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Comparador Microprocessado 

MD 2000 



 

DADOS TÉCNICOS 

Escala    ± 0,500 mm    0,001 mm/divisão 
Display    Cristal líquido alfanumérico 
Sensor    Lvdt ou meia ponte  
Dimensões   Largura 165 mm, Altura 96 mm,  
     Profundidade 172 mm  
Alimentação   220 volts -15 watts 
 

OPCIONAIS 
Saída analógica 
Saída digital   RS 232 ou RS 485  
Reles (02)  

FUNCIONAMENTO 

O Comparador Eletrônico Metrolog MD 2000 foi desenvolvido para 
controlar o batimento de peças em linha de produção automatizada. 
Os parâmetros referentes ao produto que está sendo controlado, a 
calibração, tempo de medição e demais dados são programados pelo 
teclado.  
O display do MD 2000 é de cristal líquido. Possui 4 linhas com 20 ca-
racteres por linha. Com essa quantidade de caracteres foi possível 
programar, de forma resumida, esse manual de operação. Ao acionar 
o teclado, o usuário terá, no display,  informações que o ajudarão a 
executar a operação desejada.   
As medidas podem ser feitas no modo manual ou automático. 
No modo manual o valor da medida e o do batimento são livres, ou 
seja, elas acompanham o movimento do sensor de deslocamento; o 
batimento (medida máxima - medida mínima)  pode ser zerado, a 
qualquer momento, pelo teclado. 
No modo automático o MD 2000 recebe um sinal externo, por exem-
plo de um PLC, informando que a peça está posicionada e pode ser 
medida.  
O MD 2000 fica por um tempo, previamente definido pelo usuário, 
medindo e armazenando a maior e a menor medida. Findo esse tem-
po o MD 2000 envia dois sinais ao CLP, um informando que a peça já 
foi medida e outro informando se foi aprovada ou rejeitada. 
No display tem-se a indicação de: total de peças medidas, peças a-
provadas, peças rejeitadas, valor do ultimo batimento em modo auto-
mático e indicação de peça aprovada/rejeitada. 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio 1 



MODO MANUAL 

Quando o MD 2000 é ligado, surge no display, por alguns segundos, 
informações sobre a Metrolog e a seguir a tela abaixo.   

Total de pe-
ças medidas 

Total de pe-
ças aprova-

das 

Total de pe-
ças reprova-

das 

Valor do ulti-
mo batimen-

to feito no 
modo auto-

mático 

Ap: aprovada 
Rp: reprovada 

Medida atu-
al, segue 

movimento 
do sensor 

Batimento 
atual, segue 
movimento 
do sensor 

Pressione 
para 
Zerar 
o bati-
mento 

Pressione 
para 
Modo 
auto-
mático 

Quando acionada retorna o MD 2000 para a te-
la acima, passa do modo automático para o ma-
nual ou anula qualquer operação que esteja em 
andamento.  
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MENU (1) 

Limpa todos os valores dos contadores de peças. Essa 
operação pode ser interrompida pressionando a tecla 
CANCELA.   

Posiciona o display no primeiro item do menu. Pressione 
novamente para confirmar a operação.  
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MENU (2) 

Ajusta o valor do batimento. A peça será apro-
vada se estiver com o batimento menor ou igual 
ao valor definido. Para ajuste rápido mantenha 
a tecla pressionada. A operação pode ser inter-
rompida pressionando a tecla CANCELA.   

Definido o valor do batimento pressione a tecla para sal-
var o valor na memória do MD 2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 

Posiciona o display no segundo item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 1 vezes) 

4 



MENU (3) 

Ajusta o tempo de medição para o modo auto-
mático. O MD 2000 ficará lendo e armazenando  
valores máximos e mínimos no intervalo de 
tempo ajustado. Para ajuste rápido mantenha a 
tecla pressionada. A operação pode ser inter-
rompida pressionando a tecla CANCELA.   

Definido o valor do tempo pressione a tecla para salvar o 
valor na memória do MD 2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 

Posiciona o display no terceiro item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 2 vezes) 

5 



MENU (4) 

Posiciona o display no quarto item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 3 vezes) 

Antes de começar o processo de calibração verifique 
o zero mecânico do sensor (menu (5)). Para calibrar o 
MD 2000 é necessário uma base de medição e dois pa-
drões. Com o sensor posicionado sobre o padrão mínimo 
aperte a tecla MENU.  
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MENU (4) continuação 

Atuando nas teclas faça com que o valor 
(Pmax—Pmin) seja igual a diferença dos pa-
drões. A operação pode ser interrompida pres-
sionando a tecla CANCELA.   

Obs.: É recomendado repetir o procedimento de calibração para ve-
rificar se os valores medidos estão em concordância com os dos pa-
drões. 

Pressione a tecla para salvar o valor na memória do MD 
2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 
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MENU (5) 

Esse ajuste é de vital importância para o sensor e se não for feito 
poderá provocar, em certas aplicações,  danos irreparáveis ao sen-
sor.  
Na tela abaixo cada seguimento equivale a 0,001 mm; o retângulo 
acompanha o movimento do sensor e as setas sinalizam para que 
lado esta posicionado o sensor. 
O sensor deve ser fixado no dispositivo de forma que o retângulo fi-
que na região central.  
Fixado nessa posição, o curso do sensor será igual para os dois la-
dos.   

Estando o sensor fixado corretamente, pressione a tecla 
para salvar o valor na memória do MD 2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 

Posiciona o display no quinto item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 4 vezes) 
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MENU (6) 

Pressione a tecla para salvar a opção na memória do MD 
2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 

Posiciona o display no sexto item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 5 vezes) 

Permite a inversão do sinal do sensor. É sinali-
zada como positiva ou negativa e deve ser es-
colhida pelo usuário para sua aplicação especí-
fica. de tempo ajustado. A operação pode ser 
interrompida pressionando a tecla CANCELA.   
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MENU (7) 

Pressione a tecla para salvar a opção na memória do MD 
2000. 
A palavra AGUARDE surge por alguns segundos enquan-
to o equipamento processa as informações. 

Posiciona o display no sétimo item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 6 vezes) 

O MD 2000 aceita sensores de vários fabrican-
tes dos tipos LVDT( Linear Variable Differential 
Transformer) e Meia Ponte (Half Bridge).  
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MENU (8) 

Posiciona o display no oitavo item do menu. 
Pressione novamente a tecla MENU para 
confirmar a operação.  
(pressione 7 vezes) 

Informações básicas sobre a Metrolog podem 
ser vistas. 
A operação pode ser interrompida pressionando 
a tecla CANCELA.   
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MODO AUTOMÁTICO 

Total de pe-
ças medidas 

Total de pe-
ças aprova-

das 

Total de pe-
ças reprova-

das 

Valor do ulti-
mo batimen-

to feito no 
modo auto-

mático 

Ap: aprovada 
Rp: reprovada 

StandBy... 
Aguarda um 
sinal externo 

Pisca sinali-
za modo  

automático 

Estando o display no modo manual, ao ser pressionada 
a tecla o MD 2000 entra no modo automático.  
 A operação pode ser interrompida pressionando a tecla 
CANCELA. Passando do modo automático para o ma-
nual, a ultima medida fica gravada na memória.  
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C.L.P.    

PAINEL TRASEIRO 

Conector do 
sensor  

Conector pa-
ra o CLP 

Fusível Chave  
liga/desliga 

Sensor LVDT Sensor Meia Ponte 
P/ sensor [A] P/ sensor [B] 

A 

A B 

B 

Malha do cabo Malha do cabo 

Ligações do conector para C.L.P. 

24 V 

Reprovada 

Sinal p/ início  
 
 
 
 

da medição 

Fim 
           
 
 
 
        

Saídas em coletor aberto I= 100 mA 

Ligações do sensor de deslocamento 
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Metrolog Controles de Medição Ltda 

Rua Sete de Setembro, 2671   

Centro 

13560-181 São Carlos  -  SP  

 

 

Fone (16) 3371-0112 

  Fax  (16) 3372-7800 

http://www.metrolog.net 

Email: metrolog@metrolog.net 
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Garantia 
 

O Comparador Eletrônico Metrolog 
modelo MD 2000 está garantido por 
01 (um) ano, a partir da data da Nota 
Fiscal de compra. Durante o período 
de garantia, o Comparador Eletrôni-
co será consertado sem ônus ao pro-
prietário sobre peças e mão de obra. 
A garantia fica totalmente cancelada 
se o defeito tiver sido provocado por 
uso inadequado, quedas, batidas, 
voltagem incorreta, se o equipamen-
to tiver sido entregue à pessoas não 
autorizadas e se os danos causados 
forem provocados por incêndio, inun-
dação ou ainda em casos imprevisí-
veis e inevitáveis. A manutenção do 
equipamento avariado será feita nas 
instalações da Metrolog Controles 
de Medição Ltda, sendo que o trans-
porte corre por conta e risco do pro-
prietário. 
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