
AT-200
Tekniskt datablad

• Snabba och exakta resultat tack vare 
smart sensorteknik

• Enkel användning på standardsurfplattor

• Ett system – flera användare på separata 
enheter

• Integrerings- och anslutningsmöjligheter 
som gör det enkelt att dela data

• Skalbar innovation i det globala 
ekosystemet för förstärkt mekanik

Vi introducerar den nya generationens 
lösningar för smart axeluppriktning

Kontrollera förekomsten av mjukfot 
enkelt med SoftCheck™ för tillförlitlig 
uppriktning. 

Få bättre automatisk vägledning för 
fundamentförankrade eller skruv
förankrade maskiner med FeetLock™.

Automatisk kvalitetsbedömning av justering 
enligt toleranser baserade på toleranser 
med grafiska och färgkodade resultat.

Oöverträffad axeluppriktningsprecision 
med ned till 0,3 % noggrannhet i de 
värden som visas.

Justera roterande delar enkelt med det 
visuella gränssnittet i Acoem GuideU™. 
Universell, färgkodad och ikonbaserad 
grafik gör jobbet enklare för operatören 
och minskar risken för mänskliga fel vid 
uppriktning.

Se båda axlarnas position i realtid med 
Acoem True Live™.

Justera maskiner i horisontell och vertikal 
riktning med en enda rörelse med funktionen 
Acoem VertiZontal™ och spara tid.

Industriella miljöstörningar (ljus, 
vibrationer) med den smarta digitala 
filtreringen i vår sensorteknik.

Hantera termisk expansion enkelt med 
inmatning av kompensationsvärden för 
kall och varm justering.

Snabbare och mer exakta axeluppriktningsresultat

Horisontell uppriktning
Vertikal uppriktning

Funktionen Spacer Shaft används när 
uppriktningen genomförs på maskiner 
med membrankoppling.
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Dela illustrerade rapporter direkt från din mobila enhet

Generera en automatisk rapport i PDF
format direkt från fältet på din mobila 
enhet och lägg till en logotyp.

Ta bilder av dina maskiner och infoga 
automatisk illustration i rapporten.

Integrera termografiska bilder i dina 
axeluppriktningsrapporter*.

Dela dina rapporter via alla kommuni
kationsmedel på mobila enheter (epost, 
WhatsApp osv.)

Centralisera och dela rapporter med 
ditt team, sammanställ anläggningens 
uppriktningsstatus och tilldela uppgifter 
till teammedlemmar. 

*Smart licens och FLIR One Pro-kamera krävs.
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Tripoint™-metoden
Med metoden Tripoint kan 
uppriktningen beräknas genom 
registrering av tre mätpunkter 
medan axeln roteras minst 
60 grader. Med den här 
metoden tas alla punkter 
manuellt.

EXPRESS™-metoden 
Med Express Modemetoden 
kan resultatet av uppriktningen 
beräknas genom registrering 
av tre punkter medan axlarna 
roteras minst 60 grader.

Clock™-metoden
Med Clockmetoden beräknas 
maskinpositionerna genom 
mätningar i tre punkter under 
180 graders rotation.
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Specifikationer för sensor

Maskinvarutyp M7 11216, S7 11217

Fysiska

Hölje, material Anodiserad aluminiumram och stötsäker ABS med TPEgummiöverdrag

Vikt M7: 212 g (7,5 oz), S7: 186 g (6,6 oz)

Dimensioner 92 x 77 x 33 mm (3,6" x 3,0" x 1,3")

Miljö

Drifttemperatur 10–50 °C (14–122 °F)

Lagringstemperatur 20–70 °C (4–158 °F)

Temperatur vid lagring under längre tid 18–28 °C (64–82 °F)

Temperatur för batteriladdning 0–40 °C (32–104 °F)

Relativ luftfuktighet 10–90 %

Kapslingsklass IP65 (damm och vattentät)

Avkänningsteknik

Laser 650 nm klass II diodlaser

Laser, spridningsvinkel 6 °

Laser, linjebredd (1/e2) 1,6 mm

Laser, divergens (full vinkel) 0,25 mrad

Laser, uteffekt < 1 mW

Mätavstånd Upp till 10 m

Detektor CCD 2:a gen. vetenskaplig klass

Detektorlängd 30 mm (1,2")

Detektor, vinkelupplösning 30 mrad/m (3 mm/100 mm per meter)

Detektor, upplösning 1 µm

Mätnoggrannhet 0,3 % ± 7 µm

Signalbehandling Digital signalbehandling med eliminering av sidopunkter, kantavkänning, 
eliminering av omgivningsljus och antivibrationsläge

Skydd mot omgivningsljus Optisk filtrering och eliminering av omgivningsljus

Inklinometer Dubbla, högkapacitiva MEMSinklinometrar

Inklinometer, upplösning 0,01 °

Inklinometer, noggrannhet ±0,2 °

Gyroskop 6axlad MEMSinertiadetektor med avdriftskompensering och 
automatisk fältkalibrering

Gyroskop, noggrannhet ±1 °

Batteri

Typ Högkapacitivt, laddningsbart litiumjonbatteri eller extern strömförsörjning 

Drifttid 11 timmars kontinuerlig användning (mätning)

Laddningstid för batteri (avstängt system) 8 timmar

LED-indikering Enhetstillstånd, laseröverföring och 5 batteristatusindikatorer  med omedelbar 
batterikontroll 

Kommunikation

Trådlös kommunikation Klass I Bluetoothsändare

Kommunikationsräckvidd 10 m (33 fot)

Anslutningar 1 USBminiport (IP67)

Handheld Algiz RT8 (tillval)

8 tums kapacitiv multitouchskärm som är fullt läsbar i solljus. Skärmen är förstärkt med Gorilla Glass och har både ett regnläge och 
handskläge.

Algiz RT8 är IP67-klassad (inklusive portarna), vilket innebär att den är helt damm- och vattentät.

Tål arbete i -20 °C till 60 °C(-4 °F till 140 °F).
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Förpackningens innehåll
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Varje AT200enhet levereras med följande:
• Sensor, M7/S7
• Magnetfot PÅ/AV 
• Stångsats NXA
• Kedja 8 mm, 60 länkar (L=970 mm) 
• Måttband 5 m
• Komplett Vfäste
• Vinklat universalverktyg 2 st
• Ext. strömkabel EUR 2 m
• Förlängningsfixtur 49 mm
• Ext. strömkabel USA 2 m
• USBkabel A mini, B 2 m
• USBkabel Amikro B 1,5 m
• Strömförsörjning: 5 USBportar, 5 VDC

En del av ekosystemet för förstärkt mekanik
Bygg din egen lösning med förstärkt mekanik och komplettera axeluppriktningsverktyget 
med appar på samma mobila enhet.

Acoems app för förjustering är utformad för att minska komplexiteten i justerings
processen med laser, vilket gör processen snabbare och mer tillförlitlig.

Acoem Bearing Defenderappen ger snabb information på första nivån om lagers 
tillstånd baserat på vibrationsavläsningar på bara några sekunder.

Acoem Machine Defenderappen ger AIdriven vibrationsdiagnostik direkt på 
fältet för de flesta typer av roterande delar i industriell miljö.

FLIR One Proappen hjälper dig att förstå dina maskiner bättre och ger sömlös 
illustration av rapporter för att bekräfta korrekt justering.

Ladda ner apparna för horisontell och vertikal axeluppriktning kostnadsfritt!
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