UUSI

NOVALIGN®
Koko kuva linjauksesta

Tehon syöttö
Ladattavan litium-ioniakun
vähimmäiskäyttöaika on 8
tuntia. Paristo on helppo
vaihtaa. Paristo voidaan ladata joko koneen sisällä tai
ulkona

Ominaisuudet
Suuri korkearesoluutionäyttö taustavaloineen
on selkeä pimeissä ja kirkkaissa olosuhteissa
(parempi kuin TFT)

Antenniliitäntä

Ethernet/LAN

USB orja (PC)

USB isäntä (laitteet)

RS 232 (PC)

IrDA (infrapuna)

Ääniliitäntä
Anturiliitäntä

Paristoliitäntä

I-Data - liitäntä

Ammattimainen linjaustyökalu – laserlinjauksen keksijöiltä

Liitännät
Laitteessa on useita standardiliitäntöjä ja langattomia liitäntöjä, jotka mahdollistavat
sen liittämisen monenlaisiin
laitteisiin, kuten PC:hen, tulostimiin ja antureihin.

3 selkeätä askelta täydelliseen
konelinjaukseen

Uudelleenladattavat akut antavat vähintään 8
tunnin käyttöajan ja tyypillisesti 20 käyttöajan.
Räätälöidyt sovellutusmahdollisuudet koneelle,
kytkimelle ja toleransseille.
Kattava help teksti tekee perinteiset ohjekirjat
tarpeettomiksi.
Käyttöjärjestelmä äidinkielelläsi. Kiinan kieli,
venäjän kieli ja korean kieli ovat myös tuettuina.
Iskunkestävä ja suojausluokka on IP65 ja on
suojattu pölyltä ja roiskevedeltä. Soveltuu
trooppiisiin olosuhteisiin (55°C käyttölämpötila)
Yhteydet verkkoon eri tavoilla (LAN, USB,
Bluetooth®, IR)
Koneketjut aina 14 kytkimeen saakka sekä
vaaka- että pystyasennossa
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Asennus
Grafiikka esittää todellisuutta vastaavan esityksen kohteesta. Sopivia esivalmisteltuja malleja on saatavissa, ja
syötettävät mitat osoitetaan automaattisesti, mikä tekee asetusarvojen
syötön helpoksi

Korkeatasoista linjausta

Vasen- ja oikeakätinen toiminta z Kätevät näppäimet
tekevät konetietojen syötön helpoksi z Henkilökohtaisesti
räätälöitävät asetukset monikäyttäjille z Ulkoisen näppäimistön liitäntä z Interaktiivinen help toiminta

Näyttö
Suuri taustavalolla oleva värillinen näyttö (148 x 111
mm) näyttää mitkä tahansa
koneketjut ilman näytön
selaamisen tarvetta - helpottaa linjaustyötä huomattavasti.
Navigointi
Keltaiset navigointinäppäimet on suunniteltu sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille.
Funktionäppäimet
Konenäppäimet ovat heti käytettävissä. Hyväksi todettu
kolmen näppäimen toiminta
on: konemitat (Setup), mittaus (Measure) ja tulokset
(Result).
Valintapalkki
Valintapalkki on käytettävissä tehtäväpalkin toimintojen
valintaan ja alfanumeeristen
tietojen valintaan.
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Mittaus
Näyttö esittää mittausmenettelyn, anturin aseman, mittausellipsin, standardipoikkeaman ja kytkintulokset. Kaikki
tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä.
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Tulokset
Suuri värinäyttö esittää selvästi kaikki
kytkinarvot ja jalka-asemat kaikista
koneketjun osista ja toleransseista hymypoika - kuvana.

Tärkeät tiedot
Tukee useita hallintaohjelmia ja raportit voidaan tulostaa USB, LPT ja
verkkokirjoittimilla.
Sisäänrakennettu kirjasto. Kaikki
asetukset, mitat ja mittaukset voidaan tallentaa ja hakea esiin tarpeen vaatiessa.
Tulosten todennäköisyys tarkistetaan
laskemalla standardipoikkeama jokaiselle mittaukselle
Ainutlaatuinen välilevysimulaattori sallii arvioinnin “ mitä jos” ?
Mittojen lämp ötilakompensointi
Täytelevysimulaattori
antaa
varmuuden siitä viekö ehdotettu siirros linjauksen toleranssialueelle - ominaisuus, joka
säästää sekä aikaa, että rahaa.

5 käyttökelpoista mittausmenettelyä sisältäen mittakellolukemien
syöt ön.

Pehmeäjalkavelho
Säädettävä tulosresoluutio (0.01
mm tai 0.001 mm)
Konetuki voidaan konfiguroida 1 10:lle jalkaparille

30 vuotta linjausosaamista

Monikonelaitteisto erilaisilla tuilla,
esim laakereilla, laipoilla ja V - tuil-

NOVALIGN ® sis ältää ainutlaatuisia
PR ÜFTECHNIK ominaisuuksia, joka
tarkoittaa, että laite toimii yhdellä
laserilla ja detektorilla, jatkuvalla
pyyhkäisymenettelyll ä, laajennetulla mittausalueella, käyttäjän määrittelemillä toleransseilla, ja esiasetetuilla konekohtaisilla malleilla.
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Sanatäydennys helpottaa tekstin
editointia: näpp äily ‘k’ laajentuu
sanaksi ‘kone ’
Pen Drive USB - tietojen hallinta ja
siirto ei ole koskaan ollut näin
helppoa

Lisävaruste NOVALIGN ® :iin on

CENTRALIGN ®
Tätä hyväksi koettua lasermittausperiaatetta käytetään turbiinin sisäosien kuten laakerialustojen, laakeritiivisteiden, kalvojen ja sisäkuorten tarkkuuslinjaukseen.
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