Seznámení s našimi produkty?

Snadné = Easy!

www.easylaser.com

Generace
– doba nezávislosti!

Všechny programy XT v jedné aplikaci zdarma
Všechny měřicí programy XT jsou k dispozici zdarma v jedné jediné aplikaci.
Možnost zobrazení na přístrojích s operačními systémy iOS a Android, nebo
na zobrazovací jednotce Easy-Laser® XT.

Žádná omezení
Zakupte systém bez nebo s uživatelsky přívětivou, nárazuvzdornou
a vodotěsnou zobrazovací jednotkou Easy-Laser® XT11. Model XT11 získal
ocenění RedDot Design Award 2018 a IF Design Award 2017 za vynikající
ergonomii, vlastnosti i vzhled.

Maximální flexibilita a jednoduchá obsluha
Pořiďte si více systémů s různými funkcemi, školte se jen jednou! Náklady na
školení jsou výrazně nižší, protože rozhraní aplikace a základní funkce jsou
pro všechny systémy stejné.

Dlouhá provozní doba
Dlouhá provozní doba - až 16 hodin u zobrazovací jednotky a 24 hodin
u měřicích jednotek – znamená, že i ty nejnáročnější úlohy budou dokončeny
včas bez přerušení.

XT Ustavování hřídelí
Easy-Laser® XT770 Shaft
Pro měření a řešení jakýchkoliv potíží s ustavením většiny
druhů strojů.
• Měřicí jednotky s dvouosým bodovým laserem
• Funkce 360Live umožňuje ustavení s měřicími jednotkami
umístěnými na hřídeli v libovolném úhlu
• Kontrola pohybu stroje během časového úseku
s programem EasyTrend *
• Zaznamenávání naměřených hodnot během otáčení hřídelí
Continuous Sweep a měření více bodů Multipoint
• Programy pro horizontální i vertikální / přírubové stroje
• Programy pro soustrojí (neomezená řada strojů) a stroje
s kardany *
• Programy pro měření zkrutu základů a jejich rovinnosti
• Měřicí vzdálenost 20 m

Easy-Laser® XT660 Shaft
Se systémem XT660 můžete zvládnout všechny důležité kroky
nastavení a údržby stroje.
• Měřicí jednotky s jednoosým bodovým laserem
• Zaznamenávání naměřených hodnot během otáčení hřídelí
Continuous Sweep a měření více bodů Multipoint
• Programy pro horizontální i vertikální / přírubové stroje
• Program pro soustrojí (3 stroje v řadě)
• Programy pro měření zkrutu základů a jejich rovinnosti
• Měřicí vzdálenost 20 m

Easy-Laser® XT550 Shaft
Jiskrově bezpečný systém XT550 s certifikací Ex / ATEX má
stejné funkce jako XT660. Rozdíl je v tom, že je dodáván
s jinou zobrazovací jednotkou (ecom Tab-Ex®) pro použití
v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Měřicí jednotky vyhovují následujícím standardům:
• II 2 G, Ex ib op is IIC T4 Gb, -10°C ≤ Ta ≤ +50°C
• 17 ATEX 10552X, IECEx PRE 17.0049X

Easy-Laser® XT440 Shaft
S funkcemi pro zajištění většiny požadavků na údržbu stroje.
•
•
•
•

Měřicí jednotky s jednoosým čárovým laserem
Měření EasyTurn s pootočením hřídele o 40° a 9-12-3
Programy pro horizontální i vertikální / přírubové stroje
Měřicí vzdálenost 10 m

Funkce systémů Generace XT
XT770
XT660 / XT550
XT440
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* Vyžaduje příslušenství. ** Také u systému XT550.
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XT Ustavování řemenic
Easy-Laser® XT190 BTA
Digitálně zobrazuje „živé“ hodnoty pro paralelní a úhlovou
nesouosost. Vhodný jako doplněk k systémůmXT770/XT660/
XT440/E720/E710/E540, nebo jako samostatný nástroj díky
vestavěnému displeji. Můžete si také stáhnout bezplatnou
aplikaci XT Alignment App a použít váš telefon / tablet s oper.
systémem iOS nebo Android jako zobrazovací zařízení! Ustavte
stroj dle požadovaných tolerancí a výsledek dokumentujte ve
formátu PDF.

Vhodný téměř pro všechny typy
řemenových převodů: klínové, ploché
i rozvodové řemeny a řetězové pohony.

XT Měření vibrací
Easy-Laser® XT280 VIB
Analyzátor vibrací se snadným ovládáním, který
umí rychle diagnostikovat úroveň vibrací, nevývahu,
nesouosost a vůle.
Přímé odečty 1x, 2x, 3x otáček RPM, celkové hodnoty
a stav ložiska poskytují potřebné informace během
instalace a ustavování stroje.
XT280 se připojuje k aplikaci XT Alignment App, což
umožňuje dokumentovat výsledek ve formátu PDF
s fotografiemi a komentáři pro každý měřený bod.

XT Termokamera
Easy-Laser® XT11 + IČ kamera
K standardnímu digitálnímu fotoaparátu s rozlišením
13 MP je možné navíc vybavit zobrazovací jednotku
Easy-Laser XT11 termovizní (IČ) kamerou. Vytvořte
tepelný snímek před a po ustavení a přiložte jej
k dokumentaci!

XT Geometrická sada
Easy-Laser® XT Geometrická sada
S touto sadou přidanou k systému XT770 budete
moci v programu „Živé hodnoty“ provádět měření
rovinnosti a přímosti s nejvyšší spolehlivostí a přesností.
Sada obsahuje velmi všestranný a osvědčený laserový
vysílač D22 (na obrázku) a držáky měřicích jednotek
pro geometrická měření. Pro více informací kontaktujte
vašeho obchodního zástupce.

Ustavování hřídelí E-Series
Easy-Laser® E720 Shaft
Systém Easy-Laser® E720 obsahuje všestranný
laserový vysílač D22 a také všechny geometrické
aplikace. Díky tomuto měřicímu systému můžete
provádět téměř jakékoliv nastavení, kontrolu
a ustavení stroje:
Měření zkrutu základů a rovinnosti
Měření přímosti potrubí a hřídelí
Měření rovinnost dělených ploch
Vyrovnání měkké patky
Měření nesouososti
Ustavení stroje
Uložení výsledků měření
Měření řemenic pomocí příslušenství

S vysílačem laserového
paprsku D22 můžete měřit
přímost a rovinnost na
vzdálenost o poloměru 40 m
a také kolmost na tuto rovinu.

Easy-Laser® E710 Shaft
Systém Easy-Laser® E710 nabízí komplexní řešení pro
ustavení vašich strojů:
Měření zkrutu základů
Vyrovnání měkké patky
Měření nesouososti
Ustavení stroje
Uložení výsledků měření
Měření pohybu stroje (teplotní nárůst)
Měření řemenic pomocí příslušenství
Možnost rozšíření o další geometrické aplikace

Easy-Laser® E540 Shaft
Systém Easy-Laser® E540 nabízí ideální poměr
mezi výkonem a cenou, což vám umožní
vytvořit ty nejlepší podmínky k ekonomickému
a bezproblémovému provozu vašich strojů.

Easy-Laser® E420 Shaft
Easy-Laser® E420 nově definuje vstupní úroveň
systémů pro ustavování hřídelí. Vestavěné bezdrátové
jednotky, velký 5,7“ barevný displej a měřicí funkce,
které obsahují mnohem vyspělejší systémy.

Funkce systémů E-Series

ROVINNOST
PŘÍRUB

SEKČNÍ
ROVNOBĚŽNOST
MĚŘENÍ PŘÍRUB
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# Obsahují pouze programy pro měření přírub a živých hodnot. ** Pro E540 omezeno na 3 stroje.
* Vyžaduje příslušenství.

E720
E980
E975
E970
E960
E950
E940
E930
E920
E915#
E910#

Pohodlné měření
Měření se systémy Easy-Laser® E915/E910
pro rovinnost přírub je opravdu snadné! Přímo
na místě získáte výsledek ve 3D grafu se všemi
výpočty pro nejsnadnější ustavení „Best fit“.

Ustavování válců
Se systémem Easy-Laser® E975 (na obrázku) můžete
rychle vyměnit jeden nebo dva válce. Systém E970
je komplexní systém pro rovnoběžnost a další
geometrická měření.

Úplná kontrola
Všechny výsledky měření se systémem E940 jsou
porovnávány se standardami ISO 10791-1 nebo 10791-2,
které se používají při měření obráběcích strojů.

Geometrická měření E-Series
Easy-Laser® E910/E915 Flange
Pro měření rovinnosti přírub. Ihned po měření si
výsledek prohlédněte na displeji v reálném 3D
zobrazení. Vyhodnocení výsledku přímo na místě
je snadné díky různým nastavením výpočtu a bez
nutnosti přenosu do PC se samostatnými programy
pro analýzu naměřených dat. To činí výrobu
mnohem efektivnější.
Dostupné jsou dva systémy na příruby:
• E915 s automatickým otočným laserem.
• E910 s mechanickým otočným a naklápěcím
laserem.

Easy-Laser® E920 Geometric
Tento všestranný systém lze využít pro provádění
všech nejběžnějších geometrických měření, jako
jsou přímost, rovinnost, kolmost nebo nivelace.
Měření je rychlé a přesné. Zobrazené rozlišení
je 0.001 mm. Tento systém může poskytnout
úplnou dokumentaci měření s okamžitým
zobrazením reportů ve formátu PDF nebo formou
databázových programů pro další zpracování
ve vašem PC. Laserový vysílač D22 s naklápěcí
deskou má silné upevňovací magnety a dosah
s poloměrem až 40 m.

Easy-Laser® E930 Extruder
Systém E930 je určený pro měření přímosti
a zobrazení směru, především u potrubí extrudérů.
Další využití je možné například u měření
hydraulického potrubí. Dobře promyšlený design
systému zajišťuje, že postup měření je rychlý
a přesný. Je možné měřit průměry již od 50 mm.
Pracovní dosah je až 40 m. Programy vás provedou
celým měřením, což urychlí pracovní proces.

Easy-Laser® E940 Machine Tool
Systém Easy-Laser® E940 je komplexní měřicí
systém pro měření a ustavování obráběcích strojů.
Pro kontrolu stroje je nejdůležitější jeho geometrie
(přímost, směr pohybu vřetene, rovinnost a kolmost),
protože ani přesně kalibrovaný lineární pohyb
nemůže kompenzovat křivý posun nebo nerovný
povrch.
Ve srovnání s konvenčními metodami, jako jsou
např. použití spároměrek, trnů nebo kostek, může
být pomocí měřicího laserového systému práce
provedena mnohem přesněji a rychleji. Nesmíme
také zapomínat na možnost dokumentace výsledků
měření.
Lehké a snadno přenosné zařízení
Možnost měření a ustavení i na dlouhé vzdálenosti
Dokumentace výsledků měření v PDF a do PC

Umožňuje zobrazení hodnot
s rozlišením 0.0001mm
(0.000005“/0.005 mils).

Easy-Laser® E950 Bore Alignment
Díky bezdrátovému detektoru a velkému výběru držáků
je měření a ustavování ložisek a ložiskových domků se
systémem Easy-Laser® E950 jednodušší.
Měření celých otvorů i půlkruhů
Měření ve více bodech („Multipoint“)
Měření kruhovitosti / ovality otvorů
Kalkulace vlnovitosti (krátká / dlouhá) a nejvhodnější
varianty „Best-fit“
Dostupná provedení:
• E950-A a E950-C pro dieselové motory, kompresory,
převodovky apod.
• E950-B a E950-D pro hnací hřídele lodních šroubů atd.

Easy-Laser® E960 Turbine
Systém pro ustavování turbín Easy-Laser® E960
usnadňuje měření a ustavování membrán a ložisek díky
bezdrátovému detektoru a měřicímu programu, který vás
snadno provede celým procesem měření.
Měření celých otvorů i půlkruhů
Měření ve více bodech („Multipoint“)
Měření kruhovitosti / ovality otvorů
Kalkulace vlnovitosti (krátká / dlouhá)
a nejvhodnější varianty „Best-fit“
Dostupná provedení:
• E960-A vhodné pro plynové turbíny a menší
parní turbíny.
• E960-B vhodné pro velké turbíny.

Easy-Laser® E970 Parallelism
Systém je určený pro měření rovnoběžnosti válců
a libovolných dílů v mnoha dalších aplikacích. E970
je zvláště vhodný, pokud je potřeba změřit a ustavit
více objektů a pokud jsou tyto vzdálenosti dlouhé
(40+40 m). Dále jej můžete použít pro nivelaci,
měření přímosti a rovinnosti u sacích skříní,
rovinnosti základů nebo přímosti válců.
Pro měření rovnoběžnosti většiny typů objektů
Univerzální systém - i pro rovinnost a nivelaci

Easy-Laser® E975 Roll Alignment
E975 je určený pro vyrovnání válců, především pak,
pokud je potřeba ustavit nebo nahradit jeden, nebo
dva válce. Systém využívá úhlový detektor a digitální
vodováhu. Ustavení stroje tímto přístrojem je
podstatně rychlejší než dosavadní metody.
Provádějte údržbu a servisní práce sami
Ustavení stroje zvládnete i během krátké odstávky
Snadnější použití oproti tradičním metodám

Easy-Laser® E980 Sawmill
Systém Easy-Laser® E980 vám pomůže zvýšit
efektivitu a ušetřit peníze na pilách a řezacích
strojích. Systém měří přímost, rovinnost a kolmost.
Je vhodný pro ustavení listů pil, pásových kol,
redukcí nebo posilovačů řízení. Systém můžete
použít jak pro kotoučové, tak i pásové pily.

Měření souososti otvorů
Systém E950 se používá k měření přímosti
středových os ložiskových domků například
u dieselových motorů, převodovek,
kompresorů a hnacích vedení lodních šroubů.
Lze jej také použít i pro měření kruhovitosti.

Easy-Laser® E290 Digitální vodováha
Měření pomocí digitální vodováhy jsou nesmírně užitečná
pro nastavení a ustavení většiny typů strojů, například
při vyrovnání stolu stroje, válců, základů atd. Tuto
vodováhu lze použít i pro kontrolu přímosti, rovinnosti
nebo rovnoběžnosti. E290 nyní nabízí také možnost
uložení výsledků měření po jeho připojení k některému
ze systémů Easy-Laser®. E290 je dokonalý doplněk
k laserovým ustavovacím systémům a je investicí s rychlou
návratností díky široké oblasti použití.
Použijte svůj iPhone, iPod nebo iPad jako displej!
S naší bezplatnou aplikací „Precision Level“ můžete
provádět nastavení stroje z libovolného místa a snadno
dokumentovat výsledky měření.

Jak jednoduché!
Aplikace Easy-Laser® XT Alignment vám
dává svobodu pracovat se zobrazovací
jednotkou, která vám a danému měření
vyhovuje nejvíce*. Stáhněte si aplikaci
zdarma a začít měřit!

Na našich webových stránkách najdete obchodní zástupce společnosti Easy-Laser® a servisní
střediska po celém světě. Zde se můžete také dozvědět více o jednotlivých měřících
systémech a stáhnout si podrobné prospekty produktů:

www.easylaser.com
Autorizovaný distributor pro ČR a SR:

ALIGNMENT TOOLS LTD, org. složka
Branická 69/66 | 147 00 – Praha 4 | Česká republika
IČO: 01639188 | DIČ: CZ683290872
E-mail: obchod@alignment-tools.cz
Tel.: +420 244 404 165 | GSM: +420 606 020 004
www.alignment-tools.cz | www.alignment-tools.com
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