
Precision is our Profession

Измерване на форма и профил

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  НОВ  ПРОДУКТ

Грапавомер
Surftest SJ-310

•	 Големият	цветен	LCD	дисплей	от	5,7“	с	управление	
чрез	докосване	подобрява	работата	и	дава	отлична	
видимост.

•	 Отговаря	на	стандартите	за	грапавост	
JIS-B0601-2001,	JIS-B0601-1994,	JIS-B0601-1982,	VDA,	
ISO-1997	и	ANSI.

•	 Статистическите	измервания	на	до	три	параметъра	
от	300	мостри	могат	да	се	комбинират	в	показвания	
на	средно	стандартно	отклонение,	макс.,	мин.,	
преминат	процент	и	хистограма.

•	 До	десет	измервателни	условия	заедно	със	
съхраняваните	данни	могат	да	бъдат	показани	
и	отпечатани	от	вградения	термален	принтер.	
Устройството	също	така	може	да	съхранява	до	10	
условия	на	измерване	с	помощта	на	вградената	
памет.

•	 SJ-310	поддържа	микро-SD	карта	(опция)	за	
съхранение	на	до	10	000	измерени	стойности,	500	

условия	на	измерване,	1000	измервателни	данни,	
500	изображения	(BMP),	500	статистически	данни	и	
автоматично	запазване	на	данните	за	последните	10	
измервания.

•	 Общото	измерване	и	резултатите	могат	да	бъдат	
показани	заедно	с	кривите	BAC/	ADC.

•	 Има	USB,	Digimatic	SPC	изход,	RS-232C	и	поддържа	
свързаност	с	безплатен	Mitutoyo	софтуер.

•	 Сигурността	се	управлява	чрез	парола	за	
заключване,	за	да	ограничите	функционални	
промени	и	ненужни	настройки,	които	биха	могли	да	
доведат	до	грешки	при	експлоатацията.

•	 Може	да	избирате	от	16	езика	и	да	превключвате	
между	тях.

•	 Едно	измерване	може	да	се	оцени	при	две	различни	
условия.

Избор	между	16	езика

Разбираеми	икони	за	
стандартите

Функция	за	заключване	с	парола
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Мерни единици: Inch (mm)Размери
Координатни измервателни машини

Вижън измервателни системи

Измерване на форма и профил

Оптични измервания

Сензорни системи

Дигитални скали и отчитащи системи 

Малки инструменти и 
управление на данни

Тестово оборудване и 
сеизмометри

Модел SJ-310 SJ-310R SJ-310S
Код за поръчка 178-571-02A (inch/ mm) 178-571-01A (inch/ mm) 178-573-02A (inch/ mm) 178-573-01A (inch/ mm) 178-575-02A (inch/mm) 178-575-01A (inch/ mm)
Обхват на 
измерване

X-ос .5 inch (12.5 mm) .22 inch (5.6 mm)
Z-ос 14400 μin (-7900 μin~ +6300 μin) [360 μm (-200 μm~ +160 μm)]

Измерване Скорост на измерване 0.01, 0.02, 0.03 in/ s (0.25, 0.5, 0.75 mm/ s)

Датчик

Посока на измерване Стандартно Стартира с отдръпнат накрайник Напречно движение
Ъгъл на конуса на накрайника 90° 60° 90° 60° 90° 60°
Радиус на накрайника 5 μm 2 μm 5 μm 2 μm 5 μm 2 μm
Измервателно усилие 4 mN 0.75 mN 4 mN 0.75 mN 4 mN 0.75 mN
Материал на накрайника Диамант
Радиус на направляващата на 
накрайника 1.57 inch (40 mm)

Усилие на направляващата 400 mN или по-малко
Метод на отчитане Диференциална индуктивност

Съвместими стандарти JIS’82, JIS’94, JIS’01, VDA, ISO, ANSI
Профили Първичен профил (P), Профил на грапавостта (R), DIN4776, MOTIF-R, MOTIF-W

Параметри Ra, Ry, Rz, Rt, Rp, Rq, Rv, Sm, S, Pc, R3z, mr (c), Rpk, Rvk, δc, Rk, Mr1, Mr2, Lo, Rppi, R, AR, Rx, A1, A2, Vo, HSC, mr, SK, Ku, RΔa, RΔq, Wte, Wx, W, AW,  
Rmax, Rz1max, RzJIS, Rlr, Rpm, tp, Htp, λa, λq (могат да бъдат персонализирани)

Дължина на измерването .003, .01, .03, .1, .3 inch (0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm)  
Брой дължини за измерване x1~10, индивидуална дължина

Индивидуална дължина 0.01~.63 inch (0.0001 inch increment) 
[0.3~16.0 mm (0.1 mm increment)]

0.01~.22 inch (0.0001 inch increment)
[0.3~5.6 mm (0.01 mm increment)]

Филтър за елиминиране на 
вълнинообразността от профила 2CR / PC75 / Gaussian

Дължина на отсечките 
за елиминиране на 
вълнинообразността от 
профила

λc .003, .01, .03, .1, .3 inch (0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm)

λs 100 μinch, 320 μinch, (2.5, 8 μm)

Принтер Вграден термален принтер
Графични разпечатки Bearing area curve (BAC1 BAC2), Amplitude distribution curve (ADC)
Ширина на принтиране 1.89” (48 mm) (ширина на хартията: 2.28” (58 mm))

Увеличение на записа
Вертикално увеличение x10, x20, x50, x100, x200, x500, x1K, x2K, x5K, x10K, x20K, x50K, x100K, AUTO
Хоризонтално увеличение x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100, x200, x500, x1K, AUTO

Функции

Персонализиране Желаните параметри могат да се изберат за изчисления и показване на резултати.
Статистически 
измервания

Максимална стойност, минимална стойност, средна стойност, стандартно отклонение, процент, честотата на разпределение могат да се покажат в диаграма 
на всеки параметър.

GO/ NG оценка Горна/ долна граници на настройка: 3 параметри, GO/ NG оценка: средна стойност, 16% правило, правило за максималната стойност.
Запаметяване на 
измерватени условия Максимално десет измервателни условия се запазват на вградента памет.

Запис на данни Запазване/ възстановяване на условията на измерване, данни за оценка, данни за вземане на проби, както и статистически данни на картата с памет (опция).
Калибриране Автоматично калибриране с вписването на числена стойност.
Функция за пестене 
на енергия

Ако опцията за автоматично изключване е активирана, то устройството се изключва след като не работи в период от 30 - 600 сек. 
(възможна е настойка на времето).

Външни входове/ изходи RS-232C I/ F, SPC изходи USB I/ F, външни SW I/ F
Захранване Два начина на захранване: чрез презареждаща се батерия и адаптер за ток.

Батерия
Време за зареждане Максимум 4 часа.
Цикли на презареждане Приблизително 1500 пъти (леко варира заради условията на ползване и опазване на околната среда)

Размери
Дисплей 10.83”x4.29”x7.80” (275x109x198 mm)
Детектор 4.53“x.91“x1.02“ (115x23x26 mm)

Тегло
Дисплей 3.75 lbs. (1.7 kg)
Детектор .44 lbs. (0.2 kg)

Размер на екрана 5.7” (144 mm) цветен LCD дисплей с управление чрез докосване

Specifications           Мерни единици: Inch (metric)

Забележка: Цялата информация във връзка с нашите продукти, и по-специално на илюстрациите, чертежите, размерите и експлоатационните характерис-
тики, съдържащи се в тези печатни материали, както и други технически данни трябва да се разглеждат като приблизителни средни стойности. Затова ние си 
запазваме правото да правим промени в съответните проекти. Посочените стандарти, подобни технически регламенти, описания и илюстрации на продуктите 
са валидни към момента на отпечатване. В допълнение, ще се прилага най-новата приложима версия на нашите Общи търговски условия. Само цитати, пред-
ставени от нас могат да се считат за окончателни.

Търговски марки и регистрации
Наименованията, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти често са регистрирани търговски марки. Във всички случаи, когато Mitutoyo 
America Corporation е наясно с иск, наименованията на продуктите се появяват с първа главна буква или само с главни букви. Съответните фирми трябва да се 
свържат с нас за по-пълна информация, търговска марка и регистрация.

Ние си запазваме правото да променяме спецификациите и цените без предизвестие.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100,    e-mail: tools@euromarket.bg
www.euromarket.bg   

Пловдив 032/	 962	 310
Стара Загора	 042/	 600	 699
Бургас	 	 056/	 859	 660
Варна	 	 052/	 575	 400

Русе  082/	 870	 104
Плевен	 	 064/	 600	 082
Велико Търново	 062/	 690	 003
Благоевград	 0884	 802	 485	


