MEDIÇÃO DA FORMA

SURFTEST SÉRIE SJ-210/ 310
Rugosímetro portátil

PRPT1533

Rugosímetro portátil

Surftest Série SJ-210/310
Compacto, mas altamente funcional
Estes rugosímetros, com apurada simplicidade de utilização,
têm sido desde há muitos anos, os favoritos dos clientes.

Surftest Série SJ-210
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Rugosímetro excecionalmente prático e compacto, pode ser
transportado tal como um instrumento manual, perfeito
para utilização no próprio local.
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Com utilização constante em muitas indústrias há mais de
20 anos, a série SJ tem sido reconhecida como a pioneira
dos rugosímetros compactos!
Com um desempenho impressionante, contribuem
para o processo de fabricação em todo o mundo.

Surftest Série SJ-310
Um rugosímetro compacto, que não só dispõe de
funcionalidade e portabilidade superiores, mas também
de uma impressora incorporada.
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Enfrente os seus desafios com a Série

Não está satisfeito com o seu
rugosímetro atual?

1
Caso

SJ-210/310!

Necessito de um equipamento que mostre claramente
a rugosidade durante a medição e imprima rapidamente
os resultados.

Caso 2

Cansado de transportar as peças
até à bancada?

Carregar peças para a sala de controlo é um incómodo
que consome tempo.
Necessito de uma solução para realizar medições em
diferentes superfícies da peça sem a mover.

Caso 3

Não possui um medidor de rugosidade
de superfícies?

A medição da rugosidade parece difícil...
Posso ser eu a fazer?
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Com a Série SJ-210/310...
É possível fazer medições enquanto
verifica a rugosidade a partir
da ondulação!
Impressão concluída em apenas alguns
segundos! (SJ-310)

Com a Série SJ-210/310...
Não há necessidade de carregar peças
grandes e pesadas porque pode
realizar a medição no próprio local!
Leve e compacto, pode fazer a medição
em qualquer posição sem problemas!

Com a Série SJ-210/310...
Todos podem realizar facilmente
medições graças à medição com patim*!
* Um m
 étodo de medição onde o nivelamento da superfície
de medição é simplificada, uma vez que o deslocamento é medido
relativamente ao “patim” que acompanha a superfície da peça.
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Tão fácil que qualquer
pessoa o pode utilizar!
Reduz significativamente o trabalho
de introdução de dados:
Sistema de transmissão de dados
sem fios (Wireless)

U-WAVE
(opcional)

Exemplo de instalação SJ-210

Exemplo de instalação SJ-310

“U-WAVE” é um sistema que permite a importação dos valores
de medição, ao toque de um botão, para um software de uso
comum (Excel, bloco de notas, etc.). Sendo sem fios, não afeta
a operacionalidade durante a medição e contribui para reduzir
trabalho e erros na introdução de dados, melhorando assim

U-WAVE-R

U-WAVE-T *

a eficiência do processo.

(Ligação ao PC)

(Ligação à Série SJ-210/310)

02AZD810D

02AZD880G
* Requer um cabo de saída separado.
02AZD790D

Introdução de dados com um toque de botão

USB INPUT TOOL (opcional)
Interface que transmite os resultados da Série SJ-210/310
via USB para um software folha de cálculo num PC,
permite inserir resultados (valores numéricos) ao toque
de um botão.

USB Input Tool Direct
USB-ITN-D
06AFM380D

Modelo USB conversor de sinal de teclado*
IT-016U
264-016-10
* Requer um cabo de saída separado.
1 m: 936937
2 m: 965014

6

Economia de tempo e facilidade de utilização! Software avançado grátis!
Aumente ainda mais a comodidade através da ligação a um PC

USB Communication Tool para Surftest SJ
O programa pode não só iniciar uma medição ou alterar as condições de medição a partir de um PC, mas também criar tabelas e relatórios de inspeção utilizando
macros do Microsoft Excel. Isto permite utilizar a Série SJ-210 /310 de forma mais cómoda e reduzir significativamente o tempo necessário para criar relatórios.
Este programa pode ser descarregado gratuitamente no site da Mitutoyo.
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates

Ambiente necessário
• SO: Windows 7
Windows 8
Windows 10

• Software de Folhas
de Cálculo:
Microsoft® Excel 2010
Microsoft® Excel 2013
Microsoft® Excel 2016
Microsoft® Excel 2019
Office365® ProPlus (Windows10 Pro)

Observação: SO Windows, Microsoft® Excel e Office365 ProPlus são produtos da Microsoft Corporation.

Também é necessário um cabo USB individual.
• Cabo USB para Série SJ-210(2 m)
12AAL068
Observação: cabo Mini USB Tipo B disponível no mercado ou equivalente

• Cabo USB para Série SJ-310
12AAD510
Observação: cabo USB Tipo B disponível no mercado ou equivalente

Combinações opcionais!
Melhore a eficiência do trabalho utilizando diversas opções

Os dados recolhidos pela Série SJ-210/ 310 podem ser carregados para o FORMTRACEPAK-AP, um pacote de software de cálculo/
análise da forma, através de um cartão de memória (opcional) para análise mais avançada.

Basta ligar esta impressora à saída digital da Série Surftest
SJ-210/310 e imprimir* resultados, executar uma variedade de
análises estatísticas, traçar um histograma ou gráfico D, e realizar,
também, operações complexas para gráficos de controlo X-R.

Inicie e pare as medições apenas com um simples toque!
Possibilita um aumento significativo da eficiência em medições
de grandes quantidades da mesma peça, quando fixadas
e medidas de uma só vez.

* O símbolo 'μm' não pode ser impresso, mas ainda assim, os resultados podem
ser impressos sem definir
a unidade de medição.

12AAJ088

264-505

• Série SJ-210 / 310 → DP-1VA LOGGER Cabo de ligação
1 m: 936937
2 m: 965014

12AAW452
Nota 1: micro cartão SD (com um
adaptador de conversão
para cartão SD)
Nota 2: N
 em todos os cartões de memória
são reconhecidos. Utilize o cartão
de memória SD opcional.
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As Funções Práticas do SJ-210/

310 Série 6

Nota: requer um cartão de memória (opcional).

Configuração de
parâmetro no SJ-210
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Configuração de parâmetro no SJ-310

Visualização
de SJ-210
Nenhum contacto detetado

Contacto detetado

Nenhum contacto detetado

Contacto detetado

Visualização
de SJ-310

Configuração de palavra-passe
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Série SJ-210 - Funções Sofisticadas Adicionais

Excelente visibilidade!
LCD gráfico colorido de 2,4 polegadas
Um ecrã grande e nítido, de fácil leitura
com retroiluminação

Ecrã de controlo GO/NG disposto claramente
Determine claramente os resultados num relance Passa ou Não Passa são indicados com cores diferentes.

Teclas operativas de fácil utilização:
Basta de funcionamento acidental!
As teclas de utilização frequente estão localizadas na superfície
superior da unidade principal.
As teclas raramente utilizadas estão localizadas sob a tampa
para evitar o funcionamento acidental.
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Atalhos para funcionamento intuitivo
As configurações de visualização
podem ser alteradas facilmente
através das teclas [←] e [→]
no interior da tampa.
Por exemplo, o valor de corte
(cutoff) (λc) e o número de
segmentos (N) podem ser
facilmente alternados no ecrã
de medição.

Perfeitamente portátil: Fácil de transportar
Estojo adequado e dedicado para um transporte
confortável (acessório standard)

Transmissão de dados de alta velocidade
Equipado com várias portas de I / O , incluindo um
interface USB de alta velocidade, como standard.

Impressora para SJ-210 (opcional)
Perfis calculados, resultados e curvas, podem ser impressos ligando uma
impressora dedicada ao SJ-210. Do tamanho da palma da mão (L × P × A:
93 × 125 × 70 mm ) e com bateria interna, pode ir para onde for o utilizador.
■ Fonte de alimentação selecionável (adaptador AC ou bateria)
■ Valores que podem ser impressos: Condições de medição,
Resultados, Perfil calculado,
Curva de proporção do material
(BAC), Curva de distribuição da
amplitude (ADC) e Configurações
do ambiente.

Exemplo de impressão

Consumíveis da impressora:
Papel convencional para impressora
(5 rolos)
270732

178-421D

Papel de longa duração para
impressora (5 rolos)
12AAA876

Surftest Série SJ-210
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Série SJ-310 -Funções Sofisticadas Adicionais

Permite medições com excelente visibilidade
no grande ecrã LCD a cores de 5,7 polegadas
O grande ecrã LCD táctil proporciona uma óptima
funcionalidade para realizar boas medições.

A impressora integrada de alta velocidade
permite imprimir os resultados de medição
a qualquer hora e em qualquer lugar
Todos os processos, desde a medição até à impressão
dos resultados, podem ser executados pressionando
simplesmente um único botão. A impressão demora
apenas alguns segundos!

A função de cálculo simultâneo para duas
curvas permite uma utilização avançada
dos dados de medição
Permite a aquisição de resultados e análises segundo
duas condições de medição diferentes.
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A função de eliminar amplia
âmbito de utilização dos dados
Permite o cálculo através da eliminação
parcial de resultados anómalos,
tais como fissuras.

A análise de diferenças nas
coordenadas capta rapidamente o
estado da peça de trabalho (amostra)

Processamento estatístico para
uma gestão de dados perfeita

Permite o cálculo da diferença das coordenadas
entre dois pontos da ondulação.
Isto permite verificar as irregularidades da peça
no ecrã, sem imprimir.

Capacidade de até 300 medições estatísticas,
para um máximo de três parâmetros,
permitindo que os dados rotineiros sejam
geridos de forma apropriada.

Possibilidade de introdução
de condições no formato de
especificações de desenho
Também permite a introdução
de condições de cálculo, através
da simbologia das especificações
do desenho, em conformidade com
os normativos de rugosidade ISO/ JIS.

Surftest Série SJ-310
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Especificações da Série SJ-210
Tipo de sensor
Modelo
mm

Ref.

pol / mm
Eixo X
Intervalo
Medição

Eixo Z
(Sensor)

Intervalo
de medição
Intervalo/
resolução

Parâmetros
Análise gráfica
Filtros
λc
λs*5

Segmento de amostragem
Número de segmentos da amostragem
Dimensões do LCD
Idiomas de visualização
Visualização do resultado da medição
Função Imprimir*6
(Requer separadamente uma Impressora dedicada)
I / O externo
Personalização
Controlo GO / NG*7
Guardar a condição de medição
Funções

Armazenamento
Calibração

Função Poupança de Energia
Alimentação elétrica

Dimensões (L×P×A)
Massa

Acessórios standard

Unidade de acionamento retrátil
SJ -210R
SJ -210R
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)
178-562-11

178-562-12

178-564-11

178-563-11

178-563-12

178-565-11

Unidade
de Leitura
Unidade de
acionamento
(Drive Unit)

178-564-12
178-565-12
5,6 mm

360 µm (-200 µm a +160 µm)
360 μm / 0,02 μm
100 μm/ 0,006 μm
25 μm/ 0,002 μm
Na medição : 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s Ao retornar: 1 mm/s
Tipo 0,75 mN: 0,75 mN / 2 μmR 60°, tipo 4 mN: 4 mN / 5 μmR 90°
400 mN ou menos
JIS ’82 / JIS ’94 / JIS ’01 / ISO ’97 / ANSI / VDA
Perfil Primário, Perfil de Rugosidade, Perfil DF, Perfil de Rugosidade -Motif
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq,
Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, personalização possível
Curva de Proporção do Material, Curva de Distribuição da Amplitude
Gaussiano, 2CR75, PC75
0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm
2,5, 8 μm
0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5,
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
Arbitrário (0,3 a 16,0 mm : intervalo de 0,01 mm)
Arbitrário (0,3 a 5,6 mm: intervalo de 0,01 mm)
36,7 × 48,9 mm
Todos os modelos, exceto 178-560-13D: japonês, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, coreano, chinês tradicional, chinês
simplificado, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, holandês 178-560-13D: japonês, inglês, russo, esloveno, romeno, búlgaro, finlandês, alemão,
francês, italiano, espanhol, checo, polaco, húngaro, turco, sueco
Visualização vertical: visualização de 1 parâmetro / Visualização de 3 parâmetros/ Visualização do varrimento
Visualização horizontal: visualização de 1 parâmetro / Visualização de 4 parâmetros / Visualização do varrimento
(A visualização horizontal é inversível)
Condições de medição / Resultados/Resultado do controlo GO/NG/ Resultados para cada segmento de amostragem/ Perfil calculado/
Curva de proporção do material/ Curva de distribuição da amplitude/ Informação das configurações do ambiente.
USB I / F, saída Digimatic, saída para impressora, RS-232C I / F, Interruptor de pedal I / F
Os parâmetros pretendidos podem ser selecionados para cálculo e visualização
Por valor máximo/ 16% / Desvio padrão
Guarda as condições ao desligar (OFF)
Memória interna: Condição de Medição (10 conjuntos)
Cartão de memória (opcional): 500 parâmetros de medição, 10.000 perfis medidos, 500 imagens do ecrã
Ficheiro de texto (Condições de Medição/ Perfil Medido/ Perfil Calculado/
Curva de proporção do material/ Curva de distribuição de amplitude)
Auto-calibração com introdução de valor numérico/
Média da calibração com várias medições (Máx. 5 vezes) está disponível
Função de suspensão automática (10-600 seg)*8
Fonte de alimentação de duas vias: bateria (bateria recarregável NiMH) e adaptador AC
Nota 1: Tempo de carregamento: cerca de 4 horas (pode variar devido à temperatura ambiente)
Nota 2: Durabilidade: cerca de 1000 medições (difere ligeiramente devido às condições de utilização/ meio ambiente)
52,1 × 65,8 × 160 mm (tampa deslizante fechada, sensor não montado)
115 × 23 × 26 mm (sensor não montado)
Cerca de 500 g (Unidade de leitura + Unidade de acionamento + Sensor standard)
12BAA303 Cabo de ligação*9
178-605  Padrão amostra de rugosidade
12BAA303 Cabo de ligação*9
(Ra 1 μm)
12AAE643 Adaptador Ponto de Contacto
178-601 Padrão amostra de rugosidade (Ra 3 μm)
12AAE644 Adaptador tipo -V
12BAR344 Mala de transporte
12BAR344 Mala de transporte
12BAK700 Plataforma de calibração
12BAK700 Plataforma de calibração
Películas protetoras para visor, adaptador AC, Manual de utilização,
Películas protetoras para visor
Manual de referência rápida, Garantia
Adaptador AC, Manual de utilização
Manual de referência rápida, Garantia

*1 Disponível apenas quando selecionadas as normas VDA, ANSI ou JIS '82.
*2 Disponível apenas quando selecionada a norma ISO '97.
*3 Disponível apenas quando selecionada a norma JIS '01.
*4 Disponível apenas quando selecionada a norma ANSI.
*5 Não disponível quando selecionada a norma JIS '82.
*6 Encomende separadamente a impressora SJ-210 (178-421D, acessório opcional).
*7 O desvio padrão só pode ser selecionado em ANSI. A regra de 16% não pode ser selecionada em VDA.
*8 A função de suspensão automática não é válida quando é utilizado o adaptador AC.
*9 Para ligação da unidade de leitura com a unidade de acionamento.
Nota 1: Consulte as páginas 18 a 19 para informação detalhada de consumíveis e opcionais.
Nota 2: P ara indicar a tensão AC pretendida, adicione os seguintes sufixos (por exemplo 178-560-11A).
A para 120 V, C para 100 V, D para 230 V, E para 230 V (para o Reino Unido), DC para 220 V (para a China), K para 220 V (para a Coreia)
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Unidade de acionamento transversal
SJ -210S
SJ -210S
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)

16,0 mm

Velocidade de medição
Força de medição/Ponta da ponteira
Força do patim
Normativo aplicável
Perfis calculados

Comprimento do corte (Cut off)

Unidade de acionamento standard
SJ-210
SJ -210
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)
178-560-11
178-560-12
178-560-13
178-561-11
178-561-12

Dimensões da Série SJ-210
• Unidade de acionamento acondicionada na unidade de leitura (Sensor standard instalado na unidade de acionamento)

Unidade: mm

214,1
214.1
174,1
174.1
160

14,1
14.1

40
214.1
40

65.8

PAGE

65.8
65,8

174.1
160

PAGE

Sem a tampa
traseira

Com tampa
traseira

52.1

52.1
52,1

POWER
DATA

START
STOP

POWER POWER START
DATA DATA STOP

START PAGE
STOP

PÁGINA

Tampa deslizante: Aberta

POWER
DATA

START
STOP

POWER POWER START
DATA DATA STOP

14.1

START PAGE
STOP

PÁGINA

Tampa deslizante: Fechada

PAGE

• U nidade de acionamento não acondicionada na unidade de leitura (Sensor standard instalado na unidade de acionamento)
PÁGINA
PAGE
POWER POWER START
DATA DADOS STOP

23

START
STOP

POWER
DATA

START
STOP

23

Unidade de acionamento
standard

26

Connecting cable (1 m)

Cabo de ligação
Connecting
cable(1(1m)m)

160

115

26

25.2
26.7

25.2
25,2
26,7
26.7

115

160
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Especificações da Série SJ-310

mm

Unidade de acionamento standard
SJ -310
SJ -310
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)
178-570-11
178-570-12

pol / mm

178-571-11

Tipo de sensor
Modelo
Ref.
Eixo X
Intervalo
Medição

Intervalo
de medição
Sensor

Intervalo/
resolução

Velocidade de medição
Força da medição/Ponta da Ponteira
Força do patim
Normativo aplicável
Perfis calculados
Parâmetros
Análise gráfica
Filtros
Comprimento do corte (Cut-off)

λc
λs*5

Segmento de amostragem
Número de segmentos da amostragem
Dimensões do LCD
Idiomas de visualização
Visualização do resultado da medição
Função Imprimir
I / O externo

Funções

Personalização
Controlo GO / NG*6
Guardar a condição
de medição
Armazenamento

Calibração
Função Poupança de Energia
Alimentação elétrica

Dimensões (L×P×A)
Massa

Acessórios standard

Unidade
de leitura
Unidade de
acionamento
(Drive Unit)

178-571-12
16,0 mm

Unidade de acionamento retrátil
SJ -310R
SJ -310R
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)
178-572-11
178-572-12
178-573-11

Unidade de acionamento transversal
SJ-310S
SJ -310S
(Tipo 0,75 mN)
(Tipo 4 mN)
178-574-11
178-574-12

178-573-12

178-575-11

178-575-12
5,6 mm

360 μm (-200 μm a +160 μm) [14400 μpol (-7900 μpol a +6300 μpol)]
360 μm/ 0,02 μm
100 μm/ 0,006 μm
25 μm/ 0,002 μm
Durante a medição: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s, No retorno: 1 mm/s
Tipo 0,75 mN: 0,75 mN / 2 μmR 60°, tipo 4 mN: 4 mN / 5 μmR 90°
400 mN ou menos
JIS ’82 / JIS ’94 / JIS ’01 / ISO ’97 / ANSI / VDA
Perfil Primário, Perfil de Rugosidade, Perfil DF, Perfil de Rugosidade -Motif, W-Motif
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, R∆a, R∆q, Rlr, Rmr,
Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, L0, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte, é possível personalizar
Curva de proporção do material, Curva de distribuição de amplitude
Gaussiano, 2CR75, PC75
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm
2,5, 8 μm
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10, Arbitrário (0,3 a
Arbitrário (0,3 a 16,0 mm: intervalo de 0,01 mm)
5,6 mm : intervalo de 0,01 mm)
117,8×88,2 mm
Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Coreano,
Chinês tradicional, Chinês simplificado, Checo, Polaco, Húngaro, Turco, Sueco, Holandês
Visualização de 1 parâmetro: resultado de medição de um parâmetro
Visualização de 4 parâmetros: resultados de medição de quatro parâmetros
Visualização de perfil: um resultado de medição de parâmetro e o perfil medido
Visualização de varrimento: os dez últimos resultados de medição usando o mesmo parâmetro
Condições de medição/Resultados /Resultado do controlo GO/NG/Resultados para cada segmento de amostragem/Valor de tolerância/
Perfil calculado/Curva gráfica/Curva de proporção do material/Curva de distribuição de amplitude/Informações de configuração do ambiente
USBI / F, saída Digimatic, RS-232CI / F, SW externo I / F
Os parâmetros pretendidos podem ser selecionados para cálculo e visualização
Regra máx/ Regra de 16%/Regra da média/ Desvio padrão (1σ, 2σ, 3σ)
Guarda as condições ao desligar (OFF)
Memória interna: Condição de Medição (10 conjuntos)
Cartão de memória (opcional): 500 condições de medição, 10.000 dados de medição, 500 dados estatísticos, 10.000 dados
de texto, 1 backup da configuração da máquina, os últimos dez varrimentos (Trace 10)
Auto-calibração com a introdução de valor numérico/ Calibração média com várias medições (máx. 12 vezes) disponível
Função de suspensão automática (30-600 seg)*7
Fonte de alimentação de duas vias: bateria (bateria recarregável NiMH) e adaptador AC
Nota 1: Tempo de carregamento: cerca de 4 horas (pode variar devido à temperatura ambiente)
Nota 2: Resistência: cerca de 1500 medições (difere ligeiramente devido às condiçõesde utilização/meio ambiente)
275×109×198 mm
115×23×26 mm (sensor não montado)
Cerca de 1,8 kg (Unidade de leitura + Unidade de acionamento + Sensor standard)
12AAW066 Cabo de ligação*8
178-601	Padrão amostra de rugosidade (Ra 3 μm)
357651 Adaptador AC
12AAA217 Apoio frontal para superfície plana
12AAA218 Apoio frontal para cilindros
12AAA216 Pés de suporte para Unidade Acionamento
12BAK700 Plataforma de calibração
12BAR507 Caneta estilete
12BAL402 Película protetora
270732 Papel para impressora (5 rolos)
12BAL400 Mala de transporte
Chave de fenda Philips, Fita para caneta estilete, Manual de utilização,
Manual de referência rápida, Garantia

12AAW066 Cabo de ligação*8
178-605	
Padrão amostra de rugosidade (Ra 1 μm)
357651 Adaptador AC
12AAE643 Adaptador Ponto de Contacto
12AAE644 Adaptador tipo -V
12BAK700 Plataforma de calibração
12BAR507 Caneta estilete
12BAL402 Película protetora
270732 Papel para impressora (5 rolos)
12BAL400 Mala de transporte
Chave de fenda Philips, Fita para caneta estilete, Manual
de utilização, Manual de referência rápida, Garantia

*1 Disponível apenas quando selecionadas as normas VDA /ANSI / JIS '82.
*2 Disponível apenas quando selecionada a norma ISO '97.
*3 Disponível apenas quando selecionada a norma JIS '01.
*4 Disponível apenas quando selecionada a norma ANSI.
*5 Não disponível quando selecionada a norma JIS '82.
*6 O desvio padrão só pode ser selecionado em ANSI. A regra de 16% não pode ser selecionada em VDA.
*7 A função de suspensão automática não é válida quando é utilizado o adaptador AC.
*8 Para ligação da unidade de leitura com a unidade de acionamento.
Nota 1: Consulte as páginas 18 a 19 para informação detalhada de consumíveis e opcionais.
Nota 2: Para indicar a tensão AC pretendida, adicione os seguintes sufixos (por exemplo 178-570-11A). A para 120 V, C para 100 V, D para 230 V, E para 230 V (para o Reino Unido), DC para 220 V
(para a China), K para 220 V (para a Coreia)
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Dimensões da Série SJ-310
• SJ-310 Unidade de leitura da série

Unidade: mm

Comprimento do cabo: 1 m

109

198

275

15°

• Unidade de acionamento (Drive Unit)

Unidade: mm

Vista externa da unidade de
23,0
23.0

Tipos de unidade de acionamento

acionamento*

26.0
26,0

Unidade de acionamento standard

115,0
115.0

23,2
23.2
26,7
26.7

115,0
115.0

26.0
26,0

Unidade de acionamento retrátil

1

23.0
23,0

25,2
25.2
26,7
26.7

23,0
23.0

2,0
2.0

26,0
26.0

Unidade de acionamento transversal
3,0
3.0
6,6
6.6

45,5
45.5
47

115,0
115.0

* A dimensão externa dos modelos com sensor standard é consoante a unidade acionamento.
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Dimensões dos Sensores
Unidade: mm

Sensor para dentados de engrenagens

16,2
16.2
4.8
4.8
4.8
16.2
4,8
4.8

3.88

3,.88
3.5

1.5
1.5
1.5

ф

3. 8
3,5
3.5

ф
ф2
ф
2..4

12.8
12.8
12.8

ф

12.8
1.6
1.6
1.6

2.44
pequenos
2.4

ф
ф2

2,.4

Ref.
178-384
178-393

0.8
0.8 12,8
0.8
12.8
1.6
0.8
1,6
1.6
0,8
0.8

Força de
medição
0,75 mN
4 mN

ф9

60.3
60.3
60.3

Stylus
Stylus
スタイラス

60.3
Stylus

60,3
60.3

Stylus
Ponteira
ф9

4 mN

Observações

2 µmR / 60˚ Diâmetro mínimo do furo
5 µmR / 90˚ mensurável: ø4,5 mm

* Raio da ponta/Ângulo da ponta

2

2
178-385

Forma da
Ponteira*

ф9

178-392

Ref.

1.8

0,75 mN

222 3.5

Stylus

0.4
0.4
0.4
1.8
1.8
1.8

178-383

Sensor para furos extra

60.7

0.4

Ref.

Forma
Observações
da Ponteira*
2 µmR / 60˚ Diâmetro mínimo do furo
5 µmR / 90˚ mensurável: ø2,8 mm

ф
ф
ф
999

1,8
1.8
1.8
1.8

0.4
0.4
0,4
0.4

1.8

ф9
ф9

Stylus
Ponteira
Stylus
スタイラス

61
3.5

Stylus
Ponteira

4.8
1.5
Força de
medição

61
61
61

16,4
16.4
16.4
16.4

60,7
60.7

1,5
1.5

3.5

3,5
3.5
3.5
3.5

Stylus
Stylus
スタイラス

9
13.6

ф
ф33.5
3.5

60.7
60.7
60.7

ф
999
ф
ф

16.2
16.2
16.2

Sensor para ranhuras profundas

ф9

ф
ф3
ф
3..8

ф
999
ф
ф

Sensor para pequenos furos

0.4

ф
999
ф
ф
ф9

2,4
2.4
2.4
2.4

* Raio da ponta/Ângulo da ponta

178-394

1,5
1.5
1.5
1.5

Força de
1.5
medição
0,75 mN
1.5
4 mN

16.4
16.44.8
4,8
4.8
4.8

Stylus

61
Stylus

ф
ф
ф
999

4 mN

ф9

178-391

* Raio da ponta/Ângulo da ponta

4.8 da
Forma
Observações
Ponteira*
24.8
µmR / 60˚ Não disponível para
a unidade acionamento
5 µmR / 90˚ transversal.
ф9

0,75 mN
4 mN

.4
Ref.
ф2
178-388
178-398

10
10
10

178-387
178-386

60.1
Stylus

10

4 mN

Stylus
Ponteira
Stylus
スタイラス

60.1
0.6
0,6
0.6
0.6
1.4
Stylus
1,4
1.4
1.4
0.6
1.4
Força de medição Forma da Ponteira*
0.6 0,75 mN
2 µmR / 60°
1.4 4 mN
5 µmR / 90˚

.4
ф2

999
13.6
13.6
13.6
13,6

178-390

4.8
Forma da 59.5
Observações
Ponteira*
4.8
2 µmR / 60˚ 59.5
Exclusivo da unidade
de acionamento
5 µmR / 90˚ standard/retrátil
2 µmR / 60˚ Exclusivo da unidade de
5 µmR / 90˚ acionamento transversal.
Exclusivo da unidade
10 µmR / 90˚ de acionamento standard/
retrátil

0,4
0.4
1,8
1.8

• Diâmetro mínimo
do furo mensurável
Profundidade do furo = m
 enor que
12 mm:
ø7 mm
Profundidade do furo = 12 - 22 mm:
ø12 mm

2,.
ф
ф22.4
ф
ф

9
13.6

6

Força1.5
de
Ref. 3.5
medição
178-296 0,75 1.5
mN

61
59.5
Stylus
59.5
59,5
59.5

ф9

3.5

.4

Stylus

2.4

6

1.5
1.5
1,5
1.5

16.4
4.8
4.8
4,8
4.8
16.4

2.4

666

61
3.5
3.5
3,5
3.5

60.1
60,1
60.1
60.1

12.6
12.6
12,6
12.6
66600°
0°
°
12.6
60°
12.6
60°

1.8

R40 R40 RR4R44
000
0.9 0.9 0.9
0,9
0.9
0.9

Stylus
Stylus
Ponteira

0.4

61
61
61

16.4
16.4
16,4
16.4
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Sensor standard

* Raio da ponta/Ângulo da ponta

• Sensor - Como identificar o raio da ponta da ponteira
Parafuso de montagem do
apoio frontal (2 unidades)
Preto: 2 µm
Branco: 5 µm
Amarelo: 10 µm

•Fabrico sob encomenda, mediante pedido específico

Fabrico sob encomenda, mediante pedido específico, para qualquer detetor diferente dos listados.
Consulte o seu agente Mitutoyo.

* Raio da ponta/Ângulo da ponta

Acessórios opcionais para a série SJ-210
• Acessórios opcionais e consumíveis para SJ-210
Películas protetoras para LCD a cores (conjunto de 5 películas) 12AAL066
Cabo de ligação (para Série SJ-210)		12AAL067

Acessórios opcionais para a série SJ-310
• Acessórios opcionais e consumíveis para SJ-310
Papel para impressão modelo convencional (5 rolos)
Papel durável para impressora (5 rolos)		
Película protetora para ecrã táctil (10 películas)		
Cabo de ligação (para Série SJ-310)
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270732
12AAA876
12AAN040
12AAA882D

Acessórios opcionais para a Série SJ-210/310
• Acessórios da unidade de acionamento
Apoio Frontal para Superfícies Planas
Nosepiece for flat surface

12AAA217

Apoio Frontal para Superfícies Cilíndricas
Apoio frontal para
superfície
cilíndrica surface
Nosepiece
for cylindrical

Apoio frontal para
Nosepieceplana
for flat surface
superfície

12AAA218
12AAA218

12AAA217
12AAA217

12AAA217

Adaptador Tipo -V

Conjunto de
Support
feet set
Pés
de suporte

Nosepiece for cylindrical surface

12AAA216
12AAA216

12AAA218

12AAA218

Nota 1: Acessório standard para a s / unidades de acionamento
standard e retrátil da Série SJ-310
Nota 2: Não disponível para a unidade acionamento transversal.

Conjunto de Pés de Suporte

Detectordoside
Lateral
detetor

12AAA216

Note 1: Acessório standard para a s / unidades acionamento
standard e retrátil da Série SJ-310
Nota 2: Não disponível para a unidade acionamento transversal.

Adaptador Ponto de Contacto

Nota 1: Acessório standard para a s / unidades acionamento
standard e retrátil da Série SJ-310
Nota 2: N
 ão disponível para a unidade acionamento transversal

Haste de Extensão (50 mm) Nota: Utilizar apenas uma unidade.
Haste
de extensão
de 50 mm
Extension
rod 50 mm

12AAA210
12AAA210

7,7
7.7 mm
m
72 m

12AAE644

12AAA210

12AAE643

Nota 1: Acessório standard do modelo transversal.
Nota 2: Exclusivamente para unidade acionamento transversal

Adaptador para Posicionamento Vertical
Vertical positioning
Adaptador
de
posicionamento
vertical
adapter

Nota 1: Acessório standard do modelo transversal.
Nota 2: E xclusivamente para unidade acionamento transversal.

Adaptador para Graminho

Observação: N
 ão disponível para a unidade acionamento transversal

Adaptador para Base Magnética

Nota: Adequado para graminhos com ponta-traçadora secção 9×9 mm.
Magnetic de
Adaptador
suporte
magnético
stand adapter

12AAA219
12AAA219

Adaptador de medidor
Height
de
alturagage adapter

12AAA222
12AAA222

12AAA222

12AAA219

12AAA221
(O diâmetro da haste de fixação é 8 mm)

Observação: N
 ão disponível para a unidade acionamento transversal.

Padrão Amostra de Rugosidade Ra 0,4/Ra 3 µm [mm]
Visualização: Ra =Aproximadamente.
3 μm, Aprox. 0,4 μm

Cabo de Extensão (1 m) Nota: Só é possível utilizar uma unidade.
12BAA303

12AAA220
(O diâmetro da haste de fixação é 9,5 mm)

Nota: P ara ligação da unidade de leitura com a unidade
de acionamento.

178-604
Nota: R a = Aprox. 0,4 μm exclusivamente para verificação da
ponta da ponteira.

• Dispositivos de Fixação Nota: não disponível para a unidade acionamento transversal
Aumentam a eficiência da medição, permitindo a medição de múltiplas peças do mesmo tipo e facilitando a medição em pontos de difícil acesso.

Dispositivos de Fixação: Sentido axial
de peças cilíndricas, com apoio -V
A largura em -V é ajustável ao diâmetro do
cilindro, facilitando a medição axial de uma
ampla gama de
diâmetros de cilindros.
• Intervalo de medição
ajustável: ø5 - ø150 mm
178-033

Dispositivos de Fixação: Superfícies
Interrompidas -Slider
Acessório ideal para medição em superfícies planas
de peças que apresentem interrupções, tais como
entalhes ou patamares
e que dificultam
a fixação da unidade
de acionamento.
178-034

Dispositivos de Fixação: Interior de furos
ou cavidades
Facilita muito a medição em paredes internas de,
por exemplo, bloco de cilindros.
• Diâmetro aplicável:
ø75 - ø95 mm
• Profundidade acessível:
30 - 135 mm
178-035

• Fabrico sob encomenda, mediante pedido específico Qualquer acessório específico e diferente dos acima listados pode ser fabricado à medida para encomendas especiais (custom-made).
Consulte o seu agente Mitutoyo. Exemplo: medições para cambotas, furos do bloco de cilindros
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Medição por Coordenadas

Medição Vision

Medição da Forma

Medição Ótica

A Mitutoyo apoia-o do princípio ao fim.
A Mitutoyo não é apenas um fabricante de
instrumentos de medição de alta qualidade; é também
uma empresa que oferece apoio qualificado durante
a vida útil do equipamento, suportado por serviços
abrangentes que garantem que a sua equipa poderá
fazer a melhor utilização do investimento.

Apalpadores Lineares

Ensaios de Dureza

Medição Linear

Pequenos Instrumentos
e Gestão de Dados

Além das noções básicas sobre calibração e reparação,
a Mitutoyo disponibiliza formação para os produtos
e em metrologia, bem como suporte TI para
o sofisticado software, utilizado na moderna tecnologia
de medição. Também podemos projetar, fabricar,
testar e fornecer soluções de medição personalizadas
e, até, caso a relação custo/benefício seja considerada
positiva, abordar os seus desafios de medições críticas
internamente, numa base de subcontratação.

Informação adicional:
Folhetos de Produtos e Catálogo Geral
www.mitutoyo.eu

Mitutoyo Europe GmbH
Borsigstraße 8-10
41469 Neuss

Nota: As ilustrações dos produtos não são vinculativas. As descrições dos produtos, em particular todas e quaisquer especificações
técnicas, só são vinculativas quando explicitamente acordado. MITUTOYO e MiCAT são marcas registadas ou marcas comerciais da
Mitutoyo Corp. No Japão e/ou noutros países/regiões. Outros nomes de produtos, empresas e marcas aqui mencionados são apenas
para fins de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

Tel. +49 (0) 2137-102-0
Fax +49 (0) 2137-102-351
info@mitutoyo.eu
www.mitutoyo.eu

