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VÄLKOMMEN TILL VÅR
VÄRLD
Ända sedan starten 1984 har ACOEM
AB (tidigare känt som ELOS Fixturlaser
AB) hjälpt företag världen över att uppnå
en mer lönsam och hållbar produktion.
Den position som vi har i dag har vi nått
genom att våga tänka utanför normen
och välja egna, något okonventionella
vägar. Vi har haft modet att begå misstag
och ta ut nya kompassriktningar.
Beslutsamhet, ambition och kompetens
har gjort oss till en global aktör och
ledare inom innovativ och
användarvänlig axeluppriktning.
HÅLLBARA INNOVATIONER

Under våra nästan 30 år i branschen har
vi utforskat, testat och omarbetat mer än
någon annan. En del kanske tycker att vi
är obotliga innovatörer, andra att vi är
ovanligt fokuserade. De har säkert rätt
allihop. Om vi inte hade varit så
hängivna och ambitiösa hade vi inte varit
först med pekskärm i branschen. Och vi
hade heller inte varit pionjärer på
tillämpningar med synlig laser och
dubbla mäthuvuden.
Under årens lopp har vi lärt oss att aldrig
tumma på kvaliteten och vi har ständigt
försökt hitta nya, tidigare outforskade
möjligheter att kombinera avancerad
teknik med design och funktion. På det
sättet har vi blivit den ledande
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innovatören i vår bransch. Inte nog med
att vi minimerar slitage, produktionsstopp
och kostnader. Vi hjälper även till att
värna vår miljö. De naturliga resurserna
är begränsade och om vi kan bidra till en
mer uthållig värld genom att göra den lite
sundare blir ingen gladare än vi.

prioriteringslista. Med erfarenhet från en
mängd olika branscher och
tillverkningsprocesser är vi fullt medvetna
om våra slutkunders problem och behov.
Vi arbetar med stor passion och drivs av
en önskan att eliminera allt som är det
minsta feluppriktat världen över.

ÄKTA ENGAGEMANG

RIKTIG ANVÄNDARVÄNLIGHET

En förklaring till våra framgångar är vårt
gedigna engagemang. Vi är hela tiden
uppmärksamma på marknadens behov
och redo att reagera på dem. Våra
specialister och återförsäljare i mer än 70
länder är utan tvivel vår viktigaste
tillgång. Lagkänsla och trivsel är speciellt
viktigt för oss och ligger alltid högt på vår

Konstruktion och användarvänlighet
anpassas noga till varandra. När vi
utvecklar nya produkter blir de även
renare, smartare, mer funktionella och
mer robusta. I den industriella miljön är
arbetet krävande, besvärligt och
tidspressat. Det finns ingen plats för
utrustning med onödiga funktioner,
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krångliga gränssnitt eller som är svåra att
sätta ihop.
Användbarhet och användarvänlighet
betyder allt. Inte bara för oss, utan även
för våra kunder. Vi har utvecklat
produkter som är enkla att lära sig och
snabbt införlivas i verksamheten. Genom
att ta bort oviktiga funktioner gör vi livet
lite enklare för våra användare. Och
förmodligen lite tuffare för våra
konkurrenter.
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LICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE
Du har endast rätt att använda
programvaran i denna produkt om du
accepterar alla nedanstående villkor, dvs.
slutanvändaravtalet. Genom att använda
denna produkt accepterar du detta avtal.
Om du inte accepterar detta avtal måste
du omgående återlämna hela den
oanvända produkten (maskin- och
programvara) till återförsäljaren mot
ersättning.
Användaren har rätt till en licens för
användning av programvaran som ingår
i denna produkt. Programvaran får
endast användas i den maskinvara som
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den var installerad på vid inköpstillfället.
Programvaran får inte tas bort från
maskinvaran.
Programvaran som ingår i systemet är
egendom som tillhör ACOEM AB. Det är
strängt förbjudet att kopiera eller
distribuera programvaran.
Det är strängt förbjudet att modifiera eller
demontera systemet, att använda reverse
engineering eller att dekompilera
systemet eller delar av det.
Friskrivning från garantier: I den
omfattning detta tillåts av gällande
lagstiftning tillhandahåller ACOEM AB
och dess leverantörer programvaran i
denna produkt i ”befintligt skick” och

friskriver sig därigenom från alla övriga
garantier, vare sig dessa är uttryckliga,
underförstådda eller lagstadgade.
Begränsning av ansvar: Inga
ersättningsanspråk kan överstiga
inköpspriset för produkten och den enda
åtgärd som eventuellt kommer ifråga är
att produkten återlämnas mot ersättning.
ACOEM AB eller dess leverantörer tar, i
den utsträckning detta medges av
gällande lagstiftning, inget ansvar för
indirekta skador, speciella skador,
oavsiktliga skador eller straffrättsliga
skador som uppstår till följd av
användningen av systemet eller någon av

dess delar, oavsett om användningen
varit behörig eller obehörig.
ACOEM AB (tidigare känt som Elos
Fixturlaser AB) är sedan mitten av 2014
ett helägt dotterbolag till ACOEM Group
med säte i Lyon i Frankrike. Andra
varumärken inom ACOEM Group är
01dB, ONEPROD och METRAVIB. För
närmare information, besök
www.acoemgroup.com
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FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
I enlighet med EMC-direktivet
2004/108/EG och
lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
inklusive ändringar genom CEmärkningsdirektivet 93/68/EEG och
RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Typ av utrustning
Uppriktningssystem
Märkesnamn eller varumärke
FIXTURLASER NXA
Typbeteckning(ar)/modellnummer

1-0912
1-0913
1-0914
1-1063

FIXTURLASER NXA D
FIXTURLASER M3
FIXTURLASER S3
FIXTURLASER P1

1-1066 FIXTURLASER L1
Tillverkarens namn, adress samt
telefon- och faxnummer
ACOEM AB
Box 7
431 21 Mölndal
Tel: +46 31 7062800
Fax: +46 31 7062850
Produkterna har utvecklats i enlighet med
följande standarder och/eller tekniska
specifikationer som överensstämmer med
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god teknisk praxis och gällande

60825-1:2014,

säkerhetsbestämmelser inom ramen för
EEA:

USA FDA Standard 21 CFR, kap. 1,
del 1040.10 och 1040.11 utom för
avvikelser enligt laserföreskrift nr 50 av
den 24 juni 2007.

Standard/testrapport/tekniskt
konstruktionsunderlag/normativt
dokument
EN 61000-6-3:2007.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3,
-4, -5, -6, -11.
EN 61010-1:2010
ISO9001:2008 ref.nr/utgiven av: DNV
Certification AB certifikat nr. 2009-SKMAQ-2704/2009-SKM-AE-1419.
Laserutrustningen är klassificerad enligt
den internationella standarden IEC2.2

Den trådlösa utrustningen
överensstämmer med avsnitt 15 i FCCbestämmelserna. Driften ska ske i enlighet
med följande två villkor:
(1) apparaten får inte orsaka skadliga
störningar, och
(2) apparaten måste acceptera mottagna
störningar, även om de kan orsaka
oönskade funktioner hos apparaten.
Ytterligare information
Produkten erhöll CE-märkning 2013.

I egenskap av tillverkare försäkrar vi
under eget ansvar att utrustningen
uppfyller kraven i ovannämnda direktiv.
Datum och ort
Mölndal 2013-03-25
Behörig namnteckning

Hans Svensson, verkställande direktör
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SÄKERHET
Följ alla anvisningar avseende
produktsäkerhet och drift och spara
denna dokumentation. Observera alla
varningar på produkten och i
driftanvisningarna.
Om du inte följer säkerhets- och
driftanvisningarna kan följden bli
personskador, brand eller skador på
utrustningen.
Utrustningen får inte monteras isär,
ändras eller användas på annat sätt än
enligt beskrivningen i driftanvisningarna.
ACOEM AB tar inget ansvar om
produkten används på felaktigt sätt.

VARNING!
Montera inte utrustningen på
maskiner i drift och vidta alla
nödvändiga åtgärder för att
förhindra att maskinen startas
oavsiktligt. Se till att uppfylla
alla nödvändiga krav för
avstängningsprocesser,
säkerhetsåtgärder och bestämmelser på
arbetsplatsen och lokala
bestämmelser om säkerhet i
en maskinmiljö.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR
LASER
FIXTURLASER NXA använder laserdioder
med en uteffekt på < 1,0 mW.
Laserklassificeringen är klass 2.
Laser i klass 2 betraktas som säker vid
avsedd användning och kräver endast
mindre försiktighetsåtgärder. Dessa är:
•

Titta aldrig direkt in i lasersändaren.

•

Rikta aldrig laserstrålen direkt mot en
annan persons ögon.
VARNING!
ANVÄNDNINGEN AV
ANDRA MANÖVERDON
ELLER JUSTERING ELLER
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UTFÖRANDET AV ANDRA
PROCESSER ÄN DE SOM
SPECIFICERAS HÄR KAN
LEDA TILL FARLIG
STRÅLNINGSEXPONERING.

Detta system överensstämmer med kraven
enligt:
•

IEC-60825-1:2007

•

British Standard BS EN 60825-1

•

DIN EN 60825-1

USA FDA Standard 21 CFR, kap. 1, del
1040.10 och 1040.11
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STRÖMFÖRSÖRJNING
FIXTURLASER NXA försörjs av ett
uppladdningsbart, högkapacitivt
litiumjonbatteri i visarenheten eller av en
extern strömförsörjningsenhet.

Både visarenheten och mätenheterna (M3
och S3) kan anslutas till laddaren och
laddas medan de ligger i väskan. Det är
viktigt att väskans lock är öppet under
laddning, eftersom systemet annars inte
laddas ordentligt och i stället kan skadas.
3.4

Utsätt inte strömadaptern för regn eller
väta.
Dra alltid ut laddaren ur eluttaget efter
laddning.
Om en visarenhet eller mätenhet lämnas
med tomt batteri under en längre tid kan
batteriet tappa kapacitet eller till och med
skadas.
Om systemet inte ska användas under en
längre tid ska batterierna laddas till
ungefär 50–75 % innan systemet lagras.
Upprepa detta var tredje till var fjärde
månad under lagringstiden (vid behov).

Under typiska förhållanden levererar
batteriet tillräcklig kapacitet i ungefär två
till tre år innan det behöver bytas.
Kontakta återförsäljaren för batteribyte.
Batterierna innehåller en säkerhetskrets
som garanterar en säker funktion i
visarenheten. Det innebär att enheten
endast får användas med
litiumjonbatterier som levereras av
FIXTURLASER.
Om ett batteri byts på fel sätt, finns risk
för skador på utrustning och personal.

VARNING!
BATTERIBYTEN FÅR ENDAST
UTFÖRAS AV
AUKTORISERADE
REPRESENTANTER FÖR
FIXTURLASER.
ANVÄND ENDAST DE
BATTERIER SOM
MEDFÖLJER FIXTURLASER!
ANDRA BATTERIER
FÖRORSAKAR ALLVARLIGA
SKADOR PÅ
VISARENHETEN OCH KAN
LEDA TILL PERSONSKADOR!
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används finns risk för skador på
utrustning och personal.

Hantera alla batterier varsamt.
Batterierna utgör en risk för brännskador
om de hanteras på fel sätt. Montera
aldrig isär dem och håll dem borta från
värmekällor. Hantera skadade eller
läckande batterier med största varsamhet.
Tänk på att batterier kan vara skadliga
för miljön. Avfallshantera batterier i
enlighet med lokala föreskrifter. Kontakta
återförsäljaren om du är tveksam.
Använd endast den externa strömadapter
som medföljer FIXTURLASER för
visarenheten. Om andra strömadaptrar
3.6

TRÅDLÖS SÄNDARE/MOTTAGARE

VARNING!

FIXTURLASER NXA-systemet är försett med
en trådlös Bluetooth-sändare/mottagare.

Kontrollera att det inte finns
några begränsningar för
radiosändare/mottagare på
driftplatsen innan de trådlösa
sändarna/mottagarna
används. Använd inte denna
utrustning på flygplan.

Kontrollera att det inte finns
begränsningar för användning av
radiosändare/mottagare på driftplatsen
innan de trådlösa sändarna/mottagarna
används.
Se kapitlet ”Globala inställningar” för
anvisningar om hur Bluetooth-sändarna
stängs av i miljöer med begränsningar.
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SKÖTSEL
PACKNING AV VÄSKA

PACKNING AV
STRÖMFÖRSÖRJNING

Både visarenheten och mätenheterna (M3
och S3) kan anslutas till laddaren och
laddas medan de ligger i väskan.
Strömförsörjningen ska placeras i väskan
enligt bilden och väskans lock ska vara
öppet under laddning, annars kan
systemet överhettas.
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RENGÖRING
Systemet ska rengöras med en
bomullsduk eller bomullspinne som fuktats
med en mild tvållösning. Enda
undantagen är detektor- och laserfönstren
som ska rengöras med alkohol.
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För bästa möjliga funktion ska
laserdiodens öppningar, detektorytorna
och anslutningarna hållas fria från fett
och smuts. Visarenheten ska hållas ren
och skärmens yta skyddas mot repor.

AVVIKANDE DATUM FÖR
Pappersservetter kan repa detektorytan
och får inte användas.

Använd inte aceton.
Kedjorna på V-fixturerna levereras torra.
Om systemet används i mycket korrosiva
miljöer ska kedjorna smörjas.

KALIBRERING
Våra instrument sparar det elektroniska
datumet för den senaste
instrumentkalibreringen. Beroende på
produktionsprocessen och lagringstiden
kommer detta datum att skilja sig från
datumet på kalibreringscertifikatet. Det är
följaktligen datumet på
kalibreringscertifikatet som är viktigt och
som indikerar när nästa kalibrering ska
utföras.
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HUVUDMENY
FIXTURLASER NXA levereras med olika
program för speciella ändamål. Vilka
program som ingår beror på vilka
applikationspaket och tillbehör du har
valt.

När du startat systemet med
TILL-knappen öppnas
Huvudmenyn.

I huvudmenyn kan du välja det program
som du vill använda.
I huvudmenyn finns även funktionerna
Minneshanteraren och Globala
inställningar.

5.1

APPLIKATIONSPROGRAM

Målvärden

Axeluppriktning horisontella
maskiner

OL2R

Axeluppriktning vertikala
maskiner

Hot Check

Axeluppriktning förskjutna
maskiner

Klocka för målvärden

Axeluppriktning maskintåg
Sensorvisning
Softcheck
Sensorvisning för avvägning
Softcheck ROP
Sensorvisning avvägning
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Max Min avvägning
SYSTEMFUNKTIONER
Texteditor
Maskindefinierad data

Globala inställningar
Bluetooth-indikator
Bakgrundsbelysning

MINNESHANTERARE
Minneshanterare

Batteristatus
Från

5.3

5.4

uppriktade inom givna toleranser. En
toleranstabell finns tillgänglig i systemet.

AXELUPPRIKTNING
HORISONTELLA MASKINER
INLEDNING
Axeluppriktning: Bestämning och
justering av den relativa positionen hos
två maskiner som är anslutna till
varandra, som t.ex. en motor och en
pump, så att axlarnas rotationscentra står
i linje med varandra när maskinerna är i
drift vid normala arbetsförhållanden. En
korrigering genom horisontell
axeluppriktning innebär att främre och
bakre fotparet på ena maskinen flyttas
(vertikalt och horisontellt) tills axlarna är

FIXTURLASER NXA-systemet har två
mätenheter som placeras på vardera
axeln med den fixtur som medföljer
systemet.

6.1

Justeringarna på maskinen kan utföras i
realtid enligt de värden som visas.
Resultatet av uppriktningen kan sparas i
minneshanteraren. Mätvärdena i
minneshanteraren kan enkelt överföras till
en dator för vidare dokumentation.

När axlarna roterats till olika
mätpositioner beräknar systemet det
relativa avståndet mellan de två axlarna i
två plan. Avstånden mellan de två
planen, avståndet till kopplingen och
avstånden till maskinfötterna matas in i
systemet. Visarenheten visar sedan det
aktuella uppriktningsförhållandet
tillsammans med fötternas position.
6.2

FUNKTIONER FÖRE UPPRIKTNING
För att uppnå bästa möjliga förhållanden
för en axeluppriktning krävs ett antal
kontroller innan uppriktningen påbörjas. I
många fall är det nödvändigt att utföra
dessa kontroller innan en uppriktning
med hög precision kan uppnås. Ofta är
det omöjligt att uppnå önskade
uppriktningsresultat om du inte utför
dessa kontroller före uppriktningen.
Innan du går till uppriktningsplatsen ska
du kontrollera följande:

•

Finns det begränsningar för
montering av mätsystemet?

•

Går det att rotera axlarna?

•

Vilken shimsstorlek behövs?

Innan du monterar uppriktningssystemet
på maskinen ska du kontrollera tillståndet
hos maskinfundament, bultar och shims.
Kontrollera även om det finns
begränsningar för maskinens justeringar
(t.ex. om det finns tillräckligt med
utrymme för att förflytta maskinen).

•

Vilka toleranser krävs?

Efter de visuella kontrollerna kan en del
åtgärder vara nödvändiga:

•

Finns det offset för dynamiska
rörelser?

•

Kontrollera att maskinen har rätt
temperatur för uppriktning.
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•

Ta bort rostiga gamla shims
(kontrollera att det går att ta bort
shims).

•

Kontrollera kopplingen och lossa
kopplingsbultarna.

•

Kontrollera maskinfötterna avseende
mjukfot.

•

Kontrollera mekaniska delar.

•

Kontrollera kopplingens och axelns
kast.

•

Kontrollera spänningar i
rörledningar.

•

Kontrollera grovuppriktningen.

6.4

•

Kontrollera kopplingsspalten (axiell
uppriktning).

MONTERING
Mätenheten som är märkt med ”M” ska
monteras på den rörliga maskinen och
enheten märkt med ”S” på den
stationära. Mätenheterna ska monteras
på sin V-fixtur och placeras på vardera
sidan om kopplingen.
Håll V-fixturen lodrätt och montera den
på mätobjektets axlar.
Lyft i kedjans lösa ände, sträck den så att
slacket i kedjan avlägsnas och haka
sedan fast den i kroken.

6.5

kedjorna förlängas med
förlängningskedjor (tillval).

Dra åt kedjan ordentligt med
spännskruven. Använd det medföljande
verktyget vid behov. Dra inte åt för hårt.
Om axeldiametern är för stor kan
6.6

Justera höjden på mätenheten genom att
förskjuta den på stängerna tills båda

lasrarna har fritt synfält. Säkra denna

Lasern på mätenheten märkt M kan

position genom att låsa båda
inspänningsanordningarna baktill på
båda enheterna.

justeras med ställskruven upptill på
enheten. Normalt behöver lasern inte
justeras, men en justering kan behövas
vid mätning över långa avstånd.
OBS! Var noga med att låsa ställskruven
med låsmuttern efter justeringen.

6.7

MÄTMETODER
I programmet för horisontell
axeluppriktning finns det tre mätmetoder:
Express Mode-metoden, Tripoint-metoden
och klockmetoden. Välj mätmetod i
Inställningar.
Express Mode™-metoden
I Express Mode-metoden kan resultatet av
uppriktningen beräknas genom
registrering av tre punkter medan axlarna
roteras minst 60 grader. När den första
punkten registrerats tas övriga punkter
automatiskt när axlarna roteras till en ny
position och hålls i samma position i mer
än två sekunder.
6.8

Tripoint™-metoden
I metoden Tripoint kan
uppriktningstillståndet beräknas genom
registrering av tre punkter medan axeln
roteras minst 60 grader. I den här
metoden tas alla punkter manuellt.
Klockmetoden
I klockmetoden beräknas
maskinpositionerna genom mätningar i
tre punkter, under 180 graders rotation.
Klockmetoden är användbar om
mätresultaten ska jämföras med vanliga
uppriktningsmetoder med mätklocka och

den reverserade indikatormetoden.
Denna metod kan även användas om
maskinerna är uppställda på fundament
som inte är horisontella eller om axlarna
inte är kopplade.

6.9

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen
Horisontell axeluppriktning
i Huvudmenyn.
Gå till Inställningar för att
välja mätmetod och andra
inställningar.
Gå till Konfiguration för att
konfigurera mätningen.

6.10

INSTÄLLNINGAR

Mätmetod
Öppnar fönstret för val av
mätmetod. Express Mode,
Tripoint eller klockmetoden.
Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.

Dessa inställningar är unika för denna
applikation.
För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.
Vilka funktioner som är tillgängliga beror
på vilka applikationspaket och tillbehör

Visad upplösning beror
även på den anslutna
mottagaren.
Samplingstid
Öppnar fönstret för val av
samplingstid.
Där kan även ett
repeterbarhetstest utföras.

du har valt.
6.11

Se kapitlet
”Repeterbarhetstest”.

Öppnar fönster för
aktivering eller avaktivering
av OmniView.
Utökad uppriktning

Inställbart skärmfilter
Öppnar fönstret för
aktivering eller avaktivering
av det inställbara
skärmfiltret.
OBS! Det inställbara
skärmfiltret ska vara
avaktiverat under normal
användning och endast
aktiveras i miljöer med
kraftiga vibrationer.
Aktivering av OmniView
6.12

Öppnar fönstret för
aktivering eller inaktivering
av utökad uppriktning.

Sensorvisning
Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Globala inställningar

Öppnar Globala
inställningar. Se avsnittet
”Globala inställningar”.
Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

6.13

KONFIGURATION

kapitlet
”Toleranstabell”.

Kopplingstyp
Öppnar fönstret för val av
kopplingstyp. Normal
koppling, kopplingsspalt
eller Spacer Shaft.
Anteckningar
Öppnar Anteckningar där
anteckningar kan skrivas.

Dimensioner

Målvärden

Toleranstabell
Öppnar
toleranstabellen. Se

Öppnar Målvärden. Se
kapitlet ”Målvärden”.
Softcheck™

6.14

Startar Softcheck. Se kapitlet
”Softcheck”.

Öppna Fotlås.
OmniView-synkronisering
Synkroniserar OmniView.

Lägga till en ny maskin med
definierade data
Öppnar ett fönster för att
lägga till en ny maskin med
definierade data i
”Maskindefinierad data”.
Inmatade uppgifter, som
t.ex. avstånd, målvärden
och toleranser, sparas.
Fotlås

Vippad skärm
Vippad skärm.
Inställningar
Går till Inställningar.
Bekräfta
Avslutar konfigureringen och
återgår till applikationen.
6.15

6.16

EXPRESS MODE™
Välj mätmetoden Express Mode i
Inställningar.

Ange mått
På skärmen visas den rörliga maskinen.
Trafikljusen växlar till grönt när lasern
träffar detektorn.

OBS! För att resultaten ska bli så pålitliga
och noggranna som möjligt måste
axlarna vara kopplade vid mätning med
metoden Express Mode.
TIPS: Ju större vinkel mellan de tre
mätpunkterna, desto färre rörelser och
upprepade mätningar. Minsta tillåtna
vinkel mellan mätpunkterna är 30° (60°
om avståndet mellan sensorerna är
mindre än 200 mm).

Startar sekvensen för
angivning av mått och
tolerans.
Mät upp och ange mått och tolerans.
6.17

en senare tidpunkt. (Dessa avstånd är
nödvändiga för att bestämma
fotvärdena.)
Avståndet mellan sensorerna och
avståndet mellan kopplingens mitt och Msensorn måste alltid anges. (Detta är de
enda avstånd som krävs för att
kontrollera att axlarna är uppriktade.)

Avståndet mellan M-sensorn och det
första fotparet och avståndet mellan första
och andra fotparet kan anges nu eller vid
6.18

Registrering av mätpunkt

Den första positionen kan registreras

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel.

automatiskt om axlarna först roteras
moturs mer än 3° mellan klockan 6 och
klockan 12 och sedan medurs mer än 3°.
Mätvärdet registreras sedan automatiskt
när sensorerna stått stilla i två sekunder.

Peka på registreringsikonen.
Nu startar registreringen av
mätpunkten och det första
mätvärdet.

6.19

Rotera axlarna till nästa position. Axlarna
måste roteras över minst 30° (60° om
avståndet mellan sensorerna är mindre
än 200 mm).

Rotera axlarna till den tredje positionen.

Grönt fält indikerar tillåtna positioner.
Rött fält indikerar förbjudna positioner.

Mätvärdet registreras automatiskt när
sensorerna stått stilla i två sekunder.

Mätvärdet registreras automatiskt när
sensorerna stått stilla i två sekunder.
6.20

TIPS: När det tredje värdet vid position
klockan 3 registreras är mätenheterna
redan i rätt position för horisontell
uppriktning.

6.21

Mätresultat

Inom toleransen (grön).
Inom dubbla toleransen (gul
och inverterad).
Utanför dubbla toleransen
(röd och inverterad).

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden och fotvärden i både
vertikal och horisontell riktning.
Symbolen till vänster om kopplingen
indikerar vinkel- och offsetriktning och om
värdena ligger inom toleransen.

6.22

När en koppling ligger
inom toleransen i en
riktning indikeras detta med
en bock vid motorn.
Även själva maskinbilden visar hur
axlarna står.
Spara mätresultatet.
Gå till vertikal uppriktning.

Utvärdering av resultat
Vinkel- och offsetvärdena används för att
bestämma uppriktningens kvalitet. Dessa
värden jämförs med
uppriktningstoleranserna för att avgöra
om en korrigering är nödvändig. Om
lämpliga toleranser valts i
toleranstabellen indikerar ovannämnda
symboler om vinkel- och offsetvärdena
ligger inom toleransen eller inte.
Fotvärdena anger den rörliga maskinens
position vid de fötter där korrigeringar
kan utföras.
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Vertikal uppriktning

Bockarna visar att ingen uppriktning
behövs.
Fortsätt till uppriktning för justering i
horisontell riktning när uppriktningen med
shims är klar.
Gå till uppriktning.

Skärmen för vertikal uppriktning visar
fotvärden i vertikal riktning som passande
shimsstorlekar (0,05 mm/1 mils).
Pilarna visar om du måste lägga till eller
ta bort shims för att justera maskinen i
vertikal riktning.
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Uppriktning
Gå direkt till horisontell uppriktning om
maskinen har justerats vertikalt på
skärmen för vertikal uppriktning.
Om maskinen inte har justerats på
skärmen för vertikal uppriktning måste
detta utföras innan du fortsätter med den
horisontella uppriktningen.

Rotera axlarna till läget klockan 12 eller
klockan 6 för justeringar i vertikal
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen vertikalt tills värdena för
både vinkelfel och parallell uppriktning
ligger inom föreskrivna toleranser. Pilarna
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vid fötterna visar i vilken riktning
maskinen ska förflyttas.

uppriktning ligger inom föreskrivna
toleranser. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.
Rotera tillbaka axlarna till klockan 12
eller klockan 6. Kontrollera sedan att
maskinen fortfarande ligger inom
föreskrivna toleranser.
Nu är uppriktningen slutförd. Bekräfta
resultatet genom att göra om mätningen.

Rotera axlarna till läget klockan 3 eller
klockan 9 för justeringar i horisontell
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen horisontellt tills värdena
för både vinkelfel och parallell
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Mät på nytt.

TRIPOINT™

Ange mått
Se metoden Express Mode.

Välj mätmetoden Tripoint i Inställningar.
OBS! För att resultaten ska bli så pålitliga
och noggranna som möjligt måste
axlarna vara kopplade vid mätning med
Tripoint-metoden.
TIPS: Ju större vinkel mellan de tre
mätpunkterna, desto färre rörelser och
upprepade mätningar. Minsta tillåtna
vinkel mellan mätpunkterna är 30° (60°
om avståndet mellan sensorerna är
mindre än 200 mm).
Tripoint-metoden fungerar på samma sätt
som Express Mode, utom när det gäller
registrering av mätpunkter.
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Registrering av mätpunkt

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen.
Peka på registreringsikonen.
Nu registreras det första
mätvärdet.

6.28

Rotera axlarna till nästa position. Axlarna
måste roteras över minst 30° (60° om
avståndet mellan sensorerna är mindre
än 200 mm).
Grönt fält indikerar tillåtna positioner.
Rött fält indikerar förbjudna positioner.
Registreringsikonen visas inte om
rotationen är mindre än 30°.

Peka på registreringsikonen.
Peka på registreringsikonen.
Nu registreras det andra
mätvärdet.

Rotera axlarna till den tredje positionen.

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

TIPS: När det tredje värdet vid position
klockan 3 registreras är mätenheterna
redan i rätt position för horisontell
uppriktning.
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Mätresultat
Se metoden Express Mode.

Utvärdering av resultat
Se metoden Express Mode.

Vertikal uppriktning
Se metoden Express Mode.

Uppriktning
Se metoden Express Mode.
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KLOCKMETODEN
Välj klockmetoden i Inställningar.
Klockmetoden fungerar på samma sätt
som Express Mode och Tripoint, utom när
det gäller registrering av mätpunkter och
uppriktning.

Ange mått
Se metoden Express Mode.
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Registrering av mätpunkt

Rotera axlarna till nästa position, klockan
3.
Ett grönt fält indikerar den rätta
positionen.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, klockan 9.
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Peka på registreringsikonen.

Peka på registreringsikonen.

Nu registreras det första
mätvärdet.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Rotera axlarna till den tredje positionen,

Mätresultat

klockan 12.

Se metoden Express Mode.

Utvärdering av resultat
Se metoden Express Mode.

Vertikal uppriktning
Se metoden Express Mode.
Peka på registreringsikonen.
Nu registreras det tredje
mätvärdet.
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Uppriktning
Gå direkt till horisontell uppriktning om
maskinen har justerats vertikalt på
skärmen för vertikal uppriktning.
Om maskinen inte har justerats på
skärmen för vertikal uppriktning måste
detta utföras innan du fortsätter med den
horisontella uppriktningen.

Rotera axlarna till läget klockan 12 för
justeringar i vertikal riktning.
Vinkelhjälpen hjälper dig att hitta rätt
position.
Justera maskinen vertikalt tills värdena för
både vinkelfel och parallell uppriktning
ligger inom föreskrivna toleranser. Pilarna
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vid fötterna visar i vilken riktning
maskinen ska förflyttas.

uppriktning ligger inom föreskrivna
toleranser. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.
Rotera tillbaka axlarna till läget klockan
12 och kontrollera att maskinen ligger
inom föreskrivna toleranser.
Nu är uppriktningen slutförd. Bekräfta
resultatet genom att göra om mätningen.
Mät på nytt.

Rotera axlarna till läget klockan 3 för
justeringar i horisontell riktning.
Vinkelhjälpen hjälper dig att hitta rätt
position.
Justera maskinen horisontellt tills värdena
för både vinkelfel och parallell
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FOTLÅSNINGSFUNKTION
I en del fall är den maskin som visas som
den rörliga maskinen inte justerbar. Det
kan också hända att någon av fötterna
på den rörliga maskinen inte kan justeras
tillräckligt. I sådana fall kan
fotlåsningsfunktionen användas för att
möjliggöra en korrekt uppriktning. Med
den här funktionen kan du välja vilka
fötter som ska låsas och vilka fötter som
ska vara justerbara.
Fotlåsningsfunktionen är tillgänglig både
vid vertikal uppriktning med shims och
vid övrig uppriktning.
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Peka på ikonen Fotlås i
Konfiguration för att starta
fotlåsningsfunktionen.

Ange måtten. De nödvändiga måtten är
avståndet mellan den stationära
maskinens första och andra fotpar och
avståndet mellan den stationära
maskinens första fotpar och den rörliga
maskinens första fotpar.

Välj vilka två fotpar som du vill låsa.

Shimsstorlekarna visas för de två fotpar
som inte är låsta.

Vertikal uppriktning med fotlås

6.37

Uppriktning med fotlås

Vid de två fotpar som inte är låsta visas
värdena i realtid.
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SPACER SHAFT
Funktionen Spacer Shaft används när
uppriktningen genomförs på maskiner
med membrankoppling.
Membrankopplingen är en typisk
högprestandakoppling utan dödgång
som används då underhållsfri drift
önskas. Den är även lämplig för
applikationer med höga varvtal eller
höga temperaturer.

normalt av en uppsättning stålskivor
(membran) med hög vridstyvhet. Ett
enskilt flexibelt element kan kompensera
för vinkelfel, men inte för en eventuell
radiell feluppriktning. För att kompensera
för alla typer av feluppriktningar är
membrankopplingar försedda med två
flexibla element och ett distansstycke
mellan dem.

Membrankopplingar är normalt försedda
med en distansaxel mellan två flexibla
element som gör det möjligt att
kompensera för såväl axiell och radiell
(förskjutning) feluppriktning som för
vinkelfel. Varje flexibelt element består
6.39

När du använder funktionen Spacer Shaft
visas feluppriktningen som en vinkel för
varje flexibelt element. Vinklarna kan
direkt jämföras med de värden för tillåten
feluppriktning som kopplingstillverkaren
normalt tillhandahåller.

Beroende på uppriktningstillståndet kan
det finnas vinkelskillnader mellan de två
flexibla elementen. I bilderna nedan visas
olika exempel på hur vinklarna i de
flexibla elementen kan se ut.
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Aktivera Spacer Shaft i Konfiguration.

6.41

Ange mått
Startar sekvensen för
angivning av mått och
tolerans.
Mät upp och ange mått och tolerans.

sensorn måste alltid anges. (Detta är de
enda avstånd som krävs för att
kontrollera att axlarna är uppriktade.)
Avståndet mellan M-sensorn och det
första fotparet och avståndet mellan första
och andra fotparet kan anges nu eller vid
en senare tidpunkt. (Dessa avstånd är
nödvändiga för att bestämma
fotvärdena.)
Registrering av mätpunkt

Avståndet mellan sensorerna,
”distansaxelns längd” och avståndet
mellan ”distansaxelns ände” och M6.42

Se inställd mätmetod, Express Mode,
Tripoint-metoden eller klockmetoden.

Mätresultat

Inom toleransen (grön).
Inom dubbla toleransen (gul
och inverterad).
Utanför dubbla toleransen
(röd och inverterad).

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden och fotvärden i både
vertikal och horisontell riktning.
Symbolen till vänster eller höger om
kopplingsvärdena indikerar vinkelfelets
riktning och dess färg anger om värdena
ligger inom toleransen.

När en koppling ligger
inom toleransen i en
riktning indikeras detta med
en bock vid motorn.
Även själva maskinbilden visar hur
axlarna står.
Spara mätresultatet.
Gå till vertikal uppriktning.
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Utvärdering av resultat

Vertikal uppriktning

Vinkelvärdena används för att bestämma
uppriktningens kvalitet. Dessa värden
jämförs med uppriktningstoleransen för
att avgöra om en korrigering är
nödvändig. Om lämpliga toleranser valts
i toleranstabellen indikerar ovannämnda
symboler om vinkelvärdena ligger inom
toleransen eller inte.

Se metoden Express Mode.

Fotvärdena anger den rörliga maskinens
position vid de fötter där korrigeringar
kan utföras.
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Uppriktning
Gå direkt till horisontell uppriktning om
maskinen har justerats vertikalt på
skärmen för vertikal uppriktning.
Om maskinen inte har justerats på
skärmen för vertikal uppriktning måste
detta utföras innan du fortsätter med den
horisontella uppriktningen.

Rotera axlarna till läget klockan 12 eller
klockan 6 för justeringar i vertikal
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen vertikalt tills båda
vinkelvärdena ligger inom föreskrivna
toleranser. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.
6.45

toleranser. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.

Rotera tillbaka axlarna till klockan 12
eller klockan 6. Kontrollera sedan att
maskinen fortfarande ligger inom
föreskrivna toleranser.

Rotera axlarna till läget klockan 3 eller
klockan 9 för justeringar i horisontell
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen horisontellt tills båda
vinkelvärdena ligger inom föreskrivna
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Nu är uppriktningen slutförd. Bekräfta
resultatet genom att göra om mätningen.
Mät på nytt.

6.47

OMNIVIEW

1.

Vid behov kan du ändra vyn på
visarenheten tills den
överensstämmer med maskinens
inställning.

OmniView ger användaren möjlighet att
automatiskt visa maskinens inställning i
aktuell vy (dvs. från den synvinkel där
användaren står).
Aktivera OmniView
Aktivera OmniView i
Inställningar.

Placera visarenheten så att
maskinens inställning stämmer med
det som visas på skärmen.

2.

Peka på synkroniseringsikonen.

Synkronisera OmniView
Innan OmniView kan användas måste
den synkroniseras.

6.48

Nu kan du förflytta dig runt maskinen och
låta vyn ändras automatiskt beroende på
visarenhetens aktuella orientering.

På mätskärmar och liveuppriktningsskärmar kan du visa motorn
från valfri sida (dvs. motorn sedd från
höger eller från vänster) eller bakifrån.
På andra skärmar (dvs. konfigurering,
resultat etc.) kan du visa motorn från
valfri sida, men inte bakifrån.
Efter en tids användning med flera
vyväxlingar kan visningen tappa
synkroniseringen med den verkliga
maskinen. Upprepa i så fall
6.49

synkroniseringen. Du gör detta genom att
peka på avsynkroniseringsikonen. Justera
sedan visningen och peka på
synkroniseringsikonen igen för att starta
om OmniView.

Kalibrera OmniView
Innan OmniView används första gången
måste den fältkalibreras. Detta måste
utföras efter lagring,
temperaturförändringar eller omfattande
användning.
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1.

Placera visarenheten på ett helt
stabilt underlag.

2.

Peka på synkroniseringsikonen i fem
sekunder.

3.

Bekräfta och vänta tills kalibreringen
slutförts.
Undvik att hålla i eller peka på
skärmen under kalibreringen!

VIPPAD SKÄRM
Vippad skärm ger användaren möjlighet
att manuellt visa maskinens inställningar i
aktuell vy.
Innan vippad skärm kan användas måste
OmniView avaktiveras. Detta sker i
Inställningar.
Nu kan du ändra visningen manuellt.
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UTÖKAD UPPRIKTNING
Den utökade uppriktningen gör det
möjligt att rikta upp maskinen även när
axlarna inte kan vridas till lägena klockan
12/6 eller klockan 3/9.

Diagonala röda ränder i värdefälten
indikerar att ”Utökad uppriktning” är

6.52

aktiverad och att de visade värdena är
ungefärliga.
Vertikala värden visas i lägena klockan
12/6 +/-45°. Horisontella värden visas i
lägena klockan 3/9 +/-45°. Värdena är
mer tillförlitliga inom +/-15° i lägena
klockan 12/6/3/9.

2-AXELUPPRIKTNING
2-axeluppriktningen tillåter användaren
att utföra justeringar på den rörliga
maskinen, både i vertikal och horisontell
riktning, utan att vrida axlarna ytterligare.

•

Om axlarna roterar under
korrigering.

•

Om dödgång uppstår i kopplingen
under korrigering.

2-axeluppriktningen används endast när
axeln har begränsade eller inga
möjligheter att kontrollera axlarnas
position under rotation. Denna
programvara kräver användningen av 2axelmottagare (RM och RS) tillsammans
med lasermoduler (TM och TS).
OBS! Funktionen kan inte användas i
följande fall:
•

Okopplade axlar.

Skärmen för 2-axeluppriktning visar
kopplingsvärden och fotvärden i både
vertikal och horisontell riktning.
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ANDRA FUNKTIONER
Kopplingsspalt
Resultatet kan presenteras som en
kopplingsspalt.

Funktionen avaktiverar
inklinometrarna.
Symbol för målvärde
När målvärden används vid
mätning indikeras detta
med symbolen för målvärde
på skärmarna för mätning,
resultat och uppriktning.

Aktivera Kopplingsspalt i Konfiguration.
Förstora värden
På skärmen kan du förstora
kopplingsvärden, fotvärden och
sensorvärden genom att peka på dem.
När du pekar på de förstorade värdena
en gång till återgår de till normal storlek.
Manuellt byte av visning
Manuell växling mellan
horisontell och vertikal
visning med klockmetoden.
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Glappindikering
Systemet har en funktion för detektering
av dödgång och glapp i kopplingen för
att uppnå optimal noggrannhet. Systemet
visar en glappindikering om något av
följande villkor är uppfyllt:
•

M- och S-enheterna är skilda åt med
mer än 3°.

•

Den ömsesidiga vinkelpositionen

något av ovannämnda förhållanden

ändras mer än 0,7 grader i
förhållande till positionen för den
första uppmätta mätpunkten.

försvinner glappindikeringen automatiskt.
Det går att övermanna indikeringen
genom att stänga meddelandet: peka på
”x” i övre högra hörnet.
Glappindikeringsfunktionen avaktiveras
då för resten av mätsessionen.

När dödgången eller glappet i
kopplingen eliminerats för att förebygga
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toleranser. En toleranstabell finns
tillgänglig i systemet.

AXELUPPRIKTNING
VERTIKALA MASKINER
INLEDNING
Axeluppriktning: Bestämning och
justering av den relativa positionen hos
två maskiner som är anslutna till
varandra, som t.ex. en motor och en
pump, så att axlarnas rotationscentra står
i linje med varandra när maskinerna är i
drift vid normal arbetstemperatur.
Korrigering av vertikal axeluppriktning
innebär att maskinens fläns flyttas tills
axlarna är uppriktade inom givna

FIXTURLASER-systemet har två mätenheter
som placeras på vardera axeln med den
fixtur som medföljer systemet.

7.1

fötternas position. Justeringarna på
maskinen kan utföras enligt visade
värden. En feluppriktning i vinkel
korrigeras genom att shims läggs till
under bultarna och offset korrigeras
genom en förflyttning i sidled.

När axlarna roterats till olika
mätpositioner beräknar systemet det
relativa avståndet mellan de två axlarna i
två plan. Avstånden mellan de två
mätplanen, avståndet till kopplingen,
antalet bultar och diametern på
bultmönstret matas in i systemet.
Visarenheten visar sedan det aktuella
uppriktningsförhållandet tillsammans med
7.2

Resultatet av uppriktningen kan sparas i
minneshanteraren. Mätvärdena i
minneshanteraren kan enkelt överföras till
en dator för vidare dokumentation.

FUNKTIONER FÖRE UPPRIKTNING
För att uppnå bästa möjliga förhållanden
för en axeluppriktning krävs ett antal
kontroller innan uppriktningen påbörjas. I
många fall är det nödvändigt att utföra
dessa kontroller innan en uppriktning
med hög precision kan uppnås. Ofta är
det omöjligt att uppnå önskade
uppriktningsresultat om du inte utför
dessa kontroller före uppriktningen.
Innan du går till uppriktningsplatsen ska
du kontrollera följande:
Vilka toleranser krävs?
Finns det offset för dynamiska rörelser?

Finns det begränsningar för montering av
mätsystemet?
Går det att rotera axlarna?
Vilken shimsstorlek behövs?
Innan du ställer in uppriktningssystemet
på maskinen ska du kontrollera tillståndet
hos maskinfundament, bultar och shims.
Kontrollera även om det finns
begränsningar för maskinens justeringar
(t.ex. om det finns tillräckligt med
utrymme för att förflytta maskinen).
Efter de visuella kontrollerna kan en del
åtgärder vara nödvändiga:
•

Kontrollera att maskinen har rätt
temperatur för uppriktning.
7.3

•

Ta bort rostiga gamla shims
(kontrollera att det går att ta bort
shims).

•

Kontrollera kopplingen och lossa
kopplingsbultarna.

•

Kontrollera maskinfötterna avseende
mjukfot.

•

Kontrollera mekaniska delar.

•

Kontrollera kopplingens och axelns
kast.

•

Kontrollera spänningar i
rörledningar.

•

Kontrollera grovuppriktningen.

7.4

•

Kontrollera kopplingsspalten (axiell
uppriktning).

MONTERING
Mätenheterna monteras enligt
anvisningarna i kapitlet ”Axeluppriktning
horisontella maskiner”.

7.5

MÄTMETODER
I programmet för vertikal axeluppriktning
finns det tre mätmetoder: Express Modemetoden, Tripoint-metoden och
klockmetoden. Välj mätmetod i
Inställningar.
Express Mode™-metoden
I Express Mode-metoden kan resultatet av
uppriktningen beräknas genom
registrering av tre punkter medan axlarna
roteras minst 60 grader. När den första
punkten registrerats tas övriga punkter
automatiskt när axlarna roteras till en ny
position och hålls i samma position i mer
än två sekunder.
7.6

Tripoint™-metoden
I metoden Tripoint kan
uppriktningstillståndet beräknas genom
registrering av tre punkter medan axeln
roteras minst 60 grader. I den här
metoden tas alla punkter manuellt.
Klockmetoden
I klockmetoden beräknas
maskinpositionerna genom mätningar i
tre punkter, under 180 graders rotation.
Klockmetoden är användbar om
mätresultaten ska jämföras med vanliga
uppriktningsmetoder med mätklocka och

den reverserade indikatormetoden.
Denna metod kan även användas om
maskinerna är uppställda på fundament
som inte är horisontella eller om axlarna
inte är kopplade.

7.7

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen Vertikal
axeluppriktning i
Huvudmenyn.
Gå till Inställningar för att
välja mätmetod och andra
inställningar.
Gå till Konfiguration för att
konfigurera mätningen.

7.8

INSTÄLLNINGAR

Mätmetod
Öppnar fönstret för val av
mätmetod. Express Mode,
Tripoint eller klockmetoden.
Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.

Dessa inställningar är unika för denna
applikation.
För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.
Vilka funktioner som är tillgängliga beror
på vilka applikationspaket och tillbehör

Visad upplösning beror
även på den anslutna
mottagaren.
Samplingstid
Öppnar fönstret för val av
samplingstid.
Där kan även ett
repeterbarhetstest utföras.

du har valt.
7.9

Se kapitlet
”Repeterbarhetstest”.

Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Globala inställningar
Öppnar Globala
inställningar. Se avsnittet
”Globala inställningar”.

Inställbart skärmfilter
Öppnar fönstret för
aktivering eller avaktivering
av det inställbara
skärmfiltret.
OBS! Det inställbara
skärmfiltret ska vara
avaktiverat under normal
användning och endast
aktiveras i miljöer med
kraftiga vibrationer.
Sensorvisning
7.10

Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

KONFIGURATION

kapitlet
”Toleranstabell”.

Anteckningar
Öppnar Anteckningar där
anteckningar kan skrivas.
Inställningar
Går till Inställningar.
Dimensioner
Bekräfta
Avslutar konfigureringen och
återgår till applikationen.

Toleranstabell
Öppnar
toleranstabellen. Se

7.11

EXPRESS MODE™
Välj mätmetoden Express Mode i
Inställningar.

Ange mått

OBS! För att resultaten ska bli så pålitliga
och noggranna som möjligt måste
axlarna vara kopplade vid mätning med
metoden Express Mode.
TIPS: Ju större vinkel mellan de tre
mätpunkterna, desto färre rörelser och
upprepade mätningar. Minsta tillåtna
vinkel mellan mätpunkterna är 30° (60°
om avståndet mellan sensorerna är
mindre än 200 mm).

7.12

På skärmen visas den rörliga maskinen.
Trafikljusen växlar till grönt när lasern
träffar detektorn.

Startar sekvensen för
angivning av mått och
tolerans.
Mät upp och ange mått och tolerans.

Avståndet mellan sensorerna och
avståndet mellan kopplingens mitt och Msensorn måste alltid anges. (Detta är de
enda avstånd som krävs för att
kontrollera att axlarna är uppriktade.)
Diametern på bultmönstret och antalet
bultar kan anges nu eller vid ett senare
tillfälle. (Detta är nödvändigt för att
bestämma bultvärdena.)
Upp till 256 bultar kan anges.
7.13

Registrering av mätpunkt

Peka på registreringsikonen.

Innan mätningen påbörjas måste du välja
vilken bult som ska vara bult nummer 1.

Nu startar registreringen av
mätpunkten och det första
mätvärdet.

Den första mätpositionen ska vara bult
nummer 1.

Rotera axlarna till nästa position. Axlarna
måste roteras över minst 30° (60° om
avståndet mellan sensorerna är mindre
än 200 mm).
Grönt fält indikerar tillåtna positioner.
Rött fält indikerar förbjudna positioner.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, dvs. på bult nummer 1.
7.14

Mätvärdet registreras automatiskt när
sensorerna stått stilla i två sekunder.

Mätvärdet registreras automatiskt när
sensorerna stått stilla i två sekunder.

Rotera axlarna till den tredje positionen.

7.15

Mätresultat

Inom toleransen (grön).
Inom dubbla toleransen (gul
och inverterad).
Utanför dubbla toleransen
(röd och inverterad).

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärdena i båda riktningar och
bultvärden.
Symbolen till vänster om kopplingen
indikerar vinkel- och offsetriktning och om
värdena ligger inom toleransen.

7.16

När en koppling ligger inom
toleransen i en riktning
indikeras detta med en bock
vid motorn.
Även själva maskinbilden visar hur
axlarna står.
Spara mätresultatet.
Gå till vertikal uppriktning.

7.17

Utvärdering av resultat
Vinkel- och offsetvärdena används för att
bestämma uppriktningens kvalitet. Dessa
värden jämförs med
uppriktningstoleranserna för att avgöra
om en korrigering är nödvändig. Om
lämpliga toleranser valts i
toleranstabellen indikerar ovannämnda
symboler om vinkel- och offsetvärdena
ligger inom toleransen eller inte.
Fotvärdena anger den rörliga maskinens
position vid de fötter där korrigeringar
kan utföras.

7.18

Vertikal uppriktning

Bocken visar att ingen uppriktning
behövs.
Fortsätt till justering av parallelloffset när
uppriktningen med shims är klar.
Gå till uppriktning.

Skärmen för vertikal uppriktning visar
bultvärden som passande shimsstorlekar
(0,05 mm/1 mils).
Justera vinkelfelet genom att vid behov
placera shims under bultarna.
Pilen visar om du måste lägga till shims
för att justera maskinen.
7.19

Uppriktning

riktningen när de är placerade vid
position 2.
Kontrollera att både vinkeln och
parallelloffset ligger inom föreskrivna
toleranser när justeringarna är slutförda.
Nu är uppriktningen slutförd. Bekräfta
resultatet genom att göra om mätningen.
Mät på nytt.

Om vinkelfelet justerats korrekt på
skärmen för vertikal uppriktning ska
vinkelfelet nu ligga inom toleransen.
Justera sedan parallelloffset i båda
riktningar. Parallelloffset visas i realtid i
första riktningen när sensorerna är
placerade vid position 1 och i andra
7.20

TRIPOINT™

Ange mått
Se metoden Express Mode.

Välj mätmetoden Tripoint i Inställningar.
OBS! För att resultaten ska bli så pålitliga
och noggranna som möjligt måste
axlarna vara kopplade vid mätning med
Tripoint-metoden.
TIPS: Ju större vinkel mellan de tre
mätpunkterna, desto färre rörelser och
upprepade mätningar. Minsta tillåtna
vinkel mellan mätpunkterna är 30° (60°
om avståndet mellan sensorerna är
mindre än 200 mm).
Tripoint-metoden fungerar på samma sätt
som Express Mode, utom när det gäller
registrering av mätpunkter.
7.21

Registrering av mätpunkt

Peka på registreringsikonen.

Innan mätningen påbörjas måste du välja
vilken bult som ska vara bult nummer 1.

Nu registreras det första
mätvärdet.

Den första mätpositionen ska vara bult
nummer 1.

Rotera axlarna till nästa position. Axlarna
måste roteras över minst 30° (60° om
avståndet mellan sensorerna är mindre
än 200 mm).
Grönt fält indikerar tillåtna positioner.
Rött fält indikerar förbjudna positioner.
Registreringsikonen visas inte om
rotationen är mindre än 30°.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, dvs. på bult nummer 1.
7.22

Peka på registreringsikonen.

Peka på registreringsikonen.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

Rotera axlarna till den tredje positionen.

7.23

Mätresultat
Se metoden Express Mode.

Utvärdering av resultat
Se metoden Express Mode.

Vertikal uppriktning
Se metoden Express Mode.

Uppriktning
Se metoden Express Mode.

7.24

KLOCKMETODEN
Välj klockmetoden i Inställningar.
Klockmetoden fungerar på samma sätt
som Express Mode och Tripoint, utom när
det gäller registrering av mätpunkter.

Ange mått
Se metoden Express Mode.

7.25

Registrering av mätpunkt
Ställ dig vid den position som motsvarar
den andra mätpositionen där det är
enklast att vrida axlarna 180 grader.
Den första mätpositionen ska vara bult
nummer 1.
TIPS: Markera positionerna 1, 2 och 3
innan du börjar mäta.
OBS! Rotationsvinkeln från sensorerna
används inte i klockmetoden i
programmet för vertikal axeluppriktning.

Ställ in sensorerna så att de får ungefär
samma rotationsvinkel vid den första
mätpositionen vid bult nummer 1 till
höger.
Peka på registreringsikonen.
Nu registreras det första
mätvärdet.

7.26

Vrid axlarna 90°till den andra positionen
(där du står).
Ett grönt fält indikerar den rätta
positionen.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Vrid axlarna 90° till den tredje positionen
åt vänster.
Ett grönt fält indikerar den rätta
positionen.

Peka på registreringsikonen.

7.27

Peka på registreringsikonen.

Mätresultat

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

Se metoden Express Mode.

Utvärdering av resultat
Se metoden Express Mode.

Vertikal uppriktning
Se metoden Express Mode.

Uppriktning
Se metoden Express Mode.

7.28

OBS! Rotationsvinkeln från sensorerna
används inte i klockmetoden i
programmet för vertikal axeluppriktning.

7.29

7.30

AXELUPPRIKTNING
FÖRSKJUTNA MASKINER
INLEDNING
Det vanligaste arrangemanget för
förskjutna maskiner är Z-konfigurationen,
där drivaxelns och den drivna enhetens
rotationscentrum ska vara parallella till
varandra. Denna konfiguration kan
förekomma vid både horisontellt och
vertikalt monterade maskiner.

Fixturen monteras på flänsen för den
stationära maskinen och justeras i ett plan
parallellt med flänsen. Det fiktiva
rotationscentrat på fixturerna är inställt
framför den drivna enheten och en
eventuell feluppriktning mäts med
sensorerna i FIXTURLASER NXA-systemet.

8.1

Uppriktning av förskjutna maskiner med
FIXTURLASER NXA-systemet omfattar
följande:
•

Föruppriktning.

•

Montering av fixturer för att
eliminera förskjutningen mellan
rotationscentra.

8.2

•

Grovuppriktning med de inbyggda
lasrarna.

•

Precisionsuppriktning med
FIXTURLASER NXA-systemet.

FÖRUPPRIKTNING
De bearbetade delarna av fixturen gör
det möjligt att ställa in de roterande
axlarna parallellt med en tolerans som är
bättre än 0,2 mm per meter. Men om
flänsytan är deformerad, inte är helt plan
eller har ett kast kan systemets
noggrannhet försämras. Det är viktigt att
flänsen är ren och att alla utstickande
ställen avlägsnas innan fixturerna
monteras på flänsen. Det är även viktigt
att använda distanselement och brickor i
fixtursystemet i enlighet med
anvisningarna i monteringsavsnittet i
denna handbok.

Utför följande innan fixturen monteras på
flänsen:
•

Demontera skyddskåporna och ta
bort kardanaxeln.

•

Ta bort alla utstickande ställen (t.ex.
grader från skruvhål) och rengör
flänsytorna.

•

Kontrollera flänsytorna och mät upp
eventuellt kast på flänsen med en
mätklocka.

•

Fixera den stationära maskinens
rotationsaxel innan fixturen monteras
på flänsen.

8.3

MONTERING
Montering (stationär)
Förskjutningsfixturen levereras med flera
monteringsmetoder. Dess konstruktion gör
att du, i de flesta fall, kan använda
bultarna för infästning av kardanaxeln
när du monterar armen till flänsen. Kom
ihåg att placera distansbrickorna i stål
mellan armen och flänsytan innan de
dras åt. Detta eliminerar eventuella
problem med utstickande delar på ytan.
Armen kan fästas på valfritt ställe på
ytan, men bör ha infästningspunkterna
över en längre sträcka för att ge högre
stabilitet. Förskjutningen mellan maskinen
och det tillgängliga utrymmet avgör hur
fixturen monteras. På bilderna nedan
8.4

visas olika sätt att montera fixturen på
den stationära maskinen.
Att montera fixturen med två armar är
mest flexibelt och täcker dessutom in hela
förskjutningsområdet.

1.

2.

Rengör flänsen och montera den inre

skruven och styrbrickan. Om armen

armen på flänsen. Kom ihåg att
använda de härdade brickorna som
distansstycken mellan arm och fläns.
Försök uppnå ett så stort avstånd
som möjligt mellan de två bultarna.
Använd bultarna från kardanaxeln
(max. M12 insexskruv) tillsammans
med styrbrickorna för att fixera
armen på flänsen. Se till att armen
får maximal kontaktyta med de
härdade brickorna. Kontrollera att
armen är ordentligt fastsatt på
flänsen efter åtdragning av
fästbultarna.

dras åt något, går det att justera
dess position så att den står framför
den rörliga enheten.
3.

Kom ihåg att dra åt skruven som
förbinder de två armarna innan
fixturen lämnas utan stöd.

Montera den andra armen på den
första med vridfästet. Använd M108.5

•

Utför den slutliga justeringen av
armen tills vridfästets fiktiva axel
träffar den rörliga maskinens mitt.

•

Dra åt armens fästskruvar.

Monteringsalternativ (stationär)
Vid applikationer där flänsen kan roteras
och där åtkomligheten är begränsad,
eller där du inte kan använda två armar,
går det att montera fixturen med endast
en arm på flänsen.
•

Montera armen på flänsen och
rotera flänsen till en position där
vridfästets fiktiva axel kan träffa den
rörliga maskinens mitt.

•

Fixera den stationära enheten i
denna position så att flänsen inte kan
röra sig.

8.6

Vid applikationer med liten förskjutning
mellan maskinerna måste vridfästet ibland
monteras nära centrum och mellan
fästskruvarna på armen. I dessa fall
måste vridfästet demonteras och placeras
på armens mittgänga.

8.7

Montering (rörlig)
För montering av vridfästet på en rörlig
maskin innehåller fixtursatsen en
uppsättning adaptrar som passar till axlar
med gängat hål i axeländen. Dessa kan
användas för att säkra vridfästet till
flänsytan. Adaptrarna används endast för
att montera vridfästena på axlar som kan
roteras. När mätningen utförs är det
viktigt att maskinaxeln roteras, inte själva
vridfästet.

8.8

Monteringsalternativ (rörlig)
Om det inte finns någon gänga på den
rörliga maskinens axelände kan Msensorn monteras med kedjefixturen,
förlängningsfästet (tillval) och de längre
stängerna från FIXTURLASER NXAsystemet. Kedjefixturen monteras på
flänsen. Förlängningsfästet monteras på
kedjefixturen så att stängerna placeras
framför flänsen.

Om det inte går att rotera axeln kan en
extra arm monteras framför flänsen. Hålet
i armens centrum ska placeras nära
axelns centrum. Försök hålla ett så stort
avstånd som möjligt mellan fästpunkterna.

8.9

8.10

GROVUPPRIKTNING

peklasrarna kopplas in en åt
gången.

Syftet med grovuppriktningen är att
åstadkomma en ungefärlig uppriktning
mellan maskinerna med de inbyggda
lasrarna.
De inbyggda lasrarna i varje vridfäste är
förinställda så att laserstrålen
representerar rotationsaxeln för den enhet
som den är monterad på.
1.

Slå på den inbyggda lasern i
vridfästet på den stationära sidan
genom att vrida laserenheten medurs
tills den når botten.

2.

Vrid på vridfästet på den stationära
sidan och kontrollera att laserstrålen
träffar samma punkt (inom 2 mm).
Om inte, justera den inbyggda
lasern enligt steg 5-12.

Lasrarna kan störa varandra och
därför rekommenderar vi att

3.

Lossa fästskruven och justera armens
position tills laserstrålen träffar mitt i
8.11

målet på den rörliga maskinen. Dra
åt och kontrollera att laserstrålen
fortfarande träffar målets mitt.
4.

Stäng av lasern i vridfästet på den
stationära sidan.

5.

Slå på lasern i vridfästet för den
rörliga maskinen.

6.

Vrid på vridfästet tills det står
vertikalt.

8.12

7.

Rikta lasern mot ett mål (t.ex. en bit
papper eller kartong). Gör en
markering där laserstrålen träffar.

8.

När du använder den här
proceduren för den stationära sidan
ska endast vridfästet vridas 180°.

Vrid axeln 180°.
OBS! På den rörliga sidan ska axeln
roteras, inte enbart vridfästet.

9.

Laserpunkten har nu rört sig på ytan i
ett halvcirkelmönster.
Gör en andra markering där
laserstrålen träffar målet.

8.13

10. Gör en tredje markering på målet
vid halva avståndet mellan första och
andra markeringen.

11. Justera laserstrålens position tills den
träffar den tredje markeringen på
målet. Använd de två justerskruvarna
framtill på vridfästet. Var noga med
att inte rotera vridfästet när lasern
justeras.
12. Upprepa inställningsprocessen tills
cirkeln utgör en enda punkt på ytan
då axeln roterar.

8.14

13. Gör en grovjustering av den rörliga
maskinen. Lossa skruvarna och
justera den rörliga maskinen tills
båda lasrarna befinner sig i mitten
av de motstående målen.
14. Justera vid behov om armens
position så att båda lasrarna
befinner sig i målens mitt.

8.15

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen
”Axeluppriktning förskjutna
maskiner” i huvudmenyn.
Gå till Inställningar för val
av inställningar.
Gå till Konfiguration för att
konfigurera mätningen.

8.16

INSTÄLLNINGAR

Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.
Visad upplösning beror
även på den anslutna
mottagaren.
Samplingstid
Öppnar fönstret för val av
samplingstid.

Dessa inställningar är unika för denna
applikation.
För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.

Där kan även ett
repeterbarhetstest utföras.
Se kapitlet
”Repeterbarhetstest”.

Vilka funktioner som är tillgängliga beror
på vilka applikationspaket och tillbehör
du har valt.
8.17

Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Globala inställningar
Öppnar Globala
inställningar. Se avsnittet
”Globala inställningar”.

Inställbart skärmfilter
Öppnar fönstret för
aktivering eller avaktivering
av det inställbara
skärmfiltret.
OBS! Det inställbara
skärmfiltret ska vara
avaktiverat under normal
användning och endast
aktiveras i miljöer med
kraftiga vibrationer.
Sensorvisning

8.18

Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

KONFIGURATION

kapitlet
”Toleranstabell”.

Presentation av resultat
Öppnar fönstret för val av
det avstånd på vilket
vinkelfelet ska visas.
Softcheck™
Startar Softcheck. Se kapitlet
”Softcheck”.

Dimensioner

Anteckningar
Toleranstabell
Öppnar
toleranstabellen. Se

Öppnar Anteckningar där
anteckningar kan skrivas.
Inställningar

8.19

Går till Inställningar.

Bekräfta
Avslutar konfigureringen och
återgår till applikationen.

8.20

MÄTNING
Mätmetod
För att få fram resultatet används
klockmetoden. I klockmetoden beräknas
maskinpositionerna genom mätningar i
tre punkter, under 180 graders rotation.

8.21

Ange mått
På skärmen visas den rörliga maskinen.
Trafikljusen växlar till grönt när lasern
träffar detektorn.
Du måste ange avståndet mellan
sensorerna. (Detta är det enda avstånd
som krävs för att kontrollera att axlarna
är uppriktade.)

Startar sekvensen för
angivning av mått och
tolerans.
Mät upp och ange mått och tolerans.
8.22

Avståndet mellan första och andra
fotparet kan anges nu eller senare. (Detta
avstånd är nödvändigt för att presentera
fotvärdena.)

Registrering av mätpunkt

Nu registreras det första
mätvärdet.
Rotera axlarna till nästa position, klockan
3.
Ett grönt fält indikerar den rätta
positionen.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, klockan 9. För bästa
möjliga resultat bör de två sensorernas
rotationsvinklar ligga inom 0,5°.
Peka på registreringsikonen.

8.23

Peka på registreringsikonen.

Peka på registreringsikonen.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

Rotera axlarna till den tredje positionen,
klockan 12.

8.24

Mätresultat
Inom toleransen (grön).
Inom dubbla toleransen (gul
och inverterad).
Utanför dubbla toleransen
(röd och inverterad).

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärde och fotvärden både
vertikalt och horisontellt.
Symbolen till vänster om
kopplingsvärdena indikerar vinkelfelets
riktning och dess färg anger om värdena
ligger inom toleransen.

När en koppling ligger
inom toleransen i en
riktning indikeras detta med
en bock vid motorn.
Även själva maskinbilden visar hur
axlarna står.
Spara mätresultatet.

8.25

Gå till vertikal uppriktning.

Utvärdering av resultat
Vinkelvärdet används för att bestämma
uppriktningens kvalitet. Detta värde
jämförs med uppriktningstoleranserna för
att avgöra om en korrigering är
nödvändig. Symbolerna som visas vid
mätvärdet indikerar om resultatet ligger
inom toleransen eller inte.
Fotvärdena anger den rörliga maskinens
position vid de fötter där korrigeringarna
utförs.

8.26

Vertikal uppriktning

Bockarna visar att ingen uppriktning
behövs.
Fortsätt till uppriktning för justering i
horisontell riktning när uppriktningen med
shims är klar.
Gå till uppriktning.

Skärmen för vertikal uppriktning visar
fotvärden i vertikal riktning som passande
shimsstorlekar (0,05 mm/1 mils).
Pilarna visar om du måste lägga till eller
ta bort shims för att justera maskinen i
vertikal riktning.

8.27

Uppriktning
Gå direkt till horisontell uppriktning om
maskinen har justerats vertikalt på
skärmen för vertikal uppriktning.
Om maskinen inte har justerats på
skärmen för vertikal uppriktning måste
detta utföras innan du fortsätter med den
horisontella uppriktningen.

Rotera axlarna till läget klockan 12 eller
klockan 6 för justeringar i vertikal
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen vertikalt tills värdet för
vinkeluppriktningen ligger inom
toleransen. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.

8.28

Rotera tillbaka axlarna till klockan 12
eller klockan 6. Kontrollera sedan att
maskinen fortfarande ligger inom
föreskrivna toleranser.
Nu är uppriktningen slutförd. Bekräfta
resultatet genom att göra om mätningen.
Mät på nytt.
Rotera axlarna till läget klockan 3 eller
klockan 9 för justeringar i horisontell
riktning. Vinkelhjälpen hjälper dig att
hitta rätt position.
Justera maskinen horisontellt tills värdet
för vinkeluppriktningen ligger inom
toleransen. Pilarna vid fötterna visar i
vilken riktning maskinen ska förflyttas.
8.29

ANDRA FUNKTIONER
Förstora värden
På skärmen kan du förstora
kopplingsvärden, fotvärden och
sensorvärden genom att peka på dem.
När du pekar på de förstorade värdena
en gång till återgår de till normal storlek.
Ändra fotreferens
Du kan ändra fotreferensen genom att
peka på låset.
Peka på låset för att ändra
fotreferensen.

8.30

PEKLASER
Individuellt anpassade
Peklasrarna är individuellt anpassade till
sina höljen och får inte bytas sinsemellan.
Byte av batterier
När laserpunkten långsamt börjar
försvinna är det dags att byta batterier.
Demontera peklasern från vridfästet och
öppna locket på laserenhetens ände.

Varje enhet drivs av två SR44-batterier.
Batteriernas pluspol ska peka mot
locket (det går även att använda LR44,
men dessa batterier har endast ungefär
hälften så mycket kapacitet som SR44).

8.31

8.32

maskin i tåget. När positionerna är

AXELUPPRIKTNING FÖR
MASKINTÅG
INLEDNING
Ett maskintåg består av mer än två
roterande maskiner som är anslutna till
varandra. Ett typiskt maskintåg är en
motor som driver maskiner via en växel.
När ett maskintåg riktas upp kommer
justeringar på en av maskinerna direkt att
påverka de andra maskinernas
uppriktning. Innan några justeringar
utförs i ett maskintåg är det viktigt att
känna till positionen för varje enskild

kända är det enkelt att skapa en översikt
över maskintåget och därmed se vilka
justeringar som krävs för att rikta upp alla
maskiner.
Hur stor justering som krävs beror på
vilken maskin i tåget som ska vara den
stationära maskinen. I många fall är
justeringsmöjligheten begränsad även av
förankringen till underlaget eller av
bultförbanden och sådana faktorer
påverkar valet av den stationära
maskinen.

9.1

Maskintåg med tre maskiner.

9.2

Maskintåg med fem maskiner.

Programmet för maskintåg i FIXTURLASER
NXA har speciella funktioner som snabbt
ger en översikt över alla maskiner. Detta
gör det enkelt att avgöra vilken maskin
som ska vara stationär så att
justeringsarbetet kan optimeras.
Funktionerna i programmet gör det
möjligt att rikta upp maskinerna till
målpositioner (målvärden) och att
beräkna den minsta justering som krävs
för att rikta upp hela maskintåget.
När den stationära maskinen valts sker
uppriktningen av övriga enheter med
programmet för horisontella maskiner. Se
även avsnittet ”Axeluppriktning
horisontella maskiner”.
9.3

MONTERING
Sensorerna monteras enligt
anvisningarna i kapitlet ”Axeluppriktning
horisontella maskiner”.
Det är viktigt att sensorerna för den
stationära och den rörliga maskinen
placeras på samma sida av varje
koppling.
För att minimera risken för misstag, försök
att alltid stå på samma sida av
maskintåget när du monterar sensorerna.

9.4

FUNKTIONER OCH ÅTGÄRDER

•

Kontrollera hur stor justering som
kan göras för varje maskin.

•

Kontrollera om det finns några
begränsningar avseende
bultförband eller förankring till
underlaget.

•

Kontrollera om det finns några
begränsningar avseende
maskinernas rörlighet på grund av
monterade rörledningar, elkablar,
hydraulik eller liknande utrustning.

FÖRE UPPRIKTNING
För att snabba på mätningarna på plats
rekommenderar vi att maskinens
konfiguration (avstånd, maskin-ID och
målvärden) förinställs och att
konfigurationen sparas i minnet.
Väl på plats hämtar du helt enkelt
konfigurationen från minneshanteraren
och fortsätter sedan med mätningarna för
varje koppling.
Innan maskintåg riktas upp är det viktigt
att utföra vissa åtgärder på plats utöver
dem som beskrivs i kapitlet
”Axeluppriktning horisontella maskiner”.

9.5

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen
Axeluppriktning maskintåg i
huvudmenyn.

På skärmen visas maskintåg med tre, fyra
eller fem enheter.
Peka på ikonen för det
maskintåg som motsvarar
din applikation.

9.6

Gå till Inställningar för att
välja mätmetod och andra
inställningar.

9.7

INSTÄLLNINGAR
Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.
Visad upplösning beror
även på den anslutna
mottagaren.
Samplingstid
Dessa inställningar är unika för denna
applikation.
För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.
Vilka funktioner som är tillgängliga beror
på vilka applikationspaket och tillbehör
du har valt.
9.8

Öppnar fönstret för val av
samplingstid.
Där kan även ett
repeterbarhetstest utföras.
Se kapitlet
”Repeterbarhetstest”.

Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Globala inställningar
Öppnar Globala
inställningar. Se avsnittet
”Globala inställningar”.

Inställbart skärmfilter
Öppnar fönstret för
aktivering eller avaktivering
av det inställbara
skärmfiltret.
OBS! Det inställbara
skärmfiltret ska vara
avaktiverat under normal
användning och endast
aktiveras i miljöer med
kraftiga vibrationer.

Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

Sensorvisning
9.9

9.10

Inställningar och funktioner för

Mätmetod

axeluppriktning av maskintåg

Öppnar fönstret för val av
mätmetod. Express Mode,
Tripoint eller klockmetoden.
Sensorvisning
Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Bekräfta

Programmet för maskintåg har en separat
inställningsmeny för axeluppriktning.

Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

Mätmetod kan endast nås därifrån.

9.11

KONFIGURATION

Tre avstånd ska anges för varje enhet
(utom för enheterna vid ändarna).

Avståndet mellan kopplingens mitt och
första fotparet.
Ange mått
Peka på ikonen för att ange
mått.
Mät upp och ange måtten.
Alla mått måste vara angivna innan
mätningen kan påbörjas.
9.12

Avståndet mellan första och andra
fotparet.
Avståndet mellan andra fotparet och
kopplingens mitt.
Toleranstabell

Öppnar
toleranstabellen. Se
kapitlet
”Toleranstabell”.
Maskin-ID
Maskin-ID för enheterna är förinställd på
1, 2, 3 osv. men kan ändras till andra
värden.
Peka på ikonen om du vill
ändra maskin-ID.
Målvärden
Öppnar Målvärden. Se
kapitlet ”Målvärden”.

Målvärdena kan anges som
fotvärden eller som vinkeloch förskjutningsvärden,
men resultatet för
maskintåget presenteras
alltid som vinkel- och
förskjutningsvärden.
Anteckningar
Öppnar Anteckningar där
anteckningar kan skrivas.
Inställningar
Går till Inställningar.

Peka på ikonen Målvärde
vid den koppling där
målvärdena ska anges.
9.13

separat och hämtas senare. Detta görs i
sammanfattningsskärmen.

Bekräfta
Bekräftar konfigurationen
och fortsätter till
sammanfattningsskärmen.
Spara konfigurationen
Konfigurationen för maskinen (avstånd,
maskin-ID och målvärden) kan sparas

9.14

Konfiguration för axeluppriktning
av maskintåg

Softcheck™
Startar Softcheck. Se kapitlet
”Softcheck”.

Programmet för maskintåg har en separat
konfigurationsmeny för axeluppriktning.
Softcheck kan endast nås därifrån.

9.15

MÄTNING

I programmet för maskintåg genomförs

Sammanfattningsskärm

först en axeluppriktningsmätning för varje
koppling. Resultaten från alla kopplingar
summeras sedan till ett totalt resultat för
tåget.
En del av programmet för horisontell
axeluppriktning används för mätningarna
vid varje koppling.

Sammanfattningsskärmen visas när
konfigurationen har bekräftats.
Peka på ikonen Spara för
att spara konfigurationen.

9.16

Peka på ikonen Horisontell
axeluppriktning för att starta
mätning vid en koppling.

Axeluppriktning för maskintåg
Se även avsnittet ”Axeluppriktning
horisontella maskiner”.
Alla mätmetoder som kan användas för
axeluppriktning av horisontella maskiner
kan även användas här.
Avståndet mellan sensorerna och
avståndet mellan kopplingens mitt och Msensorn måste alltid anges för varje
koppling. (Avståndet mellan M-sensorn
och det första fotparet och avståndet
mellan första och andra fotparet behöver
inte anges här.)
På resultatskärmen för kopplingen visas
endast kopplingsvärden.
9.17

När en koppling har mätts byts ikonen för
axeluppriktning vid den kopplingen mot
en ikon för ny mätning i
sammanfattningsskärmen.

När alla kopplingar har mätts öppnas
resultatskärmen för maskintåget.

9.18

MÄTRESULTAT

Du kan ändra referensen genom att peka
på låset.
Symbolen till vänster om
kopplingsvärdena indikerar vinkelns och
förskjutningens riktning och om värdena
ligger inom toleransen.
Inom toleransen (grön).

Resultatskärm med kopplingsvärden.
Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden och fotvärden i både
vertikal och horisontell riktning.
En av enheterna ställs automatiskt in som
referens enligt funktionen Minimala

Inom dubbla toleransen (gul
och inverterad).
Utanför dubbla toleransen
(röd och inverterad).
När en koppling ligger
inom toleransen i en
riktning indikeras detta med
en bock.

rörelser.
9.19

Även själva maskinbilden visar hur

Välj en annan referens.

axlarna står.
Spara mätresultatet.
Växla mellan att visa
kopplingsvärden och
fotvärden.
Mät på nytt (med den här
ikonen återgår du till
sammanfattningsskärmen).
Ändra konfigurationen.
Minimala rörelser (väljer en
referens som baseras på
funktionen Minimala
rörelser).
9.20

Resultatskärm med fotvärden.

UTVÄRDERING AV RESULTAT

UPPRIKTNING

Vinkel- och offsetvärdena används för att
bestämma uppriktningens kvalitet. Dessa
värden jämförs med
uppriktningstoleranserna för att avgöra
om en korrigering är nödvändig. Om
lämpliga toleranser valts i
toleranstabellen indikerar ovannämnda
symboler om vinkel- och offsetvärdena
ligger inom toleransen eller inte.

När du bestämt vilken maskin som ska
användas som referens kan programmet
för horisontell axeluppriktning användas
för att rikta upp maskinerna.
Se även avsnittet ”Axeluppriktning
horisontella maskiner”.

Fotvärdena anger den rörliga maskinens
position vid de fötter där korrigeringar
kan utföras.

9.21

ANDRA FUNKTIONER
Minimala rörelser
Funktionen Minimala rörelser väljer den
referensmaskin som kräver den minsta
justeringen.
I beräkningarna för denna funktion ligger
prioriteten på så få horisontella
justeringar och borttagna shims som
möjligt.
När du pekar på ikonen
Minimala rörelser väljs en
referens baserat på
funktionen Minimala
rörelser.

9.22

Symbol för målvärde
När målvärden angivits vid
en koppling indikeras detta
med symbolen Målvärde vid
den kopplingen.

Softcheck-programmet öppnas från

SOFTCHECK™

Huvudmenyn eller från Inställningar i
applikationsprogrammet.

INLEDNING
Ett tillstånd med mjukfot måste korrigeras
innan en uppriktning kan påbörjas. I
annat fall blir mätresultatet otillförlitligt.
Det är mer eller mindre omöjligt att
fastställa om det finns ett tillstånd med
mjukfot utan hjälp av mätinstrument. Det
inbyggda Softcheck-programmet i
FIXTURLASER uppriktningssystem
kontrollerar alla fötter och visar resultatet
i mm eller tusendels tum.

STARTA PROGRAMMET
Starta Softcheck genom att
peka på tillhörande ikon i
Huvudmenyn eller
Inställningar.
Gå till Inställningar för val
av inställningar.

10.1

ANGE MÅTT

Du måste alltid ange avståndet mellan
sensorenheterna, avståndet mellan Menheten och det första fotparet samt
avståndet mellan det främre och bakre
fotparet innan du kontrollerar mjukfot.
Kontrollera att alla fotbultar är ordentligt
åtdragna.

Placera TD-enheterna i läget klockan 12.
Startar sekvensen för
angivning av mått och
tolerans.
Mät upp och ange måtten.

10.2

REGISTRERING AV MÄTVÄRDE

Välj önskad bult
genom att peka på
dess ikon.
1.

Lossa bulten helt och vänta några
sekunder.

2.

Dra åt bulten ordentligt, helst med en
momentnyckel.

3.

Registrera mätvärdet.

Registrera mätvärdet genom
att peka på
bekräftelseikonen.

10.3

MÄTRESULTAT OCH
KORRIGERINGAR

Fortsätt med resten av bultarna.

Du kan när som helst göra om en
mätning genom att peka på ikonen för
den önskade bulten på nytt.

10.4

Gör nödvändiga korrigeringar och
kontrollera sedan alla fötter igen
(värdena visar ungefärligt antalet shims
som behövs för att eliminera mjukfoten).

DOKUMENTERA RESULTATET
Peka på ikonen Spara för
att spara mätresultatet.

AXELUPPRIKTNING
Gå till axeluppriktning
genom att peka på dess
ikon.

10.5

10.6

SOFTCHECK ROP
INLEDNING
Ett tillstånd med mjukfot måste korrigeras
innan en uppriktning kan påbörjas. I
annat fall blir mätresultatet otillförlitligt.
Det är mer eller mindre omöjligt att
fastställa om det finns ett tillstånd med
mjukfot utan hjälp av mätinstrument. Det
inbyggda Softcheck ROP-programmet i
FIXTURLASER uppriktningssystem
kontrollerar alla fötter och visar resultatet
i mm eller tusendels tum.

STARTA PROGRAMMET
Starta Softcheck ROP genom
att peka på tillhörande ikon
i huvudmenyn.
Gå till Inställningar för val
av inställningar.

Softcheck ROP-programmet öppnas från
huvudmenyn.
11.1

REGISTRERING AV MÄTVÄRDE

Välj önskad bult
genom att peka på
dess ikon.
1.

Lossa bulten helt och vänta några
sekunder.

2.

Dra åt bulten ordentligt, helst med en
momentnyckel.

11.2

3.

Registrera mätvärdet.

Registrera mätvärdet genom
att peka på
bekräftelseikonen.

MÄTRESULTAT OCH
KORRIGERINGAR

Fortsätt med resten av bultarna.

Du kan när som helst göra om en
mätning genom att peka på ikonen för
den önskade bulten på nytt.

Gör nödvändiga korrigeringar och
kontrollera sedan alla fötter igen
(värdena visar ungefärligt antalet shims
som behövs för att eliminera mjukfoten).

11.3

DOKUMENTERA RESULTATET
Peka på ikonen Spara för
att spara mätresultatet.

11.4

faktor för avsiktlig feluppriktning som tar
sig uttryck i parallelloffset och vinkelfel.

MÅLVÄRDEN
INLEDNING
De flesta maskiner utvecklar värme under
drift. I bästa fall påverkas den drivande
och den drivna maskinen lika mycket så
att det inte krävs några
kompensationsvärden. Men i många
applikationer är den drivna maskinen
varmare (t.ex. en pump för varm vätska)
eller kallare än den drivande maskinen.
Maskintillverkare använder olika
definitioner för den termiska tillväxten i
maskinerna, men i de flesta fall är den en

I FIXTURLASER NXA-systemet kan du
förinställa målvärden innan du påbörjar
uppriktningen. De typer av målvärden
som accepteras är fotvärden samt vinkeloch offsetvärden.
De angivna värdena är målvärden. Med
målvärden menas att detta är de värden
som maskinen ska befinna sig i när den
inte är i drift (kallt tillstånd) för att rätt
uppriktning ska uppnås när maskinen är i
drift (varmt tillstånd).

12.1

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet
Målvärden genom att peka
på tillhörande ikon i
Huvudmenyn eller
Konfiguration.

12.2

Välj ett av de två sätten att visa
offsetvärden: Fotvärden eller vinkel- och
offsetvärden.

FOTVÄRDEN

Peka på rutorna för fotvärden. Skriv
målvärden för fötterna i mm eller
tusendels tum (beroende på vilken
måttenhet som är förinställd). Ange även
de nödvändiga avstånden.

I detta exempel krymper den stationära
maskinen vertikalt med 0,12 mm på
bakre fötterna och 0,09 mm på främre
fötterna medan den rörliga maskinen
växer 0,04 mm i drifttillstånd.
Horisontellt rör sig de bakre fötterna
0,05 mm mot dig och de främre fötterna
rör sig 0,03 mm från dig medan den
12.3

rörliga maskinen inte ändrar sin position i

(målpositionen) i kallt tillstånd för att en

drifttillstånd.

perfekt uppriktning ska uppnås under
drift.

VINKEL- OCH OFFSETVÄRDEN

När du har matat in dessa fotvärden
beräknar systemet i vilken position den
rörliga maskinen ska placeras
12.4

Peka på värderutorna och ange
målvärden för vinklar i mm/100 mm och
målvärden för offset i mm (eller tusendels

tum/tum och tusendels tum, beroende på

Horisontellt ska den rörliga maskinen

vilken måttenhet som är förinställd).

justeras till en position med ett vinkelfel
på
+0,02 mm/100 mm och en offset på
+0,03 mm i kallt tillstånd för att en
perfekt uppriktning ska uppnås i
drifttillstånd.

Kopplingsspalt kan anges om denna
funktion aktiverats i Inställningar.

I exemplet ovan ska den rörliga maskinen
justeras vertikalt till en position med ett
vinkelfel på +0,05 mm/100 mm och en
offset på -0,06 mm.
12.5

SPARA MÅLVÄRDENA
Peka på ikonen Spara för
att spara målvärdena.

AXELUPPRIKTNING
Gå till axeluppriktning
genom att peka på dess
ikon.

12.6

12.7

OL2R

(OFF LINE TO RUNNING)

INLEDNING
Om du har oförklarliga vibrationer i din
pumpmotorinstallation trots att du
genomfört axeluppriktning kan den här
applikationen hjälpa till att lösa gåtan
(och eliminera vibrationerna).
Vid OL2R-mätningar används en speciell
fixtur som medger mätning då maskinen
är i drift. Det innebär att systemet tar
hänsyn till såväl termisk inverkan och
belastningar på pumpen som till rörelser i
fundamenten och spänningar i
rörledningar.
13.1

För att bestämma de dynamiska
rörelserna monteras OL2R-laserfixturerna
på de två maskiner som ska kontrolleras.
Vridfästena gör det möjligt att mäta
uppriktningen mellan de två fiktiva
axlarna med FIXTURLASER NXA-systemet.
Mätningen utförs både i drifttillstånd och i
kallt tillstånd och systemet beräknar
uppriktningsdifferensen (den dynamiska
rörelsen som skillnaden i maskinernas
position) och uttrycker resultatet som
målvärden. Dessa målvärden kan sedan
användas när den verkliga
axeluppriktningen genomförs.

13.2

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!
•

Det är mycket viktigt att du inte tar
bort eller justerar fixturerna mellan
mätningarna i varmt och kallt
tillstånd.

•

Om OL2R-fixturerna monteras i
krävande miljö rekommenderar vi
starkt att peklasern demonteras från
fixturen när den justerats in.

•

Lasrarna kan störa varandra och
därför rekommenderar vi att
peklasrarna kopplas in en åt
gången.

VARNING!
Se till att all
säkerhetsutrustning är
fullständigt monterad på
maskinen innan du startar
mätningen. Håll kablarna
borta från kopplingar och
andra rörliga delar.

VARNING!
Följ alltid de lokalt gällande
säkerhetsbestämmelserna för
roterande maskiner.

13.3

MONTERING OCH
GROVUPPRIKTNING
1.

Välj ett ställe på maskinhuset (eller
lagerhuset) där fixturerna får ett fritt
synfält och där vridfästena kan
roteras fritt med mätenheterna
monterade. Försök montera
fixturerna så nära båda maskiners
rotationsaxel som möjligt.

13.4

2.

Inhämta tillstånd för att borra och
gänga en M6-gänga (eller 1/4”
UNC) med ett djup på 15 mm
(0,6”).

3.

Montera styrkulan på båda
maskinerna. Kontrollera att skruven
är åtdragen och att arrangemanget
är stabilt monterat på maskinkåpan.

Montering med OL2R-adapter
(tillval):

13.5

4.

Slå på den inbyggda lasern i
vridfästet genom att vrida
laserenheten medurs tills den når
botten.
Lasrarna kan störa varandra och
därför rekommenderar vi att
peklasrarna kopplas in en åt
gången.

13.6

5.

Kontrollera att lasern är inställd på
rotationscentrum genom att rotera
vridfästet på båda fixturerna. Den
projicerade laserstrålen ska träffa
samma punkt under rotationen (inom
2 mm). Om inte, justera laserstrålen
enligt anvisningarna i slutet av detta
kapitel.

6.

Justera fixturerna tills båda lasrarna
träffar mitten på det motsatta målet.
Dra åt handtagen på fixturen och
kontrollera att den sitter stabilt
medan du roterar vridfästena.

7.

Stäng av laserstrålarna i fixturerna
och montera mätenheterna i
FIXTURLASER NXA-systemet på
13.7

fixturernas stänger. Kontrollera att
enheten märkt M är monterad på
den rörliga maskinen och att enheten
märkt S är monterad på den
stationära maskinen.

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen OL2R i
Huvudmenyn.
Gå till Inställningar för val
av inställningar.
Gå till Konfiguration för att
konfigurera mätningen.

13.8

INSTÄLLNINGAR

Vilka funktioner som är tillgängliga beror
på vilka applikationspaket och tillbehör
du har valt.
Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.
Visad upplösning beror
även på den anslutna
mottagaren.

Dessa inställningar är unika för denna
applikation.
För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.

Samplingstid
Öppnar fönstret för val av
samplingstid.
Där kan även ett
repeterbarhetstest utföras.
Se kapitlet
”Repeterbarhetstest”.
13.9

aktiveras i miljöer med
kraftiga vibrationer.
Sensorvisning
Startar sensorvisningen. Se
kapitlet ”Sensorvisning”.
Globala inställningar
Öppnar Globala
inställningar. Se avsnittet
”Globala inställningar”.

Inställbart skärmfilter
Öppnar fönstret för
aktivering eller avaktivering
av det inställbara
skärmfiltret.
OBS! Det inställbara
skärmfiltret ska vara
avaktiverat under normal
användning och endast

13.10

Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

13.11

KONFIGURATION

Inställningar
Går till Inställningar.
Bekräfta
Avslutar konfigureringen och
återgår till applikationen.

Dimensioner

Anteckningar
Öppnar Anteckningar där
anteckningar kan skrivas.

13.12

MÄTNING MED OL2R

Du kan mäta tillstånden i valfri

Mätmetod

ordningsföljd. Det kalla och det varma
tillståndet kan sparas separat.

I OL2R-programmet görs en mätning i
kallt tillstånd (maskinen offline) och en
annan mätning i varmt tillstånd (maskinen
i drift) för att beräkna målvärdena.
För att få fram resultatet används
klockmetoden vid mätningarna. I
klockmetoden beräknas
maskinpositionerna genom mätningar i
tre punkter, under 180 graders rotation.
Målvärdena beräknas genom att
mätresultatet i kallt tillstånd dras från
mätresultatet i varmt tillstånd.

13.13

Ange mått
På skärmen visas den rörliga maskinen.
Trafikljusen växlar till grönt när lasern
träffar detektorn.

Avståndet mellan sensorerna och
avståndet mellan kopplingens mitt och Msensorn måste alltid anges.
Gå till mätning i kallt
tillstånd.
Startar sekvensen för
angivning av mått.
Mät upp och ange måtten.
13.14

Gå till mätning i varmt
tillstånd.

MÄTNING I KALLT TILLSTÅND

Peka på registreringsikonen.

Registrering av mätpunkt

Nu registreras det första
mätvärdet.

Rotera vridfästena till nästa position,
klockan 3.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, klockan 9. För bästa
möjliga resultat bör de två sensorernas
rotationsvinklar ligga inom 0,5°.

Det gröna fältet i
hjälpfunktionen anger var
sensorn ska placeras.

13.15

Peka på registreringsikonen.

Peka på registreringsikonen.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

Rotera vridfästena till den tredje
positionen, klockan 12.

13.16

Mätresultat

När positionen i kallt tillstånd är uppmätt
kan du fortsätta med att mäta varmt
tillstånd eller att öppna ett tidigare sparat
mätresultat för varmt tillstånd.
Gå till varmt tillstånd.

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden för mätning i kallt
tillstånd.
Mätresultaten i kallt tillstånd kan sparas
separat.

Välj ett sparat mätresultat
för varmt tillstånd eller mät
varmt tillstånd.

Spara mätresultatet.

13.17

När du mätt upp både kallt och varmt
tillstånd kan du gå till målvärdena.
Gå till målvärden.

Det går även att mäta om kallt tillstånd.
Mät om kallt tillstånd.

13.18

MÄTNING I VARMT TILLSTÅND

Peka på registreringsikonen.

Registrering av mätpunkt

Nu registreras det första
mätvärdet.

Rotera vridfästena till nästa position,
klockan 3.

Ställ in sensorerna på ungefär samma
rotationsvinkel vid den första
mätpositionen, klockan 9. För bästa
möjliga resultat bör de två sensorernas
rotationsvinklar ligga inom 0,5°.

Det gröna fältet i
hjälpfunktionen anger var
sensorn ska placeras.

13.19

Peka på registreringsikonen.

Peka på registreringsikonen.

Nu registreras det andra
mätvärdet.

Nu registreras det tredje
mätvärdet.

Rotera vridfästena till den tredje
positionen, klockan 12.

13.20

Mätresultat

Spara mätresultatet.

När det varma tillståndet är uppmätt kan
du fortsätta med att mäta kallt tillstånd
eller att öppna ett tidigare sparat
mätresultat för kallt tillstånd.
Gå till kallt tillstånd.

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärdena för mätning i varmt
tillstånd.
Mätresultaten i varmt tillstånd kan sparas
separat.

Välj ett sparat mätresultat
för kallt tillstånd eller mät
kallt tillstånd.
13.21

När du mätt upp både kallt och varmt
tillstånd kan du gå till målvärdena.
Gå till målvärden.

Det går även att mäta om varmt tillstånd.
Mät om varmt tillstånd.

13.22

MÅLVÄRDEN

Dokumentation av målvärden
Peka på ikonen Spara för
att spara målvärdena.

Axeluppriktning
Gå till axeluppriktning
genom att peka på dess
ikon.
Skärmen med mätresultat visar
målvärdena.

Kontroll eller ommätning
Gå tillbaka till mätning i
kallt eller varmt tillstånd.

13.23

ANDRA FUNKTIONER
Hjälpfunktioner
Hjälpfunktionerna kan inaktiveras och
aktiveras på nytt.
Inaktivera hjälpfunktioner.

Aktivera hjälpfunktioner.

TIPS: Inaktivera hjälpfunktionen om
vibrationsnivåerna är höga.

13.24

JUSTERING AV INBYGGD LASER
Om strålen från den inbyggda
laserdioden inte är uppriktad till
vridfästets rotationsaxel måste lasern
justeras enligt anvisningarna nedan.
1.

Montera fixturen på ett stabilt
underlag eller på maskinhuset och
dra åt alla fästskruvar ordentligt.

2.

Slå på den inbyggda lasern i
vridfästet genom att vrida
laserenheten medurs tills den når
botten.

3.

Rikta lasern mot ett mål (en bit
papper eller kartong) på 3-5 m
avstånd.

13.25

4.

Gör en markering där laserstrålen
träffar målet.

13.26

5.

Rotera vridfästet 180˚.

6.

Laserpunkten har nu rört sig på ytan i

7.

Gör en tredje markering på målet
vid halva avståndet mellan första och
andra markeringen.

ett halvcirkelmönster.
Gör en andra markering där
laserstrålen träffar målet.

8.

Justera laserstrålens position tills den
träffar den tredje markeringen på
målet. Använd de två justerskruvarna
framtill på vridfästet. Var noga med
att inte rotera vridfästet när lasern
13.27

justeras.

9.

Kontrollera uppriktningen genom att
rotera vridfästet 180° ytterligare en
gång. Lasern ska nu träffa samma
punkt under rotationen (inom 2 mm).

10. Rikta upp lasern på den andra
fixturen enligt anvisningarna i steg 18.
13.28

PEKLASER
Individuellt anpassade
Peklasrarna är individuellt anpassade till
sina höljen och får inte bytas sinsemellan.
Byte av batterier
När laserpunkten långsamt börjar
försvinna är det dags att byta batterier.
Demontera peklasern från vridfästet och
öppna locket på laserenhetens ände.

Varje enhet drivs av två SR44batterier. Batteriernas pluspol ska
peka mot locket. (Det går även att
använda LR44, men dessa batterier har
endast ungefär hälften så mycket
kapacitet som SR44.)

13.29

annan när maskinen varit avstängd så

HOT CHECK
INLEDNING
Om du har oförklarliga vibrationer i din
pumpmotorinstallation kan den här
applikationen hjälpa till att lösa gåtan
(och eliminera vibrationerna).
Med den här applikationen kan du
kontrollera hur termiska faktorer påverkar
maskinen, även om du varken har OL2Rlaserfixturer eller möjlighet att genomföra
mätningar när maskinen är i drift.

länge att den nått omgivningstemperatur.
Hot Check-applikationen används sedan
för att jämföra dessa två mätresultat.
Skillnaden mellan de två mätresultaten
kan användas som målvärden vid
axeluppriktningen.

VARNING!
Maskinen måste stängas av
innan mätningen påbörjas.

Hot Check innebär att en mätning utförs
direkt efter att maskinen stängts av och en
14.1

MÄTMETOD
I Hot Check-programmet jämförs ett
mätresultat från kallt tillstånd med ett
mätresultat från varmt tillstånd för att ta
fram målvärden.
Målvärdena beräknas genom att
mätresultatet i kallt tillstånd dras av från
mätresultatet i varmt tillstånd.
Programmet för horisontell
axeluppriktning används för att mäta
dessa tillstånd. Mätningen i varmt tillstånd
genomförs direkt efter att maskinen
stängts av. Mätningen i kallt tillstånd
genomförs när maskinen varit avstängd
så länge att den nått
omgivningstemperatur.
14.2

MÄTNING I VARMT TILLSTÅND

Spara detta mätresultat.

Stäng av maskinen.
Genomför en mätning med programmet
för horisontell axeluppriktning direkt efter
att maskinen stängts av. Se även avsnittet
”Axeluppriktning horisontella maskiner”.
Spara detta mätresultat.
MÄTNING I KALLT TILLSTÅND
Vänta tills maskinen har nått
omgivningstemperatur.
Genomför ytterligare en mätning med
programmet för horisontell
axeluppriktning. Se även avsnittet
”Axeluppriktning horisontella maskiner”.
14.3

STARTA PROGRAMMET

GENOMFÖRA HOT CHECK

Starta programmet genom
att peka på ikonen Hot
Check i huvudmenyn.

Välj ett sparat mätresultat
för varmt tillstånd.
Välj ett sparat mätresultat
för kallt tillstånd.

14.4

Mätning i kallt tillstånd
Mätning i varmt tillstånd

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden för mätning i varmt
tillstånd.

Skärmen med mätresultat visar
kopplingsvärden för mätning i kallt
tillstånd.

14.5

När du valt värden för både kallt och

MÅLVÄRDEN

varmt tillstånd kan du gå till målvärdena.
Gå till målvärden.

Skärmen med mätresultat visar
målvärdena.
Spara målvärdena
Peka på ikonen Spara för
att spara målvärdena.

14.6

Axeluppriktning
Gå till axeluppriktning
genom att peka på dess
ikon.

14.7

faktor för avsiktlig feluppriktning som tar
sig uttryck i parallelloffset och vinkelfel.

KLOCKA FÖR MÅLVÄRDEN
INLEDNING
De flesta maskiner utvecklar värme under
drift. I bästa fall påverkas den drivande
och den drivna maskinen lika mycket så
att det inte krävs några
kompensationsvärden. Men i många
applikationer är den drivna maskinen
varmare (t.ex. en pump för varm vätska)
eller kallare än den drivande maskinen.
Maskintillverkare använder olika
definitioner för den termiska tillväxten i
maskinerna, men i de flesta fall är den en

Om den termiska tillväxten definieras som
klockvärden, så kan programmet Klocka
för målvärden användas för att översätta
klockvärden till vinkel- och
förskjutningsvärden.
De angivna värdena är målvärden. Med
målvärden menas att detta är de värden
som maskinen ska befinna sig i när den
inte är i drift (kallt tillstånd) för att rätt
uppriktning ska uppnås när maskinen är i
drift (varmt tillstånd).

15.1

15.2

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet Klocka
för målvärden genom att
peka på tillhörande ikon i
Huvudmenyn.

Välj ett av de två tillgängliga sätten att
visa klockvärden: Reversed Rim eller Rim
Face.

15.3

REVERSED RIM

noll men om ett annat värde anges i läget
klockan 12, så kommer värdet i läget
klockan 6 att nollställas.

Peka på rutorna för värden. Ange
klockvärden i mm eller tusendels tum
(beroende på vilken måttenhet som är
förinställd). Ange även avståndet mellan
axlarnas ändar (DBSE).
Värdet måste nollställas i läget klockan
12 eller 6. Klockan 12 är förinställt på
15.4

När du har matat in nödvändiga värden
beräknar systemet i vilken position den
rörliga maskinen ska placeras
(målpositionen) i kallt tillstånd för att en
perfekt uppriktning ska uppnås under

drift. Beräknade målvärden visas som
vinkel- och förskjutningsvärden längst ned
på skärmen.
I exemplet ovan ska den rörliga maskinen
justeras vertikalt till en position med ett
vinkelfel på +0,12 mm/100 mm och en
offset på +0,18 mm.
Horisontellt ska den rörliga maskinen
justeras till en position med ett vinkelfel
på
-0,03 mm/100 mm och en offset på 0,09 mm i kallt tillstånd för att en perfekt
uppriktning ska uppnås i drifttillstånd.

15.5

RIM FACE

Välj ett av de fyra tillgängliga sätten för
visning av Rim Face-värden.
S framsida + S radiellt
S baksida + S radiellt
M baksida + M radiellt
M framsida + M radiellt
15.6

Här visas ett exempel med M framsida +
M radiellt.

Peka på rutorna för värden. Ange
klockvärden i mm eller tusendels tum
(beroende på vilken måttenhet som är
förinställd). Ange även de nödvändiga
avstånden.

I exemplet ovan ska den rörliga maskinen
justeras vertikalt till en position med ett
vinkelfel på +0,08 mm/100 mm och en
offset på +0,14 mm.

När du har matat in nödvändiga värden
beräknar systemet i vilken position den
rörliga maskinen ska placeras
(målpositionen) i kallt tillstånd för att en
perfekt uppriktning ska uppnås under
drift. Beräknade målvärden visas som
vinkel- och förskjutningsvärden längst ned
på skärmen.

Horisontellt ska den rörliga maskinen
justeras till en position med ett vinkelfel
på
-0,04 mm/100 mm och en offset på 0,10 mm i kallt tillstånd för att en perfekt
uppriktning ska uppnås i drifttillstånd.

15.7

SPARA MÅLVÄRDENA
Peka på ikonen Spara för
att spara målvärdena.
Angivna klockvärden och beräknade
målvärden sparas som vinkel- och
förskjutningsvärden.

AXELUPPRIKTNING
Gå till axeluppriktning
genom att peka på dess
ikon.
Beräknade målvärden laddas upp som
vinkel- och förskjutningsvärden.

15.8

SENSORVISNING
I Sensorvisning visas värden från de
anslutna sensorerna. Det går att nollställa
värden och att skriva ut värden till en fil
eller liknande.

Starta programmet genom
att peka på ikonen
Sensorvisning i
Huvudmenyn.
Gå till Inställningar för val
av inställningar.

16.1

FUNKTIONER
När sensorvisningen öppnas visas rådata
från de anslutna sensorerna. Om ett
värde saknas visas ------. Här finns
omfångsrika funktioner som exempelvis
nollställning.

Följande funktioner är tillgängliga:
Skriv ut värden till en fil.
Nollställ värden.
Halvera värden (endast
tillgänglig om nollställning
är aktiv).
Återställ värden till rådata
(endast tillgänglig om
nollställning är aktiv).
Sampla och visa ett enskilt
värde.

16.2

Återgå till realtidsvärden
(endast tillgänglig om ett
värde samplats).

Registrering av värden
Med den här funktionen kan du registrera
värden som samplats från sensorerna och
spara dem i en fil.

Starta kontinuerlig
registrering (alla värden
registreras tills funktionen
stoppas).
Stoppa kontinuerlig
registrering (endast
tillgänglig om kontinuerlig
registrering är aktiverad).
Registrera enskilda värden.
Avsluta registrering av
värden och återgå till
realtidsvärden.
16.3

Registreringen kan stoppas och startas
flera gånger och alla registrerade värden
sparas i samma fil.
De registrerade värdena lagras i en textfil
med tidstämpel för varje mätvärde.
OBS! Om registrering av värden startas
när ett enskilt värde samplas och visas
kommer endast det värdet att lagras.

16.4

SENSORVISNING FÖR
AVVÄGNING
INLEDNING
Sensorvisningen för FIXTURLASER
avvägningssensor kan användas för att
visa, insamla och lagra mätvärden från
sensorn på olika sätt för olika

Sensorvisningsprogrammet kan visa
värdena från den 2-axlade sensorn i
båda riktningar (α och β) som
realtidsvärden. Den kan även registrera
mätvärden och presentera ett fast värde
för en mätpunkt. Det går även att ladda
ned lagrade mätvärden eller att streama
värden till en datafil.

tillämpningar.
Det går att mäta ett objekts vinkel mot
tyngdkraften (avvägning) eller ett objekts
relativa vinkelavvikelse (rullning och
lutning).

17.1

MÄTMETOD
Vid mätning av ett objekts vinkel mot
tyngdkraften (avvägning) placeras
sensorn på objektet och värdena på
skärmen nollställs. Sedan vrids sensorn
180° och värdena på skärmen halveras.
Sensorvisningens värden är objektets
avvikelse mot tyngdkraften.
Vid mätning av ett objekts relativa vinkel
placeras sensorn på objektet och värdena
på skärmen nollställs. Sedan kan objektet
flyttas eller sensorn placeras på ett annat
objekt. Värdena på skärmen är
vinkelavvikelsen i relation till den första
mätpunkten/det första objektet (noll).

17.2

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet
Sensorvisning för
avvägning genom att
peka på tillhörande ikon i
huvudmenyn.

FUNKTIONER
När Sensorvisning för avvägning öppnas
visas rådata från den anslutna
avvägningssensorn.
Om ett värde saknas visas ------.

Funktioner som är tillgängliga vid
start
Nollställ värden.
Sampla och visa ett enskilt
värde.
Skriv ut värden till en fil.
Inställningar.
Hem.

Vänta i ungefär 20 sekunder tills värdena
har stabiliserats innan du använder
någon funktion.
17.3

Nollställ värden

Halvera värden.
Återställ värden till rådata.

17.4

Sampla och visa ett enskilt värde

Återgå till realtidsvärden.

Skriv ut värden till en fil
Skriv ut värden som samplats från sensorn
och lagra dem i en fil.
Ange filnamn och bekräfta.

Starta kontinuerlig
registrering.
(Alla värden registreras tills
funktionen stoppas.)
Stoppa och bekräfta
kontinuerlig registrering.
(Endast tillgänglig då
kontinuerlig registrering är
aktiv.)
Avsluta utskrift av värden
till en fil.
Registreringen kan startas och stoppas
flera gånger och alla registrerade värden
lagras i samma fil.

Registrera enskilda värden.

De registrerade värdena lagras i en textfil
med tidstämpel för varje sampling.
17.5

17.6

SENSORVISNING
AVVÄGNING
INLEDNING

Sensorvisningen för FIXTURLASER
avvägningssensor kan användas för olika
applikationer där du vill använda
mätvärden från de linjära sensorerna på
olika sätt. Programmet används med upp
till två sensorer, P, kopplade till
visarenheten.
Programmet Sensorvisning visar värdena
från båda sensorerna. Varje sensor mäter
distansen (d). Värdena visas i realtid på
skärmen eller kan lagras som mätvärden
och presenteras som ett fast värde för en
specifik mätpunkt. De visade mätvärdena
kan nollställas för att öka användandet i
flera tillämpningar. Det går även att lagra
mätvärden eller att streama värden till en
datafil.
18.1

18.2

MÄTMETOD
Appen Sensorvisning används för
allmänna ändamål. I ett flertal
tillämpningar. De realtidsvärden som
visas på skärmen kan nollställas för
mätning av den relativa rörelsen hos ett
mätobjekt. Om nödvändigt kan sensorns
värde lagras. Då lagrar visarenhetens
värden under en samplingstid och visar
ett fast värde

lämplig del av mätområdet före
nollställning.

När avvägningssensorn används för att
mäta ett objekts position relativt en
rotationspunkt kan värdena nollställas och
sedan halveras. Se till att
avvägningssensorn är inställd på en

18.3

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet
Sensorvisning för
avvägning genom att
peka på tillhörande ikon i
huvudmenyn.

18.4

FUNKTIONER
När Sensorvisning för avvägning öppnas
visas rådata från de anslutna
avvägningssensorerna.

Funktioner som är tillgängliga vid
start
Nollställ värden.
Sampla och visa ett enskilt
värde.
Skriv ut värden till en fil.
Inställningar.
Avsluta.

18.5

Nollställ värden

Halvera värden.
Återställ värden till rådata.

18.6

Sampla och visa ett enskilt värde

Återgå till realtidsvärden.

Skriv ut värden till en fil
Skriv ut värden som samplats från
sensorerna och lagra dem i en fil.
Ange filnamn och bekräfta.

Starta kontinuerlig
registrering.
(Alla värden registreras tills
funktionen stoppas.)
Stoppa och bekräfta
kontinuerlig registrering.
(Endast tillgänglig då
kontinuerlig registrering är
aktiv.)
Avsluta utskrift av värden
till en fil.
Registreringen kan startas och stoppas
flera gånger och alla registrerade värden
lagras i samma fil.

Registrera enskilda värden.

De registrerade värdena lagras i en textfil
med tidstämpel för varje sampling.
18.7

18.8

användaren vill mäta förflyttningen av ett
objekt relativt en rotationspunkt.

MAX MIN AVVÄGNING
INLEDNING

Max Min avvägningsprogrammet för
FIXTURLASER avvägningssensor kan

En typisk tillämpning är att mäta
avvägning av en maskinaxel eller ett
kopplingsnav. FIXTURLASER
avvägningssensor monteras i den
önskade mätriktningen, radiell eller axiell,
och värdena lagras kontinuerligt då
objektet roterar. Lagring görs under en
bestämd tid som kan ställas in i
inställningarna.
Resultaten från mätningen visas direkt på
skärmen. Det maximala värdet (Max) och
minimivärdet (Min) visas tillsammans med
skillnaden (Max-Min).

användas för flera tillämpningar där
19.1

Mätresultatet kan sparas och lagras i
minnet för vidare dokumentation.

lämplig del av mätområdet före
nollställning.

MÄTMETOD

När lagringen är avslutad visas
maxvärdet (Max) och minvärdet (Min) på
skärmen tillsammans med skillnaden
(Max-Min). Resultaten kan lagras i
minneshanteraren för dokumentation.

Metoden använder mätvärdena från
FIXTURLASER avvägningssensor. Max
Min avvägningsprogrammet registrerar
kontinuerligt värden från
avvägningssensorn under en bestämd
samplingstid. Samplingstiden kan justeras
i inställningarna för att möjliggöra
lagring under minst ett fullt varvs rotation
hos objektet.
Värdena från FIXTURLASER
avvägningssensor kan nollställas innan
max min mätningen startar. Se till att
avvägningssensorn är inställd på en
19.2

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet Max
Min avvägning genom att
peka på tillhörande ikon i
huvudmenyn.

19.3

RÅDATA
När Max Min avvägning öppnas visas
rådata från de anslutna
avvägningssensorerna.

Nollställ värden.
Mät max min.
Inställningar.
Avsluta.

Justera pennans position så att den är
inom mätområdet med användning av
rådatan på skärmen.

19.4

NOLLSTÄLL VÄRDEN

Mät max min.
Återställ värden till rådata.

19.5

MAX MIN
Mät max min.
Spara mätresultatet.
Återgå till realtidsvärden.

När max min mäts visas skillnaden under
mätningen. Max och min-värdena visas
också.
Det visade mätresultatet kan sparas.

19.6

INSTÄLLNINGAR

Samplingstid
Öppna fönstret för
inställning av samplingstid.
Visad upplösning
Öppnar fönstret för val av
visad upplösning.
Globala inställningar

På inställningsmenyn finns inställningar
för Max Min.

Öppna Globala
inställningar.
Bekräfta
Avslutar Inställningar och
återgår till applikationen.

19.7

Peka på textrutan för att skriva eller
redigera en text.

TEXTEDITOR
I texteditor kan du skriva, redigera och
spara en text separat.
Starta programmet genom
att peka på ikonen
Texteditor i Huvudmenyn.

Spara texten.
Ta bort all text.

20.1

20.2

20.3

sensorn, avståndet mellan M-sensorn
och det första fotparet och avståndet
mellan det första och det andra
fotparet.

MASKINDEFINIERAD DATA
INLEDNING
Om sensorerna placeras på samma ställe
varje gång en maskin (eller flera
identiska maskiner) mäts, kan det vara
lämpligt att förinställa de relevanta
parametrarna. Data som kan förinställas
är:
•

Namnet på den specifika maskinen.

•

Avstånden för maskinen, avståndet
mellan sensorerna (när
fixturpunkterna är fasta), avståndet
mellan kopplingens centrum och M-

•

Målvärden som fotvärden eller
vinkel- och offsetvärden.

•

Toleranser.

21.1

OBS!

ANVÄNDA MASKINDEFINIERAD

När ”Maskindefinierad
data” används, måste
sensorerna alltid vara
placerade enligt de
förinställda avstånden för att
få ett korrekt mätresultat.

DATA

STARTA PROGRAMMET
Starta programmet genom
att peka på ikonen
”Maskindefinierad data” i
huvudmenyn.

En lista över maskintyper med förinställda
data visas.
Välja maskin
Du väljer maskin genom att peka på
maskinens namn.

21.2

Detta startar Axeluppriktning med
förinställda data för den valda maskinen.

21.3

REPETERBARHETSTEST
Innan mätningen påbörjas
rekommenderas att ett repeterbarhetstest
utförs så att rätt samplingstid ställs in.
Med rätt samplingstid uppstår mindre
påverkan från externa förhållanden (t.ex.
luftturbulens eller vibrationer) som annars
skulle försämra mätresultatets
noggrannhet.
Utför repeterbarhetstestet vid en position
långt ifrån lasersändaren om flera
mätpositioner kommer att användas
under en uppsättning mätningar.
Repeterbarhetstestet finns i
fönstret Samplingstid.

Repeterbarhetstestet utför fem mätningar
med den valda samplingstiden och visar
skillnaden mellan högsta och lägsta
värdet. Skillnaden minskar om en längre
samplingstid väljs.

22.1

Starta
repeterbarhetstestet (dvs.
utför fem mätningar och
visa
repeterbarhetsresultaten).
Ändra samplingstid.

Justera samplingstiden och gör om
repeterbarhetstestet tills ett
tillfredsställande resultat uppnås.
Bekräfta så återgår du till sampling med
den senast testade samplingstiden.

22.2

Spara resultaten från
repeterbarhetstestet till
en fil.
Bekräfta och återgå till
samplingstid.

22.3

TOLERANSTABELL
INLEDNING

Det går även att ange anpassade
toleranser.

Uppriktningstoleranserna beror i hög
grad på axlarnas rotationshastighet.
Maskinerna ska riktas upp inom
tillverkarens toleranser. Om det inte finns
några angivna toleranser kan tabellen i
FIXTURLASER NXA vara till hjälp. De
föreslagna toleranserna kan användas
som utgångspunkt för att ta fram egna
toleranser om det inte finns några
rekommenderade toleranser från
tillverkaren. Toleranserna är den
maximalt tillåtna avvikelsen från önskade
värden.

23.1

ÖPPNA TOLERANSTABELLEN
Öppna
Toleranstabellen
genom att peka på
dess ikon i
Konfiguration.

Toleranstabell, måttenhet tum
VÄLJA TOLERANS

Toleranstabell, måttenhet mm
23.2

Ange den tolerans som ska
användas i uppriktningen
genom att peka på dess
kryssruta till vänster.

Bekräfta

ANPASSADE TOLERANSER
Du kan ange anpassade toleranser i
tabellen för anpassade toleranser.
Går till tabellen för
anpassade toleranser.
Ange anpassade toleranser genom att
peka på någon av rutorna för
namn/rotationshastighet till vänster och
toleransvärdena till höger.
Återgår till tabellen för
standardtoleranser.

23.3

MINNESHANTERARE
EXPRESSHANTERARE
Expresshanteraren gör det enkelt att
överföra filer till en dator.
Sätt in ett USB-minne i visarenheten
medan du befinner dig i Huvudmenyn.
Expresshanteraren öppnas.

I Expresshanteraren är mätvärdena
sorterade efter datum utan mappar.
Öppna fil
Peka på en fil för att öppna den.

24.1

Markera filer
Peka på kryssrutan till
vänster för att markera en
fil.
Vill du markera alla filer
pekar du på ikonen för att
markera alla filer.

STANDARDHANTERARE
I Standardhanteraren finns alla
redigeringsfunktioner tillgängliga.
Öppna Standardhanteraren i
huvudmenyn.

Överför filer till USB-minne
Överför markerade filer till
USB-minne.
Ta bort filer
Ta bort markerade filer.
Mätvärdena är sorterade efter datum i
mappar.
24.2

Klistra in objekt som klippts
ut eller kopierats.

Öppna fil eller mapp
Peka på en fil eller mapp för att öppna
den.

Ny mapp
Skapa en ny mapp.

Markera filer
Peka på kryssrutan till
vänster för att markera en
fil.

Byt namn på fil eller mapp
Byt namn på markerad fil
eller mapp.

Avmarkera alla filer.
Klippa, kopiera och klistra in
Klipp ut markerade objekt.
Kopiera markerade objekt.

Ta bort
Ta bort markerade objekt.
PDF-rapport
Skapar en PDF-rapport med
de markerade filerna.
24.3

Upp en nivå
Gå upp en nivå i
filstrukturen.
Avsluta
Avslutar Minneshanteraren.

Skriv filnamnet
Peka på det vita fältet och skriv filnamnet.
Bekräfta
Bekräfta.

SPARA MÄTVÄRDE
När ett mätvärde sparas, skapas både en
textfil och en bildfil (jpeg).

24.4

ÖVERFÖRA FILER TILL EN DATOR
Filer kan överföras till en dator med ett
USB-minne.
Expresshanterare
Expresshanteraren är enklaste sättet att
överföra filer till en dator. Se
”Expresshanteraren”.
Standardhanterare
Även Standardhanteraren kan användas
för att överföra filer till en dator.

Filer kan överföras till USB-minnet med
funktionerna Klipp ut/Kopiera/Klistra in i
Standardhanteraren.
USB-minnet måste vara öppnat när filer
klistras in.
Filer på datorn
I datorn kommer det att finnas två filer för
varje mätning, en bildfil (jpeg) och en
textfil. Bildfilen innehåller samma bild
som minnet. Textfilen innehåller endast
mätdata.

Sätt in USB-minnet i visarenhetens USBport. USB-minnet blir åtkomligt i
Standardhanteraren.

24.5

PDF-RAPPORT
En PDF-rapport med flera mätningar från
en mapp i minneshanteraren kan skapas.
Markera filer

Peka på kryssrutan till
vänster för att markera filer.

24.6

Skapa en PDF-rapport
Peka på PDF-ikonen för att
skapa en PDF-rapport med
de markerade filerna.
Skriv filnamnet

Mata in och bekräfta filnamnet för PDFrapporten.

Mata in data för PDF-rapporten
Överföra PDF-fil till en dator
PDF-filen kommer att synas i mappen där
den skapades och kan därefter överföras
till en dator.
PDF-filerna kan inte öppnas i
visarenheten.

Peka på det vita fältet högst upp för att
mata in en rubrik för PDF-rapporten.
Peka på de vita fälten för att mata in
data.
Bekräfta data och skapa
PDF-rapport
24.7

AXELUPPRIKTNING
HORISONTELLA MASKINER
Lägga till ny maskin med
definierade data
Lägg till ny maskin med
definierade data.
Avsluta
Stänger mätfilen.
På skärmen visas mätresultat, mått,
eventuella kommentarer, eventuella
målvärden, filnamn, datum och tid,
visarenhetens och sensorernas
serienummer, program, programversion
och toleranser.
24.8

Spacer Shaft

Sparad Spacer Shaft-mätning.

24.9

AXELUPPRIKTNING

Du kan fortsätta till Axeluppriktning för

VERTIKALA MASKINER

vertikala maskiner för vidare mätning.
Eventuella kommentarer och mått som inte
sammanhänger med sensorernas
positioner laddas upp.
Gå till Axeluppriktning
Gå till Axeluppriktning för
vertikala maskiner.
Avsluta

På skärmen visas mätresultat, mått,
eventuella kommentarer, filnamn, datum
och tid, visarenhetens och sensorernas
serienummer, program, programversion
och toleranser.

24.10

Stänger mätfilen.

AXELUPPRIKTNING FÖRSKJUTNA

Du kan fortsätta till Axeluppriktning för

MASKINER

vertikala maskiner för vidare mätning.
Eventuella kommentarer och mått som inte
sammanhänger med sensorernas
positioner laddas upp.
Gå till Axeluppriktning
Gå till Axeluppriktning för
förskjutna maskiner.
Avsluta

På skärmen visas mätresultat, mått,
eventuella kommentarer, filnamn, datum
och tid, visarenhetens och sensorernas
serienummer, program, programversion
och toleranser.

Stänger mätfilen.

24.11

AXELUPPRIKTNING MASKINTÅG

kommentarer, eventuella målvärden och
mått laddas upp.
Växla mellan att visa
kopplingsvärden och
fotvärden.
Minimala rörelser (väljer en
referens som baseras på
funktionen Minimala
rörelser).

På skärmen visas mätresultat, mått,
eventuella målvärden, filnamn, datum och
tid, visarenhetens och sensorernas
serienummer, program, programversion
och toleranser.
Du kan fortsätta till Axeluppriktning
maskintåg för vidare mätning. Eventuella
24.12

Välj en annan referens.
Spara ändrade mätresultat.
Gå till Axeluppriktning
maskintåg.

Stänger mätfilen.

Visning av fotvärden.

24.13

SOFTCHECK
Avsluta
Stänger mätfilen.

På skärmen visas mätresultat, mått,
filnamn, datum och tid, visarenhetens och
sensorernas serienummer samt program
och programversion.

24.14

SOFTCHECK ROP
Avsluta
Stänger mätfilen.

På skärmen visas mätresultat, filnamn,
datum och tid, visarenhetens och
avvägningssensorns serienummer samt
program och programversion.

24.15

MÅLVÄRDEN

mått som inte sammanhänger med
sensorernas positioner laddas upp.
Gå till Axeluppriktning
Gå till Axeluppriktning för
horisontella maskiner.
Avsluta
Stänger mätfilen.

På skärmen visas sparade målvärden,
eventuella mått, filnamn, datum och tid,
visarenhetens serienummer samt program
och programversion.
Du kan fortsätta till Axeluppriktning för
horisontella maskiner för vidare mätning.
Målvärden, eventuella kommentarer samt
24.16

OL2R

Du kan gå till OL2R för mätning i varmt

Kallt tillstånd

tillstånd eller öppna ett tidigare sparat
mätresultat för varmt tillstånd.
Gå till OL2R (varmt
tillstånd) genom att peka
på tillhörande ikon.

På skärmen visas mätresultat, filnamn,
datum och tid, visarenhetens och
sensorernas serienummer samt program
och programversion.

Välj ett sparat mätresultat
för varmt tillstånd eller mät
varmt tillstånd.

Stänger mätfilen.

24.17

24.18

Varmt tillstånd
Gå till OL2R (kallt tillstånd)
genom att peka på
tillhörande ikon.

På skärmen visas mätresultat, filnamn,
datum och tid, visarenhetens och
sensorernas serienummer samt program
och programversion.

Välj ett sparat mätresultat
för kallt tillstånd eller mät
kallt tillstånd.

Stänger mätfilen.

Du kan gå till OL2R för mätning i kallt
tillstånd eller öppna ett tidigare sparat
mätresultat för kallt tillstånd.
24.19

24.20

KLOCKA FÖR MÅLVÄRDEN

Målvärden laddas upp som vinkel- och
förskjutningsvärden.
Gå till Axeluppriktning
Gå till Axeluppriktning för
horisontella maskiner.
Avsluta
Stänger mätfilen.

På skärmen visas sparade målvärden,
eventuella mått, filnamn, datum och tid,
visarenhetens serienummer samt program
och programversion.
Du kan fortsätta till Axeluppriktning för
horisontella maskiner för vidare mätning.
24.21

MAX MIN AVVÄGNING
Avsluta
Stänger mätfilen.

På skärmen visas avvägningssensorns
serienummer, mätresultat, filnamn, datum
och tid, visarenhetens serienummer samt
program och programversion.

24.22

TEXTEDITOR

Ta bort all text.
Stänger mätfilen.

Den sparade texten visas på skärmen.
Peka på textrutan för att skriva eller
redigera en text.
Spara texten.

24.23

24.24

GLOBALA INSTÄLLNINGAR

På den här skärmen visas även
programmets versionsnummer.

Datum och tid
Öppnar fönstret för
inställning av
datum och tid.
Måttenhet
Menyn för globala inställningar
innehåller inställningar som gäller för alla
applikationer.

Växlar mellan mmläge och tum-läge.
Bluetooth-inställningar
Öppna fönstret för
Bluetoothinställningar.

För de flesta inställningar visas det
aktuella valet i ikonen.
Autostart

25.1

Öppnar fönstret för
val av automatisk
start av
applikationsprogram
met.

Batteristatus
Öppnar fönstret för
information om
batteristatus.
Bakgrundsbelysning
Justerar
bakgrundsbelysningen.
Serviceinställningar

25.2

Öppnar
serviceinställningar.
Kräver åtkomstkod.

25.3

BLUETOOTH-INSTÄLLNINGAR
Parkoppla Bluetooth-enheter
Peka på sökikonen för att söka enheter
som kan parkopplas.
Sök Bluetooth-enheter.
I listan till höger visas alla enheter som
kan parkopplas.
Kommunikationsläge
Aktivera Bluetooth
Avaktivera Bluetooth och
aktivera trådbunden
kommunikation.

25.4

De trådlösa enheterna måste vara
påslagna för att visarenheten ska hitta
dem. Visarenheten hittar endast enheter
som är godkända av Fixturlaser.

Peka på den kryssrutan
bredvid enheterna som ska
parkopplas.
Upp till fem enheter kan parkopplas.*
*) På äldre visarenheter (före 2015) upp
till tre enheter.

Enheter som är parkopplade med
visarenheten är markerade med en bock.
Visarenheten kommunicerar endast med
enheter som är parkopplade och som
visas i listan.
Om maximalt antal enheter är
parkopplade till visarenheten, måste
25.5

någon av dem kopplas bort innan det är
möjligt att parkoppla nya enheter.

Ta bort koppling mellan
Bluetooth-enheter
Peka på bocken bredvid
enheten som ska kopplas
bort.

25.6

Parkoppla kabelenheter
Peka på sökikonen för att söka enheter
som kopplas med kabel.

Upp till två kabelenheter kan parkopplas.

I listan till höger visas alla enheter som
kan parkopplas.

Enheter som är parkopplade med
visarenheten är markerade med en bock.
Visarenheten kommunicerar endast med
enheter som är parkopplade och som
visas i listan.

De kabelenheterna måste vara påslagna
för att visarenheten ska hitta dem.
Visarenheten hittar endast enheter som är
godkända av Fixturlaser.

Om maximalt antal enheter är
parkopplade till visarenheten, måste
någon av dem kopplas bort innan det är
möjligt att parkoppla nya enheter.

Sök kabelenheter.

Peka på den kryssrutan
bredvid enheterna som ska
parkopplas.

Ta bort koppling mellan
kabelenheter

25.7

Peka på bocken bredvid
enheten som ska kopplas
bort.

25.8

VISARENHET NXA D

3.

knappen för att direkt visa
batteristatus när enheten är
avstängd.
4.

1.

6,5-tums pekskärm

2.

Till-knapp med statuslysdiod
a.

Fast grönt sken – PÅ

Batteristatusknapp – tryck på

5.

Batteristatus för visarenhet
a.

Fast grönt sken –
batterikapacitet

b.

Rullande grönt sken – laddar

c.

Första lysdioden blinkar rött –
<10 % kapacitet

Batteristatus för mätenhet*

*) Fungerar endast när visarenheten är
påslagen och kommunicerar med
mätenheter. Om mer än en mätenhet
används, indikerar lysdioderna
26.1

batteristatusen för mätenheten som har
lägst laddningsnivå.

DRIFTLÄGEN
Visarenheten har två driftlägen: Till och
Från.
Slå på enheten genom att
trycka på TILL-knappen.

6.

USB-master (IP 67)

7.

Extern strömförsörjning (IP 67)

26.2

Peka på ikonen Från i
huvudmenyn för att stänga
av enheten.
Om enheten inte svarar går det att stänga
av den genom att hålla TILL-knappen
intryckt i mer än 15 sekunder.

ANSLUTNINGAR
Visarenhetens huvudsakliga anslutning är
den inbyggda Bluetooth-anslutningen. Se
kapitlet ”Globala inställningar” för
anvisningar om parkoppling av
mätenheter.
På platser där det finns begränsningar för
användningen av trådlös teknik går det
att använda en specialkabel från
FIXTURLASER i kombination med USBmasteranslutningen. Kontakta
återförsäljaren för närmare information.

kommunikation med
FIXTURLASERS mätenheter.
Se kapitlet ”Globala inställningar” för
anvisningar om aktivering av trådbunden
drift.
USB-master kan användas med USBminnen för överföring av filer till en dator
för lagring.

OBS!
USB-kablar av standardtyp
kan inte användas för
26.3

STRÖMFÖRSÖRJNING
FIXTURLASER NXA försörjs av ett
uppladdningsbart, högkapacitivt
litiumjonbatteri i visarenheten eller av en
extern strömförsörjningsenhet.
Batteriernas driftstid är ungefär 8–10
timmar när systemet används för typiska
uppriktningsarbeten (kontinuerligt
påslagen med 50 %
bakgrundsbelysning).
För att förlänga driftstiden bör skärmens
bakgrundsbelysning användas sparsamt.
Om systemet stängs av på grund av låg
batterinivå, sparas data genom
återstartfunktionen. När systemet startas
igen sedan batterierna laddats upp eller
26.4

en extern strömförsörjning anslutits
uppmanas du att välja om du vill återgå
till den applikation som användes före
avstängningen (dvs. återuppta driften
utan dataförluster) eller om du vill gå till
huvudmenyn.
Den externa strömförsörjningsenheten
ansluts till kontakten på visarenheten och
till ett vägguttag för 110–240 volt.
När den externa strömförsörjningen
ansluts börjar enheten automatiskt att
ladda batterierna. Detta indikeras med
batteriernas statuslysdiod. Laddningstiden
är ungefär 5-6 timmar för helt urladdade
batterier. Laddningstiden blir längre om

enheten är påslagen när batterierna
laddas.
Under normala förhållanden levererar
batterierna tillräcklig kapacitet i ungefär
2–3 år innan de behöver bytas. Kontakta
återförsäljaren för batteribyte.
Batterierna innehåller en säkerhetskrets
som garanterar en säker funktion i
visarenheten. Det innebär att enheten
endast får användas med
litiumjonbatterier som levereras av
FIXTURLASER. Om ett batteri byts på fel
sätt, finns risk för skador på utrustning
och personal. Se säkerhetskapitlet för
närmare anvisningar.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Systemet stängs av automatiskt i
huvudmenyn efter 60 minuters inaktivitet.

SKÄRMDUMP
En skärmdump kan tas överallt i systemet,
genom att hålla ner batteristatusknappen
i mer än 5 sekunder.
Skärmdumpar lagras i mätningsmappen.

26.5

ÅTERUPPTA FUNKTION
Om systemet stängs av på grund av låg
batterinivå, sparas data genom
återstartfunktionen.

När systemet startas igen, sedan batteriet
laddats upp, uppmanas du att välja om
du vill återgå till den applikation som
användes före avstängningen (dvs.
26.6

återuppta driften utan dataförluster) eller
om du vill gå till huvudmenyn.

UPPGRADERA PROGRAMVARAN
Uppgraderingar för programvaran
skickas ut eller läggs upp på vår
webbplats för nedladdning.
Uppgraderingen ligger i en komprimerad
zip-fil som inte behöver packas upp.
Kopiera zip-filen till ett USB-minne. Sätt i
USB-minnet i visarenheten. Programvaran
känner automatiskt av uppgraderingsfilen
och följande skärm öppnas.

Här kan du välja mellan att avsluta (utan
att uppgradera) eller att installera den
nya programversionen. Versionsnumren
för den befintliga och den nya
programvaran visas ovanför ikonerna.
Fortsätt med installationen enligt följande:
•

Peka på ikonen ”Uppladdning av ny
programvara”.
26.7

•
•

Enheten stängs av automatiskt och

minuter ska du kontrollera om

startas om.

statuslysdioden på USB-minnet blinkar
eller lyser konstant.

Den nya programvaran laddas upp
från USB-minnet i samband med
uppstarten. Detta tar flera minuter.
TA INTE BORT USB-minnet under
pågående installation.

•

När uppgraderingen slutförts startar
systemet upp FIXTURLASER NXAapplikationen automatiskt.
TA INTE BORT USB-minnet innan
applikationen startats upp.

OBS! Om enheten inte startat upp och
startat NXA-applikationen efter flera
26.8

•

Om den blinkar håller filer på att
överföras. Detta är i sin ordning.
Vänta tills visarenheten startas.

•

Om lysdioden inte blinkar måste du
starta om visarenheten manuellt.
Stäng av enheten genom att hålla
Till/Från-knappen intryckt i minst
femton sekunder. Slå på enheten
med en snabb tryckning på Till/Frånknappen. Vänta i några minuter tills
visarenheten startar.

Inställningar och lagrade mätvärden
påverkas inte av en uppgradering.

Om du har ett USB-minne med en annan

Adobe Systems, Flash, Macromedia Flash

programversion än den version som för
närvarande finns i visarenheten kommer
uppgraderingsfönstret att öppnas var
tionde sekund. Du kan förhindra detta
genom att ta bort zip-filen från USBminnet.

och Macromedia Flash Lite är
varumärken eller registrerade varumärken
som ägs av Adobe Systems, Inc. i USA
och övriga länder.

FLASH
Fixturlaser NXA innehåller tekniken
Macromedia® Flash™ från Adobe
Systems, Inc.
Copyright© 1995-2003 Adobe Systems,
Inc. Med ensamrätt.

26.9

KALIBRERING AV PEKSKÄRM
För att pekskärmen ska reagera på
ikonerna på skärmen kan den behöva
kalibreras då och då.
Kalibrering av skärm:
•

Starta systemet.

•

Vänta tills huvudmenyn öppnats.

•

Peka någonstans på skärmen
bredvid ikonerna i tio sekunder.

•

Nu ska kalibreringsfunktionen för
skärmen starta.

•

Peka på målet och fortsätt trycka på
det tills det förflyttar sig.

26.10

•

Upprepa ovanstående arbetssteg vid
målets fyra nya positioner.

•

När målet försvunnit pekar du var
som helst på skärmen för att avsluta
och spara inställningarna. (Om du
inte bekräftar genom att peka på
skärmen inom 30 sekunder efter
kalibreringen kommer kalibreringen
att starta upp på nytt.)
OBS!
För bästa resultat bör en
penna användas vid
kalibreringen.

Kalibreringen fungerar inte om du
använder den automatiska

startfunktionen. Stäng därför av denna
funktion innan du startar upp
visarenheten på nytt.

26.11

SENSORERNA M3 OCH S3

1.

TILL/FRÅN-knapp med lysdiod för
statusindikering
a.

Fast grönt sken – På

b.

Växlande grönt/rött – Gyro
aktiverad

2.

Mini-USB för laddning

3.

Indikeringslysdiod för laseröverföring
a.

4.

Grönt – laseröverföring

Indikeringslysdiod för Bluetooth
a.

Fast blått sken – parad och
redo.

b.

Blinkar blått – söker/redo att
paras
27.1

c.

Ingen indikering – Bluetooth

batteristatus (även när enheten är

avaktiverad.

avstängd).

6.

5.

Batteristatusknapp – tryck på
knappen för att direkt visa

27.2

Statuslysdiod för batteri
a.

En lysdiod lyser rött kontinuerligt
– mindre än 10% laddning
kvar.

b.

En lysdiod blinkar rött – mindre
än 5 % laddning kvar.

c.

En lysdiod lyser med fast orange
sken – laddar

d.

En lysdiod lyser med fast grönt
sken – fulladdad.

7.

Batteriets statuslysdiod när
batteriknappen trycks in
a.

Fast grönt sken – batteristatus

b.

Rullande grönt sken – batteriet
laddas

DRIFTLÄGEN
Enheterna M3 och S3 har två driftlägen:
Till och Från.
Enheten slås på och stängs av genom att
TILL/FRÅN-knappen trycks in ordentligt.
Om enheten inte svarar går det att stänga
av den genom att hålla TILL-knappen
intryckt i mer än 10 sekunder.
27.3

ANSLUTNINGAR

FIXTURLASER i kombination med mini-

Bluetooth-anslutning

USB-anslutningen. Kontakta
återförsäljaren för närmare information.

M3- och S3-enheternas huvudsakliga
anslutning är den inbyggda Bluetoothanslutningen. Så länge enheterna är
parkopplade till visarenheten ansluts de
automatiskt till den när de slås på. Se
kapitlet ”Globala inställningar” för
anvisningar om parkoppling av
mätenheter till visarenheten.
Trådbunden drift och
aktivering/avaktivering av
Bluetooth-överföring
På platser där det finns begränsningar för
användningen av trådlös teknik går det
att använda en specialkabel från
27.4

OBS!
USB-kablar av standardtyp
kan inte användas för
kommunikation med
FIXTURLASERS mätenheter.
Se kapitlet ”Globala inställningar” för
anvisningar om aktivering av trådbunden
drift i visarenheten.
För att förhindra oavsiktlig Bluetoothöverföring på en plats med
begränsningar kan Bluetooth-funktionen
avaktiveras helt. Kontakta återförsäljaren
för närmare information.

Om Bluetooth avaktiverats (vilket
indikeras genom att Bluetooth-lysdioden
inte blinkar eller lyser med fast blått sken
när enheten slås på) kan du aktivera den
igen genom att snabbt trycka på
batteristatusknappen fem gånger i följd.
STRÖMFÖRSÖRJNING
Enheterna M3 och S3 drivs av ett
uppladdningsbart, högkapacitivt
litiumjonbatteri eller av den externa
strömförsörjningsenheten.
Batteriernas driftstid är ungefär 17
timmar då systemet används för typiska
uppriktningsarbeten (kontinuerligt
påslaget).

M3- och S3-enheterna kan laddas med
den medföljande kombiladdaren.
När den externa strömförsörjningen
ansluts börjar enheten automatiskt att
ladda batterierna. Detta indikeras genom
att den första lysdioden för batteristatus
växlar till orange. När enheten är
fulladdad växlar lysdioden till grönt. Du
kan visa exakt laddningsstatus genom att
trycka på batteristatusknappen.
Laddningstiden är ungefär 8 timmar för
helt urladdade batterier. Laddningstiden
blir längre om enheten är påslagen när
batterierna laddas.
Under normala förhållanden levererar
batterierna tillräcklig kapacitet i ungefär
27.5

2–3 år innan de behöver bytas. Kontakta
återförsäljaren för batteribyte.
Batterierna innehåller en säkerhetskrets
som garanterar en säker funktion i
enheten. Det innebär att enheten endast
får användas med litiumjonbatterier som
levereras av FIXTURLASER. Om ett batteri
byts på fel sätt, finns risk för skador på
utrustning och personal. Se
säkerhetskapitlet för närmare anvisningar.

27.6

27.7

AVVÄGNINGSSENSOR P1

Fixturlaser avvägningssensor är ett
batteridrivet, trådlöst linjärt mätinstrument
som används för att mäta avvägning på
axlar, kopplingsnav, flänsar och andra
komponenter som används för roterande
maskiner. Den kan också användas för

distansmätningar under justering av
maskineriet, distorsion eller kontroll av
lagertolerans. Sensorn är trådlöst
kopplad till visarenheten för registrering,
visning och dokumentation av
mätresultaten.
1.

PÅ/AV-knapp

2.

Indikeringslysdiod för Bluetooth

3.

a.

Fast blått sken – parad och
redo.

b.

Blinkar blått – söker/redo att
paras

Statuslysdiod för batteri

28.1

a.

Fast rött sken – mindre än 10 %
laddning kvar.

b.

Blinkar rött – mindre än 5 %
laddning kvar.

c.

Fast orange sken – laddar.

d.

Fast grönt sken – fulladdad.

DRIFTLÄGEN
P1-enheter har två driftlägen: Till och
Från.
Enheten slås på och stängs av genom att
TILL/FRÅN-knappen trycks in ordentligt.

ANSLUTNINGAR
Bluetooth-anslutning
P1-enheternas huvudsakliga anslutning är
den inbyggda Bluetooth-anslutningen. Så
länge enheterna är parkopplade till
visarenheten ansluts de automatiskt till
den när de slås på. Se kapitlet ”Globala
inställningar” för anvisningar om
28.2

parkoppling av mätenheter till
visarenheten.

28.3

STRÖMFÖRSÖRJNING
P1-enheterna drivs av ett
omladdningsbart, högkapacitivt
litiumjonbatteri eller av den externa
strömförsörjningsenheten.
Batteriernas driftstid är ungefär 11
timmar (på hela tiden).
P1-enheterna kan laddas med den
medföljande kombiladdaren.
När den externa strömförsörjningen
ansluts börjar enheten automatiskt att
ladda batterierna. Detta indikeras genom
att den första lysdioden för batteristatus
växlar till orange. När enheten är
fulladdad växlar lysdioden till grönt.
28.4

Laddningstiden är ungefär 8 timmar för
helt urladdade batterier. Laddningstiden
blir längre om enheten är påslagen när
batterierna laddas.
Under normala förhållanden levererar
batterierna tillräcklig kapacitet i ungefär
2–3 år innan de behöver bytas. Kontakta
återförsäljaren för batteribyte.
Batterierna innehåller en säkerhetskrets
som garanterar en säker funktion i
enheten. Det innebär att enheten endast
får användas med litiumjonbatterier som
levereras av FIXTURLASER. Om ett batteri
byts på fel sätt, finns risk för skador på
utrustning och personal. Se
säkerhetskapitlet för närmare anvisningar.

28.5

28.6

AVVÄGNINGSSENSOR L1
1.

TILL/FRÅN-knapp med lysdiod för
statusindikering
a.

2-axlad avvägningssensor med hög
precision.

Fast grönt sken – På

2.

Mini-USB för laddning

3.

Indikeringslysdiod för Bluetooth
a.

Fast blått sken – parad och
redo.

b.

Blinkar blått – söker/redo att
paras

c.

Ingen indikering – Bluetooth
avaktiverad.
29.1

d.

En lysdiod lyser med fast grönt
sken – fulladdad.

4.

5.

Batteristatusknapp – tryck på
knappen för att direkt visa
batteristatus (även när enheten är
avstängd).

6.

Statuslysdiod för batteri

Batteriets statuslysdiod när
batteriknappen trycks in
a.

Fast grönt sken – batteristatus

b.

Rullande grönt sken – batteriet
laddas

a.

En lysdiod blinkar rött – mindre
än 10% laddning kvar.

b.

En lysdiod dubbelblinkar rött –
mindre än 5 % laddning kvar

7.

Referensplan

c.

En lysdiod lyser med fast orange
sken – laddar

8.

Hålmönster för fixerings-

29.2

9.

α referens

29.3

DRIFTLÄGEN

ANSLUTNINGAR

FIXTURLASER L1 har två driftlägen: Till
och Från.

Bluetooth-anslutning

Enheten slås på och stängs av genom att
TILL/FRÅN-knappen trycks in ordentligt.
Om enheten inte svarar går det att stänga
av den genom att hålla TILL-knappen
intryckt i mer än 10 sekunder.

29.4

L1-enheternas huvudsakliga anslutning är
den inbyggda Bluetooth-anslutningen.
Se Bluetooth-inställningarna i kapitlet
”Globala inställningar” för anvisningar
om parkoppling av mätenheter.

STRÖMFÖRSÖRJNING
FIXTURLASER L1-enheten drivs av ett
omladdningsbart, högkapacitivt
litiumjonbatteri eller av den externa
strömförsörjningsenheten.
Batteriernas drifttid är ungefär 12 timmar
då systemet används för typiska
mätningsarbeten (kontinuerligt påslaget).
L1-enheten kan laddas med den
medföljande kombiladdaren.
När den externa strömförsörjningen
ansluts börjar enheten automatiskt att
ladda batterierna. Detta indikeras genom
att den första lysdioden för batteristatus
växlar till orange. När enheten är
fulladdad växlar lysdioden till grönt. Du

kan visa exakt laddningstillstånd genom
att trycka på batteristatusknappen.
Laddningstiden är ungefär 8 timmar för
helt urladdade batterier. (Laddning upp
till 50 % tar ungefär två timmar.)
Laddningstiden blir längre om enheten är
påslagen när batterierna laddas.
Under normala förhållanden levererar
batterierna tillräcklig kapacitet i ungefär
2–3 år innan de behöver bytas. Kontakta
återförsäljaren för batteribyte.
Batterierna innehåller en säkerhetskrets
som garanterar en säker funktion i
enheten. Det innebär att enheten endast
får användas med litiumjonbatterier som
levereras av FIXTURLASER. Om ett batteri
29.5

byts på fel sätt, finns risk för skador på
utrustning och personal. Se
säkerhetskapitlet för närmare anvisningar.
AXLAR
FIXTURLASER L1 mäter axlarna οχη .

29.6

HANTERING
Värm upp sensorn i 30 minuter innan
mätningen påbörjas.
Mät inte med den externa
strömförsörjningen ansluten.

MONTERING

Vertikal montering på magnetfot

L1-sensorn kan antingen placeras på sitt
referensplan eller monteras på en
magnetfot.
Horisontell montering på
magnetfot

29.7

29.8

TEKNISK SPECIFIKATION – NXA D
Artikelnr 1-0912
Hölje, material
Driftstemperatur
Temperatur för batteriladdning, systemet av
Temperatur för batteriladdning, systemet på
Lagringstemperatur
Temperatur vid lagring under längre tid
Relativ luftfuktighet
Vikt
Dimensioner
Kapslingsklass
Processor

Borstad, anodiserad aluminiumram och
stötsäker ABS med TPE-gummiöverdrag
-10 till 50 °C (14 till 122 °F)
0 till 38°C (32 till 100°F)
0 till 32°C (32 till 90°F)
-20 till 70°C (-4 till 158°F)
Rumstemperatur 18 till 28 °C (64 till 82 °F)
10–90 %
1,2 kg (2,6 lbs) med batteri
224 mm x 158 mm x 49 mm
(8,8 in x 6,2 in x 1,9 in)
IP 65 (skyddad mot damm och
vattenstrålar)
1 GHz dubbelkärnig huvudprocessor med
extremt energisnål kärna för effektiv
energihantering
30.1

RAM-minne

256 Mb

Flashminne

8 GB
> 100 000 mätningar
Bakgrundsbelyst TFT-LCD-skärm med
naturtrogna färger, god läsbarhet i solljus
och teknik för ökad betraktningsvinkel
6,5 tum (165mm) diagonalt (133 x 100
mm)
Full VGA 640 x 480 bildpunkter
262 000 färger
6,5 tum slagtålig, polyesterlaminerad
pekskärm med förstärkt transmission och
reducerade reflexer
6-axlad MEMS-inertiadetektor med
avdriftskompensering och automatisk
fältkalibrering.
1 USB 2.0 masterport (IP 67)
1 ström-/laddningsanslutning 10-14 V DC
(IP 67)

Skärm

Skärmstorlek
Upplösning
Färgdjup
Användargränssnitt

Gyroskop

Anslutningar

30.2

Trådlös kommunikation
Strömförsörjning

Drifttid
Laddningstid för batteri (i rumstemperatur
med avstängt system)
Batterikapacitet
LED-indikering

Bluetooth-sändare/mottagare klass I med
multi-drop-kapacitet
Högkapacitivt, laddningsbart
litiumjonbatteri för höga temperaturer eller
extern strömförsörjning
10 timmars kontinuerlig drift (med 50 %
LCD-bakgrundsbelysning)
5 timmar
48,8 Wh
Enhetens tillstånd och 2 x 5
batteristatusindikatorer med direktkontroll
av laddning

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

30.3

30.4

TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER L1
Artikelnr 1-1066
Hölje, material
Drifttemperatur
Lagringstemperatur
Temperatur för batteriladdning
Relativ luftfuktighet
Vikt
Dimensioner
Kapslingsklass
Lutningsmätare
Kalibrerat mätområde
Visad upplösning
Inklinometer, noggrannhet
Temperaturfel
Stabiliseringstid

Anodiserad aluminium och ABS-plast
10 till 40°C (50 till 104°F)
-20 till 70°C (-4 till 158°F)
0 till 40°C (32 till 104°F)
10–90 %
386 g (13,6 oz)
77 mm x 84 mm x 45 mm
(3,0 in x 3,3 in x 1,8 in)
IP 65 (dammtät och skyddad mot
vattenstrålar)
Högkapacitiva MEMS-inklinometrar
± 50 mm/m
0,01 mm/m
1 % ± 0,01 mm/m
0,015 mm/m/°C
18 s
33.1

Uppvärmningstid

30 min

Trådlös kommunikation

Bluetooth-sändare/mottagare klass I med
multi-drop-kapacitet.
BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0) och
Classic Bluetooth.
10 m (33 ft)
1 USB-miniport;
Laddning: 5 V, 0,5 A
Högkapacitivt litiumjonbatteri eller extern
strömförsörjning
12 timmar kontinuerlig drift
8 timmar

Kommunikationsräckvidd
Anslutningar, externa – åtkomliga av
användaren
Strömförsörjning
Drifttid
Laddningstid för batteri (i rumstemperatur
med avstängt system)
Batterikapacitet
LED-indikering

10,4 Wh
Systemstatus, batteristatus och Bluetoothstatus

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
33.2
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TEKNISK SPECIFIKATION – M3 OCH S3
Artikelnr M3 1-0913, S3 1-0914
Hölje, material
Driftstemperatur
Lagringstemperatur
Temperatur vid lagring under längre tid
Temperatur för batteriladdning
Relativ luftfuktighet
Vikt
Dimensioner
Kapslingsklass
Laser
Laser, spridningsvinkel
Laser, linjebredd (1/e2)
Laser, divergens (full vinkel)

Anodiserad aluminiumram och stötsäker
ABS med TPE-gummiöverdrag
-10 till 50 °C (14 till 122 °F)
-20 till 70°C (-4 till 158°F)
Rumstemperatur 18 till 28 °C (64 till 82 °F)
0 till 40°C (32 till 104°F)
10–90 %
192 g (6,8 oz) med batteri
92 mm x 77 mm x 33 mm
(3,6 in x 3,0 in x 1,3 in)
IP 65 (skyddad mot damm och
vattenstrålar)
650 nm klass II diodlaser
6°
1,6 mm
0,25 mrad
31.1

Laser, uteffekt
Mätavstånd
Detektor
Detektorlängd
Detektor, vinkelupplösning
Detektor, upplösning
Mätnoggrannhet
Signalbehandling

Skydd mot omgivningsljus
Lutningsmätare
Inklinometer, upplösning
Inklinometer, noggrannhet
Gyroskop

Gyroskop, noggrannhet
Trådlös kommunikation
31.2

< 1 mW
Upp till 10 m
CCD 2:a gen. vetenskaplig klass
30 mm (1,2 in)
30 mrad/m (3mm/100mm per meter)
1 µm
0,3% ± 7 µm
Digital signalbehandling med eliminering
av sidopunkter, kantavkänning, eliminering
av omgivningsljus och antivibrationsläge
Optisk filtrering och eliminering av
omgivningsljus
Dubbla, högkapacitiva MEMS-inklinometrar
0,01°
± 0,2°
6-axlad MEMS-inertiadetektor med
avdriftskompensering och automatisk
fältkalibrering
±1°
Klass I Bluetooth-sändare

Kommunikationsräckvidd
Anslutningar

Strömförsörjning
Drifttid
Laddningstid för batteri (i rumstemperatur
med avstängt system)
Batterikapacitet
LED-indikering

10 m (33 ft)
1 USB-miniport (IP 67)
Laddning: 5 V, 0,5 A
Kommunikation: Med separat USB/RS
485-adapterkabel
Högkapacitivt litiumjonbatteri eller extern
strömförsörjning
17 timmars kontinuerlig drift (mätning)
8 timmar
10,4 Wh
Enhetens tillstånd, laseröverföring och 5
batteristatusindikatorer med direktkontroll
av laddning

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

31.3
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TEKNISK SPECIFIKATION P1
Artikelnr 1-1063
Hölje, material
Drifttemperatur
Lagringstemperatur
Temperatur vid lagring under längre tid
Temperatur för batteriladdning
Relativ luftfuktighet
Vikt
Batterienhetens dimensioner
Pennkroppens dimensioner
Kabellängd
Kapslingsklass
Mätområde
Mekaniskt rörelseområde
Mätkraft

ABS-plast
0 till 40°C (32 till 104°F)
-20 till 60°C (-4 till 140°F)
Rumstemperatur 18 till 28°C
0 till 40°C (32 till 104°F)
10–90 %
142 g (5,0 oz)
44 x 91 x 33 mm
(1.7 x 3,6 x 1,3 in)
Längd: 85 mm (3,34 in)
Diameter: Ø 8 mm (Ø 0.31 in)
400 mm (15,7 in)
IP65
5 mm (0,20 in)
6,6 mm (0,26 in)
0.70 N ± 25 %
32.1

Upprepningsbarhet
Termisk drift
Mätfel (K=avläsning i mm)
Typ av kontakt
Kontaktgänga
Användargränssnitt
Trådlös kommunikation

Kommunikationsräckvidd
Anslutningar
Strömförsörjning
Drifttid
Laddningstid för batteri (i rumstemperatur
med avstängt system)
Batterikapacitet
LED-indikering
32.2

0,15 µm
0.25 µm/°C
±MAX(5+|2*K|;|7*K|) µm
Ø 3 mm (Ø 0.12 in) karbid
M2,5
Membrantangentbord
Bluetooth-sändare/mottagare klass I med
multi-drop-kapacitet. BLE Bluetooth Low
Energy (BT 4.0)
10 m (33 ft)
1 USB mini mikro-port
Laddning: 5 V, 0,5A
Uppladdningsbart litiumjonbatteri eller
extern strömförsörjning
11 timmars kontinuerlig användning
8 timmar
10,4 Wh
Trådlös kommunikation och nivåindikator
för batteri

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

32.3

TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER L1
Artikelnr 1-1066
Hölje, material
Drifttemperatur
Lagringstemperatur
Temperatur för batteriladdning
Relativ luftfuktighet
Vikt
Dimensioner
Kapslingsklass
Lutningsmätare
Kalibrerat mätområde
Visad upplösning
Inklinometer, noggrannhet
Temperaturfel
Stabiliseringstid

Anodiserad aluminium och ABS-plast
10 till 40°C (50 till 104°F)
-20 till 70°C (-4 till 158°F)
0 till 40°C (32 till 104°F)
10–90 %
386 g (13,6 oz)
77 mm x 84 mm x 45 mm
(3,0 in x 3,3 in x 1,8 in)
IP 65 (dammtät och skyddad mot
vattenstrålar)
Högkapacitiva MEMS-inklinometrar
± 50 mm/m
0,01 mm/m
1 % ± 0,01 mm/m
0,015 mm/m/°C
18 s
33.1

Uppvärmningstid

30 min

Trådlös kommunikation

Bluetooth-sändare/mottagare klass I med
multi-drop-kapacitet.
BLE Bluetooth Low Energy (BT 4.0) och
Classic Bluetooth.
10 m (33 ft)
1 USB-miniport;
Laddning: 5 V, 0,5 A
Högkapacitivt litiumjonbatteri eller extern
strömförsörjning
12 timmar kontinuerlig drift
8 timmar

Kommunikationsräckvidd
Anslutningar, externa – åtkomliga av
användaren
Strömförsörjning
Drifttid
Laddningstid för batteri (i rumstemperatur
med avstängt system)
Batterikapacitet
LED-indikering

10,4 Wh
Systemstatus, batteristatus och Bluetoothstatus

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
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