
GÉPREZGÉSMÉRŐK
ÉS REZGÉSELEMZŐK

   NAGY VÁLASZTÉKBAN

Minőségi rezgésmérők és adatgyűjtők az ország legszélesebb választékával: 

VMI Viber-A+ 
egycsatornás rezgésmérő
gép- és csapágyrezgés mérése

VMI Viber-X1  
egycsatornás rezgésmérő VMI Viber-X3  
több frekvenciatartományú egycsatornás rezgés- és zajmérő,
gép- és csapágyrezgés mérésre adatgyűjtő rezgés- és zajmérésre

és infra-hőmérsékletmérésre 
VMI Viber-X 2  
egycsatornás rezgésmérő
szabadon állítható frekvenciatartományú
gép- és csapágyrezgés mérése 

TPI STM 9080   
rezgésmérő/spektrumanalizáló
és mérőutas adatgyűjtő VMI X-ViberPro  
fordulatszám- és rezgésmérésre, rezgésmérő/spektrumanalizáló
valamint sávos rezgéselemzésre és mérőutas adatgyűjtő

hőmérséklet-, fordulatszám- és
rezgésmérésre, egyensúlyozásra

 
MainTech CXM  
kétcsatornás mérőutas rezgésadatgyűjtő
spektrumelemzése, kétsíkú kiegyensúlyozásra 

TPI 9041 Ultra II VMI Viber-X 5  
háromcsatornás, mérő-adatgyűjtő két- ill. háromcsatornás, professzionális
magas szintű gép- és csapágy- adatgyűjtő magas szintű gép- és
rezgés elemzésre, kétsíkú csapágyrezgés elemzésre, kétsíkú
dinamikus egyensúlyozásra kiegyensúlyozásra, hőmérsékletmérésre 
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MINIATÜR HŐKAMERÁK
IPARI ÉS DRÓNOS

ALKALMAZÁSOKHOZ

Magas színvonalú, német minőségű telepített miniatűr-hőkamerák:

Optris PI 160 /   PI 200  
hűtés nélküli mikrobolométer érzékelő Optris PI 640  
képfelbontás: 160 x 120 képpont hűtés nélküli mikrobolométer érzékelő
hullámhossz-tartomány: 7,5 … 13 µm képfelbontás: 640 x 480 képpont
képfrissítés: 120 / 128 Hz hullámhossz-tartomány: 7,5 … 13 µm

képfrissítés: 32 Hz
Optris PI 400 / PI 450  
hűtés nélküli mikrobolométer érzékelő Optris 1M 
képfelbontás: 382 x 288 képpont hűtés nélküli, rövidhullámú CMOS- érzékelő 
hullámhossz-tartomány: 7,5 … 13 µm képfelbontás: 382 x 288 / 764 x 480 képpont
képfrissítés: 80 Hz hullámhossz-tartomány: 0,92 … 1,1 µm

képfrissítés: 1000 Hz 

Különleges telepített hőkamerák üvegipari alkalmazásokhoz:
Az  Optris  GmbH PI 450  G7  és  PI  640  G7  típusú  hőkamerái  nagy felbontású  és  pontos  üvegfelületi
méréseket tesznek lehetővé a 7,9  µm szűrőjüknek és különleges kalibrálásuk révén. Az üvegméréseknél
tipikusan zavaró tükröződés ki van zárva!

Optris PI   4  5  0   G7 Optris PI   6  40   G7  
hűtés nélküli mikrobolométer érzékelő hűtés nélküli mikrobolométer érzékelő
képfelbontás: 382 x 288 képpont képfelbontás: 640 x 480 képpont
hullámhossz-tartomány: 7,9 µm hullámhossz-tartomány: 7,9 µm
képfrissítés: 80 Hz képfrissítés: 32 Hz 

Radiometrikus, könnyű miniatűr hőkamerák mini-PC-vel drónokhoz:
Az Optris GmbH PI 450-LWK és PI 640-LWK hőkamerái nagy felbontású, kiváló minőségű, radiometrikus
valósidejű hőkép-felvételek rögzítését teszik lehetővé. Kis méretüknek és minimális súlyuknak (csupán
380 gramm a hozzájuk tartozó mini-PC-vel együtt) köszönhetően a  PI 450-LWK és PI 640-LWK hőkamerák
kifejezetten egyszerűen drónra applikálható, és közben szinte ipari strapabíró-képességű.

Készülékjellemzők
 hűtés nélküli mikrobolométer-érzékelő
 382x288 ill. 640x480 képpontos hőkép
 akár 80 ill. 32 Hz képfrissítés
 40 ill. 75 mK termikus felbontás
 kameraméret csak 46x56x90 mm
 különálló mini-PC (Odroid XU4)
 összsúly csak 380 gramm (PC-vel)
 Ethernet és USB interfész
 GPS és GoPro támogatás
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 GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉSEK
     GÉPELEMZÉS / GÉPBEÁLLÍTÁS 

SZAKMAI TANFOLYAMOK

Alapos elméleti és gyakorlati tudást a következő tanfolyamainkon szerezhet: 

Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam Gépállapotfelmérés (10816)  
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - széles sávú rezgésszint mérés alkamazál
- gyakorlati mérések, próbapados kísérletek sának elmélete és gyakorlata

Dinamikus kiegyensúlyozás  Termográfial aptanfolyam
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, háromnapos tanfolyam
- gépi és helyszíni dinamikus egyensúlyozás - átfogó elmélet, többféle alkalmazás
  többféle módszer elmélete és gyakorlata - gyakorlati mérések, kísérletek

Épület termográfia tanfolyam Ipari és villamos termogárfia  
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- épület-termográfia mérések részletesen - ipari és villamos berendezések mérései
- épület-felmérési gyakorlat   részletes elmélete és gyakorlata

Jöjjön el! Szeretettel üdvözöljük a résztvevők között! 
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