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Compacto comparador digital dimensional para medição em 
processos e aplicações de inspeção dimensional de qualidade em 

linhas de produção seriada

Indicação da leitura instantânea  �
através de displays de led 
7-segmentos. 

Interface de comunicação USB e  �
RS232C para coleta de dados.

Compatível com sensores de  �
deslocamento linear LVDT e HBT de 
diversos fabricantes. 

Campo de medição de  �
±200μm (resolução 0,1μm) e 
±1000μm (resolução 1μm). 

Limites de tolerâncias superior e  �
inferior ajustáveis, com sinalização 
colorida frontal. 

Relés com função de ativação e  �
desativação dos contatos. 

Ajuste de zero com função de  �
bloqueio.
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Medidor dimensional Metrolog

MDS1000S

Canais disponíveis
       Conector elétrico

1 canal
Metálico 5 pinos, padrão KFV (IEC 60130-9), roscado

Sensores compatíveis Sensores de deslocamento linear tipo LVDT/HBT e ogivas eletrônicas.

Aplicações típicas Inspeção dimensional manual e semi-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.

Visualização dos dados Display 5 dígitos tipo led 7-segmentos.

Interface de configuração Trimpot para ajuste de ganho (calibração). 
Knob frontal para ajuste de zero com função de bloqueia 
Botões frontais para seleção digital da resolução, polaridade do sensor e configuração dos limites.

Calibração e ajuste de zero Manual, através de trimpot frontal de calibração e potenciômetro de ajuste de zero.

Escalas de medição ±200μm (resolução 0,1μm) e ±1000μm (resolução 1μm)

Interfaces
       Saídas digitais
        Saída analógica

Contato seco relé, NA e NF, para sinalização externa do limite superior e inferior (com função de desativação)
2,4mV/μm típico. Saída não calibrada e sem ajuste de zero.

Processamento matemático ±A

Limites de tolerância 2 limites, superior e inferior de controle, com sinalização colorida frontal (leds)

Alimentação 90~240VAC, 50~60Hz, 10VAMáx

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 88 x 168 x 172 mm (sem base)

Peso 1,5 kg

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

Características gerais
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Conexões e dimensões externas

Sensores LVDT recomendados

Série LBB Série LBB (avanço pneumático) Série PCA 375 Série GCA
Campo de medição

(mm)
±0,5; ±1,0; ±2,5 e ±5,0 ± 2,5 ±2,5; ±6,35; ±12,7 e ±25,4 ±1,27; ±3,17; ±6,35; ±12,7; ±25,4 

e ±50,8

Características únicas -  Apalpadores removíveis
-  Rolamento linear de precisão
-  Excelente repetibilidade

-  Apalpadores removíveis
-  Rolamento linear de precisão
-  Excelente repetibilidade
-  Avanço pneumático

- Alta confiabilidade 
- Pequeno diâmetro (9,52mm)
- Cabeamento IP-65

- Hermeticamente selado
- Robusta construção
- Opção com avanço
  pneumático

Exatidão  0,2% a 100% do campo de medição 0,25% a 100% do campo de medição 0,5% a 100% do campo de medição linearidade de 0,1-0,25% a 100% do 
campo de medição
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