
ROTALIGN®Ultra

Od vynálezců
ustavování laserem!

Podsvícený barevný displej

Bluetooth® a USB rozhraní

Moderní laserový systém k ustavování



Přístroj ROTALIGN® Ultra
umožňuje jednoduše a srozumitel-
ně vykonat veškerá ustavení.
Součástí přístroje je podsvícený ba-
revný displej, který je dobře čitelný i
za slunečního svitu. Přístroj má
přesnou a intuitivní navigaci, roz-
sáhlou nápovědu a alfanumerickou
podsvícenou klávesnici. Pracovní
kontextové menu je velmi přehled-
né. Přístroj lze propojit s počítačem
nebo jiným periferním zařízením
pomocí USB portu. Akumulátor o
velké kapacitě umožňuje dlouhou
dobu provozu.

Výkonný pomocník

Kompaktní a snadno ovladatelný

Měřící režim
sweep

Pomocí patentované technologie
jednoho paprsku a zabudovaného
elektronického inklinometru se
měření provádí pouhým otáčením
hřídele z kterékoliv polohy a jakým-
koliv směrem.

Univerzální konektory
Pro senzory, nabíječku a peri-
ferní zařízení.
Držení přístroje
Nastavitelný popruh (není na
obrázku) a pryžové rukojeti
zajišťují bezpečné a pohodlné
držení přístroje.
Praktický podstavec
Pro nastavení vhodné polohy
přístroje při měření.

Nadstandardní komfort
Ultra-moderní design počítače

Podsvícená barevná obrazovka

Procesor Intel XScale® 400 MHz

USB pro periferní zařízení: PC, tiskárna

Podsvícená klávesnice

Intuitivní navigace

Velká kapacita akumulátoru

Patentovaná technologie jednoho paprsku

Různé měřící režimy

Ustavování soustrojí tvořených až 14 stroji

Výsledky ustavení – pouze 3 kroky

Expertíza volných patek

Výpočet teplotního růstu

Perfektní univerzální držáky

Nastavitelný protiskluzový popruh

Komunikace Bluetooth®

Zadávání dat klávesnicí

Chytré dokončování slov



Klávesnice
Ergonomicky navržená kláves-
nice obsahuje navigační kláve-
sy, klávesy na zadávání dat a
klávesy funkcí. Má obvyklý
vzhled a vhodné umístění.

Moderní design a intuitivní
uživatelské rozhraní umožňují jeho
snadné použití. Veškeré systémové
funkce jsou snadno dostupné přes
kontextové a globální menu.
V závislosti na požadovaném
měření je k dispozici pět měřících
režimů.

Obrazovka
Zobrazení celého soustrojí, výs-
ledky ustavení, názvy souborů,
uživatele, údaje o posledním
měření  a modifikaci souboru -
to vše na jediné obrazovce.

Práce v menu
Kontextové menu s ikonami

Globální menu pro všechny možnosti

Číslicové zkratky

Nápověda na obrazovce

Vzrušující design a velký výkon

Okamžitý přístup do menu

Barevný displej
Displej o úhlopříčce 5,4 ”, který
je odolný proti poškrábání, na-
bízí vysoce kvalitní, jasné a ba-
revně věrné grafické zobrazení
dat.

LED indikátory
Dvě sady integrovaných LED
diod bezprostředně indikují po-
lohu laseru, výsledky ustavení a
stav akumulátoru.

Výsledky ve 3 rychlých krocích
Řešení jakékoliv ustavení stiskem
pouhých třech kláves (Rozměr-
Měření-Výsledky).
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Statický režim měření
Tento měřící režim se používá
pro vertikální stroje. Měření
vyžaduje použití tří nebo více
pozic z celkových osmi
měřících poloh.

Plynulé načítání dat - sweep
Tento rychlý a jednoduchý režim
měření, vyžadující otočení hřídele
o pouhých 60°, je ideální pro
měření na standardních strojích.

Režim Multipoint
Je vhodný pro hřídele osaze-
nými jakýmikoli ložisky.
Měření vyžaduje použití tří
nebo více pozic při otočení
hřídelem alespoň o 60°.

Flexibilita měření

Přehledný správce programů

Nastavení stroje
Horizontální a vertikální ustavení
Soustrojí tvořené až 14 stroji
Opětovně použitelné soubory a šablony
Druh stroje
Druh spojky (krátká, kardan, vložená hřídel)
Cíle a termální růst

Vlastní měření
5 měřících režimů
Výsledky ustavení jsou zobrazovány okamžitě
Standardní odchylka
Zvětšení rozsahu detektoru
Měřící tabulka a historie
Editovatelná měřící elipsa

Správce programů
Funkce návratu do souboru
Aplikace
Uživatelsky definované šablony
Měření volných patek
Konfigurace zařízení: Uživatelská
nastavení/ Zákaznické úpravy/ Pre-
diktivní zadání textu/ Datum a čas/
Jazyky/ Jednotky

Komplexní a jednoznačné měření

Pětiosý snímač
Dva detektory a zabudovaný
elektronický inklinometr
umožňují současné monitoro-
vání vertikálních i horizontál-
ních korekcí během funkce
MOVE.



Korekce volných patek
Měření
Vyhodnocení
Uživatelsky definovaná tolerance volných
patek

Analýza volných patek

Průchozí režim
Tímto měřícím režimem lze
měřit nespojené nebo neotoč-
né hřídele.

PC software pro nastavení přístroje, archivaci a tvorbu
protokolů
Alignment Explorer je software,
podporující komunikaci mezi PC a
současnými přístroji k ustavování
firmy PRÜFTECHNIK. ROTALIGN®
Ultra READER a EDITOR jsou
software na platformě Windows,
které spolupracují s přístrojem RO-
TALIGN® Ultra. READER (dodává
se společně se systémem) podpo-
ruje jednosměrnou komunikaci
umožňující přenos měřených dat
do PC - tam lze data zobrazovat,
tisknout nebo archivovat (černobílý
systém). EDITOR podporuje obou-
směrnou komunikaci, která
umožňuje předběžnou přípravu
souboru včetně editace, tisku a
archivace (barevný systém).

Výsledky měření
Grafické zobrazení přesazení a korekcí patek
Současné měření korekcí ve V&H směru
Statické patky (jeden nebo více párů)
Dynamická tolerance/ Uživatelsky definovaná tolerance
Toleranční obálka a smajlík
Celkový přehled ustavení



Navštivte nás na adrese www.pruftechnik.com

Z konstrukční kanceláře vynálezců a tvůrců systémů k ustavování laserem

PRÜFTECHNIK Alignment Systems
Oskar-Messter-Straße 15
D-85737 Ismaning, Německo
www.pruftechnik.com
Phone: +49 89 99 61 60
Fax: +49 89 99 61 61 00
eMail: info@pruftechnik.com

PERMALIGN® – nepřetržité
monitorování ustavení

LEVALIGN® – přesné měření
roviny povrchu

BORALIGN® & CENTRALIGN®
– seřízení otvorů a částí turbín

Vytisknuto v Německu ALI 9.841.10.04.CZ

ROTALIGN® je registrovanou obchodní značkou PRÜFTECHNIK
Dieter Busch AG. Tato informace nesmí být kopírována ani
reprodukována bez výslovného písemného souhlasu firmy PRÜF-
TECHNIK AG, a to v jakékoliv formě. Z důvodu politiky neustálé-
ho vývoje si firma PRÜFTECHNIK vyhrazuje právo změny jakéko-
liv informace uvedené v tomto letáku, a to bez předešlého
upozornění. Výrobky firmy PRÜFTECHNIK jsou předmětem
udělených nebo ještě nevyřízených patentů po celém světě
© Copyright 2004 firmou PRÜFTECHNIK AG.

Další aplikace přístrojů od PRÜFTECHNIK

Technická data přístroje ROTALIGN® Ultra

Počítač
CPU Intel XScale®, 400 MHz
Paměť 64 MB RAM, 64 MB interní flash,

64 MB kompaktní flash
Displej

Typ Podsvícený barevný grafický displej
(čitelný i na přímém slunci)

Rozlišení 1/2 VGA (480 x 320 pixelů)
Rozměry Úhlopříčka 5,4 inch (118 mm x 80 mm)
Kontrast Nastavitelný
Osvětlení Nastavitelné (0....70 cd/m2)

Klávesnicové prvky Navigační kurzorový kříž se třemi doplňkovými
klávesami (up, clear a menu), alfanumerická
klávesnice, tři klávesy funkcí (rozměry, měření a
výsledky)

LED indikátory 4 LED diody (modrá, zelená, žlutá, červená)
zobrazující statut laseru a kvalitu ustavení, 2 LED
diody (modrá, zelená/červená) pro komunikaci a stav
baterie

Zdroj napětí
Akumulátor Li-Ion (7.2 V / 6.0 Ah)

Doba provozu > 25 hodin při typickém používání (25% měření,
25% výpočty, 50% klidový režim)

Nabíjecí doba < 6 hodin
Nabíjecí displej 2 LED diody (zelená/červená)
Nabíjecí teplota 10 °C až 40 °C
Klidový režim (sleep) Nastavitelný
Hmotnost 388 g

Jednoúčelové baterie ( 6x 1.5 V [IEC LR 14] velikost ”C”) – volitelné
příslušenství

Doba provozu > 12 hodin při typickém používání (25% měření,
25% výpočty, 50% klidový režim)

Klidový režim Nastavitelný
Hmotnost Kryt baterií 553 g (včetně baterií)

Externí rozhraní
USB host Podpora tisku a použití externí klávesnice
USB slave Pro komunikaci s PC
RS232 (sériový port) Pro snímač
Bezdrátová
komunikace Bluetooth®

Odolnost Nárazuvzdorný , prachotěsný, vodovzdorný (IP 65)
Relativní vlhkost 10% až 90%
Rozsah teplot

Provoz 0 °C až 45 °C
Skladování -20 °C až 60 °C

Rozměry 243 x 172 x 61 mm
Hmotnost 1 kg bez baterie a podstavce

CE shoda (pro délku kabelu < 3 m)
Všeobecně EN 61326
Vyzařování EN 55022
Interference EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11

Laser
Laser GaAlAs polovodičový laser
Vlnová délka 670 nm (typická)
Průměr paprsku 5 mm
Rozbíhavost paprsku < 0.3 mrad
Výkon paprsku < 1 mW
Bezpečnostní třída laseru Třída 2; FDA 21CFR 1000 a 1040
Bezpečnostní pravidla Nedívat se přímo do paprsku
Zdroj napětí Baterie 9V, IEC 6LR61 (alkalická nebo lithiová)
Doba provozu 80 hodin nepřetržitého provozu, závisí na druhu

baterie
Rozsah teploty 0 °C až 50 °C
Hmotnost Přibližně 165 g

Snímač
Směry měření pětiosým
detektorem 2 roviny (4 přestavovací osy), 1 sklon 360° (úhel do

kolmé polohy)
Měřící plocha Neomezená, dynamicky rozšiřitelná
Odstup mezi měřícími
rovinami Přibližně 160 mm
Rozlišení 1 µm (0.04 mil); úhlové 10 µRad
Chyba < 2%
Chyba úhlu natočení < 2°
Měřící kmitočet Přibližně 20 Hz
Rozsah teploty 0 °C až 60 °C
Hmotnost Přibližně 190 g

Laser / Snímač
Max. vzdálenost mezi
laserem a snímačem 10 m
Stabilita měření Zajištěná teplotně stabilním kovovým pouzdrem
Ochrana před prostředím Nárazuvzdorný, vodovzdorný, prachutěsný (IP 67)
Ochrana proti
okolnímu světlu Ano
Rozměry Přibližně 105 x 67 x 47 mm

Přepravní kufr
Druh ABS, testováno na pád ze dvou metrů. Pouzdro je

vybaveno dvěma zámky na klíč a jedním kombinačním
zámkem.

Rozměry 565 x 375 x 193 mm
Hmotnost včetně všech
standardních částí Přibližně 9 kg

LAMI KAPPA, spol. s r.o.
Vladislavova 3142
CZ-41501 Teplice
Phone: +420 417 534 542-3
Fax: +420 417 534 544
eMail: info@lamikappa.cz

www.lamikappa.cz


