
Szállítási sérülés? Ismeretlen környezeti behatások?

A svájci gyártmányú MSR miniatűr-adatrögzítő készülékcsalád megoldást kínál erre.
Különösen kis méretüknek, súlyuknak és hatalmas adatkapacitásuknak köszönhető-
en alkalmasak szállítmányokat ért behatások (pl. rezgés, páratartalom, hőmérséklet,
nyomás,  fényerő)  naplózására  -  akár  hónapokig.  Strapabíró  burkolatuknak  révén
ipari környezetben is megállják a helyüket, ugyan úgy, mint járműveken vagy labori
körülmények között. Kivitelük, felszereltségük pedig egyedileg konfigurálható!

MSR 145 WD

• Több mint 1 millió mért  
    érték tárolása
• Könyvjelző beállítása,
    start/stop funkció
• OLED kijelző
• Lítium-polimer akku 
    (260 / 900 mAh)
• Csatlakozás: USB
• Bluetooth-adatátvitel
• MSR SmartCloud
    felhő-szolgáltatás
• Méret / súly: 
   57 x 35 x 25 mm, kb. 62 g

MSR 165

• Több mint 2 millió mért
      érték tárolása
• 3-tengelyű digitális
      gyorsulásmérő 
      (13 bit felbontással) 
• Működési tartomány:
      ±15 g / ±200 g, 
      -20... +65 °C
• Tárolási sebesség: 
      1600/s-ig (±15%)
• Lítium-polimer akku 
      900 mAh (USB töltő)
• Csatlakozás: USB
• Méret / súly:
      39 x 23 x 72 mm, kb. 69 g

MSR 255

• Akár 5 különböző szenzorral
• 4 hozzáadott analóg
       bemenettel
• LCD kijelzővel (4 soros)
• Választható hőmérséklet,
       relatív páratartalom, fény
       légnyomás, 3-tengelyű
       gyorsulásmérő
• Gyorsulásértékek 3200 Hz-ig
• Tárolás:
       1/s -1/12h (gyorsulás 3200/s)
       1/s -1/12h (gyorsulás 50/s)
• Lítium-polimer akku 

2300 mAh (USB töltő)
• 3 színű LED jelző
       adatrögzítés / riasztás / töltés
• Csatlakozás: USB (Mini-B)
• Méret / súly:

78 x 62 x 38 mm, kb. 222 g

Sokoldalú PC szoftveres támogatás
Minden  adatrögzítőhöz  a  gyártó  által  fejlesztett,  sokoldalú  adatmegjelenítő  és
adatelemző szoftver tartozik mellyel exportálhatja adatait pl. MS Excel, MATLAB. 

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., 1221 Budapest, Tanító u. 19/A.
tel.: 424-00-99  fax: 424-00-97  pim@pim-kft.hu  www.pim-kft.hu  www.termokamera.hu

Svájci adatgyűjtő sorozat

http://www.pim-kft.hu/
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/sokcsatornas-merorendszerek/msr-145wd
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/sokcsatornas-merorendszerek/msr-165
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/sokcsatornas-merorendszerek/msr-255


Kétcsatornás mérőút-alapú rezgésmérő/analizáló műszer
kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozó képességgel

 strapabíró, ipari kivitelű kétcsatornás műszer

 mérőutas adatgyűjtés azonnali értékeléssel

 rezgésanalízis (forgásfrekvencia és 

első/második harmonikusának értéke)
 12800 vonalas rezgés-spektrumelemzés

 rezgésamplitúdó és fázisszög mérése

 csapágyállapot mérése / burkológörbe-elemzés

 felfutás/leállás mérések rezonanciakereséséhez

 opció: kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás

sok segédfunkcióval, grafikus kijelzéssel
 könnyen kezelhető, magyar menürendszer

 USB 2.0 adatátvitel számítógépre

 akkumulátoros táplálás

A CXM-Analyzer rezgésmérési frekvenciatartománya a mérendő gépek sokféleségének teljes
lefedése érdekében a 0,5 ... 12.800 Hz tartományt öleli át, a forgásjeladó is igen széles tarto-
mányban - 120 ... 60.000 f/p - alkalmas fordulatszám és fázisszög mérésére. A kiegyensúlyo-
zatlanság, a tengelybeállítási hiba vagy a mechanikai lazaság jelenlétének és azok arányának
könnyű felismerése érdekében a műszer beépített  analízisfunkcióval  rendelkezik,  mely  már
mérés közben kijelzi  a  forgásfrekvencia  és  az  első  két  harmonikusának  rezgésértékét.  (Ez
alapján pedig könnyen eldönthető, hogy például érdemes-e kiegyensúlyozni vagy sem.)

Adatgyűjtés, rezgésmérés és spektrumelemzés

Adatgyűjtés mérési útvonallal

Több mérőút tölthető be egyszerre.
A  mérőúton  szereplő  mérőpontok
szöveges  elnevezéssel  és  a  régi
adatok  felidézésével  jelennek  meg.
A nem rögzítendő pontok egyszerűen
átugorhatók. A mérőutas adatgyűjtés
során  rögzítendő  spektrumok  akár
mérőpontonként  is  különböző  frek-
venciatartományokra  és  felbontá-
sokra  (max.  6400  vonalra)  progra-
mozhatók. 

Az új adatok rögzítése közben máris
megtörténik  a  határérték  túllépés
vizsgálat és a megfelelő riasztás. 

Az adatok rögzítése után a műszer automatikusan
továbblép  és  szövegesen  kijelzi  a  következő  mérő-
pontot.  A  korábban  tárolt  mérések  pedig  könnyen
visszanézhetők, kurzorokkal elemezhetők.
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CXM-Analyzer
Kétcsatornás rezgésadatgyűjtő

http://www.pim-kft.hu/
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/gep-es-csapagydiagnosztika/kezimuszerek/mainttech-cxm
http://www.pim-kft.hu/termekkinalat/gep-es-csapagydiagnosztika/pc-szoftverek/mainttech-cxspectra


SZAKMAI OKTATÁS
negyed évszázad ipari
tapasztalat alapján

Gép- és csapágyállapot elemzési tudást tanfolyamainkon szerezhet:

Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam Gépállapotfelmérés (ISO 10816)
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - szélessávú rezgésszintmérés
- 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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http://www.pim-kft.hu/
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/rezgesdiagnosztika-alap
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/gepallapot-felmeres
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/lezeres-gepbeallitas
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/dinamikus-egyensulyozas
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/rezonancia-kereses
http://www.pim-kft.hu/szakmai-oktatas/gepmozgas-animacio

