
FIXTURLASER SMC
Forgó berendezések automatikus diagnosztikája



Automatikus gépdiagnosztika - Accurex™ 
A Fixturlaser SMC egyedi, automatikus gépdiagnosztikai fegyvere, az 
Accurex ™ beépítésre került a Fixturlaser SMC eszközbe. A szabadal-
maztatott gépdiagnosztikai technológia kivételesen gyors, releváns és 
megbízható eredményeket nyújt, a gépi problémák széles körében, mint a 
kiegyensúlyozatlanság, a beállítási hibák, a kavitáció, a strukturális  
rezonanciák, csapágy-problémák és egyebek.  
A Fixturlaser SMC gépdiagnosztikai funkció különbözik a többi rendszertől.

Üdvözöljük a világunkban!
 
Az 1984-es kezdetek óta, az ACOEM AB arra törekszik, hogy világszerte segítsen a vállalkozásoknak a nyereségesebb és fenntarthatóbb 
termelés elérésében. Amit mára elértünk, az annak a bátorságunknak köszönhető, amellyel a megszokottól és a hagyományoktól kissé eltérő 
gondolkodásmódunkat használtuk.  Elég bátrak voltunk hibákat elkövetni és új irányokat keresni. Eltökéltségünk, ambícióink és a tudásunk 
révén mára a világ egyik legfontosabb tényezőjévé és vezetőjévé váltunk az innovatív, felhasználóbarát tengelybeállítás területének.

Beépített lézeres hőmérő 

A Fixturlaser SMC egy olyan beépített lézeres hőmérővel rendelkezik, 
amellyel könnyű megmérni a gép hőmérsékletét a diagnosztikai  
ellenőrzéséhez.

Beépített kamera 
Az egyszerű gép azonosításhoz, érzékelő pozícionáláshoz és a  
jelentések illusztrálásához

Háromtengelyes vezeték nélküli érzékelő
A Fixturlaser SMC vezeték nélküli háromtengelyes érzékelője  
egyszerre mindhárom, horizontális, vertikális és axiális irányban is 
elvégzi a méréseket, így a diagnosztika gyors, és biztonságos.

Stroboszkóp
A beépített stroboszkóppal könnyedén ellenőrizhető az a fordulatszám, 
ami a pontos diagnosztika érdekében szükséges.

Fixturlaser SMC 

A Fixturlaser SMC rezgésmérő és elemző műszer a géphibákat automatikusan diagnosztizálja, továbbá  
beépített kamerával, hőmérővel, stroboszkóppal és vezeték nélküli, háromtengelyes érzékelővel rendelkezik. 
A Fixturlaser SMC semmihez nem hasonlítható, hordozható gépdiagnosztikai eszköz, ami lehetővé teszi a karbantartó 
technikusok számára bármilyen forgó gép állapotának szükség szerinti ellenőrzését, akár percek alatt. 
Nincs szükség speciális képzésre vagy rezgésdiagnosztikai tanúsítványra és gyakorlatra, a műszerünk könnyen  
érthető, egyszerű gépdiagnosztikai jelentést készít, valószínűségi és súlyossági szintekkel.



Gyors, pontos gépipari diagnosztika 
3 egyszerű lépésben.

1. Válassza ki az eszközön a diagnosztizálni kívánt gépet. 

2. Végezze el a méréseket lépésről lépésre az utasítások szerint

3. Tekintse meg a gép diagnosztikai jelentését, hogy megtudja,. 
     mi a  gond és milyen javítás szükséges.

Jó: Nincs teendő 

Megfelelő: Fejlemények felügyelete 

Kritikus: Javítási tevékenység  
tervezése szükséges

Fixturlaser SMC kiegyensúlyozás

A Fixturlaser SMC kiegyensúlyozó 

modulja egy hatékony eszköz,  

intelligens és könnyen használható.  

A Fixturlaser SMC kiegyensúlyozó 

végigvezeti a felhasználót a teljes 

folyamaton és elvégzi az összes

számítást. A kezelőt végigvezeti a 

felhasználóbarát felületen, méri a gép 

rezgését és annak fázisát, meghatá-

rozza hogy hová, mekkora súlyokat 

kell felhelyezni. 

A mérési folyamat után, a kiegyensú-

lyozó eszköz megjeleníti a megfelelő 

korrekciós súlyozást. 

A Fixturlaser SMC képes 1 vagy 2 síkban történő kiegyensúlyozásra.  

Mindezek után automata riportot készít.



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

Az ACOEM AB világszerte jelen van és vezető szerepet játszik a innovatív, felhasználó-
barát tengelybeállító berendezések kifejlesztésében. Azzal, hogy segítünk az iparágak 
szereplőinek a tökéletes beállításban és kiküszöbölni mindazt, ami nincs beállítva,  
minimálisra csökkentjük a szükségtelen kopást és a gyártási leállásokat. Ezzel  
ügyfeleink nagyobb nyereséget érnek el, a környezetünk pedig fenntarthatóbbá válik.
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FIXTURLASER SMC 
Kijelző egység
Méretek:   200 x 265 x 65 mm 
  7,87 x 10,4 x 2,56 hüvelyk
Tömeg:   1,2 kg / 2,65 font az akkumulátorral és a  
  gumi védelemmel együtt
Üzemi hőmérséklet:   -10 ° - 55 ° C / 14° F - 131° F
Páratartalom:   95% kondenzáció nélkül
Környezetvédelem:   IP65
Grafikus színes érintőképernyő Felbontás:  800 x 480 pixel
Méretek:   7" átlósan (15 x 9 cm/6 x 3,5 hüvelyk)
Akkumulátor élettartam:   10 óra intenzív használat esetén, 
  nagy sűrűségű Li-ion típus
Beépített pirométer, lézeres szintezéssel
Beépített stroboszkóp
Tartomány:   30 - 15,000 f/p   
  0,1 f/p pontosság
Beépített kamera
 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1.Automatikus diagnosztika indítása 
 
2.Kiegyensúlyozás indítása 
 
3.Csatlakozás a számítógéphez 
 
4.Hozzáférés a gyorsbillentyűkhöz 
(stroboszkóp, hőmérő, kamera, 
képek) és a beállításokhoz (licenc, 
nyelv, érzékelő típusa…)

5.SMC Akkumulátor állapota 
 
6.Vezeték nélküli kapcsolat állapota.
Megjegyzés: ha nem jelenik meg 
ikon, az érzékelő típusát át kell 
állítani vezetékesről vezeték nélkülire 
a műszer beállításai között

A csomag tartalma: Fixturlaser SMC
1 db. Fixturlaser SMC DU, 1 db. Fixturlaser SMC érzékelő, 1 db.USB kábel a 
vezeték nélküli érzékelőhöz (tápellátás, firmware frissítés), 6 db. adapter, 1 db. 
Fixturlaser SMC tápegység, 1 db. érzékelő vezeték nélküli tápegység, 1 db.  
univerzális eszköz,

A csomag tartalma: Fixturlaser SMC kiegyensúlyozó
Lézeres tachométer kábeles csatlakozással a C csatornához, egy 5 méteres 
toldókábellel együtt.
USB kábel a Fixturlaser SMC számítógéphez kapcsolásához (jelentések)
Mágneses tartó
2 ASH gyorsulásmérő, 2 egyenes kábel az ASH-hoz, 2 nagy teljesítményű mágnes 
ASH-hoz  


