
Innovation IS OUR LIFE

m
ed

iç
ão

 d
e 

es
pe

ss
u

r
a

● Espessura do material para medição: 0,015 ... 8mm
● Os modos de medição a seguir são possíveis:
     - Medição em linha
     - Micro oscilação
     - Macro oscilação
     - Macro oscilação com medição de trajetória
● Alta frequência de amostragem
● Software operacional inovador LTM-S
● Interfaces possíveis: Profibus, Profinet

Sistema de medição de espessura
LTM-SMaRT

Sistema de alta performance para medição de espessura 
estática e dinâmica, com range de medição de 150mm até 450mm 



SISTEMa dE MEdIçãO dE ESpESSURa LTM-SMaRT

Dimensões da LTM-SMART (Todas as informações em mm).

Tabela de configuração do sistema de medição de espessura LTM-SMART (Todas as informações em mm)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Dimensões / Configuração

LTM Variante / dimensão 150-06 300-06 450-06 150-20 300-20 450-20

Measuring jaw length  A 520 670 820 520 670 820

Fork depth B 335 485 635 335 485 635

Max. measuring distance C 150 300 450 150 300 450

Fork width D 32 32 32 66 66 66

Total height E 399 399 399 433 433 433

Max. travelling distance F 395 545 695 395 545 695

Position calibration unit G 345 495 645 345 495 645

Total length base plate H 1310 1610 1910 1310 1610 1910

Measurement range center I 251 251 251 268 268 268

Start travelling range J, approx. 345 345 345 345 345 345

Cable carrier overhang  K, approx. 424 499 574 424 499 574

Distance between drilled holes L 450 550 650 450 550 650

Distance between drilled holes M 386 486 586 386 486 586



SiStema de medição de eSpeSSura Ltm-Smart

Configuração do sistema

Tipo de medição / Método de medição: Medição em linha / Micro oscilação / Macro oscilação /  
Macro oscilação com medição de trajetória

No. do estaçãos de medição 1): 1
Operação: Via software por exemplo cliente interno Roland LTM-S via display touch de 21,5“
Interface elétrica / Interface data: Profibus respectivamente Profinet

Tipo de dados: Protocolo de medição no histórico de medição com espessura média mínima, máxima e 
determinada como formato CSV

Sistema de medição integrado: Sim, integrado através do software de medição de espessura ROLAND LTM-S

Calibração de sistema:
Eletromecânico
Controle integrado via Software de Medição de Espessura ROLAND LTM-S

Unidade de pista transversal ao direção de transporte 
de material: Presente, eixo com motor de passo

Distância de medição max 2): 150mm / 300mm / 450mm
Precisão de posicionamento: ± 1mm
Velocidade de posicionamento: 12m/min
Velocidade de medição: 6m/min
parâmetros do processo
Material analisado: Fe-, NF materiais, não transparentes
Velocidade do material 3): max. 1.800m/min
Temperatura do material 4): max. 100°C (212°F)

Humidade residual permitida na superfície: 200mg/ m² por lado (LTM-SMART XXX-06), distribuídos uniformemente
500mg/ m² por lado (LTM-SMART XXX-20), distribuídos uniformemente

Características metrológicas
Espessura do material mensurável: 0,015mm ... 2,0mm (LTM-SMART XXX-06) / 0,05mm ... 8mm (LTM-SMART XXX-20)
Max. desvio de medição em calibração normal 5): 0,5µm (LTM-SMART XXX-06) / 1,5µm (LTM-SMART XXX-20)
Área de trabalho: 6mm, ± 3mm em torno de foco de medição (LTM-SMART XXX-06)

20mm, ± 10mm em torno de foco de medição (LTM-SMART XXX-20)
Resolução: 0,1µm
Repetibilidade 5): ± 0,5µm (LTM-SMART XXX-06) / ± 1,0µm (LTM-SMART XXX-20)
Os desvios de medição especificados aplicam-se a um 
desvio ângular de ≤ 1° e à variação da linha de 
passagem

± 1mm (LTM-SMART XXX-06) / ± 3mm (LTM-SMART XXX-20)

Intervalo de amostragem: 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 µs
Características do laser
Linearidad: ± 1,2µm (LTM-SMART XXX-06) /  ± 4,0µm (LTM-SMART XXX-20)
Dimensões focos: 0,05mm x 2,0mm
Princípio de medição: Triangulação Laser
Tipo de laser, comprimento de onda: Semi conductor, vermelho, 650nm
Classe laser: 2 (DIN / IEC), max. 0,95mW
Conexões, consumo, condições ambientais
Conexão elétrica: 115V/230VAC,16A
Classe de proteção: Unidade operacional IP65 / Sensores IP67
Temperatura ambiente: Estações de medição 6): 5 – 45°C (41-113°F) / Unidade de controle: 5 – 45°C (41-113°F) 

/ umidade relativa do ar:10 – 95%
Suprimento de ar: Pressão: min. 6bar; max. 8bar / quantidade aprox. 15m³/h
Qualidade do ar comprimido 7): Partículas sólidas: classe de qualidade 5 = max. 40µm / densidade de partículas < 

10mg/m³ / teor de água: classe de qualidade 5 = 9,4g/m³ a 10°C / teor de óleo: classe 
de qualidade 4 < 5 mg/m³

Conexão mecânica de ar comprimido Mangueira 6 / 4mm
1) Uma estação de medição consiste em 2 laser
2) O trajecto de medição depende do sistema seleccionado e ao mesmo tempo que descreve o máx. largura de material possível que pode ser medida.
3) A distância dos pontos de medição aumenta com o aumento da velocidade, dependendo do intervalo de amostragem selecionado.
4) Outras temperaturas do material a pedido.
5) Os desvios de medição especificados aplicam-se a um desvio ângular de ≤ 1° e à variação da linha de passagem.
6) Apenas se o protocolo de calibração prescrito for seguido.
7) DIN ISO 8573-1, antes da unidade de manutenção (escopo de entrega)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  dados técnicos



SiStema de medição de eSpeSSura Ltm-Smart
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  dados para encomendas

Designação Código de pedido Especificação

Carcaça compacta 
de controle com 
servidor e cliente 
interno, bem como 
as unidades 
pneumáticas 
necessárias

LTM-CONTROL-C1-pY1)

Carcaça compacta de controle Rittal com 800mm x 600mm x 350mm com todos os dispositivos 
elétricos necessários para realizar a tarefa de medição.
• PC industrial Beckhoff CX5140 com sistema operacional e módulo I/O baseado em  
   interface TwinCat, Profinet ou Profibus, etc.
• Controlador de medição /  Unidade de controle do laser para dois sensores de  
   distância a laser.
• Interface integrada para que o cliente possa controlar via Profibus ou Profinet.
• Servidor e software LTM-S para uso do cliente com base da dados de receitas, seleção  
   de modos de medição, apresentação de dados sobre perfil e tendências, administração  
   do usuário, etc.
• Com todas as conexões elétricas necessárias para os sensores com estrutura em C,  
   referênciais e fim de curso direto nos terminais.
• Acessórios opcionais, como acionamento de pressão para limpadores a ar. 

Carcaça em C  
versão 
LTM-SMART

LTM-SMaRT-XXX2)-ZZ3)

Carcaça em C com eixo linear, um range máximo de medição de XXXX2) mm, motor de passo, 
dois sensores de distância (lasers de triangulação), unidade de calibração e outras adições 
necessárias para realizar a tarefa de medição (exceto controle e operação). O sistema de 
medição é constituído dos seguintes componentes:
• Carcaça em C rígida e anti-vibração feita de alumínio sólido.
• Eixo linear com guia e parafuso de esfera, bem como um motor de passo com encoder  
   para garantir o movimento oscilatório da carcaça.
• 2 sensores de distância (laser de triangulação) com range de medição de ZZ3) mm.
• Sensores de temperatura, fim de curso e chaves de referência.
• Unidade de calibração integrada com adaptação rápida para o padrão de medição.
• Unidade de limpeza a ar comprimido.

Cabos de conexão

LTM-C-SCSENSS-GG

Cabo de conexão para o carcaça em C (sensores) LTM-SMART para o tipo de carcaça de cont-
role LTM-Control-C1-PY1).
• 2 peças por carcaça em C, conforme necessário para um LTM-SMART.
• Uma extremidade com conector circular para conexão ao sensor, a outra extremidade com 
conector retangular para conexão com o controlador de medição 
• Comprimento de cabo padrão 10m4).

LTM-C-CaBLE-SET

Cabo de conexão para a unidade de acionamento da carcaça em C do LTM-SMART para o 
carcaça de controle LTM-Control-C1-PY1) consistindo de:
• 1 peça de cabo de potência do motor e de controle para conectar o LTM-SMART ao  
   carcaça de controle LTM-CONTROL-C1-PY1).
• 2 peças cabos de chave limitadora para conectar o LTM-SMART ao carcaça de controle  
   LTM-CONTROL-C1-PY1).
• 1 peça de cabo de chave de referência de  para conectar o LTM-SMART ao carcaça de  
   controle LTM-CONTROL-C1-PY1).
• Comprimento de cabo padrão 5m4).

LTM-C-CENCOdS-G
(Option)

Cabo de conexão para encoder para o sistema ROLAND, com soquete de cabo M23 reto equi-
pado para conexão ao codificador e preparado na outra extremidade para conexão do terminal 
no carcaça de controle. Comprimento de cabo padrão 5m4).

Opção unidade de 
controle LTM-TOUCH-21.5

21,5“ touch monitor para exibir e operar o cliente interno LTM-S
• Carcaça de controle compacto Rittal de 600mm x 380mm x 200mm com todos os  
  componentes de hardware, incl. 2 x porta USB 3.0.
• Monitor táctil de 21,5”, montado no carcaça de controlo.
• Com conjunto de cabos 5m4) para conexão ao carcaça de controle correspondente
  LTM-CONTROL-C1-PY1).

Opção Encoder LTM-ENC-1000 Montagem no sistema do lado do cliente para gerar os sinais de trajetória 
necessários. Flange de fixação 58mm e eixo diâmetro de 10mm.

1) Interface para controle: Y = N - Profinet, Y = R - Profibus
2) Distância máxima de medição XXX = 150mm ou 300mm ou 450mm.
3) Range de medição ZZ = 06mm (± 3mm) respectivamente 20mm (± 10mm)
4) Outros comprimentos sob consulta.


