
Pomiary FIXTURLASER NXA Geometry



FIXTURLASER NXA Geometry

Pakiety FIXTURLASER NXA Geometry

Geometryczna wszechstronność dzięki platformie FIXTURLASER NXA

Ocena na miejscu i raport wyników

Przyjazny dla użytkownika graficzny
interfejs użytkownika

FIXTURLASER ma długą historię opracowywania aplikacji geometrycznych, które cechuje wiodąca w branży
łatwość obsługi.

Geometria FIXTURLASER NXA charakteryzuje się wszechstronnością zarówno pod względem sprzętu, jak i
oprogramowania. Mnogość zastosowań możliwych dzięki zestawom osprzętu jest ogromna, takich jak
płaskość powierzchni prostokątnych i okrągłych, centryczność otworów.

Nasz graficzny interfejs użytkownika, Twój
przewodnik
Opracowaliśmy opatentowany adaptacyjny
interfejs użytkownika dla platformy
FIXTURLASER NXA. Ten adaptacyjny interfejs
użytkownika prowadzi użytkownika przez całą
pracę w logicznych i łatwych do wykonania
krokach. Dostarczy wartości pomiarowe i
korygujące w oparciu o to, co system znajdzie
podczas pomiaru, minimalizując w ten sposób
ryzyko błędów operatora.

Ocena wyników pomiarów na miejscu
oznacza, że możesz przetwarzać zapisane
wyniki pomiarów w celu wybrania
najlepszego odniesienia dzięki naszej funkcji
Best Fit. Dzięki temu minimalizuje się ilość
korekt.

Funkcja raportu PDF zapewnia szybkie
raportowanie na miejscu w celu konwersji
zapisanych raportów pomiarowych na pliki
PDF. Eliminuje to konieczność zabierania
laptopa na miejsce.

Wszechstronność w oprogramowaniu

Wszechstronność sprzętu

Pakiety Fixturlaser NXA Geometry charakteryzują się łatwością obsługi i
wszechstronnością. Zawierają oprogramowanie do pomiarów
prostoliniowości i płaskości, takie jak:
• Standardowa prostoliniowość
• Centryczność otworów
• Pomiary płaskości fundamentów i łoża maszyn podczas instalowania.
Pomiary płaskości można wykonywać zarówno w konfiguracji
prostokątnej, jak i kołowej.

Geometria Fixturlaser NXA jest dostępna w dwóch wersjach,
podstawowej i pełnej. Wersja podstawowa zawiera jednostkę główną,
odbiornik i wybrany opcjonalny nadajnik. FIXTURLASER NXA Geometry
Full jest kopią wersji podstawowej, z jednym wyjątkiem; posiada dwa
odbiorniki. Drugi odbiornik używany jako punkt odniesienia jest pomocny
podczas pomiarów na długich dystansach i przez długi okres czasu.
Możesz wtedy łatwo sprawdzić, czy konfiguracja pomiaru jest stabilna i
nie została przesunięta ani w żaden sposób zakłócona podczas procesu
pomiaru.
Oferujemy również kilka rozwiązań oprzyrządowania geometrycznego i
dedykowane pakiety centryczności. Te ostatnie to kompletne pakiety,
zawierające zarówno nadajnik, odbiornik, jak i uchwyty. Jeśli masz do
czynienia z turbiną o dużych zakresach średnic, możesz zastosować
uchwyty o różnych długościach, dzięki naszym dwóm zestawom
akcesoriów.
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Dwuosiowa regulacja na żywo

Przemysłowy ekran dotykowy 6,5”

Natychmiastowe sprawdzanie baterii w
trybie włączenia i wyłączenia

Zintegrowany Bluetooth do
bezprzewodowej komunikacji między
wyświetlaczem a inteligentnymi czujnikami
Uszczelniona gumowana obudowa  IP65

Interfejs użytkownika oparty na ikonach 
i kolorach

Animowane strzałki wskazujące kierunek
regulacji

Dwuosiowy detektor PSD 20 mm

Smukła konstrukcja

Akumulatory litowo-jonowe

Punkt środkowy zintegrowany w oprawie

Zintegrowane współrzędne kierunku

Inklinometr o wysokiej dokładności

Zintegrowany Bluetooth do
bezprzewodowej komunikacji między
wyświetlaczem a inteligentnym czujnikiem

Natychmiastowe sprawdzanie baterii w
trybie włączenia i wyłączenia



Płaskość kołowa

Płaskość prostokątna

Pomiary z FIXTURLASER NXA Geometry Flatness

Prostokątna płaskość na fundamencie maszyny.

Typowa aplikacja to pomiar płaskości kołnierza np. elementy wieży
turbiny wiatrowej i fundamentów.

Typowe zastosowania to pomiary m.in. łożyska maszyn i
fundamenty maszyn. W przypadku tego ostatniego
zastosowania szczególnie korzystne jest połączenie
pomiaru płaskości z osiowaniem wału podczas
instalowania maszyn wirnikowych. Przed
zainstalowaniem maszyny sprawdzamy powierzchnię
fundamentu pod kątem ewentualnych nierówności, tzw.
kontrolę wstępnego ustawienia.

Pomiar geometryczny, niezależnie od metody, rozpoczyna
się od konfiguracji obiektu pomiarowego. Po zakończeniu
rejestracji punktów pomiarowych uzyskasz podgląd
wyników pomiarów oznaczonych kolorami, co ułatwia ich
interpretację. Przechodząc do fazy regulacji procesu
pomiaru, masz podgląd na żywo ze strzałkami
wskazującymi orientację regulacji.

Konfiguracja

Regulacja na żywo

Wyniki pomiarów



Prostoliniowość z jednym punktem pomiarowym

Prostoliniowość z wieloma punktami (metoda kąta łuku)

Centryczność poprzez wielopunktowość (metoda 
zegarowa)Typowe zastosowania to pomiary prowadnic

maszynowych, łożysk liniowych i szyn prowadzących.

Typowe zastosowania to pełne pomiary obudów
łożyskowych w silnikach wysokoprężnych, sprężarkach
lub skrzyniach biegów.

Typowe zastosowania to pomiary centryczności w
obudowach łożysk, np. sprężarki, turbiny lub maszyny z
dzielonymi obudowami.

Pomiary obudów łożyskowych w obudowach
maszyn dzielonych.

Pomiary za pomocą FIXTURLASER NXA Geometry



Pakiety FIXTURLASER NXA Geometry

 T220

FIXTURLASER NXA Geometry Full R2

FIXTURLASER NXA Geometry Basic R2

 T21

Uzupełnij pakiety FIXTURLASER NXA Geometry, wybierając spośród następujących
nadajników FIXTURLASER:

 T110/T111

Jednostka główna

Czujnik/odbiornik R2

Uchwyt czujnika R2, cm3 60 mm

Obrotowa podstawa magnetyczna do uchwytu czujnika

Taśma miernicza, 5 m

2 szt. kątowych uniwersalnych narzędzi

Zasilacz z 2 szt. kabli zasilających US, EU

Zasilacz z 2 portami USB, przejściówkami i USB

kabel A-micro B, 1,5 m

Pamięć USB

Instrukcja obsługi FIXTURLASER NXA (GB)

Instrukcja obsługi geometrii FIXTURLASER NXA (GB)

Jednostka główna

2 szt. czujnika/odbiornika R2

2 szt. uchwytów do odbiorników R2, cc 60 mm

2 szt. obrotowych podstaw magnetycznych do uchwytu

czujnika 

Taśma miernicza, 5 m

2 szt. kątowych uniwersalnych narzędzi

Zasilacz z 2 szt. kabli zasilających US, EU

Zasilacz z 2 portami USB, przejściówkami i USB

kabel A-micro B, 1,5 m

Pamięć USB

Instrukcja obsługi FIXTURLASER NXA (GB)

Instrukcja obsługi geometrii FIXTURLASER NXA (GB)
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Do zastosowań takich jak centryczność,
płaskość i prostopadłość
Solidna konstrukcja zapewniająca
stabilność pomiaru i wysoką dokładność
pomiaru
Odległość pomiaru do 50 m
Śruba mikrometryczna do regulacji
obrotów wieżyczki
Wbudowane poziomice i śruby
mikrometryczne do regulacji nadajnika
laserowego
Nadajnik laserowy zasilany bateryjnie
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Do zastosowań takich jak
centryczność, płaskość i
prostopadłość 
Kompaktowa konstrukcja
zapewniająca stabilność pomiaru
Odległość pomiaru do 20 m
Ręczna regulacja wieżyczki
laserowej
Nadajnik zasilany bateryjnie
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Do aplikacji centryczności
Sztywna konstrukcja
zapewniająca stabilność pomiaru
Zasięg lasera do 50 m
Śruba mikrometryczna do
regulacji nadajnika laserowego w
poziomie i pionie
Zasilany baterią lub zasilaczem
AC

• 

• 
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FIXTURLASER ROP

Pakiet osprzętu full, ø 80 - 620 mm
(materiały niemagnetyczne)

FIXTURLASER Level Pryzmat kątowy

Pakiet osprzętu półotworowego, ø 80 - 750 mm
3 szt. ramion i magnesów, ø 180 - 300 mm
Oprawa odbiornika otworu, ø 80 - 300 mm
3 szt. ramion i magnesów, ø 300 - 600
Stół XY
Jednostka obrotowa do otworu niemagnetycznego
Oprawa z otworem niemagnetycznym, ø 290 - 400 mm
Oprawa niemagnetyczna z otworem, ø 400 - 620 mm
4 szt. prętów ø 10 mm, długość 60 - 120 mm

FIXTURLASER ROP to zasilany bateryjnie czujnik
przemieszczenia, który łączy się bezprzewodowo
przez Bluetooth z wyświetlaczem Fixturlaser NXA.
Może być używany do:
• sprawdzanie luzów łożysk
• sprawdzenie bicia osiowego i promieniowego na
kołnierzach
• pomiar podczas pozycjonowania elementów
maszyny.

FIXTURLASER Level to zasilany bateryjnie
dwuosiowy czujnik pomiarowy, który łączy się
bezprzewodowo przez Bluetooth z
wyświetlaczem FIXTURLASER NXA Pro.
To może być użyte:
• jako cyfrowa poziomica
• do poziomowania maszyn lub części maszyn
podczas instalacji
• do pomiaru skręcenia na prowadnicach
liniowych
• do pomiaru równoległości między
fundamentami maszyny.

Oprawa odbiornika otworu, ø 80 - 300 mm
4 szt. ramion do półotworu, 400 mm
Złącze rozprężne do otworu
Podstawa magnetyczna do profilu nadajnika
Jednostka obrotowa do otworu (materiały niemagnetyczne)
Płyta montażowa do jednostki obrotowej
4 szt. prętów ø 10 mm, długość 60 - 120 mm

Pryzmat kątowy służy do pomiaru
prostopadłości i równoległości wraz z
dowolnym nadajnikiem FIXTURLASER,
czujnikiem R2 i jednostką główną. Przydaje się
przy pomiarach np.:
• równoległość między dwiema prowadnicami
liniowymi
• prostopadłość kołnierzy
• prostopadłość między prowadnicami
liniowymi/elementami maszyny

Accessory kit
4 szt. przedłużek do pełnego otworu, ø 620 - 1500
mm (materiały niemagnetyczne)

Accessory kit
Wysięgniki do półotworu, ø 750 - 1500 mm

Akcesoria

Pakiety uchwytów do otworów FIXTURLASER NXA Geometry
Dostępne są dwa kompletne zestawy uchwytów do pomiarów centryczności otworów z pakietem geometrii
FIXTURLASER NXA. Każdy zestaw zawiera uchwyty do mocowania w otworach do różnych średnicach, od ø80 mm
do ø1700 mm. Dostępny jest również jeden zestaw akcesoriów dla każdego odpowiedniego pakietu mocowania
otworu.

FIXTURLASER ROP, FIXTURLASER Level i pryzmat kątowy zapewnią większą wszechstronność i unikalne
możliwości platformie FIXTURLASER NXA Geometry.



P.O. Box 7 SE - 431 21 Mölndal - SWEDEN 
Tel: +46 31 706 28 00 - Fax: +46 31 706 28 50 
E-mail: info.se@acoem.com - www.fixturlaser.com 

Czujnik/odbiornik R2
Temperatura pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)
Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Waga: 116g (4,1 uncji)
Wymiary: 57 x 50 x 40 mm (2,2 x 2,0 x 1,6 cala)
Rozmiar detektora: 20 mm x 20 mm (0,8 cala x 0,8 cala)
Dokładność pomiaru: 1% ± 3 µm
Rozdzielczość detektora: 1 µm
Detektor: 2-osiowy PSD
Komunikacja bezprzewodowa: klasa 1
Urządzenie nadawczo-odbiorcze Bluetooth z funkcją multi-drop
Zasięg komunikacji: 10 m (33 stopy)
Czas pracy: 12 godzin ciągłego użytkowania

Wyświetlacz
Temperatura pracy: od -10 do 50°C (od 14 do 122°F)
Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Waga: 1,2 kg (2,6 funta) z baterią
Wymiary: 124 mm x 158 mm x 49 mm (4,9 cala x 6,2 cala)
x 1,9 cala)
Ochrona środowiska: P 65 (Pyłoszczelna i chroniona)
przed strumieniami wody)
Rozmiar wyświetlacza: przekątna 6,5” (165 mm) (133 x 100 mm)
Czas ładowania baterii (system wyłączony, temperatura pokojowa):
1 godzina ładowania – 5 godzin czasu pracy
Czas pracy: 10 godzin ciągłego użytkowania (przy 50% LCD)
podświetlenie)

Ograniczona dożywotnia gwarancja! Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
z lokalnym sprzedawcą.

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

Nadajnik T110/111 (bateria lub zasilacz sieciowy)
Temperatura pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)
Temperatura przechowywania: -20 do 70°C (-4
do 158°F)
Waga: 1100g
Klasa lasera: Klasa 2
Wymiary: 60 x 60 x 140 mm (2,4 x 2,4 x 5,5 cala)
Odległość pomiaru: do 50 metrów (164 stóp)
Zasilanie: 2 baterie typu LR6
Czas pracy: 15 godzin ciągłego użytkowania

T21 Transmitter 
Temperatura pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)
Temperatura przechowywania: -20 do 70°C (-4 do
158°F)
Waga: 1150g
Klasa lasera: Klasa 2
Wymiary: 100 x 103 x 109 mm (3,9 x 4,1 x 4,3 cala)
Odległość pomiaru: do 20 metrów (66 stóp)
Płaskość przemiatania lasera: ±0,02 mm/m
Rozdzielczość poziomnicy: 0,3 mm/m
Dokładność pryzmatu kątowego: ±0,02 mm/m
Zasilanie: 2 baterie typu LR6
Czas pracy: 15 godzin ciągłego użytkowania

T220 Transmitter 
Temperatura pracy: 0 do 50°C (32 do 122°F)
Temperatura przechowywania: -20 do 70°C (-4 do
158°F)
Waga: 3500g
Klasa lasera: Klasa 2
Wymiary: 175 x 175 x 115 mm (6,9 x 6,9 x 4,5 cala)
Odległość pomiaru: do 50 metrów (164 stóp)
Płaskość przemiatania lasera: ±0,02 mm/m
Rozdzielczość poziomic: 0,02 mm/m
Dokładność pryzmatu kątowego: ±0,02 mm/m
Zasilanie: 4 baterie typu LR6
Czas pracy: 15 godzin ciągłego użytkowania

ACOEM AB is a global player and leader in developing in-
novative, user-friendly equipment for shaft alignment. By
helping industries worldwide to become perfectly aligned,
and eliminating anything that might not be, we minimize
unnecessary wear and production stoppages. This will ul-
timately make our customers more profitable and our
envi- ronment more sustainable.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FIXTURLASER NXA Geometry

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


