
ROTALIGN® Ultra
Nowoczesny system do osiowania laserowego

sAlignment Systems

WPROST OD WYNALAZCY

LASEROWEGO OSIOWANIA MASZYN



Zasilanie

n Wysokowydajny akumulator Li-Ion
n Zasilanie z sieci
n Opcjonalnie baterie R14
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Uniwersalne porty

Czujnik, ładowarka oraz złącze USB do
urządzeń peryferyjnych : PC, drukarka, 
klawiatura.

Konstrukcja

n Mocna, odporna na wstrząsy 
zarysowania, pyłoszczelna 
bryzgoodporna

n Ergonomiczna, spójna oraz 
przenośna

n Pokryty gumą uchwyt z wymiennym
i regulowanym paskiem

(Oryginalne wymiary, paski nie są pokazane)

ROTALIGN® Ultra ustala nowe standardy

Ta modułowa platforma została stworzona do osiowania
maszyn i dla szerokiej gamy aplikacji pomiarów geome-
trycznych, które zawierają również centrowanie otworów,
oraz pomiary prostoliniowości i płaskości.

ROTALIGN® Ultra – wydajność i nowoczesność

Menadżer programów

n Ikony bezpośredniego dostępu do aplikacji i
konfiguracji

n Wzorce maszyn definiowane przez użytkownika
n Indywidualne definiowanie konfiguracji systemu

przez użytkownika: języki, jednostki, tryb pracy,
zarządzanie energią

n Funkcja „WZNÓW” otwiera ostatnio używane
pliki pomiarowe



Ekran

Ekran ciekłokrystaliczny, kolorowy, z
powłoką anty-odblaskową, 
wyświetla wysokiej jakości obrazy
przy różnym oświetleniu.

Diody sygnalizacyjne LED

Niebieskie, zielone, żółte i czerwone diody
sygnalizacyjne LED pokazują klasę wyosiowania
oraz położenie lasera. Dwie dodatkowe diody
LED monitorują komunikację Bluetooth® oraz
stan naładowania baterii.

Bluetooth®

Stabilna bezprzewodowa transmisja danych
z czujnika zapewnia bezpieczną, wygodną
elastyczną pracę.

Klawiatura

n Podświetlana klawiatura 
alfanumeryczna

n Wygodne rozmieszczenie 
klawiszy nawigacyjnych, 
wprowadzania danych 
funkcyjnych

n Wykonanie przemysłowe o 
zwiększonej wytrzymałości

Statyw komputera

Wypinana podpora do 
odpowiedniego ustawienia 
komputera

 – wydajność i nowoczesność



Elastyczność pomiarów
Pojedyncza wiązka lasera oraz 5-osiowy detektor
Opatentowana technologia pojedynczej wiązki lasera oraz 
czujnika z dwoma detektorami i wbudowaną optoelektroniczną
poziomicą pozwala na jednoczesny pomiar obrotu wału oraz
przesunięcia, rozwarcia kątowego pionowego i poziomego na
sprzęgle eliminując przy tym możliwe błędy wykonane przez
człowieka w trakcie pomiaru.
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Pierwsze spojrzenie

Tryb pomiarowy Static
Ten tryb pomiarowy stosowany jest głównie
do maszyn pionowych. Pomiar wymaga  3
do 8  dostępnych punktów pomiarowych.

Tryb pomiarowy Pass
Opatentowany tryb pomiarowy stosowany
do wałów rozsprzęglonych lub do wałów bez
możliwości obrotu.

Opatentowany tryb pomiaru ruchem
ciągłym – Sweep
Przy obrocie wału z jakiejkolwiek pozycji i w
jakimkolwiek kierunku ten opatentowany
tryb automatycznie zaczyna ciągły pomiar
stanu wyosiowania. Pomiar ruchem ciągłym
prowadzi do otrzymywania dokładnych i
szybkich odczytów. Wystarczy obrócić wały o
60°, ten sposób pozwala ominąć 
ograniczenia związane z obracaniem wałów.

Tryby pomiarowe

Precyzyjne osiowanie zapewni oszczędność pieniędzy!
Ponad 50% awarii maszyn wirujących jest bezpośrednio spo-
wodowana złym wyosiowaniem. Osiowanie przy użyciu ROTA-
LIGN® Ultra powoduje zwiększenie dyspozycyjności i nieza-
wodności maszyn a także redukcję kosztów konserwacji.

n Zwiększenie wydajności dzięki redukcji czasu postoju 
maszyny

n Redukcja zużycia części zapasowych i kosztów 
magazynowania

n Ochrona maszyn poprzez redukcję drgań

n Zmniejszenie zużycia energii

Cechy wyróżniające
n Podświetlany, kolorowy wyświetlacz odporny na 

zarysowania

n Podświetlana klawiatura alfanumeryczna

n Komunikacja Bluetooth®

n Złącze USB do urządzeń peryferyjnych: PC, drukarka, 
klawiatura

n Akumulator o przedłużonej żywotności

n W pełni konfigurowalny

n Intuicyjna obsługa

n Inteligentne uzupełnianie słów

n Opatentowana metoda pomiaru pojedynczą wiązką lasera

n Opatentowany pomiar ruchem ciągłym

n Osiowanie maszyn pionowych i poziomych

n Pomiar zespołów wielomaszynowych – do 14 urządzeń

n Pomiar kulawej łapy, diagnostyka i korekta

n Korekty dla rozszerzalności cieplnej

n Uniwersalne i gotowe do użycia uchwyty zapewniające 
stabilność pomiaru

n Oprogramowanie Windows do przygotowania pracy, 
archiwizacji i raportowania

PRÜFTECHNIK Alignment Systems, wynalazca technologii
laserowego osiowania maszyn, posiada ponad 200 patentów na
całym świecie. Te patenty zostały przyjęte w naszym systemie
osiowania maszyn jako standardy. ROTALIGN® Ultra skorzystał z
tych innowacji i spowodował iż osiowanie maszyn wirującyh
stało się prostsze niż dotychczas.

Tryb pomiarowy Multipoint
Dla wałów osadzonych na różnych typach
łożysk. Wystarczy zmierzyć 3 lub więcej
punktów na kącie większym niż 60°. Ze
względu na znaczne zwiększenie dokładności
zaleca się wykonanie pomiarów przynajmniej
w 5 punktach.



Oprogramowanie PC do przygotowania pomiarów,
archiwizowania i raportowania

Oprogramowanie Alignment Explorer pozwala na komunikację
pomiędzy komputerem PC a przyrządami do osiowania firmy
PRÜFTECHNIK. ROTALIGN® Ultra READER i EDITOR to aplikacje
pracujące w środowisku Alignment Explorer. Oprogramowanie
READER jest darmowe i pozwala na komunikację jednokierun-
kową. Dane pomiarowe mogą być przesyłane do komputera PC
w celu prostej wizualizacji, wydrukowania i archiwizacji.
Opcjonalna aplikacja EDITOR pozwala na komunikację dwukie-
runkową, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie, edycja, 
drukowanie oraz archiwizacja w kolorze plików pomiarowych.
Profesjonalny raport z pomiarów może być dostosowany do
wymogów klienta wraz z logo i informacjami o firmie. Wyniki
pomiarów wraz z dołączoną fotografią mogą być przedstawione
w formacie HTML, żeby były widoczne w każdej przeglądarce.

3 klucze do właściwego osiowania

Wymiary
Osiowanie maszyn pionowych I poziomych
Pomiar zespołów złożonych maksymalnie z 14 maszyn
Możliwość wielokrotnego wykorzystania plików i szablonów 
pomiarowych
Grafika przedstawiająca faktyczny wygląd urządzeń
Różne typy sprzęgieł (krótkie, kardan, wał pośredni)
Obliczanie rozszerzalności cieplnej i celów pomiarowych
Dynamiczne/dostosowane do potrzeb użytkownika tolerancje

Wyniki
Wyniki poziome i pionowe dla maszyn
Graficzny obraz osi obrotu wałów oraz  wyników na sprzęgle na 
jednym ekranie
Możliwość automatycznego przeliczenia korekt poprzez dowolny 
wybór łap statycznych
Zakresy graficzne tolerancji, symbole uśmiechu i diody LED służą łatwej
ocenie stanu wyosiowania
Informacje szczegółowe o przeprowadzonych pracach związanych z 
osiowaniem

Pomiary
Predefiniowane ustawienia pomiarowe – 4 dla pomiarów laserowych i 
5 dla czujników zegarowych
Natychmiastowe wyświetlenie wyników centrówki sprzęgła
Nieograniczony zakres pomiarowy detektora eliminuje potrzebę 
zgrubnego ustawienia maszyn
Ocena pomiarów odchyleniem standardowym
Możliwość edycji punktów na elipsie pomiarowej
Pomiar kąta obrotu wału w czasie pomiaru
Tabela pomiarów
Historia pomiarów z etykietami np. stan początkowy, stan końcowy



Intuicyjna obsługa menu

n Menu kontekstowe w zależności od zawartości 
ekranu

n Menu globalne wspólne dla wszystkich ekranów

Przyjazny kontakt z użytkownikiem

n Linia statusu
n Asystent pomocy
n Objaśnienia kontekstowe
n Autouzupełnianie słów
n Szybkie wybieranie funkcji przy użyciu 

skrótów klawiszowych

Osiowanie zespołów wielomaszynowych 
do 14 maszyn

Ocena wyników

n Aktywna tabela tolerancji
n Tolerancje zależne od prędkości obrotowej
n Możliwość definiowania własnych 

standardów

(Ilustracja ukazuje przyrząd w funkcji śledzenia przesunięć maszyny w czasie rzeczywistym.)

ROTALIGN® Ultra – intuicyjny interfejs użytkownika, wysoka wydajność

Podglądu pliku osiowania

n Wyświetla zespół maszyn
n Pokazuje stan wyosiowania
n Wyświetla nazwę pliku i bieżącego użytkownika
n Pokazuje datę ostatniej modyfikacji pliku



Jakość pomiarów

n Nieograniczona ilość punktów pomiarowych
n Pomiary mogą być wykonane w dowolnych miejscach w czasie obrotu wałem
n Ocena jakości pomiaru przez wyliczenie odchylenia standardowego dla każdego z 

pomiarów

Bezpośrednie wyniki osiowania

n Logiczna kolejność wprowadzania 
wymiarów maszyny, przeprowadzania 
pomiaru oraz wyświetlania wyników

n Zmiany i przejścia pomiędzy funkcjami 
mogą być dokonywane w każdej chwili za 
pomocą wciśnięcia odpowiedniego 
klawisza funkcyjnego

Śledzenie przesuwania maszyn

n Monitorowanie przesunięć maszyn w czasie rzeczywistym 
jednocześnie w pionie i w poziomie

n Strzałki wskazują kierunek wykonania korekt dla łap
n Diody LED, symbol uśmiechu, i informacje o  tolerancji, 

pokazują w czasie rzeczywistym bieżący stan wyosiowania

Analiza kulawej łapy

n Pomiar
n Diagnostyka
n Możliwość definiowania własnych tolerancji

y interfejs użytkownika, wysoka wydajność

Optymalizacja korekty przesunięcia

n Optymalizacja korekt poprzez wybranie 
dowolnych statycznych łap w zespole 
maszyn



Komputer

Intel XScale ® Procesor, 256 MB RAM, 64 MB wewnętrzny Flash, 

Karta 64 MB Compact Flash Memory , zarządzanie energią

Wyświetlacz 

Antyre�eksyjny – przezroczysty, podświetlany, kolorowy, gra�czny 

wyświetlacz, (1/2 VGA, 480 x 320 pikseli, 118 mm x 80 mm), 

kontrastowość i podświetlenie (0 ... 70 cd/m2) regulowane

Zasilanie

Li-Ion ładowalny akumulator (7.2 V/6.0 Ah),

Czas pracy: około 25 godzin*

Jednorazowe baterie (6 x 1,5 V [IEC LR 14])

Czas pracy: około 12 godzin*

*Typowe wykorzystanie: 25% pomiary, 25% obliczenia i 50% stan 

uśpienia

Napięcie zasilające: (110 V/220 V AC)

Interfejs

USB host/slave (do drukarki, klawiatury czy do podłączenia PC), 

I-Data socket (do czujnika), RS232 (szer egowy do czujnika), komunikacja

Bluetooth®

Laser

GaAlAs półprzewodnikowy laser , Rozbieżność wiązki < 0,3 mrad, 

Moc wiązki < 1 mW , Klasa bezpieczeństwa lasera 2 (FDA 21CFR 1000 i

1040), Zasilanie 9V (IEC 6LR61, bateria alkaliczna lub litowa)

Czujnik

Pomiar 5-ciu wymiarów: 2 płaszczyzny (4 osie przesunięć), 1 wychylenia

360°, ochrona przed otaczającym światłem, nieograniczone; dynamicznie

rozszerzalne pole pomiarowe, rozdzielczość 1 µm (0.04 mil) i kątowo 10

µRad, błąd < 2%, błąd pomiaru kąta < 2°, częstotliwość pomiarów ok. 

20 Hz
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Zgodność z normą CE: EN 61326 (ogólnie), EN 55022 (emisja), EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11 (interferencja)

ROTALIGN® jest zarejestrowanym znakiem handlowym PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Kopiowanie i reprodukcja bez pisemnej zgody PRÜFTECHNIK AG jest zabroniona. Informacje zawarte w
tym folderze mogą zmianie w wyniku zmiany cech produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Produkty PRÜFTECHNIK objęte są ochroną patentową na całym świecie.
© Copyright 2006 by PRÜFTECHNIK AG. Printed in Germany ALI 9.842.02.06.PL

ROTALIGN Ultra – dane techniczne

Firma należy do Grupy PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH 
Oskar -Messter -Str. 15
85737 Ismaning, ALEMANIA

Tel.: +49 (0)89 / 99 61 6-0
Fax : +49 (0)89 / 99 61 6-100
E-Mail: info@pruftechnik.com
www .pruftechnik.com

Walizka transportowa

Tworzywo ABS, 
testowana na upadek z 2m, 
Zamykana na 2 zamki z 1 zabezpieczeniem szyfrowym 
Wymiary 565 x 375 x 193 mm 
Waga standardowego zestawu około 9 kg 

Więcej opcjonalnych aplikacji w ROTALIGN Ultra

BORALIGN

Pomiary współosiowości grup otworów
oraz opraw łożysk

STRAIGHTNESS

Pomiar prostoliniowości łóż, prowadnic
oraz innych elementów roboczych

LEVALIGN

Pomiary geometrii płaszczyzn o
zróżnicowanych kształtach




