
VEZETÉK NÉLKÜLI REZGÉSFELÜGYELETI TÁVADÓ ÉS RENDSZER  
A PCB Echo ® vezeték nélküli rezgésérzékelı és -távadó rendszer tesztje kiváló 
eredményekkel zárult különbözı ipari, erımővi-, acélipari- élelmiszer feldolgozó-, 
papíripari, vegyipari, finomítói- és automatizált alkalmazásokban. A rendszer 
nagyfokú megbízhatóságról, adatpontosságról tett bizonyságot, többféle rezgés-
paraméterének adataival hozzájárult a gépállapot pontos figyeléséhez és a 
váratlan meghibásodások elhárításához, leállási költségek csökkentéséhez.  
A PCB Echo ®  optimális teljesítményt nyújt a hagyományos, emberi erıforráson 
alapuló idıszakos diagnosztikával összevetve, melyhez képes különösen elınyös 
az egészségre veszélyes helyeken történı alkalmazása. A PCB Echo ®  vezeték 
nélküli rezgésérzékelı és távadó részére az ellenırzés gyakorisága rugalmasan 
beállítható, a rezgés határétékek átlépése esetén azonnal üzenetet küld. Elég ez 
esetben igénybe venni a drága szakértıi mélyelemzést a hibák feltárására. 
 

 PCB ECHO® RENDSZER ELİNYEI 

• Nagy áthidalható vezeték nélküli távolság 

• Akár 10 éves akkumulátoros üzemid ı 

• Kiváltja a drága kábelezést 

• Nem szükséges hálózat, köztes er ısítı 

• Együttm őködik a rezgésfigyel ı rendszerekkel 

• Szabványos ODBC adatformátum  

• Erıs, ellenálló kivitel  

• Programozható mérési intervallum  

• Bıvíthet ı rendszer hagyományos eszközökkel is  

• Könnyen telepíthet ı, kezelhet ı 

• MAVT mágneses aktiválás / kikapcsolás  

• Élettartam garancia  
 

 PCB ECHO® MÉRÉSI JELLEMZİI 
A PCB ECHO® mindazon rezgési paraméter mérésére fel van készítve, 
mely a berendezések általános hibáinak kifejlıdését jellemzi. 

 

• Effektív rezgéssebesség mérése (v RMS) 

► általános gépállapot-figyelésre 

• Effektív rezgésgyorsulás mérése (a RMS) 

► magas frekvenciás- és csapágyhibák 

    ellenırzésére 

• Rezgésgyorsulás valódi csúcsértéke (a pk,True ) 

► csapágyak, hajtóm ővek, kompresszorok 

     kereszfejének, szepeinek állapotfigyelésére 

• Csúcsérték-tényez ı (Crest-factor) 

► hibaterjedés figyelése felsorolt berendezéseken 
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PRECÍZIÓS LÉZERES  
SZÍJ- ÉS TENGELYVONAL -BEÁLLÍTÓ  
MŐSZER BİVÍTHETİ FUNKCIÓKKAL  

 
A Damali cég új, Easy-Laser® E 530  mőszere a kiemelkedı képességő Easy-Laser® E-sorozat  hardverére épülı, 
kiváló ár-teljesítmény jellemzıvel bíró lézeres tengelybeállító eszköz. Az Easy-Laser® E 530  a már hagyományos 
tengelyvonal-beállítási funkciók mellett képes szíjtárcsák beállítására, csapágyhézag ellenırzésére, sıt, kiegészítı 
tartozékkal rezgésdiagnosztikai mérések elvégzésére. Az Easy-Laser® E 530  beépített funkciói a terepi munkavégzés új 
koncepcióját testesítik meg: a mőszerben rendelkezésre áll minden funkció az teljes gépegység állapotfelmérésére, az 
alap, a puha-láb, a csapágyjáték és rezgésszint ellenırzésére, a gépegység geometriájának bemérésére és a szükséges 
gépbeállítások elvégzésére, s végül helyszíni, elektronikus, PDF-formátumú dokumentálására. 

 

� Teljes funkcionalitás méréstıl dokumentálásig 
� Tengelyvonal- és szíj-beállítás funkciók 
� Vízszintes és függıleges beállítás 
� Csapágyjáték-ellenırzés 
� Rezgésmérés gépállapot-ellenırzésre (külön tartozékkal) 
� Kettıs lézer a pontos mérésekhez 
� Vezeték nélküli BlueTooth® kapcsolat (opcionális) 
� Ergonomikus kezelés, 3D kijelzés 
� Gyors indulás, pozíció-független mérés 
� Megszakításmentes mérés EndurioTM technikával 
� Helyszíni elektronikus, PDF-formátumú jelentés 
� Vonalkódos azonosítás, gyors paraméter-betöltés 
� …és még sok egyéb funkció 
� Magyar nyelvő kézikönyv 
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EGYSZERŐ, GYORS, 
PONTOS LÉZERES 

GÉPBEÁLLÍTÁS  
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REZGÉS- ÉS HİMÉRSÉKLETMÉRİ, CSAPÁGYVIZSGÁLÓ M ŐSZER 
A VMI Viber X3™  egy kézreálló kompakt rezgésmérı, amely egyszerő kezelésével karbantartók és üzemeltetık meg-
bízható eszköze lehet a gép- és csapágyhibák rezgésmérés alapú, egyszerő és gyors felderítésére. A VMI Viber X3™ 
ergonomikus és esztétikus kivitele mellett számos olyan mérési lehetıséggel rendelkezik, melyekkel a mőszer 
egyszerősége ellenére hathatós segítséget nyújt a géphibák azonosításához. Nagymérető kijelzıje kényelmes 
leolvasást biztosít, melyen egyszerre több rezgésparaméter is leolvasható. A VMI Viber X3™  infravörös detektorával 
hımérséklet mérésére is alkalmas, sıt, fejhallgatójával kiegészítve is segíti a géphibák meghatározását. A kedvezı 
árfekvéső VMI Viber X3™  tartozékként szállított rezgésérzékelıje egyéni mérési feladatnak megfelelıen cserélhetı, így 
a készülék például akár nyomásmérıként is használható. 

TULAJDONSÁGOK  

• Rezgésszint- és csapágyállapot-ellen ırzés  
• Könny ő, tenyérnyi méret ő készülék 
• Nagyméret ő, könnyen leolvasható LCD 
• Egyszer ő kezelhet ıség, megbízható m őködés 
• Rezgésmérés metrikus és angolszász egységben 
• Rezgésgyorsulás, -sebesség és -elmozdulás mérése 
• Csúcstól-csúcsig-, csúcs-, és RMS skálázás 
• Cserélhet ı érzékelı, állítható érzékenységgel 
• Többféle frekvencia-tartomány géphibák elkülönítésé re 
• Legnagyobb rezgéscsúcs frekvenciájának kijelzése 
• Csapágyhiba-elemzés gBC érték alapján 
• Standard, AA elemr ıl, akkumulátorról m őködtethet ı 
• Hımérséklet-mérés és csapágyhang-ellen ırzés 
• Magyar nyelv ő kézikönyvvel szállítva  

 

 KÖNNYŐ ÉS KOMPAKT GÉPÁLLAPOT -ELLENİRZİ 
A VMI Viber X3™  rezgésmérı készülék ergonomikus kivitele, egyszerő kezelhetısége, megje-lenítése és hosszú 
üzemideje az ipari karbantartók, üzemeltetık igényeit célozzák meg. 

 RÉSZLETESEBB ÁLLAPOTELLEN İRZÉS 
A VMI Viber X3™  készülék számos lehetıséget kínál a gép- és csapágyhibák elkülönítésére a  frekvencia-tartomány és 
a jel paraméterének kiválaszthatóságával, a legnagyobb rezgéscsúcsok megjelenítésével. 

 EGYSZERŐ KEZELHETİSÉG, KÖNNYŐ LEOLVASHATÓSÁG  
A VMI Viber X3™  néhány nyomógombjával egyszerő kezelhetıséget, készülékhez mérten nagy mérető, 
háttérvilágításos kijelzıje jó leolvasást ezzel együtt kényelmes munkavégzést biztosít. 

 SOKOLDALÚ BEÁLLÍTÁS ELEMZÉSEKHEZ  
A VMI Viber X3™  mőszerrel a rezgéseket többféle jellemzıje szerint értékelheti. A csúcs, csúcstól-csúcsig és effektív-
érték kijelzése nem csak metrikus (SI), de angolszász mértékegység szerinti kijelzésre is állítható. A mőszerhez BNC-
csatlakozón keresztül különbözı dinamikus érzékelı is csatlakoztatható, így alkalmassá tehetı más fizikai jellemzık 
(például nyomás) mérésére is. 

 CSAPÁGYÁLLAPOT -ELEMZÉSI FUNKCIÓ  
A VMI Viber X3™  külön mérési beállítás szerint gördülıcsapágyak állapotának ellenırzésére is alkalmas. A mért 
állapotra jellemzı ún. gBC értéke a fı rezgésérték kijelzése mellett jelenik meg. 
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Viber-X2 Viber-X3 



 ÚJ GENERÁCIÓS REZGÉSELEMZİ ÉS -ADATGYŐJTİ 
Az új generációs VMI Viber X5™  rezgéselemzı és -adatgyőjtı mőszer elıdei továbbfejlesztett képességeinek és 
mőszaki jellemzıinek köszönhetıen méltó utódja a népszerő EasyViber és EasyBalancer készülékeknek, felváltásukkal 
egyúttal a svéd VMI új zászlóshajója lett. A bevált elemzési funkciók és jellemzık a VMI Viber X5™  mőszerben további 
elınyökkel társulnak. A korszerő felépítés és forma mellett az elemzési funkciók kezelése nem csak a megszokott 
egyszerőséget, hanem a kor színvonalának megfelelı emelt szintő élményt tükröz. A VMI Viber X5™  mindazokkal az 
elemzési képességekkel rendelkezik, melyek hathatós elemzı eszközzé teszik professzionális és akár kezdı diagnosz-
ták számára is. Az ergonomikus és esztétikus megjelenés, a mostoha ipari igénybevételeknek ellenálló kivitel, a nagy-
mérető, színes kijelzıs megjelenítés megbízható, kényelmes használatú és idıtálló diagnosztikai eszközt, költségeinek 
és kockázatainak csökkentéséhez gyorsan megtérülı befektetést jelent karbantartók és diagnoszták részére egyaránt. 

TULAJDONSÁGOK  

• Sokoldalú és intuitív elemz ı funkciók 

• Szupergyors, nagy teljesítmény ő DSP 

• Nagyméret ő, színes TFT kijelz ı 

• Egyszer ő kezelhet ıség 

• Megbízható m őködés  

• Erıs, ellenálló kivitel 

• Tartozékok b ı választéka 

• Nyílt adatátvitel 

• Egy- vagy többfelhasználós szoftver 

• Magyar nyelv ő használati kézikönyv 

• Kiváló ár/teljesítmény jellemz ı 
 

 TOVÁBBFEJLESZTETT ELEMZÉSI FUNKCIÓK  
A VMI Viber X5™ rezgéselemzı és -adatgyőjtı mőszer szemléletes, 
intuitív kezelési felületen teszi elérhetıvé tovább-fejlesztett és még 
gyorsabb elemzési funkcióit. 

 
• Útvonal-alapú adatgy őjtés 

• Egy- vagy kétsíkú kiegyensúlyozás 

• Spektrum- és id ıjel-elemzés 

• Multiméter / folyamatjellemz ı-mérés funkció 

• Hosszú idej ő adatgy őjtés 

• Felfutás- és leállás-teszt 

• Orbit-elemzés 

• Csapágyállapot-elemzés 

• Amplitúdó- és fázis-mérés 

• Mozgásmodell-adatfelvétel támogatása 

• Burkológörbe-elemzés 

• Hımérséklet-mérés saját infra-detektorral 
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KOMPAKT HİKAMERA ÉPÜLETDIAGNOSZTIKÁHOZ  
KARBANTARTÁSHOZ , ELLENİRZÉSHEZ 
Az EasIR-9 sorozatának legújabb, továbbfejlesztett változata. A kézreálló 
EasIR-9 hıkamera a gépészeti és villamos karbantartók feladatain túl már 
épületek diagnosztikájára is alkalmas. Beépített felhasználóbarát 
szolgáltatásai, egyszerő kezelhetısége és sokoldalúsága kiváló gyakorlati 
használhatóságot eredményeznek: a hıképek készítése mellett digitális 
fényképek, sıt, képenként hangfelvételek is rögzíthetık a mérendı 
objektumok könnyebb azonosítása érdekében, míg helyszíni mérésnél 
lézermutató segít a forró pontok felkutatásában. A nagyobb pixeles és 
termikus felbontás mellett az EasIR-9 kedvezı árfekvéső hıkamera. 

TULAJDONSÁGOK  

• 384 x 288 felbontású, 50 Hz frissítés ő hıképek és h ıvideók  
• - 20 … + 250 °C (max. 1500 °C) mérési tartomány  
• 0,08 K hımérséklet-felbontás  
• Forrópont-kurzor és lézermutató  
• Négy pont, ill. felület egyidej ő értékelése  
• Hangriasztásos határértékjelzés  
• Beépített vizuális kamera  
• Intuitív menürendszer, gyors kezelés  
• Kompozit megjelenítés (h ıkép + fénykép)  
• Beépített hangrögzít ı (60 mp/kép)  
• Cserélhet ı SD-kártya (2 GB)  
• Ütésálló kivitel (2 m ejtés-teszt)  
• Mindössze 0,73 kg akkumulátorral  
• USB-csatlakozás, digitális h ıkép és él ıkép-rögzítés  
• Magyar menürendszer és PC-szoftver  

 

 KÖNNYŐ ÉS KOMPAKT HİKAMERA SZÉLESKÖRŐ FUNKCIÓKKAL  
Az EasIR-9 készülék kézreálló kivitele és funkciói pont az ipari karbantartók feladatainak hatékony ellátására lettek 
kitalálva. A beépített lézermutató segít a hıkép közepén látható - folyamatosan az aktuális hımérsékletével feltüntetett - 
mérıpont valódi helyét a céltárgyon azonosítani. Így gyorsan és tévedés mentesen megtalálhatók a problémás helyek. 

 HANGRIASZTÁS HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSE ESETÉN 
Az EasIR-9 az elıre beállítható hımérséklet-határérték túllépése esetén automatikus akusztikai riasztást ad. Így a gyors 
ellenırzések esetén sem kerülhetık el a veszélyesen forró pontok. 

 CSERÉLHETİ MEMÓRIA ADATOK MENTÉSÉRE 
Az EasIR-9 hıkamera a 4 GB kapacitással szállított SD-memóriára menti az adatokat, melynek cseréjével a 16 bites 
felbontású hıképek tárolásának így nincs korlátja. Minden fájl tartalmazhat a hıképen túl digitális fényképeket és akár 
60 másodperces hangfelvételt is a késıbbi azonosítás megkönnyítésére. 

 USB ADATLETÖLTÉS – KÖNNYEN ÉS GYORSAN 
A készülék csatlakoztatása a PC-hez rendkívül egyszerő, mivel az EasIR-9 plug-and-play kivitelő. Az USB csatolón 
pillanatok alatt tölthetık át hıképek, hangjegyzetek, illetve rajta keresztül rögzíthetık digitális hıképvideó-felvételek 
gyorsan változó folyamatokról. Az  EasIR-9 további elınye, hogy saját memóriájába is képes hıkép-videók tárolására. 

 INTUITÍV KIÉRTÉKELİ ÉS JELENTÉSKÉSZÍTİ PROGRAM 
Az EasIR-9 hıkamera tartozéka egy Windows-alapú szoftver, amely az utólagos képfeldolgozást, jelentések készítését 
és az adatok archiválását teszi lehetıvé. Használata könnyen elsajátítható, segítségével gyorsan megtekinthetık a 
mérési eredmények és automatizáltan elkészíthetık a jegyzıkönyvek. 
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