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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

MeasurLink 8
Uma Solução Integrada para Gestão de Dados da Qualidade
Grande parte dos instrumentos electrónicos da Mitutoyo podem exportar dados com codificação
Digimatic, através de um conjunto de acessórios opcionais, tais como cabos de ligação ou emissores sem fios e recetores. A codificação Digimatic também pode ser convertida em formato RS-232C
via dispositivos multiplexers. Desta forma, a informação digital pode ser enviada para um PC, para
recolha de dados e análise estatística avançada.
Como aplicação do tipo cliente/servidor o MeasurLink permite a performance necessária através do
processamento distribuído. Em combinação com uma base de dados relacional com múltiplos utilizadores, o MeasurLink proporciona um sistema seguro e organizado para o armazenamento de
dados, tornando acessíveis os dados da qualidade, para visualização e análise, de forma abrangente para qualquer elemento da produção, gabinetes de engenharia ou gestores. O controlo na fábrica gera dados e informação para análise, ações corretivas e reporta diversas necessidades. Como
espinha dorsal do seu esforço para a qualidade, o MeasurLink é uma garantia na redução de custos na produção e da melhoria do resultado final.
O MeasurLink é capaz de ligar e gerir múltiplas "estações" de controlo numa base de dados comum, com informação da peça, dispositivos, processo, dados estatísticos, etc. A informação é partilhada por toda a unidade fabril.
Licenciamento para grupos
O MeasurLink está disponível em diversos módulos, oferecendo assim uma grande variedade de
soluções, desde a aquisição de dados, até à gestão de informação e dispositivos.
Nas próximas páginas encontra detalhes para todos os módulos. Contudo, poderá compor um conjunto específico, combinando módulos e escolhendo um dos seguintes pacotes de licenciamento:
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MeasurLink -Folheto disponível a pedido

Ref.
Descrição
64AAB479R MeasurLink 8 Licença Local - Pack 30 postos
64AAB483R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 5 postos
64AAB482R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 10 postos
64AAB480R MeasurLink 8 Licença Grupo - Pack 15 postos
64AAB484R MeasurLink 8 Licença Ensino - Pack 20 postos
* Real-Time Professional 3D não incluído

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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MeasurLink 8
MeasurLink Real-Time -Edição Standard
Concebido para clientes interessados na aquisição e análise de dados em tempo-real, com origem
em pequenos instrumentos, tais como paquímetros e micrómetros .
Características:
– Controlo por Variáveis e Atributos
– Gráficos em Tempo- Real
– Gráficos de execução
– Gráficos de controlo
– Histogramas
– Estatísticas
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos
Suporta as seguintes fontes de dados : teclado, RS232-C, dispositivos USB
Ref.
Descrição
64AAB470R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Standard

MeasurLink Real-Time -Edição Profissional
Recolha de Dados em Tempo Real
Adquira dados diretamente de dispositivos Mitutoyo, tais como:
– Máquinas de Medição por Coordenadas
– Sistemas de Medição da Forma
– Sistema de Medição Vision
Importe dados provenientes de outros dispositivos via:
– ASCII
– QMD (base xml)
Características:
– Controlo por variáveis e atributos
– Gráficos em Tempo-Real
– Carta de séries
– Cartas de controlo
– Histogramas
– Estatística
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos
– Filtro de Dados
Fontes de Dados suportadas: teclado, RS232, dispositivos USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

Ref.
Descrição
64AAB471R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Profissional
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

MeasurLink 8
MeasurLink Real-Time -Edição Profissional 3D
Recolha de Dados em Tempo Real
Concebido para clientes que pretendem obter dados com recurso à visualização gráfica Hoops 3D.
A maioria dos sistemas CAD podem exportar ficheiros Hoops 3D e proporcionam ao operador uma
visão real da peça.
Adquira dados diretamente de dispositivos Mitutoyo, tais como:
– Máquinas de Medição por Coordenadas
– Sistemas de Medição da Forma
– Sistema de Medição Vision
Importe dados provenientes de outros dispositivos via:
– ASCII
– QMD (base xml)
Características:
– Controlo por variáveis e atributos
– Gráficos em Tempo-Real
– Carta de séries
– Cartas de controlo
– Histogramas
– Estatística
– Visualização personalizada da informação
– Modelos para relatórios completos
– Filtro de Dados
– Visualização 3D
– Design flexivel de legendas
– Sequência guiada
Fontes de Dados suportadas: teclado, RS232, dispositivos USB, Mitutoyo DDE, ASCII, QMD.

Ref.
Descrição
64AAB472R MeasurLink 8 Real-Time -Edição Profissional 3D

MeasurLink Process Analyzer -Edição Profissional
Software para Análise de Dados
Desenhado para uma manipulação robusta dos dados em Tempo –Real e em ambiente de rede.
– Decomponha e analise os seus dados de uma forma significativa
– Contribua para iniciativas no controlo de qualidade!
– Analise o seu processo
– Identifique áreas problemáticas
– Realize ações corretivas
– Melhore a qualidade dos seus produtos!
Características:
– Verificação dos dados de inspeção
– Alterne entre bases de dados
– Navegação em formato árvore
– Relatórios
– Agrupe, pesquise, e ordene dados
– Intercale os seus dados
– Gráficos de dispersão
– Validação eletrónica
Ref.
Descrição
64AAB475R MeasurLink 8 Process Analyzer -Edição Profissional

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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MeasurLink 8
MeasurLink Process Manager -Edição Standard
Software Network Monitoring
Monitorização em tempo real dos dados, conforme são adquiridos.
A ferramenta perfeita para os Gestores de CQ e Produção!
– Organize e mantenha num ápice, um programa de qualidade à escala de toda a unidade de
produção
– Supervisione a partir de um só PC, toda a actividade de controlo na produção
– Obtenha toda a informação do processo sem se ausentar do gabinete
– Visione em tempo real a produção em todas as máquinas
– Demonstre aos seus clientes o funcionamento da qualidade em toda a unidade fabril
– Estabeleça Cpk critérios de aceitabilidade
– Fique informado, até ao minuto, dos problemas de produção
Aprofunde, determinados detalhes
– rastreabilidade
– causa atribuível
– testes falhados
– números de série
Ref.
Descrição
64AAB476R MeasurLink 8 Process Manager -Edição Standard

MeasurLink Gage R&R
Análise de Sistemas de Medição (MSA)
Concebido em conformidade com a norma ISO/TS 16949,
Gage R&R permite a realização de estudos com o método AIAG :
– Amplitude de variação
– Amplitude de variação geral e das médias
– Média e amplitude de variações de peças
– Análise de variância
– Método simples de medições por atributos
– Estudo de Bias
– Estudo de linearidade
– Estudo de estabilidade
Características :
Ferramentas de Análise gráfica :
– Carta Xbar R
– Carta de distribuição de pontos

Ref.
Descrição
64AAB477R MeasurLink Gage R&R 8
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

MeasurLink 8
MeasurLink Gage Management
Inventário de Dispositivos e Controlo de Calibrações
O MeasurLink Gage Management permite constituir um completo inventário para os seus dispositivos de medição e fixação. A calibração é realizada simplesmente através da comunicação com dispositivos digitais que suportam características de variáveis e atributos. Obtenha a otimização para
a periodicidade das calibrações – Estabeleça uma calendarização individualizada
– Datas de “em-manutenção” dos dispositivos,
– Datas para Recalibração
– Datas R&R dos dispositivos
Características:
– Listas contactos de fornecedor
– Listas de utilizadores
– Impressão e arquivo de certificados de calibração
– Procedimentos para implementação de ações.
– Impressão personalizada de etiquetas para os Dispositivos

Ref.
Descrição
64AAB478R MeasurLink Gage Management 8

MeasurLink Report Scheduler V8
Report Scheduler Standard Edition is a tool that provides automated report distribution from a
Windows service environment. Create reporting tasks that will run on a given schedule.
Reporting Task Type
– Crystal Reports – Select a Crystal Reports template file and database connection to report on. Set
values for parameters defined in template.
– MeasurLink Reports – Select a database connection, MeasurLink report template, run or feature
run data to report on, and optionally select a filter to be applied to the data.
Destinations
The reports can be printed, emailed, and exported in formats such as PDF. Multiple destinations
can be assigned to a reporting task.
Assign Schedule
Schedules can be defined on hourly, daily, weekly, monthly, and yearly intervals. Define a schedule
and assign it to a report task.
View Reports
Previewing the report allows validation of the output before scheduling the report task.
Ref.
Descrição
64AAB538R MeasurLink Report Scheduler V8

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Impressora/Processador Estatístico
Digimatic DP1-VR
Especificações

Série 264
Esta DP-1VR é uma impressora que permite imprimir estudos estatísticos, é tão compacta que cabe
na palma da mão.
A DP-1VR oferece os seguintes benefícios:
Para imprimir estudos estatísticos
– Pode imprimir dados dos paquímetros, micrómetros e outros instrumentos de medição dotados
com porta Digimatic, e ainda realizar estudos estatísticos.
– A velocidade de impressão é excelente, começa a imprimir só com uma tecla de comando e graças à impressão térmica incorporada é silenciosa. O papel termo sensitivo possui uma excecional
durabilidade e resistência química para arquivo de longa duração.
– A DP-1VR permite até transmissão de dados para um computador, através de um cabo de ligação RS-232C.
– Função Relógio para carregar dados de medição.
– Capacidade de Processamento até 9999 subgrupos de dados.

Modelo de
impressora
Velocidade de
impressão
Papel de impressora
Capacidade de
processamento
Função
saída
Alimentação

Função de
temporização

Impressora térmica
6,5 mm/s (com adaptador AC)
48 m cada rolo
Modo 1/2/3: 9999 subgrupos de
dados; Modo 0: 100000
subgrupos de dados
Saída de dados (RS 232C) ou
controlo GO/±NO GO
Adaptador AC 6V, pilha: LR6 x 4
(alcalina), NiMH (recarregável necessário carregador externo)
0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30
min; 60 min (0,25 s apenas
função estatística)

Acessórios standard
Ref.
06AEG180D
09EAA069D

Descrição
Adaptador AC 6V DC, 2A
Papel impressora, (1 rolo)

Acessórios opcionais

264-504-5D

Ref.
937179T
09EAA084
Exemplo de aplicação
09EAA094

Ref.
Notas
264-504-5D DP-1VR Digimatic MiniProcessor

965516

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de dados RS-232C 1 m (9 pinos),
para ligação DP-1 VR a PC
Cabo de dados RS-232C 1 m (25 pinos),
para ligação DP-1VR a leitor KACounter das Linear Scale
Cabo GO/±NG, para envio do controlo
GO/±NG para dispositivo externo,
(exemplo: luz verde/vermelha)

09EAA084 e 965516 não podem ser usados em simultâneo.

Consumíveis
Ref.
011037
09EAA082-5
09EAA069D

Pedal -interruptor - 937179T
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Descrição
4 pilhas LR6 (AA)
Papel impressora, (5 rolos)
Papel impressora, (1 rolo)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

Impressora/Processador Estatístico
Digimatic DP1-VR
Especificações

Série 264

Data input
Modelo de
impressora
Velocidade de
impressão
Printer line number

Papel de
impressora
Capacidade de
processamento

Logging of the
measurement data
(to store)
Alimentação

Data output

Vida útil pilha
Função de
temporização

Digimatic, Digimatic 2, RS-232C
Input (KA-Counter only)
Impressora térmica
6,5 mm/s (com adaptador AC)
7000 lines/roll (with large font)
10000 lines/roll (with normal
font)
Width: 58 mm, length: 48 m
Mode 0: 100000 data entries
Mode 1/2: 9999 data entries
Mode 3: sample size 10x
subgroup 9999
= total number of data entries
99990
Max. 1000 points

AC adapter 6V, battery: LR6 x 4
(alkaline) or AA x 4 Ni-MH
(rechargeable, battery is not
charged in the device)
USB, RS-232C at TTL level,
tolerance judgment result (-NG,
GO, +NG)
Appr. 10000 lines (with 1600 mA
Ni-MH and print 1 time/5 s)
0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 min; 30
min; 60 min
(0,25 s only statistical function)

This DP-1VA printer allows you to print measuring data, statistical evaluations a.s.o.
– Digimatic 2 support. 8 digits output for data printing and analysis even from high resolution or
long stroke instruments.
– Statistical evaluations, and data printout from calipers, micrometers and other measuring devices equipped with a Digimatic port.
– Excellent printing speed, prints upon one-touch start and at low noise level. The thermosensitive
paper has outstanding durability and chemical resistance for long-term storage.
– Timer function for timed measurement data loading
– Easy data transfer from printer to PC. USB (VCP/HID) output for PC (USB IT-PAK Vers. 2,1 or later,
MeasurLink, Excel a.s.o.)
– Data Logger Function. Saves up to 1000 data records with time and date. Data can be saved
even after the power is turned off.

264-505D
Peso
[g]
264-505D Digimatic Mini Processor DP-1VA 390

Ref.
Acessórios standard
Ref.
09EAA069D
06AEG180D

Descrição
Papel impressora, (1 rolo)
Adaptador AC 6V DC, 2A

Notas

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
09EAA084
09EAA094

965516

06AFZ050
011037
09EAA082-5
06AFM386

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de dados RS-232C 1 m (9 pinos),
para ligação DP-1 VR a PC
Cabo de dados RS-232C 1 m (25 pinos),
para ligação DP-1VR a leitor KACounter das Linear Scale
Cabo GO/±NG, para envio do controlo
GO/±NG para dispositivo externo,
(exemplo: luz verde/vermelha)
USB Cable 1m
4 pilhas LR6 (AA)
Papel impressora, (5 rolos)
USB-ITPAK Version 2.1

09EAA084 e 965516 não podem ser usados em simultâneo.

Mode 0
GO/±NG judgment

Modes 1,2

Mode 3

N : Number of data
N : Number of data
MAX : Maximum value
MAX : Maximum value
MIN : Minimum value
MIN : Minimum value
R : Range
n : Number of subgroup (Max.10)
X : Average value
X : Average value of subgroup
n : Standard deviation of the sample (N)
R : Range of subgroup
n-1 : Sample standard deviation (N-1)
X : Mean value
-NG : Number of data smaller than lower limit value
X-UCL : Upper control limit
+NG : Number of data larger than upper limit value
R : Mean (R control)
P : Fraction defective
R-UCL : Upper control limit (R control)
Cp : Process capability index
R-LCL : Lower control limit (R control)
Cpk : Process capability index (process target centered)

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Cabos de Dados Digimatic
Estes cabos de dados permitem a ligação de instrumentos de medição, com saída Digimatic, a um
PC ou um processador de dados.
Os Cabos de Dados Digimatic oferecem as seguintes vantagens:
– Ligação aos instrumentos de medição dotados com o interface Digimatic .
– Podem ser ligados um ou mais instrumentos de medição Digimatic a um dispositivo adicional,
como DP-1VR, Leitor ou Interface DMX (PC).

Os instrumentos de medição Digimatic, requerem
um destes acessórios para se iniciar a transmissão
de dados:
1. Pedal –interruptor
2. Tecla de Dados no instrumento (se presente)
3. Chamada de dados a partir do PC
4. Cabo de dados com tecla de Dados (quando
conectável ao instrumento de medição)

Ref. /
1m

2m

IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Espessura (Série 547)
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 500, 550, 551, 573)
05CZA624 05CZA625
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Réguas (Série 572)
IP65/66/67 ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Profundidade (Série 571)
ABSOLUTE DIGIMATIC Comparador IDS/IDC (Série 543)
905338
905409 ABSOLUTE DIGIMATIC Comparador IDU (Série 575)
ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Espessura (Série 547)
DIGIMATIC Paquímetro Oficinal (Série 552)
905689
905690 ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 500 exceto modelos IP65/66/67)
ABSOLUTE DIGIMATIC Paquímetro (Série 550, 551, 573)
DIGIMATIC Graminho (Série 192, 570)
905691
905692 ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor Profundidade (Série 547)
Medidor Portátil de Dureza (Série 811)
ABSOLUTE DIGIMATIC Verificador Interiores (Série 511)
ABSOLUTE DIGIMATIC Medidor de Profundidade (Série 571 exceto modelos IP65/66/67)
905693
905694 ABSOLUTE DIGIMATIC Régua (Série 572 exceto modelos IP65/66/67)
ABSOLUTE DIGIMATIC Cabeça Micrométrica (Série 164)
959149

Ficha
simples e
direita
Para trás

Direita

Esquerda

Com tecla
de dados

959150

Micrómetro Digimatic IP65 (Série 293, 331, 340, 342, 695)
05CZA662 05CZA663 Micrómetro Três Contactos DIGIMATIC Holtest (Série 468)
ABSOLUTE DIGIMATIC Micrómetro Quick (Série 227, 293)
DIGIMATIC Micrómetros (Série 293, 314, 317, 323, 324, 326, 331, 340, 342, 343, 369, 389,
395, 406, 422)
DIGIMATIC Cabeças Micrométricas (Série 164, 350)
DIGIMATIC Micrómetro Standard (Série 121)
DIGIMATIC Micrómetro Profundidade (Série 329)
937387
965013
DIGIMATIC Micrómetro Interiores Maxilas (Série 345)
DIGIMATIC Micrómetro Interiores (Série 337, 339)
ABSOLUTE DIGIMATIC Borematic (Série 568)
Micrómetro de Alturas Heightmaster (Série 515)
Durómetro Wizhard (Série 810)
Durómetro Micro Vickers HM/HV (Série 810)
Projetor de Perfis Série -PJ (Série 303)
Projetor de Perfis Série -PH (Série 172)
Micrómetro de Alturas CERA Heightmaster (Série 515)
Linear Height e Height Gauge Série -QM (Série 518)
Leitores para Linear Gauge (Série 542)
936937
965014
Leitor LSM-6000 para Micrómetro Laser Scan (Série 544)
Micrómetro Laser Scan LSM-9506
Multi-unidades DIGIMATIC (Série 572)
Durómetro MVK-H (Série 810)
Porta DIGIMATIC para Leitor Linear-Scale
21EAA194 21EAA190 Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N/ID-B (Série 543)
Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N/ID-B (Série 543) com terminal zero-setting
21EAA210 21EAA211
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Com tecla
de dados e
parafusos

Com tecla
de dados e
parafusos
6 pinos

Fichas
idênticas
em ambos
os lados

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

Extensão para Cabos Digimatic
Acessórios opcionais
Ref.
936937
965014

Descrição
Cabo Digimatic, (1 m)
Cabo Digimatic, (2 m)

Série 011
– A extensão para cabos permite prolongar os cabos de dados Digimatic até 14 metros,
aumentando a distância de trabalho entre o instrumento e o dispositivo externo, como por
exemplo um PC ou DP-1VR.

63AAA036

DIGIMATIC transmitters or
Digimatic Miniprocessor

DIGIMATIC measurement devices
with data output

DIGIMATIC Signal cable
to the measuring instruments
1 m or 2 m

No. 63AAA034 5 m
No. 63AAA035 8 m
No. 63AAA036 10 m

Comprimento
[m]
63AAA034
5
63AAA035
8
63AAA036
10
Ref.

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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DIGIMATIC Signal cable
No. 936937 1 m
No. 965014 2 m

USB Input Tool Direct (cabo Digimatic-USB)
Especificações

Série 06ADV
A Input Tool permite ligar diretamente um dispositivo de medição Digimatic a um interface USB,
sem necessidade de software adicional.
O USB Input Tool Direct oferece os seguintes benefícios:
– Os dados das medições são convertidos em códigos de teclado, permitindo a interação com
qualquer programa que funcione com entradas de teclado.
– Também pode ligar a uma entrada USB como um COM fixo, atribuído no Microsoft® Windows®
com identificação do canal (VCP).
– O software USB-ITPAK permite a fácil criação de folhas de cálculo Microsoft® Excel®.
– Input multicanal para os valores das medições, Microsoft® Excel®.
– Os cabos podem ser ligados em cascata, através de um USB-hub convencional

Comprimento do
cabo
Saída de dados
Compatibilidade OS

Qt. máx dispositivos
conectáveis

2m
USB (HID/VCP)
Windows® 2000 Professional
(SP4), Windows® XP
Professional (SP2),
Windows® XP Home Edition
(SP2), Windows Vista®/7
(32bit,64bit), Windows® 8, 8 .
1, 10 (32bit,64bit)
Windows® XP/2000:
108 dispositivos (18 hubs com
7 portas e 1 chave-software)
Windows Vista®/7: 20
dispositivos, Windows® 8:

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
06ADV384

06AFM386

Cabos de dados USB
Ref.

Modelo

06AFM380A

A

06AFM380B

B

06AFM380C

C

06AFM380D

D

06AFM380E

E

06AFM380F

F

06AFM380G

G

Notas
IP USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha direita com tecla de dados
(2m). Por exemplo para Paquímetro IP67
IP USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha para trás com tecla de dados
(2m). Por exemplo para Micrómetro IP65
USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha direita com tecla de dados (2m).
Por exemplo para Paquímetro standard ABSOLUTE DIGIMATIC
USB Input Tool Direct - Cabo dados ficha retangular (2m).
Por exemplo para comparadores IDH/IDF
USB Input Tool Direct -Cabo ficha redonda (2m).
Por exemplo : Micrómetro Rápido-Quick
USB Input Tool Direct -Cabo ficha direita (2m).
Por exemplo: comparadores IDC/IDS
IP USB Input Tool Direct- cabo para IDN/IDB (2m)

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo USB para ligação a pedal –
interruptor (Ligação pedal –interruptor
só para USB-IT PAK), comprimento do
cabo: 160 mm, Footswitch Adapter
USB-ITPAK Version 2.1

Cabo USB comum

Ligação de pedal -interruptor para USB

USB Hub comum disponível em lojas de informática
Vantagens das novas ligações Digimatic USB
Aplicação

Situação

Software USB-ITPAK

Formato dos dados

Observações

Software arbitrário
que aguarda
um código do
teclado

Requer apenas
um cabo de sinal
USB Input tools.

Requer software.

Dados da medição em formato
de teclado
(HID = Human Interface Device)

O pedal
interruptor
não pode
ser ligado.

Software comercial
de estatística.
Exemplo:
Mitutoyo MeasurLink

Requer a
utilização de
um cabo de sinal
USB input tools e
software USB
ITPAK.

A cada instrumento de medição (cabo) é
atribuída uma porta COM fixa; depois o
Software USB IT PAK fica inativo.

MUX-10 Especificações
(exemplo 01A+138,626) com
atribuição fixa de COM como
canal identificado

Um software
arbitrário, que
aguarda
um código do
teclado
exemplo Word,
formato-txt

- Os instrumentos de medição e pedais
interruptores que se encontram
conectados são selecionados e a ligação
atribuída.
- O finalizador é determinado.
- O procedimento é registado como um
programa de peça

Transmissão de um valor
da medição em formato texto
(VCP =
como porta COM virtual)

Microsoft® Excel®

- Os instrumentos de medição e pedais
interruptores que se encontram
conectados são selecionados e a ligação
atribuída.
- Executa a disposição nas tabelas
Microsoft® Excel®-exemplo, os dados
transferidos são inseridos em células
previamente definidas.

Relatório de medição com
formação Microsoft® Excel® e
sequência máx. de 31 caracteres
(exemplo, entrada de textos)
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06AFM380A
06AFM380B

06AFM380C
06AFM380D

06AFM380E

06AFM380F

06AFM380G

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos
nossos produtos no YouTube

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

USB ITPAK
Especificações
Compatibilidade
OS

Versão aplicável
do MS Excel
Funções

Idioma no
mostrador

Fornecido

Série 06AFM
Windows® 2000 Professional
(SP4), Windows® XP
Professional (SP2), Windows®
XP Home Edition (SP2),
Windows Vista®/7 (32bit,64bit),
Windows® 8, 8 .1, 10 (32bit,64bit)
Microsoft® Excel®
2000/2002/2003/2007/2010
- configuração da entrada do
Microsoft® Excel®
(livro, folha de cálculo, intervalo
de células etc.)
- recolha de dados:
cabo USB Input Tool Direct
sistema de comunicação sem fios
U-WAVE
- seleção da entrada das medições
(sequencial, simultâneo,
individual)
- input de controlo de dados
(rato, pedal interruptor, teclado)
- input de string de caracteres,
input do pedal interruptor
- função temporizador
- medição do input tempo
Inglês, Alemão, Francês, Italiano,
Espanhol, Turco, Checo, Polaco,
Húngaro, Sueco, Russo, Japonês,
Coreano, Chinês Simplificado,
Chinês Tradicional
com dongle USB

– O USB-ITPAK é um software para configuração e descarga de dados, para instrumentos de medição com saída Digimatic e cujo destino é a entrada de dados no Microsoft® Excel®.
– No envio de dados para uma folha de cálculo Microsoft® Excel® podem ser utilizados: cabo USB
Input Tool Direct , sistema de comunicação sem fios U-WAVE e adaptador de pedal -interruptor
USB.

Ref.
Notas
06AFM386 Software USB-ITPAK com Dongle
X

1

Y

5
H

Excel Table

4

2

1

A

B

C

D

E

F

Setting

1

2

3

4

5

Dimension 10.025
X
Dimension
3
9.982
Y
Dimension
4
29.97
H
External
5 Appearance OK
2

Data
cancellation

Data
request

3
OK

NG

10.033

9.964

10.031

10.046

10.017

10.008

9.996

10.027

30.02

30.07

29.96

30.04

OK

NG

6
7
8
9

Medição sequencial
1: Micrómetro para diâmetros X e Y; 2: Graminho para medição de altura H; 3: Controlo por atributos OK/NG com
pedal interruptor (exemplo: riscos na superficie); 4: USB-Hub convencional; 5 Sentido da medição; 6: Peça Nr.
7: Resultado medição X/Y; 8: Resultado medição H; 9: Controlo OK/NG (exemplo: riscos)
Folha de cálculo à espera de dados (Microsoft®
Excel®)

1
A

C

D

C

D

E

2

1

5.02

8.03

9.96

6.03

2

3

2

4.98

8.02

10.01

5.99

4

3

4.97

8.04

10.07

5.96

5

4

3
4
5

6

5

Data
cancellation

B

Data
request

Height A

B

Height A Height B Height C Height D

1

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos
nossos produtos no YouTube

Medição Simultânea
1: Sentido da medição; 2: Primeira medição: prima o pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados;
3: Segunda medição: prima o pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados; 4: Terceira medição: prima o
pedal interruptor uma vez = 4 lote completo de dados; 5: em espera para o próximo lote de medições

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Sistema de Comunicação Sem Fios: U-WAVE
Especificações

Série 02AZD
Este sistema wireless transfere dados diretamente de um dispositivo de medição Digimatic para
um PC, sem necessidade de cabos.
O U-WAVE oferece os seguintes benefícios:
– Distância de comunicação de 20 metros.
– Permite a exportação de dados direta para Microsoft® Excel® ou outras aplicações, utilizando
software interface pacotes de dados.
– A transferência de dados é confirmada pelo transmissor através de um sinal sonoro ou LED.
– Disponível um transmissor IP67.
– É possível realizar 400 transmissões com uma única bateria.
– Ao usar o software especial, também pode executar um pedido de dados a partir de um PC
(modo Event Drive),i ideal se não existir ninguém a utilizar o equipamento de medição ou se estiver instalado em local inacessível

Protocolo de
comunicação Wireless
Método de modulação
Distância de
comunicação
Velocidade de
comunicação kbps
Frequência de
comunicação
Banda de utilização
Compatibilidade OS

IEEE 802. 15. 4
DS-SS (Direct Sequence
Spread Spectrum)
Aprox. 20 m linha de vista
250
2,4 GHz (ISM: banda
universal de frequências)
15 canais (2,405 a 2,475GHz
intervalos de 5 MHz)
Windows® 2000
Professional (SP4),
Windows® XP Professional
(SP2), Windows® XP Home
Edition (SP2), Windows
Vista®, Windows® 7 (32bit,
64bit), Windows® 8, 8. 1, 10
(32bit, 64bit)

Acessórios standard
Ref.
02AZD770
05CZA619
05SAA217D

Descrição
Clip fixação do cabo
Chave parafusos
Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
02AZE200
02NDB003
63BAA057
06AFM386

Descrição
Pedal –interruptor
Suporte para U-WAVE T. Conteúdo:
placa, almofadas fixação, parafusos.
U-Wave Pak Event Drive*, 64 bit Version
U-WAVE T Adaptador alimentação
externa
USB-ITPAK Version 2.1

Consumíveis
Ref.
05SAA217D

02AZE200 : Suporte para paquímetro, micrómetro e
comparador.

Recetor U-WAVE R

Ref.

02AZD810D

Notas

U-WAVE R
+ Software

Software
U-WAVE
PAK

Descrição
Pilha de lítio CR-2032, 1 uni.

Número de unidades U-WAVE-R
que podem ser
ligadas ao PC

Número de unidades U-Wave-T
que podem
ser
ligadas

USB
Comprimento
cabo
[m]

Dimensões
(CxLxA)
[mm]

Peso
[g]

Até 16

Até 100

1

140 x 80 x 31,6

130
U-Wave-R

Transmissor U-WAVE T
Ref.

Notas

02AZD730D
Modelo IP67
02AZD880D Modelo standard
Standard
02AZD880G
model

Indicação da recepção de dados
LED
LED e besouro
LED and buzzer

Dimensões (CxLxA) Peso
[mm]
[g]
400000 transmissões 44 x 29,6 x 18,5
23
400000 transmissões 44 x 29,6 x 18,5
23
400 000
44 x 29,6 x 18,5
23
transmissions
Vida útil pilha

U-WAVE-T
*O Event Drive Mode reduz a duração da pilha

Digitalize o código QR e assista aos vídeos dos nossos produtos no YouTube
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

U-WAVE Data Cables
Série 02AZD / 02AZE
02AZD790A

Este cabo de ligação conecta o instrumento de medição à respetiva unidade U-WAVE T. Seleccionar
o tipo de cabo de ligação adequado ao instrumento de medição em questão, entre os sete modelos disponíveis abaixo de A a G.

Super Paquímetro
com cabo 02AZD790A

02AZD790B
QuantuMike
com cabo 02AZD790B

02AZD790C
Cabo com conector para pedal - interruptor

Cabo sem conector para pedal - interruptor
Paquímetro Absolute
Standard
com cabo 02AZD790C

02AZD790D

Comparador Digimatic IDH
com cabo 02AZD790D

02AZD790E

Micrómetro Quick
com cabo 02AZD790E

02AZD790F

1 Cabo sem conector para pedal - interruptor
Ref.
Modelo
Notas
02AZD790A
A
Cabo de dados U-WAVE IP ficha direita com tecla de dados. P. ex. para Paquímetro IP67
02AZD790B
B
Cabo de dados U-WAVE IP ficha para trás com tecla de dados. P. ex. Micrómetro IP65
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com tecla de dados. P. ex. Paquímetro standard ABSOLUTE
02AZD790C
C
DIGIMATIC
02AZD790D
D
Cabo de dados U-WAVE ficha retangular. P. ex.Comparadores IDH/IDF
02AZD790E
E
Cabo de dados U-WAVE ficha redonda. P. ex. Micrómetro Rápido-Quick
02AZD790F
F
Cabo de dados IP U-WAVE ficha direita. P. ex. para Comparadores IDC/IDS
02AZD790G
G
Cabo de dados U-Wave IP. P. ex. para Comparador IDN/IDB
2 Cabo com conector para pedal - interruptor
ModeRef.
Notas
lo
Cabo de dados U-WAVE IP ficha direita com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P. ex.
02AZE140A
A
para Paquímetro IP67
Cabo de dados U-WAVE IP ficha para trás com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P.
02AZE140B
B
ex. para Micrómetro IP65
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com tecla de dados/ligação para pedal –interruptor. P. ex.
02AZE140C
C
para Paquímetro standard Absolute
Cabo de dados U-WAVE ficha retangular com ligação para pedal – interruptor. P. ex para Compa02AZE140D
D
radores IDH/IDF
Cabo de dados U-WAVE ficha redonda com ligação para pedal – interruptor. P. ex. Micrómetro
02AZE140E
E
Rápido-Quick
Cabo de dados U-WAVE ficha direita com ligação para pedal – interruptor. P. ex para Comparado02AZE140F
F
res IDC/IDS
02AZE140G
G
Cabo de dados U-WAVE IP com ligação para pedal – interruptor. P. ex. para Comparador IDN/IDB

Graminho Digimatic
com cabo 02AZD790F

7 modelos de conetores
(A)
(D)

160 mm

DATA

02AZD790G

Figura 1. Cabo de
ligaçãomodelo standard

(E)
(B)
Comparador ABS
Digimatic ID-N
com cabo 02AZD790G

(F)
(C)

Pedal - interruptor (opcional)
No.937179T
Approx. 500 mm

(G)
DATA

Approx. 80 mm
Approx. 80 mm

Figura 2. Cabo de ligação para
pedal- interruptor

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Conector ligado ao
U-WAVE-T através de 2
parafusos

USB Input Tool
Especificações

Série 264 - Interface de teclado
– O USB Input Tool é um interface de teclado para a transmissão de dados a partir dos instrumentos de medição, dotados com interface Digimatic, para um PC.
Os dados da medição são convertidos em códigos de teclado, permitindo o fácil acesso através
de qualquer programa compatível com entradas de teclado, independentemente do sistema
operativo. Os interfaces USB e da conversão de dados permitem ainda a comunicação directa
com folhas de cálculo.

Dimensões (CxLxA)
Comprimento do cabo
Alimentação
Nr máx. de
dispositivos
conectáveis
Compatibilidade OS

38 x 64 x 21 mm
1m
5V do USB
Microsoft® Windows® 2000,
XP: 100 cables,
Windows® Vista®, 7, 8, 8. 1,
10: 20 cables
Microsoft® Windows® 2000,
XP, Vista®, 7, 8, 8. 1, 10
(32bit, 64bit)

Acessórios opcionais
Ref.
06AFM386
937179T

Descrição
USB-ITPAK Version 2.1
Pedal –interruptor

264-016
Entrada de daConector p/ pedal –interrup- Peso
Saída de dados
Output da casa decimal
dos
tor
[kg]
USB Virtual
COM-Port (VCP)
264-016 com USB IT PAK, Emula a configuração local Emulates the local setting
Sim
0,56
USB sinal de teclado (HID)

Ref.

DMX-3T / FS2 USB
Especificações

Série 011
Interface de teclado
– O DMX-3 T/FS2 USB é um interface de teclado que transmite dados das medições provenientes
de instrumentos de medição, dotados com interfaces Digimatic, para um PC.
Os dados da medição são convertidos em códigos de teclado, permitindo um acesso fácil com
qualquer programa compatível com entradas de teclado, independentemente do sistema operativo. Os interfaces USB e de conversão de dados permitem também o input direto dos dados da
medição numa folha de cálculo.

Dimensões (CxLxA)
Função de
temporização
Alimentação
Compatibilidade OS

Nr. max. interfaces em
cascata

112 x 122 x 45 mm
0-99s (passo 1s) ou 0-99min
5V via USB
Microsoft® Windows®
2000, XP, Vista®, 7, 8,
8. 1, 10 (32bit, 64bit)
3 -via cabo de ligação
opcional

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA105

63AAA041

Ref.
63AAA041

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de ligação para Interface (300 mm)

painel traseiro

Entrada de dados

Saída de dados

Output da casa decimal

Conector p/ pedal –
interruptor

Peso
[g]

3 x Digimatic

teclado de sinal USB
(HID)

ponto ou vírgula (seleccionável)

Sim

330
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

DMX-1
Especificações

Série 011

Dimensões (CxLxA)

58 x 62 x 18 mm

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA027

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2
m), 2m

O DMX-1 D-SUB9 é um interface de série com microcontrolador, para a ligação de um único
instrumento de medição, com saída Digimatic, ao interface RS-232C de um computador.
O DMX-1 oferece os seguintes benefícios:
– Ligação fácil para um dispositivo de medição a um computador, através da porta de série
RS-232C.
– Não necessita de alimentação externa, uma vez que a pouca energia que necessita é fornecida
através das linhas handshake RTS e DTR.
Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

Cabo de ligação
do interface

63AAA029

1 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 9

Conector p/
pedal –interruptor
Sim

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

9600

8

1

none

63AAA029

DMX-1 USB
Especificações

Série 011

Dimensões (CxLxA)
Compatibilidade OS

Fornecido

33 x 57 x 20 mm
Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, 7, 8, 8. 1, 10 (32bit,
64bit)*
Cabo USB (1,8m)
Driver Software

– O DMX-1 USB é um interface com microprocessador para ligação de 1 dispositivo de medição
com saída e dados –Digimatic a um computador dotado de interface USB. Este dispositivo é visualizado como COM-PORT (VCP) virtual no computador.

Acessórios opcionais
Ref.
937179T

Descrição
Pedal –interruptor

* Driver Software for Windows® 8, 8. 1; descarga em www.mitutoyo.eu

painel traseiro

63AAA040

Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

Cabo de ligação do interface

Conector p/
pedal –interruptor

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

63AAA040

1 x Digimatic

USB virtual
Porta-COM
(VCP)

USB

Sim

9600

8

1

none

DMX-2 S
Especificações

Série 011

Dimensões (CxLxA)

58 x 62 x 18 mm

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA028
63AAA108

Descrição
Pedal –interruptor
Adapter D-Sub25-D-Sub9, 0,2m
Cabo de sinal RS-232C D-SUB 25 para DSUB 9 (2m), 2m

O DMX-2 S D-SUB5 é um interface de série com microcontrolador, para a ligação de dois
instrumentos de medição, com saída Digimatic, ao interface RS-232C de um computador.
O DMX-2 oferece os seguintes benefícios:
– Ligação fácil para um dispositivo de medição a um computador, através da porta de série
RS-232C.
– Não necessita de alimentação externa, uma vez que a pouca energia que necessita é fornecida
através das linhas handshake RTS e DTR.

63AAA038
Exemplo de aplicação com pedal - interruptor
(acessório opcional)

Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

Cabo de ligação
do interface

63AAA038

2 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 25

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Conector p/
pedal –interruptor
Sim

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

9600

8

1

none

DMX-2 USB
Especificações

Série 011

Dimensões (CxLxA)
Compatibilidade OS

Ligação de dois equipamentos de medição, com saída Digimatic, a uma porta USB.
O DMX-2 HUSB oferece as seguintes vantagens:
– Visualizada no PC como porta COM virtual ou como teclado (HID).
– Com uma função disponível para comutar entre formato teclado (HID) e porta COM virtual
(VCP).

Output da casa
decimal (HID)
Fornecido

61 x 76 x 35 mm
Microsoft® Windows®
2000, XP, Vista®, 7, 8, 8. 1,
10 (32bit, 64bit)*
ponto ou vírgula
Cabo USB (1,8 m)
Software driver

Acessórios opcionais
Ref.
937179T

Descrição
Pedal –interruptor

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu
(Registration is required)

painel traseiro

63AAA037

Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

63AAA037

2 x Digimatic

USB Porta COM virtual
(VCP)
teclado de sinal USB
(HID)
(comutável no painel)

Conector p/
Cabo de liBaud rapedal –inter- gação do inte
ruptor
terface

Sim

USB

9600

Data
bits

Stop
bits

Paridade

8

1

none

DMX-3 USB
Especificações

Série 011
O DMX-3 com 3 canais USB VCP/D-SUB9 é um interface com microcontrolador que efetua a ligação
de três instrumentos de medição, com saída Digimatic, à porta série RS-232C ou à porta USB de um
computador.
O DMX-3 oferece os seguintes benefícios:
– Se a saída USB estiver ocupada, o instrumento de medição é visualizado, no computador, como
uma porta COM virtual (VCP).
– A alimentação é fornecida através de um adaptador AC/DC, acessório standard e apenas necessário na ligação com cabo de série D-Sub 9.

Dimensões (CxLxA)
Compatibilidade OS

Fornecido

170 x 128 x 55 mm
Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, 7, 8, 8. 1, 10 (32bit,
64bit)*
Cabo USB (1,8 m)
Software driver
Adaptador AC (apenas para
ligação cabo série)

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA027

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2
m), 2m

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu
(Registration is required)

painel traseiro
63AAA039

Ref.

Entrada
de dados

63AAA039

3 x Digimatic

Saída de dados

Cabo de ligação do
interface

Conector
p/ pedal –
interruptor

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

Porta virtual
USB
COM-Port
(VCP),
RS-232C

Para cabo de série:
D-SUB 9 para USB:
cabo modelo B

Sim

1200/9600
(ajustável
com jumper)

8

1

none
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Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
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MUX-10F
Especificações

Série 264

Dimensões (CxLxA)
Fornecido

91,4 x 92,5 x 50,4 mm
Adaptador AC

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA027

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2
m), 2m

O MUX-10F de 4 canais D-SUB9 é um interface de série microcontrolado, para a ligação de quatro
dispositivos de medição, com saída Digimatic, a portas de série RS-232C de um computador.
O MUX-10F oferece os seguintes benefícios:
– ligação de quatro dispositivos de medição a uma porta de série RS-232C.

264-002D

painel traseiro

Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

Cabo de ligação do interface

Conector p/
pedal –interruptor

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

264-002D

4 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 9

Sim

300, 600,
1200, 2400,
9600, 19200

8

1

none

DMX-8/2
Especificações

Série 011

Dimensões (CxLxA)
Alimentação
Fornecido

158 x 204 x 66 mm
220-240V 50Hz
Cabo alimentação

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA027

O DMX-8/2 com 8 canais D-SUB9 é um interface com microcontrolador que efectua a ligação de
oito instrumentos de medição, com saída Digimatic, à porta de série RS-232C de um computador.
O DMX-8 oferece os seguintes benefícios:
– Fornecido com fonte de alimentação 220-240V 50 Hz.

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2
m), 2m
painel traseiro

63AAA033

Ref.

Entrada de
dados

Saída de dados

Cabo de ligação
do interface

63AAA033

8 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 9

Conector p/
pedal –interruptor
Sim

Baud rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

9600

8

1

none

DMX-16 / DMX-16C
Especificações

Série 011

Alimentação
Dimensões (CxLxA)
Fornecido

220-240V 50 Hz
225 x 204 x 75 mm
Cabo de alimentação

Acessórios opcionais
Ref.
937179T
63AAA027

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de sinal RS-232C DSub9-DSub9 (2
m), 2m

O DMX-16/16C oferece os seguintes benefícios:
– Incorpora microprocessadores integrados para processamento de dados, o que significa input e
output simultâneo de todos os instrumentos de medição, assim como uma maior velocidade no
processamento de dados.

Ref.

63AAA026

63AAA106
63AAA106

Notas

successive
data reception
simultaneous
data reception

ConecCabo de li- tor p/
gação do
pedal –
interface interruptor

Tipo

Entrada
de dados

Saída de
dados

DMX-16

16 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 9

DMX-16C

16 x Digimatic

RS-232C

D-SUB 9

painel traseiro
Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.
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Baud
rate

Data
bits

Stop
bits

Paridade

Sim

9600

8

1

none

Sim

9600

8

1

none

DMX-3-2 USB
Especificações

Série 011
O DMX-3-2 USB é um interface para ligação de três dispositivos de medição, com saída Digimatic, e
dois dispositivos com saída RS232C (tais como o QM-Data 200 Mitutoyo) a um interface USB de um
computador.
O DMX-3-2 USB oferece os seguintes benefícios:
– Podem ser ligados mais de 70 instrumentos de medição diferentes com saída RS232C, incluindo
dispositivos Mitutoyo, bem como de outras marcas (lista disponível a pedido).
– O interface converte os diferentes sinais, provenientes dos instrumentos de medição conectados,
num mesmo formato: sinal de teclado (HID) ou virtual COM-Port MUX-10 ou MUX-50 (VCP).

Dimensões (CxLxA)
Função de
temporização
Instrumentos de
Medição Mitutoyo
com saída RS232C

Compatibilidade OS

Output da casa
decimal (HID)
Nr. max. interfaces
em cascata
Fornecido

painel traseiro
63AAA042

Ref.

63AAA042

Entrada de dados

Saída de dados

3 x Digimatic
2 x RS232C

Porta virtual USB
COM-Port (VCP) Sinal de teclado USB
(HID)

Conector p/
pedal –interruptor
Sim

Cabo de liBaud ragação do inte
terface
USB

9600

Data
bits

Stop
bits

Paridade

170 x 128 x 55 mm
0-99s (passo 1s) ou 0-99min
Leitor KA-Counter
Suta -Série 950
Leitores EH, EF, EV
DP1-VR
Linear Height LH-600
QM-Data 200
Litematic VL-50
Micrómetro Laser Scan LSM
QM-Height
Microscópio Série-MF
Projetor PJ A3000
Projetor PJ H30
Comparador ID-H
Microsoft® Windows® 2000,
XP, Vista®, 7, 8,
8. 1, 10 (32bit, 64bit)*
ponto ou vírgula
3 -via cabo de ligação
opcional
USB cabo (1,8 mm)
Driver Software

Acessórios opcionais
8

1

none

Ref.
937179T
63AAA105

Descrição
Pedal –interruptor
Cabo de ligação para Interface (300 mm)

* Driver software para Windows® 8, 8. 1: descarga em www.mitutoyo.eu
(Registration is required)

Temporizador Digimatic
Especificações

Série 011
Este temporizador ligado no conector do pedal –interruptor de um interface Mitutoyo, permite o
controlo da passagem de dados, tendo como base um intervalo de tempo.
O Temporizador (Timerbox) Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Software neutro para todas as aplicações.
– Pode ser utilizado com todos interfaces Mitutoyo com conector (mono) de 3,5mm para pedal –
interruptor, tal como USB Input Tool Direct.
– Funciona como pedal –interruptor, controlado temporalmente.

Dimensões (CxLxA)
Alimentação
Função de
temporização
Tolerância do
temporizador
Fornecido

Peso

55 x 58 x 31 mm
Adaptador-AC 10 V, 120mA ou
USB bus power
1s-99h 59 min 59s (100h)
±8s/24h
Cabo ligação USB (0,8 m)
Adaptador AC
Cabo pedal -interruptor TTB1
(0,52 m)
84 g

Exemplo de utilização com USB Input Tool Direct
63AAA107
Exemplo de utilização com DMX Box
Ref.
63AAA107
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Os preços mencionados são preços de venda

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

Leitor Digimatic
Série 542
Para dispositivos dotados com saída de dados SPC Digimatic:
- Micrómetro
- Comparador
- Paquímetro
- etc...

Para informação detalhada (funções etc.), consulte
Leitores em "Linear Gages".
542-007D

542-072D

542-093-2

542-016

Data Logger Digimatic
Especificações
Memória

Formato dos
dados
Ligação ao
instrumento
de medição

Fornecido

Série 011
DL-1000/1000 M: Data loggers com
capacidade de memória até 999
valores.
DL-1000 M: Possibilidade de
funcionamento com relacionamento
de amostras e características.
Podem ser armazenados um máximo
de 100 características de 9 amostras.
Se o número de características for
reduzido, aumenta o número de
amostras disponível.
Com base no número de
características, o DL-1000 M calcula
automaticamente o número de
amostras disponível.
Por exemplo, se forem medidas 10
características significa que podem
ser memorizadas 99 amostras no
máximo.
Todos os dados são recolhidos ou
exportados em formato compatível
com Digimatic Mitutoyo
Para a exportação dos valores das
medições, um DL-1000/1000M pode
ser conectado a qualquer interface
ou impressora de protocolo, desde
que permita a ligação de um
instrumento de medição compatível
com Digimatic Mitutoyo.
1 x 9V pilha lítio
Cabo de dados 10-pinos / 10-pinos
(0,25m)

O Digimatic DL-1000 e 1000 M são data loggers para armazenamento de dados, recolhidos por um
instrumento de medição Digimatic e subsequente exportação para computador. Permitem a recolha de dados, quando afastados do PC e a sua posterior transferência.
Estes Data Loggers Digimatic oferecem os seguintes benefícios:
– O instrumento de medição é conectado à porta I/O do DL-1000/1000 M com um cabo de dados, e
a transmissão de dados é efetuada utilizando a tecla de dados do instrumento de medição ou a
tecla presente no DL-1000/1000 M.
– Para transferência de dados o dispositivo é conectado através de um interface ao computador
pretendido.
– A transferência de dados do DL-1000/1000 M é executada com a tecla de dados ou com um pedal –interruptor de um interface, através do respetivo software, também pode ser executada a
pedido. O DL-1000/1000 M é reconhecido como um instrumento de medição Digimatic.
– A saída de dados pode ser diretamente para uma impressora com interface Digimatic.

63AAA031
Peso
[g]
63AAA031
Data collection and transmission
DL-1000
130
63AAA032 Sample or feature related data collection and transmission DL-1000 M 130

Ref.
Acessórios opcionais
Ref.
936937
965014
06AFM380D

Descrição
Cabo Digimatic, (1 m)
Cabo Digimatic, (2 m)
USB Input Tool Direct -Cabo, (2 m)

Notas

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

Tipo
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Comutador Digimatic
Especificações

Série 011/939
Este equipamento é uma switch box para distribuição, conecta 3 a 5 equipamentos Digimatic para
1 canal de comunicação (por exemplo DMX-1 USB).
O Comutador Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Com possibilidade conectar 3 a 5 equipamentos Digimatic a um único canal de interface.
– Pode ser apenas um leitor digimatic ou um interface

Fornecido

Adaptador -AC (apenas 011235)

Acessórios opcionais
Ref.
936937
965014
937179T

Descrição
Cabo Digimatic, (1 m)
Cabo Digimatic, (2 m)
Pedal –interruptor

937179T apenas para 011235

939039

63AAA030
Ref.
Saída de dados
Entrada de dados Conector p/ pedal –interruptor
63AAA030 1 x Digimatic (1 canal)
5 x Digimatic
Sim
939039
1 x Digimatic (1 canal)
3 x Digimatic
Não

1 - cabo 936937 (1m), 965014 (2m)

Caixa de Tolerâncias Digimatic
Especificações

Série 011
Esta caixa de tolerâncias permite a ligação de equipamentos de medição Digimatic para efetuar
visualmente o controlo GO/NG.
A caixa de tolerâncias Digimatic oferece os seguintes benefícios:
– Ligação simples com equipamentos de medição Digimatic.
– Representação simples do controlo da tolerância -NG/GO/+NG.
– Alimentação com transformador AC (acessório standard) ou duas pilhas LR6.
– A introdução das tolerâncias é efetuada através do instrumento de medição.

Dimensões (CxLxA)
Fornecido

117 x 73 x 24 mm
Com adaptador AC

Acessórios opcionais
Ref.
011037

Descrição
4 pilhas LR6 (AA)

011516
Ref.
011516
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Os preços mencionados são preços de venda

Os preços mencionados são preços de venda recomendados (válidos até 31 de Maio 2017). Estes produtos destinam-se a utilização profissional.
Pelo que o IVA não está incluído. As ilustrações não são vinculativas. Descrições de produto, em particular toda e qualquer especificação
técnica, apenas são vinculativas quando expressamente acordado.

