
ALIGNEO®

Laserowe osiowanie : tanio, szybko i bezbłędnie

Światowy lider w precyzyjnym, laserowym osiowaniu



Bogate opcje dodatkowe
 

Automatyczny pomiar ruchem ciągłym urucha -
miany obrotem wału

TolChek® – aktywne tabele tolerancji do oceny 
rozosiowania

Możliwość wprowadzenia celów pomiarowych i 
rozszerzalności cieplnej

Wybór łap statycznych – rozwiązanie problemów 
związanych z posadowieniem na fundamencie

detektora dzięki zaawansowanej technologii

Tryb Multipoint – pomiar w dowolnych 3 lub 
więcej punktach przy obrocie minimum 60° 

Osiowanie maszyn mocowanych pionowo i na 
kołnierzu

Osiowanie maszyn z wałem pośrednim

Możliwość wyboru pakietu zawierającego wszyst -
kie funkcje z dodatkową możliwością zapisu do 
99 plików pomiarowych

Oprogramowanie PC ALIGNMENT CENTER jest 
doskonałym rozwiązaniem do przygotowania, 
analizy, archiwizacji i drukowania profesjonal -
nych, kolorowych raportów

Precyzyjne, laserowe osiowanie wałów

W pomiarze metodą wielopunktową Static 1 

pomiar następuje co 45°. Pomiary wykonywane 

są na 3 z 8 możliwych pozycji. 

W zaawansowanej metodzie pomiaru ruchem 

ciągłym2, dane pobierane są automatycznie w 

trakcie obrotu wału. Pomiar może być rozpo -

częty z dowolnego punktu i kontynuowany 

w dowolną stronę. ALIGNEO® ocenia stan 

rozosiowania  sprzęgieł już po obrocie wału o 

kąt 60°. Pomiar ruchem ciągłym jest szybszy i 

dokładniejszy niż pomiar metodą 3 punktów 

pomiarowych, dzięki setkom punktów zbiera -

nych w czasie jednego pomiaru.

1

Tryby pomiarow e

Wyniki osiowania w 3 

prostych krokach:

1. Wprowadzenie  

    wymiarów

2. Obrót wału

3. Wy świetlenie korekt

Firma PRÜFTECHNIK Alig -

nment System jest liderem 

na rynku laserowego 

osiowania maszyn. W śród 

laserowych urz ądze ń do 

osiowania stosowanych w 

najwa żniejszych gał ęziach 

przemysłu, cztery na pi ęć 

przyrz ądów jest naszej 

produkcji.  ALIGNEO ®  jest 

jednym z naszych nowych 

systemów przeznaczonych 

do dokładnego, laserowe -

go osiowania.

Przesuwanie w czasie rzeczywistym 

Korekty pionowe i poziome dla łap są  

wyliczane automatycznie. Duży ekran pokazuje 

przesunięcia łap maszyny, kierunek i  wartości 

korekt. Podczas korekty rozosiowania,  

ALIGNEO® ciągle monitoruje i pokazuje 

wszystkie ruchy maszyną.

ALIGNEO ®

2
ALIGNEO® dzięki swojej innowacyjności łączy w 

sobie precyzję osiowania  z oszczędnością czasu .

Funkcje standardowe

Pomiar metodą Static – co 45° w 3 do 8  
punktach

UniBeam® – szybkie i wygodne ustawienie  
pojedynczej wiązki lasera

Wyniki na sprzęgle i korekty dla łap wyświetlane 

Śledzenie na żywo korekt przy przesuwaniu 
maszyny w pionie i poziomie 

Sprawdzenie kulawej łapy – pomiar, korekta i 
zapisywanie wyników

Osiowanie maszyny z sześcioma łapami

Osiowanie maszyn z wałami niezasprzęglonymi 
lub nieobracającymi się

Luz obwodowy na sprzęgle nie wpływa na 
pomiar

Zapis do 10 plików pomiarowych

Automatyczny zapis danych na wypadek utraty 
zasilania

Uchwyty gotowe do szybkiego i pewnego  
montażu

Ochrona przed pyłem, wodą i smarem w klasie  
IP 65 i IP 67

Darmowe oprogramowanie ALIGNMENT REPOR -
TER do gromadzenia pomiarów i raportowania
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