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Micrómetro Laser Scan -Conjunto
Unidade de Medição e Leitor

 

Série 544

O LSM-902/6900 é um sistema de medição com alta exactidão, sem contacto. Utiliza um feixe laser 
com varrimento de grande velocidade,para efetuar medições exactas das peças. Um sistema ideal 
para objetos, cuja medição é difícil ou impossível através de instrumentos convencionais, tais como 
peças elásticas ou macias, uma vez que se podem deformar sob pressão.
O LSM-902/6900 apresenta as seguintes vantagens:
– Adequado para efectuar a medição de calibres tampão e cavilhas.
– Com um amplo intervalo de medição de 0,1 mm a 25 mm.
– Permite níveis de ultra-exatidão, com linearidade acima de ±0,5 µm em toda o intervalo de medi-

ção e ±(0,3+0,1∆D) µm num pequeno intervalo.
– Repetibilidade extrema com ±0,05 µm.

LSM-6900 Leitor
LSM-902 Unidade de medição

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-495D 0,1-25 0,01-10 µm

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-498D 0,1-25 0,01-10 µm
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LSM-902 Unidade de medição

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total : ±0,5 µm 
Intervalo de medição 
parcial : ±(0,3+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±0,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,05 µm
Zona de medição 3 x 25 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 800 scans/s

Velocidade de varrimento
56m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC

Ecrã principal 16 dígitos em tubo 
fluorescente

Unidades com interface RS-232C, Ligação 
analógica I/O, Pedal 
interruptor

Alimentação 100 - 240VAC, 40 VA, 
50/60Hz

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD180 Conjunto de calibração (ø1-25), Ø1-25
02AGD270 Mesa de trabalho
02AGD280 Mesa de trabalho ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença em diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Refer to the LSM brochure

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.     

388 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.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
Especificações

Erro de linearidade a 20ºC *¹ ±0,3 µm
Erro de posicionamento *² ±0,4 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,03 µm
Zona de medição 1 x 2 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
76m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD110 Conjunto de calibração (ø0,1-2), 

LSM-9506
02AGD200 Polia-guia para fio/arame, LSM-500
02AGD220 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)

Série 544

LSM-500S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Intervalo de Medição desde ø5 µm.
– Permite nível de ultra-exatidão com linearidade de ±0,3 µm ao longo do intervalo 

de medição (5 µm até 2 mm).
– Repetibilidade elevada de ±0,03 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s

LSM-500S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-532 0,005-2 0,00001-0,01 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
Total :
± 0,5 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(0,3+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±0,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,04 µm
Zona de medição 2 x 10 mm (ø0,05-0,1 mm)

4 x 10 mm (ø0,1-10 mm)
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s (varrimentos 
por seg.)

Velocidade de varrimento
113 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD120 Conjunto de calibração (ø0,1-10), Ø 0,1 

- 10mm
02AGD210 Polia-guia para fio/arame, for LSM 501S
02AGD400 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 Suporte central
02AGD450 Prisma em V ajustável
02AGD230 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)

02AGD440 e 02AGD450 : utilizar com mesa de trabalho ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença do diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Série 544

LSM-501S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Permite nível de ultra-exatidão com linearidade de ±0,5 µm ao longo do intervalo 

de medição (0,05 mm a 10 mm) e ±(0,3+0,1ΔD) µm num intervalo de medição parci-
al.

– Alta repetibilidade de ±0,04 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s

LSM-501S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-534 0,05-10 0,00001-0,01 mm

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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Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
 

Série 544

LSM-503S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 0,3 mm a 30 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±1 µm no intervalo de medição total 

e ±(0,6+0,1ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,1 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.
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Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-536 0,3-30 0,00002-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±1 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(0,6+0,1ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±1,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,11 µm
Zona de medição 10 x 30 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
226 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD130 Conjunto de calibração (ø1-30), Ø 1 - 30 

mm
02AGD490 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 Suporte central
02AGD450 Prisma em V ajustável
02AGD240 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)

02AGD440 e 02AGD450 : utilizar com mesa de medição ajustável

Série 544

LSM-506S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 60 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±3 µm no intervalo de medição total 

e ±(1,5+0,5ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,36 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-506S
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Métrico

Ref. 
Resolução

(comutável)
544-538 0,00005-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±3 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(1,5+0,5ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±4 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,36 µm
Zona de medição 20 x 60 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
452 m/s

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD140 Conjunto de calibração (ø1-60), Ø 1 - 60 

mm
02AGD520 Mesa de trabalho ajustável
02AGD580 Suporte central
02AGD590 Prisma em V ajustável
02AGD250 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)

02AGD580 e 02AGD590 : utilizar com mesa de medição ajustável

*¹ Ao centro da zona de medição *² Erro potencial de medição devido à 
variação na posição da peça dentro da zona de medição
ΔD = Diferença dos diâmetros entre o padrão e a peça

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.     

390 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.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Unidade de Medição
Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±6 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(4+0,5ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±8 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,8 µm
Zona de medição 30 x 120 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
904 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGD150 Conjunto de calibração (ø20-120), Ø 

20-120 mm
02AGD260 Dispositivo de ventilação

957608 Filtro de ar para dispositivo de 
ventilação

02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Cabo de sinal (20 m)

Série 544

LSM-512S
Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 120 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±6 µm no intervalo de medição total 

e ±(4+0,5ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±0,8 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-512S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-540 1-120 0,0001-0,1 mm

Especificações

Erro de linearidade a 
20ºC *¹

Intervalo de medição 
total :
±7 µm 
Intervalo de medição 
parcial :
±(4+2ΔD) µm

Erro de posicionamento *² ±8 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±1,4 µm
Zona de medição 40 x 160 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 3200 scans/s 
(varrimentos por seg.)

Velocidade de varrimento
1206 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC, FDA

Acessórios opcionais

Ref. Descrição
02AGM300 Conjunto de calibração (ø 20-160), LSM 

Ø 20-160mm
02AGC150A Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGN780A Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Cabo de sinal (20 m)

*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da posição da peça dentro 
da zona de medição
ΔD = Diferença dos diâmetro entre o padrão e a peça a medir

Série 544

LSM-516S

Sistema de medição de alta exactidão sem contacto
– Modelo de utilização genérica com intervalo de medição de 1 mm a 160 mm.
– Proporciona alta exactidão com linearidade de ±7 µm no intervalo de medição total 

e ±(4+2ΔD) µm no intervalo de medição parcial.
– Excelente repetibilidade de ±1,4 µm.
– Alta taxa de varrimento de 3200 scans/s.

LSM-516S

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-542 1-160 0,0001-0,1 mm

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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Micrómetro Laser Scan 
 

Série 544

O LSM-9506 é um sistema de medição de bancada, sem contacto. Utiliza um feixe laser com varri-
mento de grande velocidade, para efectuar medições exactas das peças. Um sistema ideal para 
objetos, cuja medição é difícil ou impossível através de instrumentos convencionais, tais como pe-
ças elásticas ou macias, uma vez que se podem deformar sob pressão.
O LSM-9506 apresenta as seguintes vantagens:
– Sistema de medição com leitor integrado, o que permite

facilmente a sua utilização para controlo de bancada.
– Incluída também uma função de cálculo estatístico.
– Dotado de fábrica com interface e saída de dados porta de série RS-232C.

LSM-9506

Métrico

Ref. 
Intervalo
Medição

[mm]

Resolução
(comutável)

544-115D 0,5-60 0,00005-0,1 mm

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Erro de linearidade a 20ºC *¹ ±2,5 µm
Erro de posicionamento *² ±2,5 µm
Repetibilidade (±2ơ) ±0,6 µm
Zona de medição 10 x 60 mm
Comprimento de onda do 
laser

650 nm, Vísivel

Taxa de varrimento 1600 scans/s

Velocidade de varrimento
226 m/s

Normas para laser aplicáveis IEC
Ecrã principal 16 dígitos em tubo 

fluorescente
Unidades com interface RS-232C, Digimatic, 

Pedal interruptor
Alimentação 100-240VAC, 40VA, 

50/60Hz

Consulte o folheto LSM
*¹ Ao centro da zona de medição
*² Erro potencial de medição devido à variação da 
posição da peça dentro da zona de medição

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.     

392 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.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Leitor
Funções Série 544
ZERO/ABS
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
PRESET
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Ecrã principal LED, de 9 dígitos
Unidades com 
interface

USB2, RS-232C, I/O analógico, 
Pedal interruptor

Alimentação +24VDC ±10%, 1A

Série 544

O Leitor LSM-5200 é uma unidade versátil de indicação digital dedicada para os Micrómetros de 
Varrimento Laser.
O duplo mostrador permite que os valores programados possam ser visualizados em contínuo.
Também pode ser obtida em simultâneo a leitura de duas medições. A medição do segmento
e a medição da referência são assim simultaneamente visíveis. Cálculo estatístico e eliminação de 
dados anormais, são funções também incluídas.
O Leitor LSM-5200 proporciona:
– Modelo com montagem de painel (Dimensões conforme DIN 43700) tornando a integração des-

te sistema muito simples.
– Executa ainda o calculo da média, valor máximo e mínimo, intervalo (diferença máximo e míni-

mo).
– Pode ainda ser efectuada a medição por segmentos (máx de 7 segmentos) ou de linhas de refe-

rência (1 a 255 linhas).
– Dotado com USB, RS-232C, I/O e interface analógico.
– A média aritmética ou a média móvel também estão disponíveis.
– Função de controlo GO/±NG.

Leitor LSM-5200

Ref. 
544-047

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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Micrómetro Laser Scan -Leitor
 

Série 544

O Leitor LSM-6200 é um modelo versátil dedicado para Micrómetros Laser Scan. O seu mostrador 
duplo, permite que os valores configurados sejam monitorizados continuamente. Podem ser visua-
lizadas leituras simultâneas para dois valores da medição, assim como o segmento de medição e a 
aresta de medição. Funções de cálculo estatístico e eliminação de dados anormais.
O leitor LSM-5200 apresenta as seguintes vantagens:
– Com o design de duplo mostrador, é possível monitorizar em contínuo os valores configurados,

e simultâneamente visualizar dois valores de medição.
– Tanto pode selecionar o segmento de medição (7 segmentos no máx) ou

a aresta de medição (1 a 255 arestas).
– Com interfaces RS-232C e I/O, bem como analógico.
– Dotado de funções de cálculo estatístico e eliminação de dados anormais.

Leitor LSM-6200 

Métrico

Ref. 
544-071D

02agp150 - Adicional para utilização DUAL

Funções Série 544
Controlo GO/±NG
OFFSET
Medição da amostra
Cálculo estatístico
Saída de dados
Ajuste do Zero
PRESET
Controlo de Grupo
Visualização da posição da peça
Medição de objetos transparentes
Medição automática
Eliminação de dados anormais

Especificações

Normas para laser 
aplicáveis

IEC, FDA (544-534), JIS 
(544-533)

Ecrã principal 16 dígitos em tubo 
fluorescente

Unidades com 
interface

RS-232C, I/O Analógico, Pedal 
interruptor

Alimentação 100-240V AC, 40 VA, 50/60Hz

Consulte o folheto LSM

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.     

394 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.     

 



 

Micrómetro Laser Scan -Acessórios Opcionais

Consulte o folheto LSM

Série 544 - Acessórios

Ref. Aplicação Descrição
02AGD110 LSM-500S Conjunto de calibração (ø0,1-2)
02AGD120 LSM-501S Conjunto de calibração (ø0,1-10)
02AGD130 LSM-503S Conjunto de calibração (ø1-30 mm)
02AGD140 LSM-506S Conjunto de calibração (ø1-60)
02AGD150 LSM-512S Conjunto de calibração (ø20-120)
02AGD170 LSM-9506 Conjunto de calibração (ø1-60)
02AGD180 LSM-902 Conjunto de calibração (ø1-25)
02AGM300 LSM-516S Conjunto de calibração (ø 20-160)
02AGD200 LSM-500S Polia-guia para fio/arame
02AGD210 LSM-501S Polia-guia para fio/arame

02AGD220 LSM-500S Dispositivo de ventilação
02AGD230 LSM-501S Dispositivo de ventilação
02AGD240 LSM-503S Dispositivo de ventilação
02AGD250 LSM-506S Dispositivo de ventilação
02AGD260 LSM-512S Dispositivo de ventilação
957608 Todos os modelos LSM Filtro de ar para dispositivo de ventilação
02AGD270 LSM-501S/503S/902 Mesa de trabalho
02AGD280 LSM-902 Mesa de trabalho ajustável
02AGD370 LSM-9506 Mesa de trabalho ajustável
02AGD400 LSM-501S Mesa de trabalho ajustável
02AGD490 LSM-503S Mesa de trabalho ajustável
02AGD520 LSM-506S Mesa de trabalho ajustável
02AGD680 LSM-9506 Mesa de trabalho ajustável
02AGD440 LSM-501S/503S/902 Suporte central
02AGD580 LSM-506S/9506 Suporte central
02AGD450 LSM-501S/503S/902 Prisma em V ajustável
02AGD590 LSM-506S/9506 Prisma em V ajustável
937179T. 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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Série 544 - Acessórios

Ref. Aplicação Descrição

Placa de saída Digimatic (SPC)

02AGC840 LSM-6200/6900 Placa de saída Digimatic (SPC)
02AGC880 LSM-6200/6900 Interface suplementar analógico e I/O
02AGC910 LSM-6200/6900 Interface BCD

Cabo de extensão (relay)

02AGC150A Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (1 m)
02AGC150B Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (3 m)
02AGC150C Todos os modelos LSM (1) Cabo de extensão (relay) (5 m)
02AGC330A Todos os modelos LSM (1) Cabo de saída de sinal (5 m)
02AGC330B Todos os modelos LSM (1) Cabo de saída de sinal (10 m)

Extensão de cabo de sinal

02AGN780A Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (5 m)
02AGN780B Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (10 m)
02AGN780C Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (15 m)
02AGN780D Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (20 m)
02AGN780E Todos os modelos LSM (2) Cabo de sinal (30 m)

Placa adicional para utilização DUAL

02AGP150 LSM-6200 Dual-type add-on unit

(1) Exceto para LSM-500S/902
(2) Exceto para LSM-902

Consulte o folheto LSM

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.     

396 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.     

 




