
• Barevný TFT displej a USB rozhraní

• Vestavěný elektronický inklinoměr

• Intuitivní průvodce procesem ustavování

• Automatická indikace kvality ustavení

• Minimalizace možnosti lidské chyby

Nový standard pro laserové ustavování

SHAFTALIGN®
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Nový standard pro laserové ustavování 
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Měřící režim umožňující elegantní a přesné 

ustavení s pomocí aktivovaného elektronického 

inklinoměru. Měření se provádí ve 3 (nebo 4) 

z 8 možných zelených sektorů. Úhel natočení 

snímače je automaticky vypočten a měření je 

možné zahájit v jakékoliv poloze a jakýmkoliv 

směrem. SHAFTALIGN® dokáže vyhodnotit 

ustavení i po otočení hřídeli o pouhých 70°. 

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

PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH
Freisinger Str. 34
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Germany
Tel +49 89 99616-0
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Standardní vlastnosti 

Režim měření Aktivní pozice

Barevný podsvícený TFT displej a integrované USB 
rozhraní 

UniBeam® - rychlé seřízení pouze jednoho 
laserového paprsku (patent)

TolChek® – automatické vyhodnocení ustavení

Živé monitorování horizontálních nebo vertikál-
ních korekcí patek stroje

Ustavování nerotujících a nespojených hřídelí

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

Uložení PDF protokolu na USB disk

Uložení do paměti až 50 souborů měření 

Automatická ochrana dat při přerušení napájení

Kontrola volných patek – měření, korekce a 
uložení výsledků

Ochrana proti prachu, vodě a mazivům v souladu 
s IP 65 a IP 67

Freeware ALIGNMENT REPORTER k archivaci 
souborů a tisku protokolů v češtině

Další vynikající možnosti 

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

Možnost zadávání cílových hodnot ustavení i 
hodnot teplotního růstu

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

InfiniRange® zvětšení měřícího rozsahu detektoru 
při velké nesouososti strojů

Režim měření Multipoint – měření ve 3 nebo více 
polohách při otočení hřídeli alespoň o 60°

Ustavování vertikálních a přírubových strojů

Ustavování vložených a kardanových hřídelí

Tolerance definované uživatelem

Uložení do paměti až 200 souborů měření

K dispozici i verze s integrovanou nabíjecí baterií

PC software ALIGNMENT CENTER podporuje 
obousměrné spojení mezi PC a systémem.  
Lze jej použít pro editaci, archivaci a tisk 
profesionálních barevných protokolů 

TolChek® – Dynamické tolerance vyhodnotí 

ustavení strojů v závislosti na provozních 

otáčkách. Vizuální indikace ustavení – i v 

průběhu posunu stroje při korekci – pomocí LED 

diod a smajlíku.

Automatické vyhodnocení ustavení

Funkce intuitivního 

průvodce navádí uživatele 

přístroje SHAFTALIGN® 

procesem ustavování

Režim měření Aktivní pozice


