Colunas de medição Metrolog

CD1000DμP e CP1000DμP
Colunas de medição para controle de processos, inspeção dimensional
de qualidade e automação em linhas de produção seriadas
 Compatível com sensores de deslocamento
linear LVDT (CD1000DμP) e dispositivos de
medição pneumáticos (CP1000DμP).
 Configuração simplificada com ajustes
intuitivos e setup através de menus
sequenciais.
 4 escalas de medição, com resoluções de
0,1μm/div; 0,2μm/div; 0,5μm/div e 1μm/div.
 Visualização digital relativa (em μm ou mm),
absoluta (em mm) ou
classes (com texto configurável).
 Rápida resposta, adequada para aplicações
de inspeção com curtos ciclos de medição.

www.metrolog.net
email: metrolog@metrolog.net

Colunas de medição Metrolog

CD1000DμP e CP1000DμP
Características gerais
Canais disponíveis

CD1000DμP: 2 canais de entrada para sensores LVDT e ogivas eletrônicas
CP1000DμP: 1 canal de entrada para dispositivos pneumáticos

Sensores compatíveis

CD1000DμP: sensores indutivos tipo LVDT, HBT (meia-ponte) e ogivas eletrônicas
CP1000DμP: dispositivos de medição pneumáticos (anéis, forquetas, plugs, entre outros)

Conectores de entrada

CD1000DμP: conectores 5 pinos, roscados, padrão KFV (IEC 60130-9)
CP1000DμP: conexão tipo “engate-rápido” para mangueira ØExterno 6mm

Aplicações típicas

Inspeção dimensional de tolerâncias: espessura, diâmetro interno, diâmetro externo, entre outras

Indicadores
Bargraph
Display
Escala lateral

100 elementos emissores de luz multicor (leds) com 254 mm de comprimento total
6 displays 7 segmentos led (cor vermelha)
+/- 5μm (resolução 0,1μm), +/- 10μm (resolução 0,2μm), +/- 25μm (resolução 0,5μm) e +/- 50μm (resolução 1μm)

Visualização
Bargraph
Display

Barra móvel (leitura instantânea) e pontos fixos a meia tonalidade para sinalização dos limites de tolerância
Leitura instantânea absoluta (em milímetros), relativa (em micrômetros) ou classes (texto personalizado)

Processamento matemático

CD1000DμP: ±A, ±B ou (±A ±B)
CP1000DμP: ±A

Teclado e ajustes

Teclado de membrana com 3 teclas, chave seletora de escala, chave inversora de polaridade de sinal, trimpots
para ajuste de calibração e zero

Interfaces
Computador / Coletor de dados
Entradas/Saídas digitais (opcional)

Serial assíncrona padrão RS232C (conector DB9F)
Saída 8-bit, coletor aberto, foto-acoplada (5-24V, 50mA máx) e entrada 1-bit foto-acoplada para pedal externo

Armazenamento de configurações

Capacidade para armazenamento das configurações em memória não volátil interna
Capacidade de armazenamento de textos especiais para aplicação na classificação de peças

Alimentação

90~240VAC, 50~60Hz, 15VAMáx

Ar-comprimido

CP1000DμP: 40-110psi (2,7 a 10,2 bar) - 35l/min (1,25cfm)

Classe de proteção

IP53, IEC 60529 (IP43 quando em ambiente com poeira condutiva)

Temperaturas
Trabalho
Armazenagem

0 a +45ºC (+32 a +113ºF)
-15 a +55ºC (+5 a +131ºF)

Umidade

Umidade relativa máxima de 80% sem condensação

Dimensões
Com base de fixação
Sem base de fixação

176 x 468 x 150 mm
58 x 450 x 150 mm

Peso

3,5 kg a 4,5 kg conforme modelo e instalação da base de fixação

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Fotos, diagramas e aplicações meramente ilustrativas.
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