
REZGÉSMÉRŐK,
GÉPELEMZŐ MŰSZEREK

NAGY VÁLASZTÉKBAN

Minőségi rezgésmérők és adatgyűjtők az ország legszélesebb választékával:

VMI Viber-A+
egycsatornás rezgésmérő kéziműszer 
géprezgés /ISO 10816/ és csapágyállapot mérésere

VMI Viber-  X1
egycsatornás rezgésmérő kéziműszer, 
több frekvenciatartományú gép- és csapágyrezgés mérése

VMI Viber-  X  2
egycsatornás rezgésmérő kéziműszer, 
szabadon állítható frekvenciatartományú gép- és csapágyrezgés mérése

VMI Viber-X3
egycsatornás rezgés- és zajmérő, adatgyűjtő kéziműszer,
állítható tartományú rezgés/zajmérés, infra-hőmérsékletmérés

VMI X-ViberPro
rezgésmérő/spektrumanalizáló és mérőutas adatgyűjtő
hőmérséklet-, fordulatszám- és rezgésmérés + kiegyensúlyozás

MainTech CXM   
kétcsatornás mérőutas rezgésadatgyűjtő
spektrumelemzés, kétsíkú kiegyensúlyozás

VMI Viber-  X  5
két- ill. négycsatornás, professzionális adatgyűjtő
magas szintű gép- és csapágyrezgés elemzés,
kétsíkú kiegyensúlyozás, hőmérsékletmérés
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GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉSEK
GÉPREZGÉS-DIAGNOSZTIKAI

SZAKMAI TANFOLYAMOK

Gép- és csapágyállapot elemzési tudást a következő tanfolyamainkon szerezhet:

Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam Gépállapotfelmérés (10816) 
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - szélessávú rezgésszintmérés diagnosztikai
- gyakorlati mérések, próbapados kísérletek     alkalmazásának elmélete és gyakorlata

Dinamikus kiegyensúlyozás Lézeres gépbeálltás 
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- gépi és helyszíni dinamikus egyensúlyozás - lézeres gépgeometriai mérés és beállítás
  többféle módszer elmélete és gyakorlata   - elméleti háttere és ipari gyakorlata

Gépmozgás animáció Rezonanciakeresés
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- modellalkotás, adatgyűjtési módszerek - rezonancia jelentősége, kimutatása
- elméleti alapok és gyakorlati alkalmazás   - többféle módszer elmélete és gyakorlata

Jöjjön el! Szeretettel üdvözöljük a résztvevők között!
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PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
GÉPDIAGNOSZTIKA, GÉPBEÁLLÍTÁS

DINAMIKUS KIEGYENSÚLYOZÁS

Szakértői gépdiagnosztikai és professzionális gépbeállítási szolgáltatásokat nyújtunk:

Professzionális gépdiagnosztikai szolgáltatás
- szivattyúk, ventilátorok, gyártógépek, megmunkálóközpontok, turbinák
- gépátvételi, karbantartás-előkészítő és javítás-ellenőrző mérések
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Üzemi gépmozgás és gépdeformációs felmérés
- komplex gépszerkezetek, alátámasztások, csövezések felmérése
- gyengülések, törések, túlzott deformációk látványos kimutatása
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Precíziós lézeres tengelyvonal-beállítás
- szivattyúk, ventilátorok, gyártógépek, megmunkálóközpontok, turbinák
- nagy pontosságú beállítás professzionális 3D-s mérőeszközzel
- nemesacél hézagoló lemezekkel, részletes jegyzőkönyvvel

Sokoldalú   lézeres gépgeometria-mérés és -beállítás
- esztergák, marógépek, megmunkálóközpontok, egyéb gyártógépek
- nagy pontosságú beállítás professzionális 3D-s mérőeszközzel
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

P  ontos helyszíni és gépi forgórész-kiegyensúlyozás
- szivattyúk, ventilátorok, darálók, főorsók, egyéb forgórészek
- nagy pontosságú egy- ill. kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozása
- előzetes géprezgés-ellenőrzéssel, részletes jegyzőkönyvvel

Üzem-közbeni (bontás nélküli) villanymotor-diagnosztika
- aszinkron villanymotorok helyszíni - bontás nélküli - vizsgálata
- villamos hibák egyértelmű felderítése és dokumentálása
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Sűrített levegő és gázrendszerek szivárgáskeresése
- gáz- és gőzrendszer toldásai, illesztései, csövei ellenőrzése
- mérések professzionális parabolás ultrahang-detektáló műszerrel
- szakszerű jegyzőkönyvvel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Takarítson meg időt és pénzt szolgáltatásaink igénybevételével!
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