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Entrada Sensor

Dimensões externas

Acessórios e opcionais

Descrição

Sensores de deslocamento linear (LVDTs)
        Modelos tipo gagehead (“caneta”)
        Modelos com núcleo aberto
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
LBB, AP, GCA, PCA-375, PCA-375 PR-020, PCA-116
M12, HR, MP, MHR, HCA, E, XS-B, XS-C, XS-D, XS-ZTR
Sistemas de medição diversos

Ogivas eletrônicas Metrolog série DS20
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
Diâmetros externos entre 2,98 mm e 270 mm
Inspeção de diâmetros internos em linhas de produção seriada

Ogivas pneumáticas Metrolog série PS20
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-1P e M20-2P
Diâmetros externos entre 2,98 mm e 152 mm
Inspeção de diâmetros internos em linhas de produção seriada

Cabeçotes laser LapLaser
        Modelos série Atlas
        Modelos série Polaris
        Modelos série Antatis
        Aplicação típica

Compatível com modelo M20-2L (LapLaser)
Campo de medição de 2, 5, 10, 30, 70, e 100 mm
Campo de medição de 10, 30, 70, 130, 250 e 400 mm
Campo de medição de 350, 500, 800, 1000, 1250, 2000 e 4000mm
Controle de processos e inspeção dimensional sem contato

Micrômetros laser Aeroel
        Modelos série XLS
        Modelos série XLS-XY
        Aplicação típica

Compatível com modelo M20-2L (LapLaser)
Campo de medição de 40, 80 e 150 mm
Campo de medição de 13 e 35 mm (medição XY)
Inspeção dimensional sem contato de altíssima precisão

Dispositivos de medição especiais
        Modelos disponíveis
        Aplicações típicas

Compatibilidade conforme tecnologia empregada
Dispositivos empregando tecnologia eletrônica (LVDT), eletropneumática ou laser
Inspeção dimensional de tolerâncias diversas

Interfaces de comunicação
       Modelos disponíveis
      Aplicação típica

Compatível com toda linha M20
Conversores RS232-485 e RS232-Ethernet
Coleta de dados remota e monitoramento on-line

Acessórios para automação
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
Pedais, cabos e dispositivos para acionamento externo
Instalação de sinais de coleta de dados e controle de máquinas

Opção de fixação de 1 ou 2 equipamentos por base

A coluna de medição Metrolog Série M20 é a solução 
ideal para inspeção dimensional de alta precisão em 

linhas de produção seriada.

Modelos disponíveis para conexão com sensores 
de deslocamento linear (LVDT e HBT), ogivas 

pneumáticas, cabeçotes e micrômetros laser.

Visualização gráfica multicolorida e digital das 
leituras, permitindo rápida avaliação de rejeição e 

tendência de processos.

Armazenamento de até 100 diferentes configurações 
e ajuste totalmente digital, eliminando etapas de 

setup na troca de dispositivos ou sensores.

Interfaces de comunicação USB, RS232 e paralela 
para integração em processos automatizados e 

controle estatístico de processo online.

Flexível processamento matemático, permitindo 
observação direta de tolerâncias de forma, orientação, 

posição ou batimento.

Capacidade de visualização direta de medidas 
angulares em notação decimal e sexagesimal.
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M20-2S / M20-4S M20-1P / M20-2P

Canais disponíveis 2 ou 4 canais (conforme modelo) 1 ou 2 canais (conforme modelo)

Sensores compatíveis Sensores indutivos tipo LVDT, HBT (meia-ponte) ou 
ogivas eletrônicas (extensa compatibilidade)

Ogivas pneumáticas diversas (anéis, forquetas, plugs)

Conectores de entrada Conectores 5 pinos, roscado, padrão KFV (IEC 60130-9) Conexão tipo “engate-rápido” para 
mangueira ØExterno 6mm

Parâmetros de medição (1)

        Campo máximo
        Resolução máxima
        Repetibilidade máxima
        Exatidão (eletrônica)
        Drift térmico/canal (eletrônico) (2)

±1 mm (±0,040”) a ±254 mm (±10”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,1%fe
< 100ppm/ºC

±0,050 mm (±0,002”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,1%fe
< 100ppm/ºC

Ar-comprimido N/A 40-110psi (2,7 a 10,2 bar) - 35l/min (1,25cfm)

(1) Valores típicos. Parâmetros sujeito a variação conforme transdutor empregado e construção do dispositivo de medição.
(2) Considerado apenas drift térmico dos circuitos eletrônicos. Drift térmico do sistema de medição como um todo deve ser avaliado.

M20-2L (LapLaser) M20-2L (Aeroel)

Canais disponíveis 2 canais 2 canais

Sensores compatíveis Cabeçotes LapLaser das linhas Atlas, Polaris e Antaris Micrômetros Aeroel da linha XLS

Conectores de entrada Conectores padrão CPC 14 vias (Tyco 206043-1)

Parâmetros de medição (1)

        Campo de medição
        Resolução máxima
        Repetibilidade máxima
        Exatidão máxima

2 mm (0,080”) a 4.000 mm (±157”), conforme modelo
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”) (2)

0,0005 mm (0,00002”) (2)

40 mm (±1,57”) a 150 mm (±5,9”), conforme modelo
0,00001 mm (0,0000004”)
0,0002 mm (0,000008”) (T=1S, 3σ)
0,0002 mm (0,000008”)

Distância de medição De 40 a 1400mm, conforme modelo De 20 a 75 mm, conforme modelo

(1) Valores típicos. Parâmetros sujeito a variação conforme cabeçote/micrômetro empregado e construção do dispositivo de medição.
(2) Condições da superfície inspecionada podem interferir com a exatidão e repetibilidade do cabeçote laser.

Canais disponíveis 1 a 4 canais (conforme modelo e tecnologia empregada)

Sensores compatíveis Sensores indutivos tipo LVDT, HBT (meia-ponte), ogivas eletrônicas, ogivas pneumáticas (anéis, forquetas, plugs), 
cabeçotes laser de triangulação e micrômetros laser de varredura.

Aplicações típicas Inspeção dimensional de tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento: espessura, diâmetro interno, 
diâmetro externo, ângulo de inclinação, planeza, retitude, perfil de linha, concentricidade, perpendicularidade, 
circularidade, cilindricidade, coaxialidade, entre outras.
Controle de processos: desbobinagem, detecção de bordas, posicionamento de peças.
Ensaios laboratoriais: tração de corpo de prova, monitoramento da expansão/contração de amostras, 
monitoramento do comportamento dinâmico de estruturas.

Indicadores
        Bargraph
        Display LCD
        Escala lateral
        Auxiliares

101 elementos emissores de luz multicor (leds) com 256,7 mm de comprimento total.
2 linhas por 16 caracteres alfanumérico (alto contraste com backlight).
Graduação digital (topo, centro e base do bargraph) com 3 displays numéricos cada.
6 elementos emissores de luz multicor (leds) para sinalização auxiliar programável (L1 à L6).

Visualização
        Bargraph
        Escala lateral
        Display LCD

Ponto móvel, barra contínua, segmentação por limites/classes.
Fixa, deslizante por segmentos, deslizante contínua, zoom 1:10 e zoom 1:100.
Leitura instantânea, máxima, mínima ou amplitude registradas.

Teclado Teclado de membrana com 15 teclas, incluindo 5 teclas de função programável (F1 à F5).

Processamento matemático Básico: Soma, diferença, média. Retenção de valor máximo, mínimo e amplitude.
Especial: Construção de fórmulas complexas empregando coeficientes de ganho e constantes de ajuste 
individuais. Capacidade de processamento angular (arco tangente) para medição direta de tolerância angular.

Unidades de medida Lineares: m, cm, mm, μm, pol, mpol (mil) e μpol   Massa: T, kg, g e MG
Angulares: rad, mrad, graus decimal, graus sexagesimal, mgraus  Força: N, kgf, Lbf

Aquisição de dados Conversor ΔΣ 24-bit com filtro digital. 

Filtro digital de entrada Frequência de corte configurável entre 0,51Hz e 18Hz.

Tempos de resposta
        Aquisição de dados
        Bargraph
        Display LCD
        Saídas/Entradas digitais

1 a 100 ms por canal (conforme filtro digital selecionado e número de canais em processamento)
Atualização a cada16 ms
Atualização a cada 216 ms
Atualização/leitura a cada 25 ms

Interfaces
        Computador / Coletor de dados

        Saídas digitais
        Entradas digitais

Serial assíncrona padrão RS232C (conector DB9F)
USB 1.1 (com device driver para virtualização de porta serial padrão RS232C)
10-bit, coletor aberto, foto-acoplada (5-24V, 50mA máx)
10-bit, foto-acoplada (5-24V)

Armazenamento de configurações Capacidade para armazenamento de até 100 diferentes configurações em memória não volátil.
Funcionalidade de cópia de segurança interna com restrição por senha.

Coletor de dados Sistema integrado para coleta de dados com capacidade de armazenamento de até 90.000 amostras e 
segmentação individual por produto.

Funcionalidades suplementares Restrição de acesso por senha, utilitário de configuração e transferência remota (via computador), detecção 
automática de início de medição e troca de produtos, navegação orientada a menus com suporte multilingual, 
capacidade de atualização de firmware em campo.

Alimentação 90~240VAC, 50~60Hz, 15VAMáx

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

183 x 423 x 130 mm 
91 x 405 x 91 mm

Peso 2,6 kg a 3,5 kg conforme modelo e instalação da base de fixação

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

Características geraisModelos disponíveis
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M20-2S / M20-4S M20-1P / M20-2P

Canais disponíveis 2 ou 4 canais (conforme modelo) 1 ou 2 canais (conforme modelo)

Sensores compatíveis Sensores indutivos tipo LVDT, HBT (meia-ponte) ou 
ogivas eletrônicas (extensa compatibilidade)

Ogivas pneumáticas diversas (anéis, forquetas, plugs)

Conectores de entrada Conectores 5 pinos, roscado, padrão KFV (IEC 60130-9) Conexão tipo “engate-rápido” para 
mangueira ØExterno 6mm

Parâmetros de medição (1)

        Campo máximo
        Resolução máxima
        Repetibilidade máxima
        Exatidão (eletrônica)
        Drift térmico/canal (eletrônico) (2)

±1 mm (±0,040”) a ±254 mm (±10”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,1%fe
< 100ppm/ºC

±0,050 mm (±0,002”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”)
0,1%fe
< 100ppm/ºC

Ar-comprimido N/A 40-110psi (2,7 a 10,2 bar) - 35l/min (1,25cfm)

(1) Valores típicos. Parâmetros sujeito a variação conforme transdutor empregado e construção do dispositivo de medição.
(2) Considerado apenas drift térmico dos circuitos eletrônicos. Drift térmico do sistema de medição como um todo deve ser avaliado.

M20-2L (LapLaser) M20-2L (Aeroel)

Canais disponíveis 2 canais 2 canais

Sensores compatíveis Cabeçotes LapLaser das linhas Atlas, Polaris e Antaris Micrômetros Aeroel da linha XLS

Conectores de entrada Conectores padrão CPC 14 vias (Tyco 206043-1)

Parâmetros de medição (1)

        Campo de medição
        Resolução máxima
        Repetibilidade máxima
        Exatidão máxima

2 mm (0,080”) a 4.000 mm (±157”), conforme modelo
0,0001 mm (0,000004”)
0,0001 mm (0,000004”) (2)

0,0005 mm (0,00002”) (2)

40 mm (±1,57”) a 150 mm (±5,9”), conforme modelo
0,00001 mm (0,0000004”)
0,0002 mm (0,000008”) (T=1S, 3σ)
0,0002 mm (0,000008”)

Distância de medição De 40 a 1400mm, conforme modelo De 20 a 75 mm, conforme modelo

(1) Valores típicos. Parâmetros sujeito a variação conforme cabeçote/micrômetro empregado e construção do dispositivo de medição.
(2) Condições da superfície inspecionada podem interferir com a exatidão e repetibilidade do cabeçote laser.

Canais disponíveis 1 a 4 canais (conforme modelo e tecnologia empregada)

Sensores compatíveis Sensores indutivos tipo LVDT, HBT (meia-ponte), ogivas eletrônicas, ogivas pneumáticas (anéis, forquetas, plugs), 
cabeçotes laser de triangulação e micrômetros laser de varredura.

Aplicações típicas Inspeção dimensional de tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento: espessura, diâmetro interno, 
diâmetro externo, ângulo de inclinação, planeza, retitude, perfil de linha, concentricidade, perpendicularidade, 
circularidade, cilindricidade, coaxialidade, entre outras.
Controle de processos: desbobinagem, detecção de bordas, posicionamento de peças.
Ensaios laboratoriais: tração de corpo de prova, monitoramento da expansão/contração de amostras, 
monitoramento do comportamento dinâmico de estruturas.

Indicadores
        Bargraph
        Display LCD
        Escala lateral
        Auxiliares

101 elementos emissores de luz multicor (leds) com 256,7 mm de comprimento total.
2 linhas por 16 caracteres alfanumérico (alto contraste com backlight).
Graduação digital (topo, centro e base do bargraph) com 3 displays numéricos cada.
6 elementos emissores de luz multicor (leds) para sinalização auxiliar programável (L1 à L6).

Visualização
        Bargraph
        Escala lateral
        Display LCD

Ponto móvel, barra contínua, segmentação por limites/classes.
Fixa, deslizante por segmentos, deslizante contínua, zoom 1:10 e zoom 1:100.
Leitura instantânea, máxima, mínima ou amplitude registradas.

Teclado Teclado de membrana com 15 teclas, incluindo 5 teclas de função programável (F1 à F5).

Processamento matemático Básico: Soma, diferença, média. Retenção de valor máximo, mínimo e amplitude.
Especial: Construção de fórmulas complexas empregando coeficientes de ganho e constantes de ajuste 
individuais. Capacidade de processamento angular (arco tangente) para medição direta de tolerância angular.

Unidades de medida Lineares: m, cm, mm, μm, pol, mpol (mil) e μpol   Massa: T, kg, g e MG
Angulares: rad, mrad, graus decimal, graus sexagesimal, mgraus  Força: N, kgf, Lbf

Aquisição de dados Conversor ΔΣ 24-bit com filtro digital. 

Filtro digital de entrada Frequência de corte configurável entre 0,51Hz e 18Hz.

Tempos de resposta
        Aquisição de dados
        Bargraph
        Display LCD
        Saídas/Entradas digitais

1 a 100 ms por canal (conforme filtro digital selecionado e número de canais em processamento)
Atualização a cada16 ms
Atualização a cada 216 ms
Atualização/leitura a cada 25 ms

Interfaces
        Computador / Coletor de dados

        Saídas digitais
        Entradas digitais

Serial assíncrona padrão RS232C (conector DB9F)
USB 1.1 (com device driver para virtualização de porta serial padrão RS232C)
10-bit, coletor aberto, foto-acoplada (5-24V, 50mA máx)
10-bit, foto-acoplada (5-24V)

Armazenamento de configurações Capacidade para armazenamento de até 100 diferentes configurações em memória não volátil.
Funcionalidade de cópia de segurança interna com restrição por senha.

Coletor de dados Sistema integrado para coleta de dados com capacidade de armazenamento de até 90.000 amostras e 
segmentação individual por produto.

Funcionalidades suplementares Restrição de acesso por senha, utilitário de configuração e transferência remota (via computador), detecção 
automática de início de medição e troca de produtos, navegação orientada a menus com suporte multilingual, 
capacidade de atualização de firmware em campo.

Alimentação 90~240VAC, 50~60Hz, 15VAMáx

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

183 x 423 x 130 mm 
91 x 405 x 91 mm

Peso 2,6 kg a 3,5 kg conforme modelo e instalação da base de fixação

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

Características geraisModelos disponíveis
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Entrada Sensor

Dimensões externas

Acessórios e opcionais

Descrição

Sensores de deslocamento linear (LVDTs)
        Modelos tipo gagehead (“caneta”)
        Modelos com núcleo aberto
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
LBB, AP, GCA, PCA-375, PCA-375 PR-020, PCA-116
M12, HR, MP, MHR, HCA, E, XS-B, XS-C, XS-D, XS-ZTR
Sistemas de medição diversos

Ogivas eletrônicas Metrolog série DS20
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
Diâmetros externos entre 2,98 mm e 270 mm
Inspeção de diâmetros internos em linhas de produção seriada

Ogivas pneumáticas Metrolog série PS20
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-1P e M20-2P
Diâmetros externos entre 2,98 mm e 152 mm
Inspeção de diâmetros internos em linhas de produção seriada

Cabeçotes laser LapLaser
        Modelos série Atlas
        Modelos série Polaris
        Modelos série Antatis
        Aplicação típica

Compatível com modelo M20-2L (LapLaser)
Campo de medição de 2, 5, 10, 30, 70, e 100 mm
Campo de medição de 10, 30, 70, 130, 250 e 400 mm
Campo de medição de 350, 500, 800, 1000, 1250, 2000 e 4000mm
Controle de processos e inspeção dimensional sem contato

Micrômetros laser Aeroel
        Modelos série XLS
        Modelos série XLS-XY
        Aplicação típica

Compatível com modelo M20-2L (LapLaser)
Campo de medição de 40, 80 e 150 mm
Campo de medição de 13 e 35 mm (medição XY)
Inspeção dimensional sem contato de altíssima precisão

Dispositivos de medição especiais
        Modelos disponíveis
        Aplicações típicas

Compatibilidade conforme tecnologia empregada
Dispositivos empregando tecnologia eletrônica (LVDT), eletropneumática ou laser
Inspeção dimensional de tolerâncias diversas

Interfaces de comunicação
       Modelos disponíveis
      Aplicação típica

Compatível com toda linha M20
Conversores RS232-485 e RS232-Ethernet
Coleta de dados remota e monitoramento on-line

Acessórios para automação
        Modelos disponíveis
        Aplicação típica

Compatível com modelos M20-2S e M20-4S
Pedais, cabos e dispositivos para acionamento externo
Instalação de sinais de coleta de dados e controle de máquinas

Opção de fixação de 1 ou 2 equipamentos por base

A coluna de medição Metrolog Série M20 é a solução 
ideal para inspeção dimensional de alta precisão em 

linhas de produção seriada.

Modelos disponíveis para conexão com sensores 
de deslocamento linear (LVDT e HBT), ogivas 

pneumáticas, cabeçotes e micrômetros laser.

Visualização gráfica multicolorida e digital das 
leituras, permitindo rápida avaliação de rejeição e 

tendência de processos.

Armazenamento de até 100 diferentes configurações 
e ajuste totalmente digital, eliminando etapas de 

setup na troca de dispositivos ou sensores.

Interfaces de comunicação USB, RS232 e paralela 
para integração em processos automatizados e 

controle estatístico de processo online.

Flexível processamento matemático, permitindo 
observação direta de tolerâncias de forma, orientação, 

posição ou batimento.

Capacidade de visualização direta de medidas 
angulares em notação decimal e sexagesimal.


