a unidade de medição e o
contador estão operando
separadamente; Os cabos
de extensão do relé são
necessários quando a seção
óptica é separada na operação.

Cabo (5m) No.02AGN770A
Emissor

Mostrador

Receptor

Cabo de extensão

Extensão do cabo
do relê

Cabo relê, 1.4m
(0.6m para 544-533, 544-534.
Não equipado com 544-531, 544-532
e 544-495, 544-496).

Micrômetro de Varredura Laser (Contador Multifuncional)
Série 544 - Acessórios Opcionais
Saída de Dados Digimatic
Unidade para conexão dupla
• 2 canais de saída de dados Digimatic.
• Na medição simultânea, os dados de medição são
enviados pelas seguintes saídas:
Programas No. 00 ao No. 04 na OUTPUT-1
Programas No. 05 ao No. 09 na OUTPUT-2
(na operação de 10 programas)
• Conector tipo MIL de 10 pinos.
• Cabo de saída de dados não fornecido.
Cabo de conexão (opcional) de 1m (No.936937)
• Disponível para os modelos 544-071, 544-072, 544495, 544-496.
Especiﬁcações
* Envia 6 dígitos dos dados de medição.
Código No.
02AGP150
* Não fornece o sexto e o sétimo dígito após a vírgula.
• Permite conectar uma segunda unidade de medição nos
Especiﬁcações
modelos 544-071 e 544-072 (as unidades de medição
Código No.
02AGC840
precisam ser do mesmo modelo).
* Não pode ser utilizada no 544-495, 544-496.
• Dependendo da posição das duas unidades, é possível
realizar a medição do maior diâmetro, medições em XY e
de paralelismo.
• Ambas as unidades de medição e contadores
podem ser simultaneamente operados.

Saída I/O secundária com I/F analógica
• Saída I/O analógica.
• Suportada medição simultânea através de dois pares
de saídas de julgamento GO/NG.
• Disponível para 544-071, 544-072, 544-495, 544496.

Especiﬁcações
Código No.
Acessório Padrão

02AGC880
Conector (DDK) 57-30360 (No.214188)

Cabo de montagem simultânea para BCD e I/O secundária
Especiﬁcações

Dimensões

200±10

47.8

120±10

Unidade: 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.

Código No.

02AGE060

• Ambas BCD (No.02AGC910) e I/O secundária com
I/F analógica (No.02AGC880) podem ser montadas
os modelos 544-071, 544-072, 544-495, 544496 usando este cabo.
* Utilizando este cabo, não é possível utilizar a
unidade para conexão dupla (No.02AGP150).
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