
FIXTURLASER SMC
Automatyczna diagnostyka urządzeń wirnikowych



Stroboskop

Wbudowana kamera 

Bezprzewodowy czujnik trójosiowy

Automatyczna diagnostyka maszyn – Accurex™

Analizator maszyn Fixturlaser SMC oferuje automatyczną diagnostykę usterek 
maszyny, a także zawiera wbudowaną kamerę, pirometr, stroboskop i bezprzewodowy
czujnik trójosiowy.

Bezprzewodowy czujnik trójosiowy urządzenia Fixturlaser SMC  
umożliwia jednoczesne odczyty w kierunku pionowym, poziomym 
i osiowym, dzięki czemu proces pomiarów jest szybki i łatwy. 
 

W przeciwieństwie do innych przyrządów analizator Fixturlaser SMC jest przenośnym narzędziem do diagnostyki 
maszyn pozwalającym mechanikom i technikom obsługi ruchu w zaledwie kilka minut sprawdzić stan techniczny
dowolnej maszyny wirnikowej. Nie wymaga specjalnego szkolenia ani certyfikacji, a przy tym tworzy przejrzyste 
i proste raporty diagnostyki maszyn wskazujące zarówno ogólny stan techniczny, jak i istotność stwierdzonych 
problemów.

Wbudowany stroboskop ułatwia określenie dokładnej  liczby obrotów 
na minutę, co jest niezbędne do postawienia precyzyjnej diagnozy.

Zapewnia łatwą identyfikację maszyn, pozycjonowanie czujników oraz 
ilustrowanie raportów. 

Wbudowany pirometr 
Fixturlaser SMC ma wbudowany pirometr laserowy ułatwiający pomiar 
temperatury urządzenia w celu weryfikacji diagnozy.

W urządzenie Fixturlaser SMC wbudowano wyjątkową funkcję 
automatycznej diagnostyki maszyn Accurex™. Nasza opatentowana 
funkcja diagnostyczna pozwala niespotykanie szybko uzyskać 
trafne i rzetelne wyniki dotyczące szerokiego zakresu problemów 
maszynowych, takich jak m.in. niewyważenie, błędy osiowania, usterki
mechaniczne, usterki silnika, usterki korozyjne, kawitacje, rezonanse 
konstrukcji czy problemy z łożyskami. Funkcja diagnostyki maszyn 
Fixturlaser SMC wyróżnia się na tle wszystkich pozostałych systemów.

 
Od powstania w 1984 roku firma ACOEM AB pomaga różnym branżom przemysłu na całym świecie uzyskać bardziej 
rentowną i zrównoważoną produkcję. Naszą dzisiejszą pozycję osiągnęliśmy dzięki odwadze do niestandardowego 
myślenia i podążaniu mniej utartymi ścieżkami.  Odważyliśmy się popełniać błędy i znajdować nowe kierunki. Za 
sprawą naszej determinacji, ambicji i wiedzy staliśmy się światowym graczem i liderem w dziedzinie nowatorskich 
i prostych w obsłudze urządzeń do osiowania wałów.

Witamy w naszym świecie.

Fixturlaser SMC 



Szybka i dokładna diagnostyka maszyn
w trzech prostych krokach

1.

2.

3. 

Wyważanie za pomocą Fixturlaser SMC

Wybierz w urządzeniu maszynę, która ma być poddana 
diagnostyce.

Dokonaj odczytów we wszystkich automatycznie 
wyznaczonych punktach.
Aby dowiedzieć się, co jest nie tak i wymaga poprawy,  
wyświetl raport diagnostyki maszyny.

Stan średni: monitoruj zachowanie 

Stan dobry: brak koniecznych działań 

Funkcja Balancing w Fixturlaser SMC jest 

inteligentnym, wszechstronnym i łatwym 

w obsłudze narzędziem do wyważania. 

 Wyważarka Fixturlaser SMC Balancer 

przeprowadza użytkownika przez 

cały proces i automatyzuje wszystkie 

obliczenia. 

 

Poczynaniami użytkownika 

zmierzającymi do zdefiniowania maszyny, 

skonfigurowania licznika obrotów 

i wybrania obciążników wzorcowych kieruje 

przyjazny interfejs wizualny. 

Po zakończeniu procedury pomiaru 

przyrząd wyważający przedstawia prawidłowe obciążniki korekcyjne.

Wyważanie za pomocą Fixturlaser SMC jest dostępne jako wyważanie jedno- 

i dwupłaszczyznowe. 

Stan krytyczny: zaplanuj działania naprawcze



P.O. Box 7 SE – 431 21 Mölndal – SWEDEN 
Tel.: +46 31 706 28 00 – Faks: +46 31 706 28 50 
E-mail: – 

1 x zespół wyświetlacza Fixturlaser SMC, 1 x czujnik Fixturlaser SMC, 1 x kabel USB
do czujnika bezprzewodowego (zasilanie i aktualizacja oprogramowania 
układowego), 6 x przejściówka zasilania, 1 x zasilacz Fixturlaser SMC,1 x zasilacz
czujnika bezprzewodowego, 1 x narzędzie uniwersalne 

ACOEM AB jest światowym liderem tworzącym nowoczesne i proste w obsłudze 
urządzenia do osiowania wałów. Pomagamy różnym branżom przemysłu na całym 
świecie utrzymywać idealną współosiowość i eliminować wszelkie jej braki, dzięki czemu 
ograniczamy do minimum zużycie maszyn i przerwy w produkcji. To z kolei pozwala 
naszym klientom zwiększać rentowność, a środowisko zyskuje zrównoważenie.

1. Rozpoczęcie autodiagnostyki
2. Rozpoczęcie wyważania

3. Podłączenie do komputera

4. Przejście do skrótów (m.in. 
stroboskop, pirometr, kamera czy 
zrzuty ekranu) oraz ustawień (m.in.
licencja, język czy rodzaj czujnika)

5. Stan naładowania 
akumulatora SMC 

6. Stan podłączenia czujnika 
bezprzewodowego.
Uwaga: jeżeli nie pojawi się żadna 
ikona, w ustawieniach przyrządu 
należy zmienić rodzaj czujnika 
z przewodowego na bezprzewodowy. 

Zakres: 

2 x silny magnes do ASH 

30 ÷ 15.000 obr./min. 

Dokładność do 0,1 obr./min.

1 x obrotomierz laserowy z kablem do podłączenia w kanale C,
wraz z przedłużaczem o dł. 5 m.
1 x kabel USB do podłączenia przyrządu Fixturlaser SMC 
do komputera (raporty)
1 x oprawa magnetyczna
2 x przyśpieszeniomierz ASH, 2 x kabel prosty do ASH, 

FIXTURLASER SMC 
Zespół wyświetlacza 
Wymiary: 200 x 265 x 650 mm 
(7,87 x 10,4 x 2,56 cala)
Waga: 1,2 kg (2,65 funta), wraz z akumulatorem 
i gumową osłoną
Temperatura robocza: –10 °C ÷ 55 °C (14 °F ÷ 131 °F)
Wilgotność: 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony: IP 65
Rozdzielczość kolorowego ekranu dotykowego: 800 x 480 pikseli
Wymiary: przekątna 7″ (15 x 9 cm; 6 x 3,5 cala)
Czas pracy baterii: 10 godzin intensywnego użytkowania, (akumulator
litowojonowy o dużej gęstości energii)
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Wbudowana kamera

Wbudowany pirometr ze wskaźnikiem laserowym 
Wbudowany stroboskop

4.

1. 2. 3.

5.6.

Elementy zestawu: Fixturlaser SMC Elementy zestawu: Wyważarka Fixturlaser SMC
Balancer

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

R&S Engineering  s.c. 
Tel: +48 694 418 418; mail: biuro@rsengineering.pl 
 www.rsengineering.pl


