Medidor dimensional Metrolog

MD2004

Sistema para inspeção dimensional de alta precisão com avançados
recursos para automatização de processos e medição em linhas de
produção seriada
 1 a 4 canais de entrada para sensores
de deslocamento linear tipo LVDT ou
HBT.

 Ideal para inspeção de tolerâncias
de forma, posição, orientação e
batimento.

 Interfaces de comunicação serial
RS232 e paralela para fácil integração
com computadores, coletores de
dados, HMIs e CLPs.

 Desenvolvido para linhas de
produção de alto volume,
permitindo inspeção 100% com alto
desempenho e repetibilidade.

 Protocolo de comunicação aberto,
simplificando a integração com
softwares comerciais de CEP.

 Eletrônica de alta resolução e
exatidão para as mais exigentes
aplicações.
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email: metrolog@metrolog.net

Medidor dimensional Metrolog

MD2004
58 mm

58 mm

150 mm

150 mm

Características gerais
1 a 4 canais
Metálico 5 pinos, padrão KFV (IEC 60130-9), roscado.

Suporte de apoio para
Sensores compatíveis

Sensores de deslocamento linear tipo LVDT ou HBT e ogivas eletrônicas.

Aplicações típicas

Inspeção dimensional semi-automática e automática 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.

130 mm

450 mm

até 3 equipamentos

321 mm

Canais disponíveis
Conector elétrico

Visualização dos dados

Display LCD 4x20 caracteres de alto-contraste (backlight branco).

Interface de configuração

Teclado de membrana de 16 teclas (numerais 0-9, setas, função e cancela).

Aquisição de dados

176 mm

18 mm Condicionador LVDT integrado com conversor A/D ΔΣ 24-bit. Referência interna de alta precisão e filtro digital.

Calibração

Digital, com funcionalidade de auto-calibração. Armazenamento individual por produto.

Ajuste de zero

Digital. Armazenamento individual por produto.

Interfaces
Computador / Coletor de dados
Saídas digitais
Entradas digitais

Serial assíncrona padrão RS232C (conector DB9F).
10-bit, coletor aberto, foto-acoplada (5-24V, 50mA máx).
10-bit, foto-acoplada (5-24V).

Processamento matemático

±A, ±B, ±C, ±D, (±A ±B)/2, (±C ±D)/2 e (±A ±B ±C ±D)/4.

Limites de tolerância

Superior de controle, superior de pré-controle, inferior de pré-controle, inferior de controle.
Máxima amplitude e mínima amplitude permitidas.

Software e protocolo de comunicação

Protocolo de comunicação aberto e com documentação detalhada para integração com outros softwares ou
desenvolvimento de aplicativos especiais. Transmissão ASCII simples e binária disponíveis.

Configuração do usuário

Armazenamento de até 16 configurações independentes.

18 mm

Alimentação
Classe de proteção

405 mm

Funcionalidades adicionais

130 mm

183 mm

58 mm

58 mm

150 mm

150 mm

90~240VAC, 50~60Hz, 15VAMáx
IP53, IEC 60529 (IP43 quando em ambiente com poeira condutiva).
Ciclo de medição programável (tempo de aguardo e medição).
Contador de peças (total, aprovadas e rejeitadas).
Capacidade
atualização
firmware interno em campo.
183de
mm
18de
mm

Temperaturas
Trabalho
Armazenagem

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

Umidade

Umidade relativa máxima de 80% sem condensação

Dimensões

91 x 206 x 172 mm (sem base)

Peso

2,1 kg

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Fotos, diagramas
e aplicações
91 mm
91 mmmeramente ilustrativas.
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Saída Analógica
Entrada Sensor
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