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GuideU 
Nasz graficzny interfejs użytkownika, Twój przewodnik
po pomiarach

Wbudowane podwójne
inklinometry do wykrywania
luzów i uzyskiwania wartości
kątowych podczas pomiaru w
ustawieniu poziomym

Cyfrowe przetwarzanie
sygnału mniej wrażliwe na
światło otoczenia, ulepszone
odrzucanie plam bocznych i
wykrywanie krawędzi

Animowane strzałki wskazujące orientację
regulacji i wielkość niewspółosiowości Uszczelniona gumowana

obudowa IP65

Najcieńsze inteligentne czujniki na
rynku

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 EVO.

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
błędny odczyt dla mniej doświadczonych użytkowników i
zapewnia łatwy dostęp podczas całego pomiaru za pomocą
systemu EVO

Całkowicie cyfrowe narzędzie
Fixturlaser jako pierwszy zastosował cyfrową technologię CCD w tego rodzaju
czujnikach, a tym samym jako pierwszy wprowadził na rynek cyfrowy system
osiowania wałów.
Dzięki 30-milimetrowemu detektorowi CCD możesz uzyskać niezrównaną
powtarzalność wraz z wyjątkową precyzją osiowania, niezależnie od oświetlenia
otoczenia i środowiska pomiarowego. Przewaga nad starszą analogową
technologią PSD jest niezrównana pod względem możliwości filtrowania i
udoskonalania danych pomiarowych.
Kolejną zaletą jest rozmiar czujników, które są bardzo kompaktowe, mają tylko 33
mm grubości, dzięki czemu można je łatwo dopasować nawet do ciasnych
przestrzeni.

Oparty na ikonach i oznaczony kolorami interfejs użytkownika 
interfejs użytkownika 

Duże cyfrowe czujniki czujnikowe
30 mm zdolne do obsługi długich
odległości pomiarowych i dużych

błędów niewspółosiowości
kątowej

Zintegrowany Bluetooth do
komunikacji bezprzewodowej

między jednostką główną a
inteligentnymi czujnikami

Natychmiastowa kontrola baterii

Błyskawiczne sprawdzenie baterii – zarówno w
trybie włączonym, jak i wyłączonym

30 mm cyfrowy czujnik czujnika +
laser liniowy eliminują nierówne
osiowanie, krótki czas konfiguracji



Inteligencja osiowania
Technologia krawędzi zapewniająca
innowacyjne osiowanie wałów

• grafika 3D
• Podwójny czujnik cyfrowy z widocznymi laserami
liniowymi
• Komunikacja bezprzewodowa między jednostką
główną a inteligentnymi czujnikami
• Inklinometry w obu inteligentnych czujnikach

Firma ACOEM zrealizowała to jako pierwsze w branży,
wprowadzając ekrany dotykowe w 1996 roku, a my
utrzymaliśmy tę przewagę, kontynuując wprowadzanie
przełomowych technologii, które obejmują bycie
pierwszym na rynku dzięki:

VertiZontal 

Technologia czujników

Prostota w Twoich rękach

Wybierz swój widok za pomocą
opcii przerzucania ekranu
– Wybierz swój widok za pomocą przerzucania ekranu
Mylisz się, gdy jednostka główna nie pokazuje urządzenia pod tym samym kątem
co twoje? Nie ma problemu, na to też mamy rozwiązanie – opcję Screen Flip.
Pozwala zobaczyć konfigurację maszyny z rzeczywistego widoku, jaki masz na
maszynę.

– Acoem opracował adaptacyjny interfejs użytkownika, tj. interfejs użytkownika, który faktycznie
podpowiada, co robić w oparciu o wyniki pomiarów. Dzięki funkcji VertiZontal Moves
wprowadziliśmy jedną z najbardziej innowacyjnych i oszczędzających czas funkcji w świecie
osiowania wałów. Adaptacyjny interfejs użytkownika pokazuje, ile trzeba wyregulować
niewspółosiowej maszyny, dodając lub usuwając podkładki regulacyjne przy stopach maszyny.
Kontynuując pomiar, nie musisz już dokonywać ponownego pomiaru pomiędzy regulacją pionową i
poziomą podczas procesu regulacji. Następująca regulacja pozioma jest natychmiast wykonywana
z wyświetlonymi wartościami rzeczywistymi.

– Zdecydowaliśmy się na zastosowanie w naszych czujnikach technologii CCD, technologii
cyfrowej powszechnie stosowanej we wszystkich aparatach cyfrowych.
Przewaga nad starszą analogową technologią PSD jest niezrównana pod względem możliwości
filtrowania i udoskonalania danych pomiarowych. Dzięki temu czujnikowi CCD drugiej generacji
klasy naukowej możemy teraz uzyskać niezrównaną powtarzalność wraz z doskonałymi wynikami,
niezależnie od oświetlenia otoczenia i środowiska pomiarowego. 
Dzięki dwóm wysokowydajnym inklinometrom w każdej głowicy i ulepszonym algorytmom
zapewniamy precyzyjne osiowanie na zupełnie nowym poziomie.

EVO to ewolucja prostoty.
Jest to produkt bez dodatków i zbędnych ozdobników. Pozostaje wierny naszym podstawowym wartościom: prostocie,
przyjazności dla użytkownika i innowacyjnym technikom. EVO oferuje kompaktowy wyświetlacz z 5” kolorowym ekranem
dotykowym. Jest smukły i wyważony, dzięki czemu możesz trzymać go w jednej ręce, a drugą możesz swobodnie dotykać ikon na
ekranie i obracać wałkami.
Posiada przejrzysty i oznaczony kolorami graficzny interfejs użytkownika, który pomaga konserwatorowi przez cały proces
pomiaru i osiowania bez żadnych kłopotów i stresu. EVO jest dostarczany z obszernym pakietem osiowania wałów, w tym z funkcją
Feetlock, która jest przydatna w sytuacjach maszyn bazowych/śrubowych.



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 

EVO zawsze pokaże dokładną pozycję maszyny.
Bez wątpienia, bez zgadywania, dzięki kolejnej z naszych pierwszych w
branży technologii, zastosowaniu dwóch inteligentnych czujników z
wiązkami laserowymi i inklinometrów monitorujących obie pozycje
wału jednocześnie. Czy przerwałeś wiązkę lasera? Lub przesunąłeś
pozycję maszyny poza zasięgiem detektora? To żaden problem, nasze
inteligentne czujniki wznowią pracę ze zaktualizowanym położeniem
maszyny i zawsze będą dostarczać Ci aktualne wartości.
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EVO - KOMPLETNY SYSTEM
Waga (wraz ze wszystkimi standardowymi częściami): 5,4 kg (11,9 lbs)

1. Jednostka główna
2. Wsporniki wału S3 kompletne
w tym 4 pręty, 150 mm łańcuch, 470 mm
3. Kompletne wsporniki wału M3
w tym 4 pręty, 150 mm łańcuch, 470 mm
4. Kabel USB
5. Kabel zasilający
6. Taśma miernicza 5 m
7. Łańcuch 8 mm (L 970 mm)
8. Zasilanie 4 porty USB

Odwracanie ekranu
Wybierz Screen Flip w ustawieniach, aby zobaczyć konfigurację maszyny 
z rzeczywistego widoku/kąta, jaki masz w danej chwili.

 
Funkcja wznowienia 
Wyjątkowa funkcja zarządzania energią, która umożliwia odebranie miejsca, w
którym byłeś w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu.

Zarządzanie pamięcią
Nazwij raport z osiowania i pomiaru i zapisz go w Menedżerze pamięci. W Fixturlaser
EVO masz możliwość zapisania do 1200 raportów pomiarowych. Można je również
łatwo przenieść do komputera PC za pomocą kabla USB.

Poziome osiowanie wału
Określ i skoryguj względne położenie dwóch sprzężonych, zamontowanych poziomo
maszyn. Po wyosiowaniu środek obrotu ich odpowiednich wałów będzie
współliniowy.
Pionowe osiowanie wału
Określ i skoryguj względne położenie dwóch maszyn montowanych
pionowo/kołnierzowo. Po wyrównaniu środek obrotu ich odpowiednich wałów
będzie współliniowy.
Softcheck™ 

Softcheck™ sprawdza, czy występuje stan kulawych łap, tj. kiedy silnik nie spoczywa

mocno na wszystkich łapach.

Wartości docelowe
Wstępnie ustawienie wartości docelowe przed rozpoczęciem prac osiowania po
określeniu rozszerzalności temperaturowej maszyny.
Feetlock™ 
Rozwiązanie do rozwiązywania nierówności maszyn przykręcanych do podstawy
i/lub przykręcanych śrubami.

True Live
Zawsze znasz pozycję swojej maszyny dzięki
systemowi wyrównania EVO

In the case

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:

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

JEDNOSTKA GŁÓWNA 
Waga: 0.36 kg (12,8 oz) 
Wymiary: 103mm x 181mm x 29 mm 
(4,0 in x 7,1 in x 1,1 in) 
Ochrona środowiska: IP 65
Rozmiar jednostki głównej: przekątna 5 cali (127 mm, 5,0 cali)
(111 x 63 mm, 4,3 x 2,5 cala)
Czas pracy: 8 godzin ciągłego użytkowania

 JEDNOSTKI TD
Waga: M3 212 g (7,5 uncji) S3 188 g (6,6 uncji)
Wymiary: 92mm x 77mm x 33mm (3,6 cala x 3,0 cala x 1,3 cala)
Ochrona środowiska: IP 65
Odległość pomiaru: do 10 m
Detektor: czujnik cyfrowy drugiej generacji
Długość detektora: 30 mm (1,2 cala)
Rozdzielczość detektora: 1 µm (0,04 mils)
Dokładność pomiaru: 0,3% ± 7 µm (0,3% ± 0,27 mils)

 WSPORNIKI WAŁU
Średnica wału:

Pręty: 
 

Ø 25 – 175 mm (1 cal – 6,9 cala)
Z łańcuszkiem przedłużającym
Ø 25 – 450 mm (1 cal – 18 cali)
4 szt d=10 mm (0,4in) L=100 mm (4in)
 


