
FOR FLEXIBLE OFFLINE-TO-RUNNING
MEASUREMENTS OF CRITICAL MACHINES 
Pomiary przemieszczeń dynamicznych są wykorzystywane do krytycznych maszyn
w przemyśle, w którym występują duże różnice temperatur lub inne czynniki
zakłócające. Na potrzebę pomiaru przemieszczeń dynamicznych często wskazuje
wysoki poziom drgań. W przypadku niektórych maszyn te wysokie poziomy
utrzymują się nawet po wykonaniu osiowania wału na zimno. Fixturlaser NXA wraz
z zestawem rozszerzającym OL2R pomaga przezwyciężyć ten kosztowny i
czasochłonny problem poprzez wykonywanie pomiarów w trybie zimnym oraz
gorącym maszyny. Pomiary dostarczają unikalnych dla maszyny wartości
poprawek temperaturowych, które można wykorzystać do kompensacji podczas
osiowania wałów. Zestaw opcjonalny Fixturlaser OL2R składa się zarówno z
oprogramowania, jak i osprzętu.

Specjalne uchwyty Fixturlaser OL2R są wyposażone we wskaźniki laserowe, co
oznacza, że do montażu uchwytów nie jest potrzebny dodatkowy system osiowania
Fixturlaser NXA. Dzięki tej funkcji montaż można wykonać szybko i łatwo.

Fixturlaser OL2R



P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN 
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50 
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Materiał: Wytłaczane aluminium

Temperatura pracy: 0 do 50°C

Laser: laser klasy 2

Temperatura przechowywania: -20 do 70°C
Waga: system wraz z walizką 5,2 kg

WALIZKA 

Materiał: wysokoudarowy plastik ABS
Wymiary : 335 x 270 x 150 mm

P-
02

00
-G

B 
Fi

xt
ur

la
se

r O
L2

R 
Re

v 
A 

20
15
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MäTENHETER

KOMPLETNY SYSTEM

Zamontuj głowicę na każdej maszynie. Upewnij
się, że śruba jest dokręcona i że układ jest
mocno osadzony na obudowie maszyny.
Sprawdź, czy laser jest ustawiony w środku
obrotu, obracając głowicę na każdym
urządzeniu. Wyreguluj urządzenia, aż oba lasery
trafią w środek przeciwnego celu. Dokręć śrubę
mocującą i upewnij się, że jest stabilna podczas
obracania wieżyczek.

Wyłącz wiązki laserowe w oprawach i zamontuj
czujniki Fixturlaser NXA na prętach uchwytów.
Ustaw czujniki tak, aby podczas wykonywania
trzech pomiarów znajdowały się w przybliżeniu
pod tym samym kątem obrotu. Wykonaj pomiar
zarówno w stanie zimnym, jak i gorącym.
Następnie kontynuuj osiowanie wału,
korzystając z wartości poprawek
temperaturowych.

The offline-to-running
measurement process in short

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

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