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МІКРОМЕТР ГЛАДКИЙ                                                                                    
З ЦИФРОВИМ ВІДЛІКОВИМ      
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ВІДЕО
ІНСТРУМЕНТУ

ЗАВАНТАЖИТИ
НАСТАНОВУ



ПНВП «МІКРОТЕХ» виробляє мікрометри гладкі з цифровим відліковим  
пристроєм фрикційні типу МКЦ в 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» 
(відповідно до атестата про акредитацію № 40051 від 07.02.2017р. НААУ).

Мікрометри МІКРОТЕХ® занесені до Державного реєстру України                     
(№ У 1988-09). Мікрометри МІКРОТЕХ®  виготовляються у відповідності з 
вимогами ТУУ.33.2 - 30291682 -002- 2004 та DIN 863-1. 

1 ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1 Микрометр гладкий з цифровим відліковим пристроєм фрикційний 

типу МКЦ призначений для вимірювання зовнішніх розмірів.
1.2 Застосовується в машинобудуванні та інших галузях промисловості.
1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150-69.
1.4 Приклад позначення мікрометра гладкого з цифровим відліковим 

пристроєм фрикційного з діапазоном вимірювання від 0 до 25 мм з дис-
кретністю відліку 0,001 мм  пиле-вологозахистом IP54 класу точності 1 при 
замовленні:

 Мікрометр МКЦ -25-0,001 IP54 кл.т.1 ТУУ.33.2 - 30291682 -002- 2004 .

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Основні технічні характеристики мікрометрів наведені у Таблиці 1.
2.2 Елемент живлення CR2032 (3В)
2.3 Зовнішній вигляд мікрометрів цифрових мікрометрів МКЦ представ-

лений у Додатку А.

3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
3.1 Мікрометри допускається експлуатувати при температурі навко-

лишнього середовища від +10 до +30 ºС та відносній вологості повітря не 
більше 80 % при температурі +25 ºС. Наявність домішок агресивних газів у 
повітрі не допускається.

3.2 Перед початком вимірювання витримати на робочому місці не мен-
ше 3-х годин.

4 КОМПЛЕКТНІСТЬ
4.1 Мікрометр цифровий МКЦ    1 шт.
4.2 Установча міра довжиною ________________мм              ___ шт.
4.3 Футляр      1 шт.
4.4 Ключ      1 шт.
4.5 Настанова щодо експлуатування з відмітками про випуск,      
калібрування, консервацію, пакування та гарантію  1 шт.
4.6 Додатково за погодженням із Замовником надається копія «Серти-

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



Таблиця 1   Основні технічні характеристики мікрометрів МКЦ

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

ування на мікрометр.
5.2 Перевірити комплектність згідно з розділом 4 .
5.3 Видалити мастило з вимірювальних поверхонь мікрометра ткани-

ною, змоченою в бензині, і протерти їх чистою сухою серветкою.
5.4 При необхідності за допомогою ключа відкрити розташовану з 

тильного боку мікрометра кришку батарейного відсіку у напрямку стрілки 
«open», замінити елемент живлення CR2032, дотримуючись полярності 
електродів, закрити кришку ключем у напрямку стрілки «close»..

 5.5 Перевірити працездатність кнопок управління і індикатора:

Код Тип Клас Діап. Дискр. Похибка Установча міра Зусилля Захист
точн. мм мм мм мм Н

110180252 МКЦ-25-IP54 2 0-25 0,001 ±0,004 - 5-10 IP54
110180253 МКЦ-25-IP54 1 0-25 0,001 ±0,002 - 5-10 IP54
110180254 МКЦ-25-IP65 1 0-25 0,001 ±0,002 - 5-10 IP65
110180502 МКЦ-50-IP54 2 25-50 0,001 ±0,004 25,0000±0,0015 5-10 IP54
110180503 МКЦ-50-IP54 1 25-50 0,001 ±0,002 25,0000±0,0010 5-10 IP54
110180504 МКЦ-50-IP65 1 25-50 0,001 ±0,002 25,0000±0,0010 5-10 IP65
110180752 МКЦ-75-IP54 2 50-75 0,001 ±0,004 50,0000±0,0015 5-10 IP54
110180753 МКЦ-75-IP54 1 50-75 0,001 ±0,002 50,0000±0,0010 5-10 IP54
110180754 МКЦ-75-IP65 1 50-75 0,001 ±0,002 50,0000±0,0010 5-10 IP65
110181002 МКЦ-100-IP54 2 75-100 0,001 ±0,004 75,0000±0,0015 5-10 IP54
110181003 МКЦ-100-IP54 1 75-100 0,001 ±0,002 75,0000±0,0010 5-10 IP54
110181004 МКЦ-100-IP65 1 75-100 0,001 ±0,002 75,0000±0,0010 5-10 IP65
110181252 МКЦ-125-IP54 2 100-125 0,001 ±0,005 100,0000±0,0020 5-10 IP54
110181253 МКЦ-125-IP54 1 100-125 0,001 ±0,003 100,0000±0,0012 5-10 IP54
110181004 МКЦ-125-IP65 1 100-125 0,001 ±0,003 100,0000±0,0012 5-10 IP65
110181502 МКЦ-150-IP54 2 125-150 0,001 ±0,005 125,0000±0,0020 5-10 IP54
110181503 МКЦ-150-IP54 1 125-150 0,001 ±0,003 125,0000±0,0012 5-10 IP54
110181504 МКЦ-150-IP65 1 125-150 0,001 ±0,003 125,0000±0,0012 5-10 IP65

ON/O/ABS -включення мікрометра, перемикання 
між абсолютними і відносними вимірами, установ-
ка нуля в режимі відносних вимірювань.
mm/in - перемикання між метричної та англійської 
системами вимірювань.
ORIGIN - установка нуля в режимі абсолютних ви-
мірювань.
HOLD/DATA  - фіксація значення, яке відобража-
ється на індикаторі, включення / видача результа-
тів вимірювання на зовнішній роз’єм.     

Символ             свідчить про необхідність заміни елемента живлення.



6 ПОРЯДОК РОБОТИ
6.1 Увімкнути мікрометр короткочасним натисканням кнопки ON/O/ABS.
6.2 Перевірити установку мікрометра на нуль, для чого:
- для МКЦ-25 ввести в контакт між собою вимірювальні поверхні мікро-

метра, приклавши вимірювальне зусилля за допомогою фрікціона;
- для інших модифікацій - ввести у вимірювальний зазор відповідну 

установчу міру, виконати вимірювання, приклавши вимірювальне зусилля 
за допомогою фрікціона.

Якщо показання індикатора відрізняються від початкового значення ді-
апазону вимірювання, необхідно натиснути на кнопку ORIGIN (на екрані ві-
добразиться мигаючий символ «SET») і утримувати її до появи на дисплеї 
нульового показання для МКЦ-25 або значення нижньої межи (установчої 
міри) для інших модифікацій.

6.4 Після включення дисплей показує вимірювану величину в метрич-
ній або англійській системі одиниць в абсолютних або відносних одиницях 
залежно від режиму, який передував вимкненому стану. Для переходу в 
інший режим необхідно натиснути кнопку mm/in .

6.5 Для вимірювання абсолютного розміру вимірюваної деталі, необхід-
но ввести в контакт вимірювальні поверхні мікрометра з поверхнею деталі 
що вимірюється, використовуючи фрікціон на микрогвинті.

6.6  Для фіксації відображуваного на дисплеї значення вимірюваної ве-
личини короткочасно натиснути кнопку Hold до появи на дисплеї символу 
H. При цьому обертання мікровінта не змінює відображуваного значення 
на дисплеї. Подальше короткочасне натискання кнопки Hold знімає режим 
фіксації.

6.7  Для вимірювання відносного розміру, необхідно:
- натиснути кнопку ON/O/ABS до появи на дисплеї символу INC; при 

цьому на дисплеї з’явиться нульове показання «0,000»;
- ввести у вимірювальний зазор мікрометра виріб і виміряти відносний 

розмір виробу. На дисплеї відображається відхилення від базового розміру;
- для установки нульового показання в режимі відносних вимірювань 

натиснути кнопку ON/O/ABS;
- для виходу з режиму відносних вимірювань натиснути кнопку ON/O/

ABS до зникнення символу INC;
6.8 Мікрометр вимикається автоматично протягом 20 хвилин;
6.9 Не допускати попадання на корпус блоку електроніки мікрометра 

емульсії і масла;
6.10 У процесі роботи перевіряти нульову установку мікрометра;
6.11 Оберігати мікрометр від ударів і не допускати падіння його навіть з 

незначної висоти;
6.12 Після закінчення роботи очистити вимірювальні поверхні мікроме-

тра і змастити антикорозійним мастилом;
6.16 Забороняється розбирати і регулювати мікрометр особам, які не 

мають відношення до ремонту.



7 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
7.1 Зберігати мікрометр у футлярі, в сухому опалювальному приміщенні 

при температурі повітря від +5 до +40 оС та відносній вологості не більше 
80 % при температурі +25 оС. Повітря в приміщенні не повино містити до-
мішок агресивних газів.

7.2 Забороняється зберігати мікрометр із зімкнутими вимірювальними 
поверхнями і в застопореному стані.

7.3 При тривалому невикористанні мікрометра рекомендується виймати 
елемент живлення з батарейного відсіку і зберігати його окремо.

7.4 Транспортування мікрометра повинно проводитися згідно з                         
СТП МК 19.11.005 МТУ.

8 КАЛІБРУВАННЯ ЗА  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 ПРИ ВИПУСКУ З ВИ-
РОБНИЦТВА

8.1 Умови проведення калібрування за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 -  згід-
но «Методики калібрування МК-01.02/1:2016».

8.2 Основні метрологічні  характеристики (Таблиця 1) - згідно                              
ТУ У 33.2-30291682-002-2004.

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 мікрометра мікрометра гладкого з цифровим відліковим пристро-
єм МКЦ згідно з ТУ У 33.2-30291682-002-2004.

 Дата «_____» ____________________________________ 202__ р. 

Начальник ділянки комплектації    _______________/Н.В.Граніна/ 
                м.п.

 Начальник ВТК _____________________________ / В.Д.Головко/ 
                м.п.



Додаток А  (довідковий)

Рисунок А.2 – Мікрометр гладкий 
цифровий МКЦ-25 IP65

10 ГАРАНТІЇ ПНВП «МІКРОТЕХ» ПРИ ВИПУСКУ З ВИРОБНИЦТВА
10.1 ПНВП «МІКРОТЕХ» гарантує відповідність мікрометра гладкого  

цифрового МКЦ технічним вимогам ТУУ.33.2 - 30291682 -002- 2004 при 
дотриманні умов транспортування, 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 зніс на неробочих поверхнях.
- Вимірювання абразивних деталей (кераміки, чавуну та інше) або у абра-
зивному середовищі.
  10.3 ПНВП «МІКРОТЕХ» виконує післягарантійний ремонт, регу-лювання 
та калібрування з видачею «Сертифіката калібрування» згідно ДСТУ ISO 
IEC 17025:2017 після проведення сервісного обслуговування.
       
         Директор, к.т.н.                   _______________ / Б.П.Крамаренко /
                     м.п.

В І Д Е О

Рисунок А.3 – Розміри мікрометрів гладких цифрових МКЦ

Рисунок А.1 – Мікрометр 
гладкий цифровий МКЦ-25 IP54
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