FIXTURLASER NXA Pro och FIXTURLASER NXA Ultimate
Axeluppriktning med geometriska mätningar

När du har ett FIXTURLASER NXA system i dina händer, håller du i en produkt med över 30 års erfarenhet av innovativ
laserbaserad axeluppriktning. Med FIXTURLASERs begrepp
Alignment Intelligence ger vi alla som arbetar med professionellt underhåll de bästa förutsättningarna för att göra jobbet
med axeluppriktning på det mest effektiva sättet någonsin.

GuideU

Vårt grafiska användargränssnitt, din guide
Vårt patenterade ikonbaserade och färgkodade användargränssnitt gör det enkelt att mäta, rikta och dokumentera varje jobb.
För att minimera risken för misstag för användare, har vi utvecklat ett adaptivt gränssnitt för FIXTURLASER NXA.
Vårt adaptiva användargränssnitt leder användaren genom hela
processen i ett antal logiska steg som är enkla att följa. Det presenterar tydliga mätresultat och ger värden för korrigering baserat på de mätvärden som registrerats under själva processen,
vilket eliminerar risken för missuppfattningar för användare med
begränsad erfarenhet av uppriktning.
För att ytterligare öka tydligheten i användargränssnittet, har vi
valt att utnyttja 3D grafik som underlättar tolkningen av mätresultatet och minimerar risken för uppriktningsfel.
Det ikonbaserade och språklösa användargränssnittet ger även
möjlighet att snabbt skapa mätrapporter som är enkla att tyda för
alla användare, oavsett språk.

Integrerad Bluetooth för trådlös kommunikation
mellan visarenhet och de smarta sensorerna

Omedelbar batteristatus – i alla lägen

Digital signalbehandling – minskad känslighet för omgivningsljus, minskad inverkan av
sidofläckar och varningsfunktion för kantdetektering

Detektorer som är resistenta mot
solljus
Stora 30 mm detektorer som gör det möjligt att mäta

Inbyggda gyron för att bestämma

på långa avstånd och även där det finns stora vinkelfel

rotationsvinkel även vid uppriktning av
vertikala maskiner

30 mm detektorstorlek eliminerar även behovet av grovuppriktning som ger avsevärd
tidsbesparing
De tunnaste smarta sensorer som finns på
marknaden

Inbyggda dubbla inklinometrar gör det möjligt att
detektera kopplingsglapp och erhålla vinkelvärden i horisontell axeluppriktning

Förmonterade fixturer ger snabb
montering

Genom åren så har vi varit trogna våra kärnvärden, Alignment
Intelligence och GuideU, för ständiga förbättringar av FIXTURLASERs system för axeluppriktning och för att vara i framkant
av utvecklingen. Denna drivkraft har visat sig framgångsrik, då
vi år efter år levererar de mest kostnadseffektiva och användarvänliga uppriktningssystemen inom industrin.

Alignment Intelligence

Teknologi i framkant för innovativ axeluppriktning
FIXTURLASER blev branchledande genom att vara först med
att introducera pekskärmar redan 1996. Vi har sedan dess
behållit denna position genom att gång på gång introducera
branschomvälvande tekniska lösningar för axeluppriktningssystem:
• 3D-grafik
• Dubbla digitala mätsensorer med synbar linjelaser
• Trådlös kommunikation mellan visarenhet och mätsensorer
• Inklinometrar i båda smarta sensorerna
• Gyro i båda smarta sensorer
• Gyro i visarenheten för att kunna använda vårt patenterade OmniViewTM funktion

Adaptivt användargränssnitt i samverkan med smarta sensorer

FIXTURLASER NXA har ett inbyggt adaptivt användargränssnitt som leder dig genom hela processen med mätning
och uppriktning av dina maskiner. De smarta sensorer som vi utvecklat innehåller de största detektorerna på marknaden och höjer mätprestandan till en industriledande nivå.

6,5” industriförstärkt pekskärm

Animerade pilar indikerar riktning och storlek på
justering

Integrerad Bluetooth för trådlös kommunikation mellan visarenhet och de smarta sensorerna

Inbyggt gyro i visarenheten ger korrekt vy på
skärmen när du går runt maskinen.

IP65-klassat gummihölje

Omedelbar battericheck i alla lägen

True Live-funktion ger alltid värden
i realtid vid uppriktning

Ikonbaserad och färgkodad mjukvara ger ett helt språklöst användargränssnitt.

Våra kärnvärden har lett till utvecklingen av ett flertal olika nydanande funktioner, såsom True LiveTM , VertiZontalTM Moves
och OmniViewTM . De är alla unika funktioner på marknaden
för axeluppriktningssystem och de hjälper våra användare
att spara tid vid utförandet av jobbet, förbättra tillförlitligheten
och, i slutändan, spara pengar.

VertiZontal™ Moves

Mät en gång – rikta i två riktningar
Tack vare funktionen VertiZontalTM Moves visas exakt hur stort
uppriktningsfelet på din maskin är och hur mycket justering
som krävs, hur mycket shims du behöver lägga till/dra ifrån
och i vilken riktning som behövs göras i sidled. Ingen tidsödande ommätning mellan justering i höjd- och sidled, utan all
justering sker utan rotation av axlarna.
Denna marknadsledande funktion sparar mängder med tid
och säkerställer att noggrannheten uppnås direkt, utan ommätningar. Tidsbesparing betyder kostnadsbesparingar och
effektivitet i underhållsarbetet och ger en ökad produktionskapacitet. Kort sagt, en besparing för hela verksamheten.

True LiveTM

Du vet alltid din maskins position när du mäter med Fixturlaser
NXA Ultimate
FIXTURLASER NXA kommer alltid att visa din maskins aktuella position vid justering. Inga tveksamheter tack vare ännu en av våra
marknadsledande tekniska lösningar; användningen av smarta sensorer med dubbla laserstrålar och inklinometrar som övervakar varje
rörelse och maskinens position.
Korsade du laserstrålen? Flyttade du maskinen så att lasern föll
utanför mätområdet? Inga problem – våra smarta sensorer håller
reda på var de var och uppdaterar maskinens position så fort de
får mätvärden igen. Allt för att skapa en enklare tillvaro för dig som
användare!

OmniView™

Live uppdatering av skärmvyn medan du rör dig runt maskinen
Ett gyro i visarenheten gör det möjligt för systemet att följa användarens position i relation till maskinen. Användaren kommer alltid ha
korrekt skärmvy tack vare vår marknadsledande och patenterade
funktion, OmniViewTM.

TILLBEHÖR FÖR FIXTURLASER NXA
Utöka ditt FIXTURLASER NXA till ett universellt underhållsverktyg
Vi erbjuder även ett flertal tillbehör som gör att man enkelt kan uppgradera sitt FIXTURLASER NXA. Våra senaste tillbehör, FIXTURLASER ROP och FIXTURLASER Level, utökar kapaciteten i ditt FIXTURLASER NXA system och förvandlar det till ett mångsidigt
underhållsverktyg.

FIXTURLASER ROP

FIXTURLASER ROP är en batteridriven mätpenna som kopplas
upp trådlöst till visarenheten. Den kan användas till följande
mätningar:
•
Kontroll av böjda axlar
•
Uppmätning av lagerglapp
•
Termisk tillväxt i maskinstativ
•
Kontroll av rörelser i röranslutningar
•
Axiellt och radiellt kast på roterande axlar
•
Mjukfot
•
Detektering av excentriskt eller snett monterad koppling

FIXTURLASER Level

FIXTURLASER Level är en batteridriven tvåaxlig vinkelsensor
som kopplas upp trådlöst till visarenheten via Bluetooth. Med
denna sensor inkopplad, kan FIXTURLASER NXA Pro även användas:
•
som ett digitalt tvåaxligt maskinvattenpass
•
detektera vinklad mjukfot
•
avvägning av maskinfundament eller maskkinkomponenter
under installation.

FIXTURLASER OL2R™

FIXTURLASER Offset

Med fixturerna i FIXTURLASER Offset och mjukvaran i visarenheten erbjuds ett enkelt sätt att eliminera vinkelfel vid uppriktning
av kardanaxlar.
Använd FIXTURLASER NXA tillsammans med FIXTURLASER
Offset för att kunna utföra uppriktning med högsta precision lika
enkelt som vilken annan uppriktning som helst.

FIXTURLASER OL2RTM erbjuder en patenterad och kostnadseffektiv lösning för uppmätning av dynamiska rörelser på kritiska
maskiner, där t ex stora variationer i temperatur existerar eller där
andra externa krafter från olika drifttillstånd uppstår.
Uppriktningsfel är en av de vanligaste orsakerna till oplanerade driftstopp på roterande maskiner som i många fall är kritiska
för processen. Dessa fel är ofta orsakade av dynamiska rörelser
som uppstår i olika drifttillstånd. Med hjälp av FIXTURLASER
OL2RTM kan dessa mätas upp och kompenseras för vid uppriktningen och på så sätt skapa optimala driftsförhållanden.

FIXTURLASER NXA MJUKVAROR & FUNKTIONER
FIXTURLASER NXA Pro / FIXTURLASER NXA Ultimate
Horisontell axeluppriktning

Vertikal axeluppriktning

Mäter upp och korrigerar den relativa positionen av två horisontellt monterade maskiner som är sammankopplade, t.ex.
en motor och pump, så att dess roterande axlar är kolinjära.

Mäter upp och korrigerar den relativa positionen av två
vertikalt monterade maskiner (eller flänsmonterade) som
är sammankopplade, t ex en motor och pump, så att dess
roterande axlar är kolinjära.

MaskintågTM

FIXTURLASER OL2R™

Uppriktning av multipla (mer än två) ihopkopplade roterande maskiner så att dess roterande axlar är kolinjära.

Mäter upp och kompenserar för dynamiska rörelser vid
uppriktning av maskiner som är kritiska för processen.

FIXTURLASER Offset

Softcheck™ (Mjukfotskontroll)

För uppriktning av maskiner som är horisontellt eller vertikalt uppställda och är sammankopplade med kardanaxel.

Gör en kontroll om det finns någon mjukfot, dvs om någon
av maskinfötterna inte är fullt åtdragna.

Målvärden

Sensorvärden

Hot Check™

Målvärden mätklockor

Användning av målvärden vid uppriktning av maskiner med kända avvikelser i position/läge mellan stillestånd och driftsförhållanden.

Skapar målvärden för uppriktning där man utgår från
skillnader i position mellan uppriktningsresultat i kallt och
varmt tillstånd.

Noteringar

Visar aktuella värden från de uppkopplade sensorerna för
att t ex kunna kontrollera stabilitet/rörelser under uppriktning.

Gör det möjligt att utföra uppriktning av maskiner där målvärden har angivits som mätvärden erhållna med mätmetod där man använder mätklockor.

Maskindefinierade data (Favoriter)

I Text Editor så kan man lägga till noteringar i gjorda mätningar eller som helt separata texter som sparas i minnet.

Möjlighet att skapa mallar med förbestämda maskindata som avstånd, toleranser, mätmetod, målvärden
som sparas som favoriter i minnet på visarenheten.

SoftfootTM ROP

Sensorvärden ROP

Mätning av mjukfot direkt på maskinfötterna med hjälp av
den digitala mätpennan för att exakt bestämma shimsvärden vid eliminering av mjukfot.

MaxMin ROP

För mätning av t ex kast på roterande objekt med FIXTURLASER ROP.

Visar mätvärden från FIXTURLASER ROP för ett flertal
applikationer.

Mätvärden LEVEL

Visar mätvärden från FIXTURLASER LEVEL sensor för
mätningar i våg eller relativa vinkelmätningar i två axlar.

FIXTURLASER NXA Ultimate
Rakhet

Med programmet för rakhet så kan
mätningar av tvåaxlig rakhet utföras med systemet. En laserstråle
används som referens för att mäta
upp ett objekt i minst tre positioner
med hjälp av en tvåaxlig mätsensor.

Cirkulär planhet

Med hjälp av en tvåaxlig mätsensor, mäts avståndet mellan mätobjektet och laserplanet i mätpunkter
med en cirkulär konfiguration. Mätobjektets planhet kan sedan beräknas och presenteras i programmet.

Rektangulär planhet

Med ett laserplan som referens,
mäts avståndet mellan mätobjektet
och laserplanet i ett antal mätpunkter med en rektangulär konfiguration med hjälp av en tvåaxlig mätsensor. Mätobjektets planhet kan
sedan beräknas och presenteras i
programmet.

TEKNISK SPECIFIKATION – FIXTURLASER NXA System inklusive väska
FIXTURLASER NXA Pro / FIXTURLASER NXA Ultimate
Vikt (inkl. standarddetaljer)

7,7 kg

Mått

415 mm x 325 mm x 180 mm

Visarenhet
Vikt

1,2 kg med batteri

FIXTURLASER NXA Ultimate
Vikt (inkl. standarddetaljer)

14,8 kg

Mått

510 mm x 420 mm x 210 mm

R2 sensor (mottagare)
Vikt

172 g

Mått

94 x 50 x 44 mm

Detektor

2-axlig PSD

Detektorstorlek

20 mm x 20 mm

Mätnoggrannhet

1% ± 3 µm

Inklinometer upplösning

0,01°

Driftstid

IP65 (dammtät och skyddad
mot direkt vattenstråle)
6,5” (165 mm) diagonalt (133 x
100 mm)
6-axligt MEMS med driftskompensering och automatisk
fältkalibrering
10 tim kontinuerlig drift (med
50% bakgrundsbelysning)

Inklinometer noggrannhet

±0,1°

Snabbladdning

1 tim laddning ger 6 tim driftstid

Kommunikationsavstånd

10 m

Driftstid

8 tim

Mått

224 mm x 158 mm x 49 mm

Kapslingsklass
Skärmstorlek
Gyro

Digitala mätsensorer
Vikt

192 g med batteri

Mått

92 mm x 77 mm x 33 mm

Kapslingsklass

IP65 (dammtät och skyddad
mot direkt vattenstråle)

Mätavstånd

T21 lasersändare
Höljets material

Anodiserad aluminium

Driftstemperatur

0 till 50°C

Förvaringstemperatur

-20 till 70°C

Upp till 10 m

Vikt

1150 g

Detektor

Andra generationens digitala
sensorer

Laserklass

Klass 2

Detektorstorlek

30 mm (1,2 in)

Mått

100 x 103 x 109 mm

Detektorupplösning

1 µm

Mätavstånd

Upp till 20 m

Mätnoggrannhet

0,3% ± 7 µm

Lasersvep planhet

±0,02 mm/m

Vinkelprisma, noggrannhet

±0,02 mm/m

Strömförsörjning

2 st LR6 batterier

Driftstid

15 tim kontinuerligt bruk

Inklinometer

6-axligt MEMS med driftskompensering och automatisk
fältkalibrering
17 tim kontinuerlig användning
(mätning)
Dubbla MEMS-inklinometrar
för högsta noggrannhet

Inklinometer noggrannhet

±0,2°

Inklinometer upplösning

0,01°

Gyro
Driftstid

Kedjefixturer
Axeldiameter

Ø 20 – 450 mm

Stänger

4 st L=85 mm och 4 st L=160
mm (förlängning upp till 245
mm)

FIXTURLASER NXA Ultimate
Det ultimata mätverktyget för optimering av maskinen
Namnet säger allt. Med FIXTURLASER NXA Ultimate täcker du alla behov
som finns för maskiner när det gäller axeluppriktning och geometri i ett paket.

Geometri med Fixturlaser NXA Ultimate

Med FIXTURLASER NXA Ultimate har du alla funktioner inom axeluppriktning som
finns i dess syskon, FIXTURLASER NXA Pro, samt de funktioner som finns i ett laserbaserat mätsystem för geometri. Det karaktäriseras av flexibilitet och enkelt handhavande, vilket ger möjlighet att utföra följande mätningar:
• Planhetsmätningar på fundament och maskinstativ för att skapa optimala förutsättningar vid installation av maskiner. Dessa mätningar kan utföras på objekt med både
rektangulär och cirkulär konfiguration.
• Rakhetsmätningar på maskinfundament, maskinslider eller maskinstativ är också
möjligt att göra med FIXTURLASER NXA Ultimate

Geometriska mätningar
Rektangulär planhet

Typiska applikationer är mätningar på bl.a. maskinbäddar och fundament. I
det senare exemplet så är det en extra fördel att kombinera de geometriska
mätningarna med axeluppriktning under installation av roterande maskiner.
Först görs en planhetsmätning av fundamentet för att upptäcka och korrigera
eventuell skevhet innan installation, som en förberedande åtgärd inför uppriktningen. Efter installation av maskinen genomförs axeluppriktning med ett
FIXTURLASER NXA system.
Med programmet så kan man mäta på objekt med upp till 150 mätpunkter.

Cirkulär planhet

Programmet gör det möjligt att mäta upp planhet på en cirkulär yta i upp till tre
snitt (diametrar). I varje snitt kan man mäta upp till 99 mätpunkter.
En typisk applikation är att mäta planhet på t ex maskinflänsar och lagerytor.

Rakhet

Rakhetsmätning kan göras i en eller två riktningar, där en laserstråle används som en referens. Programmet gör det möjligt att mäta upp till 99
mätpunkter.
Typiska applikationer är mätning av rakhet på maskinslider, maskinbäddar,
linjärstyrningar eller lagergångsmätningar.

True Live

Du vet alltid din maskins position när du mäter med FIXTURLASER NXA Ultimate

FIXTURLASER NXA Ultimate visar alltid den aktuella positionen i realtid
och i två riktningar under justering, såväl vertikalt som horisontellt (Xoch Y-värden).
Mätvärden kan visas med upplösning ner till 0,001 mm.

Snabb utvärdering av resultat och mätrapport på plats
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Genom att välja olika referenspunkter för att optimera arbetet med justeringar kan den sortens tidsödande arbete göras både enklare och
snabbare.
Med funktionen Best Fit eller bästa anpassning, är det möjligt att i systemet beräkna ett resultat som minimerar antalet och storleken på de
justeringar som krävs för att få ett plan eller linje inom tolerans.
Med den inbyggda rapportfunktionen skapar du enkelt en mätrapport
i PDF-format som sedan kan sparas och/eller exporteras till en annan
enhet. Detta eliminerar behovet att ha en PC till hands för att kunna visa
resultatet eller skapa en mätrapport.

Express ModeTM – mätmetod som ger dig fria händer

I metoden Express ModeTM beräknas status för uppriktningen genom att registrera mätvärden i tre valfria mätpositioner vid rotation av axlarna i minst
60 grader. Efter att ha registrerat värden i den första mätpositionen, roteras
axlarna till en ny position, där mätvärden registreras automatiskt så fort axlarna står stilla i mer 2 sekunder.
TripointTM mätmetod
Med TripointTM-metoden beräknas status för
uppriktningen efter registrering av mätvärden i
tre valfria mätpositioner vid rotation av axlarna i
minst 60 grader. I denna metod registreras alla
tre mätpositioner manuellt.

ClockTM mätmetod
Med ClockTM-metoden beräknas status för
uppriktningen efter att man registrerat mätvärden i tre mätpositioner vid rotation av axlarna i
180 grader. I denna metod registreras alla tre
mätpositioner manuellt. Denna mätmetod är
användbar om man vill jämföra mätresultaten
med traditionella mätmetoder med mätklocka.
Den kan även användas när maskinerna står
uppställda på lutande fundament eller vid uppriktning med okopplade axlar.

Fler tidsbesparande funktioner

Innehåll Fixturlaser NXA Pro

PDF-rapport
Snabb generering av mätrapport på plats genom att konvertera sparade mätningar till
mätrapporter i PDF-format via systemets
USB-minne.

Feetlock™
Löser problemet när det finns begränsade
möjligheter att justera maskiner p g a för små
bulthål eller där det inte finns shims att ta bort.

Minneshanteraren
Alla sparade mätningar och mätrapporter kan
organiseras i en mappstruktur. Enskilda mätningar, grupper av mätdata eller hela mappar
kan kopieras till ett USB-minne.

Resume-funktion
En integrerad funktion i systemet som automatiskt sparar all kritisk data om systemet går ner
i batterisparläge. Det sker om systemet inte används på lång tid eller om batterinivån blir låg.
När systemet sedan slås på igen, återgår det till
samma läge som det var i när det slogs av.

Expressnavigering
När du registrerat en mätpunkt i något av programmen, så kan du direkt gå till närliggande
mätpunkter och fortsätta registrera utan att gå
ut i översiktsvyn.

Visarenhet
2 st digitala mätsensorer
2 st kompletta kedjefixturer
2 st kompletta magnetfixturer
2 st förlängningskedjor,
8 mm, 60 länkar
Förlängningsstänger
Förskjutningsfixtur, 49 mm
Magnetfot
Måttband, 5 m
2 st vinklade universalverktyg
USB-minne
Nätadapter för laddning av visarenhet och mätsensorer

Innehåll Fixturlaser NXA Ultimate
Visarenhet
2 st digitala mätsensorer
2 st kompletta kedjefixturer
2 st kompletta magnetfixturer
2 st förlängningskedjor, 8 mm,
60 länkar
Förlängningsstänger
Förskjutningsfixtur, 49 mm
Magnetfot
R2 mätsensor/mottagare
Vridbart fäste med magnetfot
för R2 mätsensorn
T21 lasersändare med fäste och
magnetfot
Måttband, 5 m
2 st vinklade universalverktyg
USB-minne
Nätadapter för laddning av visarenhet och mätsensorer

ACOEM AB är ett globalt företag med en ledande position inom utvecklingen av innovativ, användarvänlig utrustning för axeluppriktning. Genom att
hjälpa industriföretag över hela världen att bli exakt uppriktade och eliminera allt som inte är det, minimerar vi onödigt slitage och produktionsstopp. I
slutändan gör detta våra kunder mer lönsamma och vår miljö mer hållbar.

Fixturlaser NXA Patent:
SE 524 366, SE 537 833
US 7312871, US 7460977, US 10060719
EU 2836788

Box 7, 431 21 Mölndal, Sverige
Tel: +46 31 706 28 00, Fax: +46 31 706 28 50
Epost: info.se@acoem.com www.fixturlaser.se
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*Särskilda villkor gäller för livstidsgarantin,
kontakta oss för mer information!

