
Z inovativního systému Fixturlaser XA byly převzaty některé funkce, které zkrátí 

čas potřebný na předběžné ustavení, registraci naměřených hodnot, provedení 

vlastního ustavení, opakované měření pro ověření správnosti ustavení a doku-

mentování naměřených dat.

Předem smontované přípravky urychlují montáž a demontáž. K dalším přednostem

usnadňujícím obsluhu systému patří uživatelské rozhraní s ikonami, které je typické pro

zařízení Fixturlaser a používá se v našich systémech již více než 15 let.

Sada programů Fixturelaser GO

Naměřené hodnoty mohou být přeneseny do osobního počítače, jakmile připojíte zobrazovací jednot-

ku k rozhraní USB. Po připojení je zobrazovací jednotka rozpoznána na osobním počítači jako zařízení 

pro hromadné ukládání dat. Soubory lze jednoduše přenést programem Explorer do osobního počítače.

Technologie CCD používaná v měřicích jednotkách využívá snímače se zvětšenou plochou (30 mm) a 

ve většině případů se nemusí provádět předběžné vyrovnání, popř. je nutné jen v omezené míře. Tato 

technologie rovněž potlačuje vliv okolního osvětlení a zcela vyloučí místa dopadu paprsku ležící mimo 

střed detektoru, které by mohly ovlivnit přesnost naměřených hodnot. 

Linkový laser ve spojení se snímacím článkem CCD, výrazně usnadňuje nastavení. Měřicí jednotky  

se vždy nacházejí v příčném směru ve správné poloze a nastavení polohy ve svislém směru se jednoduše 

provede po uvolnění upevňovacího mechanismu jednotky.

Tři svíticí LED diody na zobrazovací jednotce označují, zda se spojka nachází v tolerančním pásmu  

(zelené světlo), ve dvojnásobném tolerančním pásmu (oranžové světlo) nebo mimo dvojnásobné  

toleranční pásmo (červené světlo). 

GO GO

Měření a ustavování se zařízením Fixturlaser GO

Proč si to komplikovat? Ve srovnání s běžnými postupy (např. číselníkový úchylkoměr, pravítko atd.)  

vám laserové systémy pro ustavení strojů výrazně usnadní práci. Fixturlaser GO představuje nejnovější  

přírůstek do řady zařízení pro expresní ustavení Express Alignment, který zcela přirozeně využívá  

laserový systém Fixturlaser. Je to snadno ovladatelný nástroj pro ustavení strojů, vhodný pro každého  

pracovníka údržby, kterému leží na srdci životnost stroje.

Proste ho ustavte. S Fixturlaser GO.

Po montáži přípravků a vložení všech vzdáleností 

do zařízení můžete začít s měřením v měřicích 

bodech. Je třeba zvolit takové měřicí body, které 

jsou od sebe vzdáleny o min. úhel 45°. Průvodce 

otáčením vás informuje prostřednictvím černého 

nebo bílého pole, zda se nacházíte v přípustné 

oblasti.

Výsledkem měření jsou hodnoty spojky a hodnoty 

patek ve svislém a vodorovném směru. V poli  

pro zobrazení výsledku se nacházejí symboly,  

které upozorňují na úhlovou chybu a/nebo chybu 

rovnoběžnosti.

Přejděte na ustavení: Otočte hřídelí do polohy odpovídající  

12 nebo 6 hodinám a proveďte ustavení ve svislé poloze.  

Při zjišťování správné polohy lze využít průvodce pro nastavení úhlu. Při ustavování stroje pomocí vyrovnávacích  

podložek můžete sledovat podle aktuálních hodnot, zda se stroj nachází ve správné poloze. Šipky u patek stroje ukazují 

směr, v němž by se měl stroj posunout. Při ustavování ve vodorovném směru otočte hřídelí do polohy 3 nebo 9 hodin. 

Průvodce pro nastavení úhlu vám opět pomůže dosáhnout správné polohy. Posouvejte stroj, dokud hodnoty úhlové 

chyby a/nebo chyby rovnoběžnosti nebudou ležet v předepsaném tolerančním pásmu. Šipky vám i v tomto případě 

pomohou určit směr pohybu stroje. Ustavení ukončíte otočením hřídele zpět do polohy 12 nebo 6 hodin, čímž ověříte 

správnost postupu. Chcete-li zkontrolovat výsledek, opakujte měření.

Ustavení vodorovných
strojů

Ustavení svislých  
strojů

Cílové hodnotySoftCheck™ 
Měkká patka

Správce paměti

Měření Výsledky

Ustavení

Přednosti systému Fixturlaser Go
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GO
FIXTURLASER go - úpLný SySTém
Hmotnost (včetně všech standardních dílů): 6,8 kg (15 Ibs)

Skladovací teplota: -20 to 70°C (-4 až 70.00°F)

KUFŘÍK	

Materiál: Vysoce odolná plastická hmota ABS

Utěsnění: Prachotěsné, vodotěsné (5m) a vzduchotěsné  
 provedení s ventilem pro vyrovnání tlaku vzduchu

Test odolnosti v pádu: 3 m (10 stop) na betonovou podlahu

Rozměry:	 400 x 320 x 170 mm (15.7 x 12.6 x 6.7")

ZoBRAZoVACÍ JEDnoTKA	

Materiál skříně: Vysoce odolná plastická hmota ABS 

Provozní teplota: -10 až 50°C (14 až 122°F)

Skladovací teplota: -20 až 70°C (-4 až 158°F)

Relativní vlhkost: 10 – 90%

Hmotnost: 0,7 kg (1.54 lbs) s bateriemi

Rozměry: 205 mm x 116 mm x 56 mm                                

 (7,87" x 7,62" x 3,30")

Krytí: IP 54

Flash paměť:  4 MB

Velikost displeje:  Úhlopříčka 4" (80 x 60 mm)

Rozhraní: Membránová klávesnice

Periferní zařízení:  2 RS-485, 1 port USB sIave 

Napájení: 3 x 1.5V LR-14 (C) alkalické baterie

Provozní doba: 15 hodin při typickém způsobu používání

Svíticí diody LED: Zelená, oranžová, červená pro signalizaci stavu 
 ustavování

mĚŘÍCÍ JEDnoTKy
Materiál skříně: Eloxovaný hliník a vysoce odolný plast ABC  
 potažený pryží TPE

Provozní teplota: 0 až 50°C (32 až 122°F)

Relativní vlhkost: 10 – 90%

Hmotnost: 186 g (11.8 oz) 

Rozměry: 79 mm x 77 mm x 33 mm (3,1" x 3,0" x 1,3")

Krytí: IP 65

Laser:  Diodový laser třídy II 650 nm

Úhel rozkladu laseru: 6°

Šířka laserového svazku (1/e2): 1,6 mm

Divergence laserového paprsku (plný úhel):  0.25 mrad

Výkon laseru: < 1 mW

Měřicí vzdálenost: až 5 m

Detektor:  CCD

Délka detektoru:	 30 mm (1.2")

Úhlový rozsah detektoru: 30 mrad/m (3 mm/100 mm na 1 metr)

Rozlišení detektoru: 1 µm

Přesnost měření: 0.3% ± 7 µm

Svíticí diody LED: Světelné kontrolky upozorňující na vysílání  
 laserového paprsku a stavové kontrolky

Rozlišení sklonoměru: 0.1°

Přesnost sklonoměru: ±0.5°

Ochrana proti okolnímu světlu: Optický filtr a odmítnutí signálu okolního osvětlení

Kabely: 2 ks po 2 m (6.5 stop)

KonZoLE pRo UpEVnĚnÍ nA HŘÍDEL 

Přípravek: V-konzoly pro řetěz, šířka 20 mm (0.79")

Materiál: Eloxovaný hliník

Průměr hřídele: Ø 20 – 175 mm (3/4" – 6.9")                                

S prodlužovacími řetězy Ø 20 – 450 mm (3/4" – 18")

Tyče: 4 ks 160 mm (16.00 cm)

Proste ho ustavte.
S Fixturlaser GO.

GO

Technické	údaje

EXPrESNí USTAVENí S FIXTUrlASEr

Nářadí 2 ks   
Obj. č. 3-0843

Měřicí jednotka 
TDS  
Obj. č. 1-0809

Konzole  
pro upevnění  
na hřídel
2 ks včetně tyčí  
150 mm (59"), řetězu  
470 mm (18.5")

Obj. č. 2-0824

Svinovací metr   
Obj. č. 2-0320

Kabely USB
1 m (39.4")  
Obj. č. 5-0737

Kufřík  
Obj. č. 1-0810

Baterie, LR14
3 ks (C-cell) alkalické   
Obj. č. 5-0034

Měřicí jednotka TDM  
Obj. č. 1-0808

Zobrazovací jednotka
Obj. č. 1-0807

Příručka Fixturlaser GO  
Obj. č. P-0215-GB

Příručka na disku CD-ROM
ve vícejazyčné verzi

Obj. č. P-0215-CDR

Sada tyčí
4 ks 100 mm (39.4")   

Obj. č. 2-0761

Prodlužovací kabel
3 m (118.2")   
Obj. č. 5-0743

Magnetické konzole 2 ks 
60 - 80 mm (23.6-31.5")  
Obj. č. 1-0811

Magnetický stojánek 
Obj. č. 1-0083

Prodlužovací 
přípravek
Obj. č. 1-0767

Prodlužovací řetěz 
2 ks 970 mm (97.03 cm)

Obj. č. 2-0811

Volitelné příslušenství pro Fixturlaser GO
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Standardní vybavení systému Fixturlaser GO

Úplný systém:    Obj. č.1-0806


