Coluna de medição Metrolog

M20-EPS

Solução completa para inspeção do índice de soldabilidade de
peças técnicas de poliestireno expandido (EPS) e termoplásticos
expandidos de baixa densidade
 Inspeção em tempo
real do índice
percentual de
soldabilidade.

 Calibração e
referenciamento de
zero automático.

 Análise estatística
contínua com
detecção automática
de leitura válida e
indicação da média
e desvio padrão
amostral.

 Configuração
simplificada com
ajustes intuitivos
através de menus e
indicação contextual.

 Saída USB e RS232
para transmissão em
tempo real das leituras
e coleta de dados para
CEP.

 Coletor de dados
integrado com
capacidade de até
90.000 amostras.

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

M20-EPS

Características gerais
Canais disponíveis

1 canal de entrada para agulha de medição.

Conector de entrada (sensor)

Conexão tipo “engate-rápido” para mangueira ØExterno 6mm.

Indicadores
Bargraph
Display OLED
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, OLED).
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
Display LCD

Ponto móvel, barra contínua, segmentação por limites. Indicação milticor.
Leitura instantânea %, tamanho do conjunto amostral, média amostral e desvio padrão amostral.

Teclado

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

Aquisição de dados

Conversor ΔΣ 24-bit com filtro digital.

Filtro digital de entrada

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

Interfaces
Computador / Coletor de dados

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).

Saídas digitais
Entradas digitais
Alimentação

90~240VAC, 50~60Hz, 10VAMáx.

Ar comprimido
Alimentação
Saída (para sensor)
Controle

40-110psi (2,7 a 10,2 bar) - 35l/min (1,25cfm).
10psi (0,75 bar), regulador interno de pressão para instrumentação.
Função de bloqueio automático do fornecimento de ar comprimido para o sensor por tempo de inatividade.

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

183 x 423 x 130 mm

Peso

4,6 kg

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