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GuideU ™
Nasz graficzny interfejs użytkownika, Twój przewodnik po pomiarach
Nasz opatentowany, oparty na ikonach i oznaczony kolorami interfejs
użytkownika ułatwia mierzenie, osiowanie i dokumentowanie każdego
zadania. Aby zminimalizować ryzyko błędów operatora, opracowaliśmy
oparty na ikonach, adaptacyjny interfejs użytkownika dla systemu RT-
300.

Ten adaptacyjny interfejs użytkownika prowadzi użytkownika przez całą
pracę w logicznych i łatwych do wykonania krokach. Dostarczy wartości
pomiarowe i korekcyjne w oparciu o to, co system znajdzie podczas
procesu pomiarowego. Eliminuje to zamieszanie dla mniej
doświadczonych użytkowników i zapewnia łatwy dostęp podczas całego
pomiaru za pomocą systemu RT-300. Aby zwiększyć wygodę
użytkownika, nadaliśmy interfejsowi wygląd grafiki 3D przypominający
grę, ułatwiając jednoznaczną interpretację każdego błędu.

Wstępnie zamontowane
uchwyty i małe czujniki
zapewniają szybką
konfigurację również na
maszynach o ograniczonej
przestrzeni.

30-milimetrowy czujnik cyfrowy +
laser liniowy eliminują zgrubne
osiowanie i krótki czas konfiguracji

Bezprzewodowa sonda o wysokiej
precyzji. Mierzy bezpośrednio na
łapie maszyny.

Konstrukcja czujnika z certyfikatem
IP65, która jest odporna na trudne
warunki.

Czujnik LVDT o zakresie
pomiarowym ± 2,5 mm i
wysokiej precyzji (w zakresie
0,005 mm).

Opatentowany bezprzewodowy pomiar
trójosiowy. Wykrywa usterki maszyn
dokładniej i niezawodniej niż jakiekolwiek
wcześniejsze automatyczne narzędzie
diagnostyczne dzięki opatentowanemu
oprogramowaniu Accurex™.

Rozszerzone rozwiązanie mechaniczne

Wsparcie mechanika
Diagnostyka maszyny na miejscu z kompletnym
narzędziem do precyzyjnego osiowania wałów i
połączeniem z chmurą w celu zapisywania raportów i
wyszukiwania danych historycznych, połączona w jednym
narzędziu sprawia, że RT-300 jest naprawdę wyjątkowym
narzędziem w utrzymaniu ruchu.
Dzięki szczegółowemu raportowi o stanie maszyny,
mechanicy otrzymują pełne informacje o niezbędnych
korektach dla danego urządzenia, co gwarantuje zarówno
jakość produkcji, jak i produktu.

Stworzony przez ACOEM



Inteligencja osiowania
Technologia krawędzi zapewniająca
innowacyjne osiowanie wałów

• Grafice 3D
• Podwójnym czujnikom cyfrowym z widocznymi
laserami liniowymi
• Komunikacji bezprzewodowej pomiędzy jednostką
główną a inteligentnymi czujnikami
• Inklinometrom w obu inteligentnych czujnikach

Firma ACOEM zrealizowała to jako pierwsza w branży,
wprowadzając ekrany dotykowe w 1996 roku, a my
utrzymaliśmy tę przewagę, kontynuując wprowadzanie
przełomowych technologii, powodują, że jesteśmy
innowatorami na rynku dzięki:

Wstępne osiowanie

Osiowanie wału

ACOEM Cloud 

Machine Defender

wydajniejsza dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie cyfryzacja 
i mobilność stwarza dla tradycyjnego przemysłu. Należy zebrać dane
opisujące stan maszyn. W tym celu wyniki pomiarów i inne informacje
dostarczane przez RT 300 muszą być połączone z centralnym
punktem zbiorczym ACOEM Cloud.
Połączenie, zbieranie i korelacja umożliwiają nowy rodzaj współpracy
między ludźmi oraz między ludźmi i maszynami.
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do bezpiecznego i niezawodnego pomiaru bicia osiowego i promieniowego.
Sonda wstępnego osiowania ma wiele zastosowań, które poprawią
żywotność Twoich maszyn, np.:
• Kontrola bicia osiowego i promieniowego na kołnierzach i wałach
poprzez pomiar mimośrodowy lub skośny montaż
skręcanie piast i/lub sprawdzanie wygiętych wałów – RunOut
• Kontrola ruchów bezpośrednio na łapach maszyny tj. miękka stopa –
True SoftCheck, pierwsza w branży funkcja
• Sprawdzanie luzów łożysk – LiftCheck
• Kontrola ruchów spowodowanych naprężeniem rurociągów
• Pomiary rozszerzalności cieplnej na obudowach maszyn

automatyczna diagnostyka maszyny Accurex™ firmy Machine Defenders.
Opatentowana funkcja diagnostyki maszyny zapewnia bezkonkurencyjnie
szybkie, trafne i wiarygodne wyniki dla szerokiego zakresu problemów z
maszyną, takich jak niewyważenie, błędy osiowania, kawitacja, rezonanse
strukturalne, problemy z łożyskami i inne. Funkcja diagnostyki maszyny
Machine Defenders różni się od wszystkich innych systemów.

zastosowaniu po raz pierwszy w branży technologii dwóch inteligentnych
czujników z widocznymi wiązkami laserowymi i inklinometrów monitorujących
obie pozycje wałów jednocześnie.
Czy przerwałeś wiązkę lasera? A może przesunąć maszynę poza zasięg
detektora? To żaden problem, nasze inteligentne czujniki wznowią pracę ze
zaktualizowanym położeniem maszyny i zawsze będą dostarczać Ci aktualne
wartości.

–ACOEM sprawia, że branża jest 

– W systemie wbudowana jest unikalna 

– inteligentna sonda przemieszczenia 

– Bez wątpliwości, bez zgadywania, dzięki



Połączenie – 

Pozostań w kontakcie ze współpracownikami i klientami!
Dzięki chmurze ACOEM błyskawiczne raportowanie i
błyskawiczne udostępnianie jest łatwe. Pulpit
nawigacyjny ACOEM zapewnia nadzór nad technicznym
stanem parku maszynowego oraz możliwość tworzenia
zleceń pracy na podstawie danych o stanie maszyny.

ComboTool – Łącząc diagnostykę AccurexTM maszyny z kilkoma narzędziami
do wstępnego osiowania i precyzyjnego osiowania wałów, RT-300 zapewnia
mechanikowi potężne narzędzia do dbania o stan techniczny maszyn, skracając
czas od diagnostyki usterek do działań naprawczych. Mechanicy wiedzą, co
robić i w jakim czasie!

True Live — bezprzewodowe czujniki osiowania o wysokiej wytrzymałości na
szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak wibracje i światło otoczenia, zapewniają
najdokładniejsze i najbardziej precyzyjne wartości pomiarowe w porównaniu z
jakimkolwiek innym systemem. Wartości pomiarowe są automatycznie
rejestrowane podczas całego procesu pomiarowego. Laser liniowy z czujnikiem 30
mm praktycznie eliminuje zgrubne osiowanie, co zapewnia ogromną oszczędność
czasu. Bardzo kompaktowe, tylko 33,5 mm szerokości, czujniki zmieszczą się w
najciaśniejszych miejscach. Czujniki zawierają żyroskopy i obsługują metodę
VertizontalTM, czyli regulację pionową i poziomą w jednym ujęciu.

Łatwość użytkowania – Dzięki naszemu opatentowanemu, oznaczonemu
kolorami i opartemu na ikonach interfejsowi użytkownika, obsługa RT-300
jest intuicyjna i adaptacyjna, minimalizując ryzyko błędów operatora i
błędnej interpretacji wyników.

ACOEM Cloud

GuideU

Accurex ™ 
Opatentowane oprogramowanie do wykrywania:
• Niewywagi
• Niewspółosiowości
• Wady łożysk – zużycie, smarowanie
• Uderzenie/modulacja (mocowanie, luz, tarcie)
• Rezonans strukturalny
• Zużycie kół zębatych
• Modulacja (przekładnia)
• Kawitacja pompy

Stworzony przez ACOEM



True Live ™
Zawsze znasz stan swojej maszyny dzięki
systemowi ACOEM.

Czy przerwałeś wiązkę lasera? A może przesunąłeś maszynę poza
zasięg detektora? To żaden problem, nasze inteligentne czujniki
wznowią pracę ze zaktualizowanym położeniem maszyny i zawsze
będą dostarczać Ci aktualne wartości.

RT-300 zawsze pokaże dokładne ustawienie. Bez wątpienia, bez
zgadywania, dzięki kolejnej z naszych pierwszych w branży
technologii, zastosowaniu dwóch inteligentnych czujników z
wiązkami laserowymi i inklinometrów monitorujących pozycje obu
wałów jednocześnie.

Ochrona maszyny Wstępne osiowanie Osiowanie wałów

Adaptacyjny interfejs użytkownika współpracujący 
z inteligentnymi czujnikami

Szybka i dokładna diagnostyka
maszyn w kilku prostych
krokach.

RT-300 jest wyposażony w adaptacyjny interfejs użytkownika, który prowadzi
Cię przez cały pomiar Twoich maszyn. Opracowane przez nas inteligentne
czujniki obejmują najnowsze technologie na rynku, zwiększając wydajność
pomiaru do najwyższego w branży poziomu.

Funkcja raportu PDF zapewnia szybkie raportowanie na miejscu w
celu konwersji zapisanych raportów pomiarowych na pliki PDF.

Adaptacyjny interfejs użytkownika,
który prowadzi Cię przez cały
pomiar i osiowanie maszyn.

Stworzony przez ACOEM



Ta funkcja pozwala wybrać, które łapy są
zablokowane, a które regulowane. Blokada
łap jest dostępna zarówno w procesie
regulowania jak i podkładania podkładek.

Mierz raz, poruszaj się w dwóch kierunkach
Funkcja VertiZontal™ Moves wyświetla
dokładnie, o ile należy maszynę przesunąć,
dodając lub usuwając podkładki regulacyjne
na łapach maszyny.

Możliwy pomiar bezpośrednio na łapie i
uzyskanie dokładnych wartości podkładek w
celu wyeliminowania stanu kulawej łapy.

Sprawdź bicie sprzęgła tłoczyska lub innych
elementów maszyny posuwisto-zwrotnych.

2 szt. Magnetyczny wspornik V

Automatyczna diagnostyka maszyny -
niewyważenie, niewspółosiowość, kawitacja,
rezonanse strukturalne, wady łożysk, wady kół
zębatych i inne.

Zmierz poluzowane kołnierze i sprawdź wpływ
naprężeń rurociągów na wały.

Podstawa magnetyczna ON/OFF - P1 (Sonda Run-Out) - WLS - Czujnik, M7/S7 - Zestaw prętów NXA - 2 szt. Łańcuch 8 mm 60
ogniw (L=970 mm) Taśma miernicza 5 m - 2 szt.Uchwyt V kompletny - 2 szt. Narzędzie uniwersalne kątowe - Kabel zasilający 2m
EUR - Uchwyt przedłużający 49mm Kabel zasilający Ext US 2m - Kabel USB A-mini B 2m - Kabel USB A-micro B 1,5m - Podstawa
czujnika (bez podstawy magnetycznej) - Zasilacz 5 Porty USB 5 VDC - Regulowana końcówka sondy

Wstępnie ustawione wartości poprawek
temperaturowych używane podczas procesu osiowania,
gdy trzeba skompensować rozszerzalność cieplną
maszyny.

Funkcja raportu PDF zapewnia szybkie raportowanie na
miejscu w celu konwersji zapisanych raportów
pomiarowych na pliki PDF.

Raport PDF

Dodatkowo

RT-300 

Run-Out

Softcheck™ 

Funkcja FeetLock

Ruchy VertiZontal™

Accurex™

Wartości poprawek temperaturowych

Luz łożyska



S7/ M7

ACOEM PATENT:

Materiał obudowy:

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Temperatura ładowania baterii:

Wilgotność względna:

Waga:

Wymiary:

Ochrona środowiska:
Laser:

Kąt wentylatora linii lasera:
Rozbieżność linii lasera (pełny
kąt):

Moc lasera:

Odległość pomiaru:

Detektor:

Długość detektora:

Rozdzielczość detektora:

Dokładność pomiaru:

Przetwarzanie sygnałów:

Inklinometr:

Rozdzielczość inklinometru:

Dokładność inklinometru:

Komunikacja bezprzewodowa:

Zasięg komunikacji:

Ładowanie:

Zasilacz:

Czas operacyjny:
Czas ładowania akumulatora
(system wyłączony, temperatura
pokojowa):

Anodowana aluminiowa rama i odporne na uderzenia tworzywo ABS
obtryskiwane gumą TPE
-10 do 50°C (14 do 122°F)

 -20 do 70°C (-4 do 158°F)

0 do 40°C (32 do 104°F)

10 – 90%

M7: 212 g (7,5 uncji) S7: 188 g (6,6 uncji)

92mm x 77mm x 33mm (3,6 cala x 3,0 cala x 1,3 cala)

IP 65 (Pyłoszczelny i zabezpieczony przed strumieniami wody)

 Laser diodowy klasy II 650 nm

6°
0,25 mrad

< 1 mW częstotliwość próbkowania:
Do 10m

II gen. czujnik cyfrowy

30mm (1,2 cala) 

1 µm

0,3% ± 7 µm
Cyfrowe przetwarzanie sygnału z tłumieniem Sidespot, 
wykrywanie, eliminacja światła otoczenia i tryb antywibracyjny;
Podwójny inklinometr MEMS o wysokiej wydajności:
0,01° 

±0,2° 

Nadajnik Bluetooth klasy I

10 m (33 stopy)

5V, 0,5A
Wysokowydajny akumulator litowo-jonowy
 lub zasilanie zewnętrzne. 
17 godzin ciągłego użytkowania (pomiar) 
8 godz. 

Akwizycja synchroniczna w kierunkach X, Y i Z

51,2 kHz na wszystkich osiach (Fmax 20kHz)

20 kHz na wszystkich osiach

+/- 5% @ 120 Hz, 1g

Ø42xH116mm

373 gramów

Otwór gwintowany M6

Stal nierdzewna

-20°C do 60°C

5,000 g szczytu

IP65

Li-Ion

8 godzin

Przez USB (zasilacz w standardzie)

~8 godzin przy standardowym prądzie ładowania 500 mA.

Wi-Fi Punkt do punktu 2,4 GHz

Do 25 metrów linii wzroku w zależności od otoczenia.

US Pat. No. 9,921,136 

US Pat. No. 10,533,920 

SE 537833 

US 10060719

EP 2920547

US 7460977

WLS

Pomiary trójosowe:

Częstotliwość próbkowania:

Pełna przepustowość:

Precyzja:

Wymiary:

Waga:

Montowanie:

Materiał obudowy:

Zakres temperatury pracy:

Odporność na wstrząsy:

Ochrona:

Typ Baterii:

Żywotność:

Akumulator:

Czas ładowania: .

Protokół bezprzewodowy:

Zasięg bezprzewodowy:



ACOEM France – Lyon
Headquarters
200 chemin des Ormeaux
69578 Limonest Cedex France
Tél : +33 4 72 52 48 00
Tél : +1 804 379 2250
www.acoem.com

ACOEM SWEDEN
P.O. Box 7, SE - 431 21 Mölndal, SWEDEN 
Tel: +46 31 706 28 00, E-mail: info@acoem.com 
www.acoem.com 

P-
03

48
-G

B 
RT

-3
00

 2
02

0

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

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


