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Precisão,
Qualidade
e Inovação
Por mais de 135 anos, fabricantes, construtores
e profissionais autônomos de todo mundo
dependem de serras e instrumentos de medição
da The L.S. Starrett Company para assegurar
qualidade aos seus processos fabris.
Eles sabem que a marca Starrett® em lâminas de
serra, ferramentas e instrumentos de precisão,
ferramentas manuais e máquinas de serra de
fita garante excepcional qualidade, produtos
inovadores e técnicos altamente qualificados
para atendê-los.
Com rigoroso controle de qualidade, tecnologia de
ponta e compromisso contínuo com a manufatura
de produtos superiores, os mais de 5.000 itens da
linha Starrett® continuam sendo os mais precisos,
robustos e duráveis disponíveis no mercado.
Este catálogo apresenta nossa linha óptica,
sistemas de medição, projetores de perfil e
microscópios portáteis.
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máquinas de medição óptica
A máquina de medição óptica Galileo conta com um poderoso e
intuitivo software e um suporte técnico em metrologia de qualidade
internacional, cuja medição é totalmente feita por uma câmera de
vídeo com imagens de alta resolução, que permite desde uma
simples medição até a mais complexa geometria a ser medida.

05
projetores de perfil
Solução ideal para medição de peças sem contato. No coração
destes equipamentos estão a sua óptica de precisão, seu insuperável
sistema de iluminação e a alta exatidão de suas mesas de trabalho.
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COMPARADOR POR VÍDEO
HORIZONTAL
Os comparadores digitais horizontais por vídeo HDV combinam
as melhores características de um projetor de perfil horizontal e
um sistema vertical de medição óptico.

23
SOFTWARES
Design moderno e arquitetura de processamento de dados
que facilita o fluxo de trabalho em todas as fases do processo
de medição.

27
microscópios DIGITAIS
A linha de portáteis da Starrett® apresenta dois produtos de
captura de vídeo e imagem em tempo real. Confira as linhas
apresentadas nesse catálogo: KineScope e KineMicTM.

33
METROLOGIA DIMENSIONAL ÓPTICA

www.starrett.company
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FÁBRICAS

FÁBRICAS EM TODO MUNDO

1 - Athol, Massachusetts, EUA
(Matriz)

2 - Kinemetric, Califórnia, EUA

3 - Waite Park, Minnesota, EUA

4 - Cleveland, Ohio, EUA

6 - Bytewise, Georgia, EUA

7 - Itu, São Paulo, Brasil

8 - Jedburgh, Escócia

9 - Suzhou, China

Toronto
Canadá

Waite Park
EUA

Jedburgh
Escócia
Cleveland
EUA
3
Laguna Hills
EUA

5
6

8

Suzhou
China

Schmitten
Alemanha

Tokyo
Japão

Athol
EUA
Mount Airy
EUA
Columbus
EUA
1

4

2

5 - Mount Airy, C. do Norte, EUA
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Saltillo
México

Shanghai
China

Mumbai
Índia

Singapura
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Itu
Brasil

Sidney
Austrália

Auckland
Nova Zelândia

Fábricas e Centros de Distribuição
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Centros de Distribuição e Escritórios Starrett

MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA

MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA

galileo manual
mvr 200 e mvr 300
Os sistemas ópticos Galileo da Starrett® combinam imagens de alta resolução com uma resistente e precisa
plataforma mecânica que proporciona um excelente desempenho a uma ampla gama de aplicações de medição.
Se o que você necessita são medições de qualidade, esta é a máquina ideal.

CARACTERÍSTICAS
Gerais
• Iluminação episcópica (superfície) e diascópica
(perfil): conjunto de LEDs, com 2 ou 3 canais de
iluminação
• Câmera digital colorida
• Método de acionamento: eixos X, Y com
acionamento manual e eixo Z com acionamento
motorizado, todos com ajustes rápido e fino
• Base de granito
• Capacidade máxima de carga sobre a mesa de
trabalho: 9kg (distribuídos)
• Zoom óptico dedicado: 6,5:1
• Software de medição M3 (Touch Screen)
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Metrológicas
• Exatidão linear:
Eixos X e Y: 2,5μm + 5L/1000
Eixo Z: 2,5μm + 5L/1000
• Escalas com resolução de 0,0005mm (.00002”)
• Capacidade de medição:
MVR 200: XY = 200 x 100mm / Z = 200mm
MVR 300: XY = 300 x 200mm / Z = 200mm

Opcionais
• Lentes auxiliares: 0,5x,1,5x e 2,0x
• Padrão de calibração de pixel
• Lentes telecêntricas com troca rápida tipo baioneta
• Bancada

MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA

galileo automático
avr 200 e avr 300
Combina imagens de alta resolução com software de ponta e uma plataforma de alta precisão mecânica com faixa
de medição a partir de 200 x 100 x 200mm com excelente exatidão e uma ampla aplicação de medição. Com uma
variedade de opcionais, você pode configurar o seu Galileo de acordo com a sua necessidade de aplicação e seu
orçamento.
CARACTERÍSTICAS
Gerais
• Iluminação episcópica (superfície) e diascópica
(perfil): conjunto de LEDs, com 2 ou 3 canais de
iluminação
• Instalada em bancada
• Câmera de vídeo digital colorida
• Detecção de aresta para vídeo (VED)
• Zoom óptico dedicado: 12:1
• Capacidade máxima de carga sobre a
mesa de trabalho: 9kg (distribuídos)
• Base de granito
• Software de medição M3-CNC (Touch Screen)

Metrológicas
• Exatidão linear:
Eixos X e Y: E2 = 1,9μm + 5L/1000
Eixo Z: E1 = 2,5μm + 5L/1000
• Escalas com resolução de 0,0001mm (.000004”)
• Capacidade de medição:
AVR 200: XY = 200 x 100mm / Z = 200mm
AVR 300: XY = 300 x 200mm / Z = 200mm

Opcionais
• Iluminação de quadrante de campo escuro
• Lentes auxiliares: 0,5x,1,5x e 2,0x
• Padrão de calibração de pixel
• Zoom óptico dedicado: 6,5:1
• Lentes telecêntricas com troca rápida tipo
baioneta
• Medição por sistema de apalpação (Touch probe)
• Bancada

www.starrett.company
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MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA
GALILEO

galileo av 300+
AUTOMÁTICo
Uma versão mais robusta do Galileo AV 300 CNC padrão é o AV 300+ construída sob uma base de granito que
se estende pela coluna do eixo Z e possui faixa de medição de 300 x 150 x 200mm (12 x 6 x 8”) respectivamente
nos eixos X-Y-Z. O sistema de movimentação é feito por servomotores pela estabilidade e inclui um sistema óptico
com lentes de zoom com relação de 12:1, câmera colorida digital de alta resolução e sistema de iluminação por
LED, além do poderoso software QC5300.
CARACTERÍSTICAS
• Exatidão linear:
Eixos X e Y: E2 = 1,9μm + 5L/1000
Eixo Z: E1 = 2,5μm + 5L/1000
• Escalas com resolução de
0,0001mm (.000004”)
• Multissensores compatíveis
• Sistema de controle/Software QC5300
• Zoom óptico: 12:1
• Câmera de vídeo digital colorida
• Iluminação de superfície por anel LED
• Iluminação de perfil LED
• Iluminação coaxial
• Base de granito
• Estação de trabalho
• Capacidade máxima de
carga sobre a mesa de
trabalho: 12kg (distribuídos)
Opcionais
• Mesa rotativa indexadora - 4º eixo
• Ponta de contato Renishaw
• Padrão de calibração de pixel
• Iluminação de quadrante de
campo escuro (somente por LED)
• Lente auxiliar: 0,5x e 2,0x
• Cabeçote de medição a laser
• Magazine para troca de pontas
apalpadoras

Detalhe da base
8

Software fácil e intuitivo

MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA
GALILEO

galileo AV 350+
AUTOMÁTICo
Oferecido com similares atributos e desempenho do Galileo AV 300+, porém com faixa de medição de 350 x 350
x 200mm (14 x 14 x 8”) nos eixos X-Y-Z é indicado para medição de peças de maiores dimensões.

CARACTERÍSTICAS
• Exatidão linear:
Eixos X e Y: E2 = 2,5μm + 5L/1000
Eixo Z: E1 = 2,5μm + 5L/1000
• Escalas com resolução de
0,0001mm (.000004”)
• Multissensores compatíveis
• Sistema de controle/Software QC5300
• Zoom óptico: 12:1
• Câmera de vídeo digital colorida
• Iluminação de superfície por anel LED
• Iluminação de perfil LED
• Iluminação coaxial
• Estação de trabalho
• Base de granito

Opcionais
• Mesa rotativa indexadora
• Ponta de contato Renishaw
• Padrão de calibração de pixel
• Iluminação de quadrante de
campo escuro (somente por LED)
• Lente auxiliar: 0,5x e 2,0x
• Cabeçote de medição a laser
• Mesa rotativa indexadora - 4º eixo
• Magazine para troca de pontas
apalpadoras

Kit de apalpação eletromecânico Renishaw (opcional)

Detalhe da lente
www.starrett.company
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MÁQUINAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA

galileo lf
large format
Sistema de medição com faixa de medição a partir de 305 até 1270mm no eixo X, até 915mm no eixo Y e
200mm no eixo Z. Esta família de máquinas multissensores é de instalação direta em piso e tem aumentado a
exatidão em dimensões críticas. São ideais para laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento,
departamento de engenharia e ambientes de manufatura.
CARACTERÍSTICAS
• Deslocamentos de alta velocidade (até 750mm/s), manutenção do zero, motores lineares balanceados
comandados por escalas de alta exatidão nos três eixos
• Base em granito maciço, ponte com guias e mancais aerostáticos para maior exatidão e estabilidade da máquina
• Monitor grande de LCD, padrão de calibração de pixel
• Software de medição padrão Quadra-Check® Metronics QC5300
• Também disponível câmera para auxiliar a visualização do ponto que será apalpado em posições críticas bem
como sistema de troca rápida de pontas de apalpação
• Iluminação de contorno por LED de alta intensidade
• Iluminação de superfície por anel de LED
• Iluminação coaxial, câmera de vídeo colorida
Opcionais
• Cabeçote de medição por apalpação eletromecânica
Renishaw e sistema de escaneamento a laser, que
devem ser configurados em virtude da necessidade
• Capacidade maior sob consulta
• Mesa rotativa indexadora - 4º eixo
Todos os modelos
X e Y: E2 = 1,5μm + 5L/1000
Z: E1 = 1,5μm + 5L/1000

Exatidão
Resolução

0.1µm (4µin)

Câmera de vídeo

CCD colorida de 1/2”

Óptica

Navitar® zoom de 12:1 com lente padrão de 1,0x

Condições ambientais

Faixa de temperatura 20°± 0,5°C (67°- 69°F)
Máxima taxa de variação 0,25°C (0,5°F) / hr
sem condensação 30% - 80%

Outras condições

115 / 230 VAC, 50 / 60Hz, monofase, 1,0kW
85L/m (3 CFM) ar seco a 100 - 120 PSI (7 a 8,25 bar)

Iluminação por quadrante de
campo escuro (somente LED)

Opcional

Lentes auxiliares

Opcional - 0,5x, 2,0x

Óptica microscópica

Opcional

Ponta de contato Renishaw

Opcional

Laser optimet

Opcional

Fixadores de peças

Opcional

Padrão de calibração

Opcional

Modelo

LF463

LF713

Faixa de medição X-Y

460 x 305mm

711 x 610mm

Faixa de medição Z

200mm

200mm

Dimensões
(L x P x H)

102 x 102 x 173cm

127 x 163 x 173cm

Bruto

1043kg (2300lb)

1630kg (3600lb)

Líquido

726kg (1500lb)

1225kg (2700lb)

Peso
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PROJETORES DE PERFIL

PROJETORES DE PERFIL

VB300
Projetor de Perfil
vertical de bancada
Diâmetro de tela 300mm

O VB300 é o projetor ideal para pequenas peças, podendo ser fornecido com software de medição M2.

VB300DRO
CARACTERÍSTICAS
Gerais
• Projeção vertical, com área útil de projeção igual a
300mm de diâmetro com 4 garras para fixação de desenho
• Mesa de coordenadas com área total de 250 x 250mm
• Movimentos com ajuste rápido e fino
• Capacidade de carga de 10kg
• Dispositivo de troca rápida para as lentes (baioneta)
• Iluminação por LED episcópica (superficíe)
• Iluminação por LED diascópica (perfil), dimer para
ajuste de intensidades e filtro verde
• Escalas digitais e mostrador de LED nos eixos X, Y e
na medição angular (Q)
Metrológicas
• Faixa de medição de 100 x 100mm
e angular 360º digital
• Resolução X e Y = 0,001mm e angular 1”
• Exatidão de ampliação de 0,05% para diascópica
e 0,10% para episcópica
• Exatidão linear (3+L/33) µm
• Exatidão angular 1”
Opcionais
• Lentes de 10x, 20x, 25x, 50x e 100x

movimentos
com ajuste
rápido e fino!
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PROJETORES DE PERFIL

VB300ML
Projetor de Perfil
vertical de bancada
Diâmetro de tela 300mm

O VB300ML é o projetor ideal para pequenas peças, podendo ser fornecido com software de medição M2.

VB300ML200/210
CARACTERÍSTICAS
Gerais
• Projeção vertical, com área útil de projeção igual a
300mm de diâmetro com 4 garras para fixação de desenho
• Mesa de coordenadas com área total de 250 x 250mm
• Movimentos com ajuste rápido e fino
• Capacidade de carga de 10kg
• Capacidade de medição de 100 x 100mm
• Dispositivo de troca rápida para as lentes (baioneta)
• Iluminação por LED episcópica (superficíe)
• Iluminação por LED diascópica (perfil), com dimer para
ajuste de intensidades e com filtro verde

Software de
medição M2
touch screen

Metrológicas
• Escalas eletrônicas, com resolução de 0,001mm
• Exatidão de projeção diascópica e episcópica de 0,05%
• Exatidão linear (3+L/33) µm
Opcionais
• Detector de bordas (ML210)
• Ampliações disponíveis 10x, 20x, 25x e 50x

SOFTWARE DE MEDIÇÃO: M2 STARRETT®
COM TABLET MULTI-TOUCH
Detalhamento do software
• Claro, objetivo e simples comandos com ícones amplos de
operação intuitiva em uma interface de toque à tela
• Riquíssimos gráficos que apresentam informações
instantâneas de erro de forma, tolerâncias e dados da
característica medida
• Mostrador digital das coordenadas para os eixos X, Y
e para o goniômetro digital representado pela letra Q
• Zeragem em qualquer ponto, inversão do sentido de
contagem dos eixos (+/-)
• Medição incremental ou absoluta
www.starrett.company
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PROJETORES DE PERFIL

vb400
Projetor de Perfil
vertical de bancada
Diâmetro de tela 400mm

Ideal para peças de grande ou pequeno volume. Pode ser utilizado em laboratórios de calibração ou no chão
de fábrica como unidade independente ou integrado a aplicações de CEP. Também é uma boa escolha para
ferramentarias, com finalidade geral na medição fácil e rápida de formas complexas ou furações repetitivas.
CARACTERÍSTICAS
• Peso máximo sobre a mesa: 10kg
• Escalas digitais com resolução 0,001mm (.00005”)
• Movimento angular de 360º com resolução
de 1’ com goniômetro eletrônico
• Iluminação diascópica (perfil) e episcópica
(superfície) por LED com intensidade ajustável
• Proteção contra iluminação externa integrada
à carenagem
• Mesa de trabalho:
Área superior:
400 x 230mm
Inserto de vidro: 240 x 140mm
Faixa de medição: 200 x 100mm
• Foco manual de 100mm
• Objetivas 10x, 20x, 25x, 31,25x, 50x e 100x

Software de
medição M2
touch screen

(veja na página 29)

DIMENSÕES DA MÁQUINA

560mm (20.0")

Starrett

1240mm
(48.8")

450mm (17.7")
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830mm (32.6")

Projetor de Perfil
vertical de piso
Diâmetro de tela 600mm

Especialmente recomendado para as indústrias eletrônicas, de estamparia e de extrusão, que fabricam peças
grandes.

PROJETORES DE PERFIL

vf600

CARACTERÍSTICAS
• A tela tem 30º de inclinação para tornar mais fácil
a visualização
• Área superior da mesa de 400 x 225mm
• Inserto de vidro na mesa de trabalho com área
de 235 x 140mm
• Faixa de medição de 200 x 100mm
• Peso máximo sobre a mesa: 22kg
• Escalas digitais com resolução 0,001mm (.00005”)
• Goniômetro eletrônico para medições angulares até
360º, com resolução de 1’
• Ajuste helicoidal em ± 10º no receptáculo da lâmpada
• Iluminação diascópica (perfil) com alta potência,
resfriada a ar, halógena (tungstênio) 150W, filtro verde
• Iluminação episcópica (superfície) com sistema em fibra
óptica retrátil, com lâmpada de 150W e resfriamento a ar
• Cortinado incluso
• Movimento da mesa de trabalho manual, motorizado
ou CNC opcionais
• Objetivas 10x, 20x, 25x, 31,25x, 50x e 100x, com
lente única ou suporte tipo torre para três objetivas

Opcional
• Detector de bordas para claro e escuro

DIMENSÕES DA MÁQUINA

1499mm (59")

2083mm (82")

965mm (38")

www.starrett.company
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PROJETORES DE PERFIL

he400
Projetor de Perfil
Horizontal de Bancada
Diâmetro de tela 400mm

O HE400 é o projetor perfeito de tamanho médio para uma grande variedade de aplicações.

CARACTERÍSTICAS
Gerais
• Construção robusta toda em metal
• Mesa de trabalho com proteção antioxidação
• Mesa de trabalho com área de 451 x 121mm
• Tela dotada de fixadores para desenhos
• Peso máximo sobre a mesa: 25kg (distribuídos)
• Iluminação episcópica por LED (superfície) através
de fibra óptica com suportes retráteis
• Ajuste helicoidal através do suporte da lâmpada
• Objetivas de troca rápida, tipo baioneta
• Escala vertical (eixo Y) com montagem centralizada
(em linha com objetiva / peça medida)
• Eixo de movimentação rápida sem histerese
• Filtro verde
Metrológicas
• Faixa de medição de 250 x 100mm
e angular 360º digital
• Escalas digitais com resolução
de 0,001mm (0.00005”) e angular 1”
• Tela de 400mm úteis de diâmetro com
linhas cruzadas e marcas para calibração
• Exatidão de ampliação:
0,05% diascópica e 0,10% episcópica
• Exatidão linear (3+L/33) µm
• Exatidão angular 1”

Software de
medição M2
touch screen
(veja na página 29)

Opcionais
• Câmera de vídeo (OV2)
• Detector de bordas para claro e escuro
• Lentes de 10x, 20x, 25x, 31,25x, 50x e 100x

DIMENSÕES DA MÁQUINA

555.0mm (21.85")
505mm (19.88")

920.0mm (36.22")

240.0mm (9.45")
120.0mm (4.72")

1165.0mm (45.87")
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592mm (23.31")
100mm (3.94")

337mm
(13.17")

400mm
(15.75")

310mm (12.2")

PROJETORES DE PERFIL

hB400
Projetor de Perfil
Horizontal de Bancada
Diâmetro de tela 400mm

Superior em projeto e funcionalidade, o HB400 é ideal para a maioria das exigentes aplicações na medição óptica.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IMAGEM VERTICALMENTE CORRIGIDA
MESA DE TRABALHO COM PROTEÇÃO ANTIOXIDANTE
E ROLAMENTOS LINEARES DE ALTA RESISTÊNCIA
EIXO DE MOVIMENTAÇÃO RÁPIDA SEM HISTERESE
Software de
medição M2
touch screen

Tela de 400mm úteis de diâmetro com linhas cruzadas e
marcas para calibração
Faixa de medição de 300 x 150mm (disponível também
para maiores faixas do eixo X) e angular 360º digital
Mesa de trabalho com área superior de 540 x 130mm
Mesa com ranhura dupla de fixação
Tela dotada de fixadores para desenhos
Peso máximo sobre a mesa: 50kg (distribuídos)
Ajuste helicoidal da mesa de trabalho de ±15º
Escalas digitais com resolução de 0,001mm (.00005”)
Escala vertical (eixo Y) com montagem centralizada (em
linha com objetiva / peça medida)
Cobertura de proteção das guias dos eixos X e Y
Completa gama de sistemas de medição / software
Objetivas disponíveis com ampliação de 10x, 20x, 25x,
31,25x, 50x e 100x
Iluminação de superfície por LED com suportes retráteis

(veja na página 29)

Opcionais
• Câmera de vídeo
• Alojamento de lâmpadas corrediço
• Detector de bordas para claro e escuro
DIMENSÕES DA MÁQUINA

730mm (29")

200mm (8")

1035mm (41")

HB400

1085mm (43")

Starrett

150mm (6")

www.starrett.company
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PROJETORES DE PERFIL

hd400
Projetor de Perfil Horizontal
de Bancada para duas lentes
Diâmetro de tela 400mm

Com base no nosso muito popular HB400, o novo HD apresenta uma exclusiva torre para duas lentes, faixa de
medição de 400 x 150mm e um triplo feixe de iluminação episcópica através de LED (superfície) com suportes
retráteis, claro e flexível. Mais uma vez a Starrett® causa revolução no campo dos projetores de perfil.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•

EXCLUSIVO SISTEMA DE MONTAGEM DE OBJETIVAS
IMAGEM VERTICALMENTE CORRIGIDA
CONSTRUÇÃO ROBUSTA (P/ SERVIÇOS PESADOS)

•

Tela de 400mm úteis de diâmetro com linhas cruzadas
e marcas para calibração
Faixa de medição de 400 x 150mm (disponível também
para maiores faixas do eixo X) e angular 360º digital
Mesa de trabalho com proteção antioxidante e
rolamentos lineares de alta resistência
Mesa de trabalho com área superior de 540 x 130mm
Peso máximo sobre a mesa: 50kg
Ajuste helicoidal da mesa de trabalho ± 15º
Objetivas de troca rápida tipo baioneta
Escalas digitais com resolução de 0,001mm (.00005”)
Cobertura de proteção das guias dos eixos X e Y
Objetivas disponíveis com ampliação de 10x, 20x, 25x,
31,25x, 50x e 100x

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software de
medição M2
touch screen
(veja na página 29)

Opcional
• Câmera de vídeo
• Detector de bordas para claro e escuro

DIMENSÕES DA MÁQUINA

200mm (8")

1035mm (41")

Starrett

150mm (6")
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HD400

1085mm (43")

730mm (29")

PROJETORES DE PERFIL

hf600
Projetor de Perfil
Horizontal de piso
Diâmetro de tela 600mm

Comparando-se aos projetores de bancada, este modelo que tem 725mm a mais na profundidade, situa-se na
interface com os modelos de maior porte. Sua mesa de trabalho para serviço pesado possui capacidade para 150
quilos e imagem verticalmente corrigida, o HF600 acabou por criar uma classe por si só.

CARACTERÍSTICAS
IMAGEM VERTICALMENTE CORRIGIDA
MESA DE TRABALHO COM PROTEÇÃO ANTIOXIDAÇÃO
E ROLAMENTOS LINEARES DE ALTA RESISTÊNCIA

•
•

Eixos X e Y motorizados
Tela de 600mm úteis de diâmetro com linhas
cruzadas e marcas para calibração
Faixa de medição 300 x 200mm (disponibilidade
também com faixa do eixo X ampliada)
e angular 360º digital
Movimento focal de 75mm
Mesa de trabalho com área superior de 625 x 225mm
Mesa com ranhura dupla de fixação
Peso máximo sobre a mesa: 150kg
Ajuste helicoidal da mesa de trabalho de ± 15º
Escalas digitais com resolução de 0,001mm (.00005”)
Escala vertical (eixo Y) com montagem centralizada
(em linha com objetiva / peça medida)
Objetivas disponíveis com ampliação de 10x, 20x,
25x, 31,25x, 50x e 100x

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Software de
medição M2
touch screen
(veja na página 29)

DIMENSÕES DA MÁQUINA

965mm (38”)

152mm (6”)

1753mm (69”)

229mm (9”)

1905mm (75”)

•
•

www.starrett.company
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PROJETORES DE PERFIL

hf750
Projetor de Perfil
Horizontal de piso
Diâmetro de tela 750mm

Com seu desempenho provado, o HF750 combina tela vertical de 750mm em uma construção robusta que você
pode esperar de um produto Starrett®.

CARACTERÍSTICAS
•

IMAGEM VERTICALMENTE CORRIGIDA

•
•

Eixos X e Y motorizados
Tela de 750mm úteis de diâmetro com linhas
cruzadas e marcas para calibração
Faixa de medição 300 x 200mm (disponível também
com faixa do eixo X ampliada)
Movimento focal de 75mm
Mesa de trabalho com área superior de 625 x 225mm
Peso máximo sobre a mesa: 150kg
Iluminação diascópica (perfil) com lâmpada
halógena (tungstênio) com controle de
alta / baixa intensidade
Iluminação episcópica (superfície) por fibra óptica
de feixe duplo ajustável (padrão)
Ajuste helicoidal da mesa de trabalho de ± 15º
Escalas digitais com resolução de 0,001mm (.00005”)
Escala vertical (eixo Y) com montagem centralizada
(em linha com objetiva / peça medida)
Objetivas disponíveis com ampliação de 10x, 20x,
25x, 31,25x, 50x e 100x

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opcional
• Iluminação episcópica (superfície) com lâmpada
dupla de alta intensidade
DIMENSÕES DA MÁQUINA

152mm (6”)

20

305mm (12”)

2261mm (89”)

2057mm (81”)

965mm (38”)

Oferecemos uma gama completa de acessórios e gabinetes especialmente desenhados para nossa linha de
projetores de perfil, a fim de garantir um eficiente sistema de ajuste e de intercambiabilidade para um amplo
campo de aplicações.

P

ACESSÓRIOS

acessórios

B

A
M

A
C
E

D

N

E

D

F

K

G

G

J
K

H

Q
Foto Nº Peça

Descrição

A

OCN3

Grandes entre-pontas e blocos em V

B

ORV2

Morsas giratórias de 52mm

4U000
C

OGH2

Para os modelos
HF600 e HF750
HB400, HE400 e HD400

Reticulado
para verificação

OGH1

HF750

D

OCN7

E

4G000
7P000

Entre-pontas e blocos em V

HB400, HE400 e HD40

3V000

Suporte entre-pontas
helicoidal

VB300, VB400 e VF600

G

6H000

Entre-pontas e blocos em V

VB400 e VF600

H

OVH1

Suporte com placa
de vidro vertical

HF600 e HF750

J

7U000

Suporte com placa de vidro vertical

HB400, HE400 e HD40

K

4H003

Morsa giratória de 32mm

HB400, HE400 e HD40
VB400 e VF600 (para mesas
de 200 x 100mm)

9W000

R

HF600

Entre-pontas para peças
pequenas e blocos em V

F

R

M

6U003

Mesa rotativa

N

4H002

Morsa fixa de 32mm

P

4H004

Dispositivo universal de fixação

HF600 e HF750

S

HB400 (disponível
também para projetores
de perfil maiores)

Q

9Q000

Mesa rotativa

R

9W001

Entre-pontas e blocos em V

VB300 (apenas para mesa de
trabalho de 150 x 70mm)

S

7R000
10L000

Gabinete 76cm
Gabinete 58cm

HE400, HB400, HD400,
VB300 e VB400

www.starrett.company
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PRECISÃO FAZ A DIFERENÇA

Há mais de 135 anos
com Tecnologias
Inovadoras.
São mais de 5.000 produtos à disposição
entre instrumentos de medição, ferramentas
de precisão, sistemas ópticos de medição,
máquinas universais de ensaio, sistemas de
inspeção sem contato de linhas de produção,
projetores de perfil, serras de fita, máquinas
de serra de fita, ferramentas manuais e
acessórios para ferramentas elétricas.
Conheça a Starrett® por completo:
www.starrett.company

www.starrett.company

COMPARADOR POR VÍDEO HORIZONTAL

COMPARADOR POR VÍDEO

HDV300, HDV400 E HDV500
Comparador por vídeo Horizontal

Os comparadores digitais horizontais por vídeo HDV combinam as melhores características de um projetor de perfil
horizontal e um sistema vertical de medição óptico. Com um design rígido em aço, o HDV é configurado como
um projetor de perfil horizontal tradicional. As estações de trabalho são as mesmas que já fornecemos nos nossos
projetores HB400 (bancada) e HF750 (piso), com capacidade para suportar cargas de 50Kg (110lb) e 150Kg (330lb)
respectivamente. O coração desses sistemas se baseia em um sistema de lentes intercambiáveis com uma câmera de
vídeo digital a cores de alta resolução (patente pendente). Esses sistemas oferecem ótica de zoom ou uma escolha
de lentes telecêntricas para resolução de nível de mícron e distorção óptica tão baixa quanto 0,001% para medições
em campo de visão (FOV) precisas. As lentes telecêntricas fornecem um campo de visão máximo de 76,5 x 64mm
(3 x 2.5”). Com movimento da mesa o arquivo CAD importado também se desloca, permitindo uma comparação de
peças de até 300mm (12”) no HDV300, 400mm (16”) no HDV400, e até 500mm (20”) no HDV500.
Os sistemas HDV possuem um poderoso PC de 64
bits, que executa o software MetLogix™ M3. Com
o software M3, os arquivos DXF CAD podem ser
importados e as sobreposições digitais 2D “passanão passa” podem ser desenvolvidas diretamente
na imagem projetada. A detecção de borda de vídeo
(VED) permite a interação em tempo real do arquivo
importado com a imagem de vídeo da peça que está
sendo inspecionada. A produtividade, a velocidade
e a precisão são aprimoradas. Os sistemas HDV300
e HDV400 estão disponíveis em controle manual ou
CNC, enquanto o controle CNC no HDV500 é padrão.
Recursos

HDV300

HDV400
Bancada

Piso

Capacidade máxima de carga

50kg (110lb)

150Kg (330lb)

Área mesa

540 x 130mm (21.3 x 5.1”)

Eixo X-Y-Z (pol.)

12 x 6"

16 x 6"

20 x 8"

Eixo X-Y-Z (mm)

300 x 150mm

400 x 150mm

500 x 200mm

Material mesa

Construção em aço com tratamento niqueladas

Ajuste de ângulo da hélice

± 15° Escala Vernier

Resolução da escala

Escala de vidro Heidenhain 0.5µm (.00002") nos eixos X e Y

Exatidão X-Y (µm)

E1 = 3.0 µm + L/33

Câmera

Câmera digital 5MP colorida

Eixo X-Y e posicionamento foco

Manual com volante

Posicionamento de controles joystrick e trackball

Campo de foco

75mm (3”)

Zoom óptico - opcional
Lentes telecêntricas (requer no FOV)
Distorção de imagem
Luz
Sistema de controle / software

24

HDV500

Tipo de sistema

6.5:1
.14x, .3x, .5x, .8x, 1.0x, 2.0x, 4.0x

.11x, .16x, .24x

Distorção ultra-baixa de 0,001% para lentes telecêntricas em medição FOV
Iluminação de superfície anelar: LED
Iluminação transmitida: LED
Software de metrologia M3 MetLogix™ com pacote opcional de DXF/ CDV

Orientação para visão das peças

Horizontal

Hardware

Processador Intel de 64 bits com sistema operacional Windows7® Profissional

Display

Monitor touch screen 24’’

Modo de instalação

Bancada e braço de balanço opcional

Monitor touch screen 42’’
No piso

Fixação das peças

Opcional

Padrão de calibração de pixel (câmera)

Opcional

Padrão de calibração

Opcional

Parâmetro
do Sistema

Lentes Telecêntricas

Ampliação óptica

0.14x

0.3x

0.5x

0.8x

1.0x

2.0x

4.0x

0.7x

4.5x

Ampliação em
monitores de 24’’

4.7x

10x

16.4x

27x

33x

69x

137x

23x

145x

Largura e altura do
campo de visão

63 x 51mm
(2.36 x
2.0”)

28 x 24mm
(1.1 x .94”)

17 x 14mm
(.67 x .56”)

10,5 x
8,9mm
(.41 x .35”)

8,4 x
7,1mm
(.33 x .28”)

4,2 x
3,7mm
(.16 x .14”)

2,1 x
1,8mm
(.08 x .07”)

12 x
10,1mm
(.47 x .40”)

1,87 x
1,56mm
(.74 x .62”)

Distância

110mm (4.3”)

Lentes de Zoom 6,5:1

88mm (3.5”)

HDV500 Medição Óptica
Parâmetro
do Sistema

Lentes Telecêntricas

Ampliação óptica

0.11x

0.16x

0.24x

0.7x

4.5x

Ampliação em monitores de 42’’

6.5x

9.3x

14.7x

41x

262x

Largura e altura do campo de visão

76,5 x 64mm
(3 x 2.5”)

53,8 x 45mm
(2.1 x 1.7”)

34,7 x 29mm
(1.3 x 1.1”)

12 x 10,1mm
(.47 x .40")

Distância

228mm (9.0”)

159mm (6.25”)

150mm (6.0”)

88mm (3.5”)

ACESSÓRIOS
A Starrett® produz uma gama de suportes,
fixadores e acessórios para a sua linha
óptica de comparadores e sistemas de visão
aplicados à metrologia.

COMPARADOR POR VÍDEO

HDV300 | HDV400 Medição Óptica

Lentes de Zoom 6,5:1

1,9 x 1,6mm
(.08 x 0.06”)

Acessórios
Centros fixados com precisão
e em V

Bloco em V Giratório

Suporte de Placa de Vidro
Vertical

Morsas Fixas

Morsas Giratórias

Lentes Intercambiáveis

DIMENSÕES HDV300 E HDV400

Gabinetes para HDV300 e
HDV400

DIMENSÕES HDV500

www.starrett.company
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SOFTWARES
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SOFTWARES

qc5300
Esta versão de software complementa a versão
QC5200. Ele oferece condições de medição de
peças em 2D e 3D. O QC5300 integra uma interface
inovadora, é o estado da arte em ergonomia, possui
poderosas ferramentas para analisar, importar e
exportar dados.

CARACTERÍSTICAS
• Medições e alinhamentos 3D
• Layout da tela customizado pelo usuário
• Múltiplas referências
• Visualização 3D da peça medida
• Interface para cabeçote de apalpação
eletromecânica Renishaw
• Traduzido para vários idiomas
• Cálculos avançados e nuvem de dados 3D
• Alternância entre algoritmos (ajustes)
• Geração de relatórios clica-arrasta-solta
• Exportação de dados para vários aplicativos
• Programação offline a partir de arquivo CAD
• Programação mágica de peças espelhadas

Monitor não incluso

Opcionais
• Sistema de controle de movimento
• Detecção de aresta por vídeo (colorido ou P/B)
• Controle de luz programável
• Autofoco
• Zoom programável
• Correção não linear de erros
• Quarto eixo (rotativo)
• Cabeçote de medição a laser

leitor digital m1
Display simples com indicação dos eixos X, Y e angular Q e alinhamento eletrônico de peças. Operado com botões
de fácil entendimento e intuitivo.

CARACTERÍSTICAS
• Trabalha em sistema operacional Android
via Bluetooth®
• Coordenadas X, Y e medição de ângulo
• Detector de aresta por fibra óptica
• Montado em um braço articulado para melhor
comodidade de operação
• Mede através de funções ponto, linha, círculo,
ângulos e distâncias

28

O Leitor Digital MetLogix M2 possui uma ampla gama de poderosas, intuitivas e amigáveis funções num compacto
sistema de medição baseado numa interface de toque à tela ao invés dos tradicionais controles. Com a conjugação
dos seus mais renomados Projetores de Perfil e o novíssimo Leitor Digital M2, a Starrett® oferece ao mercado o que
há de melhor em matéria de exatidão na medição óptica.

CARACTERÍSTICAS
• Riquíssimos gráficos que apresentam
informações instantâneas de erro de forma,
tolerâncias e dados da característica medida
• Mostrador digital das coordenadas para os eixos
X, Y e para o goniômetro digital apresentado
pela letra Q
• Medição e tolerância para as principais
características geométricas: ponto, linha, raio,
diâmetro, ângulo e distâncias
• Para uma completa reprodução de medição em
peças seriadas, é possível criar programas de
medição
• Disponível sistema de coleta de pontos com um
detector de claro e escuro através de fibra óptica
que elimina a subjetividade do operador na
coleta dos pontos na medição das características
• Possui 4 tipos de relatórios que podem ser
impressos ou exportados para Excel®, arquivo
de texto ou para um programa de controle
estatístico
• Roda no sistema operacional Windows® 7 e
8, que permite a flexibilidade de comunicação
com qualquer aplicativo Windows® e de fácil
comunicação com impressoras e redes de trabalho

SOFTWARES

leitor digital m2

VISÃO LATERAL

www.starrett.company
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SOFTWARES

Software de medição M3
para galileo mvr / avr / hdv

30

O M3 possui uma ampla gama de poderosas, intuitivas e amigáveis funções. Fornecido com computador tipo “All in
One” com função toque na tela, conta também com software completo que inclui captura de imagem, detector de
vídeo, exportação de dados e interface de escala de 3 eixos (x, y e z).

CARACTERÍSTICAS
• Software com controle de multi toque na tela
(podendo-se usar a interface convencional de
teclado e mouse), fornecendo a vista da peça
medida, imagem ao vivo do vídeo, relatórios em
diversos formatos, resultados das características
medidas etc.
• Detector de vídeo com capacidade para captura
de arestas complexas, geradas por um caminho
desenhado na tela sensível ao toque ou por
“mira ativa”
• Visualização em tempo real da imagem da peça
com os pontos medidos selecionados
• Função de medição inteligente, que determina e
mede a característica instantaneamente com um
único toque na tela
• Mira com a função de captura de pontos, basta
“clicar” para simples aquisição de pontos na
borda de uma característica
• Completa vista das características medidas,
podendo gerar distâncias, ângulos e complexas
construções a partir da visão gráfica
• Seleção rápida permite que os dados para uma
ou várias características possam ser exibidas
simultaneamente com seleção inteligente
• Relatórios totalmente configuráveis, permitindo
aplicação de entrada de valor de tolerâncias,
nomeação de características, exportações de
dados etc.
• Detalhes gráficos das características:
visualizações individuais com recurso de
exibição de nuvem de pontos, desvios nominais,
resultados da tolerância, valores real, nominal e
desvios
• Calibração da máquina óptica e câmera, com
padrões e métodos de correções de vídeo e
escalas
• Opera com Windows® 7, sistema operacional
globalmente reconhecido para dados flexíveis,
exportação e a interface com as aplicações do
Windows®

Software MetLogix M3 com interface
sensível ao toque (touch screen)

Menu gráfico intuitivo

Flexibilidade de apresentação
ou exportação de relatório de
medição

Janela gráfica com características
selecionáveis e anotações

Janela gráfica com dados
dos pontos selecionados

Câmera ao vivo com dados
dos pontos selecionados

bytewise

profile360™
A Starrett® Bytewise oferece soluções de inspeção sem contato em linhas de produção especializadas na fabricação
de perfis, através de sensores múltiplos e softwares de aplicação. Com uma rede de serviços especializada, nossos
produtos são encontrados em todo o mundo, entre os maiores fabricantes globais. O Profile360™ é um componente
central nos controles de qualidade.

BYTEWISE

sistema de medição de
perfil para linha de produção

CARACTERÍSTICAS
• Fornece medições instantâneas, permitindo ao
operador visualizar de imediato os resultados de
todos os ajustes da linha, proporcionando assim
100% de inspeção na linha de produção, se
comparado às verificações periódicas fora da linha,
evitando muitos problemas
• Especificando tolerâncias, cores (verde, amarelo e
vermelho), são visualizadas imediatamente quando
as dimensões se alteram para que o operador
possa intervir e corrigir o processo, resultando em
melhor qualidade, maior produtividade e redução
no custo de matéria prima e retrabalho. Possibilita
a integração com CLP (saída I/O)
• Reduz o tempo de start up e setup das máquinas,
resultando em maior produtividade e menor custo
de matéria prima
SISTEMAS COM A ESTRUTURA EM “C”
• Disponível com campos de visão de 10, 25, 50, 75, e 100mm de diâmetro
• Disponível em configurações de 2, 3, 4, 5, ou 6 sensores
• Disponível com o pacote de mobilidade industrial
SISTEMAS COM A ESTRUTURA EM “O”
• Disponível com campos de visão de 150mm de diâmetro
• Disponível com configurações de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 sensores
• Disponível com pacote de mobilidade industrial
SISTEMAS COM DOIS LADOS
• Disponível usando qualquer tamanho de sensor
SISTEMAS COM TRÊS LADOS
• Disponível usando qualquer tamanho de sensor
SISTEMAS COM ÚNICO LADO
• Disponível usando qualquer tamanho de sensor
SISTEMAS PARA MEDIÇÃO DE TUBOS ATÉ 1600MM
• Consulte o nosso catálogo completo Bytewise: www.starrett.com.br/catalogos
www.starrett.company
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Acesse nossos
catálogos em
qualquer
lugar!
Visualize todos os nossos
Catálogos de Produtos
através do seu computador,
celular ou tablet.

www.starrett.com.br/catalogos

www.starrett.company
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MICROSCÓPIOS DIGITAIS

kinescope
Uma câmera de vídeo digital com sistema óptico preciso e iluminação por LED que se ajusta na palma da mão.
O KineScope amplia 40 ou 140x, permitindo visualizar pequenos detalhes de partes eletrônicas, partes de produtos
ou qualquer coisa minúscula ao olho humano. Coloque o KineScope sobre o objeto e verá a imagem do produto
na tela do seu computador ao invés de olhar o detalhe através de uma lupa. Capture a imagem ou vídeo e adicione
facilmente títulos, faça medições e desenhe livremente sobre a imagem ao vivo.
Conectável ao PC através de porta USB.

CARACTERÍSTICAS
• Visão e captura da imagem em tempo real na tela
ou uso de Data Show para projeção para grupos
• Ampliação de 40 ou 140x
• Totalmente portátil com um notebook
• Gravação contínua de imagens ou filme e
intervalos de tempo
• Aplicação de rótulos, marcas, data e resultado
de medição
• Permite desenhar diretamente na imagem ao vivo
• Inclui o software de medição VLink, permitindo a
medição de distância, ângulo, raio e diâmetro

VISÃO MICROSCÓPICA
DIGITAL DE PRECISÃO
PORTÁTIL

34

SISTEMA DE INSPEÇÃO DE VÍDEO
VERSÁTIL, ACESSÍVEL E SIMPLES DE USAR
Os microscópios em vídeo da Starrett® oferecem versatilidade e alta performance por baixo custo. Estes sistemas
são simples de serem operados sem nenhum desempenho comprometedor. Com sete opções de modelo, os
sistemas podem ser personalizados para inspeções específicas e medições de peças rápidas.

MICROSCÓPIOS DIGITAIS

kinemictm

KMR-200-M3

VERSÁTIL,
ACESSÍVEL
E SIMPLES
DE USAR

www.starrett.company

35

MICROSCÓPIOS DIGITAIS

kinemictm
SISTEMA DE INSPEÇÃO DE VÍDEO

Os microscópios em vídeo KineMic™ são excelentes ferramentas de inspeção e sistemas de visão aplicados à
metrologia quando tratamos sobre versatilidade e acesso.
O KineMic™ é ideal para receber inspeções, garantia de qualidade, treinamento, produção, montagem, pesquisa
e documentação sempre que for necessário uma fácil configuração e grandes ampliações. Nossos modelos XGA
estabelecem um padrão para configurações rápidas e facilidade ao utilizá-los sem a necessidade de um computador,
enquanto os modelos D1 e M3 oferecem monitores coloridos touch screen e computadores com inspeção D1 ou
M3 MetLogix™ e software de metrologia.
Dependendo do tamanho das peças, as medidas podem ser todas eletrônicas no campo de visão, ou integradas
com a mesa móvel para peças de até 200mm (8”).

RECURSOS BÁSICOS KMR
•
Zoom óptico 6.5:1
•
Monitor colorido XGA de 21.5’’
OPCIONAL
•
50 x 50mm (2 x 2”) Mesa de medição X-Y com
micrômetro LCD
RECURSOS INTERMEDIÁRIOS KMR
•
Zoom óptico 6.5:1
•
Monitor touch screen e computador de 24’’
•
Software de metrologia MetLogix™ D1 com suporte de
anotação e arquivo de imagem, recursos para cálculos
básicos, tamanhos, posições e orientações
OPCIONAL
•
50 x 50mm (2 x 2”) Mesa de medição X-Y com
micrômetro LCD
RECURSOS AVANÇADOS KMR
•
Opções de sete lentes telecêntricas
•
Monitor touch screen e computador de 24’’
•
Detecção de bordas em vídeo (VED)
•
Software de metrologia MetLogix™ M3 com suporte
de anotação e arquivo de imagem, construções
geométricas e importação de arquivo DXF CAD
OPCIONAL
•
Campo de visão (FOV), processador de imagem e
importação de arquivo DXF somente nos modelos em
KMR-Zoom-M3 e KMR-FOV-M3
•
Opções de sete ampliações fixas e lentes telecêntricas
em sistemas FOV sem zoom, incluindo 0.14x, 0.3x,
0.5x, 0.8x, 1.0x, 2.0x ou 4.0x
36
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kinemictm
MODELOS KINEMIC™ “KMR”
1. KMR-XGA – BÁSICO
Este é um sistema simples de inspeção de vídeo, no qual a peça a
ser inspecionada é colocada em uma base iluminada, deste modo,
uma imagem da peça ampliada em ótima qualidade é exibida em
um monitor de 21.5’’ com cores de câmera de vídeo XGA e um
incrível zoom óptico 6.5:1. Não há necessidade de recorrer a um
microscópio. A câmera de vídeo é conectada diretamente à tela
– sem necessidade de um computador ou programa. Pedestais
opcionais fornecem estabilidade para lugares de difícil acesso.

KMR-XGA

2. KMR-50-XGA – BÁSICO
Este é um vídeo de um microscópio ferramenteiro, o qual combina a
simplicidade de um modelo XGA simples junto a mesa de medição
X-Y e X e Y com micrômetros de tamanho 50 x 50mm (2 x 2”).
Os micrômetros são utilizados para mover a mesa de forma digital
com resolução de 0,001mm ou .00005”. Medidas precisas são feitas
assim que imagens ampliadas são movimentadas por miras geradas
pela câmera. Os botões selecionam milímetros e polegadas, zeram os
micrômetros e são capazes de adicionar um deslocamento do ponto
zero caso desejado. Medir pequenas peças nunca foi tão simples.

KMR-50-XGA

3. KMR-D1 - INTERMEDIÁRIO
Este poderoso e acessível sistema de visão aplicado à metrologia
fornece zoom óptico ampliado 6.5:1 com seis níveis de retenções
de amplificação. Monitor touch screen e computador de 24’’ (8GB
RAM, 128GB SSD, Windows® 10 Profissional de 64 bits), software
de metrologia e inspeção MetLogix™ D1 com suporte de anotação
e arquivo de imagem, bem como importação e exportação de dados
com o Windows® 10 Profissional.
KMR-D1

4. KMR-50-D1 – INTERMEDIÁRIO
Todos os recursos do sistema KMR-D1 junto a mesa de medição X-Y
de tamanho 50 x 50mm (2 x 2”) com resolução de 0,001mm ou
.00005”. Estes sistemas de inspeção de vídeo e medida são ideais
para receberem inspeção, garantia de qualidade, treinamento,
produção, montagem, pesquisa e documentação sempre que
seja necessário uma fácil configuração e grandes ampliações. Os
modelos D1 oferecem anotação e arquivo de imagem, medição e
simples transferência por meio de internet ou e-mail.

KMR-50-D1
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5. KMR-ZOOM-M3 - AVANÇADO
O KMR-M3 é um microscópio em vídeo altamente versátil, o qual
inclui câmera de vídeo colorida, lentes de zoom 6.5:1, monitor
touch screen e computador de 24’’ (8GB RAM, 128GB SSD,
Windows® 10 Profissional de 64 bits), e software de metrologia
MetLogix™ M3. O M3 oferece as vantagens de detecção de
bordas em vídeo (VED), campo de visão (FOV), processador de
imagem e importação de arquivo DXF CAD para comparações
diretas com a peça de trabalho.

6. KMR-FOV-M3 - AVANÇADO
Este sistema de visão aplicado à metrologia fornece 7 opções
de ampliações fixas, lentes telecêntricas, monitor touch screen
e computador de 24’’ (8GB RAM, 128GB SSD, Windows® 10
Profissional de 64 bits) e visão computacional aplicado à metrologia
MetLogix™ M3, porém, não fornece mesa de medição X-Y. É ideal
para medidas de peças de vídeo digital em alta velocidade, os quais
se encaixem no campo de visão (FOV) óptica e na câmera, que pode
variar de 1,4mm até 9mm na direção X, dependendo das lentes
selecionadas. O software M3 também é ótimo para anotação e
arquivo de imagem. Fornece detecção de bordas em vídeo (VED), e
importação de arquivo DXF CAD. Tais recursos ocasionam em um
microscópio com medidas precisas e versáteis.

7. KMR-2000-M3 - AVANÇADO
Utiliza-se no KMR-200 lentes de zoom 6.5:1, câmera de vídeo e
precisa mesa de medição X-Y de tamanho 200 x 100mm (4” x
8”) com encoders digitais, os quais conectam-se com o sistema
do computador e o software M3, a fim de fornecer medidas
precisas constantemente. Existem neste sistema, monitor touch
screen e computador de 24’’ (8GB RAM, 128GB SSD, Windows®
10 Profissional de 64 bits) e visão computacional aplicado à
metrologia MetLogix™ M3. Estes sistemas aplicados à metrologia
de alta performance são ideias para uma excelente precisão
e medidas de taxas de transferência de pequenas peças com
comparação automática para arquivos CAD e registro eletrônico
de informações.
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KMR-Zoom-M3

KMR-FOV-M3-0.14x

KMR-200 com M3

KineMic XGA
Zoom, Mesa de
Medição 2 x 2

KineMic
D1 Zoom

KineMic D1
Zoom, Mesa de
Medição 2 x 2

KineMic M3
Zoom, Campo
de Visão

KMR-XGA

KMR-50-XGA

KMR-D1

KMR-50-D1

KineMic M3
Telecêntrica,
Campo de Visão

KineMic M3
Zoom, Mesa de
Medição 4 x 8

KMR-Zoom-M3

KMR-FOV-M3

KMR-200-M3
6.5:1 zoom
1.33 MPixel

Óptico

6.5:1 zoom

6.5:1 zoom

6.5:1 zoom

6.5:1 zoom

6.5:1 zoom

7 lentes
telecêntricas

Sensor CCD

0.83 MPixel

0.83 MPixel

1.33 MPixel

1.33 MPixel

2.02 MPixel

2.02 MPixel

Interface da
câmera

Cabo VGA

Cabo VGA

Cabo USB

Cabo USB

Cabo USB

Cabo USB

Cabo USB

Computador

N/A

N/A

Computador

Computador

Computador

Computador

Computador

Software

N/A

N/A

MetLogix™ D1

MetLogix™ D1

MetLogix™ M3

MetLogix™ M3

MetLogix™ M3

Monitor
touch screen
e computador
de 24’’

Monitor
touch screen
e computador
de 24’’

Monitor
touch screen
e computador
de 24’’

Monitor
touch screen
e computador
de 24’’

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Tela de vídeo

Monitor
de 19” XGA

Monitor
de 19” XGA

Monitor
touch screen
e computador
de 24’’

Resolução
da tela

1024 x 768

1024 x 768

1920 x 1080

Ampliação
de lentes

Lentes de zoom
0.7x até 4.5x

Lentes de zoom
0.7x até 4.5x

Lentes de zoom
0.7x até 4.5x

Lentes de zoom
0.7x até 4.5x

Lentes de zoom
0.7x até 4.5x

Opção de uma
lente telecêntrica
Lentes de zoom
fixa 0.14x, 0.30x,
0.7x até 4.5x
0.50x, 0.80x,
1.0x, 2.0x, 4.0x

Ampliação
da tela

31x até 200x

31x até 200x

31x até 200x

31x até 200x

31x até 200x

4.6x até 178x

31x até 200x

Lentes auxiliares

0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x 0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x N/A

0.5x, 0.75x, 1.5x, 2x

Campo de visão
(X-axis)

1.4 até 9.0mm

1.4 até 9.0mm

1.4 até 9.0mm

1.4 até 9.0mm

1.4 até 9.0mm

1.8 até 24mm

1.4 até 9.0mm

Mesa de
medição X-Y

Nenhum

50 x 50mm

Nenhum

50 x 50mm

Nenhum

Nenhum

200 x 100mm

Meios de
medição

Nenhum

Micrômetros

Software** D1

Software** D1

Software M3 FOV

Software M3 FOV Encoder X e Y

Resolução
de medida

N/A

Até 2μm*

Até 2μm*

1μm (.00005”)

Até 2μm*

Até 2μm*

0.5μm (0.00002”)

Exatidão
de medição

N/A

3μm por 25mm

Até ±2.5μm*

3μm por 25mm

Até ±2.5μm*

Até ±2.5μm*

2.5μm + 5L/1000

Bancada simples

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Pedestal

Opcional

N/A

Opcional

N/A

Opcional

N/A

N/A

Luz fundo de LED Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Luz anelar de LED Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Controle de luz

Botão de ajuste

Botão de ajuste

Botão de ajuste

Via M3 software

Via M3 software

Via M3 software

Botão de ajuste
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Número de peças

KineMic XGA
Zoom, Simples

* Estes são os melhores valores. Valores reais irão depender das configurações das lentes de zoom ou lentes telecêntricas selecionadas.
**Medidas simples do Software D1 são tiradas manualmente posicionando a mira na tela.
Ressalva: Devido à contínua melhoria dos produtos, as especificações podem alterar sem aviso prévio.

KineMic XGA
Zoom, Simples

KineMic XGA
Zoom, Mesa
de Medição 2 x 2

KineMic
D1 Zoom

KineMic D1
Zoom, Mesa
de Medição 2 x 2

KineMic M3
Zoom, Campo
de Visão

KineMic M3
Telecêntrica,
Campo de Visão

KineMic M3
Mesa de
Medição 4 x 8

Número
correspondente

KMR-XGA

KMR-50-XGA

KMR-D1

KMR-50-D1

KMR-Zoom-M3

KMR-FOV-M3

KMR-200-M3

Inspeção
de vídeo

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Dimensões
simples

Não

Micrômetro
manual LCD

Sim, manual

Micrômetro
manual LCD

Sim, medidas
VED - FOV

Sim, medidas
VED - FOV

Sim, mesa de
medição VED - FOV

Construções
geométricas

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Anotação
de imagem

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Arquivo
de imagem

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Detecção de
borda de vídeo

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim
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