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A műszerek,  érzékelők és tartozékok kínálata  nagyon gyorsan fejlődik.  Cégünk termékpalettája  is 
folyamatosan megújul, hogy mindenkor az ügyfeleink igényeinek maximálisan megfelelő termékeket 
(és szolgáltatásokat)  kínálhassuk.  Elsődleges  szempont  a műszerek  megbízhatósága és korszerű 
funkcionalitása, de nem utolsó sorban az ár/érték aránya is. Az alábbiakban néhány kiemelkedő - 
2014 tavaszi - újdonságra hívjuk fel a figyelmüket:

Rezgésmérők, rezgésanalizálók, adatgyűjtők

ROZH RH711
egycsatornás, robbanásbiztos műszer
hőmérsékletmérésre, rezgésadatgyűjtésre,
12800 vonalas spektrummal-felbontással,
egysíkú dinamikus egyensúlyozó funkcióval

ROZH RH802
kétcsatornás rezgésadatgyűjtő műszer
sokoldalú gép- és csapágyelemző funkciókkal, 
12800 vonalas spektrummal-felbontással,
kereszt-korreláció és rezonanciakereső funkcióval,
kétsíkú dinamikus egyensúlyozó funkcióval

ROZH MRS3000
professzionális rezgésdiagnosztikai 
PC-szoftver ROZH gépanalizálókhoz
- hosszú időjelek részletes analízise
- cepstrum (spektrum spektruma)
- burkológörbe (pl. csapágyanalízishez)
- vízesés-spektrum ábrázolás
- kereszt-korrelációs spektrum
- 2- ill. 3-dimenziós spektrum (hologram)
- tengelyrezgés orbit-ábrázolása
- teljes spektrum (Full spektrum)
- Nyquist-ábra, polárábra
- kaszkád-ábbrazolás
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Lézeres tengelyvonal-beállítók

ALiSENSOR  ®   ShaftLaser  
3D-s lézeres tengelyvonal-beállító
iPhone®,.iPod®, iPad® készülékhez
BlueTooth vezeték nélküli kommunikációval,
2 x 20° elfordulás alapú  korrekciószámítással,
élő helyzetkijelzéssel részletes 3D-ábrákkal,
tolerancia-ellenőrzéses beállítás-minősítéssel,
azonnali fényképes jegyzőkönyvezéssel

Gépgeometria mérőrendszerek

ALiSENSOR  ®   Level  
3D-s gépszintező/gépbeállító
iPhone®,.iPod®, iPad® készülékhez
BlueTooth vezeték nélküli kommunikációval,
azonnali fényképes jegyzőkönyvezéssel,
a következő képességekkel:
- egyenesség mérés
- függőlegesség mérés
- síklapúság mérés
- orsóirány mérés
- peremek mérése
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BlowerDoor épület légtömörség-mérő rendszer

Tulajdonságok

    * könnyen szállítható, egyszerűen kezelhető
    * szabályozott, nagy teljesítményű ventilátor
    * széles körű alkalmazhatóság (35 m3/h ... 7800 m3/h)
    * univerzális szerelőkeret, sok tartózék
    * 4-csatornás nyomásmérő/regisztráló (APT)
    * regisztráló/kiértékelő PC-szoftver (TECLOG)
    * EN 13829 szabványnak megfelelő rendszer

Alkalmazási területek

Épületszivárgások, tömörtelenségek felderítése

    * nyílászárók (zárás, falillesztés)
    * épület-elemek légzáró illesztése
    * hőtágulási hézagok tömítése
    * tetőtér-beépítések illesztése
    * gőz- és párazáró fóliák illesztése
    * szellőztető rendszerek tömörsége

Légcsereszám meghatározása

    * EN 13829 szabványnak megfelelő mérés
    * vákuumos vagy túlnyomásos mérés
    * többcsatornás szimultán nyomásregisztrálás

Felhívjuk a tisztelt figyelmét az MMK által akkreditált tanfolyamainkra is:

• 2014 március 05.
Épület-termográfia elmélete és gyakorlata

• 2014 március 20.
Siklócsapágy-diagnosztika e  lmélete és gyakorlata  

• 2014 március 25. - 2014 március 27.
Háromnapos rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam

• 2014 április 03.
Rezonanciák felfedezése és kiküszöbölése 

• 2014 április 24.
Aktív termográfia elmélete és gyakorlata 

• 2014 május 06. - 2014 május 08.
Háromnapos termográfiai alaptanfolyam

• 2014 május 15.
Lézeres gépbeállítás elmélete és gyakorlata 

• 2014 május 22.
Épülettermográfia elmélete és gyakorlata 

• 2014 május 29. 
Gépállapotfelmérés szélessávú rezgésméréssel 

További újdonságokért, tanfolymokért nézze meg a weboldalunkat!
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