Procedimento de calibração
1. Com o padrão de calibração mínimo posicionado, fixar o sensor no dispositivo de medição;
2. Ajustar a posição mecânica do sensor para que a leitura fique próxima de zero;
3. Se necessário utilize o ajuste fino de zero (
) para posicionar leitura exatamente em zero;
4. Insira o padrão máximo no dispositivo e verifique a leitura obtida;
5. Se necessário gire o botão de ajuste de ganho (
) para aumentar ou diminuir a leitura;
6. Caso ocorra alteração do ganho, insira padrão mínimo novamente e repita o procedimento
interativamente a partir do item 3 até obtenção da leitura exata (diferença entre os padrões).

Esquema elétrico - Conector transdutor e relé
Contatos relés
Limite Superior e Inferior

Transdutor LVDT

Transdutor HBT

Esquema elétrico - Interfaces digitais e saída analógica
Interface USB

Pedal e Saída Analógica

Interface RS232-C

(2,4mV/μm típico. Saída não
calibrada e sem ajuste de zero)

Medidor Dimensional Metrolog
MDS1000S

Guia de Referência e
Operação

Utilizar cabo USB padrão A-B
Drivers e software disponíveis em
www.metrolog.net

Especificações Protocolo de comunicação
Especificações de comunicação (interface RS232 ou USB com porta serial virtualizada):
Baudrate: 9600bps, 8-Bit Data, Nenhuma paridade, 1 Stop-bit (9600 8N1)
Requisição da leitura instantânea do equipamento:
Requisição, envio ASCII: ‘x’, ‘X’ ou ‘?’		
Retorno ASCII: “S123456”<CR><LF>
Requisição do valor do limite inferior/superior:
Requisição, envio ASCII: ‘<’ (inf.) ou ‘>’ (sup.)
Retorno ASCII: “S123456”<CR><LF>
Requisição da versão do firmware:
Requisição, envio ASCII: ‘v’ ou ‘V’		
Retorno ASCII: “MDS1000S v9.9 b9999”
RESUMO_MDS1000S_REV_A

Metrolog Controles de Medição Ltda
Rua Sete de Setembro, 2671 - Centro
13560-181 - São Carlos - SP - Brasil
Fone +55 (16) 3371-0112
Fax +55 (16) 3372-7800
www.metrolog.net
metrolog@metrolog.net

Painel Frontal e Traseiro

Exibição/Comutação da Escala de Medição
Exibição da escala em uso:
Comutação da escala:
Indicações:		
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A
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D

pressionar
momentaneamente.
pressionar
por 2s e alternar utilizando a mesma tecla.
(escala de 1μm)
(escala de 0,1μm)

Exibição/Edição do Limite Superior de Controle
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Display 5 dígitos 7-segmentos
Sinalização de violação do Limite Inferior de Controle
Leitura dentro dos limites de tolerância
Sinalização de violação do Limite Superior de Controle
Ajuste eletrônico fino de zero
Botão de exibição/comutação da escala de medição (0,1μm ou 1μm)
Trimpot de ajuste de ganho do sensor (calibração)
Botão de exibição/comutação da polaridade do sensor (Positiva ou Negativa)
Botão de exibição/edição do Limite Inferior de Controle
Botão ativação/desativação dos relés e do ajuste de zero
Botão de exibição/edição do Limite Superior de Controle

Exibição do valor do L.S.:
Edição do valor do L.S.:
Indicações:		

pressionar
momentaneamente.
por 2s e alterar com as teclas
e
.
pressionar
(valor do L.S.)		
(led indicador L.S. piscando)

Exibição/Edição do Limite Inferior de Controle
Exibição do valor do L.I.:
Edição do valor do L.I.:
Indicações:		

pressionar
momentaneamente.
pressionar
por 2s e alterar com as teclas
ou
(valor do L.I.)		
(led indicador L.I. piscando)

.

Exibição/Comutação da Polaridade do Sensor
Exibição da pol. em uso:
Comutação da polaridade:
Indicações:		

pressionar
momentaneamente.
pressionar
por 2s e alternar utilizando a mesma tecla.
(pol. positiva)		
(pol. negativa)

Ativação/Desativação dos Relés de saída
Ativação/Desativação:
Indicações:		
Observação:		

pressionar momentaneamente a tecla
.
(relés ativos)		
(relés desativados)
Leds de indicação dos limites são desativados com os relés.

Habilitação/Bloqueio do Ajuste de Zero
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Interface RS232-C (DB9F)
Interface USB (Tipo B)
Conector para pedal externo ou sinal para envio de dados
Chave Liga/Desliga
Conector para sensor LVDT/HBT (Lumberg SV50/6)
Etiqueta de identificação
Conector para relés dos limites de tolerância
Conector para cabo de força (90~240VAC 50-60Hz)

O
R
S

Habilitação/Bloqueio:
Indicações:		
Observação:		

pressionar
por 2s e alternar utilizando a mesma tecla.
(zero habilitado)
(zero bloqueado)
Se bloqueado, a mensagem
será exibida na tentativa de ajuste.

Seleção de tecnologia do sensor (LVDT/HBT)
Acesso ao menu:
Indicações:		
Observação:		

Pressionar
e ligar o equipamento. Alternar com a mesma tecla.
(sensor tipo LVDT)
(sensor tipo HBT)
Acesso permitido apenas durante a ativação do equipamento.

Exibição da versão do firmware
Procedimento:
Indicações:		
Observação:		

Pressionar
e ligar o equipamento.
9.9 = versão, b99 = revisão (build)
Acesso permitido apenas durante a ativação do equipamento.

Reset do equipamento para valores padrão de fábrica
Procedimento:
Indicações:		
Observação:		

Ligar o equipamento mantendo
pressionado por 5s.
Indicações
piscarão 3 vezes após restauração.
Recurso disponível apenas durante a ativação do equipamento.

