Horisontell uppriktning

AT-100

Tekniskt datablad
Enkel axeluppriktning –
den nya generationens lösningar.
• Snabba och exakta resultat tack vare
smart sensorteknik.
• Prisvärd axeluppriktning som är enkel att använda
och gör att du kan vidta åtgärder snabbt.
• Rapporter i PDF-format visar uppriktningen
och resultaten i detalj. Du kan enkelt dela rapporterna.
• Animationer i realtid av motorns position gör
mätning och horisontell uppriktning intuitiv och enkel.
• 2 st smarta sensorer med linjelaser och digitala
detektor

Exakt axeluppriktning som kan genomföras snabbt och enkelt
Säkerställ korrekt justering genom

att kontrollera mjukfot med SoftCheck™

Acoem GuideU™ gör det enkelt att

justera roterande enheter med hjälp

av det visuella gränssnittet. Gränssnittet

har universell, färgkodad och ikonbaserad
Justera maskiner i horisontell riktning
med endast en rörelse med Acoem

grafik samt gör det möjligt för operatören
att minska risken för mänskliga fel

VertiZontal™

i uppriktningsprocessen.

Oöverträffad axeluppriktningsprecision

axelpositionerna i realtid.

med ned till 1 % noggrannhet i de värden

Med Acoem True Live™ kan du följa

som visas

Med Screen Flip ser du maskinens
position från den synvinkel som
du själv har till maskinen.

Tripoint™-metoden

Med metoden Tripoint kan uppriktningen beräknas genom registrering av tre
punkter medan axeln roteras minst 60 grader. Med den här metoden tas alla
punkter manuellt.

Dela rapporter från din mobila enhet!
Generera en automatisk PDF-rapport
direkt. Skapa och dela PDF-rapporter
som innehåller alla mätdata och bilder
– enkelt och snabbt
Ta bilder av dina maskiner och infoga
fotot i PDF-rapporten

Dela dina rapporter med alla
kommunikationsverktyg på dina
mobila enheter (t.ex. via e-post
eller WhatsApp)
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2 st smarta sensorer med linjelaser och
digitala detektor M8 & S8
Sensor

M8 / S8

Sensorer
Hölje, material

Anodiserad aluminiumram och stötsäker ABS-plast

Vikt

M8: 222 g (7,8 oz), S8: 222 g ww (7,8 oz)

Dimensioner

94 mm x 87 mm x 37 mm (3,7 in x 3,4 in x 1,4 in)

Miljö
Drifttemperatur

0–50 °C (32–122 °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

IP54 (damm- och spolsäker)

Avkänningsteknik
Laser

650 nm klass II diodlaser

Laser, uteffekt

< 1 mW

Mätavstånd

Upp till 2 m

Detektor

Digital linjesensor

Detektorlängd

20 mm (1,2 in)

Detektor, upplösning

0,01 mm

Mätnoggrannhet

1 % ± 1 siffra

Inklinometer, upplösning

1°

Inklinometer, noggrannhet

±3 °

Batteri
Typ

Högkapacitivt litiumjonbatteri eller extern strömförsörjning

Drifttid

12 timmar

Laddning

8 timmar

Batterikapacitet

10,4 Wh

LED-indikering

Trådlös kommunikation, laseröverföring och indikering av batterinivå

Kommunikation
Trådlös kommunikation

Klass I Bluetooth-sändare

Kommunikationsräckvidd

10 m (33 fot)

Anslutningar

1 USB Mini-port Laddning: 5 V, 0,5 A

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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Varje AT-100-enhet levereras med följande:
• Sensor, M8/S8
• Kedja 12,7 mm, 60 länkar (L= 500 mm)
• Måttband 5 m
• Komplett V-block
• Vinklat universalverktyg 1 st
• USB-kabel A mini, B 2 m
• Strömförsörjning: 2 USB-portar, 5 VDC

Komplettera ditt verktyg!
Bygg din egen lösning med våra tillbehör och komplettera ditt axeluppriktningsverktyget.

*Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna används i endast i illustrerande syfte. Alla varumärken
och registrerade varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2021 Acoem och alla tillhörande företag. Med ensamrätt. 20220101

Förpackningens innehåll

Acoems app för förjustering (pre-alignment) är utformad för att underlätta
justeringsprocessen med laser, vilket gör processen snabbare och mer korrekt
(kräver tillvals- utrustning)
Acoem Bearing Defender-appen ger snabb information på första nivån
om lagers tillstånd baserat på vibrationsavläsningar på bara några sekunder
(kräver tillvalsutrustning)
Acoem Machine Defender-appen ger AI-driven vibrationsdiagnostik
direkt på fältet för de flesta typer av roterande delar i industriell miljö
(kräver tillvalsutrustning)
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Ladda ner appen för horisontell uppriktning kostnadsfritt!

