Termos de Garantia
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram
cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle
de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que
se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses a partir da
––
data da compra.
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de
prova, bolsa de transporte, sensores, etc.
Excluem-se de garantia os seguintes casos:
a) Uso incorreto, contrariando as instruções;
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
c) Queda e exposição a ambientes inadequados.
Observações:
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado
de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento,
autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
• Caso a empresa
a possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota
fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual,
esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção
nção e informando que os
equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão
de certificado de calibração.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre
em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm,
utherm, código de barras e n.º de
série do equipamento.
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e
riscos correm por conta do comprador.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 - Freguesia do Ó
CEP: 02911-030 - São Paulo - SP
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br
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RUGOSÍMETRO DIGITAL
PORTÁTIL - MOD. RP-310

1. Características
Este instrumento é compatível com quatro normas( ISO, DIN, ANSI e
JIS),, sendo amplamente empregado nos ambientes de produção para
medir a rugosidade superficial de várias peças usinadas, calcular os
respectivos parâmetros de acordo com as condições de medição
selecionadas e exibir de forma clara, todos os parâmetros de medição.
Ao medir a rugosidade de uma superfície, o sensor é posicionado sobre a
superfície sendo,, a seguir, deslocado uniformemente ao longo da mesma,
movendo o mecanismo existente no interior
terior do aparelho. O sensor
detecta a rugosidade superficial por meio da sonda integrada. A
rugosidade provoca o deslocamento da sonda, resultando na alteração
no valor indutivo das bobinas de indução para gerar um sinal analógico,
que é proporcional à rugosidade
gosidade superficial na saída do retificador
sensível à fase.
O exclusivo circuito DSP processa e calcula para, então, enviar os
resultados das medições para o visor LCD
• Medição com múltiplos parâmetros: Ra, Rz, Rq, Rt
• Sensor de indutância altamente sofisticado
• Quatro métodos de filtragem de ondas: RC, PC-RC,
RC, GAUSS e D-P.
D
• Bateria recarregável interna de íons de lítio e circuito de controle com
alta capacidade.
• Pode se comunicar com um micro computador para estatísticas,
impressão e análise com o software e o cabo USB fornecido.
•Desligamento manual ou automático. O aparelho pode ser desligado
apertando-se
se a tecla “Power” a qualquer momento. Por outro lado, o
instrumento poderá se desligar após 5 minutos de inatividade.
• O medidor pode memorizar
zar 7 grupos de resultados de medições e
condições de medição para uso posterior ou transferi--las para um micro
computador para análise e impressão.
• Conversão sistema métrico / inglês.

11. Lista de acessórios
11.1 Acessórios Fornecidos
- Maleta para transporte
- Bloco padrão
- Ponta de medição
- Carregador de bateria
- Adaptador de altura(Ajustável)
- Capa protetora da sonda
- Cabo de comunicação USB
- Chave phillipes
- Chave de calibração
- Software
- Manual de instruções
11.2 Acessórios opcionais (Vendido separadamente)
- Certificado de calibração (05738)
14
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2. Especificações

10.5

Informações sobre falhas.
Err. 1 – Nenhum dado armazenado para pesquisa.
Err. 2 – O valor Ra da amostra-padrão é muito pequeno para
ser usado para a calibração.
Err. 3 – O valor é muito pequeno para ser reduzido.
10.6
Normas
ISO 4287 Norma Internacional
DIN 4768 Norma alemã
JIS B46.1 Norma Industrial japonesa
ANSI B46.1 Norma Americana
10.7
Comprimento de amostragem recomendado

• Visor: LCD com retroiluminação azul
• Parâmetros> Ra, Rz, Ra, Rt
• Faixa do visor:
- Ra. Rq: 0,005-20,00µm/0,020-787, 4 µpol.
- Rz. Rt: 0,020-20,00µm/0,780-787, 7874 µpol.
• Precisão: ± 10%
• Flutuação do valor do visor: ± 6 %
• Sensor:
- Princípio do ensaio: Indultância
- Raio de Pino de sonda: 5µm (padrão)
• Material do Pino da sonda: Diamante
• Força de medição da sonda:
- 4mN (0,4gf) para a ponta de 5 µm
- 0,75mN (0,075gf) para a ponta de 2 µm
• Ângulo da sonda: 90º
• Raio vertical do Cabeçote-Guia: 48mm
• Curso máximo de movimentação: 17,5mm/0,7pol.
• Comprimento de amostragem(/):0,25mm / 0,8mm / 2,5mm ajustável
• Velocidade de movimentação:
- Vt = 0,135mm/s se o comprimento da amostra = 0,25
- Vt = 0,5mm/s se o comprimento da amostra = 0,8mm
- Vt = 1mm/s se o comprimento da amostra = 2,5mm
- Vt = 1mm/s se estiver voltando
• Filtro digital de perfil:
- Perfil com filtro: RD
- Perfil com filtro: PC-RC
- Perfil com filtro: GAUSS
- Perfil com filtro: D-P
• Resolução:
- 0,001µm, se a leitura < 10 µm
- 0,01 µm, se 10 µm ≤ leitura < 100 µm
- 0,1 µm. se a leitura ≥ 100 µm
• Alimentação: Bateria Recarregável
• Condições de operação: Temperatura: 0 ~ 40ºC Umidade: <85%
• Tempo necessário para carregar a bateria: 5 ~8 horas.
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• Dimensões: 140 x 57 x 48mm (5,5 x 2,2 x 1,9 pol)
• Peso: Cerca de 420g

3. Descrição do Painel frontal e Nome das Peças
3.1

3.2

3.3

3.4

Rugosímetro de Superfície Mod. RP-310

Ra RZ...

3.5

CO RTAR

ES CAL A

IN ICIAR

DEL
ME N U

SALVAR

L EIT U RA

3.6

3.7

3.8

3-1: Descrição do painel Frontal
3-1: Tecla Parâmetro:
3-2: Tecla Cortar
3-3: Tecla Escala
3-4: Tecla Iniciar
3-5: Tecla Power (Liga / Desliga)
3-6: Tecla Apagar / Menu
3-7: Tecla Cima / Salvar
3-8: Tecla Baixo / Ler

3

10.4 Rugosidade
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3-2: Nome das Peças

9. Manutenção Geral
• Evite, impactos, vibração intensa, excesso de pó, umidade, manchas
de graxa e campos magnéticos intensos.
• O sensor é um componente preciso e deve ser protegido com
cuidado. Recomenda-se guarda-lo na sua caixa após cada operação.
• Proteja cuidadosamente a placa de amostra padrão pertencente ao
instrumento para evitar falhas de calibração provocadas por arranhões.

10. Referências
10.1 – Filtro
- Filtro RC: Filtro tradicional de 2 estágios com diferença de fase;
- Filtro PC-RC:Filtro RC com correção de fase;
- Filtro Gauss: DIN4777
- Perfil não filtrado D-P: Adotar linha central do algoritimo dos mínimos
quadrados.
10.2 – Linha Central
Este aparelho adota a linha mínima central do algoritmo dos
mínimos quadrados.
10.3 – Comprimento do desligamento
| = comprimento amostra
n = quantidade de comprimentos amostrais
| x n = comprimento de avaliação
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7. Como restaurar as configurações de fábrica
7.1 – Será necessário restaurar as configurações de fábrica.
7-2 - Quando uma nova sonda instalada ou o aparelho não puder
mais efetuar medições.
DEL
MENU

7.2.1 - Para restaurar aperte tecla
e não solte até que “FAC”
apareça no visor, no máximo 16 segundos após apertar a tecla
DEL
MENU

Bateria

.
7.3 – Aperte a tecla “Iniciar” na placa de amostra padrão. Durante o
movimento para frente da sonda, você verá as diferentes
leituras no visor, variarem com o movimento da sonda.
7.4 – Use a chave de fenda para ajustar a resistência e deixe que o
valor no visor, fique próximo ao valor da placa de amostra
padrão.
7.5 – Repita os passos 7.3 e 7.4 até que o resultado seja satisfatório.
Os procedimentos acima restauram as configurações de
fábrica.
7.6 – Após restaurar as configurações de fábrica, você pode calibrar
o aparelho novamente. Consulte a parte 6.

8. Comunicação com o Micro Computador
3-3: Instalação e retirada do sensor
Para instalar, segure a parte principal do sensor com a mão, empurre-a
para a capa de conexão na parte inferior do instrumento, como mostra a
figura 3-4 e, a seguir, levemente empurre-a até a extremidade da capa.
Para retirada, segure a parte principal do sensor ou a base da capa de
proteção e puxe-a vagarosamente.
ab-

5

A Sonda do sensor é a parte principal deste instrumento e requer
atenção no seu manuseio.
Durante a instalação e retirada, não se deve tocar na sonda para
evitar danos que podem afetar os resultados das medições.

8.1 – Instale o software opcional para a interface USB no micro
computador.
8.2 – Conecte o aparelho a porta USB do micro computador com o
cabo fornecido para a interface USB.
8.3 – Execute o software no micro computador e selecione a porta
COM nas configurações do sistema.
8.4 – Clique no botão de coleta de dados. Clique no botão
“Begin/Continue”.
8.5 – Para transferir os grupos armazenados na memória, pressione
a tecla (

LEITURA

)
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5. Como pesquisar os dados armazenados na memória
Independente do estado M ou “M”, você poderá pesquisar os dados
armazenados na memória, quando a tecla
for apertada.
O estado de pesquisa estará indicado por “R” no visor. Quando estiver
no estado “R”, você poderá pesquisar diferentes grupos quando a tecla

4. Procedimentos de Medição
4.1: Preparativos para medição

LEITURA

AB-

for apertada ou a tecla
. O número de série do grupo será
exibido no visor. Para cada grupo, você ainda poderá pesquisar
diferentes parâmetros. O respectivo parâmetro e o seu valor serão
SALVAR

LEITURA

exibidos no visor quando a tecla
for apertada.
Pressione ‘’DEL’’ para apagar a leitura armazenada ou a tecla
‘’INICIAR’’ para retornar ao menu principal.
LEITURA

6. Como calibrar o aparelho

C-

Inicie o teste, se a tensão da bateria estiver normal.
O instrumento automaticamente restaura as condições da
última medição antes de ser desligado, se tais condições forem
automaticamente salvas.
Enquanto isso, a segunda linha de 2 dígitos no visor apresenta
os grupos armazenados na memória.
Verifique se o comprimento da amostragem selecionada está
CORTAR

correto. Caso contrário, aperte a tecla
para seleciona-lo.
Para o comprimento recomendado, consulte a tabela 10.7 na
página 14
D - Verifique se o comprimento de avaliação selecionado está
correto. Caso contrário, aperte a tecla
seguido de
ou
para seleciona-lo. Para salvar e sair, aperte a tecla
novamente.
E - Verifique se o filtro de perfil selecionado está correto. Caso
ESCALA

6.1 – Mantenha a tecla DEL/MENU pressionada até que CAL seja
exibido no visor.
6.2 - Tome uma medição baseada na placa de amostra padrão.
Compare o valor da medição com o valor da placa de amostra
padrão, baseado no mesmo parâmetro.

SALVAR

ESCALA

LEITURA

DEL
MENU

contrário, aperte a tecla
e não a solte até que a mensagem
“FILT” seja exibida no visor. São necessários cerca de 4
DEL
MENU

segundos, desde o momento em que a tecla
6.3 - Aperte a tecla
padrão

SALVAR

ou

LEITURA

para ajustar a leitura para o valor

F-

6.6 - O instrumento foi completamente testado antes da entrega para
assegurar que o erro seja menor de que 10%. Recomendamos
ao usuário que ele não use a função de calibração com muita
frequência .

LEITURA

qualquer outra tecla além da tecla
ou
.
Verifique se a unidade de medição selecionada está correta.
SALVAR

6.4 - Repita os passos 6.2 a 6.3 até que a precisão esteja OK.
6.5 - Para sair aperte qualquer outra tecla além de “Iniciar”.

foi apertada. A

seguir aperte a tecla
ou
para comutar entre RC, PCRC, GAUSS, D-P, ou vice-versa. Para sair, basta apertar
SALVAR

LEITURA

DEL
MENU

Caso contrário aperte a tecla
e não a solte até que a
mensagem “UNIT” seja exibida no visor. São necessários cerca
de 8 segundos, desde o momento em que a tecla

DEL
MENU

foi

pressionada. A seguir aperte a tecla
ou
para comutar
entre o sistema métrico e o sistema inglês. Para sair basta
LEITURA

SALVAR

apertar qualquer tecla além de tecla

SALVAR

ou

LEITURA

.
6
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G- Verifique se o parâmetro selecionado está correto. Caso

4.2: Medição

RaRZ...

contrário, aperte a tecla
para seleciona-lo. Este processo é
muito importante
H- Limpe a superfície da peça a ser medida
I- Consulte a figura 4-1 para posicionar o instrumento de modo
correto, estável e confiável na superfície a ser medida
J- Consulte a figura 4-2, a trilha de deslizamento do sensor deverá
ser vertical em relação a linha de processo da superfície a ser
medida.
K- Quando a superfície medida da peça for menor do que a
superfície do instrumento, a capa do sensor e o pé regulável
podem ser usados como suporte auxiliar para conciliar a
medição (como mostra a figura 3-2).

Após os preparativos terem sido feitos, aperte a tecla “iniciar” para
realizar a medição, se as condições de medição não forem alteradas.
Primeiramente, você verá “- - -“ no visor e a sonda se deslocará para
frente e fará a amostragem. A seguir a sonda irá parar de se deslocar
e recuará. O resultado da medição será exibido no visor depois que a
sonda parar de se mover.
4.2.1 – Salve os resultados da medição no aparelho para uso posterior.
Após a medição, você verá que a letra “M” se tornará M. Nesse
estado, você pode salvar este grupo de resultados, incluindo Ra,
Rz, Rq, Rt e as condições de medição na memória do aparelho,
quando a tecla
for apertada. A seguir, o M passará
automaticamente para “M”, enquanto que a quantidade de grupos me
Memorizados aumentará em 1.
SALVAR

4.2.2 – Como pesquisar os diferentes parâmetros.
No estado M, você poderá pesquisar diferentes parâmetros. O
respectivo parâmetro e o seu valor são exibidos no visor ao se
apertar a tecla

RaRZ...

.

4.2.3 - Apagar os resultados de medição.
No estado

DEL
MENU

, você poderá apagar este grupo de resultados
DEL
MENU

quando a tecla M for apertada. A seguir o
passará
automaticamente para “M”. Por outro lado, os novos resultados
de medições substituirão os anteriores se a tecla “Iniciar” for
apertada quando o aparelho estiver no estado M.

ERRADO

7

CORRETO

ERRADO
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