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ПНВП «МІКРОТЕХ» виробляє штангенциркулі з цифровим відліковим 
пристроєм ШЦЦ-ΙII у системі якості ISO 9001:2015 (сертифікат № UA228396 
бюро Верітас) та калібрує їх при випуску з виробництва згідно ДСТУ ISO/
IEC 17025:2017 в акредитованій лабораторії ПНВП «МІКРОТЕХ» (відповід-
но до атестата про акредитацію № 40051 від 07.02.2017р. НААУ).

Штангенциркулі «МІКРОТЕХ» внесено до Державного реєстру України  
(№ У 1987-09). Штангенциркуль з цифровим відліковим пристроєм виготов-
лений відповідно з СТП МК15.06.001-1 МТУ та DIN 862.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1 Штангенциркуль з цифровим відліковим пристроєм ШЦЦ-ΙII     при-

значений для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів деталей.
1.2 Застосовується в машинобудуванні та інших галузях промисловості.
1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ 4 за ГОСТ 15150-69.
1.4 Приклад позначення штангенциркуля з цифровим відліковим при-

строєм типу III з діапазоном вимірювання від 0 до 500 мм, довжиною губок 
150 мм, з дискретністю відліку 0,01 мм при замовленні: 

Штангенциркуль ШЦЦ-III- 500/150-0,01 СТП МК15.06.001-1 МТУ.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основні технічні характеристики наведені у Таблиці 1.
2.2 Зовнішній вигляд штангенциркулів ШЦЦ-III представлений у Додатку А.

     Таблиця 1   Основні технічні характеристики штангенциркулів ШЦЦ-ΙΙΙ

*Примітка.  Допускається збільшення границі допустимої похибки губок 
для внутрішніх вимірювань та глибиноміра на 20 мкм згідно з DIN 862.

2.3 Розмір «C»  (Рис.А.2, Додаток А) двох зіткнутих губок 
для внутришніх вимірюваннь згідно ISO 13385-1:2011, мм    _______

Код Тип Діап. Дискр. Похибка* Губки
мм мм мм мм

141105111 ШЦЦ-500/100 0-500 0,01 ±0,050 100
141105121 ШЦЦ-500/150 0-500 0,01 ±0,050 150
141105141 ШЦЦ-500/250 0-500 0,01 ±0,050 250
141105151 ШЦЦ-500/300 0-500 0,01 ±0,050 300
141106111 ШЦЦ-630/100 0-630 0,01 ±0,050 100
141110121 ШЦЦ-1000/150 0-1000 0,01 ±0,080 150
141110151 ШЦЦ-1000/300 0-1000 0,01 ±0,080 300
141115121 ШЦЦ-1500/150 0-1500 0,01 ±0,080 150
141115151 ШЦЦ-1500/300 0-1500 0,01 ±0,080 300
141120121 ШЦЦ-2000/150 0-2000 0,01 ±0,100 150
141120151 ШЦЦ-2000/300 0-2000 0,01 ±0,100 300
141125121 ШЦЦ-2500/150 0-2500 0,01 ±0,100 150
141125151 ШЦЦ-2500/300 0-2500 0,01 ±0,100 300
141130121 ШЦЦ-3000/150 0-3000 0,01 ±0,150 150
141130151 ШЦЦ-3000/300 0-3000 0,01 ±0,150 300
141140121 ШЦЦ-4000/150 0-4000 0,01 ±0,150 150
141140151 ШЦЦ-4000/300 0-4000 0,01 ±0,150 300



2.3 Розмір екрану, мм             56×18
2.4 Сервісні функції:
- попередня установка нуля і базового постійного зміщення;
- переведення метричної системи вимірів в англійську; 
- відображення цифрової інформації в прямому коді;
 - вимірювання в абсолютних і відносних одиницях;

3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3.1 Штангенциркуль допускається експлуатувати при температурі на-

вколишнього середовища від +10 до +35 ºС та відносній вологості повітря 
не більше 80% при температурі + 25 ºС.

3.2 Експлуатація у вибухонебезпечному середовищі не допускається.

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ
4.1 Штангенциркуль     1 шт.
4.2 Футляр      1 шт.
4.3 Настанова щодо експлуатування з відмітками про випуск,              

калібрування, консервацію, пакування та гарантію                             1 шт. 
4.4 Додатково за погодженням із Замовником надається копія «Серти-

фіката про калібрування» за ДСТУ ISO/IEC17025:2017                       ____

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
5.1 Ознайомитися перед початком роботи з настановою щодо експлуа-

тування штангенциркуля.
5.2 Перевірити комплектність згідно з розділом 4.
5.3 Протерти чистою серветкою, змоченою в бензині, вимірювальні 

поверхні рамки і штанги штангенциркуля для видалення антикорозійного 
мастила. Потім протерти їх чистою сухою серветкою.

5.4 При необхідності відкрити батарейний відсік, та замінити елемент 
живлення CR2032 (3В), дотримуючись полярності електродів. 

5.5 Кнопки штангенциркуля ШЦЦ.

Код Тип Діап. Дискр. Похибка* Губки
мм мм мм мм

141105111 ШЦЦ-500/100 0-500 0,01 ±0,050 100
141105121 ШЦЦ-500/150 0-500 0,01 ±0,050 150
141105141 ШЦЦ-500/250 0-500 0,01 ±0,050 250
141105151 ШЦЦ-500/300 0-500 0,01 ±0,050 300
141106111 ШЦЦ-630/100 0-630 0,01 ±0,050 100
141110121 ШЦЦ-1000/150 0-1000 0,01 ±0,080 150
141110151 ШЦЦ-1000/300 0-1000 0,01 ±0,080 300
141115121 ШЦЦ-1500/150 0-1500 0,01 ±0,080 150
141115151 ШЦЦ-1500/300 0-1500 0,01 ±0,080 300
141120121 ШЦЦ-2000/150 0-2000 0,01 ±0,100 150
141120151 ШЦЦ-2000/300 0-2000 0,01 ±0,100 300
141125121 ШЦЦ-2500/150 0-2500 0,01 ±0,100 150
141125151 ШЦЦ-2500/300 0-2500 0,01 ±0,100 300
141130121 ШЦЦ-3000/150 0-3000 0,01 ±0,150 150
141130151 ШЦЦ-3000/300 0-3000 0,01 ±0,150 300
141140121 ШЦЦ-4000/150 0-4000 0,01 ±0,150 150
141140151 ШЦЦ-4000/300 0-4000 0,01 ±0,150 300

OFF /ON  – вмикання/ вимикання штанген-
циркуля
in/mm - переведення метричної системи 
вимірів в англійську та назад.
ZERO – обнулення значень, що відобража-
ються; перехід в режим установки базового 
постійного зміщення.
ABS – кнопка перемикання режимів абсо-
лютних і відносних вимірів по відношенню до 
базового значення розміру, що вимірюється.
«pre +» і «pre-» - зміна значення базового 
постійного зміщення.



6 ПОРЯДОК РОБОТИ
6.1 Увімкнути штангенциркуль кнопкою OFF/ON. Поєднати вимірюваль-

ні поверхні рамки і штанги штангенциркуля. Натиснути кнопку ZERO для 
установки на нуль.

6.2 Для переходу з метричної системи вимірів в англійську і назад 
натиснути кнопку in/mm.

6.3 Вимірювання зовнішніх розмірів:
- відвести рамку з відліковим пристроєм;
- помістити вимірювану деталь між вимірювальними поверхнями губок 

для зовнішніх вимірювань;
- користуючись пристроєм тонкого підвода, привести в зіткнення з 

вимірюваної деталлю вимірювальні поверхні рамки і штанги;
6.4 Вимірювання внутрішніх розмірів:
- помістити губки для внутрішніх вимірювань штанги і рамки в отвір 

(паз) вимірюваної деталі;
- виконати вимірювання розміру деталі.
6.5 Для переходу в режим відносних вимірювань натиснути кнопку ABS 

(индицируется «INC»).
6.6 Для установки базового постійного зміщення точки відліку натисну-

ти і утримувати кнопку ZERO до включення миготливої індикації «SET». 
Потім кнопками «pre+» або «pre-» встановити необхідне значення. Вихід 
з режиму - короткочасним натисканням кнопки ZERO.

6.7 Вимкнути штангенциркуль кнопкою OFF/ON. 
6.8 Для зменшення похибки вимірювання необхідно забезпечити кон-

такт поверхонь деталі що вимірювається по всій довжині вимірювальних 
поверхонь губок штангенциркуля.

6.9 Не допускати в процесі роботи зі штангенциркулем:
- подряпин на вимірювальних поверхнях штанги та  рамки;
- вимірювання розмірів деталі в процесі її обробки на верстаті;
- грубих ударів або падіння для уникнення вигину штанги або інших 

поверхонь, пошкодження блоку електроніки.

7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
7.1 Після закінчення роботи протерти злегка змоченою в бензині ткани-

ною вимірювальні поверхні рамки і штанги штангенциркуля і змастити їх 
антикорозійним мастилом.

7.2 Зберігати штангенциркуль в сухому опалювальному приміщенні при 
температурі повітря від +5 до +40 оС та відносній вологості повітря не біль-
ше 80% при температурі + 25 оС. Повітря в приміщенні зберігання не повин-
но містити домішок агресивних газів.



8.2 Основні метрологічні  характеристики (Таблиця 1) - згідно СТП 
МК15.06.001-1 МТУ.

8.3 Простежуваність вимірювання підтверджена «Атестатом про акре-
дитацію НААУ» (№40051).

8.4 Рекомендований міжкалібровочний інтервал становить 12 місяців 
або за узгодженням  із Замовником.

Дата калібрування» «_____» ___________________ 202___р. 

Головний метролог      ___________________ / М.О.Чмуж / 
         м.п. 

9  ВИПУСК, КОНСЕРВАЦІЯ ТА ПАКУВАННЯ ПРИ ВИПУСКУ З ВИРОБ-
НИЦТВА

ПНВП «МІКРОТЕХ» виробив, провів комплектацію, консервацію та па-
кування штангенциркуля згідно з СТП МК15.06.001-1 МТУ.   

Дата        «_____» _________________________ 202___ р.
Начальник 
ділянки комплектації_____________________/Н.В.Граніна/ 
                м.п.        
Начальник ВТК _______________________ / В.Д.Головко/ 
                 м.п.

10 ГАРАНТІЇ ПНВП «МІКРОТЕХ»   
10.1 ПНВП «МІКРОТЕХ» гарантує відповідність штангенциркуля техніч-

ним вимогам СТП МК15.06.001-1 МТУ при дотриманні умов транспортуван-
ня, зберігання і експлуатації

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня поставки.
10.2 Гарантійні зобов´язання не розповсюджуються за наявності:
- Ремонту вимірювача не уповноваженими  від Виробника особами.
- Застосування вимірювача не за «Настановою щодо експлуатування». 
- Порушення правил і умов експлуатації, зберігання і транспортування.
- Ударів, забоїн, подряпин, деформацій на робочих і неробочих поверхнях. 
- Абразивний знос на неробочих поверхнях.
- Вимірювання абразивних деталей (кераміки, чавуну та інше) або у 

абразивному середовищі.
10.3 ПНВП «МІКРОТЕХ» виконує післягарантійне обслуговування, ре-

гулювання і калібрування з видачею «Сертифіката калібрування» згідно 
ДСТУ ISO IEC 17025:2017 після проведення сервісного обслуговування.

       Директор, к.т.н.          _______________ / Б.П.Крамаренко /
                        м.п.



Додаток А 
(довідковий)

Рисунок А.1 – Штангенциркуль з цифровим 
відліковим пристроєм ШЦЦ-III

Рисунок А.2 – Розміри Штангенциркуля ШЦЦ-ІІІ
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ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ВИРОБНИЦТВА МІКРОТЕХ
ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЩЦ

1 μm

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЩЦЦ

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ТАРОВАНІ

ШТАНГЕНЦИРКУЛІ КОМП’ЮТЕРНІ

1 μm

Патент UA №100613

Патент US №10184772

FORCE 8N
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