SURFTEST SJ-210/310 SOROZAT
ALAKMÉRÉS

Hordozható felületi érdességmérő

PRHU1533

Hordozható felületi érdességmérő

Surftest SJ-210/310 Sorozat
Kompakt, de nagyon funkcionális
Ezek a kifinomult felhasználóbarát felületi érdességmérők
évek óta a vásárlók kedvencei.

Surftest SJ-210 sorozat
A kivételesen kényelmes és kompakt felületi érdesség mérő,
amelyet kéziszerszámként hordozhatunk, tökéletes
helyszíni használatra.
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Az SJ sorozat számos iparágban, több mint 20 éve állandó
használat mellett a kompakt felületi érdességmérők
úttörőjeként elismert!
Rendkívüli teljesítménnyel hozzájárulnak a gyártáshoz
az egész világon.

Surftest SJ-310 sorozat
Kompakt felületi érdességmérő, amely nemcsak kiváló funkcionalitással
és hordozhatósággal rendelkezik, hanem beépített nyomtatóval is.
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Eset
1

Kezelje kihívásait az SJ-210/310 sorozattal!

Nem elégedett a jelenlegi érdességmérőjével?
Olyan eszközre van szükségem, amely egyértelműen
megjeleníti az érdességet a mérés során, és gyorsan
kinyomtatja az eredményeket.

Eset 2

Unod már, hogy a munkadarabokat egy
álló eszközhöz szállítsd?

Munkadarabok szállítása az ellenőrző helyiségbe
az időigényes művelet.
Szükségem van egy módszerre a munkadarab különböző
felületeinek megmérésére anélkül, hogy mozgatnám.

Eset 3

Nem rendelkezik felületi
érdességmérővel?

Az érdesség mérése nehéznek tűnik ...
Meg tudom csinálni egyedül?
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Az SJ-210/310 sorozattal ...
Mérhet, miközben ellenőrzi
az érdességet a hullámalakból!
A nyomtatás néhány másodperc alatt
befejeződik! (SJ-310)

Az SJ-210/310 sorozattal ...
Nem kell nagy, nehéz
munkadarabokat cipelni, mert
a helyszínen végezhet mérést!
Könnyű és kompakt, bármelyik
oldalt gond nélkül megmérheti!

Az SJ-210/310 sorozattal ...
Csúszó méréssel bárki könnyen
mérhet *!
* A mérési módszer, ahol a mérés szintezésével a felület egyszerűsödik,
mivel az elmozdulást a munkadarab felületét követő „csúszáshoz”
viszonyítva mérjük.
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Olyan egyszerű, hogy
bárki használhatja!
Jelentősen csökkenti az adatbeviteli munkát:
Vezeték nélküli mérési
adatkommunikációs rendszer

U-WAVE (választható)

Például SJ-210 telepítés

Például SJ-310 telepítés

„U-WAVE” Egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a mért
paraméterek importálását egy általánosan használt szoftverbe
(Excel, jegyzettömb stb.), egyetlen gombnyomással. Mivel
vezeték nélküli, nem befolyásolja a mérés közbeni
működőképességet, és hozzájárul az adatbeviteli munka

U-WAVE-R

U-WAVE-T *

és a hibák csökkentéséhez, ezáltal javítva a munka hatékonyságát.

(Csatlakozik a számítógéphez)

(Csatlakozik az SJ-210/310 sorozathoz)

02AZD810D

02AZD880G
* Külön csatlakozó kábelt igényel.
02AZD790D

Bevitel egy gombnyomással

USB BEMENETI ESZKÖZ (választható)
Egy interfész, amely az SJ-210/310 sorozat számítási
eredményeit USB-n keresztül továbbítja a PC-n lévő
táblázatkezelő szoftverbe, lehetővé teszi számítási
eredmények (mért értékek) gombnyomásra történő
bevitelét. Lehetővé teszi a számítási eredmények
(számértékek) megadását egyetlen gombnyomással.
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USB bemeneti eszköz
USB-ITN-D
06AFM380D

USB billentyűzet jelátalakító típusa*
IT-016U
264-016-10
*Külön csatlakozó kábelt igényel.
1 m: 936937
2 m: 965014

Időtakarékos és felhasználóbarát! Fejlett ingyenes szoftver!
A kényelem további javítása a PC-vel való összekapcsolással

USB kommunikációs eszköz a következőhöz: SURFTEST SJ
A programban nem csak mérést indíthat el, vagy módosíthatja a mérési feltételeket egy számítógépről, hanem a Microsoft Excel makrók segítségével
létrehozhat mérési jegyzőkönyveket is. Ez lehetővé teszi az SJ-210/310 sorozat kényelmesebb kezelését, és jelentősen csökkenti a jelentések
készítéséhez szükséges időt.
Ez a program ingyenesen letölthető a Mitutoyo weboldalról.
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates

Szükséges környezet
• OS: Windows 7
Windows 8
Windows 10

• Táblázatkezelő szoftver:Microsoft® Excel 2010
Microsoft® Excel 2013
Microsoft® Excel 2016
Microsoft® Excel 2019
Office365® ProPlus (Windows10 Pro)

Megjegyzés: Windows operációs rendszer, Microsoft® Az Excel és az Office365 ProPlus a Microsoft
Corporation termékei.

Külön USB-kábelre is szükség van.
•USB kábel SJ-210 Sorozat (2 m)
63AAA211
Megjegyzés: Kereskedelemben kapható USB Mini B típusú kábel vagy azzal egyenértékű

• USB kábel SJ-310 Sorozat
12AAD510
Megjegyzés: Kereskedelemben kapható B típusú USB kábel vagy azzal egyenértékű

Opcionális kombinációk!
Javítsa a munka hatékonyságát a különféle lehetőségek felhasználásával

Az SJ-210/310 sorozat által összegyűjtött adatok a fejlettebb elemzés érdekében memóriakártyán (opcionális) tölthetők be
a FORMTRACEPAK-AP alakvizsgáló / elemző szoftverbe.

Csatlakoztassa egyszerűen ezt a nyomtatót a Surftest SJ-210/310
sorozat digimatic kimenetéhez és nyomtassa ki * számítási
eredményeit, végezzen különféle statisztikai elemzéseket,
rajzoljon hisztogramot vagy diagramot, és bonyolult
műveleteket hajtson végre az X-R vezérlő táblázatokon is.
*A „μm” szimbólum nem
nyomtatható, de a mérési
eredmények továbbra
is kinyomtathatók
a mértékegység
beállítása nélkül.

Indítsa el és állítsa le a méréseket, csak egy érintéssel! Jelentősen
növelheti a hatékonyságot azokban a mérésekben, ahol nagy
mennyiségű azonos munkadarabot rögzítenek és mérnek
egy mozdulattal.

12AAJ088

264-505

•SJ-210 /310 Sorozat → DP-1VA LOGGER Csatlakozó kábel
1 m: 936937
2 m: 965014

12AAW452
Megjegyzés 1: m
 ikro SD kártya (átalakító
adapterrel SD kártya-hoz)
Megjegyzés 2:N
 em minden memóriakártya
ismerhető fel. Kérjük,
használja a Mitutoyo által
forgalmazott, opcionális
SD memóriakártyát.
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Az SJ-210/310 6. sorozat kényelmes funkciói

Megjegyzés: SD memóriakártyára van szükség (opcionális).

A paraméter beállítása SJ-210
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A paraméter beállítása SJ-310

Megjelenítés
SJ-210
Nincs érintkezés

Kapcsolat észlelve

Nincs érintkezés

Kapcsolat észlelve

Megjelenítés
SJ-310

Jelszó beállítása
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SJ-210 Sorozat - További kifinomult funkciók

Kiemelkedő láthatóság!
2,4 hüvelykes színes grafikus LCD
Világos és könnyen olvasható nagy
háttérvilágítású képernyő.

Világosan elrendezett GO / NG
kiértékelési képernyő
Egyértelműen határozza meg az eredményeket egy
pillanat alatt - a hibák különböző színekkel jelölve.

Felhasználóbarát kezelőgombok:
Nincs több véletlenszerű működés!
A gyakran használt billentyűk a fő egység felső felületén
vannak elrendezve.
A véletlenszerű működés elkerülése érdekében a burkolat
alatt ritkán használt gombok találhatók.
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Parancsikonok az intuitív működéshez
A kijelző beállításai a [←] és
[→] gombok a fedél belsejében.
Például a határérték (λc),
és a szegmensek száma (N)
könnyen bekapcsolható
a mérési képernyőn.

Tökéletesen mobil: Könnyen hordozható
Kényelmes, dedikált tok a kényelmes hordozáshoz
(alap tartozék)

Nagy sebességű adatátvitel
Alapfelszereltségként számos I/O porttal rendelkezik,
köztük egy nagy sebességű USB interfésszel.

Nyomtató az SJ-210 készülékhez (választható)
A kiértékelt profilok, számítási eredmények és görbék kinyomtathatók
a SJ-210-hez rendelt nyomtatóval. Tenyér nagyságú (Szé × Mé × Ma:
93 × 125 × 70 mm) és egy belső akkumulátorral bárhová elviheti.
■Választható tápegység (hálózati adapter vagy akkumulátor)
■N
 yomtatható értékek:Mérési feltételek, számítási eredmények,
értékelt profil, csapágyterület görbe
(BAC), amplitúdó eloszlás görbe (ADC)
és környezeti beállítások.

Példa nyomtatásra

Nyomtató kellékek:
Nyomtatópapír Standard
típus (5 tekercs/csomag)
270732

178-421D

Tartós nyomtatópapír
(5 tekercs/csomag)
12AAA876

Surftest SJ-210 Sorozat
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SJ-310 Sorozat - További kifinomult funkciók

Támogatja a kiemelkedő láthatósággal
történő mérést a nagy 5,7 hüvelykes
színes LCD-n
A nagy érintőképernyős LCD optimális működést
biztosít a zökkenőmentes mérésekhez.

A beépített nagysebességű
nyomtató lehetővé teszi a mérési
eredmények nyomtatását bármikor
és bárhol
A méréstől a mérési eredmények kinyomtatásáig
minden folyamat elvégezhető egyetlen
gombnyomással. A nyomtatás csak néhány
másodpercet vesz igénybe!

Az egyidejű kétféle kiértékelési
funkció lehetővé teszi a mérési adatok
fejlett felhasználását
Lehetővé teszi a számítási és elemzési eredmények
megszerzését két különböző értékelési feltétel
alapján, egy mérésből.
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A törlés funkció kiszélesíti
az adatok felhasználási
tartományát
Lehetővé teszi a számítást a rendellenes
eredmények, például felületi sérülések
törlésével a mért profilon.

A koordináta-különbség
elemzése azonnal felveszi
a munkadarab állapotát
Lehetővé teszi a két hullámforma pont
közötti koordináta-különbség kiszámítását.
Ez lehetővé teszi, hogy nyomtatás nélkül
ellenőrizze a munkadarab egyenetlenségeit
a képernyőn.

Statisztikai feldolgozás a tökéletes
adatkezelés érdekében
Akár 300 db minta kiértékelésére képes,
maximum három paraméterhez, lehetővé
téve a rutinadatok megfelelő kezelését.

Lehetséges feltétel
megadása rajz utasítás
formátumban
Lehetővé teszi az állapotbecslést
az ISO/JIS érdességi szabványoknak
megfelelő rajz utasítás szimbólumok
használatával is.

Surftest SJ-310 Sorozat
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SJ-210 sorozat specifikációk
A Detektor típusa
Modellszám
mm

Rendelési szám

hüvelyk/mm
X-tengely
Mérőhegy
Méréstartomány Z1-tengely
(detektor)

Méréstartomány
Tartomány/
Felbontás

Paraméterek
Grafikonelemzés
Szűrők
λc
λs*5

Mintavételi hossz
Mintavételi hosszok száma
LCD méretek
Választható nyelv
A mérési eredmény kijelzése
Nyomtatási funkció*6
(Külön nyomtatóra van szükség)
KülsőI/ O
Egyéni beállítás
GO/NG kiértékelés*7
A mérési állapot mentése
Funkció

Tárolás

Kalibrálás
Energiatakarékos funkció
Tápellátás
Méret (szélesség × mélység ×
magasság)
Tömeg

Standard tartozékok

Behúzható vonszoló egység
SJ -210R
SJ -210R
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)

Kijelzőegység
Meghajtó egység

178-562-12

178-564-11

178-563-11

178-563-12

178-565-11

178-564-12
178-565-12
5,6 mm

360 µm (-200 µm to +160 µm)
360 μm / 0,02 μm
100 μm/ 0,006 μm
25 μm/ 0,002 μm
Méréskor: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s Visszatéréskor: 1 mm/s
0,75 mN típus: 0,75 mN / 2 μmR 60°, 4 mN típus: 4 mN /5 μmR 90°
400 mN vagy kevesebb
JIS ’82 / JIS ’94 / JIS ’01 / ISO ’97 / ANSI / VDA
Elsődleges profil, érdességi profil, DF profil, érdességi profil-motívum
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq,
Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, Lehetséges beállítás
Csapágyterület görbe, amplitúdó eloszlás görbe
Gauss, 2CR75, PC75
0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm
2,5, 8 μm
0,08, 0,25, 0,8, 2,5 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5,
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
tetszőleges hosszúságú (0,3 to 5,6 mm:
tetszőleges hosszúságú (0,3 to 16,0 mm: 0,01 mm intervallum)
0,01 mm intervallum)
36,7 × 48,9 mm
Minden modell a 178-560-13D kivételével: japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál,
koreai, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, cseh, lengyel, magyar, török, svéd, holland
178-560-13D: japán, Angol, orosz, szlovén, román, bolgár, finn, német, francia, olasz, spanyol, cseh, lengyel, magyar, török, svéd
Függőleges kijelző: 1 paraméteres kijelző / 3 paraméteres kijelző / Nyomkövetési kijelző
Vízszintes kijelzés: 1 paraméteres kijelzés / 4 paraméteres kijelzés / Nyomkövetési kijelzés (a vízszintes kijelzés invertálható)
Mérési feltételek / Számítási eredmények / GO / NG kiértékelési eredmények / Számítási eredmények az egyes mintavételi
hosszúságokhoz / Megbecsült profil / Csapágyterület görbe / Amplitúdó eloszlás görbe / Környezetbeállítási információk
USB I / F, Digimatic kimenet, nyomtató kimenet, RS-232C I / F, Foot SW I / F
A kívánt paraméterek kiválaszthatók a számításhoz és a megjelenítéshez
Maximális érték / 16% / standard eltérés
Mentse a feltételeket kikapcsolt állapotban
Belső memória: Mérési feltétel (10 készlet)
Memóriakártya (opcionális): 500 mérési feltétel, 10000 mért profil, 500 kijelző kép
Szöveges fájl (Mérési feltételek / Mért profil / Becsült profil /
Csapágyterület görbe, amplitúdó eloszlás görbe
Automatikus kalibrálás numerikus érték beírásával
Átlagos kalibrálás többszörös méréssel (max. ötször) elérhető
Automatikus alvás funkció (10-600 mp)*8
Kétirányú tápegység: akkumulátor (újratölthető NiMH akkumulátor) és hálózati adapter
1. megjegyzés: Töltési idő: kb. 4 óra (a környezeti hőmérséklettől függően változhat)
2. megjegyzes: Tartósság: kb. 1000 mérés (kissé eltér a használati körülményektől függően) / környezet)
52,1 × 65,8 × 160 mm (csúszó fedél zárva, Detektor nincs felszerelve)
115 × 23 × 26 mm ( Detektor nincs felszerelve)
Körülbelül 500 g (kijelzőegység + meghajtóegység + standard Detektor)
12BAA303 Csatlakozó kábel*9
178-605 Érdességi etalon (Ra 1 μm)
*9
12BAA303 Hosszabbító kábel
12AAE643 Hegy-érintős adapter
178-601 Érdesség etalon (Ra 3 μm)
12AAE644 V típusú adapter
12BAR344 Tartódoboz
12BAR344 Tartótok
12BAK700 Kalibráló asztal
12BAK700 Kalibrációs szakasz
Védőlapok a kijelzőhöz, hálózati adapter, kezelési kézikönyv,
Védőlapok a megjelenítéshez
Gyors útmutató, garancia
Hálózati adapter, kezelési kézikönyv
Gyors útmutató, garancia

* 1 A számítás csak a VDA, ANSI vagy JIS '82 szabványok kiválasztásakor érhető el.
* 2 A számítás csak az ISO '97 szabvány kiválasztásakor érhető el.
* 3 A számítás csak a JIS '01 szabvány kiválasztásakor érhető el.
* 4 A számítás csak az ANSI szabvány kiválasztásakor érhető el.
* 5 Nem áll rendelkezésre a JIS '82 szabvány kiválasztásakor.
* 6 Külön rendelje meg az SJ-210 nyomtatót (178-421D, opcionális tartozék).
* 7 A szórás csak az ANSI-ban választható ki. A 16% -os szabály nem választható ki a VDA-ban.
* 8 Az automatikus alvás funkció érvénytelen, ha hálózati adaptert használ.
* 9 A számítási kijelző egység és a meghajtó egység csatlakoztatásához.
1. megjegyzés: A fogyóeszközökről és az opciókról a 18–19. oldalon olvashat.
2. megjegyzes: A z AC hálózati feszültség jelölésére adja hozzá a következő utótagokat (pl. 178-560-11A).
A 120 V-hoz, C 100 V-hoz, D 230 V-hoz, E 230 V-hoz (Egyesült Királyság), DC 220 V-hoz (Kína), K 220 V-hoz (Korea)
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Keresztirányú vonszoló egység
SJ -210S
SJ -210S
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)

178-562-11
16,0 mm

Mérési sebesség
Mérőerő / mérőcsúcs hegy
Csúszási erő
Alkalmazandó szabványok
Becsült profilok

Vágási hossz

Normál vonszoló egység
SJ-210
SJ -210
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)
178-560-11
178-560-12
178-560-13
178-561-11
178-561-12

SJ-210 sorozat méretek
• Vonszoló egység a kijelzőegységbe építve (a vonszlóegységbe beépítve a standard detektor)

Mértékegység: mm

214,1
174,1
160

14,1

40
214,1
40

65,8

OLDAL
HÁLÓZAT
ADAT

START
LEÁLLÍTÁS

HÁLÓZAT
ADAT

START
LEÁLLÍTÁS

14,1

174,1
160
65,8

OLDAL

Csúszó fedél: Zárt

OLDAL
START
LEÁLLÍTÁS

HÁLÓZAT
ADAT

START
LEÁLLÍTÁS

OLDAL

Csúszó fedél: Nyitott

Hátlappal

26

HÁLÓZAT
ADAT

23

START
LEÁLLÍTÁS

HÁLÓZAT
ADAT

Normál meghajtó egység

OLDAL

23

START
LEÁLLÍTÁS

•A vonszoló egység a kijelzőegységen kivül (a vonszolóegységbe beépített standard detektor)

OLDAL

52,1

52,1

HÁLÓZAT
ADAT

Hátlap nélkül

Csatlakozó kábel (1 m)

160

115

26

25,2
26,7

25,2
26,7

115

160
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SJ-310 sorozat specifikációk
A Detektor típusa
Típusszám
mm

Rendelési szám

hüvelyk/mm
X tengely

Mérés
Méréstartomány Érzékelő

Méréstartomány
Tartomány/
Felbontás

Mérési sebesség
Mérőerő / mérőcsúcs hegy
Csúszási erő
Alkalmazandó szabványok
Becsült profilok
Paraméterek
Grafikonelemzés
Szűrők
λc

Vágási hossz

λs*5

Mintavételi hossz
Mintavételi hosszok száma
LCD méretek
Választható nyelv
A mérési eredmény kijelzése
Nyomtatási funkció
KülsőI/ O

Funkció

Egyéni beállítás
GO/NG kiértékelés*6
A mérési állapot mentése
Tárolás

Kalibrálás
Energiatakarékos funkció
Tápegység
Méret (szélesség × mélység ×
magasság)
Tömeg

Standard tartozékok

Kijelzőegység
Meghajtó
egység

Normál vonszoló egység
SJ -310
SJ -310
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)
178-570-11
178-570-12
178-571-11

Behúzható vonszoló egység
SJ -310R
SJ -310R
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)
178-572-11
178-572-12

Keresztirányú vonszoló egység
SJ-310S
SJ -310S
(0,75 mN típus)
(4 mN típus)
178-574-11
178-574-12

178-571-12

178-573-11
178-573-12
178-575-11
178-575-12
16,0 mm
5,6 mm
360 μm (-200 μm to +160 μm) [14400 μhüvelyk (-7900 μhüvelyk - +6300 μhüvelyk)]
360 μm/ 0,02 μm
100 μm/ 0,006 μm
25 μm/ 0,002 μm
Méréskor: 0,25 mm/s, 0,5 mm/s, 0,75 mm/s Visszatéréskor: 1 mm/s
0,75 mN típus: 0,75 mN / 2 μmR 60°, 4 mN típus: 4 mN /5 μmR 90°
400 mN vagy kevesebb
JIS ’82 / JIS ’94 / JIS ’01 / ISO ’97 / ANSI / VDA
Elsődleges profil, érdességi profil, DF profil, érdességi profil-motívum, W-motívum
Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, R∆a, R∆q, Rlr, Rmr,
Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, L0, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte, Lehetséges testreszabás
Csapágyterület görbe, amplitúdó eloszlás görbe
Gauss, 2CR75, PC75
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm
2,5, 8 μm
0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8 mm
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
×1, ×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8, ×9, ×10,
Önkényes (0,3–5,6 mm: 0,01 mm intervallum)
Önkényes (0,3–16,0 mm: 0,01 mm intervallum)
117,8 × 88,2 mm
Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, koreai,
Hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, cseh, lengyel, magyar, török, svéd, holland
1 paraméteres kijelzés: egy paraméter mérési eredmény
4 paraméteres kijelzés: négy paraméteres mérési eredmény
Profil kijelzés: egy paraméteres mérési eredmény és a mért profil
Nyomkövetési kijelző: A tíz legutóbbi mérési eredmény ugyanazon paraméter használatával
Mérési feltételek / Számítási eredmények / GO / NG kiértékelési eredmények / Számítási eredmények az egyes mintavételi hosszúságokhoz /
Toleranciaérték / Megbecsült profil / Grafikus görbe / Csapágyterület görbe / Amplitúdóeloszlási görbe / Környezetvédelmi információ
USB I / F, Digimatic kimenet, RS-232C I / F, Külső SW I / F
A kívánt paraméterek kiválaszthatók a számításhoz és a megjelenítéshez
Max. Szabály / 16% szabály / Átlagos szabály / szórás (1σ, 2σ, 3σ)
Mentse a feltételeket kikapcsolt állapotban
Belső memória: Mérési feltétel (10 készlet)
Memóriakártya (opcionális):500 mérési feltétel, 10000 mérési adat, 500 statisztikai adat, 10000 szöveges adat,
1 biztonsági másolat a gép beállításáról, az utolsó tíz nyom (10. nyom)
Automatikus kalibrálás numerikus érték beírásávale / Átlagos kalibrálás többszörös méréssel (max. 12-szer) elérhető
Automatikus alvás funkció (30-600 mp)*3
Kétirányú tápegység: akkumulátor (újratölthető Ni-MH akkumulátor) és hálózati adapter
1. megjegyzés: Töltési idő: kb. 4 óra (a környezeti hőmérséklettől függően változhat)
2. megjegyzés: Tartósság: kb. 1500 mérés (kissé eltér a használati körülményektől / a környezettől)
275 × 109 × 198 mm
115 × 23 × 26 mm (Detektor nincs felszerelve)
Körülbelül 18,8 kg (kijelzőegység + meghajtóegység + standard Detektor)
12AAW066 Hosszabbító kábel*8
12AAW066 Csatlakozó kábel*8
178-601 Érdesség etalon (Ra 3 μm)
178-605 érdesség etalon (Ra 1 μm)
357651 AC adapter
357651 AC adapter
12AAA217 Orrdarab a sík felületéhez
12AAE643 Hegy-érintős adapter
12AAA218 Orrdarab a hengerhez
12AAE644 V típusú adapter
12AAA216 Támasztóláb
12BAK700 Kalibrációs szakasz
12BAK700 Kalibráló asztal
12BAR507 Mérőcsúcs toll
12BAR507 Mérőcsúcs toll
12BAL402 Védő lap
12BAL402 Védő fólia
270732 Nyomtatópapír (5 tekercs)
270732 Nyomtatópapír (5 tekercs)
12BAL400 Tartódoboz
12BAL400 Tartódoboz
Philips csavarhúzó, szíj mérőcsúcs tollhoz,
Philips csavarhúzó, heveder a tollhoz, kezelési útmutató,
kezelési kézikönyv, gyors útmutató, garancia
Gyors útmutató, garancia

* 1 Csak a VDA/ANSI/JIS ’82 szabványok esetében.
* 2 Csak ISO '97 szabvány esetén.
* 3 Csak a JIS '01 szabvány esetében.
* 4 Csak ANSI szabvány esetén.
* 5 A JIS '82 szabványhoz nem áll rendelkezésre.
* 6 A standard eltérés csak az ANSI-ban választható ki. A 16% -os szabály nem választható ki a VDA-ban.
* 7 Az automatikus alvás funkció érvénytelen, ha hálózati adaptert használ.
* 8 A számítási kijelző egység és a meghajtó egység csatlakoztatásához.
1. megjegyzés: A fogyóeszközökről és az opciókról a 18–19. oldalon olvashat.
Megjegyzés 2: Az AC hálózati feszültség jelölésére adja hozzá a következő utótagokat (pl. 178-560-11A). A 120 V-hoz, C 100 V-hoz, D 230 V-hoz, E 230 V-hoz (Egyesült Királyság),
DC 220 V-hoz (Kína), K 220 V-hoz (Korea)
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SJ-310 sorozat méretek
• SJ-310 Sorozat Kijelző

Egység: mm

Kábelhossz = 1 m

109

198

275

15°

• Meghajtó egység

Mértékegység: mm

A meghajtó egység külső nézete*
23,0

Meghajtó egység típusa

26,0

Normál meghajtó egység

115,0

23,2
26,7

115,0

26,0

Behúzható meghajtó egység

1

23,0

25,2
26,7

23,0

2,0

26,0

Keresztirányú nyomkövető
meghajtó egység
3,0
6,6

45,5
47

115,0

* A Detektor szabványos modellek külső mérete megfelel az egyes meghajtó egységnek.
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Detektorok méretei
Mértékegység: mm

Fogaskerék-fog felületű detektorok

Rendelési
szám
178-296
178-390
178-387
178-386

Mérőerő

Mérőcsúcs
forma *
2 µmR / 60˚
5 µmR / 90˚
2 µmR / 60˚
5 µmR / 90˚

0,75 mN
•Minimális mérhető
4 mN
furatátmérő
0,75 mN
Furat mélysége
4 mN
kevesebb, mint 12 mm:

ø 7 mm 178-391
4 mN 10 µmR / 90˚
Furat mélység = 12 - 22 mm:

ø 12 mm * Hegy sugár/Hegy szög

59,5
59,5
59,5
59,5
59,5

Megjegyzések
A standard / visszahúzható
meghajtó egységhez
A keresztirányú nyomkövető
meghajtó egységhez.
A standard / visszahúzható
meghajtó egységhez

22,4,,44

22,4
ф
ф
ф
ф2,4
ф

0,6
0,6
0,6
0,6
1,4
1,4
0,6
1,4
1,4
1,4

Rendelési szám
178-388
178-398

Mérőerő
0,75 mN
4 mN

Mérőcsúcs forma *
2 µmR / 60°
5 µmR / 90˚

* Hegy sugár/ Hegy szög

Mélyhornyú detektorok

4,8
4,8
4,8
4.8
4,8

2222
2

Rendelési szám Mérőerő Mérőcsúcs forma *
Megjegyzések
178-383
0,75 mN
2 µmR / 60˚
Minimális mérhető
furatátmérő: ø 4,5 mm
178-392
4 mN
5 µmR / 90˚
* Hegy sugár/Hegy szög

4,8
4,8
4,8
4.8
4,8
1,5
1,5
1,5
1.5
1,5
Rendelési
Mérőcsúcs
Mérőerő
Megjegyzések
szám
forma *
178-385 0,75 mN 2 µmR / 60˚ Megjegyzés: Nem áll rendelkezésre a
178-394 4 mN 5 µmR / 90˚ keresztirányú nyomkövető meghajtó egységhez
* Hegy sugár/ Hegy szög

Extra kicsi furatérzékelők

0,8
0,8
0,8
0.8
0,8

Mérőerő
0,75 mN
4 mN

* Hegy sugár/Hegy szög

1,6
1,6
1,6
1.6
1,6

• Mérőcsúcs hegy sugár azonosítása
Orr-rögzítő csavar (2 db.)
Fekete: 2 µm
Fehér: 5 µm
Sárga: 10 µm

スタイラス
Mérőcsúcs
фф
9 999
9ф
ф
ф

2, 4

60,3
60,3
60,3
60.3
60,3
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs

0,40.4
0,4
0,4
0,4
1,81.8
1,8
1,8
1,8

12,8
12,8
12,8
12.8
12,8

ф
ф
ф22
ф
ф 2.2,44,,44

Rendelési
szám
178-384
178-393

61
61
61
61

61
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
スタイラス
Mérőcsúcs

16,4
16,4
16,4
16.4
16,4

фф
9ф
ф
ф
9 999

1,5
1,5
1,5
1.5
1,5

3,5
3,5
3,5
3.5
3,5

Mérőcsúcs
スタイラス
Mérőcsúcs

1010
10
10
10

3, 8
3,5
3,5
3,5
3.5
3,5

60,7
60,7
60,7
60.7
60,7
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs

фф
ф
9ф
9 999
ф

16,2
16,2
16,2
16.2
16,2

ф
ф
ф33
ф
ф 33.,88,,88

9 9999
13,6
13,6
13,6
13,6
13.6

Kis furatérzékelők

R4R0R4RR4440
000
0,90,9
0,9
0,9
0,9

фф
9ф
ф
ф999
9

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

2,42,4
2,4
2,4
2,4

6 6666

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Mérőcsúcs
Mérőcsúcs

60,1
60,1
60,1
60,1

60,1
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
Stylus
Mérőcsúcs

12,6
12,6
12,6
12,6
612,6
666000°°
°
600°°

фф
9ф
9
ф
ф999

61
61
61
61
61Mérőcsúcs
Mérőcsúcs
Mérőcsúcs

16,4
16,4
16,4
16,4
16,4

0,40,4
0,4
0,4
0,4
1,81,8
1,8
1,8
1,8

Normál detektorok

Mérőcsúcs
Megjegyzések
forma *
2 µmR / 60˚ Minimális mérhető
5 µmR / 90˚ furatátmérő: ø 2,8 mm

• Egyedi megrendelésre

Bármely megadott Detektor a fent felsoroltakon kívül, egyedi megrendelésre készíthető.
Kérjük, forduljon a helyi Mitutoyo értékesítési irodához.

Opcionális kiegészítők az
SJ-210 sorozathoz
•Külön tartozékok és fogyóeszközök

SJ-210 sorozathoz

Védőlap a színes LCD-hez (5 lapos készlet) 12AAL066
Csatlakozó kábel (SJ-210 sorozathoz)
12AA L067

Opcionális kiegészítők az
SJ-310 sorozathoz
•Külön tartozékok és fogyóeszközök
Nyomtatópapír Standard típus (5 tekercs)
Tartós nyomtatópapír (5 tekercs)
Érintőképernyős védőfólia (10 lap)
Csatlakozó kábel (SJ-310 sorozathoz)
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SJ-310-sorozathoz
270732
12AAA876
12AAN040
12AAA882D

Opcionális kiegészítők az SJ-210/310 sorozathoz
• Meghajtó egység Tartozékok
Orrdarab sík felületekhez
Orrdarab a sík felülethez
12AAA217

Orrdarab hengeres felületekhez
Orrdarab hengeres felülethez
12AAA218

Orrdarab a sík felülethez
12AAA217

12AAA217

Támasztóláb

12AAA218

1. megjegyzés: Alapkivitelű tartozék az SJ-310 sorozatú alap/
visszahúzható meghajtóhoz
2. megjegyzés: A keresztirányú vonszoló egységnél nem áll
rendelkezésre.

V típusú adapter

Támasztólábak beállítása
12AAA216

Orrdarab hengeres felülethez
12AAA218

Detektor oldal

12AAA216

1. megjegyzés: Alapkivitelű tartozék az SJ-310 sorozatú alap/
visszahúzható meghajtóhoz
2. megjegyzés: A keresztirányú vonszoló egységnél nem áll
rendelkezésre.

Hegy érintős adapter

1. megjegyzés: Alapkivitelű tartozék az SJ-310 sorozatú alap/
visszahúzható meghajtóhoz
2. megjegyzés:	Nem rögzíthető a keresztirányú vonszoló
egység érzékelő oldalán.

Hosszabbító (50 mm) Megjegyzés: Csak egy hosszabbÍtó használható.
Hosszabbító rúd 50 mm
12AAA210

7,7 mm
m

72 m

12AAE644

12AAA210

12AAE643

1. megjegyzés:Keresztirányú vonszoló típusú standard tartozék.
2. megjegyzés: A keresztirányú nyomkövető meghajtó egységhez.

Függőleges pozícionáló adapter
Függőleges pozícionáló
adapter
12AAA219

1. megjegyzés: Keresztirányú vonszoló típusú standard tartozék.
2. megjegyzés: A keresztirányú nyomkövető meghajtó egységhez.

Magasságmérő adapter

Megjegyzés: Nem áll rendelkezésre a keresztirányú
vonszoló esetén.

Mágneses állvány adapter

Megjegyzés: Alkalmas egy magasságmérő tartóhoz, amelyet 9 × 9 mm
szakaszokhoz terveztek.

Mágneses
állvány adapter

Magasságmérő adapter
12AAA222

12AAA222

12AAA219

12AAA221
(A rögzítőcsap átmérője 8 mm)

Megjegyzés: Nem áll rendelkezésre a keresztirányú
vonszoló esetén.

Ra 0,4 / Ra 3 µm [mm] érdesség etalon
Kijelző: Ra = Kb. 3 μm,
Kb. 0,4 μm

Hosszabbító kábel (1 m) Megjegyzés: Csak egy Rúd használható.
12BAA303

12AAA220
(A rögzítőcsap átmérője 9,5 mm)

Megjegyzés: A
 számítási kijelző egység és a meghajtó egység
csatlakoztatásához.

178-604
Megjegyzés: R a = K b. 0,4 μm csak a mérőcsúcs hegy
ellenőrzéshez való használatra.

• Mellékletek beállítása

Megjegyzés: A keresztirányú vonszoló egységnél nem áll rendelkezésre
Növeli a mérés hatékonyságát azáltal, hogy megkönnyíti több azonos típusú munkadarab vagy a munkadarab nehezen hozzáférhető részeinek mérési beállítását.

Beállítás csatlakozás: V típus a henger
tengelyirányú méréshez
A V szélesség a hengerátmérőhöz állítható,
megkönnyítve a hengerátmérők széles
tartományának axiális
mérését.
• Állítható tartomány:
ø 5 - ø 150 mm

Beállítási csatlakozás: Csúszka típus

Beállítási csatlakozás: Belső átmérőjű típus

Ez a rögzítés ideális egy olyan munkadarab
sík felületének mérésére, amelynek behatolási
mélysége vagy
lépése megnehezíti
a meghajtó egység
rögzítését.

Nagyban megkönnyíti például egy hengerblokk belső
falfelületeinek mérését.

178-034

178-033

• Alkalmazható átmérő:
ø 75 - ø 95 mm
• Elérhető mélység:
30 - 135 mm
178-035

• Egyedi speciális megrendelésre A fent felsoroltakon kívül bármely más meghatározott melléklet egyedi megrendelésre készíthető. Kérjük, forduljon a helyi Mitutoyo értékesítési irodához.
Példa: főtengely, hengerblokk furatok mérése
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Digitális képfeldolgozó rendszerek

Alakmérés

Optikai mérőeszközök

A Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig.

Érzékelő rendszerek

Mérőberendezés
és szeizmométerek

Digital Scale útmérő rendszerek
és DRO rendszerek

Kézi mérőeszközök
és adatmenedzsment

A Mitutoyo egy olyan cég, amely nemcsak kiváló
minőségű mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett
támogatást is nyújt az eszköz élettartamának teljes
idejére és olyan teljes körű szolgáltatásokat is,
amelyek biztosítják, hogy Ön és a kollégái számára ez
a befektetés a lehető leghasznosabb legyen.
A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül
a Mitutoyo termék., és metrológiai képzést
is kínál, valamint informatikai támogatást nyújt
a modern precíziós méréstechnológiában használatos
szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott mérési
megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk.
Amennyiben azt költséghatékonynak találjuk, az Ön
kritikus mérési nehézségeit megoldjuk házon belül.

További termékleírásainkat és termékkatalógusunkat
megtalálja weboldalunkon.
www.mitutoyo.hu

Mitutoyo Hungária Kft.
2000 Szentendre
Galamb József utca 9

Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek,
ha erről kifejezett megállapodás született. MITUTOYO és MiCAT a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Japánban
és / vagy más országokban / régiókban Az itt említett egyéb termék, cég-, és márkanevek itt csak azonosítás céljából szerepelnek,
amelyek valószínűleg a saját tulajdonosaik bejegyzett védjegyei.

Tel. +36 (1) 214-1447
Fax. +36 (1) 214-1448
info@mitutoyo.hu
www.mitutoyo.hu

