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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“.

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.

Ustavování válců
Systém E970 je komplexní systém pro měření 
rovnoběžnosti a další geometrická měření.

Systémy pro geometrická měření Easy-Laser
Laserový paprsek funguje jako absolutně rovné a beztížné pravítko na vzdálenost až 40 metrů 
(v závislosti na konfiguraci systému). Naše laserové systémy poskytují více možností pro 
přesné vyrovnání a kontrolu geometrie strojů a oproti tradičním technologiím se také mnohem 
snadněji používají.

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.

Pro měření přírub jsou dostupné dva systémy:
• E915 s automatickým otočným laserem.
• E910 s mechanickým otočným a naklápěcím laserem.

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

E980 / E970 / E960 / E950 / E930 / E920 / E915# / E910#

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® 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.

Easy-Laser® XT980 Sawmill
Toto je systém pro měření pil a řezacích strojů 
generace XT. Systém je dodáván buď s robustní 
zobrazovací jednotkou XT11 nebo bez ní – 
v tomto případě můžete použít libovolný tablet.

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 dalších předmětů v celé řadě aplikací. 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, přímost
a nivelaci

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 převodovek a 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. Programy vás 
provedou celým měřením, což urychlí pracovní proces.

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®.

Jedinečná metoda pro měření přírub

Segment věže s velkým průměrem má velkou 
hmotnost, která působí deformaci příruby během 
výroby. S patentovaným programem pro sekční 
měření přírub se rovinnost měří ve čtyřech sekcích, 
které jsou poté matematicky sloučeny do celého 
kruhu. Tento nový program řeší nejen problém 
deformace přírub, ale také umožňuje provést celé 
měření na zemi. Není nutné lézt na žebříky nebo 
používat vysokozdvižné plošiny, což je pro operátory 
mnohem bezpečnější.

Při použití programu pro sekční 
měření není výsledek ovlivněn 
deformací věžového segmentu.

Geometrická měření

Ustavování hřídelů E-Series

Programy řady E-Series

ROVINNOST 
PŘÍRUB

HORIZONTÁLNÍ 
MĚŘENÍ

MĚKKÁ
PATKA

SEKČNÍ
MĚŘENÍ PŘÍRUB

VERTIKÁLNÍ 
MĚŘENÍ

USTAVOVÁNÍ 
ŘEMENIC*

# Obsahují pouze programy pro měření přírub a  živých hodnot. * Vyžaduje příslušenství. 

ROVNOBĚŽNOST 
PŘÍRUB*

SOUSTROJÍ

KOLMOST

KARDANOVÉ 
SPOJKY*

KRUHOVITOST
/ OVALITA*

PŘÍMOST
2 BODY

PŘÍMOST

ŽIVÉ
HODNOTY

PŘÍMOST
3 BODY*

ROVINNOST

ROV-
NOBĚŽNOST*

PŘÍMOST
4 BODY*

ZKRUT
ZÁKLADŮ

ODSAZENÍ
A ÚHEL

PŘÍMOST
MULTIPOINT*



Generace

Všechny programy XT v jedné aplikaci
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.

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 hřídelů 

Continuous Sweep a měření více bodů Multipoint
•  Zaznamenávání naměřených hodnot během otáčení 

nezespojkovaných hřídelů Uncoupled Sweep
• 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® XT770 Shaft/GEO
Tato verze systému XT770 zahrnuje sadu pro geometrická 
měření s vysílačem laserového paprsku XT20. Více informací 
naleznete v sekci sada XT pro geometrická měření.

Easy-Laser® XT190 BTA
Digitálně zobrazuje „živé“ hodnoty pro paralelní a úhlovou 
nesouosost. Vhodný jako doplněk k systémům XT770/XT660/ 
XT440/E710, 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.

Easy-Laser® XT290 Digitální vodováha
Digitální vodováha je mimořádně užitečný nástroj pro 
nastavení a vyrovnání většiny typů strojů. Použijte ji pro 
vyrovnání základů, válců atd. Je to nezbytný doplněk 
k systémům XT770/XT660/XT440. Stáhněte si bezplatnou 
aplikaci XT Alignment App a použijte svůj telefon nebo 
tablet s operačním systémem iOS nebo Android jako 
displej a/nebo XT11. Zdokumentujte výsledek jako PDF 
s fotografiemi. Díky vestavěnému displeji jej můžete 
používat i jako samostatný nástroj.

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 laserový vysílač XT20 (na obrázku) a držáky 
měřicích jednotek pro geometrická měření. Pro více 
informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

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:

Jak jednoduché!
Aplikace Easy-Laser® XT Alignment App 

vám dává svobodu se rozhodnout, který 
typ zobrazovací jednotky je pro vás 

nejvhodnější.* Stáhněte si zdarma tuto 
aplikaci a začněte měřit!

*Pro výběr nejvhodnějšího modelu si 
prohlédněte náš web

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 poznámkami pro každý měřený bod.

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!

Easy-Laser® XT DM-držáky
Se systémem XT770 v programu EasyTrend můžete sledovat 
pohyb stroje ve zvoleném časovém intervalu. Můžete 
například zkontrolovat tepelnou roztažnost nebo vliv tlaku 
potrubí na stroj. Vyžaduje příslušenství: DM-držáky.

Horizontální
měření

Vícejazyčné

Vestavěná
nápověda

Vertikální
měření

Rozšíření živého 
ustavování

Ustavování
řemenic*

Měkká
patka

XT440
XT550 / XT660

XT770

9-12-3

Měření
vibrací*

Živé hodnoty
(VALUES)

EasyTurn

Nivelace
s digitální

vodováhou*

Měření
kardanů*

Vícebodové
měření

Automat.
měření během
otáčení hřídelů

Soustrojí
(3 stroje)

Automat. záznam 
během otáčení 

nezespojkovaných 
hřídelů

Zkrut
základů

Soustrojí 
(neomezeně)**

Živé ustavování
ve 360°

Rovinnost
(zákl. verze)*

EasyTrend*

Simulace výsledku 
ustavení**

Přímost*

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 hřídelů
Continuous Sweep a měření více bodů Multipoint
• Zaznamenávání naměřených hodnot během otáčení
nezespojkovaných hřídelů Uncoupled Sweep
• Programy pro horizontální i vertikální / přírubové stroje
• Program pro soustrojí (3 stroje v řadě) a kardanové stroje*
• Program pro měření zkrutu základů
• Měřicí vzdálenost 20 m

Easy-Laser® XT550 Shaft
Jiskrově bezpečný systém XT550 s certifikací Ex / ATEX má
stejné základní funkce jako XT660. Rozdíl je v tom, že je 
dodáván s jinou zobrazovací jednotkou (ecom Tab-Ex®) pro 
použití v oblastech s nebezpečím výbuchu a také, že umožňuje 
měřit neomezené množství strojů v soustrojí a obsahuje funkci 
pro simulaci ustavení.

Měřicí jednotky splňují následující standardy:

• 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 hřídelu o 40° a 9-12-3
• Programy pro horizontální i vertikální / přírubové stroje
• Měřicí vzdálenost 10 m

* Vyžaduje příslušenství. * Vyžaduje příslušenství. ** Také u systému XT550.

XT Ustavování hřídelů XT Ustavování řemenic XT Digitální vodováha

Funkce systémů Generace XT

XT Sada pro geometrická měření

XT Měření vibrací

XT Termokamera

XT Dynamická měření

Žádná omezení
Zakupte systém s nebo bez uživatelsky přívětivé, nárazuvzdorné a vodotěsné 
zobrazovací jednotky Easy-Laser® XT11.

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.

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