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ISA 2320 
MITAT JA PORAUSKAAVIO – DIMENSIONS AND DRILLING DIAGRAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITÄNNÄT 
CONNECTING DIAGRAM  

SUOSITELLUT ASENNUSASENNOT 
RECOMMENDEND MOUNTING POSITIONS 

SAUVAN POIKKILEKKAUS 
SECTION OF SCALE 
 
 
 
 
 

SUUNTATOLERANSSIT 
ALIGNMENT TOLERANCES  

SAUVAN JA LUKUPÄÄN 
POIKKILEIKKAUS 

1. Mittasauvan runko, suulakepuristettua 
anodisoitua alumiinia - koko 39 x 23 
mm. 

2. Joustava kytkin suuntavirheen 
kompensointia ja mekaanisen 
hystereesin itsekorjausta varten. 

3. Ulkopuoliset huulitiivisteet, tehty öljyä 
kestävästä kumista. 

4. Lukupääyksikkö käsittäen lukupään (P) 
ja luistin (T). Vesitiivis kotelointi. 

5. Hybridipiiri signaalien tuottoa varten, 
varustettu kaapelin pikairroitusliittimellä. 

6. Sisäpuolinen huulitiiviste lisäsuojausta 
varten. 

7. Mitta-asteikko ruostumattomasta 
teräsnauhasta. Koko 18 x 0.305 mm. Se 
on yhtenäinen ja katkeamaton 
kokonaisuus, myös pitkien 
luistiliikkeiden edellyttämissä 
moduulirakenteisissa mittasauvoissa. 
Tukiura pitää asteikkoa paikoillaan ja 
sallii sen vapaasti laajeta. 

SECTION OF SCALE AND 
TRANSDUCER 

1. SCALE HOUSING in anodised 
extruded aluminium 39 x 23 mm. 

2. FLEXIBLE COUPLING for 
compensation of misalignments and 
self correction of mechanical 
hysteresis. 

3. EXTERNAL LIPSEALS in rubber (two 
lipseals). 

4. READING HEAD composed by 
reading block (P) and tie rod (T). 
Waterproof housing. 

5. HYBRID CIRCUIT for generation of 
signals with connector for quick 
release of cable. 

6. INTERNAL LIPSEALS for further 
protection of the grating (two 
lipseals). 

7. STAINLESS STEEL GRATING. Size 
18 x 0.305 mm in a single piece also 
in “modular” scales. The bearing 
keeps it in the position leaving it free 
to expand. 
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ASENNUS 
PROCEDURES OF INSTALLATION 

 

 
MEKAANISET OMINAISUUDET / MECHANICAL FEATURES 

MITTA-ASTEIKON μm 400 40 20 
GRATING PITCH μm    
TARKKUUS μm/m ±10 ±5 ±3/5 
ACCURACY μm/m    
LÄMPÖLAAJENEMINEN 10,6x10-6 °C-1 
THERMAL EXPANSION T ref.=20° C ±0,1 °C 
MAKS. NOPEUS m/min 120 80 60 
MAX SPEED m/min    
MAKS KIIHTYVYYS 40 m/s2 

MAX ACCELERATION    
MAKS.LIUKUVASTUS <= 4 N (0.4 Kgf) 
MAX RESISTANCE TO FEED    
SUOJAUS IP 54 DIN 40050/IEC 529 
PROTECTION    
KÄYTTÖLÄMPÖTILA 0 ÷ 50°C  
OPERATING TEMPERATURE Suht. kosteus. 20 ÷ 80% 
VARASTOINTILÄMPÖTILA -20°C ÷ 70°C 
STORAGE TEMPERATURE    

 
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL FEATURES 

ILMAISINLÄHETIN Fototransistori – Valodiodi 
SENSOR - EMITTERS Phototransistor – Led 
TEHOLÄHDE 5V dc tai – or  
POWER SUPPLY 12V dc ±5% 
VIRRAN KULUTUS Noin – Typical  
CURRENT CONSUMPTION 65 mA (5VQ/5VL) 
LÄHTOSIGNAALI Kaksi neliöaaltoa + Nolla 

ref. 
SIGNAL OUTPUT Two square waves + zero ref.
VAIHESIIRTYMÄ 90° ± 5° 
PHASE DISPLACEMENT    
NEGAT. SIGNAALIT Linjaohjaimella 
NEGATIVE SIGNAL by Line Driver 

 
LIITÄNNÄT / CONNECTIONS 

JOHTOJEN VÄRIT NELIÖAALT
O LIITÄNTÄ 

LINJAOHJAI
N LIITÄNTÄ 

COLOUR OF WIRES SQ. OUT. LINE 
DRIVER 

Vihreä / Green B A 
Valkoinen / White A B 
Punainen / Red V+ V+ 
Sininen / Blue 0V 0V 
Suojaus / Shield SCH SCH 
Ruskea / Brown Z Z 
Oranssi / Orange -  
Vaalean sininen / Light-blue -  

Keltainen / Yellow -  

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Tuotteella on ostopäivästä 
lukien 24 kuukauden takuu, joka koskee valmistusvirheitä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat 
näiden asennusohjeiden ja ilmoitettujen asennustoleranssien huomioimatta jättämisestä.  
Poista asennusta suorittaessasi kaikki lastukertymät, jotka estävät liikkuvien osien vapaan 
liukumisen. Mittasauvan varustaminen ohutlevysuojalla on suositeltavaa, jotta sitä suojattaisiin 
putoilevien työkalujen ja materiaalien aiheuttamilta vaurioilta, samoinkuin leikkuuneste- ja 
öljyroiskeilta. 
 

PERUSASIOITA 
• Älä poista niitä kahta paikoitustukea, jotka pitävät lukupäätä oikeassa asemassa (sallien 

sen liukua pitkin mittasauvaa) ja joiden avulla suuntatoleranssit saadaan oikein 
asennettua. 

• Tarkkuussyistä johtuen mittasauva tulisi asentaa helposti käsiksi päästävään ja suojattuun 
paikkaan, ja niin lähelle pöydän tai karan luistia kuin se on käytännössä mahdollista. 
Asenna sauva siten, että huulitivisteet tulevat alaspäin ja että se on suojassa 
lastuamisvälineiltä ja leikkuunesteroiskeilta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, suojaa sauvat 
ohutlevysuojalla.   

• Jotta vältettäisiin ja estettäisiin kaapelin kosketus ulkonemiin, tulisi lukupää asentaa 
liikkumattomaksi ja sauvan runko liikkuvaksi. 

• Suurimman mahdollisen tarkkuuden saavuttamiseksi, tulisi sauva asentaa välikappaleita 
käyttäen, ulos pöydästä. Asennuksen tulisi olla niin tukeva kuin mahdollista 

 

MITTASAUVAN ASENNUS 
• Kiinnitä molemmat mittasauvan päät ruuveilla  M4 x 30 (UNI 5931). Kiinnitysreiät 

helpottavat ensimmäistä sauvan suuntausta. Asenna kiinnitysruuvit välillä oleviin 
kiinnitysreikiin, käytä samoja ruuveja kuin edellä. 

• Tarkasta yhdensuuntaisuus mittakellon avulla (ks. toleranssipiirustus). 
• Käytä kiinnitysreikiä M5 lukupääyksikön asentamiseen (käytettävä myös reikinä M4-sarjan 

ruuveille). Lukupääyksikkö on asennetava sopivaan kannakkeeseen. Sen sijainti tulee olla 
sellainen, että maks. akseliliikkeellä ei ole törmäysmahdollisuutta kummassakaan sauvan 
päässä. 

• Kiinnitä lukupääyksikkö, poista muoviset paikoitustuet ja tarkasta toleranssit. Jokainen 
suuntavirhe tulee korjata (3 tappia helpottaa korjausta). 

• Varmista että mittasauva ja kaapeli (suojausta ei vaadita) voivat liikkua häiriöittä koko 
liikea-lueella. 

 

KÄYTTÖ JA HUOLTO 
ISA-mittrasauvat eivät vaadi mitään erityistä huoltoa ja oikea käyttö takaa laadun ja 
moitteettoman toiminnan. Jokainen puute tulee ilmoittaa valmistajalle virheellisen osan 
korvaamista tai vaihtoa varten. 
Tarkasta asennustoleranssit huollon jälkeen ja korjaa jokainen mahdollinen virhesuuntaus. 
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Before proceeding with the installation of the self-aligned scale, please read carefully the 
following instructions. The product is fully  guaranteed against manufacturing faults for a period 
of twelve months after date of purchase. The Manufacturer is released from all claims against 
damages due to the non-observance of these instructions or mounting tolerances which cause 
the annulment of the warranty terms. 
During mounting, remove any accumulation of swarf which prevents the free sliding of the 
movable parts. A sheet metal cover is recommended to prevent any damage from falling tools or 
material and also from infiltration of oil or spray. 
 

PRELIMINARY REMARKS 
• Do not remove the two alignment  brackets which keep the reading head in correct position 

(allowing it to slide along the scale) and make the mounting correct according to the 
alignment tolerances. 

• For accuracy, the scale should be mounted to be accessible and protected and as close to 
the table or spindle side as practically possible. Mount the scale with the lipseals facing 
down or away from the cutting instruments or coolant sprays. The use of a carter can 
represent a valid and good protection. 

• To avoid and prevent contact of cable with any protrusions, the reading head should remain 
stationary and the scale body should be moved. 

• For greatest accuracy, spacer blocks should be used to space the scale away from the table 
and must be as rigid as possible. 

 

MOUNTING OF THE SCALE 
• Fix the two ends of scales by screws series M4 x 25 (DIN 912). The slots facilitate the first 

aligning adjustment. Fix the expansion blocks (optional) by screws series M4 x 15 (DIN 
912). 

• Using a dial indicator, check the correct alignment (see drawing). 
• For the mounting of the transducer, use the fixing holes M5 (to be used also as holes for 

screws series M4). The transducer must be fixed by an adequate support. Its position must 
be such to avoid impact with the end caps when using the full traverse of machine axis. 

• Lock the transducer, remove the plastic brackets and check the tolerances. Any 
misalignments must be corrected (three dowels make the correction easier). 

• Make sure that scale and cable (no shielding is required) can move the full traverse without 
interferences. 

USE AND MAINTENANCE 
SCR scales do not need any particular maintenance and the correct use 
guarantees quality and good operation. Any discrepancies should be 
reported to the Manufacturer for repairing or replacement of defective 
parts. After maintenance, verify the mounting tolerances and adjust any 
eventual misalignments 
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