
 

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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REZGÉSMÉRİ MŐSZER SOKOLDALÚ BEÁLLÍTÁSI LEHET İSÉGGEL 
A VMI Viber X2™  egy kézreálló kompakt rezgésmérı, amely egyszerő kezelésével karbantartók és üzemeltetık 
megbízható eszköze lehet a gép- és csapágyhibák rezgésmérés alapú, egyszerő és gyors felderítésére. A VMI Viber 
X2™ ergonomikus és esztétikus kivitele mellett számos olyan mérési lehetıséggel rendelkezik, melyekkel a mőszer 
egyszerősége ellenére hathatós segítséget nyújt a gép- és csapágyhibák azonosításához. Nagymérető, háttérvilágítá-
sos kijelzıje kényelmes leolvasást biztosít, melyen egyszerre több rezgésparaméter is leolvasható. A kedvezı 
árfekvéső készülék tartozékként szállított rezgésérzékelıje egyéni mérési feladatnak megfelelıen cserélhetı, így a VMI 
Viber X2™  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 
• Csapágyhiba-elemzés biztosítása 
• Standard, AA elemr ıl, akkumulátorról m őködtethet ı 
• Állítható automatikus kikapcsolás 
• Magyar nyelv ő kézikönyvvel szállítva  

 

 KÖNNYŐ ÉS KOMPAKT REZGÉSMÉRİ 
A VMI Viber X2™  rezgésmérı készülék ergonomikus kivitele, egyszerő kezelhetısége, megje-lenítése és hosszú 
üzemideje az ipari karbantartók, üzemeltetık igényeit célozzák meg. 

 RÉSZLETESEBB ÁLLAPOTELLEN İRZÉS 
A VMI Viber X2™  készülék számos lehetıséget kínál a gép- és csapágyhibák elkülönítésére a  frekvencia-tartomány és 
a jel paraméterének kiválaszthatóságával. 

 EGYSZERŐ KEZELHETİSÉG, KÖNNYŐ LEOLVASHATÓSÁG  
A VMI Viber X2™  néhány nyomógombjával egyszerő kezelhetıséget, készülékhez mérten nagy mérető, 
háttérvilágításos kijelzıje jó leolvasást ezzel együtt kényelmes munkavégzést biztosít. 

 SOKOLDALÚ BEÁLLÍTÁS ELEMZÉSEKHEZ  
A VMI Viber X2™  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 X2™  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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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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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 REZGÉSMÉRİ KARBANTARTÁSHOZ , ELLENİRZÉSHEZ 
A VMI Viber  egy kézreálló kompakt rezgésmérı, amely egyszerő 
kezelésével karbantartók és üzemeltetık megbízható eszköze lehet a 
géphibák egyszerő és gyors felderítésére. Ergonomikus és esztétikus 
kivitele mellett számos olyan mérési lehetıséggel rendelkezik, melyekkel 
a mőszer egyszerősége ellenére hathatós segítséget nyújt a hibák 
azonosításához. A VMI Viber  nagymérető kijelzıje kényelmes leolvasást 
biztosít, melyen egyszerre több rezgésparaméter is leolvasható. A 
kedvezı árfekvéső készülék tartozékként szállított érzékelıje egyéni 
mérési feladatnak megfelelıen cserélhetı. A mőszerhez részletes, 
elemzési hátteret is bemutató magyar nyelvő kézikönyvet adunk. 

TULAJDONSÁGOK  

• Könny ő, mobiltelefon 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 

különleges gépek méréséhez  
• Többféle frekvencia-tartomány géphibák elkülönítésé re 
• Csapágyhiba-elemzés biztosítása  
• Standard, AA elemr ıl, akkumulátorról m őködtethet ı 
• Magyar nyelv ő kézikönyvvel szállítva  

 

 KÖNNYŐ ÉS KOMPAKT REZGÉSMÉRİ 
A Viber rezgésmérı készülék kézreálló kivitele és funkciói ipari karbantartók, üzemeltetık igényeit célozza meg. Kis 
mérete, leheletnyi súlya egész napos alkalmazás mellett is kényelmes használatot biztosít. Hosszú üzemideje 
alkalmassá teszi rendszeres, átfogó ellenırzı mérések kivitelezésére is.  

 EGYSZERŐ KEZELHETİSÉG, KÖNNYŐ LEOLVASHATÓSÁG  
A készülék két nyomógombjával egyszerő menün keresztül gyorsan beállítható a mért rezgések frekvencia-tartománya, 
kijelzési módja az elemzésnek megfelelıen. A jó leolvasást biztosító nagymérető kijelzın az elem állapotának 
kijelzésén túl két fı rezgésparaméter jelenik meg. 

 SOKOLDALÚ BEÁLLÍTÁS ELEMZÉSEKHEZ  
A Viber kézimőszer két nyomógombjával egyszerően, gyorsan beállíthatja a mőszer paramétereit, megadhatja a 
kijelzési módokat, mellyel a rezgéseket többféle jellemzıje szerint értékelheti. A mőszerhez BNC-csatlakozón keresztül 
többféle, ICP-táplálású érzékelı csatlakoztatható. 

 REZGÉSVIZSGÁLAT CSAPÁGYVIZSGÁLATI KÉPESSÉGGEL 
A Viber mőszer a rezgések jellemzıinek különbözı megjelenítésével csapágyak vizsgálatára is alkalmas. A csapágyak 
károsodási folyamatának megfelelıen például a rezgésgyorsulás csúcsértékének vagy az effektív és a csúcsérték 
viszonyának elemezhetı a csapágyállapot. 

 KIS MŐSZER KOMPLETT CSOMAGBAN  
A Viber mőszerhez minden olyan tartozék leszállításra kerül, amivel azonnal alkalmazhatóvá válik. A hordtáskában 
együtt szállított, mőködést biztosító akkumulátorok feltölthetık a mellékelt töltı készülékkel, a méréseket megbízható 
rezgésszenzorral lehet elvégezni, az elemzések és mérések kivitelezésében magyar nyelvő kézikönyv segít.  
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