
ALIGNEO®

Okamžité přesné ustavení laserem: konec metody pokus-omyl! 

Světová 1 v oblasti přesného ustavování



Efektivní přednosti
 
Plynulé automatické měření při rotaci hřídele 
– start a stop v jakékoliv poloze

TolChek® – automatické vyhodnocení ustavení

Možnost zadávání cílových hodnot ustavení  
i termického růstu 

Volba statických patek – řešení problémů  
spojených s podkládáním a kotevními šrouby 

InfiniRange® zvětšení měřícího rozsahu detekto-
ru při velké nesouososti strojů

Režim měření Multipoint – měření ve třech a více 
polohách při otočení hřídeli alespoň o 60° 

Ustavování vertikálních a přírubových strojů

Ustavování vložených hřídelí

Atraktivní balíček obsahující všechny vlastnosti 
a funkce včetně možnosti uložení 99 souborů 
měření 

PC Software ALIGNMENT CENTER - perfektní 
řešení pro přípravu, analýzu, organizaci, archivaci 
a tisk profesionálních barevných protokolů 

Precizní ustavování hřídelí laserem

Při statickém režimu1 se měří v polohách 

násobků 45°, přičemž postačují jakékoliv 3 

polohy z 8. U plynulého režimu Sweep2 dochází 

k automatickému měření při otáčení hřídeli. 

Měření lze začít z jakékoliv polohy a libovolným 

směrem otáčení. ALIGNEO® vyhodnotí ustavení 

po otočení hřídelí o 60°. Plynulý režim provede 

měření ve stovkách poloh a proto je mnohem 

přesnější než měření „ve třech polohách hodin, 

9-12-3“.

1

Statický a plynulý režim měření 

Výsledky ustavení ve 3 

‘ALIGNEO’ krocích:

1. Zadání rozměrů

2. Otočení hřídeli

3. Zobrazení ustavení

PRÜFTECHNIK  

Alignment Systems je 

vedoucí firmou v oblasti 

přesného ustavování 

laserovým paprskem. Naše 

technologicky dokonalé 

přístroje ‘Made in Germa-

ny’ jsou využívány čtyřmi 

pětinami nejdůležitějších 

průmyslových firem na 

celém světě. ALIGNEO® 

představuje jeden z našich 

nejnovějších přesných 

laserových systémů k 

ustavování hřídelí.

Živý posun 

Přístroj automaticky vypočítá hodnoty horizon-

tálního a vertikálního přesazení včetně korekcí 

patek. Na velkém displeji se zobrazí směr posu-

nu stroje a korekce patek. V průběhu korekce 

ALIGNEO® monitoruje a zobrazuje živý posun.

ALIGNEO®

2

ALIGNEO® – inovovaný laserový systém nabízí přes-

né ustavení a pohodlí šetřící čas.

LAMI Kappa, spol. s.r.o. 
Vladislavova 3142 
415 01 Teplice, CZ
Tel +420 417 534 542-3
Fax +420 417 534 544
info@lamikappa.cz
www.lamikappa.cz

Standardní vlastnosti

Statický režim měření – jakékoliv 3 polohy z 8 
nabízených po 45°

UniBeam® – rychlé seřízení pouze jednoho lasero-
vého paprsku

Číselné a grafické zobrazení hodnot přesazení na 
spojce a korekcí patek

Živé monitorování horizontálních nebo vertikál-
ních korekcí patek stroje 

Kontrola volných patek – měření, korekce a 
ukládání výsledků

Ustavování strojů se šesti patkami

Ustavování nerotujících a nespojených hřídelí

Měření neovlivněná torzní vůlí spojky

Uložení do paměti 10 souborů měření

Automatická ochrana dat v případě přerušení 
napájení

Tuhé přednastavené držáky k rychlé instalaci 
systému

Ochrana proti prachu, vodě a mazivům v souladu 
s IP65 a IP67

Freeware ALIGNMENT REPORTER k archivaci 
souborů a tisku protokolů v češtině 
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PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH
Oskar-Messter-Strasse 15
85737 Ismaning
Germany
Tel +49.89.99616-0
Fax +49.89.99616-100
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com


