
REZGÉSADATGYŰJTŐ ÉS 
VALÓSIDEJŰ 

ANALIZÁTOR

VEZETŐ HELY A 
REZGÉSELEMZÉSBEN

A  vb8™  adatgyűjtő  és  valósidejű  rezgéselemző  a  

legújabb  mérési  és  elemzési  technológiákat  ötvözi  

könnyed  kezeléssel,  funkcionális  bővítésekkel,  

mindezt  habkönnyű  és  az  ipari  igénybevételekkel  

szemben meglepően ellenálló műszerben.

GYORSABBAN, PONTOSABBAN, 
TÖBB CSATORNÁN – DSP-VEL
A  vb8™  a  hordozható  adatgyűjtők  között  páratlan 

képességű mintavételezésének köszönhetően egyedülálló 

hűséggel képes akár négy rezgésjel szimultán rögzítésére, 

DSP jelfeldolgozó processzora pedig kiemelkedő gyorsa-

ságot és pontosságot biztosít a rezgéselemzéshez.

Az  adatgyűjtés  gyorsítását  további  technikák  segítik, 

mellyel a rezgésellenőrzési feladatok még hatékonyabban 

végezhetők,  a  mérési  adatok  tárolásáról  pedig  nagy 

kapacitású és bővíthető memória gondoskodik.

• 24-bites 100 kHz sebességű mintavételezés biztosítja a 

jelfelvétel páratlan minőségét.

• DSP jelprocesszorral a mérési adatok valósidejű 

feldolgozása a teljes tartományban biztosított.

• Triaxiális rezgésérzékelővel az általános adatgyűjtési 

feladatok minden eddiginél gyorsabbak lehetnek.

• 6Pack™ adatgyűjtési mód az általános rezgéselemzés 

adatainak még gyorsabb rögzítésére.

• Az IEPE/ICP® -csatolású bemenetek biztosítják a külső 

zavarokkal szemben ellenálló mérést.

• Az 1GB belső memória USB-pendrive-val bővíthető.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK GYAKORLOTT 
REZGÉSELEMZŐKNEK

A  vb8™  a  műszerben  is  programozható  útvonal  alapú 

adatgyűjtés  mellett  kifinomult  beállítási  lehetőségekkel 

rendelkezik  speciális  adatgyűjtési  és  elemzési  feladatok 

ellátására.  Támogatja  a  szinkronizált  időjel-elemzést, 

hosszú időjel rögzítését, a kétcsatornás orbit-elemzést, 20 

különféle szűrővel a szelektív felvételt, az FFT- és demo-

dulációs- spektrumok képzését 12800 vonalig, a felfutás- 

és leállás-, a keresztcsatornás-, a struktúra-vizsgálatokat 

és  még  számos  különleges  mérési  eljárást,  valamint  a 

négy érzékelős, kétsíkú, fázisméréses kiegyensúlyozást.

MEGBÍZHATÓSÁG NAP MINT NAP

A vb8™ nagyméretű, hő kompenzált kijelzője a hideg téli 

napokon  is  tiszta  képet  ad,  akkumulátora  tíz  órán  át 

folyamatos üzemidőt nyújt. A készülék kis súlya egész nap 

kényelmes  használatot  biztosít,  robosztus  kivitele  pedig 

évekre megbízható, időtálló munkatárssá teszi.

FEJLESZTÉS, TUDÁS, TÁMOGATÁS

Diagnosztikai  rendszerének  hosszú  életét  biztosítja  a 

vb8™ öt évre terjedő garanciája és folyamatos fejlesztése. 

A felhasználók igényei,  a commtest  mérnökeinek ötletei, 

átgondolt  fejlesztései  mind  gyarapították  a  vb8™ és  az 

Ascent® tudását. A fejlesztések eredményeit Ön is folya-

matosan  élvezheti  –  a  professzionális  Ascent® elemző-

program  és  a  vb8™  belső  programjának  újabb  verzióit 

rendszeresen és ingyen letöltheti, használhatja.
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PRECÍZIÓS LÉZERES TENGELYVONAL- ÉS 
GÉPGEOMETRIA-BEMÉRŐ, BEÁLLÍTÓ MŰSZER

A Damali cég új, Easy-Laser® E 710 műszere a legújabb technológiák alkalmazásának, számos gépbemérő- és -beállító 
funkciónak, gépdiagnosztikai képességének köszönhetően a karbantartási készülékek piac talán leggazdaságosabb és 
leghatékonyabb munkaeszköze. Az Easy-Laser® E 710 a már hagyományos tengelyvonal-beállítási funkciók széles köre 
mellett képes szíjtárcsák beállítására, gépgeometria-bemérésre, csapágyhézag ellenőrzésére, sőt, rezgésdiagnosztikai 
mérések elvégzésére. Az Easy-Laser® E 710 beépített funkciói a gépdiagnosztika és beállítás új koncepcióját testesítik 
meg: a műszerben rendelkezésre áll  minden funkció az teljes gépegység állapotfelmérésére,  az alap,  a puha-láb,  a 
csapágyjáték és rezgésszint  ellenőrzésére,  a gépegység geometriájának bemérésére és a szükséges gépbeállítások 
elvégzésére, s végül helyszíni, elektronikus, PDF-formátumú dokumentálására.

• Teljes funkcionalitás méréstől dokumentálásig
• Tengelyvonal- és szíj-beállítás funkciók
• Alapcsavarodás- és egyenesség-mérések
• Csapágyjáték-ellenőrzés
• Rezgésmérés gépállapot-ellenőrzésre
• Kettős lézer a pontos mérésekhez
• Vezetéknélküli BlueTooth® kapcsolat
• Ergonomikus kezelés, 3D kijelzés
• Gyors indulás, pozíció-független mérés
• Megszakításmentes mérés EndurioTM technikával
• Helyszíni elektronikus, PDF-formátumú jelentés
• Vonalkódos azonosítás, gyors paraméter-betöltés
• 2 év garancia, 48 órán belüli támogatási opció
• Magyar nyelvű kézikönyv

EGYSZERŰ, GYORS, 
PONTOS LÉZERES 

GÉPBEÁLLÍTÁS
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