
E 975
PONTOS LÉZERES GÉPBEÁLLÍTÁS

SZENZÁCIÓS ÚJ PÁRHÚZÁMOSSÁG MÉRŐ - BEÁLLÍTÓ ELJÁRÁS

A  Damali  cég  új,  Easy-Laser®  E  975 műszer  mérőprogramjai  között  megtalálható  a 
forradalmian  ÚJ  ELJÁRÁSÚ  párhuzamosság  mérő/beállító  funkció,  mely  hengerek, 
görgők és egyéb gépszerkezetek (pl. megvezetések, sínek, tartóelemek) esetén hihetetlenül 
egyszerűvé teszi ezt az - egyébként időigényes és nagy odafigyelést igénylő - feladatot. 

Az új eljárás ismertetése

Az  Easy-Laser®  E  975 rendszerrel  végzett  párhuzamosságmérés/-beállítás  során  egy 
kombinált  mérőegységet  használunk,  mely  egy  E2 típusú  lézerérzékelőből  és  egy  E290 
típusú nagy pontosságú szintezőből áll. Először a lézeradóval létrehozott referenciasugarat a 
referenciahengerre elhelyezett mérőegységgel érzékeljük, ezután ugyanezt megismételjük a 
bemérendő hengeren - s máris megvan az eredményünk! Sőt: a henger ezennel folyamatos 
élő mérés mellett be is állítható!  Amennyiben a referenciasugár nem érne el (optikai takarás 
miatt)  minden mérendő hengert,  egy külön programlépésnek köszönhetően  át  is  helyez-
hetjük a lézeradót a referenciaadatok megtartása mellett!

Az eljárás elemei és elve

A műszer képernyő-kijelzései
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További funkciók és műszerjellemzők

A mérési eljárásokat az  Easy-Laser® E 975  az ergonomikus kezelése,  a részletes 3D-
ábrákkal, a vezeték nélküli  BlueTooth® kapcsolattal  és a folyamatos élő eredménykijelzés 
révén teszi könnyeddé.

A  mérési  eredményekről  rögtön  a  műszerben  (a  helyszínen,  PC nélkül)  készíthető  el  a 
vizsgálati  dokumentáció,  melyet  PDF-formátumú  jegyzőkönyvként  lementhető  (a  mérési 
adatokon túl) a műszer memóriájába vagy külső USB-memóriára. 

Az Easy-Laser® E 975  műszer képességei közül a következő funkciók szerepelnek:

 Párhuzamosság-mérés és -beállítás
 Egysíkúság és csavarodás mérések
 Derékszög és egyenesség mérések
 Bővíthetőség opciós kiegészítőkkel:

◦ tengelyvonal- és szíjhajtás-beállítás
◦ kardánok, gépcsoportok beállítása
◦ furatok és csapágyfészkek bemérése
◦ peremek oválitása, párhuzamossága
◦ vonalkód-azonosítás, paraméter-betöltés
◦ csapágyjáték-ellenőrzés, rezgésmérés

Beépített beállítóprogramok (nem teljes lista)

Párhuzamosság
hengerek, görgők mérése (ÚJ MÓDSZER)

Oldalhelyzet és szög
kétirányú ill.  dinamikus mérések

Körközépvonal
furatok, csapágyfészkek egyvonalúsága

Érték-kijelzés
akár 10 mérőfej egyidejű mérése

Félkör-középvonal
furatok és csapágyfészkek helyzetmérése

Hagyományos tengelyvonal
vízszintes gépek tengelyvonal beállítása

Orsóirány
orsók beállítása - forgás közben is!

EasyTurn tengelybeállítás
tengelyek beállítása +/-20°-os forgatással

Egyenesség
gépalapok, sínek, megvezetések mérése

Puha láb
gépek „háromlábúság”-ának felismerése

Derékszögűség
gépelemek derékszögűségének mérése

Kardánbeállítás
szög- és oldalirányú hiba kijelzése

Síklapúság
síklapúság és csavaródás mérése

Függőleges
függőleges és peremes gépek beállítása

Ovalítás
körkörösségtől való eltérés mérése

Gépcsoport
egymáshoz kapcsolt gépek beállítása

Perem síklapúsága
köralakú peremek síklapúságának mérése 

Rezgésmérő
gép- és csapágyrezgés mérése

Perem párhuzamossága
köralakú peremek párhuzamossága

Vonalkód
gépfelismerés, gyors adatbetöltés

További újdonságokért és az aktuális akciónkért nézze meg a weboldalunkat!  

PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft., H-1221 Budapest, Tanító u. 19/A.

Tel.: (1) 424-00-99    Fax: (1) 424-00-97    pim@pim-kft.hu    www.pim-kft.hu

http://www.pim-kft.hu/akciok-ujdonsagok
http://www.pim-kft.hu/gepgeometria-beallitok/easy-laser-e975-lezeres-parhuzamossag-beallito
http://www.pim-kft.hu/gepgeometria-beallitok/easy-laser-e975-lezeres-parhuzamossag-beallito

