
E 420
3D-s tengelyvonal-beállító

A gépek hosszú élettartamának feltétele a jó beállítás
A Damali  cég  Easy-Laser  E  420 műszere  a  kiemelkedő  képességű  Easy-Laser  E- sorozat
hardverére  épülő,  kiváló  ár-teljesítmény  jellemzővel  bíró  vezeték  nélküli  3D-s  lézeres
tengelybeállító eszköz. 

Az  Easy-Laser E 420 a hagyományos tengelyvonal-beállítási funkciók mellett képes a puha-láb
ellenőrzésére,  csupán 2 x 20° forgatásból (bármilyen tengelypozícióból  elindított)  tengelyvonal-
beállításra (vízszintes és függőleges tengelyű gépek esetén),  hőtágulás korrekcióra,  s  végül  a
korrekciós mozgások folyamatos térbeli ábrázolású (3D-s) kijelzésre (tolerancia-ellenőrzéssel).

Tulajdonságok

 5 beépített mérőprogram részletes 3D-s grafikákkal
 Tengelyvonal-beállítás vízszintes és függőleges gépekhez
 Pozíció független mérés, 2 x 20° elfordulás alapján
 Puha láb felismerése grafikus kijelzéssel
 Hőtágulás korrekció "hideg" gépbeállításhoz
 Kettős lézer a pontos mérésekhez
 Vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolat a mérőfejekkel
 Ergonomikus, élő 3D-s korrekciómozgás-kijelzés
 Megszakításmentes mérés EndurioTM technikával
 Mérésátlagolás rezgő környezetben való mérésekhez
 PC-szoftver adatarchiváláshoz és jegyzőkönyvezéshez
 Magyar (és angol) nyelvű kézikönyv

További jellemzők

Zajos  környezetben  (rezgő  gépek  mellett)  történő  mérésekhez  adatszűrő  áll  rendelkezésre.  A
beállítás eredményeit  tárolhatunk a műszer  memóriájába vagy külső USB-memóriára,  majd az
Easy-Laser®   E  420 műszerrel  szállított  Easy-Link PC-szoftverrel  készíthetünk  igényes
beszámolókat.  Az  EndurioTM energia-kezelő  technika  gondoskodik  arról,  hogy  még  lemerült
akkumulátorok  esetén  is  gyorsan,  megszakításmentesen  folytathatók  a  mérések.  A készülék
ellenáll  az  ipari  alkalmazás  igénybevételeinek,  kezelése  ergonomikus,  könnyen  elsajátítható.
Képességei USB-memóriáról frissíthetők.
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E 940
3D-s szerszámgép-beállító

Nagy pontosságú, professzionális 3D-s lézeres gépbeállító rendszer

A Damalini cég  Easy-Laser® E940 műszere egyszerű kezelői felülettel, részletes térbeli (3D-s)
ábrákkal  és  gyors  mérőprogramokkal  segíti  a  professzionális  és  pontos  lézeres  gépbeállítást.
Számos  mérőprogramja  mellett  több  korrekciós  és  ellenőrző  mérésre  is  alkalmas.  Az  Easy-
Laser®  E940 műszer  24  geometriai  mérőprogramot  tartalmaz  szerszámgépek,  többtengelyű
megmunkálóközpontok  és  hasonló  berendezések  extrém  pontos  (0,0001  mm-es  felbontású)
beállítására, bemérésére.

A mérés fázisairól  a  műszerben (rögtön a helyszínen) készíthető el  a  vizsgálati  dokumentáció
PDF-formátumban,  melyet  tárolhatunk az  Easy-Laser® E 940 memóriájába,  vagy külső  USB-
memóriára.

A lehető legkisebb energiafogyasztás elérése mellett a mérés megszakításmentes folyamatáról az
Endurio™ energia-kezelő  technológia  gondoskodik,  melynek  köszönhetően  lemerült
akkumulátorok esetén is gyorsan, adatvesztesség nélkül folytathatók a mérések.     A készülék
kivitele  ellenáll  az  ipari  alkalmazás  igénybevételeinek,  kezelése  ergonomikus,  könnyen
elsajátítható.  A  mérések  felgyorsítására,  paraméterek  ismételt  gyors  feltöltésére  vonalkódos
azonosító áll rendelkezésre, továbbá az egyes mérési környezet személyes beállításként tárolható.

  Tulajdonságok
• professzionális, sokoldalú 3D-s lézeres 

gépbeállító-műszer 
• különleges pontosság: 0,0001 mm 
• 24 beépített beállítóprogram 

részletes térbeli ábrazolással
• függőlegesség, egyenesség síklapúság és 

peremek mérése
• csapágyhézag és -rezgésmérés
• mérőérték-átlagolás zajos környezetben 

történő méréshez
• 2 x 20°-os elfordulás alapú tengelyvonal-

beállítás

Az alaprendszer alkalmas

• függőlegesség mérése
• egyenesség mérése
• síklapúság mérése
• orsóirány mérése
• peremek mérése
• csapágyhézag ellenőrzése
• csapágyállapot felmérése
• „végtelen” bővíthetőség
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E 975
3D-s párhuzamosság-beállító

Szenzációs új párhuzamosság beállító eljárás megkötések nélkül 

Az  Easy-Laser®  E  975 3D-s  gépbeállító  műszer  mérőprogramjai  között  megtalálható  a
forradalmian  ÚJ ELJÁRÁSÚ párhuzamosság mérő/beállító  funkció,  mely  hengerek,  görgők és
egyéb  gépszerkezetek  (pl.  megvezetések,  sínek,  tartóelemek)  esetén  hihetetlenül  egyszerűvé
teszi ezt az - egyébként időigényes és nagy odafigyelést igénylő - feladatot. 

Az új eljárás ismertetése

Az Easy-Laser® E 975 rendszerrel végzett párhuzamosságmérés/-beállítás során egy kombinált
mérőegységet  használunk,  mely  egy  E2  típusú  lézerérzékelőből  és  egy  E290  típusú  nagy
pontosságú  szintezőből  áll.  Először  a  lézeradóval  létrehozott  referenciasugarat  a
referenciahengerre  elhelyezett  mérőegységgel  érzékeljük,  ezután  ugyanezt  megismételjük  a
bemérendő hengeren - s máris megvan az eredményünk! Sőt: a henger ezennel folyamatos élő
mérés mellett be is állítható!  Amennyiben a referenciasugár nem érne el (optikai takarás miatt)
minden mérendő hengert, egy külön programlépésnek köszönhetően át is helyezhetjük a lézeradót
a referenciaadatok megtartása mellett!

További funkciók és műszerjellemzők

A mérési eredményekről rögtön a műszerben (a helyszínen, PC nélkül) készíthető el a vizsgálati
dokumentáció,  melyet  PDF-formátumú  jegyzőkönyvként  lementhető  (a  mérési  adatokon  túl)  a
műszer memóriájába vagy külső USB-memóriára. 

Az Easy-Laser® E 975  műszer képességei közül a következő funkciók szerepelnek:

• Párhuzamosság-mérés és -beállítás
• Egysíkúság és csavarodás mérések
• Derékszög és egyenesség mérések
• Bővíthetőség opciós kiegészítőkkel:

◦ tengelyvonal- és szíjhajtás-beállítás
◦ kardánok, gépcsoportok beállítása
◦ furatok és csapágyfészkek bemérése
◦ peremek oválitása, párhuzamossága
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PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉSEK

SZAKMAI TANFOLYAMOK

Szakértői gépdiagnosztikai és professzionális gépbeállítási szolgáltatásokat nyújtunk:

Precíziós lézeres tengelyvonal-beállítás
- szivattyúk, ventilátorok, gyártógépek, megmunkálóközpontok, turbinák
- nagy pontosságú beállítás professzionális 3D-s mérőeszközzel
- nemesacél hézagoló lemezekkel, részletes jegyzőkönyvvel

Sokoldalú   lézeres gépgeometria-mérés és -beállítás
- esztergák, marógépek, megmunkálóközpontok, egyéb gyártógépek
- nagy pontosságú beállítás professzionális 3D-s mérőeszközzel
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Lézeres szíjhajtás beállítás
- szíj és lánchajtások precíziós lézeres beállítása
-  síkhelyesség  (párhuzamos  eltolás),  szögeltérés  nagy  pontosságú
meghatározása
- szíjfeszesség ideális erőre való beállítása

P  ontos helyszíni és gépi forgórész-kiegyensúlyozás
- szivattyúk, ventilátorok, darálók, főorsók, egyéb forgórészek
- nagy pontosságú egy- ill. kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozása
- előzetes géprezgés-ellenőrzéssel, részletes jegyzőkönyvvel

Gépgeometriai beállítás- és forgórész kiegyensúlyozással kapcsolatos tudást a 
következő tanfolyamainkon szerezhet:

Dinamikus kiegyensúlyozás Lézeres gépbeálltás 
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- gépi és helyszíni dinamikus egyensúlyozás - lézeres gépgeometriai mérés és beállítás
  többféle módszer elmélete és gyakorlata   - elméleti háttere és ipari gyakorlata

Jöjjön el! Szeretettel üdvözöljük a résztvevők között!

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A 
Telefon: (1) 4240099  *  Telefax: (1) 4240097  *  e-mail: pim@pim-kft.hu  *  www.pim-kft.hu

http://www.pim-kft.hu/dinamikus-kiegyensulyozas-szolgaltatas
http://www.pim-kft.hu/sikhelyesseg-parhuzamossag
http://www.pim-kft.hu/lezeres-szijhajtasbeallitas
http://www.pim-kft.hu/dinamikus-kiegyensulyozas-szolgaltatas
http://www.pim-kft.hu/sikhelyesseg-parhuzamossag
http://www.pim-kft.hu/lezeres-tengelyvonalbeallitas
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/lezeres-gepbeallitas-elmelete-es-gyakorlata-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/dinamikus-egyensulyozas-elmelete-es-gyakorlata-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/lezeres-gepbeallitas-elmelete-es-gyakorlata-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/dinamikus-egyensulyozas-elmelete-es-gyakorlata-1-napos
http://www.pim-kft.hu/lezeres-tengelyvonalbeallitas
http://www.pim-kft.hu/dinamikus-kiegyensulyozas-szolgaltatas
http://www.pim-kft.hu/sikhelyesseg-parhuzamossag
http://www.pim-kft.hu/lezeres-szijhajtasbeallitas
http://www.pim-kft.hu/

