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1.1 

WITAMY W NASZYM ŚWIECIE 

 

ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE 

 

Od prawie 40 lat ACOEM pomaga przemysłowi
na całym świecie osiągnąć bardziej opłacalną
i zrównoważoną produkcję. Doszliśmy do
miejsca, w którym dziś jesteśmy, dzięki
odwadze myślenia poza normą i podążania
nieco niekonwencjonalnymi ścieżkami.
Mieliśmy odwagę popełniać błędy i znajdować
nowe kierunki. Dzięki naszej determinacji,
ambicji i wiedzy staliśmy się globalnym
graczem i liderem w dziedzinie innowacyjnych,
przyjaznych dla użytkownika rozwiązań
w zakresie niezawodności.

Podczas naszej prawie 40-letniej pracy w tej
branży, zbadaliśmy, udoskonaliliśmy
i przetestowaliśmy więcej niż ktokolwiek inny.
Niektórzy mogą powiedzieć, że jesteśmy
nieuleczalnymi innowatorami, a inni,
że jesteśmy bardzo ukierunkowani. Oboje
pewnie mają rację. Gdybyśmy nie byli oddani
i ambitni, nie bylibyśmy pierwszymi w dziedzinie  

laserowego osiowania, którzy mają ekran 
dotykowy. Nie bylibyśmy też pionierami
w stosowaniu laserów widzialnych i podwójnych 
głowic pomiarowych. Nie bylibyśmy też 
pierwszymi, którzy wprowadzili bezprzewodowy 
czujnik drgań do diagnostyki maszyn. Obecnie 
jesteśmy pierwszymi, którzy zapewniają 
połączone rozwiązanie w zakresie osiowania
i diagnostyki na standardowych urządzeniach 
mobilnych.

Przez lata nauczyliśmy się nigdy nie iść na 
kompromis w kwestii jakości i nieustannie 
poszukujemy nowych, niezbadanych
możliwości łącząc zaawansowaną technologię 
z designem i funkcjonalnością. Dzięki temu 
staliśmy się wiodącym innowatorem w naszej 
branży. Nie tylko minimalizujemy zużycie, 
przestoje w produkcji i koszty, ale także 
pomagamy chronić środowisko. Zasoby 
naturalne są w niedoborze i jeśli możemy 
przyczynić się do bardziej zrównoważonego 
świata, czyniąc go nieco prostszym, nie 
moglibyśmy być szczęś liwsi.



1.2 

PRAWDZIWE ZAANGAŻOWANIE 

 

 
 

CZYSTA FUNKCJONALNOŚĆ 

Jednym z powodów naszego sukcesu jest 
nasze silne zaangażowanie. Zadbaliśmy o to, 
aby pozostać uważnymi, aby stale podążać 
za potrzebami rynku. Nasi wykwalifikowani 
pracownicy i oddani dealerzy w ponad
70 krajach są bez wątpienia naszym 
najważniejszym atutem. Satysfakcja i duch 
zespołu mają dla nas szczególne znaczenie
i są niezmiennie na szczycie naszej listy 
priorytetów. Dzięki doświadczeniu z wielu 
branż i procesów produkcyjnych, jesteśmy
w pełni świadomi problemów i potrzeb 
naszych klientów końcowych. Jesteśmy 
pasjonatami tego, co robimy i kierujemy się 
chęcią wyeliminowania w branży na całym 
świecie wszystkiego, co może być nawet
w niewielkim stopniu nie na miejscu. 

Nasz design i przyjazność dla użytkownika są 
starannie splecione. W miarę jak opracowujemy 
nowe produkty, stają się one również czystsze, 
inteligentniejsze, bardziej funkcjonalne
i wytrzymałe. Środowisko przemysłowe jest 
wymagające, nieskończenie trudniejsze do 
pracy i nieuchronnie podlega presji czasu.
Nie ma tu miejsca na sprzęt z niepotrzebnymi 
funkcjami, skomplikowanymi interfejsami i taki, 
który trudno złożyć.

Użyteczność i przyjazność dla użytkownika 
oznacza wszystko, nie tylko dla nas, ale także 
dla naszych klientów. Zaprojektowaliśmy 
produkty, które są łatwe do nauczenia i mogą 
być szybko włączone. Usuwając nieistotne 
funkcje, czynimy życie łatwiejszym dla naszych 
użytkowników - i prawdopodobnie nieco 
trudniejszym dla naszej konkurencji.



1.3 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO

 

Prawa do korzystania z oprogramowania w tym 
produkcie są oferowane wyłącznie pod 
warunkiem, że użytkownik zgadza się na 
wszystkie warunki podane poniżej, tj. umowę 
użytkownika końcowego. Korzystając z tego 
produktu, użytkownik zgadza się na
przestrzeganie tej umowy. Jeśli nie akceptujesz 
tej umowy, jedynym środkiem zaradczym jest 
zwrot całego nieużywanego produktu, sprzętu
i oprogramowania, niezwłocznie do miejsca 
zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Użytkownik otrzymuje pojedynczą licencję na 
użytkowanie oprogramowania zawartego w tym 
produkcie. Użytkowanie jest dozwolone tylko na 
sprzęcie, na którym został zainstalowany
w momencie zakupu. Oprogramowanie nie 
może być usunięte ze sprzętu.
Oprogramowanie zawarte w systemie jest 
własnością grupy ACOEM, wszelkie kopiowanie 
i redystrybucja są surowo zabronione.

Modyfikacja, demontaż, inżynieria wsteczna lub 
dekompilacja systemu lub jakiejkolwiek jego 
części jest surowo zabroniona. 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji: 
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, ACOEM i jego dostawcy 
dostarczają oprogramowanie zawarte w tym 
produkcie „tak jak jest” i ze wszystkimi wadami,
i niniejszym zrzekają się wszelkich innych 
gwarancji wyrażonych, domniemanych lub 
ustawowych.

Ograniczona odpowiedzialność: Żadna
odpowiedzialność nie może przekroczyć ceny 
produktu, a jedynym środkiem zaradczym, jeśli 
takowy istnieje, jest prawo do zwrotu i refundacji.

ACOEM lub jego dostawcy, w maksymalnym 
zakresie dozwolonym przez obowiązujące 
prawo, nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, 
karne i wynikowe szkody wynikające
z użytkowania systemu lub jakiejkolwiek 



1.4 

 

  

jego części, autoryzowanego lub
nieautoryzowanego.
    
Siedziba grupy ACOEM znajduje się w Lyonie 
we Francji. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie acoem.com 



 

2.1 

DEKLARACJA
ZGODNOŚCI  

Rodzaj sprzętu  

  
 

 

ACOEM 

 

Oznaczenie(-a) typu/Nr modelu(-ów) 

1-1216 M7 
1-1217 S7 
1-1063 P1 
 

 

ACOEM AB  
Box 7  
SE-431 21 Mölndal 
Szwecja  

Tel: +46 31 7062800 
Faks: +46 31 7062850 

 

 

 

 

Zgodność z
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych
2014/53/UE
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(WEEE) 2012/19/WE
Ograniczenie stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji (RoHS) 2011/65/UE
Dyrektywa 2006/66/UE w sprawie baterii
Dyrektywa 2001/95/WE o oznakowaniu CE

Narzędzie do osiowania

Nazwa marki lub znak towarowy

Nazwa producenta, adres, numer telefonu
i faksu
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EN 61000-6-3:2007. 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, 
-6, -11. 

EN 61010-1:2010 

ISO9001:2015 Nr ref./Wydany przez: DNV 
Certyfikacja AB Numer certyfikatu 2009-SKM-
AQ-2704/2009-SKM-AE-1419. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowano następujące normy i/lub
specyfikacje techniczne, które są zgodne
z dobrą praktyką inżynierską w zakresie
bezpieczeństwa obowiązującą w EOG:

Norma/sprawozdanie z badań/techniczna
dokumentacja konstrukcyjna/dokument
normatywny

Laser jest sklasyfikowany zgodnie z normą
międzynarodową IEC-60825-1:2014, normą
USA FDA 21 CFR, rozdział 1, część 1040.10
i 1040.11, z wyjątkiem odstępstw zgodnie
z zawiadomieniem o laserze nr 50, z dnia
24 czerwca 2007 r.

Urządzenie bezprzewodowe jest zgodne
z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest
uzależnione od spełnienia dwóch
następujących warunków:
(1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń, oraz
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie
odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia,
które mogą powodować niepożądane działanie. 
 



 

2.3 

Dodatkowe informacje 

 

Data i miejsce wydania   

Mölndal 2020-04-16 
 

Podpis osoby upoważnionej  

 

Hans Svensson, Dyrektor Zarządzający 

 

  

Produkt został oznaczony znakiem CE
w 2020 roku.

Jako producent oświadczamy na naszą
wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie
jest zgodne z postanowieniami wyżej
wymienionych dyrektyw.
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3.1 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

 

  

Zachowaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji
bezpieczeństwa i obsługi produktu. Przestrzegaj
wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na 
produkcie i w instrukcji obsługi.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności
i instrukcji obsługi może spowodować obrażenia
ciała, pożar i uszkodzenie urządzenia.

Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie używaj
urządzenia w sposób inny niż wyjaśniony
w instrukcji obsługi. ACOEM AB nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za takie użytkowanie. 

Nie montuj urządzeń na pracujących
maszynach i podejmij wszystkie
odpowiednie środki, aby zapobiec
niezamierzonemu uruchomieniu
maszyn. Upewnij się, że w pełni
przestrzegasz wszystkich
odpowiednich procedur wyłączania,
środków bezpieczeństwa i przepisów
w miejscu pracy oraz lokalnych
przepisów dotyczących
bezpieczeństwa w środowisku
maszyn.



 

3.2 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOTYCZĄCE LASERA

 

 

 

 

 

UWAGA!  

 

 

 

W systemie zastosowano diody laserowe
o mocy < 1,0 mW.
Klasyfikacja lasera to klasa 2.

Klasa 2 jest uważana za bezpieczną dla jej
przeznaczenia, przy czym wymagane są jedynie
niewielkie środki ostrożności. Są to:

• Nigdy nie patrz bezpośrednio w nadajnik
  laserowy.

• Nigdy nie świeć laserem bezpośrednio
  w oczy innych osób.

UŻYCIE ELEMENTÓW
STERUJĄCYCH, REGULACJI
LUB WYKONANIE PROCEDUR
INNYCH NIŻ OKREŚLONE
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
MOŻE SPOWODOWAĆ
NIEBEZPIECZNE NARAŻENIE
NA PROMIENIOWANIE. 



 

3.3 

Twój system spełnia wymagania zawarte w:
 

•  IEC-60825-1:2007 

•  Norma brytyjska  BS EN 60825-1 

•  DIN EN 60825-1 

•  USA FDA Norma 21 CFR, rozdział 1,
część 1040.10 i 1040.11 
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ZASILANIE  

 

 

Czujniki zasilane są z wysoko pojemnych
baterii Li-Ion zamontowanych w czujnikach
lub z zewnętrznego zasilacza.

Czujniki (M7 i S7) można podłączyć do ich
ładowarki i ładować je leżące w etui. Ważne
jest, aby podczas ładowania pokrywa obudowy
była otwarta, a ładowarka umieszczona poza
obudową, w przeciwnym razie system nie
będzie ładowany prawidłowo i może ulec
uszkodzeniu.

Nie narażaj zasilacza na działanie deszczu
lub wilgoci. 

Po zakończeniu ładowania zawsze odłączaj
ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Pozostawienie przez dłuższy czas wyświetlacza
lub jednostki pomiarowej z pustą baterią może
spowodować zmniejszenie pojemności baterii
lub nawet jej uszkodzenie.

Jeśli system nie jest używany przez dłuższy
czas, naładuj baterie do około 50-75% przed
przechowywaniem systemu, jeśli jest
przechowywany powtarzaj tę czynność
co 3-4 miesiące (w razie potrzeby).

Podczas użytkowania w typowych warunkach
bateria zachowuje dobrą pojemność przez
około 2- 3 lata, zanim będzie wymagała
wymiany. Skontaktuj się z przedstawicielem
handlowym w celu wymiany baterii.

Baterie zawierają układy zabezpieczające do
bezpiecznej współpracy z urządzeniem
wyświetlającym. Dlatego urządzenie może być
używane tylko z bateriami Li-Ion dostarczanymi
przez ACOEM.

Nieprawidłowa wymiana baterii może
spowodować uszkodzenia i ryzyko obrażeń
ciała.
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OSTRZEŻENIE! 

 

 

 

 

 

 

  

WYMIANA BATERII POWINNA
BYĆ WYKONYWANA WYŁĄCZNIE
PRZEZ AUTORYZOWANYCH
PRZEDSTAWICIELI FIRMY ACOEM.

UŻYCIE JAKICHKOLWIEK INNYCH
BATERII NIŻ TE DOSTARCZONE
PRZEZ ACOEM SPOWODUJE
POWAŻNE USZKODZENIE
CZUJNIKA I MOŻE SPOWODOWAĆ
RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA! 

Z wszelkimi bateriami obchodź się ostrożnie. 
Baterie stwarzają zagrożenie poparzeniem
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się 
z nimi. Nie demontuj i trzymaj z dala od źródeł 
ciepła. Z uszkodzonymi lub wyciekającymi 
bateriami obchodź się ze szczególną 
ostrożnością. Pamiętaj, że baterie mogą 
szkodzić środowisku. Utylizuj baterie zgodnie 
z lokalnymi przepisami, w razie wątpliwości 
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem 
handlowym.

Używaj tylko zewnętrznych zasilaczy 
dostarczonych przez ACOEM do użytku
z czujnikami. Używanie innych zasilaczy
może spowodować uszkodzenie urządzenia
i obrażenia ciała.



 

3.6 

ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

 
 

Czujniki wyposażone są w bezprzewodowe 
odbiorniki Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania
z bezprzewodowych odbiorników danych 
upewnij się, że w miejscu pracy nie ma 
żadnych ograniczeń dotyczących korzystania
z odbiorników.

Przed użyciem bezprzewodowych
odbiorników upewnij się, że
w danym miejscu nie ma żadnych
ograniczeń dotyczących korzystania
z odbiorników. Nie używaj na
pokładach samolotów. 



 

4.1 

PIELĘGNACJA 

PAKOWANIE  

 

 

 

CZYSZCZENIE 

 

System należy czyścić bawełnianą szmatką 
lub wacikiem zwilżonym łagodnym roztworem 
mydła, z wyjątkiem powierzchni detektora
i okna lasera, które należy czyścić alkoholem.

Aby zapewnić jak najlepsze działanie, otwory 
diody laserowej, powierzchnie detektora
i zaciski złącza powinny być wolne od smaru 
lub zanieczyszczeń.
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Nie używaj acetonu. 

 

DATA ROZBIEŻNOŚCI KALIBRACJI
 

Nasze przyrządy przechowują elektroniczną
datę ostatniej kalibracji przyrządu. Ze względu
na procesy produkcyjne i czas przechowywania,
data ta będzie się różnić od daty certyfikatu
kalibracji. Dlatego też ważna jest data na
certyfikacie kalibracji, która wskazuje, kiedy
należy przeprowadzić kolejną kalibrację. 

Nie używaj papierowej chusteczki, która może
porysować powierzchnię detektora.

Łańcuchy na wspornikach V są dostarczane
na sucho. Jeśli system jest używany
w środowisku silnie korozyjnym, łańcuchy
powinny być naoliwione. 



 

5.1 

APLIKACJE 

 

 

 

Wstępne osiowanie 

 

  

  

W systemie AT mogą być dostępne
następujące aplikacje.

Osiowanie wału poziomego 

Osiowanie wału pionowego

Pobierz aplikacje z Google Play lub App Store. 

Aplikacja do osiowania wału poziomego
i aplikacja do osiowania wału pionowego 
współpracują z czujnikami M7 i S7.

Aplikacja do wstępnego osiowania
współpracuje z sondą rozbiegową P1.

Dostępne aplikacje i funkcje zależą
od wybranych pakietów produktów.
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WSTĘP  

 

 

 

 

 

  

OSIOWANIE WAŁÓW
MASZYN POZIOMYCH

Osiowanie wałów: Określ i wyreguluj
względne położenie dwóch połączonych
maszyn, np. silnika i pompy, tak aby
środki obrotowe wałów były współliniowe,
gdy maszyny pracują w normalnych
warunkach eksploatacyjnych. Korekta
osiowania wałów poziomych odbywa się
poprzez przesunięcie przedniej i tylnej pary
stóp jednej maszyny, w pionie i poziomie,
aż do ustawienia wałów w zadanych
tolerancjach. W systemie dostępna jest
tabela tolerancji. 
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System posiada dwie jednostki pomiarowe,
które umieszcza się na każdym wale za pomocą
mocowań dostarczanych wraz z systemem.

Po obróceniu wałów do różnych pozycji 
pomiarowych, system oblicza względną 
odległość pomiędzy dwoma wałami w dwóch 
płaszczyznach. Do systemu wprowadzane są 
odległości pomiędzy dwoma płaszczyznami 
pomiarowymi, odległość do sprzęgła oraz 
odległości do stóp maszyny. W polu
wyświetlacza pojawia się wówczas aktualny 
stan wyrównania wraz z pozycją stóp. 
Regulacja maszyny może być dokonywana 
bezpośrednio, zgodnie z wyświetlanymi 
wartościami.

Wyniki wyrównania można zapisać do 
dalszych celów dokumentacyjnych.
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Przed udaniem się na miejsce sprawdź:  

•  Jakie są wymagane tolerancje?  

•  Jakieś przesunięcia dla ruchów
dynamicznych?

 

•  Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące
montażu układu pomiarowego? 

•  Czy istnieje możliwość obrócenia wałów? 

•  Jaki rozmiar podkładki jest potrzebny?  

•  Sprawdź, czy maszyna ma odpowiednią
temperaturę do osiowania. 

•  Usuń stare zardzewiałe podkładki
(sprawdź, czy możesz je usunąć). 

•  

•  Sprawdź warunki miękkiej stopy. 

•  Luz mechaniczny.  

•  

FUNKCJE WSTĘPNEGO OSIOWANIA

Aby uzyskać jak najlepsze warunki do osiowania
wału, konieczne jest przeprowadzenie kilku
kontroli przed osiowaniem. W wielu przypadkach
konieczne jest wykonanie tych kontroli w celu
uzyskania precyzyjnego osiowania. Często
niemożliwe jest osiągnięcie pożądanych
wyników osiowania, jeśli nie przeprowadzi się
kontroli wstępnego osiowania.

Przed ustawieniem systemu osiowania na 
maszynie sprawdź stan podstawy maszyny, 
śruby i podkładki. Sprawdź również, czy istnieją 
jakieś ograniczenia w ustawianiu maszyny
(czy np. jest wystarczająco dużo miejsca, aby 
przesunąć maszynę).

Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej, istnieją 
pewne warunki, które należy wziąć pod uwagę:

Sprawdź zespół sprzęgła i poluzuj śruby
sprzęgła.

Sprawdź sprzęgło i bicie wału. 
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•  Odkształcenie rur. 

•  Wyrównanie zgrubne. 

•   

 

 

 

 

  

Sprawdź szczelinę sprzęgła (osiowość).

Aplikacja do wstępnego osiowania może być
używana do kilku kontroli wstępnego osiowania.

Istnieje również funkcja Softcheck w aplikacji
do osiowania wałów poziomych. 
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URUCHOMIENIE 

Włącz tablet.  

 
 

 

Ustawienia. 

  

Włącz czujniki.

Włącz aplikację do osiowania
wałów poziomych.

Przejdź do ustawień dotyczących podłączenia
czujników, jeśli nie są one jeszcze podłączone.

Ustawienia zostały opisane w końcowej części
rozdziału. 
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MONTAŻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czujnik oznaczony „M” powinien być
zamontowany na maszynie ruchomej, a czujnik
oznaczony „S” na maszynie stacjonarnej.
Czujniki montuje się na ich wspornikach V
i umieszcza przodem do przodu po każdej
stronie sprzęgła.

Trzymaj uchwyt V w pozycji pionowej
i zamontuj go na wałach obiektu pomiarowego.

Podnieś otwarty koniec łańcucha, napnij go tak,
aby usunąć luz i przymocuj go do haka.
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Mocno napnij łańcuch za pomocą śruby
napinającej. Użyj dostarczonego narzędzia
napinającego. Nie dokręcaj zbyt mocno.
Jeśli średnica wału jest zbyt duża, łańcuchy
można przedłużyć za pomocą łańcuchów
przedłużających.

Wyreguluj wysokość czujnika przesuwając go
na słupkach, aż do uzyskania linii widzenia
dla obu laserów. Zabezpiecz jego pozycję,
blokując oba zaciski z tyłu obu urządzeń.
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KONFIGURACJA MASZYNY 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na ekranie pojawia się ruchoma maszyna.

Światła drogowe pokazują kolor zielony,
gdy laser trafia w detektor.

Wartości czujników można powiększyć,
dotykając ich.

Wybierz, aby wprowadzić odległości i tolerancje
lub wybierz z listy maszyn wstępnie
zdefiniowaną maszynę lub zlecenie pracy.

Dotknij ikony odległości, aby
wprowadzić odległości i tolerancję.

Dotknij ikony listy maszyn, aby
wybrać wstępnie zdefiniowaną
maszynę lub zlecenie robocze.

Możliwe jest również przejście do ekranu
konfiguracji, w celu skonfigurowania maszyny.

Przejdź do ekranu konfiguracji.
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Wprowadź tolerancje 

 

Mierzenie i wprowadzanie odległości

Musisz podać wszystkie odległości. Odległość
między czujnikami, odległość między środkiem
sprzęgu a czujnikiem M, odległość między
czujnikiem M a pierwszą parą stóp oraz
odległość między pierwszą a drugą parą stóp. 

Tolerancje osiowania zależą w dużym stopniu
od prędkości obrotowej wałów. Osiowanie
maszyn powinno być wykonane w granicach
tolerancji producenta.

Podana tabela może być pomocna, jeśli nie
określono tolerancji. Możliwe jest również
wprowadzenie niestandardowych tolerancji.

Tolerancje to maksymalne dopuszczalne
odchylenia od wartości pożądanych.

Tabela tolerancji w trybie mm 
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Potwierdź. 

 
 

 
Tryb edycji dla niestandardowych tolerancji  

 

  

Tabela tolerancji w trybie calowym

Wybierz tolerancję, która ma
być użyta w osiowaniu, dotykając
jej pola wyboru po lewej stronie.

Dotknij ikony edycji,
aby wprowadzić i edytować
niestandardowe tolerancje. 
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LISTA MASZYN 

 

Lista maszyn pokazuje wstępnie zdefiniowane
maszyny i zlecenia pracy.

Zlecenia robocze wymagają połączenia
z platformą ACOEM Augmented Mechanics.
(Zobacz Ustawienia i Synchronizacja
w chmurze na końcu tego rozdziału).

Listę maszyn można uporządkować
w zależności od statusu każdej kolumny,
dotykając nagłówka kolumny.

Na przykład: Aby przenieść wszystkie zaległe
zlecenia, które muszą być pilnie obsłużone, 

na górę listy, kliknij nagłówek kolumny
zlecenia pracy.
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Raport w formacie PDF. 

 
Usuń maszynę.  

 
Prześlij do chmury.  

 

Wstępnie zdefiniowane maszyny

Wstępnie zdefiniowane maszyny mogą być
tworzone w ekranie konfiguracji.

Wstępnie zdefiniowana maszyna jest
pokazywana z symbolem maszyny, nazwą
maszyny i datą utworzenia.

Dotknij maszyny, aby rozwinąć widok
i pokazać więcej szczegółów.

Potwierdź, aby zmierzyć
wybraną maszynę.

Inne opcje dostępne w widoku rozwiniętym.
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Zlecenia pracy 

 

 
 

 

 

Inne opcje dostępne w widoku rozwiniętym. 

 
Raport w formacie PDF. 

 

 

 
Prześlij do chmury. 

 

Zlecenie pracy jest wyświetlane z symbolem
statusu zlecenia, nazwą maszyny i terminem
płatności.

Dotknij zlecenia pracy, aby rozwinąć widok
i pokazać więcej szczegółów. 

Potwierdź, aby zmierzyć
wybrane zlecenie. 

Usuń zlecenie.

Zamknij zlecenie pracy.
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 Status zlecenia pracy 

 
 

 

 
 

 

 
 

Stan synchronizacji z chmurą 

 

 

 
 

 

 

 

  

Zlecenie pracy do realizacji,
nie rozpoczęte.

Zlecenie pracy wkrótce
po terminie (<1 tydzień).

Zlecenie pracy zamknięte.

Zaległe zlecenie pracy.

Oczekiwanie na synchronizację.

Zsynchronizowane.

Nie podłączono do chmury. 
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EKRAN KONFIGURACJI  

 

Odległości 

 

 
 

 

Wartości docelowe 

 

Otwiera wartości docelowe. 

Dodaj nową maszynę 

 
Lista maszyn 

 

Otwiera listę maszyn.  

Restart 

 
 

 

Otwiera okno
do wprowadzania odległości.

Tabela tolerancji

Otwiera tabelę tolerancji. 

Dodaje wstępnie
zdefiniowaną maszynę
do listy maszyn.

Usuwa wszystkie
wprowadzone dane
i ponownie uruchamia
aplikację.
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Sprzęgło  

 

Silnik   

 

 

 

 

 

Potwierdź 

 
 

 

 

 

  

Wybierz rodzaj sprzęgła.

Wł/wył standardowego
sprzęgła lub wałka
dystansowego i szczelin
sprzęgła.

Wybierz kolor silnika.

Szary, niebieski, zielony,
żółty lub czerwony.

Maszyna stacjonarna

Wybierz rodzaj
maszyny stacjonarnej.

Alternator, dmuchawa,
sprężarka odśrodkowa,
wentylator, skrzynia biegów,
sprężarka krzywkowa, pompa
lub maszyna nieokreślona. 

Potwierdza
konfigurację maszyny.
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SOFTCHECK™ 

 

 

 

 

 

Umieść czujniki w pozycji godziny 12.  

 

 

  

Przejdź do Softcheck, aby
sprawdzić stany miękkiej stopy.

Stan miękkiej stopy musi być skorygowany
zanim nastąpi osiowanie. Jeśli nie, wynik
pomiaru nie będzie miał żadnej wartości.
Ustalenie, czy mamy do czynienia ze stanem
miękkiej stopy jest mniej więcej niemożliwe
bez użycia jakiegoś narzędzia pomiarowego.
Aplikacja Softcheck sprawdza każdą stopę
i wyświetla wynik w mm lub mil. 

Należy wprowadzić wszystkie odległości,
przed sprawdzeniem czy nie ma miękkiej
stopy.

Sprawdź, czy wszystkie śruby stóp są
mocno dokręcone. 
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Pierwsza stopa. 

 

1. 

2. 

3. Zarejestruj wartość pomiaru.  

 
 

Powtórz procedurę przy pozostałych stopach. 

 

 

 

 

Rejestracja wartości pomiarowej

Aplikacja poprowadzi cię do poszczególnych
stóp.

Poluzuj całkowicie śrubę i odczekaj
kilka sekund.

Mocno dokręć śrubę, najlepiej za
pomocą klucza dynamometrycznego.

Dotknij ikony potwierdzenia.
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Wynik pomiaru i korekty  

 

 

 

 
 

 

 

  

Dokonaj niezbędnych korekt, a następnie
ponownie sprawdź każdą stopę (wartości
pokazują w przybliżeniu, ile podkładek jest
potrzebnych do wyeliminowania miękkiej stopy).
Ponowne pomiary można wykonać, dotykając
ikony ponownego pomiaru, aby ponownie
zmierzyć wszystkie stopy, lub dotykając
pojedynczej stopy, aby ponownie zmierzyć
tylko tę stopę. 

Zmierz ponownie wszystkie stopy.

Zmierz ponownie jedną stopę.

Wynik Softcheck można zapisać oddzielnie.

Dotknij ikony zapisu, aby zapisać
wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF).
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WARTOŚCI DOCELOWE 

 
(Wartości docelowe dostępne
są z ekranu konfiguracji).

Wstęp  

Producenci maszyn różnie definiują
rozszerzalność cieplną maszyn, ale w większości
przypadków można ją spotkać jako czynnik
celowego niewspółosiowości wyrażony
w przesunięciu równoległym i błędzie kątowym. 

 

Przejdź do Wartości docelowych,
aby wprowadzić wartości
docelowe.

Większość maszyn podczas pracy wydziela
pewną ilość ciepła. W najlepszym przypadku
zarówno maszyna napędzająca jak i napędzana 
są narażone w równym stopniu, co nie wymaga
wprowadzania wartości kompensacyjnych.
Jednak w niektórych zastosowaniach maszyna
napędzana jest albo bardziej gorąca,
np. pompa do gorącej cieczy, albo chłodniejsza
niż maszyna napędzająca.

Możesz wstępnie ustawić wartości docelowe
przed rozpoczęciem pracy nad osiowaniem.
Akceptowane wartości to wartości stóp oraz
wartości kąta i przesunięcia.

Wprowadzone wartości są wartościami
docelowymi. Wartości docelowe oznaczają,
że są to wartości, przy których maszyna
powinna być ustawiona, gdy nie pracuje
(stan zimny), aby uzyskać prawidłowe
ustawienie podczas pracy maszyny
(stan gorący).

Wybierz jeden z dwóch sposobów wyrażenia
wartości przesunięcia: Wartości stóp lub
wartości kąta i przesunięcia.
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Wartości stóp 

 

 

Dotknij pól wartości stóp. Wprowadź wartości
docelowe dla stóp w mm lub milach zgodnie
z ustawioną wcześniej jednostką pomiarową
wraz z wymaganymi odległościami. 

W powyższym przykładzie maszyna
stacjonarna skurczy się w pionie o 0,12 mm
przy tylnych stopach i 0,09 mm przy
przednich, natomiast maszyna ruchoma
rozszerzy się o 0,04 mm podczas biegu.

W poziomie tylne stopy przesuną się
o 0,05 mm w kierunku użytkownika,
a przednie o 0,03 mm od niego, przy czym
maszyna ruchoma nie zmienia swojego
położenia podczas biegu.
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Po wprowadzeniu tych wartości stóp system
oblicza, jak należy ustawić ruchomą maszynę
(pozycja docelowa) w stanie zimnym, aby
uzyskać idealne osiowanie podczas pracy. 

Wartości kąta i przesunięcia

Dotknij pól wartości i wprowadź wartości
docelowe dla kątów w mm/100 mm oraz
wartości docelowe dla przesunięć w mm
lub milach i calach, zgodnie z ustawioną
jednostką pomiarową.
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W powyższym przykładzie maszyna ruchoma
powinna być ustawiona w pionie w pozycji
z niewspółosiowością kątową
+0,05 mm/100 mm i przesunięciem -0,06 mm.

W poziomie maszyna ruchoma powinna być
ustawiona z niewspółosiowością kątową
+0,02 mm/100 mm i przesunięciem +0,03 mm,
w stanie zimnym, aby uzyskać idealne
wyrównanie podczas pracy. 
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METODY POMIARU

Metoda Tripoint™

W metodzie Tripoint warunek współosiowości
może być obliczony przez pobranie trzech
punktów podczas obracania wału o co
najmniej 90°.

UWAGA: Wały powinny być sprzężone
podczas pomiaru, aby uzyskać jak najbardziej
wiarygodne i dokładne wyniki, w przypadku
stosowania metody Tripoint.

WSKAZÓWKA: Im większy kąt, pod którym
mierzone są trzy punkty, tym mniej będzie
ruchów i trzeba będzie wykonać powtórne
pomiary. Minimalny kąt pomiędzy odczytami
wynosi 45°.

Metoda Express Mode™

W metodzie Express Mode warunek
współosiowości może być obliczony poprzez
zarejestrowanie trzech punktów podczas
obracania wałów o co najmniej 90°.

Po zarejestrowaniu 1. punktu, pozostałe
punkty są pobierane automatycznie, gdy wały
obracają się do nowej pozycji i są w niej
utrzymywane przez ponad 2 sekundy.

UWAGA: Wały powinny być sprzężone
podczas pomiaru, aby uzyskać jak najbardziej
wiarygodne i dokładne wyniki, w przypadku
stosowania metody Express Mode.

WSKAZÓWKA: Im większy kąt, pod którym
mierzone są trzy punkty, tym mniej będzie
ruchów i trzeba będzie wykonać powtórne
pomiary. Minimalny kąt pomiędzy odczytami
wynosi 45°.
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Metoda zegarowa

W metodzie zegarowej pozycje maszyn są
obliczane poprzez przyjęcie trzech punktów
o obrocie 180°.

Metoda zegarowa jest przydatna przy
porównywaniu wyników pomiarów
z tradycyjnymi metodami osiowania
z użyciem czujników zegarowych i metodą
odwróconej obręczy. Metoda ta może być
również stosowana, gdy maszyny stoją na
fundamentach innych niż poziome lub gdy
wały nie są sprzężone. 
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Idź do pomiaru.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

REJESTRACJA PUNKTU POMIARU

Wybierz metodę
pomiaru.

Metoda Tripoint™

Ustaw czujniki w przybliżeniu pod tym
samym kątem obrotowym w pierwszej
pozycji pomiarowej.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować pierwszą pozycję. 
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Obróć wały do trzeciej pozycji.  

 

 
 

WSKAZÓWKA: Podczas rejestrowania
trzeciej pozycji na godzinie 3, czujniki będą
już we właściwym położeniu dla osiowania
poziomego. Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować trzecią pozycję.

Obróć wały do następnej pozycji.
Wały muszą być obrócone o minimum 45°.

Czerwony sektor pokazuje już zmierzoną
strefę. Ikona rejestrowania nie jest wyświetlana,
jeśli obrót jest mniejszy niż 45°.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować drugą pozycję.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować trzecią pozycję.
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Dotknij ikony rejestrowania. 

 

 

 

  

Metoda Express Mode™

Ustaw czujniki w przybliżeniu pod tym 
samym kątem obrotowym w pierwszej
pozycji pomiarowej.

Rozpoczyna to rejestrowanie
punktu pomiaru i rejestruje
pierwszą pozycję.

Pierwsza pozycja może zostać
zarejestrowana automatycznie, jeśli wały
najpierw zostaną obrócone w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o więcej niż 3° pomiędzy godziną 6 a 12,
a następnie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara o więcej niż 3°.

Odczyt następuje wtedy automatycznie,
gdy czujniki pozostają w bezruchu przez
2 sekundy.
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Obróć wały do trzeciej pozycji.Obróć wały do następnej pozycji. Wały
muszą być obrócone o minimum 45°.

Czerwony sektor pokazuje już zmierzoną strefę.

Odczyt następuje automatycznie, gdy czujniki
pozostają w bezruchu przez 2 sekundy. 

Odczyt następuje automatycznie, gdy czujniki
pozostają w bezruchu przez 2 sekundy.

WSKAZÓWKA: Podczas rejestrowania
trzeciej pozycji na godzinie 3, czujniki będą
już we właściwym położeniu dla osiowania
poziomego.
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Metoda zegarowa

Ustaw czujniki pod mniej więcej takim samym
kątem obrotu w pierwszej pozycji pomiarowej,
na godzinie 9.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować pierwszą pozycję.

Obróć wały na kolejną pozycję, godzinę 12.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować drugą pozycję.
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Obróć wały na trzecią pozycję, na godzinę 3.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować trzecią pozycję. 

Metoda zegarowa z wyłączonymi
inklinometrami

Jeśli inklinometry nie działają prawidłowo,
np. przy dużych wibracjach, można je
wyłączyć.

Stosuj metodę zegarową z wyłączonymi
inklinometrami.
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WYNIKI POMIARÓW W granicach tolerancji 
(zielony).

Ekran wyników pomiarów pokazuje wartości
sprzężenia i wartości stopy w kierunku
pionowym i poziomym.

Symbol po lewej stronie wartości sprzęgła
wskazuje kierunek kątowy i przesunięcie oraz
czy wartości mieszczą się w tolerancji.

W granicach podwójnej
tolerancji (żółty i odwrócony).

Poza podwójną tolerancją
(czerwony i odwrócony).

Gdy sprzęgło jest w tolerancji
w jednym kierunku, jest to
oznaczone symbolem
kontrolnym przy silniku.
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OCENA I ZAPISANIE WYNIKU Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać wynik.

Wartości kąta i przesunięcia są używane do
określenia jakości osiowania. Wartości te są
porównywane z tolerancjami osiowania, aby
określić, czy konieczna jest korekta. Jeśli
w tabeli tolerancji wybrano odpowiednie
tolerancje, to opisane powyżej symbole
wskazują, czy wartości kąta i przesunięcia
mieszczą się w tolerancji, czy nie.

Wartości stóp wskazują pozycje stóp maszyny
ruchomej, w których można dokonać korekt.

W zależności od wyniku, program poprowadzi
również użytkownika.

Po pierwsze, program zawsze poprowadzi
użytkownika do zapisania pomiaru. 

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF).

Następnie, jeśli wynik pomiaru pokaże, że
maszyna jest źle wyosiowana, użytkownik
zostanie pokierowany, aby przejść do
wypoziomowania.

Jeśli wynik pomiaru mieści się w granicach
tolerancji i został zapisany, użytkownik
zostanie poprowadzony do wykonania
raportu PDF.

UWAGA: Konieczne jest wykonanie
raportu PDF w celu udokumentowania
i wyeksportowania pomiaru z aplikacji. 
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VERTIZONTAL™ 

Szybkie osiowanie dzięki funkcji
VertiZontal Moves.

Najpierw skoryguj pionową niewspółosiowość
w ekranie wypoziomowania. System pokazuje,
ile trzeba usunąć lub dodać podkładek, aby
skorygować maszynę w pionie.

Następnie skoryguj niewspółosiowość poziomą
na ekranie osiowania. System zaczyna działać
i będzie dostarczał wartości w czasie
rzeczywistym podczas fazy regulacji. 
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WYPOZIOMOWANIE

Ekran wypoziomowania pokazuje wartości
stóp w kierunku pionowym jako odpowiednie
wartości podkładek (0,05 mm /1 mil).

Strzałki pokazują, czy należy dodać lub
usunąć podkładki regulacyjne, aby
wyregulować maszynę w kierunku pionowym.

Znaki kontrolne wskazują, że wypoziomowanie
nie jest potrzebne.

Po zakończeniu poziomowania, kontynuuj
osiowanie w kierunku poziomym. 

Przejdź do osiowania.
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OSIOWANIE Kierunek poziomy

Jeśli maszyna została wyregulowana
w pionie na ekranie wypoziomowania, do
wyosiowania pozostaje tylko kierunek poziomy.

Jeśli maszyna nie została wyregulowana
w ekranie wypoziomowania, należy najpierw
wykonać osiowanie w kierunku pionowym. 

Obróć wały do pozycji 3 lub 9, jeśli nie są tam
jeszcze ustawione. Prowadnica kątowa
pomaga w osiągnięciu właściwej pozycji.

Wyreguluj maszynę w poziomie, aż wartości
dla osiowania kątowego i równoległego znajdą
się w granicach tolerancji. Strzałki przy
stopach pokazują, w którym kierunku należy
przesuwać maszynę. 
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Dokręć śruby, stosując kolejność dokręcania
jak poniżej.

Osiowanie jest już zakończone.
Aby potwierdzić wynik, wykonaj ponownie
pomiar.

Dokonaj ponownego pomiaru.
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Kierunek pionowy 

 

 

 

 

 

Wyłącz inklinometry.

 

 

  

Gdy inklinometry są wyłączone, użyj ikony
zmiany podglądu, aby zmienić podgląd
maszyny z poziomego na pionowy i odwrotnie.

Zmień podgląd.

Aby sprawdzić lub wyosiować w kierunku
pionowym, obróć wały do pozycji godziny
12 lub 6. Prowadnica kątowa pomaga
w osiągnięciu właściwej pozycji.

Wyreguluj maszynę w pionie, aż wartości
dla osiowania kątowego i równoległego
znajdą się w granicach tolerancji. Strzałki
przy stopach pokazują, w którym kierunku
należy przesuwać maszynę.

Metoda zegarowa z wyłączonymi
inklinometrami

Jeśli inklinometry nie działają prawidłowo,
np. przy dużych wibracjach, można je wyłączyć.
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FUNKCJA BLOKADY STÓP 

 
 

 

 

 

 

 

 
Wybierz dwie pary stóp, które chcesz
zablokować.  

 

 

 

 

W niektórych przypadkach maszyna, która
jest wyświetlana jako maszyna ruchoma, nie
jest ruchoma, a może niektóre stopy nie są
regulowane. Aby wykonać prawidłowe 
osiowanie w takich przypadkach, można
użyć funkcji blokady stóp. Funkcja ta pozwala
wybrać, które stopy są zablokowane, a które
regulowane.

Blokada stóp jest dostępna zarówno w wersji
z wypoziomowaniem, jak i w wersji
z osiowaniem.

Dotknij ikony blokady stóp, aby
wejść do funkcji blokady stóp.

Wpisz wymiary. Wymagane odległości to
odległości między pierwszą i drugą parą stóp
na maszynie stacjonarnej oraz między
pierwszą parą stóp na maszynie stacjonarnej
a pierwszą parą stóp na maszynie ruchomej.
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Wypoziomowanie blokady stóp 

 

Osiowanie blokady stóp 

 

  

Wartości podkładki są pokazane dla dwóch
par stóp, które nie są zablokowane. 

Wartości rzeczywiste są pokazane dla dwóch
par stóp, które nie są zablokowane.
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WIELE STÓP    

 
 

 
 

 

 

Niektóre maszyny mają więcej niż dwie pary
stóp. Aby wykonać prawidłowe osiowanie
w takich przypadkach, można użyć funkcji
wielu stóp. Funkcja ta umożliwia wybór
3, 4 lub 5 par stóp.

Wiele stóp jest dostępnych zarówno
w wypoziomowaniu, jak i w osiowaniu.

Klucz licencyjny jest wymagany
dla funkcji wielu stóp.

Dotknij ikony wielu stóp, aby
wejść do funkcji wielu stóp. 

Wybierz numery par stóp, 3, 4 lub 5.

Wpisz odległości między parami stóp,
1-2, 2-3...
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Wypoziomowanie wielu stóp 

  

 

  

Wartości podkładki są przedstawione dla
wybranych par stóp. 

Osiowanie wielu stóp

Dla wybranych par stóp pokazane są
wartości rzeczywiste. 
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ODWRÓCENIE EKRANU 

 

   

   

   

 

 

  Odwrócenie ekranu pozwala użytkownikowi
zobaczyć ustawienie maszyny z aktualnego
widoku.

Dotknij ikony odwrócenia ekranu,
aby zmienić widok.
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SZCZELINA SPRZĘGŁA 

Konfiguracja  

Przejdź do ekranu konfiguracji.

Wybierz rodzaj sprzęgła.

Aktywuj szczelinę sprzęgła. 

Wpisz średnicę sprzęgła.
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Wyniki pomiarów

Błąd kątowy podany jest na średnicę sprzęgła.

Gdy aktywna jest szczelina sprzęgła, średnica
sprzęgła jest edytowalna na ekranie wyników. 
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WAŁ DYSTANSOWY   

 

membranowe wykorzystują dwa elastyczne
elementy z przekładką pomiędzy nimi.

 

  

Funkcja wału dystansowego jest stosowana,
gdy osiowanie odbywa się w maszynach
wykorzystujących sprzęgło membranowe.
Sprzęgło membranowe to typowe sprzęgło
o wysokich parametrach, bez luzów,
stosowane do pracy bezobsługowej. Nadaje
się również do zastosowań przy dużych
prędkościach lub wysokiej temperaturze.

Sprzęgła membranowe są zwykle
projektowane z wałem dystansowym pomiędzy
dwoma elementami elastycznymi, co umożliwia
kompensację zarówno osiowej, promieniowej
(przesunięcie) i kątowej niewspółosiowości.
Każdy element elastyczny składa się zwykle
ze stalowego pakietu talerzy (membran), który
charakteryzuje się dużą sztywnością skrętną.
Pojedynczy element elastyczny może
kompensować jedynie niewspółosiowość
kątową i nie może przyjąć niewspółosiowości
promieniowej. Aby skompensować wszystkie
rodzaje niewspółosiowości, złącza 

W przypadku zastosowania funkcji wału
dystansowego, niewspółosiowość jest
przedstawiana jako kąt dla każdego elementu
elastycznego. Kąty można porównać
bezpośrednio z danymi dotyczącymi
dopuszczalnej niewspółosiowości dostarczanymi
zwykle przez producenta sprzęgła.

Klucz licencyjny jest wymagany
dla funkcji wału dystansowego. 
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W zależności od warunków osiowania mogą
występować różnice w kącie pomiędzy dwoma
elementami elastycznymi. Na obrazkach poniżej
pokazano różne przykłady, jak mogą wyglądać
kąty w elementach elastycznych.
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. 

. 

  

 

 

Konfiguracja

Przejdź do ekranu konfiguracji. 

Wybierz rodzaj sprzęgła.

Aktywuj wał dystansowy.

Zmierz i wprowadź odległości.

Musisz podać wszystkie odległości.
Odległość między czujnikami, „długość wału
dystansowego”, odległość między „końcem
wału dystansowego” a czujnikiem M,
odległość między czujnikiem M a pierwszą
parą stóp oraz odległość między pierwszą
a drugą parą stóp.
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Rejestracja punktu pomiaru  

 

Zobacz wybraną metodę pomiaru, metodę
Tripoint, metodę Express Mode lub metodę
zegarową.

Generalnie, procedura pomiarowa dla wału
dystansowego działa tak samo jak dla
standardowego sprzęgła, z wyjątkiem
dwóch wartości kątowych. 

Wyniki pomiarów

Ekran wyników pomiarów pokazuje wartości
sprzężenia i wartości stopy w kierunku
pionowym i poziomym.

Symbol po lewej lub prawej stronie wartości
sprzęgła wskazuje kierunek kątowy, a także
czy wartości mieszczą się w granicach
tolerancji.
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Wypoziomowanie 

 

  

Ocena i zapisanie wyniku

Wartości kątów są wykorzystywane do
określenia jakości osiowania. Wartości te są
porównywane z tolerancją osiowania, aby
określić, czy konieczna jest korekcja. Jeżeli
w tabeli tolerancji wybrano odpowiednią
tolerancję, to opisane powyżej symbole
wskazują, czy wartości kątów mieszczą się
w tolerancji, czy nie.

Wartości stóp wskazują pozycje stóp maszyny
ruchomej, w których można dokonać korekt.

Dotknij ikony zapisu, aby zapisać
wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF). 

Zobacz wypoziomowanie dla standardowego
sprzęgła. 
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Osiowanie 

 

 

 
   

Jeśli maszyna została wyregulowana
w pionie na ekranie wypoziomowania,
do wyosiowania pozostaje tylko kierunek
poziomy.

Jeśli maszyna nie została wyregulowana
w ekranie wypoziomowania, należy najpierw
wykonać osiowanie w kierunku pionowym.

Wyreguluj maszynę w poziomie, aż obie
wartości kątowe będą w granicach tolerancji.
Strzałki przy stopach pokazują, w którym
kierunku należy przesuwać maszynę. 

Osiowanie jest już zakończone.
Aby potwierdzić wynik, wykonaj ponownie
pomiar.

Dokonaj ponownego pomiaru.
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Silnik 

 

Wybierz kolor silnika. 

 

 

Wybierz szary, niebieski, zielony, żółty lub
czerwony. 

 

 

 

Maszyna stacjonarna 

  

 

 

 
  

SILNIK I MASZYNA STACJONARNA

Kolor silnika i rodzaj maszyny stacjonarnej
można wybrać na ekranie konfiguracji.

Wybierz rodzaj maszyny
stacjonarnej.

Wybierz nieokreśloną maszynę, sprężarkę
odśrodkową, alternator, sprężarkę
krzywkową, dmuchawę, wentylator, skrzynię
biegów lub pompę.

Klucz licencyjny jest wymagany
do wyboru rodzaju maszyny
stacjonarnej i koloru silnika.
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RAPORT PDF 

 

 

 

 

 

Wprowadź dane 

Wybierz pliki 

 

Wygeneruj i zapisz raport PDF  

 

 
 

Można wygenerować raport PDF z kilkoma
pomiarami.

Dotknij ikony PDF, aby utworzyć
raport PDF.

(Ikona PDF znajduje się na
ekranie wyników i na ekranie
ustawień).

Dotknij białego pola na górze, aby
wprowadzić nagłówek raportu PDF.

Dotknij białych pól, aby wprowadzić datę,
miejsce, urządzenie, użytkownika i notatkę.

Dotknij pola wyboru po lewej
stronie, aby wybrać pliki.

Dotknij ikony zapisu, aby
wygenerować i zapisać raport
PDF.

Wprowadź nazwę pliku i potwierdź.

Następnie zostanie wyświetlony raport PDF,
do dalszej obsługi. Można go pobrać lub
udostępnić za pomocą standardowych funkcji
tabletu. 
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Wyświetl plik 

 

 
Obrazy w podczerwieni 

  

Indywidualne logo 

 

  

Dotknij oka, aby wyświetlić plik.

Lista raportów PDF

Dotknij ikony listy PDF, aby
wyświetlić istniejące raporty PDF.

Dotknij ikony obrazu
w podczerwieni, aby zaimportować
obrazy w podczerwieni.

Dotknij logo do góry w prawo, aby je zmienić.

Dodaj swoje logo jako plik PNG lub JPG.
Maksymalny zalecany rozmiar pliku to 500 kB.

Maksymalna przestrzeń dla logo na raporcie
PDF to 51 x 17 mm. 
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INNE FUNKCJE  

Wskaźnik luzu  

 

•  

•  

 
Symbol wartości docelowej 

 

 

  

System posiada funkcję wykrywania luzu
i luzów sprzęgła w celu uzyskania optymalnej
dokładności. System wyświetli wskaźnik luzu,
jeśli spełniony zostanie jeden z następujących
warunków:

Jednostki M i S są oddalone od siebie
o ponad 3°.

Wzajemne położenie kątowe zmienia
się o więcej niż 0,7° w stosunku do
położenia w momencie wykonania
pierwszego punktu pomiarowego.

Gdy luz lub luz sprzęgła zostanie
wyeliminowany, aby uniknąć któregokolwiek
z powyższych warunków, wskaźnik luzu
automatycznie zniknie.

Gdy w pomiarze
wykorzystywane są wartości
docelowe, jest to sygnalizowane
symbolem wartości docelowej
w prawym górnym rogu ekranu. 
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USTAWIENIA 

 

 
Info 

 
 

 

Zdjęcie 

 

Flir One   

  

Raport PDF 

  

Polityka prywatności 

 

 

Logowanie użytkownika

Dotknij ikony użytkownika,
aby zalogować się do platformy
ACOEM Augmented Mechanics.

Dotknij ikony Info, aby przejść
do strony internetowej
umożliwiającej pobranie instrukcji
obsługi.

Dotknij ikony zdjęcia, aby
zrobić zdjęcie.

Dotknij ikony zdjęcia
w podczerwieni, aby przejść
do aplikacji Flir One.

Dotknij ikony PDF, aby
utworzyć raport PDF.

Dotknij ikony polityki
prywatności, aby przejść
do strony z informacjami
o polityce prywatności.
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Jednostka pomiarowa 

  

 

  

 

Symbol klucza licencyjnego 

 

Wersja oprogramowania sprzętowego
czujnika

 

FW gen 2 

  

Inteligentny filtr sitowy i czas pobierania
próbek

Aktywuj lub dezaktywuj
inteligentny filtr sitowy
z wydłużonym czasem
pobierania próbek.

Uwaga: Inteligentny filtr
sitowy powinien być
wyłączony do normalnej
pracy, a włączony tylko
w środowiskach o silnych
wibracjach.

Wybierz mm lub cale. 

Symbol klucza licencyjnego jest
wyświetlany obok czujnika M,
jeśli istnieje ważny klucz
licencyjny. (Czujnik M musi być
włączony i być sparowany).

Klucz licencyjny jest wymagany
dla niektórych dodatkowych
funkcji.

Oprogramowanie sprzętowe
czujnika jest wyświetlane obok
czujnika M, jeśli nie ma ważnego
klucza licencyjnego.

Aby móc używać kluczy
licencyjnych, wymagana jest
wersja oprogramowania
sprzętowego „FW gen 2” lub
nowsza.
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Ustawienia Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu ustawień system
rozpoczyna wyszukiwanie czujników
zdolnych do parowania.

Wykryte zostaną tylko te czujniki ACOEM,
które są włączone.

Na liście pojawią się czujniki zdolne do
parowania.

Wybierz czujniki do
sparowania. (Maksymalnie
dwa urządzenia).

Jeśli do aplikacji są sparowane urządzenia,
muszą one zostać odłączone, zanim będzie
możliwe sparowanie nowych urządzeń.

Sparowane urządzenia są oznaczone ikoną
zaznaczenia.

Aby odłączyć sparowane
urządzenia, dotknij ikony
zaznaczenia obok urządzeń. 
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Szukaj  

 
Anuluj wyszukiwanie 

 
Potwierdź 

 
 

  

Zacznij szukać czujników
dających się sparować.

Zatrzymuje wyszukiwanie
czujników, które można sparować.

Wyjście z ustawień i powrót
do aplikacji.
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SYNCHRONIZACJA Z CHMURĄ 

 

 

 

 

Potwierdź. 

 

Dostęp do platformy ACOEM Augmented
Mechanics Platform pozwala na łatwą
współpracę, dzielenie się maszynami,
wynikami oraz zapewnia scentralizowany,
wielotechniczny widok (osiowanie, drgania)
dla bardziej efektywnego podejmowania
decyzji dotyczących działań konserwacyjnych
i wydajności zakładu.

Uwierzytelnianie użytkownika

Aby wymieniać dane pomiędzy aplikacją
ACOEM do osiowania wałów poziomych
a chmurą, użytkownik musi być zalogowany
za pomocą ważnego loginu i hasła. W tym
celu możliwe jest uwierzytelnienie z poziomu
ustawień aplikacji.

Kliknij ikonę użytkownika i wpisz swój login
i hasło, które zostały podane przy zakładaniu
konta na platformie ACOEM Augmented
Mechanics (ai.acoem.com). 

UWAGA!

Ważność twoich informacji
będzie sprawdzana za każdym
razem, gdy akcja synchronizacji
zostanie uruchomiona z aplikacji.

Wyloguj.
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Prześlij maszynę  

 
 

Synchronizacja z chmurą. 
 

 

Pobierz dostępne zlecenia pracy 

Synchronizacja z chmurą. 

 

 

 

 

 

 

 

Maszyny, które są tworzone w ekranie
konfiguracji, mogą być przesyłane do chmury.

W tym celu, z poziomu listy maszyn, wyświetl
szczegóły maszyny i dotknij ikony przesyłania.

Prześlij do chmury.

Prześlij wszystkie zrealizowane zlecenia
robocze

Z poziomu listy maszyn dotknięcie ikony
synchronizacji z chmurą spowoduje przesłanie
wszystkich zrealizowanych i zamkniętych
zleceń pracy.

Z poziomu listy maszyn dotknięcie ikony
synchronizacji z chmurą spowoduje
automatyczne pobranie wszystkich zleceń
pracy przypisanych do zalogowanego
w aplikacji użytkownika.

Na liście maszyn pojawią się maszyny do
pomiaru z datą ważności. 
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Zakończenie zlecenia pracy

Po wykonaniu pracy, zlecenie pracy musi
zostać zamknięte przez użytkownika przed
przesłaniem do chmury.

Po zamknięciu zlecenia pracy, jego status jest
automatycznie aktualizowany na liście maszyn.

Oznacza to, że wyniki pracy maszyny i raport
są gotowe do przesłania do chmury
i udostępnienia innym użytkownikom.

Zlecenie pracy można zamknąć z ekranu
wyników lub z listy maszyn, dotykając ikony
zamknięcia zlecenia.

Zamknij zlecenie pracy. 
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WSTĘP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSIOWANIE WAŁU
MASZYN PIONOWYCH

Osiowanie wałów: Określ i wyreguluj względne
położenie dwóch połączonych maszyn,
np. silnika i pompy, tak aby środki obrotowe
wałów były współliniowe, gdy maszyny pracują
w normalnej temperaturze roboczej. Korekta
osiowości wałów pionowych polega na
przesunięciu kołnierza maszyny do momentu
wyrównania wałów w ramach zadanych
tolerancji. W systemie dostępna jest tabela
tolerancji. 
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System posiada dwie jednostki pomiarowe,
które umieszcza się na każdym wale za
pomocą mocowań dostarczanych wraz
z systemem.

Po obróceniu wałów do różnych pozycji
pomiarowych, system oblicza względną
odległość pomiędzy dwoma wałami w dwóch
płaszczyznach. Do systemu wprowadzane są
odległości pomiędzy dwoma płaszczyznami
pomiarowymi, odległość od sprzęgła, liczba
śrub oraz średnica koła podziałowego.
W polu wyświetlacza pojawia się wówczas
aktualny stan wyrównania wraz z pozycją
stóp. Regulacja maszyny może być
przeprowadzona zgodnie z wyświetlanymi
wartościami. Niewspółosiowość kątową
koryguje się podkładając podkładki pod śruby,
a przesunięcie koryguje się przesuwając je
w bok.

Wyniki wyrównania można zapisać do
dalszych celów dokumentacyjnych.
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•  

•  

•  

•  Sprawdź warunki miękkiej stopy. 

•  Luz mechaniczny.  

•  

FUNKCJE WSTĘPNEGO OSIOWANIA

Aby uzyskać jak najlepsze warunki do
osiowania wału, konieczne jest
przeprowadzenie kilku kontroli przed
osiowaniem. W wielu przypadkach konieczne
jest wykonanie tych kontroli w celu uzyskania
precyzyjnego osiowania. Często niemożliwe
jest osiągnięcie pożądanych wyników
osiowania, jeśli nie przeprowadzi się kontroli
wstępnego osiowania.

Przed udaniem się na miejsce sprawdź:

Jakie są wymagane tolerancje?

Jakieś przesunięcia dla ruchów dynamicznych?

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące
montażu układu pomiarowego?

Czy istnieje możliwość obrócenia wałów?

Jaki rozmiar podkładki jest potrzebny? 

Przed ustawieniem systemu osiowania na
maszynie należy sprawdzić stan podstawy
maszyny, śruby i podkładki. Sprawdź również,
czy istnieją jakieś ograniczenia w ustawianiu
maszyny (czy np. jest wystarczająco dużo
miejsca, aby przesunąć maszynę).

Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej,
istnieją pewne warunki, które należy wziąć
pod uwagę:

Sprawdź, czy maszyna ma odpowiednią
temperaturę do osiowania.

Usuń stare zardzewiałe podkładki
(sprawdź, czy możesz je usunąć).

Sprawdź zespół sprzęgła i poluzuj śruby
sprzęgła.

Sprawdź sprzęgło i bicie wału. 
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•  

•  Wyrównanie zgrubne. 

•  Sprawdź szczelinę sprzęgła (osiowość). 

 

 

  

Odkształcenie rur.

Aplikacja do wstępnego osiowania może być
używana do kilku kontroli wstępnego
osiowania. 
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URUCHOMIENIE 

Włącz tablet.  

 
 

 

Ustawienia. 

MONTAŻ  

Włącz czujniki.

Uruchom aplikację do
osiowania wałów pionowych.

Przejdź do ustawień dotyczących
podłączenia czujników, jeśli nie są one
jeszcze podłączone.

Ustawienia zostały opisane w końcowej
części rozdziału. 

Czujniki montowane są w sposób opisany
w rozdziale „Osiowanie wałów maszyn
poziomych”. 
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KONFIGURACJA MASZYNY

Na ekranie pojawia się ruchoma maszyna.
Światła drogowe pokazują kolor zielony,
gdy laser trafia w detektor.

Dotknij ikony odległości. 

Mierzenie i wprowadzanie odległości

Musisz podać wszystkie odległości.
Odległość między czujnikami, odległość
między środkiem sprzęgła a czujnikiem M,
średnica koła podziałowego oraz liczba śrub.
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Wprowadź tolerancje 

 

 

 

 

Potwierdź. 

 
 

Tolerancje osiowania zależą w dużym
stopniu od prędkości obrotowej wałów.
Osiowanie maszyn powinno być wykonane
w granicach tolerancji producenta.

Podana tabela może być pomocna, jeśli nie
określono tolerancji. Możliwe jest również
wprowadzenie niestandardowych tolerancji.

Tolerancje to maksymalne dopuszczalne
odchylenia od wartości pożądanych.

Tabela tolerancji w trybie mm 

Tabela tolerancji w trybie calowym

Wybierz tolerancję, która ma być
użyta w osiowaniu, dotykając jej
pola wyboru po lewej stronie.

Dotknij ikony edycji, aby
wprowadzić i edytować
niestandardowe tolerancje. 
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Tryb edycji dla niestandardowych tolerancji  
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METODY POMIARU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda zegarowa

W metodzie zegarowej pozycje maszyn są
obliczane poprzez przyjęcie trzech punktów
o obrocie 180°.

Metoda zegarowa jest przydatna przy
porównywaniu wyników pomiarów
z tradycyjnymi metodami osiowania
z użyciem czujników zegarowych i metodą
odwróconej obręczy. Metoda ta może być
również stosowana, gdy maszyny stoją na
fundamentach innych niż poziome lub gdy
wały nie są sprzężone. 

Metoda Tripoint™

W metodzie Tripoint warunek współosiowości
może być obliczony przez pobranie trzech
punktów podczas obracania wału o co
najmniej 90°.

UWAGA: Wały powinny być sprzężone
podczas pomiaru, aby uzyskać jak najbardziej
wiarygodne i dokładne wyniki, w przypadku
stosowania metody Tripoint.

WSKAZÓWKA: Im większy kąt, pod którym
mierzone są trzy punkty, tym mniej będzie
ruchów i trzeba będzie wykonać powtórne
pomiary. Minimalny kąt pomiędzy odczytami
wynosi 45°.

Klucz licencyjny jest wymagany
dla metody Tripoint dla wałów
pionowych.
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Metoda Express Mode™

W metodzie Express Mode warunek
współosiowości może być obliczony poprzez
zarejestrowanie trzech punktów podczas
obracania wałów o co najmniej 90°.

Po zarejestrowaniu 1. punktu, pozostałe
punkty są pobierane automatycznie, gdy wały
obracają się do nowej pozycji i są w niej
utrzymywane przez ponad 2 sekundy.

UWAGA: Wały powinny być sprzężone
podczas pomiaru, aby uzyskać jak najbardziej
wiarygodne i dokładne wyniki, w przypadku
stosowania metody Express Mode.

WSKAZÓWKA: Im większy kąt, pod którym
mierzone są trzy punkty, tym mniej będzie
ruchów i trzeba będzie wykonać powtórne
pomiary. Minimalny kąt pomiędzy odczytami
wynosi 45°.

Klucz licencyjny jest wymagany
dla metody Express Mode dla
wałów pionowych. 
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REJESTRACJA PUNKTU POMIARU

 

 
 

 

 

 

 

 

Idź do pomiaru.

Wybierz metodę
pomiaru.

Metoda zegarowa

Ustaw się w pozycji odpowiadającej drugiej
pozycji pomiarowej, gdzie najłatwiej jest
obrócić wały o 180°.

Pierwsza pozycja pomiarowa musi znajdować
się przy śrubie numer 1.

Wskazówka: Oznacz pozycje 1,2 i 3 przed
rozpoczęciem pomiaru. 
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Ustaw czujniki pod mniej więcej takim
samym kątem obrotu w pierwszej pozycji
pomiarowej, przy czym śrubę numer 1
należy ustawić w prawo.

Dotknij ikony rejestrowania,
aby zarejestrować pierwszą
pozycję.

Obróć wały o 90° do drugiej pozycji
(w której stoisz).

Dotknij ikony rejestrowania,
aby zarejestrować drugą
pozycję.
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Obróć wały o 90° do trzeciej pozycji, w lewo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotknij ikony rejestrowania,
aby zarejestrować trzecią
pozycję.

Metoda Tripoint™

Przed rozpoczęciem pomiaru należy wybrać
śrubę, która będzie śrubą nr 1
.
Pierwsza pozycja pomiarowa musi znajdować
się przy śrubie numer 1.

Ustaw czujniki w pierwszej pozycji
pomiarowej.

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować pierwszą pozycję.
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Obróć wały do trzeciej pozycji.  

 

 
 

 

  

Obróć wały do następnej pozycji. Wały
muszą być obrócone o minimum 45°.

Czerwony sektor pokazuje już zmierzoną
strefę. Ikona rejestrowania nie jest
wyświetlana, jeśli obrót jest mniejszy niż 45°. 

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować drugą pozycję. 

Dotknij ikony pomiaru, aby
zarejestrować trzecią pozycję. 
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Metoda Express Mode™

Przed rozpoczęciem pomiaru należy wybrać
śrubę, która będzie śrubą nr 1.

Pierwsza pozycja pomiarowa musi znajdować
się przy śrubie numer 1.

Ustaw czujniki w pierwszej pozycji
pomiarowej. 

Dotknij ikony rejestrowania, aby
rozpocząć rejestrację punktu
pomiarowego i zarejestrować
pierwszą pozycję.

Pierwsza pozycja może być zarejestrowana
automatycznie, jeśli wały najpierw zostaną
obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o ponad 3°, a następnie
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara o ponad 3°.

Odczyt następuje wtedy automatycznie,
gdy czujniki pozostają w bezruchu przez
2 sekundy.
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Obróć wały do trzeciej pozycji.  

 

 

  

Obróć wały do następnej pozycji. Wały
muszą być obrócone o minimum 45°.

Czerwony sektor pokazuje już zmierzoną
strefę.

Odczyt następuje automatycznie, gdy
czujniki pozostają w bezruchu przez
2 sekundy. 

Odczyt następuje automatycznie, gdy
czujniki pozostają w bezruchu przez
2 sekundy.
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WYNIKI POMIARÓW  

 

 

W granicach tolerancji (zielony). 

 

 

 

 

 

  

Ekran wyników pomiaru pokazuje wartości
sprzęgła w obu kierunkach oraz wartości
śruby.

Symbol po lewej stronie wartości sprzęgła
wskazuje kierunek kątowy i przesunięcie
oraz czy wartości mieszczą się w tolerancji. 

W granicach podwójnej tolerancji
(żółty i odwrócony).

Poza podwójną tolerancją
(czerwony i odwrócony).

Gdy sprzęgło jest w tolerancji
w jednym kierunku, jest to
oznaczone symbolem kontrolnym
przy silniku.
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OCENA I ZAPISANIE WYNIKU 

 

 

Idź do wypoziomowania 
 
 

Wartości kąta i przesunięcia są używane do
określenia jakości osiowania. Wartości te są
porównywane z tolerancjami osiowania, aby
określić, czy konieczna jest korekta. Jeśli
w tabeli tolerancji wybrano odpowiednie
tolerancje, to opisane powyżej symbole
wskazują, czy wartości kąta i przesunięcia
mieszczą się w tolerancji, czy nie.

Wartości śrub wskazują pozycje śrub
maszyny ruchomej, w których można dokonać
korekty.

W zależności od wyniku, program poprowadzi
również użytkownika.

Po pierwsze, program zawsze poprowadzi
użytkownika do zapisania pomiaru. 

Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF).

Następnie, jeśli wynik pomiaru pokaże, że
maszyna jest źle wyosiowana, użytkownik
zostanie pokierowany, aby przejść do
wypoziomowania.

Jeśli wynik pomiaru mieści się w granicach
tolerancji i został zapisany, użytkownik
zostanie poprowadzony do wykonania
raportu PDF.

UWAGA: Konieczne jest wykonanie raportu
PDF w celu udokumentowania
i wyeksportowania pomiaru z aplikacji. 
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WYPOZIOMOWANIE 

 

  

 

  

Ekran wypoziomowania pokazuje wartości
śrub jako odpowiednie wartości podkładki
(0,05 mm /1 mil).

Wyreguluj błąd kątowy poprzez
umieszczenie podkładek pod śrubami
w zależności od potrzeb.

Strzałka pokazuje, czy do regulacji maszyny
należy dodać podkładki regulacyjne.

Znak kontrolny wskazuje, że wypoziomowanie
nie jest potrzebne. 

Po zakończeniu wypoziomowania należy
kontynuować osiowanie w celu regulacji
przesunięcia równoległego. 

Przejdź do osiowania.
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OSIOWANIE 

 
 

 

 

  

Jeśli błąd kątowy został prawidłowo
skorygowany w ekranie wypoziomowania,
wartość kątowa powinna być teraz
w tolerancji.

Teraz wyreguluj przesunięcie równoległe
w obu kierunkach. Przesunięcie równoległe
jest wyświetlane na bieżąco w pierwszym
kierunku, gdy czujniki są umieszczone
w pozycji numer 1, a w drugim kierunku,
gdy są umieszczone w pozycji numer 2. 

Po zakończeniu regulacji sprawdź, czy
zarówno wartość kątowa, jak i przesunięcie
równoległe mieszczą się w wymaganych
tolerancjach.

Osiowanie zostało zakończone. Aby
potwierdzić wynik, wykonaj ponownie pomiar. 

Dokonaj ponownego pomiaru.
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RAPORT PDF 

 

 

 

 

 

Wprowadź dane 

Wybierz pliki 

 

Indywidualne logo 

Dotknij logo do góry w prawo, aby je zmienić. 

Wygeneruj i zapisz raport PDF  

 
Wprowadź nazwę pliku i potwierdź. 

Można wygenerować raport PDF z kilkoma
pomiarami.

Dotknij ikony PDF, aby utworzyć
raport PDF.

(Ikona PDF znajduje się na
ekranie wyników i na ekranie
ustawień). 

Dotknij białego pola na górze, aby wprowadzić
nagłówek raportu PDF.

Dotknij białych pól, aby wprowadzić datę,
miejsce, urządzenie, użytkownika i notatkę.

Dotknij pola wyboru po lewej
stronie, aby wybrać pliki.

Dotknij ikony zapisu, aby
wygenerować i zapisać raport
PDF.

Następnie zostanie wyświetlony raport PDF,
do dalszej obsługi. Można go pobrać lub 
udostępnić za pomocą standardowych funkcji
tabletu. 
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Wyświetl plik 

 Dotknij oka, aby wyświetlić plik. 

 
 

  

Lista raportów PDF

Dotknij ikony listy PDF, aby
wyświetlić istniejące raporty
PDF. 
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USTAWIENIA  

 

Info 

 
 

 

Raport PDF  

 
 

Jednostka pomiarowa  

   

 

Polityka prywatności 

 

 

 

 

 

Dotknij ikony Info, aby przejść
do strony internetowej
umożliwiającej pobranie
instrukcji obsługi. 

Dotknij ikony zdjęcia, aby
zrobić zdjęcie. 

Zdjęcie

Dotknij ikony PDF, aby
utworzyć raport PDF.

Wybierz mm lub cale.

Dotknij ikony polityki
prywatności, aby przejść 
do strony z informacjami
o polityce prywatności.
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Symbol klucza licencyjnego 

 

Wersja oprogramowania sprzętowego
czujnika

 

FW gen 2 

 

 

 

Symbol klucza licencyjnego jest
wyświetlany obok czujnika M,
jeśli istnieje ważny klucz
licencyjny. (Czujnik M musi być
włączony i być sparowany).

Klucz licencyjny jest wymagany
dla niektórych dodatkowych
funkcji.

Oprogramowanie sprzętowe
czujnika jest wyświetlane obok
czujnika M, jeśli nie ma
ważnego klucza licencyjnego.

Aby móc używać kluczy
licencyjnych, wymagana jest
wersja oprogramowania
sprzętowego „FW gen 2” lub
nowsza. 
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Ustawienia Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu ustawień system
rozpoczyna wyszukiwanie czujników
zdolnych do parowania.

Wykryte zostaną tylko te czujniki ACOEM,
które są włączone.

Na liście pojawią się czujniki zdolne do
parowania.

Wybierz czujniki do
sparowania. (Maksymalnie
dwa urządzenia).

Sparowane jednostki są oznaczone znakiem
wyboru.

Jeśli do aplikacji są sparowane urządzenia,
muszą one zostać odłączone, zanim będzie
możliwe sparowanie nowych urządzeń.

Aby odłączyć sparowane
urządzenia, dotknij ikony
zaznaczenia obok urządzeń. 
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Szukaj  

 

 
Potwierdź 

 
 

 

Zacznij szukać czujników
dających się sparować.

Anuluj wyszukiwanie

Zatrzymuje wyszukiwanie
czujników, które można
sparować.

Wyjście z ustawień i powrót
do aplikacji.
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URUCHOMIENIE 

Włącz tablet.  

 
 

 

Ustawienia. 

 

  

WSTĘPNE OSIOWANIE

Włącz czujniki.

Uruchom aplikację do wstępnego
osiowania.

Przejdź do ustawień dotyczących podłączenia
czujników, jeśli nie są one jeszcze podłączone.

Ustawienia zostały opisane w końcowej
części rozdziału. 
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MENU GŁÓWNE 

 

 

 

 

Luz łożyska  

 

Softcheck ROP 

 

Wyświetlanie czujnika ROP 

 

Maks. Min. ROP 

 

Ustawienia 

 

Raport PDF 

 

 

 

 

 

  

Bicie
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Wybierz pozycję do pomiaru. 

 

 

 

 

 

 

  

BICIE 

Uruchom bicie.

Umieść sondę rozbiegową na obiekcie
pomiarowym.
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Obręcz 

 

 

 

 

 

 

 

Obróć wał >360°.  

 

 

Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się,
że sonda rozbiegowa znajduje się
w odpowiedniej części zakresu pomiarowego.

Rozpocznij pomiar bicia. 

Potwierdź pomiar.
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Wał  

 

 

 

 

Tarcza 

 

 

Obróć wał >360°.  

 

 

 

 

Rozpocznij pomiar bicia.

Obróć wał >360°.

Potwierdź pomiar.

Rozpocznij pomiar bicia.

Potwierdź pomiar.
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Wynik  

 

 

 

 

 

 

  

Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF). 
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LUZ ŁOŻYSKA  

 

 

 

Wybierz pozycję do pomiaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchom luz łożyska.

Umieść sondę rozbiegową na obiekcie
pomiarowym. 
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Podnieś wał. 

 

 

 

Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się,
że sonda rozbiegowa znajduje się
w odpowiedniej części zakresu
pomiarowego.

Uruchom pomiar luzu
łożyska. 

Potwierdź pomiar.
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Wynik  

 

 

 

 

 

  

Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF). 
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SOFTCHECK ROP 

 
 

 

 

 

 

Uruchom Softcheck ROP.

Stan miękkiej stopy musi być skorygowany
zanim nastąpi osiowanie. Jeśli nie, wynik
pomiaru nie będzie miał żadnej wartości.
Ustalenie, czy mamy do czynienia ze stanem
miękkiej stopy jest mniej więcej niemożliwe
bez użycia jakiegoś narzędzia pomiarowego.
Aplikacja Softcheck ROP sprawdza każdą
stopę i wyświetla wynik w mm lub milach.

Sprawdź, czy wszystkie śruby stóp są mocno
dokręcone. 
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The first foot. 

 

1. 

2. Rozpocznij pomiar. 

 

Dotknij ikony pomiaru.  

 

3. 

4. 

5. Zarejestruj wartość pomiaru.  

 

Dotknij ikony potwierdzenia.  

 

 

 

Rejestracja wartości pomiarowej

Program poprowadzi cię do różnych stóp.

Umieść sondę rozbiegową na
pierwszej stopie.

Poluzuj całkowicie śrubę i odczekaj
kilka sekund.

Dokręć mocno śrubę, najlepiej za
pomocą klucza dynamometrycznego.
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Powtórz procedurę przy pozostałych stopach. 

Druga stopa.  

 

Trzecia stopa. 

 

 

 

Czwarta stopa. 
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Wynik pomiaru  

 

 

 

 

 

 

 

Korekty  

 
 

Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać wynik.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF). 

Dokonaj niezbędnych korekt, a następnie
ponownie sprawdź każdą stopę (wartości
pokazują w przybliżeniu, ile podkładek jest
potrzebnych do wyeliminowania miękkiej
stopy).

Ponowne pomiary można wykonać, dotykając
ikony ponownego pomiaru, aby ponownie
zmierzyć wszystkie stopy, lub dotykając
pojedynczej stopy, aby ponownie zmierzyć
tylko tę stopę.

Zmierz ponownie wszystkie
stopy.

Zmierz ponownie jedną stopę. 
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WYŚWIETLACZ CZUJNIKA ROP 

 
 

 

Uruchom wyświetlacz czujnika
ROP.

Wyświetlacz czujnika dla sondy rozbiegowej
może być używany w różnych aplikacjach,
w których chcesz wykorzystać odczyty
z czujnika liniowego na różne sposoby.
Program jest używany z maksymalnie 
dwoma czujnikami, P, podłączonymi do 
urządzenia wyświetlającego.

Aplikacja wyświetlacza czujnika pokazuje 
wartości z obu czujników. Każdy czujnik 
mierzy odległość (d). Wyświetlane wartości 
są pokazywane na bieżąco. Można je 
również wyzerować, aby zwiększyć 
wykorzystanie w kilku zastosowaniach. 
Istnieje również możliwość rejestracji wartości 
pomiarowych. 

Gdy sonda rozbiegowa jest używana do
pomiaru położenia obiektu względem środka
obrotu, wartości mogą zostać wyzerowane,
a następnie podzielone na pół.

Przed wyzerowaniem upewnij się, że sonda
rozbiegowa znajduje się w odpowiedniej
części zakresu pomiarowego.

Po wprowadzeniu opcji wyświetlania czujnika
ROP, wyświetlane są surowe dane
z podłączonych sond rozbiegowych.
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Wartości zerowe 

 

 

 

Zarejestruj wartości 

 

 

Zarejestrowane wartości zostaną dodane
do listy.

 

  

Wartości zerowe.

Po wyzerowaniu wartości można je również
zmniejszyć o połowę. Możliwy jest również
powrót do wartości początkowych.

Wartości zmniejszone o połowę.

Wróć do wartości początkowych. 

Zarejestruj wartości.

Idź do listy.
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P|P, P-P and P+P Lista 

 

 

 

Wróć do wyświetlacza czujnika.  

 

Wróć do menu głównego. 

 

  

Wartości z drugiego pióra (po prawej stronie)
mogą być wyświetlane oddzielnie lub
w stosunku do pierwszego pióra (po lewej
stronie), w trybie P-P lub P+P. 

Zapisz listę.
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MAKS. MIN. ROP 

 

 

  

Uruchom maks. Min. ROP.

Maks. Min. ROP dla sondy rozbiegowej
może być wykorzystany w kilku
zastosowaniach, w których użytkownik chce 
zmierzyć przemieszczenie obiektu względem 
środka obrotu.

Wartości pomiarowe z sondy rozbiegowej są
rejestrowane w sposób ciągły w ramach
dedykowanego czasu pobierania próbek.

Wyniki pomiarów są wyświetlane
bezpośrednio na ekranie. Wartość
maksymalna (Maks.) i wartość minimalna
(Min.) są pokazywane wraz z różnicą
(Maks.-Min.).

Wynik pomiaru może zostać dodany do listy,
którą można zapisać w celu dalszej
dokumentacji. 

Podczas wprowadzania wartości
maks. min. ROP, wyświetlane są surowe
dane z podłączonych sond rozbiegowych.

Wyreguluj położenie sond, aby znalazły się
w zakresie pomiarowym, korzystając
z surowych danych na ekranie.

Zmierz maks. min.
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Podczas pomiaru maks. min. wyświetlana 
jest różnica podczas pomiaru. Wyświetlane 
są również wartości maks. i min.

Wyświetlony wynik pomiaru można
zarejestrować i dodać do listy.

Zarejestruj pomiar.

Po zarejestrowaniu pomiaru zostanie on
dodany do listy. 

Idź do listy.

Dotknij ikony zapisu, aby
zapisać listę.

(Pomiar jest zapisywany
w aplikacji i może być dalej
obsługiwany poprzez
wygenerowanie raportu PDF).
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RAPORT PDF  

Można wygenerować raport PDF z kilkoma
pomiarami.

 

Wprowadź dane 

Wybierz pliki 

 

 
 

Indywidualne logo 

Dotknij logo do góry w prawo, aby je zmienić. 

Wygeneruj i zapisz raport PDF  

 
Wprowadź nazwę pliku i potwierdź. 

Wyświetl plik 

 Dotknij oka, aby wyświetlić plik. 

 
 

  

Dotknij ikony PDF, aby
utworzyć raport PDF.

(Ikona PDF znajduje się w menu
głównym i na ekranie ustawień).

Dotknij białego pola na górze, aby wprowadzić
nagłówek raportu PDF.

Dotknij białych pól, aby wprowadzić datę,
miejsce, maszynę, użytkownika i notatkę.

Dotknij pola wyboru po lewej
stronie, aby wybrać pliki. 

Dotknij ikony zapisu, aby
wygenerować i zapisać raport
PDF.

Następnie zostanie wyświetlony raport PDF,
do dalszej obsługi.

Lista raportów PDF

Dotknij ikony listy PDF, aby
wyświetlić istniejące raporty
PDF.
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USTAWIENIA  

 

Info 

 

Photo
 

 

Raport PDF 

  

Jednostka pomiarowa   

  
 

Czas pobierania próbek 

   

 

 

  

Dotknij ikony Info, aby przejść
do strony internetowej
umożliwiającej pobranie
instrukcji obsługi. 

Dotknij ikony zdjęcia, aby zrobić
zdjęcie. 

Dotknij ikony PDF, aby
utworzyć raport PDF.

Wybierz mm lub cale.

Dotknij białego pola, aby
wprowadzić czas pobierania
próbek. 
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Ustawienia Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu ustawień system
rozpoczyna wyszukiwanie czujników
zdolnych do parowania.

Wykryte zostaną tylko te czujniki ACOEM,
które są włączone.

Na liście pojawią się czujniki zdolne do
parowania.

Wybierz czujniki do sparowania.
(Maksymalnie dwa urządzenia). 

Sparowane jednostki są oznaczone znakiem
wyboru.

Jeśli do aplikacji są sparowane urządzenia,
muszą one zostać odłączone, zanim będzie
możliwe sparowanie nowych urządzeń.

Aby odłączyć sparowane
urządzenia, dotknij ikony
zaznaczenia obok urządzeń. 
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Szukaj  

 
Anuluj wyszukiwanie 

 
Potwierdź 

 
 

 

  

Zacznij szukać czujników
dających się sparować.

Zatrzymuje wyszukiwanie
czujników, które można
sparować.

Wyjście z ustawień i powrót
do aplikacji.
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CZUJNIKI M7 I S7  

 

 

 

1. 

a. 

b. 

2. Mini USB do ładowania 

3. Dioda LED sygnalizująca transmisję
laserową

 

a. 

4. Dioda LED sygnalizująca Bluetooth 

a. 

b. 

c. 

 

Przycisk ON/OFF z diodą LED
wskazującą stan

Ciągle zielony - włączony

Przechodzenie zielony/czerwony
- Żyro aktywowane.

Zielony - transmisja laserowa

Ciągle niebieski - sparowany
i gotowy.

Miga na niebiesko - wyszukiwanie/
gotowość do parowania

Brak świecenia - Bluetooth
wyłączony.
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5. 

 

 

 

6. Dioda LED stanu baterii 

a. 

b. 

c. 

d.

7. 

a.  

b. 
 

  

Przycisk stanu baterii - naciśnij, aby
natychmiast pokazać stan baterii
(działa również, gdy urządzenie jest
wyłączone). 

Jedna dioda LED stale czerwona -
pozostało mniej niż 10%
naładowania.

Jedna dioda LED migająca na
czerwono - pozostało mniej niż 5%
naładowania.

Jedna dioda LED stale
pomarańczowa - ładowanie

Jedna dioda LED stale zielona -
pełne naładowanie.

Dioda LED stanu baterii po naciśnięciu
przycisku baterii

Ciągle zielona - stan baterii

Pulsujący zielony - ładowanie baterii
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TRYBY PRACY  POŁĄCZENIA  

Połączenie Bluetooth  

 

 

Urządzenia M7 i S7 posiadają dwa tryby
pracy: Wł. i Wył.

Włącz i wyłącz urządzenia poprzez mocne
naciśnięcie przycisku WŁ/WYŁ.

W przypadku, gdy urządzenia nie reagują,
możliwe jest ich wyłączenie poprzez
przytrzymanie przycisku WŁ przez ponad
10 sekund. 

Urządzenia M7 i S7 łączą się za pomocą
wbudowanego połączenia Bluetooth.
Urządzenia automatycznie połączą się
z aplikacją po włączeniu, jeśli są sparowane.
Instrukcje dotyczące parowania jednostek
pomiarowych znajdują się w rozdziałach
o aplikacjach.

Aby uniknąć przypadkowej transmisji
Bluetooth w ograniczonym obszarze,
funkcję Bluetooth można całkowicie wyłączyć -
aby uzyskać więcej informacji, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym.

Jeśli Bluetooth został wyłączony (o czym
świadczy fakt, że dioda Bluetooth nie miga
lub jest stale niebieska, gdy urządzenie jest
włączone), można go włączyć, naciskając
szybko 5 razy z rzędu przycisk stanu baterii. 
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ZASILANIE  

 

 

 

Urządzenia M7 i S7 zasilane są z wydajnego
akumulatora Li-Ion lub z zewnętrznego
zasilacza.

Czas pracy baterii wynosi około 11 godzin,
gdy system jest wykorzystywany do typowej
pracy przy osiowaniu (stale włączony).

Urządzenia M7 i S7 można ładować za
pomocą dostarczonej ładowarki.

Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza,
urządzenie automatycznie rozpocznie
ładowanie baterii. Zostanie to
zasygnalizowane przez pierwszą diodę
stanu baterii, która zmieni kolor na
pomarańczowy, po całkowitym naładowaniu
urządzenia dioda zmieni kolor na zielony.
Naciskając przycisk stanu baterii, można
monitorować dokładny stan naładowania.

Czas ładowania wynosi około 8 godzin dla
całkowicie rozładowanych baterii. Czas 

ładowania będzie dłuższy, jeśli urządzenie
będzie włączone podczas ładowania.

Podczas użytkowania w typowych warunkach 
baterie zachowują dobrą pojemność przez
około 2- 3 lata, zanim będą wymagały
wymiany. Skontaktuj się z przedstawicielem
handlowym w celu wymiany baterii.

Baterie zawierają obwody zabezpieczające
do bezpiecznej pracy z urządzeniem. Dlatego
urządzenie może być używane tylko
z bateriami Li-Ion dostarczanymi przez
ACOEM. Nieprawidłowa wymiana baterii
może spowodować uszkodzenia i ryzyko
obrażeń ciała. Dalsze instrukcje znajdują się
w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa.
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1. Przycisk WŁ/WYŁ 

2. Dioda LED sygnalizująca Bluetooth 

a. 

b. 

3. Dioda LED stanu baterii 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

SONDA ROZBIEGOWA P1

Sonda rozbiegowa jest zasilanym bateryjnie,
bezprzewodowym miernikiem liniowym
używanym do pomiaru bicia na wałach,
piastach sprzęgieł, kołnierzach i innych
elementach stosowanych w maszynach
 obrotowych. Może być również stosowana
do pomiarów odległości podczas regulacji
maszyn, miękkiej stopy lub kontroli luzów 
łożysk. Sonda jest bezprzewodowo 
połączona z aplikacją w celu rejestracji, 

wyświetlania i dokumentowania wyników
pomiarów.

Ciągle niebieski - sparowany
i gotowy.

Miga na niebiesko - wyszukiwanie/
gotowość do parowania

Ciągle czerwona - pozostało mniej
niż 10% naładowania.

Miga na czerwono - pozostało
mniej niż 5% naładowania.

Stale pomarańczowa - ładowanie

Stale zielona - pełne naładowanie. 



 

10.2 

TRYBY PRACY  

POŁĄCZENIA  

Połączenie Bluetooth  

P1 posiada dwa tryby pracy: Wł. i Wył.

Włącz i wyłącz urządzenie, mocno naciskając
przycisk WŁ/WYŁ.

Urządzenie P1 łączy się za pomocą
wbudowanego połączenia Bluetooth.
Urządzenie automatycznie połączy się
z aplikacją po włączeniu, jeśli jest sparowane.
Instrukcje dotyczące parowania sondy
rozbiegowej znajdują się w rozdziałach
o aplikacjach. 
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ZASILANIE

Urządzenie P1 jest zasilane przez akumulator
Li-Ion o dużej pojemności lub z zewnętrznego
zasilacza.

Czas pracy baterii wynosi około 11 godzin
(stale włączona).

Urządzenie P1 jest ładowane za pomocą
dołączonej ładowarki.

Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza,
urządzenie automatycznie rozpocznie
ładowanie baterii. Zostanie to 
zasygnalizowane przez diodę LED stanu 
baterii, która zmieni kolor na pomarańczowy, 
po całkowitym naładowaniu urządzenia dioda 
LED zmieni kolor na zielony.

Czas ładowania wynosi około 8 godzin dla 
całkowicie rozładowanych baterii. Czas 
ładowania będzie dłuższy, jeśli urządzenie 
będzie włączone podczas ładowania.

Podczas użytkowania w typowych warunkach
baterie zachowują dobrą pojemność przez 
około 2- 3 lata, zanim będą wymagały
wymiany. Skontaktuj się z przedstawicielem
handlowym w celu wymiany baterii.

Baterie zawierają obwody zabezpieczające
do bezpiecznej pracy z urządzeniem. Dlatego
urządzenie może być używane tylko
z bateriami Li-Ion dostarczanymi przez 
ACOEM. Nieprawidłowa wymiana baterii 
może spowodować uszkodzenia i ryzyko 
obrażeń ciała. Dalsze instrukcje znajdują się 
w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa. 
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FLIR ONE   

 

 

WSPARCIE 

UWAGA: Dostępna tylko w systemie Android. 

 

APLIKACJA 

 

Flir One 

 INTEGRACJA  

 

  

Kamera termowizyjna Flir One Pro-USB-C
Akcesoria zewnętrzne

Flir One Pro-USB-C jest kompatybilna
z ręcznym urządzeniem RT8 - dostarczanym
przez Acoem AB.

Klucz licencyjny jest wymagany 
do obsługi aplikacji do osiowania 
wałów poziomych. 

Pobierz aplikację Flir One z Google Play.

Możliwość uruchomienia aplikacji Flir One
z poziomu aplikacji do osiowania wałów
poziomych.

Dotknij ikony zdjęcia
w podczerwieni w ustawieniach,
aby przejść do aplikacji Flir One.

Z łatwością dodaj obraz termiczny do raportu 
z osiowania.

Dotknij ikony obrazu 
w podczerwieni w raporcie PDF, 
aby zaimportować obrazy 
w podczerwieni.
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12.1 

– M7 I S7  

Art. Nr M7 1-1216, S7 1-1217 

Materiał obudowy 
 

Temp. robocza  -10 do 50°C (14 do 122°F) 
Temp. przechowywania -20 do 70°C (-4 do  158°F) 
Temp. długotrwałego przechowywania Temp. pokojowa 18 do 28°C (64 do 82°F) 
Temp. ładowania baterii 0 do 40°C (32 do 104°F) 
Wilgotność względna 10 – 90% 
Waga  M7: 212 g (7,5  
Wymiary  92 mm x 77 mm x 33 mm  

(3,6 cala x 3,0 cale x 1,3 cala) 
Ochrona środowiska  IP

Laser Laser diodowy klasy II o długości 650 nm 
Kąt odchylenia linii laserowej 6° 
Szerokość linii laserowej (1/e2) 1.6 mm 
Rozbieżność linii laserowej (pełny kąt) 0.25 mrad 
Moc lasera  < 1 mW 
Odległość pomiarowa    
Detektor 2. generacja technicznego stopnia CCD 
Długość detektora    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Rama z anodyzowanego aluminium
i wysokoudarowy plastik ABS pokryty gumą TPE

uncji) , S7: 186 g (6,6 uncji)

    65 (pyłoszczelność i ochrona przed
strumieniem wody)

Do 10 m

30 mm (1,2 cala) 



12.2 

Kąt widzenia detektora  
Rozdzielczość detektora  1 µm 
Dokładność pomiaru  0,3% ± 7 µm 
Przetwarzanie sygnału 

Ochrona przed światłem otoczenia 

Inklinometr  
Rozdzielczość inklinometru  0,01° 
Dokładność inklinometru  ±0,2° 
Żyroskop  

Dokładność żyroskopu  ±1° 
Komunikacja bezprzewodowa Nadajnik Bluetooth klasy I  
Zasięg komunikacji  10 m (33 stopy) 
Połączenia  

Ładowanie: 5V, 0,5A 
Zasilanie  

Czas pracy  11 godzin ciągłej pracy (pomiar)  
8 h 

Pojemność baterii  10.4 Wh 

Czas ładowania baterii (system wyłączony,
temperatura pokojowa)

30 mrad/m (3mm/100mm na metr)

Cyfrowe przetwarzanie sygnału z odrzucaniem
punktów bocznych, wykrywaniem krawędzi, elimi-
nacją światła otoczenia i trybem antywibracyjnym
Filtracja optyczna i cyfrowa eliminacja sygnału
światła otoczenia
Dwa wysokowydajne inklinometry MEMS

6-osiowy inercyjny czujnik ruchu MEMS
z kompensacją dryfu i automatyczną kalibracją 

1 Mini port USB (IP67);

Wysoce wydajna bateria Li Ion lub zasilanie
zewnętrzne.



12.3 

Wskaźniki LED 

 Specyfikacja może ulec zmianie bez
powiadomienia. 

 

 

Wskaźnik stanu urządzenia, transmisji laserowej
i 5 wskaźników stanu baterii z natychmiastową
kontrolą baterii 
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13.1 

Art. Nr 1-1063 

Materiał obudowy  Tworzywo ABS 
Temp. robocza  0 do 40°C (32 do  104 °F) 
Temp. przechowywania -20 do 60°C (-4 do  140 °F) 
Temperatura długotrwałego przechowywania Temp. pokojowa 18 do 28°C (64 do 82°F) 
Temperatura ładowania baterii  0 do 40°C (32 do 104°F) 
Wilgotność względna  10 – 90% 
Waga  142 g (5.0 uncji) 

44 x 91 x 33 mm  
(1.7 x 3,6 x 1,3 cala) 

 Długość: 85 mm (3,34 cala) 
Średnica: Ø 8 mm (Ø 0.31 cala) 

Długość kabla 400 mm (15.7 cala) 
Ochrona środowiska  IP65 

5 mm (0.20 cala) 
Przesuw mechaniczny 6.6 mm (0.26 cala) 
Siła pomiarowa  0.70 N ±25% 
Powtarzalność 0.15 µm 
Dryf termiczny 0.25 µm/°C 
Błąd dokładności (K= odczyt w mm) ±MAX(5+|2*K|;|7*K|) µm 
Rodzaj kontaktu  Ø 3 mm (Ø 0.12 cala) karbid  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - P1

Wymiary jednostki bateryjnej

Wymiary korpusu pióra

Zakres pomiarowy



13.2 

Gwint kontaktowy M2.5 
Interfejs  Klawiatura z przełącznikiem membranowym 
Komunikacja bezprzewodowa 

Zakres komunikacji  10 m (33 stopy) 
Połączenia  

Zasilanie  
Czas pracy  11 godzin ciągłej pracy  

8 h 

Pojemność baterii 10.4 Wh 
Wskaźniki LED 

 

Specyfikacja może ulec zmianie bez
powiadomienia. 

 

 

 

Czas ładowania baterii (system wyłączony,
temperatura pokojowa)

Odbiornik Bluetooth klasy I z możliwością pracy
w trybie multi-drop. BLE Bluetooth o niskim zużyciu
energii (BT 4.0) 

1 Port micro USB Mini
Ładowanie: 5V, 0,5A
Bateria Li Ion lub zewnętrzny zasilacz.

Wskaźniki komunikacji bezprzewodowej
i stanu baterii. 
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