
Codificadores Lineares e Sistemas DRO



MERCADOS-CHAVE
DA NEWALL

Corte de Metais Convencional CNC de Fabricação de Metais Corte de Metais CNC Automação Industrial

Perfil Empresarial da Newall

A Newall Measurement Systems, Ltd. foi fundada no ano de 1968 em
Peterborough, no Reino Unido. Desde então, a Newall tem se dedicado
a fornecer as ferramentas mecânicas e outros maquinários aos setores
produtivos com tecnologias de ponta que aumentam a produtividade e a
eficiência das ferramentas mecânicas.
A necessidade de um codificador linear confiável e altamente preciso levou
a Newall a desenvolver, em 1973, seu mundialmente renomado codificador
linear Spherosyn™. O Spherosyn™ incorpora um design verdadeiramente
único, em que nenhum dos componentes elétricos ou de medição ficam
expostos ao severo ambiente de trabalho. Isso permite ao codificador
operar mesmo nas condições ambientais mais difíceis.
Os produtos da Newall também incluem uma ampla variedade de sistemas
DRO, cada um especificamente desenvolvido e dedicado a aumentar
a produtividade e a eficiência de ferramentas mecânicas. A linha de visores
digitais se desenvolveu para incluir, nos dias de hoje, alguns dos mais
avançados visores de leitura digitais que são líderes de mercado.

Ao longo dos anos, a Newall cresceu para se tornar uma líder respeitada
em sistemas de leitura digital e em tecnologia de codificação linear.
Mais de 85% dos produtos da Newall são exportados, com distribuidores
e assistência em mais de 63 países. A Newall dá suporte ativo a esses
mercados, com uma rede mundial de pessoas das áreas de vendas
e assistência técnica plenamente treinadas. Além disso, há escritórios
localizados nos EUA e na Europa.
A Newall opera com um Sistema de Gerenciamento de Qualidade que
obedece às exigências do ISO 9001:2008 para design, fabricação
e assistência técnica para sistemas de leitura digital, unidades de interface,
codificadores e escalas para ferramentas mecânicas e equipamentos afins.

Fornece dados posicionais de
localização de eixo no nível
de OEMs e de pós-venda
(recuperação/reconstrução).
Vendido principalmente por meio
das redes de ferramentas mecânicas
e de distribuição industrial.

Fornece realimentação posicional
em circuitos de servo para freios
de pressão, corte com plasma
e com água. Vendido diretamente
e por meio de distribuição
industrial limitada.

Fornece realimentação linear para
aplicações orientadas pelo servo.
Mercado principal: ferramentas
mecânicas, OEMs e recuperação/
reconstrução. Vendido diretamente
e por meio de distribuição
industrial limitada.

Fornece realimentação posicional
linear para o PLC e outras
aplicações em automação
industrial. Vendido diretamente
e por meio de distribuição
industrial limitada.
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A Custom Sensors & Technologies (CST) é especialista em
produtos para detecção, controle e movimento.
Através de suas marcas - BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet,
Crydom, Kavlico, Newall e Systron Donner Inertial -, a CST oferece
componentes personalizáveis, confiáveis e eficientes para sistemas com
importância capital nos mercados de Controle Aeroespacial e Defesa,
Transportes, Energia e Infraestrutura, OEMs Comerciais e Industriais,
Medicina, Alimentos e Bebidas e Equipamentos para Construção.

Newall e CST Pelo Mundo

Focada em oferecer valores superiores e comprometida com a excelência,
a CST, com seus 4.700 funcionários em todo o mundo, é a parceira confiável
e flexível para os clientes mais exigentes.
www.cstsensors.com

EUA - Califórnia
Moorpark: Sede da
CST Corporate

Sede
Instalação de Fabricação CST
Escritório Comercial da CST para a Newall
Central de Vendas e Distribuição para a Newall

Reino Unido
Leicester: Newall - Sede
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VISOR DE LEITURA DIGITAL DP1200
Uma nova dimensão de desempenho máximo

A SOLUÇÃO DRO IDEAL PARA GRANDES FERRAMENTAS
MECÂNICAS
Desenvolvido especificamente para ferramentas mecânicas de longo percurso,
o DRO DP1200 oferece recursos essenciais para aumentar a produtividade
de mandriladoras, fresadoras com plaina, VTLs, fresadoras e tornos de longo
percurso. Concebido tendo o operador em mente, o DP1200 inclui visores
numéricos largos e claros com uma tela TFT de 3,5'' de alta resolução. Com
uma interface de usuário intuitiva e uma DSU opcional, o DP1200 é a solução
ideal tanto para recuperação quanto para OEMs.

RECURSOS TÉCNICOS AVANÇADOS
Disponível em 2, 3 ou 4 eixos (incluindo angular/giratório)

e angular

distância

dimensionais enquanto faz a usinagem da primeira peça

após alterações na ferramenta

desempenho no corte

compensatório para os erros geométricos da máquina
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UNIDADE DE ENVIO DIGITAL (DSU) OPCIONAL
Os codificadores, bem como o fornecimento de energia recebida,
são conectados à DSU. Um cabo padrão de 3,5 metros é conectado
da DSU para o DP1200. Uma vez que a DSU pode ser montada em
qualquer ponto da máquina a necessidade de extensões é reduzida,
o que simplifica o cabeamento.
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VISOR DE LEITURA DIGITAL DP700
Um DRO poderoso e intuitivo

PARA TODOS OS TIPOS DE APLICAÇÕES EM CORTE
DE METAIS
O DP700 é um DRO poderoso e intuitivo alojado em um chassi robusto
de alumínio fundido com um painel dianteiro impecável. O design inovador
permite ao operador configurar o Digital facilmente para usinagem geral,
fresagem ou para recursos específicos.

OS AVANÇADOS RECURSOS TÉCNICOS INCLUEM:

mensagens do tipo pergunta e resposta

distância

dimensionais enquanto faz a usinagem da primeira peça

após alterações na ferramenta

desempenho no corte

compensatório para os erros geométricos da máquina
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Fresadora do Tipo Console

Em aplicações de fresagem, os Visores de Leitura
Digitais da Newall aumentam drasticamente
a produtividade e a eficiência da máquina.
O DP700 inclui recursos como ciclo de perfuração,
rotina de perfuração em linha e contorno em arco,
os quais calculam a posição da ferramenta por
meio de simples mensagens. A taxa de avanço
do eixo é exibida, o que significa um acabamento
na superfície e uma vida útil da ferramenta
melhores.

Torno

Adicionar um Visor Digital da Newall ao seu torno
significa poder medir o diâmetro da peça só uma
vez e inserir o valor no Visor Digital. Uma vez que
o DP700 permite a você inserir uma biblioteca
de reajustes da ferramenta, o diâmetro real será
sempre exibido mesmo após mudanças na
ferramenta. Os operadores relatam um aumento
de 20 a 40% na produtividade e menos detritos
ao usarem um Digital da Newall em tornos.

Esmerilhador
Nada se compara à Newall em um esmerilhador de
superfícies ou cilíndrico, pois, os codificadores Microsyn
vão resistir à poeira da trituração, a refrigerantes e a
partículas. Com resoluções abaixo de 1μm (0,00005''),
o Newall DP700 pode guiar o operador até a localização
precisa sem o receio de erros na contagem devido
a contaminação da escala. A memória programável
aliada a recursos absolutos e incrementais se traduz
em esmerilhamento mais rápido e mais preciso.
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SPHEROSYN 2G / MICROSYN 2G
Precisão e confiabilidade constantes mesmo sobre as mais
difíceis condições ambientais

Projetados para funcionar exclusivamente com Visores de Leitura Digitais da Newall, os codificadores Spherosyn 2G e Microsyn 2G incorporam
um design inovador, no qual todos os componentes eletrônicos e de medição estão selados e protegidos. Ao contrário de outras tecnologias de
codificação, os codificadores da Newall possuem classificação ambiental IP67 e continuarão a fornecer leituras precisas e confiáveis mesmo se
estiverem inteiramente submersos em água, óleo ou líquido refrigerante. Nenhum outro codificador linear é páreo para a durabilidade e a confiabilidade
da Newall.

MICROSYN 2G
Extensão do percurso: Até 1 metro
Precisão: +/-5μm ou +/-10μm
Resolução: 10μm, 5μm, 2μm ou 1μm (0,0005'', 0,0002'',
0,0001'' ou 0,00005'')
Repetição: Em uma contagem de resolução

SPHEROSYN 2G
Extensão do percurso: Até 13,5 metros
Precisão: +/-10μm por metro de percurso
Resolução: 10 ou 5 mícrons (0,0005'' ou 0,0002'')
Repetição: Em uma contagem de resolução
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BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

Especificações Mecânicas Spherosyn 2G Microsyn 2G

Percursos de Escala
52mm – 13,500mm

Pedido por percursos > 13,5 metros 

Diâmetro/Material da Escala 15,25mm / aço inoxidável 6,5mm / fibra de carbono 

Dimensões da Cabeça  
de Leitura

52mm x 141mm x 28mm 35mm x 75mm x 18mm 

Extensão Geral da Escala Extensão do percurso + 254mm Extensão do percurso  178mm

Extensão do Cabo de Saída 3,5 metros de blindagem em aço inoxidável (cabos de extensão disponíveis)

Para saber mais sobre a exclusiva e inovadora 
tecnologia Spherosyn da Newall, visite  
www.newall.com.
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DSG-TT DMG-TT

Core Technology Spherosyn Microsyn

Sinal de Saída TTL, 1Vpp ou 11μApp

Cabo 3,5 metros Blindado com conector D de 9 pinos

Resolução
10 ou 5 mícrons

(0,0005'' ou 0,0002'')

10, 5, 2 ou 1 mícrons
(0,0005'', 0,0002'',

0,0001'' ou 0,00005'')

Ponto de Referência nenhum

Dimensões da
Cabeça de Leitura

131 x 53,5 x 28,5
(5,15'' x 2,10'' x 1,12'')

75 x 35 x 25
(2,95'' x 1,38'' x 0,98'')

CODIFICADORES DSG E DMG
Realimentação posicional para aplicações sem servo

Todas as marcas registradas acima são de propriedade dos seus
respectivos donos.

COMPATÍVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE VISORES
DIGITAIS:

Os codificadores lineares DSG e DMG da Newall foram
desenvolvidos especificamente para serem usados
com as competitivas marcas de mostradores Digitais.
O projeto dos codificadores DSG e DMG é baseado na
tecnologia de codificadores Spherosyn 2G e Microsyn 2G
da Newall, que possui a classificação ambiental IP67
e é reconhecida em todo o mundo por sua qualidade,
precisão e confiabilidade.
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CODIFICADORES DE REALIMENTAÇÃO LINEAR
Realimentação posicional para CNC e outras aplicações orientadas
pelo servo

Construtores de ferramentas para máquinas CNC, recuperadores e integradores de sistemas podem obter vantagens da tecnologia do

industriais. Os codificadores indutivos da Newall oferecem benefícios em desempenho e confiabilidade que não se encontram em outros
codificadores lineares.

Disponível com marca para ponto de referência periódica ou única
Resoluções de até 0,1μm disponíveis

PROTOCOLOS DE SAÍDA INCREMENTAIS PROTOCOLOS DE SAÍDA ABSOLUTOS
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Informe de Produto: 023-81520

Newall Measurement Systems Ltd. 

Technology Gateway, Cornwall Road 

South Wigston, Leicester LE18 4XH Reino Unido

Newall Electronics Inc.  

1778 Dividend Drive

Beijing Newall Technology Co., Ltd

Rm. 2112 Ruicheng International

Nº 71 Chaoyang Road, Distrito de Chaoyang

Pequim, 100123 China
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