
Wszelkie ustawienia i regulacje Laserowych Mikrometrów Skaningowych 
wykonywane są przy podłączonym module identyfikacyjnym, dostarczanym 
razem z przyrządem pomiarowym. Moduł ID, który posiada ten sam numer 
seryjny musi być zainstalowany w module wyświetlacza. Oznacza to, że jeśli 
moduł ID zostanie wyjęty z modułu pomiarowego, nie można go będzie użyć 
w innym module wyświetlającym.

 Przedmiot mierzony i warunki pomiaru
W zależności od tego czy wiązka lasera jest widoczna czy niewidoczna oraz 
w zależności od kształtu przedmiotu i chropowatości powierzchni mogą 
występować błędy pomiaru. Jeśli ma to miejsce, należy przeprowadzić 
kalibrację wzorcem o wymiarach, kształcie i chropowatości powierzchni 
zbliżonych do mierzonego przedmiotu. 
Jeśli wartości pomiarów charakteryzuje duży rozrzut spowodowany 
warunkami pomiaru, to w celu poprawy dokładności należy zwiększyć liczbę 
skanów, z których obliczana jest średnia.

W celu uniknięcia błędów operacyjnych, nie należy układać kabli sygnałowych 
i sterujących LSM wzdłuż linii wysokiego napięcia lub innych kabli, które mogą 
indukować w sąsiednich przewodnikach prądy zakłócające. Należy uziemiać 
wszystkie właściwe moduły i oploty ekranujące kabli.

Jeśli mikrometr LSM ma być podłączony do komputera osobistego poprzez 
interfejs RS-232C, należy upewnić się, że połączenia kablowe spełniają 
wymagania specyfikacji.

Skaningowe Mikrometry Laserowe Mitutoyo wykorzystują do pomiarów 
niskiej mocy lasery światła widzialnego. Zastosowany Laser jest urządzeniem 
CLASS 2 EN/IEC60825-1 (2007). W odpowiednich miejscach na obudowach 
LSM umieszczone są wymagane etykiety z ostrzeżeniami i wyjaśnieniami.

a. Odchyłka równoległości linii bazowych C i D: 
X (w kierunku prostopadłym)

b. Kąt pomiędzy liniami bazowymi C i D: x 

c. Odchyłka równoległości płaszczyzn bazowych A i B: Y (na wysokości)

d. Kąt pomiędzy płaszczyznami bazowymi A i B: y

Model
 

X i Y x i y

LSM-501S
  68mm (  2.68") lub mniej na 0,5mm (.02") na  (7mrad)

100mm (  3.94") lub mniej na 0,5mm (.02") na  (5.2mrad)

LSM-503S
130mm (  5.12") lub mniej na 1mm (.04") na  (7mrad)

350mm (13.78") lub mniej na 1mm (.04") na  (2.8mrad)

LSM-506S
273mm (10.75") lub mniej na 1mm (.04") na  (3.5mrad)

700mm (27.56") lub mniej na 1mm (.04") na  (1.4mrad)

LSM-512S
321mm (12.64") lub mniej na 1mm (.04") na  (3.6mrad)

700mm (27.56") lub mniej na 1mm (.04") na  (1.4mrad)

LSM-516S 800mm (31.50") lub mniej na 1mm (.04") na  (1.6mrad)
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Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2014). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnej wyrażonej zgody.     
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