
REZGÉSMÉRŐ, GÉPELEMZŐ,
KIEGYENSÚLYOZÓ ÉS 

GÉPBEÁLLÍTÓ MŰSZEREK

Rezgésmérők, rezgésanalizálók, adatgyűjtők

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

TPI STM 9080 
egycsatornás rezgésmérő-spektrumanalizáló műszer géprezgés,

csapágyállapot és fordulatszám mérésere, valamint frekvenciasávos
rezgésértékelésre (egyensúlyozatlanság, tengelybeállítási hiba, lazaság)

VMI Viber-X5 
két- ill. háromcsatornás professzionális géprezgés-analizáló
és útvonalas adatgyűjtő műszer, beépített lézeres fordulatszám-
mérővel és hőmérséklet-érzékelővel, magas szintű időjel- és 
spektrumelemzéssel, kétsíkú egyensúlyozási képességgel

Egyensúlyozó műszerek

MaintTech CX-Balancer   
kétcsatornás rezgésmérő, professzionális tudású 

kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozó kéziműszer sok 
kényelmi szolgáltatással, strapabíró kivitelben

Lézeres tengelybeállítók

Easy-Laser E420
kábel nélküli lézeres 3D-s tengelybeállító műszer
puha láb felismeréssel, 2x20° forgatású kalkulációval, 
hőtágulás-kompenzációval, élő korrekció-kijelzéssel, 
nagy belső memóriával, PC-szoftverrel

Szivárgás-kereső műszerek

Hilger&Kern LeakDetect 
ultrahang-detektáláson alapuló gázszivárgás-kereső

kézre-álló kivitel, hajlítható és parabola-antennás érzékelővel 

További akciós műszerekért látogasson el weboldalunkra!
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STRAPABÍRÓ HŐKAMERÁK
IPARI / VILLAMOS BERENDEZÉSEK

ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSÉHEZ

Ipari és villamos berendezések termográfiai ellenőrzése

Kézreálló, 50 Hz képfrissítésű, strapabíró mobil hőkamerák akciós áron!
Miért 50 Hz? A fényképezéssel kapcsolatosan ismert tény, hogy csak egy nyugodt kezű fényképész képes
még 1/60-as zársebesség (=60Hz) mellett is bemozdulás nélküli fényképek készíteni állvány nélkül. Mi
ügyesség kell  akkor ahhoz, hogy egy 15 Hz-es vagy akár csak 9 Hz-es hőkamerával kézben tartva
bemozdulatlan hőképeket rögzítsünk! Ehhez akár 30 ... 40 ms-on keresztül mozdulatlanul kellene tartanunk a
hőkamerát, ami teljes képtelenség. Kézből tehát csak olyan hőkamerákkal lehet biztonságosan bemozdulás-
nélküli hőképeket készíteni, melyek legalább 50 Hz képfrissítéssel rendelkeznek.

Villamos és ipari berendezések termográfiai felméréséhez még néhány további tulajdonságot is célszerűnek
tartjuk kiemelni: a szükséges geometriai felbontás eléréséhez lehessen megfelelő optikákat kapni hozzá, leg-
jobb ha cserélhetőek is. Legyen ezen túl fénykép és hőkép egymásra vetített (ún. kompozit) képmegjelenítés,
kézreálló  (de  strapabíró)  kivitel,  könnyű (lehetőleg automatikus)  fókuszálás,  hőkép és  hőképsorozatok
tárolása kivehető memóriakártyán és könnyen cserélhető - bárhonnan beszerezhető -  standard típusú
akkumulátoros táplálás. Az EasIR hőkamerák mindezt nyújtják - akciós áron már nettó 465.000 Ft-tól!

A hőkamerás mérésekhez szükséges tudást a következő termográfiai tanfolyamokon szerezheti:

  Termográfiai alaptanfolyam Ipari és villamos termográfia
  - professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
  - átfogó elmélet, többféle alkalmazás - ipari és villamos berendezések mérései
  - gyakorlati mérések, kísérletek   részletes elmélete és gyakorlata

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A 
Telefon: (1) 4240099  *  Telefax: (1) 4240097  *  e-mail: pim@pim-kft.hu  *  www.pim-kft.hu

http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/villamos-es-ipari-berendezesek-termografia-1-napos
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas-tovabbkepzes/termografiai-alaptanfolyam-3-napos
http://www.pim-kft.hu/hordozhato-hokamerak/guide-easir-2-4
http://www.pim-kft.hu/hordozhato-hokamerak/guide-easir-9


PROFESSZIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
GÉPDIAGNOSZTIKA, GÉPBEÁLLÍTÁS

KIEGYENSÚLYOZÁS, TERMOGRÁFIA

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

Pontos 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

Professzionális termografiai felmérések/szakértések
- ipari és villamos berendezések állapotának hőkamerás felmérése
- alapos, szakszerű munkavégzés professzionális mérőeszközzel
- szakértői véleménnyel, üzemeltetői és karbantartási javaslatokkal

Fenti témákkal kapcsolatos tanfolyamainkért látogasson el weboldalunkra!
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