
PRECÍZIÓS LÉZERES TENGELYVONAL-
ÉS GÉPGEOMETRIA-BEMÉRŐ,
GÉPBEÁLLÍTÓ MŰSZERCSALÁD

A Damali cég új,  Easy-Laser® E-sorozat műszerei a legújabb technológiák alkalmazásának, számos gépbemérő- és 
-beállító  funkciónak,  3D-s  ábrázolásnak  és  gépdiagnosztikai  képességének  köszönhetően  a  leghatékonyabb 
karbantartási  készülékek  közé  sorolandók.  Az  Easy-Laser®  E-sorozat  tagjai  között   hagyományos  tengelyvonal-
beállítási  funkciókkal  rendelkező  műszerek  és  átfogó  gépgeometria-bemérésre  alkalmas  rendszerek  egyaránt 
megtalálhatók. Mindegyikre jellemző, hogy szinte számtalan kényelmi funkcióval és igen szemléletes 3D-s ábrákkal segíti 
a  mérést  és  beállítást,  lehetőség  van  élő  (folyamatos)  beállítási  kijelzésre,  csapágyhézag  ellenőrzésére,  sőt,  még 
rezgésdiagnosztikai mérések elvégzésére is. Az Easy-Laser® E-sorozat műszerek beépített funkciói a gépdiagnosztika 
és beállítás új koncepcióját testesítik meg: a műszerben rendelkezésre áll minden funkció a gépegység geometriájának 
bemérésétől,  a  szükséges  gépbeállítások  elvégzésén  keresztül  a   gépegység  állapotfelmérésig  (pl.  puha-láb, 
csapágyjáték és rezgésszint ellenőrzés), s végül a helyszíni, elektronikus, PDF-formátumú dokumentálására is.

 Teljes funkcionalitás méréstől dokumentálásig

 Kettős lézer a pontos mérésekhez

 Megszakításmentes mérés EndurioTM technikával

 Helyszíni elektronikus, PDF-formátumú jelentés

 Vezetékes és vezeték nélküli (BlueTooth®) kapcsolat

 Ergonomikus kezelés, szemléletes 3D kijelzés

 Tengelyvonal- és szíj-beállítás funkciók

 Tengelyvonal-beállítás akár csak 2x20°elfogatásból

 Alapcsavarodás- és egyenesség-mérések

 Csapágyjáték-ellenőrzés

 Rezgésmérés gépállapot-ellenőrzéshez

 Típustól/felszereltségtől függően gépgeometriai mérések

 Vonalkódos azonosítás, gyors paraméter-betöltés

 Magyar nyelvű kézikönyv
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Easy-Laser® E-sorozat  mérőprogramjai (készüléktípustól függően)

 Program Program leírása

Tengelyvonal
9-12-3

vízszintes elhelyezésű gépek tengelyeinek és tengelykapcsolóinak beállítása a hagyományos 
„9 - 12 - 3 óra” módszerrel

Puha láb vízszintes gépek helyes rögzítésének ellenőrzése, a „háromlábúság” felismerése

EasyTurn™
vízszintes elhelyezésű gépek tengelyeinek és tengelykapcsolóinak beállítása már csupán 
kétszeri 2 x20°-os forgatás alapján, tetszőleges forgásszögtől kezdve

Függőleges függőleges és peremes gépek tengelyeinek és tengelykapcsolóinak beállítása

Kardánhajtás szöghibák és oldalirányú eltérések kijelzése kardános gépek esetén

Gépcsoport lehetőséget biztosít több egymásra kapcsolt gép együttes beállításához 

Oldalhelyzet 
és szög

kijelzi a tengelyek párhuzamossági és szöghibát, egy- és kéttengelyű mérőegységekhez, 
valamint dinamikus mérésekhez is alkalmazható

Értékek
legfeljebb 4 sorba kapcsolt egy- ill. két-tengelyű mérőegység élő (Online-) kijelzése, pl. 
dinamikus vagy síklapúság mérésekhez

Rezgésmérő
rezgéssebesség-mérés "mm/s" egységben ISO10816-3 szerint, valamint csapágyállapot-
jelzés "g" egységben (opciós rezgésérzékelővel mérve)

Szíjbeállítás szíj- és lánchajtások tárcsainak beállítása (opciós BTA-érzékelővel)

Egyenesség
gépalapok, tengelyek, gépelemek, furatok, sínek, megvezetések mérése legfeljebb 150 
mérőpont figyelembevételével

Síkhelyesség
gépalapok, gépasztalok, gépelemek síklapúságának mérése max. 300 mérő- és 3 
tetszőleges referenciapont figyelembevételével

Derékszög gépek, berendezések, gépalapok, állványok stb. derékszögűségének mérése

Orsóirány
pl. szerszámgépek, fúróautomaták orsóinak iránybeállítására. A mérés forgás közben is 
lehetséges!

Körközép
(2 pont)

furatok, csapágyfészkek egyvonalúságának mérése (2-pontos módszer)

Félkör-közép
(3 pont)

furatok és csapágyfészkek helyzetének mérése szétszerelt gépeken (3-pontos módszer)
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 Program Program leírása

Körközép
(4 pont)

furatok, csapágyfészkek egyvonalúságának mérése (4-pontos módszer)

Félkör-közép
(többpontos)

furatok és csapágyfészkek helyzetének mérése szétszerelt gépeken (többpontos módszer)

Ovalitás
körkörösségtől való eltérés nagy pontosságú mérése és dokumentálása (tetszőleges számú 
mérőponttal)

Perem 
síklapúság

köralakú peremek síklapúságának mérése legfeljebb 5 rádiuszon rádiuszonként 180 
mérőpont alapján

Perem pár-
huzámosság

köralakú peremek párhuzamossága (egymáshoz képest)

Könnyű frissítés és kiegészítés
Érdemes még megjegyezni, hogy az  Easy-Laser® E-sorozat  műszerei 
belső  szoftvere  könnyen  frissíthető  (internetről,  USB-ről),  funkciói  pedig 
kiegészítő  tartozékokkal  az  aktuális  mérési/beállítási  igényeinek 
megfelelően  bővíthetők.  Az  alábbi  összeállítás  példázza  a  tartozékok 
választékát.

  Gépgeometria-ellenőrző tartozékok

D22 forgó lézer            D46 prizma    D75 furathelyzetmérő D47 tokmánylézer

 EasyLink   Archiváló és dokumentáló PC-szoftver

További  adatarchiválási  és  dokumentálási  igények  kiszolgálása  érdekében  a  műszerekhez  szállított  EasyLink  PC-
szoftver áll rendelkezésre. 3D-ábrázolással, számtalan paraméter-állítási lehetőséggel szinte minden feladatra optimális 
megoldást kínál.
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