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GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todos os produtos da Fluke são garantidos contra defeitos de material ou fabricação, sob circunstâncias normais
de uso e manutenção. O período de garantia é de 2 anos, a partir da data da remessa. As peças, reparos e
serviços são garantidos por 90 dias. Esta garantia se aplica apenas ao comprador original, ou ao cliente usuáriofinal de um revendedor autorizado da Fluke, e não cobre fusíveis, baterias descartáveis, nem qualquer produto
que, na opinião da Fluke, tenha sido usado de forma inadequada, alterado, tenha recebido manutenção
inadequada ou tenha sido danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio. A Fluke
garante que o software funcionará de acordo com as suas especificações técnicas pelo período de 90 dias, e que
foi gravado de forma adequada em meio físico sem defeitos. A Fluke não garante que o software esteja livre de
defeitos, nem que funcionará sem interrupções.
Os vendedores autorizados da Fluke fornecerão esta garantia de produtos novos e não usados apenas a clientes
usuários finais, mas não têm qualquer autoridade para fornecer, em nome da Fluke, uma garantia mais ampla ou
diferente da presente. A assistência técnica coberta pela garantia está disponível se o produto houver sido
adquirido de uma loja autorizada da Fluke, ou se o Comprador tiver pago o preço internacional aplicável. A Fluke
se reserva o direito de cobrar do Comprador taxas relativa a custos de importação referentes a peças de
substituição/reparos quando o produto for comprado em um país e submetido para reparos em um outro país.
As obrigações da Fluke pertinentes a esta garantia são limitadas, a critério da Fluke, à devolução da importância
correspondente ao preço pago pela compra do produto, reparos gratuitos, ou substituição de um produto
defeituoso que seja devolvido a um centro autorizado de reparos da Fluke dentro do período coberto pela garantia.
Para obter serviços cobertos pela garantia, entre em contato com o centro autorizado de reparos da Fluke mais
próximo para obter informações sobre autorizações de retorno e então, envie o produto para o centro autorizado,
com uma descrição do problema encontrado e com frete e seguro já pagos (FOB no destino), ao centro autorizado
de reparos mais próximo. A Fluke não se responsabiliza por nenhum dano que possa ocorrer durante o
transporte. Após serem efetuados os serviços cobertos pela garantia, o produto será devolvido ao Comprador,
com frete já pago (FOB no destino). Se a Fluke constatar que a falha do produto foi causada por uso inadequado,
contaminação, alterações, acidente, ou condições anormais de operação ou manuseio, inclusive falhas devidas a
sobrevoltagem causadas pelo uso do produto fora das faixas e classificações especificadas, ou pelo desgaste
normal de componentes mecânicos, a Fluke dará uma estimativa dos custos de reparo, e obterá autorização do
cliente antes de começar os reparos. Após a realização dos reparos, o produto será devolvido ao Comprador com
frete já pago e este reembolsará a Fluke pelos custos dos reparos e do transporte de retorno (FOB no local de
remessa).
ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO JURÍDICO DO COMPRADOR, E SUBSTITUI TODAS
AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A,
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM
DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA, INCIDENTAL
OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE
QUALQUER CAUSA OR TEORIA JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita nem de danos
incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não ser aplicável no seu caso. Se uma corte
qualificada de jurisdição considerar qualquer provisão desta garantia inválida ou não-executável, tal decisão
judicial não afetará a validade ou executabilidade de qualquer outra provisão.
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Prefácio

Introdução

1. Prefácio
Introdução
A Ferramenta da Alinhamento de Laser Fluke 830 (Produto) é um dispositivo de
alinhamento de laser usado em ambientes industriais somente para alinhamento
de eixo. Essa ferramenta de uso amigável, a qual é usada para determinar a
condição de alinhamento do maquinário rotativo, possui um teclado alfanumérico
com teclas de navegação posicionadas estrategicamente que possibilitam todas
as funções de entrada de dados. O Produto possui uma tela TFT de luz de fundo
colorida de alta resolução, capacidade de armazenamento de até 200 arquivos
de medição, e um LED de condição de alinhamento que mostra o estado de
alinhamento instantâneo das máquinas. O Produto usa baterias recarregáveis,
bem como comunicação sem fio entre o Produto e seu sensor.

Como Contatar Fluke
Para contatar a Fluke, ligue para um dos seguintes números de telefone:
●● EUA: 1-800-760-4523
●● Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
●● Europa: +31 402-675-200
●● Japão: +81-3-6714-3114
●● Cingapura: +65-6799-5566
●● Qualquer país: +1-425-446-5500
Ou visite o website da Fluke em www.fluke.com.
Para registrar seu Produto, visite http://register.fluke.com.
Para visualizar, imprimir ou fazer download do mais recente suplemento de
manuais, visite
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informações de segurança
Um Atenção identifica condições e procedimentos que são perigosos ao
usuário. Um Aviso identifica condições e procedimentos que podem causar
danos ao Produto ou ao equipamento sob testes.
Atenção
Para prevenir danos oculares e ferimentos pessoais:
•• Não olhe para o laser. Não aponte o laser diretamente em pessoas
ou animais ou indiretamente a partir de superfícies refletoras.
•• Não olhe diretamente para o laser com ferramentas ópticas (por
exemplo: binóculos, telescópios, microscópios). As ferramentas
ópticas podem focar no laser e serem perigosas aos olhos.
•• Use o Produto apenas como especificado ou uma exposição à
radiação do laser perigosa pode ocorrer.
•• Não abra o Produto. O feixe de laser é perigoso aos olhos. Tenha o
Produto reparado apenas através de um local técnico aprovado.
Atenção
Para prevenir possíveis choques, incêndios ou danos pessoais:
•• Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
•• Leia todas as instruções cuidadosamente.
•• Use o Produto apenas como especificado, ou a proteção fornecida
pelo Produto pode ser comprometida.
•• Certifique-se de que as máquinas estejam bloqueadas, nomeadas e
que não possam ser iniciadas acidentalmente ou deliberadamente
durante a manutenção.
•• Não uso o Produto próximo a vapor ou gás explosivo.
•• Use apenas a fonte de alimentação externa incluída ao Produto.
•• Não use o Produto se ele funcionar incorretamente.
•• Use apenas peças de substituição especificadas.
•• Tenha o Produto reparado por um técnico aprovado.
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Símbolos

A Tabela 1-1 é uma lista de símbolos usados no Produto e neste manual.
Tabela 1-1. Símbolos
Símbolo

Descrição
Informação importante. Veja o manual.
Atenção. Laser.
De acordo com os padrões Australianos relevantes.
De acordo com as exigências da União Europeia e da Associação Europeia de Comércio Livre.
De acordo com os padrões EMC Sul Coreanos relevantes.

De acordo com os Padrões de Segurança da América do
Norte relevantes.

Este produto está de acordo com as exigências de marcação WEEE Directive (2002/96/EC). A etiqueta afixada indica
que você não deve descartar este produto elétrico/eletrônico
junto ao lixo doméstico. Categoria do Produto: Com referência nos tipos de equipamentos no WEEE Directive Anexo
I, este produto é classificado como um produto categoria 9
“Instrumentos de Controle e Monitoramento". Não descarte
este produto como lixo municipal comum. Acesse o website
da Fluke para obter informações sobre a reciclagem.

3

830

Manual do Usuário
Página deixada em branco intencionalmente

4

Pacote

Itens do pacote

2. Pacote
A tabela 2-1 é uma lista de todos os itens inclusos na compra do Produto. O
itens são mostrados na Figura 2-1.
Tabela 2-1. Itens do pacote
Item

Descrição

Número de Peça

1

Ferramenta de Alinhamento de Laser Fluke 830

4503893

2

Mala de armazenamento

4462624

3

Sensor incluindo tampa contra-pó e cabo de módulo sem fio

4503893

4

Prisma incluindo tampa contra-pó

4476454

5

Braçadeira tipo corrente (2 no.) – cada uma corresponde a
dois postes e corrente

4503916

6

Módulo sem fio

4476367

7

Cabo de sensor

4503940

8

Adaptador/carregador

4503957

9

Cabo de PC

4503925

10

Cabo USBe

4503933

11

Pendrive USB

4473175

12

Pano de limpeza

2687537

13

Guia de consulta rápida

4473130

14

Folhas de segurança

4473148

15

Manual de usuário

N/A
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Figura 2-1. Itens inclusos com o Produto
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Segurança do laser

3. Notas de operação e segurança
O Produto deve ser usado apenas em ambientes industriais para o alinhamento
de eixo. Deve-se tomar cuidado para garantir que o Produto não esteja sujeito a
choques mecânicos. Ele deve ser operado apenas por pessoal treinado corretamente. Nenhuma responsabilidade será assumida se os componentes ou procedimentos operacionais descritos neste manual não forem seguidos, ou alterados
sem a permissão do fabricante.

Dica de operação

Uma Nota significa informações gerais e dicas a respeito da operação do
Produto.

Classificação de IP

O Produto é à prova de poeira e protegido contra jatos d'água (IP65). O sensor e
o prisma seguem o código IP67 (à prova de poeira e protegidos contra imersão).

Segurança do laser

Este produto usa um laser de Classe 2. O laser segue as exigências de IEC/EN
60825-1 e FDA 21 CFR 1040.10 e 1040.11 com Laser Notice 50. O laser opera
com um comprimento de onda de 670 nm com uma duração de pulso de 128 μs,
uma potência irradiada máxima de 0,8 mW e uma energia máxima de 0,1 μJ.
Não é necessária manutenção para manter o produto em conformidade como
descrito acima.
Atenção
•• Não encare o feixe. Não aponte o laser diretamente em pessoas ou
animais ou indiretamente a partir de superfícies refletoras.
•• Não olhe diretamente para o laser com ferramentas ópticas (por
exemplo: binóculos, telescópios, microscópios). As ferramentas
ópticas podem focar no laser e serem perigosas aos olhos.

Figura 3-1. Atenção para a segurança do laser
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Informação de operação
Variação de temperatura

O Produto e seus componentes de sistema relativos devem ser usados em temperaturas entre 0° e 50° C (32° até 122° F). Fora desta faixa, a precisão especificada pode não ser mantida.
Armazene o Produto e seus componentes relativos em temperaturas entre -20°
C e 60° C (-4° F até 140° F).

Variações e efeitos da temperatura

Vapor ou fontes de calor fortes localizados próximos ao feixe de laser podem
influenciar a precisão das medições como um resultado da deflexão do feixe.
Na prática, porém, este efeito raramente ocorre em distâncias de até 1 m. Na
dúvida, o efeito pode ser eliminado protegendo o sistema contra a fonte de
vapor/calor durante a medição e o ajuste do feixe de laser.
Assim como acontece com todos os aparelhos de medição óptica, variações
repentinas na temperatura (ex.: resultado da luz do sol), podem resultar em
medições errôneas.
Nota
Reserve tempo adequado para que o Produto e seus componentes atinjam a
temperatura ambiente.

Luz incidente

Evite expor o Produto a luz forte e quente como a luz do sol direta.

Selos contra pó e água

O Produto é resistente a água e contaminação sob a especificação IP65; o
sensor e o prisma são resistentes sob a especificação IP67. Esta especificação
requer que cada componente seja capaz de resistir a um jato d'água de qualquer
direção (os componentes não possuem garantia de resistirem a uma imersão
total). Note que, como a maioria dos produtos resistentes a água, a resistência
deve ser verificada periodicamente e re-selada se necessário. Isso pode ser
realizado durante o serviço e recalibração do sistema, o qual deve acontecer a
cada dois anos.

Conexão de interface

O Produto é definido com duas interfaces: 1) troca de dados com um PC/
impressora e 2) rede de alimentação para a bateria recarregável, e o sensor.
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Nota a cerca do armazenamento de dados
Nota a cerca do armazenamento de dados
Nota
Com qualquer software de processamento de dados, os dados podem ser perdidos ou alterados sob certas circunstâncias. Recomenda-se fortemente que
você mantenha um backup ou registros impressos de todos os dados importantes.
A FLUKE não assume responsabilidade sobre os dados perdidos ou alterados
como resultado de uso impróprio, reparos, defeitos, falhas/troca de bateria ou
qualquer outra causa.
A FLUKE não assume responsabilidade alguma, direta ou indiretamente, sobre
prejuízos financeiros ou reclamações resultantes do uso deste Produto e quaisquer de suas funções, como a perda ou alteração de dados armazenados.
Nota
Qualquer descarte de peças elétricas e eletrônicas do Produto e seus componentes, incluindo dispositivos de memória, deve ser feito de acordo com a
Diretiva WEEE ( Waste Electrical and Electronic Equipment - Lixo Eletrônico).
Tais peças devem ser levadas até o centro e recebimento mais próximo.

9
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Lidando com precauções
O Produto e seus componentes são instrumentos de precisão e não devem cair
no chão ou estarem sujeitos a choques físicos.

Armazenagem

Use a mala fornecida para transportar o Produto e seus componentes. Se o
Produto não for utilizado por um período extenso, remova as baterias relativas
dos componentes e armazene-os em um local fresco, seco e bem ventilado.
Aviso
Observe as temperaturas e umidade do armazenamento especificadas
nos dados técnicos.

Cuidado

Todas as superfícies óticas (prima, lentes do sensor) devem ser mantidas
limpas. Use apenas o pano de limpeza de lentes fornecido. Evite polimentos
vigorosos para preservar o revestimento anti-reflexivo dos elementos de vidro.
As caixas do Produto, sensor e prisma podem ser limpas usando um pano
macio umedecido com detergente suave, não abrasivo (use água de sabão com
apenas 1% de sabão suave em água). A tela deve ser limpa usando um pano
macio seco.

Manutenção

Embora o produto e seus componentes são essencialmente livres de
manutenção, os seguintes pontos devem ser observados:
●● A precisão da calibração do sensor deve ser verificada a cada dois anos.
●● Por favor retorne os componentes do sistema para seu centro de reparos
autorizado para a aferição.
Atenção
•• Não abra o Produto. O feixe de laser é perigoso aos olhos. Tenha o
Produto reparado apenas através de um local técnico aprovado.
•• Use apenas peças de substituição especificadas.
•• Tenha o Produto reparado por um técnico aprovado
Aviso
Ao enviar o Produto e seus componentes operados por bateria para calibração, serviço ou reparo, certifique-se de que a baterias não estejam
com defeito. Se você suspeitar de um defeito na bateria, NÃO envie a
unidade com a bateria defeituosa. Você pode contatar seu representante
local para maiores informações.
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Descarte

Nota
Consulte as fichas de segurança relevantes para as baterias usadas. As regulamentações de pacote e despacho para qualquer bateria estão descritas no
parágrafo 14 das fichas de segurança.

Descarte

Qualquer descarte de peças elétricas e eletrônicas do Produto e seus
componentes, incluindo dispositivos de memória, deve ser feito de acordo com
as regulamentações de segurança e ambientais aplicáveis.
Clientes nos estados membros da União Europeia devem aderir à diretiva
EU 2002/96/EC sobre lixo eletrônico (WEEE). Itens que se enquadram nesta
diretiva estão marcados com o símbolo de lixeira com roda cruzada e devem ser
descartados de acordo com esta diretiva.
●● Os componentes marcados devem ser descartados com a FLUKE ou um de
seus parceiros de descarte autorizados.
●● Tais peças devem ser levadas até o centro e recebimento mais próximo.
●● Se você tiver qualquer dúvidas sobre a Diretiva WEEE, por favor contate seu
representante de vendas local.
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Descrição

4. FLUKE 830 – uma visão geral
Descrição
5

6
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Figura 4-1. O Produto num piscar de olhos

13

830

Manual do Usuário
O Produto num piscar de olhos
Tabela 4-1. O teclado e a tela do Produto em um piscar de olhos
Item

Função
A tecla 'Setup' abre a tela de dimensões da máquina.

SETUP

2

MEASURE

3

DIAGNOSE

A tecla 'Mesure' é usada para iniciar o processo de medição.
A tecla 'Diagnose' é usada para exibir resultados de alinhamento medidos e corretivos.

4

LED (indicador de comunicação sem fio/
estado da bateria)

Mostra os estados da bateria e da comunicação sem fio.

5

Porta USB PC/impressora
(cinza)

A porta é usada para carregar o Produto, imprimir e salvar arquivos de medição, realizar atualizações de firmware, bem como
tela em um PC.

6

Sensor de luz ambiente

Use para regular o brilho da tela do Produto.

7

Porta de sensor (azul)

A porta é usada para conexão ao Produto quando o módulo sem
fio não estiver disponível.

8

LED (ajuste do feixe de
laser e condição de alinhamento)

Usado para o ajuste do feixe de laser e como uma verificação de
tolerância para a condição de alinhamento medida.

9

14

Elemento

1

A tecla 'Menu' é usada para acessar o menu principal o qual
possui as funções úteis do Produto.

MENU

10

A tecla 'On' é usada para ligar o Produto. O Produto é desligado
através do item do menu principal 'Desligar'.

11

As teclas de navegação são usadas para navegar através dos
passos do programa.

12

ENTER

13

BACK

14

CLEAR

15

0

–

A tecla 'Enter' é usada para confirmar valores inseridos e acessar qualquer item selecionado.
A tecla 'Back' é usada para retornar a tela selecionada anteriormente.
A tecla 'Clear' é usada para excluir informações inseridas inadvertidamente.
9

,

+

,

./

*

As teclas de entrada de dados são usadas para inserir as dimensões da máquina e o nome do arquivo.
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Fonte de alimentação

Fonte de alimentação
O Produto é alimentado por uma bateria recarregável de polímero de íon de
Lítio 7,4 V 2,6 Ah não removível, a qual deve ser carregada somente pela porta
USB usando um adaptador/carregador universal. A bateria recarregável permite
operação de até 17 horas (33% de medição ativa, 33% de computação, 33% em
modo 'sleep').
A bateria recarregável pode ainda ser usada para alimentar o sensor quando a
medição for realizada usando o cabo do sensor e não o módulo sem fio.
Aviso
A bateria recarregável é alojada em um compartimento que é mantido
fechado usando um parafuso especial e nunca deve ser violado. Quando
a bateria não puder mais ser carregada, o Produto deve ser mandado de
volta para serviço.

Carregando a bateria
Nota
O carregamento da bateria recarregável não removível é possível somente
pelo Produto.
Para carregar a bateria recarregável, conecte o adaptador/carregador à porta
USB do Produto (cinza) e à fonte de alimentação (veja Figura 4-2).
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Carregador/adaptador
é conectado ao Produto
através da porta USB.

Porta USB
(cinza)
830
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Figura 4-2. Carregando a bateria recarregável não removível
Nota
Antes de carregar, a bateria recarregável deve ser descarregada o máximo
possível. Para carregar a bateria de 0% a 100% de capacidade leva aproximadamente 4 horas.
O LED da bateria indica o estado da carga da bateria. O LED pisca em verde na
inicialização e durante o processo de recarga. Um LED constantemente verde
significa que a bateria está completamente carregada.
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SETUP
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O nível de carga da bateria é mostrado no item de menu 'Ajustes de configurações de dispositivos’. Com o sistema ligado, pressionando MENU , então usando
as teclas de navegação para destacar 'Config'. Confirma a seleção pressionando ENTER e a partir do menu de configuração use as teclas de navegação para
destacar 'Ajuste do equipamento'. Confirme a seleção pressionando ENTER . Os
ajustes de configuração de dispositivos são exibidos.
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Montando/Desmontando o plug do adaptador/carregador universal

Montando e desmontando o plug do adaptador/carregador
universal

O carregador/adaptador universal vem com três plugs regionais diferentes. Os
plugs disponíveis são para a zona do Euro, os EUA e Reino Unido. Ao montar ou
desmontar um plug, preste atenção na direção da seta do plug acima dos pinos,
e a seta no bocal de engate da caixa do carregador.
Para desmontar um plug, empurre o bocal de engate na direção para frente [ 1
] como indicado pela seta nele e segure, então empurre o plug para a direita [ 2
] como a seta no plug.

Bocal de engate

A seta de direção no plug
tem a inscrição 'ABRIR'
marca acima dela.

2
1

Figura 4-3. Desmontando o plug do carregador
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Pata montar um plug, empurre o bocal de engate para frente [ 1 ] como indicado
pela seta nele, então deslize o plug para as pontas salientes e deslize-o para a
esquerda até que engate.

Sensor
O sensor é montado usando o suporte tipo corrente no eixo ou um acoplamento
sólido da máquina estacionária.
O sensor contém um diodo de laser o qual emite um feixe de luz vermelha
(comprimento de onda de 670 nm). O feixe é visível no ponto que ele atinge
uma superfície. Ele é emitido com um diâmetro de aproximadamente 5 mm
(3/16"). Também localizado na mesma caixa está o detector de feixe, o qual
mede a posição exata do feixe de laser conforme os eixos são rotacionados.
Este componente é um detector de posição semicondutor fotoelétrico, analógico,
biaxial com uma resolução de 1 µm. O sensor ainda contém um inclinômetro
eletrônico com resolução melhor que 1° para medição do ângulo de rotação do
eixo.
O sensor possui dois LEDs indicadores no seu lado frontal, um verde para
indicar o ajuste do feixe, e o outro vermelho para quando o laser estiver ligado.
O sensor é alimentado usando o módulo sem fio o qual também transfere
os dados de medição do sensor para o Produto. O sensor ainda pode ser
alimentado pelo Produto através de um cabo pelo qual os dados de medição
também passam.
O sensor é protegido segundo IP67 para resistir a jatos de água e poeira. Os
eletrônicos e a ótica interna são selados para prevenir qualquer contaminação
possível. As lentes do sensor, entretanto, devem ser mantidas limpas. Use
um pano de limpeza de lentes ou um pincel fino contra poeira como o que é
usado normalmente para limpar outros equipamentos óticos. Mantenha a tampa
contra-pó no local quando não estiver em uso.
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Sensor

LED verde indica que

LED vermelho indica que o sensor

o laser de ajuste de

tem energia e o laser está ligado

feixe está ligado

Marca da caixa = centro
dos postes da braçadeira
Caixa IP 67
Botão
trava

Lentes resistentes a arranhão

Figura 4-4. Peças do sensor
Aviso
Evite polir as lentes de forma vigorosa para prevenir danos irreparáveis
ao seu revestimento anti-reflexivo.
Aviso
Sob nenhuma circunstância os seis parafusos pequenos da caixa
podem ser removidos, já que isso resultaria na perda da calibração e
anularia a cobertura da garantia.
Nota
A precisão da calibração do sensor deve ser verificada a cada dois anos como
indicado pela etiqueta colorida localizada na parte de trás da caixa do sensor.
Por favor retorne o sensor para seu centro de reparos autorizado para a aferição.

Não encare o feixe.

Atenção
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Prisma
O prisma é montado no eixo ou acoplamento sólido da máquina a ser movida.
Ele reflete o feixe de laser para o detector de posição conforme os eixos são
rotacionados. A alavanca de bloqueio vira para a posição horizontal, para frente,
para segurar o prisma no lugar nos suportes. O prisma é ajustado alterando sua
posição vertical e seu ângulo horizontal (usando os parafusos) assim o feixe é
refletido diretamente para o sensor.

Marca de medida = centro dos postes

Parafuso de ajuste
de posição vertical

Prisma de

Alavanca de

telhado 90°

liberação rápida

Botão de ajuste de ângulo horizontal

Figura 4-5. Peças do prisma
O prisma deve ser mantido limpo. Use um pano de limpeza de lentes ou um
pincel fino contra poeira como o que é usado normalmente para limpar outros
equipamentos óticos.
Aviso
Evite polir vigorosamente para preservar o revestimento anti-reflexivo.
Mantenha a tampa contra-pó no prisma quando ele não estiver em uso.
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Mini compacta braçadeira tipo corrente

Mini compacta braçadeira tipo corrente
Compacta e leve, esta braçadeira é projetada para fornecer suporte extremamente rígido para os componentes de medição com um mínimo de tempo e
esforço e tempo de montagem. A braçadeira tipo corrente se ajusta a eixos e
acoplamentos variando de 15 a 200 mm (1/2” até 8”) de diâmetro. [Observe que
as braçadeiras por si cobrem todos os diâmetros; são somente os comprimentos
de corrente que limitam.] Correntes de comprimento variados também estão
disponíveis. Instruções de montagem são dadas na seção 'Montar as braçadeira'
em página 48.

Braçadeira tipo corrente
compacta (2 no.)

Suporte magnético
compacto opcional

Figura 4-6. Braçadeiras padrão e opcionais
Nota
O conteúdo do pacote é mostrado na seção "Pacote" iniciando em página 5
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Usando o módulo sem fio
O módulo sem fio alimenta o laser do sensor e passa as leituras de medição do
sensor para o Produto. O módulo cobre distâncias de linha de vista direta de até
10 m / 33’ dependendo das condições ambientais predominantes. Seu compartimento eletrônico está de acordo do com código IP65 (a prova de poeira e
protegido contra jatos d'água). O módulo é alimentados por duas baterias do tipo
'AA'. O tempo de operação para as baterias alcalinas é de 14 horas - com base
em um ciclo operacional de 50 % de medição, 50% em standby. Baterias AA de
íon de lítio (como as usadas em câmeras) podem também ser usadas no lugar
das baterias alcalinas. Para baterias de íon de lítio, o tempo de operação é significativamente mais longo, porém a taxa de devolução quando elas se esgotam é
mais rápida que a das baterias alcalinas, resultando em menos aviso prévio.

Montando o módulo sem fio

Monte o módulo sem fio nos postes da braçadeira fixada no eixo da máquina
esquerda (geralmente a máquina estacionária) como mostrado na Figura
7-2. O módulo desliza sobre os postes e é segurado no lugar por fricção. É
recomendado montar o módulo sem fio no quadro da braçadeira.
Monte o sensor nos postes, e então conecte seu cabo ao módulo sem fio
inserindo o conector mais longo de 90 graus do cabo dentro da tomada de
quatro pinos no lado do módulo com uma ranhura (veja Figura 7-2).
Nota
Alinhe o ponto vermelho no plug com a ranhura na tomada para garantir a
orientação do plug apropriada.
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Módulo sem fio
Ligue o módulo sem fio

Interruptor do módulo sem fio

Figura 4-7. Interruptor do módulo sem fio
Após conectar o sensor ao módulo sem fio, ligue o módulo sem fio (veja Figura
4-7).
Os LEDs do estado da bateria piscam do 3 segundos. O módulo agora está
pronto para operação. Quando o módulo está ligado, ele fornece energia ao
sensor. Se nenhuma ação de medição estiver ativada no Produto, o fornecimento de energia ao sensor para.

Tempo de operação dos indicadores de LED do estado da bateria
Estado dos LEDs

Indica

3 LEDs iluminados continuamente

Tempo de operação entre
75%–100%

2 LEDs iluminados continuamente

Tempo de operação entre
50%–75%

1 LED iluminado continuamente

Tempo de operação entre
25%–50%

Apenas 1 LED piscando
(lentamente)

Tempo de operação abaixo de
25%

Apenas 1 LED piscando (muito
rápido)

Tempo de operação em fase
crítica.
A medição não deve ser realizada

Nota
O tempo de operação pode variar significativamente dependendo dos tipo de
baterias usadas.

23

830

Manual do Usuário
Página deixada em branco intencionalmente

24

Configuração de gerenciamento de dados

Configuração

5. Configuração de gerenciamento de
dados
Configuração
O menu de configuração é usado para configurar os ajustes do Produto, os
ajustes de configuração regionais, ajustes de configuração padrão, impressora,
aplicações disponíveis de licença, e exibir detalhes específicos do sistema.
O menu de configuração pode ser acessado a qualquer momento em qualquer
tela. Com o Produto ligado, acesse a tela "Menu de Configuração" pressionando
MENU . A tela "Menu Principal" aparece. Use as teclas de navegação e destaque
o ícone 'Configurar'.

Com 'Configurar' destacado, pressione ENTER para abrir a tela "Menu de Configuração". Qualquer um dos itens do menu de configuração pode ser destacado
usando as teclas de navegação
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Ajustes de configuração de dispositivos
Para abrir a janela de "Ajustes de configuração de dispositivos", use as teclas
de navegação para destacar o ícone 'Configurações dispositivo' então confirme
a seleção pressionando ENTER . Os ajustes disponíveis são exibidos. Eles
incluem brilho, som de teclado, esquema de energia, nível de carga da bateria,
política de recuperação e sem-fio. Use
/
para selecionar o item a ser
ajustado.

O Produto possui dois modos para regular o brilho da tela – o modo automático
e o modo manual. O modo automático permite brilho adaptativo, e usa um
sensor de luz para ajustar automaticamente o brilho da tela de acordo com as
condições de iluminação do ambiente.Use ENTER / / para reverter ao modo
manual onde o brilho da tela é controlado manualmente. Pressionar
aumenta
o brilho e
diminui o brilho da tela.

Pressione ENTER para ativar/desativar o som de teclado. Quando o som de
teclado está ativado, um som de bipe acompanha o acionamento de cada tecla.
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Ajustes de configuração de dispositivos

A opção do esquema de energia é usada para selecionar ajustes que gerenciam
o uso de energia dentro do Produto. As três opções disponíveis são: 'Padrão'
(a tela esmaece após 10 minutos e desliga-se após 1 hora), 'Plena carga' (sem
esmaecer e sem desligar), e 'De longa duração' (a tela esmaece após 3 minutos
e o desligamento acontece após 8 minutos). O ajuste necessário é selecionado
usando
/
e confirmado pressionando ENTER .

A capacidade da bateria aparece próxima à barra do nível de carga da bateria.
Este valor corresponde ao nível de carga indicado no ícone da bateria que
aparece no canto direito superior da tela, e aparece em cada tela da interface.
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"Política de Recuperação" permite que o usuário especifique o arquivo de
medição que abre quando o Produto é ligado. O sistema pode ser ajustado
para abrir o último arquivo de medição usado ('Sempre recuperar') ou abrir um
arquivo novo de medição ('Recuperar manualmente'). Pressione ENTER para
alternar entre as duas opções de recuperação.
Como uma alternativa, o uso pode ser feito de / para alternar entre as duas
políticas de recuperação.

O item 'Wireless' é usado para ativar ou desativar a capacidade 'sem fio' do
Produto. Para ativar/desativar a capacidade 'sem fio', pressione ENTER com o
item destacado. O botão liga/desliga aparece. Use
/
para selecionar
tanto 'ligar' (para ativar a capacidade 'sem fio') ou 'desligar' (para desativar a
capacidade 'sem fio'), então pressione ENTER para confirmar a seleção.
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Ajustes de configuração regionais

Ajustes de configuração regionais
Esta opção é usada para ajustar as unidades de medida, o idioma preferido,
data e hora atuais.
Nota
O idioma determina a forma pela qual a data pode ser exibida.
A tela é aberta a partir do menu de configuração. Use as teclas de navegação
para destacar o ícone "Configurações regionais" então confirma a seleção pressionando ENTER .

/
e confirmado a seleção pressionando
Destacado 'Unidades' usando
ENTER
revela as unidades disponíveis de medição. Estas são unidades imperiais
habituais dos EUA (inch/mils), unidades imperiais (inch/thou) e unidades SI
(mm).
Selecione o sistema de unidades necessário usando
/
. Pressione
ENTER
para confirmar a seleção.
/
e confirmando a seleção pressionanDestacando 'Idioma' usando
ENTER
do
exibe uma lista dos idiomas disponíveis. Selecione o idioma preferido
usando
/
. Pressione ENTER para confirmar a seleção.
Nota
Antes que o idioma seja definido, uma dica aparece solicitando que as unidades e o formato de data e hora também devem ser alterados para concordar
com os valores padrão do idioma. Use
/
para selecionar a ação
necessária e confirme pressionando ENTER .
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Destacando 'Fuso Horário' usando
/
e confirmado a seleção pressionando ENTER mostra os diferentes fuso-horários. A zona necessário é selecionado
usando
/
e confirmado pressionando ENTER .
Quando um fuso horário é destacado inicialmente, uma dica aparece mostrando
grandes cidades dentro do fuso horário selecionado. Note que ao alterar o fuso
horário, a hora é alterada automaticamente.

Data e hora atuais são ajustados destacando a respectiva opção usando
e confirmando a seleção pressionando ENTER .

/

Nota
O formato de data mostrado aqui é definido pela opção 'Formato de Data/Hora'.
Use / para navegar pela data (dia, mês ou ano – dependendo do formato).
Use
/
para definir o componente da data destacado. Use
para
avançar a data e
para reverter a data.
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Ajustes de configuração regionais

Alternativamente, use as teclas de entrada de dados para definir a data. Com o
componente da data desejado em destaque, insira o novo componente de data
usando as teclas de entrada de dados. Pressionando a primeira tecla, a caixa de
edição aparece.

Insira o valor e então confirme a entrada usando

BACK

ou

ENTER

.

Nota
O formato de hora mostrado aqui é definido pela opção 'Formato de Data/Hora'.
/
para definir o
Use / para alternar entre horas e minutos. Use
componente da hora destacado. Use
para avançar a hora e
para
reverter a hora.
Alternativamente, use as teclas de entrada de dados para definir a hora. Com o
componente da hora desejado em destaque, insira o novo componente de hora
usando as teclas de entrada de dados. Pressionando a primeira tecla, a caixa de
edição aparece. Insira o valor e então confirme a entrada usando BACK ou ENTER .
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Pressionando ENTER com 'Formato de Data/Hora' em destaque revela uma caixa
de menu com os itens 'Formato de data' e 'Formato de hora'. Use
/
para selecionar um dos itens, confirmando a seleção pressionando ENTER .

O formato de hora é usado para definir tanto a notação de 12h como 24h. A
notação selecionada é confirmada pressionando ENTER .
O formato de data é usado para definir o formato dd-mm-aaaa ou mm/dd/aaaa.
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Ajustes de configuração padrão

Ajustes de configuração padrão

Para abrir os "Ajustes de configuração padrão", use as teclas de navegação
e destaque o ícone 'Configurações padrão' no menu de configuração, então
confirme a seleção pressionando ENTER . A tela é usada para definir parâmetros
padrão específicos. Use
/
para percorrer pelos parâmetros. As
alterações padrão são efetivadas após reiniciar ou se um arquivo novo for
criado.

●● RPM Padrão – usado para definir o rpm padrão necessário. Destaque 'RPM
Padrão' e então use as teclas de entrada de dados para inserir o rpm padrão
solicitado. Confirme a entrada pressionando ENTER / BACK .
●● Diâmetro de referência - usado para definir o diâmetro de referência
solicitado. Destaque 'Diâmetro de referência' e então use as teclas de entrada
de dados para inserir o diâmetro de referência solicitado. Confirme a entrada
pressionando ENTER / BACK . Todo arquivo novo de alinhamento iniciado será
então automaticamente pré-configurado com este valor de RPM já inserido.
Todo arquivo novo de alinhamento iniciado será então automaticamente
configurado com este diâmetro do acoplamento já inserido.
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●● Tabela de Tolerâncias - as opções disponíveis são 50 Hz e 60 Hz. A
frequência da alimentação determina os valores de RPM padrão que
aparecem na tabela de tolerâncias. Valores de tolerâncias baseados nestas
frequências podem ser lidos a partir da tabela de tolerâncias sugerida.
●● Modo Padrão – usado para definir o modo de medição padrão. Dois modos
de medição estão disponíveis, modo 'Bússola' (para máquinas horizontais)
e modo 'Relógio' (para máquinas verticais). No modo 'Bússola', os pontos
de medição são tomados em quaisquer três dos oito setores de medição
disponíveis. No modo 'Relógio', as medições são tomadas em quaisquer
três das oito posições do relógio ( 12:00, 1:30, 3:00, 4:30 6:00, 7:30, 9:00 e
10:30).

Configuração de impressora

Esta opção é usada para definir impressoras e as configurações de impressão
dentro do Produto.

Quatro opções de impressão podem ser definidas usando "Configuração de
impressora".
"Tipo" – Selecionando "Tipo" e então pressionando ENTER exibe uma lista com
todas as impressoras compatíveis.
"Papel" – Usado para selecionar o tamanho de papel necessário
"Orientação" – Usado para definir a orientação do papel. Selecione "Retrato"
para um layout vertical e "Paisagem" para um layout horizontal.
"Modo de Cor" – Usado para definir o modo de cor pelo qual o relatório de
medições será impresso. Isso pode ser tanto completamente em cores como
em escala de cinza.
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Sobre a aplicação
As informações contidas nesta seção são acessadas destacando o ícone 'Sobre'
na tela do menu de configuração. Confirme a seleção pressionando ENTER . As
informações exibidas mostram o estado atual do equipamento e aplicação.

Gerenciamento de dados

O Produto possui um processo de gerenciamento de dados e arquivos efetivo.
Para acessar as opções de gerenciamento de dados e arquivos, pressione MENU
então use as teclas de navegação para destacar o ícone 'Arquivo'.

Pressione

ENTER

para confirmar a seleção. A tela "Menu de Arquivos" aparece.
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Use / para destacar qualquer uma das quatro opções de gerenciamento
de dados e arquivos. Estas são 'Abrir arquivo', 'Salvar arquivo', 'Recuperar' (ou
'Arquivo novo') e 'Imprimir relatório'.
Nota
Note que os itens do menu de arquivos 'Recuperar' e 'Arquivo novo' aparecem dependendo da política de recuperação de arquivo selecionada, a qual
é definida no item de configuração 'Ajustes de configuração de dispositivos'.
Se 'Recuperação manual' for a política definida, então 'Recuperar' aparece
somente quando um arquivo estiver aberto e não ter sido salvo. Se 'Sempre
recuperar' for a política definida, 'Recuperar' aparece quando um arquivo tiver
sido salvo.
'Abrir arquivo' – Esta opção é usada para carregar qualquer arquivo gravado.
Destaque 'Abrir arquivo' usando / então pressione ENTER para confirmar a
seleção. A tela Abrir arquivo aparece exibindo todos os arquivos gravados.
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Gerenciamento de dados

Por padrão, os arquivos estão listados em ordem de data e hora de criação. Esta
ordem de lista não é editável pelo usuário.
Use
/
para destacar o arquivo a ser aberto, então pressione ENTER
para abrir o arquivo.
Nota
Um arquivo existente pode ser excluído destacando-o usando
/
e
pressionando CLEAR . Quando uma tela de dica aparecer, use
/
para
destacar 'Sim'. O arquivo é excluído pressionado ENTER para confirmar a exclusão.
Para renomear um arquivo existente, use
/
para destacar o arquivo,
então use as teclas de entrada de dados para editar o nome do arquivo e confirme as alterações pressionando ENTER .
'Salvar arquivo' – Esta opção é usada para salvar o arquivo atual. Se o arquivo
for novo e ainda não tiver um nome, use as teclas de entrada de dados para
inserir um novo nome de arquivo na caixa de edição que aparecer.
Nota
Ao inserir nomes que contenham caracteres maiúsculos e minúsculos bem
como numerais, use ./ * para alternar entre as três opções. Pressione e mantenha pressionado ./ * enquanto observa o indicador de estado no canto superior direito da caixa de edição. Isso mostra o tipo de caractere a ser inserido.
Espaços em branco são inseridos pressionando 0 .

Pressione ENTER para confirmar o nome do arquivo.
Ao salvar um arquivo já existente, a caixa de edição aparece com o nome
existente em destaque. Confirme o salvar pressionando ENTER .
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Nota
O Produto armazena até 200 arquivos de medição.
'Arquivo novo' – Esta opção é usada para criar um arquivo novo de medição.
'Recuperar' – Esta opção alterna com 'Arquivo novo' e é usada para chamar o
último arquivo carregado antes do instrumento ter sido desligado, dependendo
da política de recuperação definida.
'Imprimir relatório' – Esta opção é usada para imprimir o relatório de medição ou
o relatório de medição de pé manco.

Opções de relatório disponíveis:
●● Relatório completo – esta opção imprime um relatório completo que inclui
gráficos de máquina e resultados de medição em formato numérico e gráfico.
●● Relatório na forma de texto – esta opção gera relatórios apenas na forma de
texto.
●● Relatório gráfico – relatórios impressos usando esta opção mostram apenas
representações gráficas.
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Configure o produto

6. Iniciando
Configure o produto
1. Prepare as máquinas certificando-se de que elas estejam bloqueadas,
etiquetadas e que todas as precauções de segurança necessárias tenham
sido tomadas.
2. Monte braçadeiras, módulo sem fio, sensor e prisma. O sensor conectado ao
módulo sem fio deve ser montado na máquina esquerda (geralmente estacionária).
3. Ligue o produto pressionando
e segurando brevemente. O LED direito
se ilumina seguido por um bip. Logo em seguida, a tela "Dimensões de
Máquina" aparece.

Insira as dimensões

Sensor
Prisma
Máquina
esquerda (estacionária)
Máquina direita
móvel
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Figura 6-1. Montando componentes através do acoplamento
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Use as teclas de entrada de dados para inserir diretamente todas as dimensões
necessárias.

A caixa de edição e um texto de dicas para a dimensão ser inserida ou editada
aparece. Use as teclas de entrada de dados para inserir esta dimensão então
pressione ENTER para confirmar a entrada. As setas de dimensão avançam automaticamente para a próxima dimensão necessária, e a dica de texto correspondente aparece. Repita o procedimento até que todas as dimensões necessárias
tenham sido inseridas.
Nota
A escala de barra verde no topo da tela indica uma progressão incremental da
atividade atual – no caso acima, inserindo as dimensões da máquina.
Dimensões a serem inseridas incluem:
1. Sensor para prisma
2. Sensor para o centro do acoplamento
3. Diâmetro do acoplamento (padrão é 100 mm / 10")
4. RPM
5. Centro do acoplamento para pé de frente (máquina direita)
6. Pé de frente para pé de trás (máquina direita)
Depois que a última dimensão exigida for inserida, a tela de medição aparece.
A tela de dimensão sempre pode ser acessada pressionando SETUP .
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Medição sem fio
Nota
O modo de medição que será descrito aqui é o modo 'Compasso'. Neste modo',
os pontos de medição são tomados em quaisquer 3 dos 8 setores disponíveis.
Os modos 'Compasso' e 'Relógio' são os modos de medição padrão para máquinas horizontais e verticais respectivamente.
Ligue o módulo sem fio usando seu pequeno interruptor prata. Isso irá energizar
o sensor e inicializar o feixe laser. Centralize o ponto do laser na tampa
contra-pó do prisma (veja Figura 6-2).

Figura 6-2. Ponto do laser centralizado na tampa contra-pó do prisma

Não encare o feixe.

Alerta
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Pressione
medição'.

MENU

então use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Opções

Confirme a seleção pressionando

ENTER

. A tela "Opções de Medição" aparece.

Use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Seleção Sensor', então
confirme a seleção pressionando ENTER .
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Medição sem fio

Use
/
e destaque 'Varredura' então pressione
quaisquer módulos sem fio dentro da vizinhança.

ENTER

para verificar

Nota
Certifique-se de que o módulo sem fio esteja ligado.
Uma vez detectado, o módulo sem fio é selecionado automaticamente.

Ajuste a braçadeira se necessário para centralizar o feixe horizontalmente no
prisma. Aperte a braçadeira. Deslize o prisma nos postes para centralizar o feixe
verticalmente na tampa contra-pó do prisma. Ao centralizando, remova a tampa
contra-pó do prisma.
Use o botão amarelo para fazer ajustes horizontais do feixe de laser refletido, e o
parafuso de ajuste para fazer ajustes verticais para posicionar o ponto no centro
do quadrado alvo ou o mais próximo possível do centro.
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Figura 6-3. Centralizando o feixe de laser refletido usando o parafuso de
ajuste e o botão de ajuste de laser amarelo

Nota
Ao fazer os ajustes acima, observe o LED de condição de alinhamento do produto e o ponto na tela. Quando o LED ficar amarelo, isto é uma indicação que
a posição do feixe refletido é OK e que a medição pode prosseguir. Quando o
LED ficar verde, o ponto está centralizado no quadrado alvo.
Após centralizar o ponto do laser, rotacione o eixo para a primeira posição de
medição. A medição só pode ser tomada quando o setor no qual o eixo tem
sido posicionado é destacada em verde. Pressione ENTER para tomar o ponto
de medição. Este setor é então destacado em laranja, uma indicação de que a
medição foi tomada naquele setor em particular.

44

Iniciando

Diagnóstico

Nota
Sempre gire os eixos na direção de rotação normal das máquinas.
Rotacione o eixo para a próxima posição de medição e tome o ponto. As leituras
de quaisquer 3 das 8 posições disponíveis (tomada em qualquer ordem) são
necessários para os resultado, os quais são iniciados automaticamente depois
que os pontos de medição definidos tenham sido tomados.

Diagnóstico
Resultados de alinhamento com resultados de acoplamento e pés são exibidos
automaticamente.

Resultados de acoplamento e pés são exibidos nos planos vertical e horizontal.
Resultados de acoplamento são dados na forma de abertura e desface. Com a
máquina estacionária na esquerda do espectador, a abertura é positiva quando
aberta no top ou lado mais distante do espectador. O desface é positivo quando
a metade do acoplamento direito for mais alta ou mais distante do espectador.
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Os resultados de pés mostram os valores de correção de pé relativos à máquina
estacionária. Valores positivos nos resultados de pé indicam que a máquina
direita está para baixa (portanto adicione calços para correção) ou na direção
do espectador (portanto mova para longe do espectador para correção). Valores
negativos indicam que a máquina móvel está para cima (portanto remova
calços para correção) ou distante do espectador (portanto mova para perto do
espectador para correção). O estado de tolerância de alinhamento pode ser
exibido usando os recursos de tolerâncias.
Nota
A Barra de Tolerância é uma escala de 4 níveis na tela do Produto.
O LED de condição de alinhamento está abaixo da tela.
Barra de tolerância está verde (LED de condição de alinhamento
830

LASER ALIGNMENT TOOL

brilha em verde) – valores dentro de tolerâncias excelentes
SETUP

1

Barra de tolerância está amarelo (LED de condição de
alinhamento brilha em amarelo) – valores dentro de tolerâncias
aceitáveis
Barra de tolerância está laranja ou vermelha (LED de condição
de alinhamento brilha em laranja ou vermelho) – valores fora da
tolerância
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Alinhamento de Eixo Horizontal

Preparação de trabalho

7. Alinhamento de máquina horizontal
Preparando para o procedimento de alinhamento
Antes de usar o Produto, prepara a máquina para alinhamento como descrito
abaixo.
Alerta
Certifique-se de que as máquinas estejam bloqueadas e etiquetadas e
não podem ser iniciadas acidentalmente ou deliberadamente enquanto
vocês estiver trabalhando nelas!

Fundação plana, sólida

Uma fundação rígida, sólida é necessária para se obter alinhamento de eixo
correto e duradouro que permita um serviço de máquina ininterrupto de longo
prazo.

Mobilidade da máquina

Se a máquina a ser movida permanece diretamente sobre as fundações, ela não
pode ser abaixada para correção de alinhamento. Portanto é aconselhável iniciar
com cerca de 2 mm (50 mils) de calços sob os pés de ambas as máquinas.
Auxiliares de posicionamento hidráulicos ou tipo parafuso são recomendados
para movimento horizontal.

Acoplamentos rígidos

Acoplamentos rígidos devem ser soltos antes da medição para que eles não
distorçam a condição de alinhamento.

Jogo de eixo e folga de acoplamento

Jogo de eixo axial de até 3 mm (1/8”) não tem efeito adverso no diagnóstico da
máquina (mas não necessariamente na operação da máquina).
Girando o eixo ou final do acoplamento onde o prisma está montado, engata o
acoplamento assim reduzindo os efeitos das folga do acoplamento. O princípio
de medição do sensor é também menos suscetível à folga do acoplamento.

Pé manco

O pé manco causa a distorção da estrutura da máquina toda vez que os
parafusos de ancoragem são apertados, tornando o alinhamento apropriado
difícil ou impossível.
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Tolerâncias, crescimento térmico, alvos de alinhamento,
Estes valores podem ser obtidos a partir de especificações individuais de
máquina, e usados para especificar a posição em uma linha de centro de eixo
e a condição de alinhamento nesta posição. Se um conjunto de máquinas é
alinhado 'frio', o fator de crescimento em operação deve ser considerado. Um
valor de desalinhamento deve ser introduzido ao se realizar um alinhamento frio.

Separação de Alinhamento

Já que o Produto não exige conexões mecânicas (como suportes de relógio
comparador em balanço) para se expandir sobre o acoplamento durante a
medição, o alinhamento pode facilmente ser realizado sobre separações
grandes de sensor-prisma.
Note que sobre distâncias muito grandes os eixos e acoplamentos podem ceder,
e as máquinas possam precisar ser desalinhadas deliberadamente para levar
a curva catenária em conta, se tal caída não desaparecer quando as máquinas
forem colocadas em operação. Consulte as especificações do fabricante da
máquina.

Verifique por pé manco
Consulte a seção sobre pé manco em página 91

Monte as braçadeiras
Monte as braçadeiras em ambos os lados do acoplamento de máquinas, e
ambas na mesma posição angular.
Por favor note o seguinte a fim de obter a precisão de medição mais alta
possível e para evitar danos ao equipamento:
Aviso
Certifique-se de que as braçadeiras se ajustem solidamente nas suas
superfícies de montagem!
Não use braçadeiras de montagem auto-construídas, ou modifique a
configuração da braçadeira original fornecida (por exemplo, não use
postes mais longos que aqueles fornecidos).
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Procedimento de montagem da braçadeira
Procedimento de montagem da braçadeira
Para ajustar as correntes da braçadeira compactas, consulte os diagramas
mostrados e siga as instruções seguintes cuidadosamente.
1. Escolha os postes mais curtos os quais ainda permitam que o feixe laser
passe sobre a flange do acoplamento. Insira os postes na braçadeira.
Nota
Em alguns casos, se o acoplamento for grande o bastante, um parafuso de
acoplamento pode ser removido e o feixe laser lançado pelo buraco do parafuso, a fim de evitar que se sobressaia radialmente além do diâmetro externo
(DE) do acoplamento.
2. Fixe os postes no lugar apertando os parafusos hexagonais nos lados do
quadro da braçadeira.
3. Coloque a braçadeira no eixo ou acoplamento. Enrole a corrente em volta do
eixo e alimente-o através do outro lado da braçadeira: Se o eixo for menor
que a largura do quadro da braçadeira, insira a corrente a partir do interior da
braçadeira como mostrado na Figura 7-1; se o eixo for maior que a largura da
braçadeira, insira a corrente no quadro a partir do lado de fora.
4. Trave a corrente frouxamente na cavilha âncora.
5. Gire a porca polegar da braçadeira para apertar a montagem do eixo.
6. Prenda a ponta solta da corrente de volta nela mesma.

Cavilha âncora

1

3

4
5

2

6

Figura 7-1. Montando a braçadeira passo-a-passo
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A braçadeira deve agora ser apertada no eixo. Não empurre ou puxe a
braçadeira para verificar, já que isso pode afrouxar sua montagem.
Para remover as braçadeiras, afrouxe a porca polegar, então remova a corrente
se sua cavilha âncora.
Nota
As braçadeiras tipo corrente cobrem a maioria das situações, mas em casos
estreitos ou especiais, o suporte magnético compacto opcional pode ser útil.

Monte módulo sem fim, sensor e prisma
1. Monte o módulo sem fio nos postes da braçadeira fixados no eixo da máquina
esquerda (geralmente a máquina estacionária) – como visto na posição
de trabalho normal. O módulo se fixa nos postes. É recomendo deslizar o
módulo sem fio para o quadro da braçadeira (veja Figura 7-2).
2. Monte o sensor nos mesmos postes que o módulo sem fio. Certifique-se
de que seus botões amarelos estejam soltos o bastante para permitir que
o sensor deslize nos postes. Abaixe o sensor o mais próximo possível do
módulo sem fim (consultar Figura 7-2).
3. Segure o sensor nos postes apertando os botões amarelos.
4. Conecte o sensor ao módulo sem fio usando o cabo do módulo sem fio (veja
Figura 7-2).
5. Monte o prisma nos postes da braçadeira fixados no eixo da máquina direita
(geralmente a máquina móvel) – como visto na posição de trabalho normal.
Nota
O botão amarelo na frente do prisma permite que você ajuste o ângulo horizontal do feixe laser refletido. Antes de montar o prisma certifique-se de que este
botão esteja centralizado para permitir uma gama máxima de ajuste mais tarde.
A parte de baixo do botão deve ser nivelado com a seta na caixa do prisma
(consulte a Figura 7-3).
6. Levante a alavanca de rápida soltagem amarela no lado da caixa do prisma,
então deslise o prisma nos postes da braçadeira da mão direita. Retorne a
alavanca para sua posição horizontal para segurar o prisma nos postes (veja
Figura 7-3).
Os dois sensores e o prisma devem estar na mesma altura, a mais baixa
possível, porém alta o bastante para o feixe limpar a flange do acoplamento.
Eles também devem parecer visualmente estar alinhados rotacionalmente entre
si.
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Monte módulo sem fim, sensor e prisma
Faça os ajustes finais, afrouxando levemente as braçadeiras se necessário,
então rotacionando-as e reapertando.

O módulo sem fio desliza

Fixe o sensor nos postes

sobre os postes e é

apertando os botões

segurado no lugar por

amarelos

fricção.

O conector do cabo do
sensor de 90 graus está
anexo ao módulo sem fio

Figura 7-2. Montando o módulo sem fio e o sensor
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Alavanca

Figura 7-3. Montando e fixando o prisma

Seta

Ajuste a altura do botão
amarelo aproximadamente
com a ponta da seta

Figura 7-4. Centralizando botão do prisma para ajuste máximo
Prossiga para 'Ligar Produto e iniciar aplicação' na próxima página.
Se usar o cabo do sensor para transmissão de dados, consulte 'Conectar o
sensor' abaixo.
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Conectar o sensor

Conectar o sensor
Nota
Os dados de medição também podem ser transmitidos do sensor para o
Produto por cabo. Se usar cabo e não o módulo sem fio para transmitir dados
de medição, então insira o plug de ponta reta do cabo do sensor dentro da
porta de sensor azul do Produto (veja Figura 7-5).
Aviso
Combine as setas de direção no plug com a seta branca na porta azul
para garantir a orientação apropriada do plug; caso contrário os pinos
dentro do plug podem ser danificados.
Nota
As instruções sobre como substituir o cabo do módulo sem fio com o cabo do
sensor estão no 'Apêndice'.
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Figura 7-5. Inserindo o cabo do sensor na ferramenta de alinhamento
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Desconectando o cabo do sensor
Para desconectar, pegue a gola estriada do plug do sensor e puxe cuidadosamente para fora da porta de sensor do computador.

Ligar o Produto e iniciar aplicação
Pressione
e segure por alguns segundos. O LED direito do Produto se
ilumina seguido por um bip. Logo em seguida, a tela "Dimensões de Máquina"
aparece.

Insira as dimensões do trem de máquinas
As dimensões do trem de máquinas são inseridas usando as teclas de entrada
de dados cinza.

Uma caixa de edição e um texto de dica para a dimensão a ser inserida ou
editada aparecem na tela de dimensões. As dimensões faltantes necessárias
são inseridas diretamente usando as teclas de entrada de dados.
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Insira as dimensões

Confirme o valor inserido pressionado ENTER . As setas de dimensão avançam
automaticamente para a próxima dimensão necessária.
Insira dimensões como mostrado na Figura 7-6:

2

1

3

4
5

Figura 7-6. Dimensões do trem de máquinas a serem inseridas

Sensor para prisma

1

Esta é a distância entre as marcações no topo do sensor e o prisma (consulte
Figura 7-7). A dimensão é determinada medindo a distâncias entre o centro do
prisma e os postes do sensor.
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Marca de distância

Figura 7-7. Marca de distância no sensor e prisma

Sensor para centro do acoplamento

2
Esta é a distância entre a marca no topo do sensor e o centro do acoplamento.
Esta dimensão é calculada automaticamente como metade da distância inserida
entre o sensor e o prisma. O valor pode ser editado diretamente na caixa de
edição que aparece e o valor confirmado pressionando ENTER .

Diâmetro do acoplamento

3
O diâmetro do acoplamento pode ser obtido medindo-se a circunferência do
acoplamento e dividindo o valor por 3.142 (p).
O valor padrão é de 100 mm (10” se definido para unidades habituais imperiais
dos EUA). Sendo necessário editar o valor, use as teclas de entrada de dados
para inserir o valor na caixa de edição que aparece, então confirme a entrada
pressionando ENTER . As setas de dimensão avançam automaticamente para a
próxima distância necessária.

RPM (revoluções por minuto)

O valor padrão é de 1500 (1800 se definido para unidades habituais imperiais
dos EUA). Sendo necessário editar o valor, use as teclas de entrada de dados
para inserir o valor na caixa de edição que aparece, então confirme a entrada
pressionando ENTER . As setas de dimensão avançam automaticamente para a
próxima distância necessária.
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Inserindo dimensões negativas

Centro do acoplamento até pé frontal, máquina direita

4

Esta é a distância do centro do acoplamento até o par de pés na máquina da
direita mais próxima do acoplamento.

Pé frontal até pé traseiro, máquina direita

5

Esta é a distância entre os pés frontais e traseiros da máquina direita.

Inserindo dimensões negativas

Em certas circunstâncias ou configurações de máquina incomuns, dimensões
negativas pode também ser inseridas onde necessárias, como do centro do
acoplamento até o pé frontal (máquina direita) quando este pé estiver atrás do
centro do acoplamento, ou sensor até centro do acoplamento se o sensor estiver
montado no acoplamento de modo que a marca de distância do sensor esteja
na frente do acoplamento como mostrado na Figura 7-8. Na configuração, a
dimensão do sensor até o centro do acoplamento tem um valor negativo.

Figura 7-8. Marca de distância no sensor
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Configuração de máquina
As propriedades de máquina podem ser ajustadas pelos itens de menu 'Máquina
Esquerda' ou 'Máquina Direita'. A tela de menu é acessada pressionando MENU .

Use as teclas de navegação e destaque p ícone 'Máquina esquerda' ou
'Máquina direita'. Pressionar ENTER com o ícone de máquina esquerda ou direita
destacado, revela as propriedades de máquina que podem ser editadas.

Propriedades de Máquina

Com o ícone 'Máquina Esquerda' destacado na tela "Menu", pressionando
revela os parâmetros da máquina que podem ser editados.

ENTER

Nota
No exemplo a seguir, a máquina esquerda é inicialmente designada estacionária.
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Tabela de tolerâncias de acoplamento
Máquina podem ser designadas tanto estacionária ou móvel ou a posição de
flange pode ser definida.

Use / para destacar o parâmetro de máquina a ser alterado e confirme a
seleção pressionando ENTER .

Tabela de tolerâncias de acoplamento

Com o ícone 'Tolerâncias no Acoplamento' destacado, pressionando
a tabela de tolerâncias do acoplamento.

ENTER

revela

O RPM destacado é o valor inserido na tela "Dimensões de Máquina". Um
RPM diferente pode ser definido a partir da tela "Tabela de Tolerâncias". Use
as teclas de navegação e destaque o valor de RPM de máquina desejado,
então pressione ENTER . Uma dica solicitando confirmação da alteração de RPM
aparece na tela.
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Use

/
e destaque 'Sim', então confirme a seleção pressionando
. O novo valor de RPM substitui o valor inserido inicialmente durante a
configuração. Tolerâncias de acoplamento agora serão baseadas neste valor de
RPM aceito.
ENTER

Ajuste do feixe de laser

Após inserir todas as dimensões exigidas, a tela de medição aparece automaticamente.

Ligue o módulo sem fio usando o interruptor prata pequeno que se encontra
na parta de trás do lado direito. Os LEDs do estado da bateria piscam por três
segundos. O módulo agora está pronto para operação. Ele ativa o laser, se o
módulo sem fio estiver conectado ao sensor.
Se estiver usando a interface RS232, o laser é ativado quando a ponta reta do
plug do cabo do sensor for inserida na porta azul de sensor do Produto.
O sensor e o prisma precisam ser ajustados para que o feixe de laser atinja o
prisma e seja refletido no sensor.
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Ajuste do feixe de laser

Remova a tampa do sensor

Não encare o feixe.

Alerta

O feixe de laser agora está ligado! Deixe a tampa do prisma no lugar. Quando o
feixe atinge a tampa ele deve ser facilmente visível. Se o feixe estiver tão longe
do alvo de modo que ele perde o prisma completamente, segure uma folha de
papel na frente do prisma e tente localizar o feixe.

Ajuste o feixe para a tampa do prisma

Com a tampa contra-pó do prisma ainda no local, ajuste o feixe para o centro do
alvo (consulte a Figura 6-2):
●● Para ajustar verticalmente deslize o prisma e/ou o sensor para cima e para
baixo pelo poste. Use o parafuso de ajuste na lateral da caixa do prisma.
Para mover o sensor, afrouxe os botões amarelos,.
●● Para ajustar horizontalmente você terá de afrouxar uma das braçadeiras no
eixo e rotacioná-lo levemente. Reaperte.

Remova a tampa do prisma e estabeleça a comunicação entre o
sensor e o Produto

O Produto coleta dados de medição usando tanto o módulo sem fio como
também pela interface do sensor.
Remoca a tampa contra-pó do prisma para permitir que o feixe atinja o prisma e
seja refletido para o sensor, e então pressione MENU . A janela "Menu Principal"
se abre. Use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Opções medição'.

Pressione ENTER para confirmar a seleção. A janela "Opções de Medição” se
abre. Use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Seleção Sensor'.
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Confirme a seleção pressionando

ENTER

. A janela de seleção aparece.

Use
ou
e destaque 'Varredura' então pressione ENTER para verificar
por módulos sem fio dentro da vizinhança. Uma vez detectado, o módulo é
conectado automaticamente e a comunicação entre o sensor e o Produto é
estabelecida.
Se usar a interface do sensor, use
ou
e destaque "Porta 1 (RS232)”.
Pressione ENTER para confirmar a seleção, e prossiga com o ajuste do feixe de
laser.
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Comunicação Sem Fio

Nota
O número de série do módulo sem fio em uso é exibido na tela durante a medição.
Agora prossiga com o ajuste do feixe de laser.
Todos os módulos sem fio detectados são lembrados pelo Produto, e são
mostrados quando "Seleção Sensor" é selecionada.

Neste caso, o módulo sem fio desejado é destacado usando
então pressionando ENTER para confirmar a seleção.

ou
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Pode ser necessário excluir algumas dessas entradas conforme elas não
puderem mais ser usadas. Para deletar entradas indesejadas, acesse o menu
'Seleção de Sensor". Use as teclas de navegação para destacar o módulo sem
fio a ser excluído e pressione CLEAR .

Módulos sem fio excluídos são lembrados se detectados durante a varredura.
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Ajuste do feixe de laser

Ajuste o prisma até APENAS o LED VERDE do sensor se iluminar
constantemente, o LED direito do Produto se torna azul
O sensor tem um LED vermelho e verde para indicar a condição do ajuste de
feixe. Esta condição é monitorada simultaneamente no LED de condição de
alinhamento do Produto (LED direito).
Nota
Certifique-se de que o prisma e a lente do sensor estejam limpos. Use um pano
macio livre de fiapos. Um pano para limpeza de lente é fornecido.
Quando o feixe refletido falha ao atingir a superfície do detector, o LED direito
do Produto se torna vermelho enquanto o LED vermelho do sensor pisca
rapidamente (0,3 s). A mensagem 'Laser desligado' aparece na tela. Ajuste o
feixe refletido usando o parafuso de ajuste de metal do prisma e o botão de
ajuste amarelo no prisma como mostrado na Figura 7-9. Conforme o feixe
refletido atinge a borda do detector, o LED direito do Produto se torna laranja
com o LED vermelho do sensor ainda piscando rapidamente. A mensagem 'Fim
do laser' aparece na tela.

Ajuste vertical usando

Ajuste horizontal usando o

o parafuso de ajuste de

botão de ajuste amarelo

metal

Figura 7-9. Ajuste horizontal e vertical do feixe de laser
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Centralize o feixe de modo que o LED direito do Produto se torne
azul
Ajuste o feixe de laser de modo que o ponto do laser na tela esteja posicionado
no quadrado verde no centro da tela do detector.
●● Ajuste horizontal com botão amarelo do prisma
Ajuste vertical com o parafuso de ajuste de metal lateral.O LED direito do
Produto se torna azul.

O LED VERMELHO do sensor pisca rapidamente enquanto
o VERDE está DESLIGADO e o LED DIREITO do Produto se
torna VERMELHO

Os dois LEDs do sensor piscam rapidamente e alternadamente,
e o LED DIREITO do Produto se torna Laranja

66

O LED VERDE do sensor pisca lentamente e o LED DIREITO
do Produto se torna VERDE

Nota
A seta vermelha no botão amarelo ajuda o usuário indicando em qual direção
o botão deve ser girado. Quanto mais perto do centro estiver o feixe, menor
será esta seta
Quando o feixe do laser estiver dentro do quadrado do centro, o LED VERDE
do sensor se ilumina constantemente.
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O LED DIREITO se torna
AZUL

Nota
O feixe não tem que estar exatamente no centro da retícula, já que isso não
afeta a precisão da medição. Porém, o alcance máximo da medição é possível
quando o feixe está bem centralizado.
Nota
Uma vez centralizados, o sensor e o prisma não podem ser tocados, já que
qualquer movimento durante a medição será interpretado como desalinhamento. Estes componentes podem, entretanto, ser movidos ao se estender a extensão da medição.
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Tome as medições
É importante notar qual o modo de medição é mais adequado para uma
aplicação particular. A tabela abaixo é um guia para qual modo de medição é
ideal para qual medição.
Tabela 7-1. Modo de medição e aplicações relevantes
Modo de medição

Aplicação

Modo Compasso

Máquinas horizontais (padrão, eixos não
acoplados, eixos não rotativos)

Modo Relógio

Máquinas verticais (montadas
com quatro pés ou flange)

Quando o feixe de laser estiver centralizado de modo que o ponto na tela está
no centro da retícula, o LED direito do Produto se torna azul.
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Nota
O modo Compasso é o modo de medição padrão para máquinas horizontais.
Neste modo', os pontos de medição são tomados em quaisquer três dos oito
setores disponíveis.
Nota
O modo de medição Relógio, o qual é o padrão para máquinas verticais, é
descrito no capítulo 9 'Alinhamento de Eixo Vertical', iniciando em página 107
Nota
Se há suspeita de jogo de torção de acoplamento (folga), gire a ponto do eixo
ou acoplamento onde o prisma está montado. Certifique-se de que o eixo esteja girado na direção de rotação normal da máquina.
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Girando eixos

Girando eixos
Para medir, rotacione o eixo para a primeira posição de medição. A medição
só pode ser tomada quando o setor no qual o eixo tem sido posicionado é
destacada em verde. Pressione ENTER para tomar o primeiro ponto de medição.
Este setor é então destacado em laranja, uma indicação de que a medição foi
tomada naquele setor em particular.

Após tomar o ponto, rotacione o eixo para o próximo setor de medição e repita o
passo acima.

Se a posição rotacional do sensor é tal que o setor seja destacado em vermelho,
a medição não pode ser tomada nesta posição angular.
Nota
No modo Compasso, o inclinômetro eletrônico no sensor é ativo e determina
automaticamente o ângulo rotacionado do eixo, eliminando erro humano.
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Nota
Lembre-se de não tocar os componentes montados! Isso inclui as braçadeiras
e os postes, os quais NÃO devem ser usados para rotacionar os eixos.
É aconselhável girar os eixos na mesma direção que a máquina normalmente
rotaciona, no cado do eixos se deslocarem a partir de sua posição normal nos
mancais.
Você pode começar a medição girando os eixos mesmo se o feixe não estiver
centralizado exatamente no centro da retícula.

FINAL ou DESLIGADO? Estender

Se 'FINAL do Laser' ou 'Laser DESLIGADO' aparece na tela durante o giro dos
eixos, o laser se moveu para longe do detector devido a grande desalinhamento
ou longa viagem do feixe. Se isso acontecer, então use a função 'Estender' para
expandir a extensão de medição. Esta função é descrita em página 102

Diagnóstico
O diagnóstico é solicitado automaticamente após o número definido de pontos
de medição ter sido tomado.
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Diagnóstico

Condição de alinhamento em ambas as direções vertical e
horizontal

O diagnóstico de acoplamento é dado na forma de valores de abertura e desface
em ambas as direções vertical e horizontal. A abertura verdadeira sendo a
diferença de abertura entre as faces do acoplamento de cima a baixo (vertical)
ou lado a lado (horizontal) no diâmetro que foi inserido. Desface é a distância
entre duas linhas de centro no plano de transmissão do acoplamento.
Os valores de correção de pé são valores de calço ou movimento, e são tanto
positivos ou negativos. Em resultados verticais, valores de pé positivos indicam
pé de máquina elevado pelo valor exibido. Em resultados horizontais, valores de
pé positivos indicam movimento da máquina para longe a partir do espectador
pelo valor exibido.
Nota
Convenção de sinal
A abertura é positiva quando aberto no topo ou lado distante do espectador. O
desface é positivo quando a máquina a ser movida é mais alta ou distante do
espectador.
Valores de correção de pé positivos indicam que a máquina móvel deve ser
movida para cima (adicione calços) ou para longe do espectador.
Valores de correção de pé negativos indicam que a máquina móvel deve ser
movida para baixo (remova calços) ou para perto do espectador.
Se todos os quatro valores de acoplamento estiverem dentro da tolerância, você
não precisa alinhar as máquinas. Se nenhum padrão da casa ou especificações
do fabricante de acoplamento ou máquina estão disponíveis, o LED de condição
de alinhamento e a barra de tolerância fornecem uma verificação de tolerância
baseada nas tabelas de tolerâncias embutidas. Se o alinhamento medido está
dentro de tolerância aceitável, o LED se torna amarelo. O LED se torna verde
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quando o alinhamento medido está dentro de tolerância excelente. O LED se
torna laranja quando o alinhamento estiver fora de tolerância. Uma piora do
desalinhamento resulta no LED se tornando vermelho.
Se o diagnóstico do acoplamento mostra que o desalinhamento excede a
tolerância, então a máquina deve ser realinhada calçando verticalmente e reposicionando a máquina horizontalmente.

Tolerâncias

As barras de tolerância codificadas por cores na tela de resultados indicam o
grau pelo qual a condição de alinhamento medida encontra tolerâncias especificadas. A marca na barra de tolerância mostra a condição de alinhamento
medida. Isso varia de tolerância excelente à pior tolerância.

Tolerância excelente
Tolerância aceitável
Fora de tolerância
Grosseiramente
desalinhado
Figura 7-10. Barra de tolerância
O LED de condição de alinhamento do Produto fornece informação adicional no
estado da tolerância.

72

Alinhamento de Eixo Horizontal

Alinhar máquina

Tabela 7-2. LEDs de condição de alinhamento FLUKE 830
Tolerância
Tolerância excelente

Barra de
tolerância

Cor de LED
Verde
830
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Tabela de tolerâncias
Nota
As tolerâncias de alinhamento sugeridas são baseadas em experiência e não
devem ser excedidas. Elas devem ser usadas somente se padrões da casa
ou o fabricante da máquina ou acoplamento não prescreveram outros valores.
A tabela de tolerância é acessada como descrito sob 'Tabela de Tolerância de
Acoplamento' em página 59 e é válida para equipamento padrão funcionando
entre 600 – 7200 RPM.

Alinhar máquina
Nota
Se o alinhamento de máquina medido estiver em tolerância (a marca na barra
de tolerância codificada por cor é tanto seção verde ou amarelo, e o LED de
condição de alinhamento do Produto se ilumina em verde ou amarelo respectivamente), não há necessidade de alinhar as máquinas. Se o alinhamento
estiver fora de tolerância, as máquinas podem ser alinhadas com se descreve
abaixo.
Para alinhar sua máquina você precisa movê-la verticalmente calçando os pés, e
horizontalmente deslocando-a de lado.
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Calço primeiro
Nota
É recomendado realizar as correções verticais primeiro, já que a condição horizontal é facilmente afetada pelo processo de afrouxamento dos parafusos de
ancoragem e inserção/remoção dos calços, enquanto que a condição vertical
está menos inclinada a ser afetada durante a realização dos movimentos horizontais. Você pode precisar reverificar o pé manco antes de prosseguir.

Preparação

Para calçar a máquina com sucesso, certifique-se do seguinte:
1. Os parafusos de pé estão limpos, intactos e removíveis.
2. O pé manco foi eliminado. (Consultar página 91.)
3. Os pés tem calços o suficiente sob eles deve baixar a máquina se
necessário.
4. Recomenda-se calços de qualidade.

Soltar os parafusos

Evite mover a máquina horizontalmente. Se qualquer pé sair do chão ao ser
solto, suspeite de pé manco.

Calçe o pé apropriadamente

Calçar geralmente envolve levantar a máquina e inserir ou remover calços de
espessuras conhecidas. (Alguns calços tem as espessuras indelevelmente
gravadas neles)
Use os valores de correção de pé verticais para calçar AMBOS os pés frontais
e traseiros como solicitado. Valores de correção de pés negativos indicam que
os pés da máquina respectiva estão altos e assim calços devem ser removidos,
enquanto que valores de correção de pé positivos sugerem a adição de calços.
Nota
Calço vertical pode também ser realizado usando Movimento vertical ao vivo.

Reaperte os parafusos

A máquina deve agora ter um alinhamento vertical bom.

Re-meça

Re-meça para verificar os resultados de alinhamento verticais e determinar a
condição de alinhamento exata.
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Movimento ao vivo horizontal

Movimento ao vivo horizontal
Movimento Horizontal é usado para o posicionamento lateral da máquina. Isso
costumava ser feito com um calibre com mostrador no pé da máquina, mas com
a função 'Mover', o movimento horizontal ao vivo é visualizado na tela.

Inicie o Movimento horizontal ao vivo

Enquanto na tela de resultados, pressione
Principal" se abre.

ENTER

ou

MENU

. A janela "Menu

Use as teclas de navegação e destacar o ícone 'Mover' então pressione ENTER
para confirmar seleção. A tela usada para posicionar o sensor em qualquer uma
das quatro posições de 45° apropriadas aparece.

Gire os eixos para qualquer posição de 45°

Rotacione o eixo para qualquer posição 45° (esta pode ser tanto a posição de
relógio 10:30, 1:30, 4:30 ou 7:30 como visto na direção do sensor).
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Se o feixe de laser foi centralizado, rotacionando o eixo para uma posição
angular correspondente para qualquer um dos quatro setores verdes solicita a
janela de diálogo de direção de Movimento.

Use tanto
ou
para destacar "Horizontal" para movimento de máquina
horizontal. Confirme a seleção pressionando ENTER . Movimento ao vivo se inicia
assim que a direção de movimento for confirmada.

Solte os parafusos e movimente a máquina como solicitado

Após soltar os parafusos de ancoragem, mova os pés da máquina na direção
do ápice dos triângulos amarelos, prestando a atenção na marca na barra de
tolerância codificada por cor. Assista à tela cuidadosamente para garantir que
a ponta da máquina e a direção movida estejam corretos. A marca na barra
de tolerância codificada por cor e o LED direito do Produto também indicam o
estado de alinhamento conforme a máquina é movida. (Consulte a tabela de
tolerância em página 136.)
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Aperte os parafusos de ajuste

Aviso
NÃO tente mover a máquina usando golpes pesados de marreta. Isso
pode causar danos no mancal e também produzir resultados de movimento imprecisos. Macaquinhos nos pés ou outros equipamentos mecânicos ou hidráulicos são recomendados para mover as máquinas.

Quando a marca na barra de tolerância codificada por cores estiver na seção
verde ou amarela, a condição de alinhamento está dentro da tolerância. Prossiga
para apertar os parafusos de ajuste.

Aperte os parafusos de ajuste

Aperte os parafusos de ancoragem, então pressione
reverificar a condição de alinhamento após Mover.

ENTER

ou

BACK

para

Se a máquina se move enquanto se aperta, corrija o pé manco primeiro e
também verifique se há um parafuso de ancoragem engatilhado e anilha
gastada, então realinhe.
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Re-meça após Mover - máquina na tolerância?
Já que a máquina foi movida, resultados anteriores não são mais válidos. Com
'Pare e Tomar Medição' destacado após Mover ser concluído, pressione ENTER
para confirmar a seleção. Na confirmação, o modo de medição é inicializado. Se
necessário, centralize o feixe de laser e tome outro conjunto de medições. Se o
diagnóstico estiver dentro da tolerância, então as máquinas estão alinhadas.

Salvando dados e imprimindo
(Consultar página 81.)

Finalmente

Desligue o Produto, então remova os componentes dos eixos, e armazene-os na
mala.
Alerta
Substitua os protetores antes que você ligue a máquina novamente.

Movimento ao vivo Vertical
Nota
Como é recomendado calçar primeiro, e então mover a máquina lateralmente,
a função Movimento ao vivo vertical pode ser usada para realizar o calçamento.
Para o Movimento ao vivo vertical repita todos os passo começando a partir
de 'Iniciar Movimento horizontal ao vivo' (em página 75) através de 'Solte
os parafusos e mova a máquina como solicitado' (em página 76) mas com
referência às correções de pé verticais. Neste caso, calçamento como solicitado.
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Pontos para observar durante o Movimento
Pontos para observar durante o Movimento
Observe todos os pontos a seguir de perto:

Os eixos se moveram acidentalmente (rotacionaram)?

Os eixos, sensor e prisma DEVEM permanecer parados durante todo o procedimento de Movimento.
Se o eixo se mover do setor verde de 45° definido enquanto no Movimento,
a tela de seleção de ângulo aparece indicando o ângulo para o qual o eixo
rotacionou. Os eixos devem ser rotacionados de volta para o setor verde
estreito.

Nota
O Movimento ao Vivo se recupera automaticamente quando os eixos são rotacionados de volta para este setor.

FINAL ou DESLIGADO? A função 'Estender'

Se FINAL ou DESLIGADO aparece na tela durante o Movimento da máquina,
então o feixe de laser se deslocou para fora do alcance de detecção devido a
desalinhamento grosseiro ou viagem longa do feixe. Neste caso, a extensão da
medição pode ser estendida como descrito em página 102

Próximo de zero: observe a marca na barra d tolerância de cores e
o LED de condição de alinhamento do Produto

Prossiga para o zero em ambas as pontas de máquinas até que a marca chegue
na seção amarela da barra de tolerância. Conforme a posição da máquina se
move para zero, o LED direito do Produto muda de vermelho (pior) para laranja
(ruim) para amarelo (aceitável) para verde (excelente).
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Pé manco
Se a máquina sofre de pé manco em excesso, a função Mover pode ser
dificultada pelo fato de a máquina mudar sua posição por conta própria toda vez
que os parafusos são soltos e apertados. Corrija este problema antes de alinhar.
(Consultar página 92.)

Se repetibilidade pobre for sofrida

Causas possíveis incluem:
●● Montagem de braçadeira incorreta ou frouxa
●● Folga significante de jogo de mancal de eixo ou acoplamento
●● Pé manco pode causar erros de posicionamento que torna a medição
repetida necessária
●● Parafusos de ancoragem frouxos
●● Botões amarelos no sensor frouxo, ou prisma não bloqueado
●● O sensor está montado incorretamente ou de cabeça para baixo
●● Componentes montados movidos durante a rotação do eixo
●● Temperatura alterando: as máquinas pode ter se desligado recentemente
●● Rotação de eixo irregular
●● Vibração
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Salvando dados e imprimindo
Antes de desligar o instrumento, as dimensões, medições, diagnósticos e todos
os ajustes podem ser salvos para análise, uso futuro ou para fins de registro na
memória não temporária do instrumento. Nomes de arquivos completos com até
32 caracteres alfanuméricos são possíveis.
Nota
O comprimento do nome do arquivo é limitado dependendo se letras maiúsculas ou minúsculas foram usadas.

Para salvar um arquivo

O arquivo de medição atual pode ser salvo a qualquer momento. Para salvar
o arquivo, pressione MENU então use as teclas de navegação para destacar o
ícone 'Arquivo'.

Pressione

ENTER

para confirmar a seleção. A tela "Menu de Arquivo" aparece.
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Use / e destaque o ícone "Salvar arquivo" então confirme a seleção pressionando ENTER . Uma caixa de edição vazia aparece dentro da tela "Salvar arquivo".

Ao inserir nomes que contenham caracteres maiúsculos e minúsculos bem como
numerais, use ./ * para alternar entre as três opções. Pressione e mantenha
pressionado ./ * enquanto observa o indicador de estado no canto superior
direito da caixa de edição. Isso mostra o tipo de caractere a ser inserido.
Espaços em branco são inseridos pressionando 0 .
Use as teclas de entrada de dados para inserir o nome do arquivo e confirmar a
entrada pressionando ENTER .
Arquivos de medição podem também ser salvos a partir da tela "Diagnóstico"
após a medição ter sido realizada. Com o diagnóstico exibido, pressione tanto
ENTER
como MENU . Da tela "Menu principal" que aparece, prossiga para salvar o
arquivo de medição como descrito anteriormente. Se porém, o arquivo foi salvo
anteriormente, a caixa de edição aparece com o nome do arquivo destacado
dentro da caixa.
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Neste exemplo em particular, o arquivo “ACME-123” foi salvo anteriormente e
assim o nome aparece destacado na caixa de edição.
Pressione ENTER para salvar os resultados de medição sob o nome do arquivo
exibido. Uma dica solicitando confirmação para sobrescrever o arquivo existente
aparece.

Sobrescrever o arquivo existente garante que o arquivo de medição é salvo junto
com os últimos resultados de alinhamento.
Nota
É uma boa prática sempre ter o arquivo de medição atual.
Use
/
para selecionar 'Sim' então pressione
o arquivo existente.

ENTER

para sobrescrever
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Imprimir relatórios
Usando o tipo de impressora padrão 'PDF File', os relatórios de medição podem
ser salvos diretamente num pendrive USB conectado como um PDF, e então
impressos a partir de qualquer impressora configurada.
Os relatórios também podem ser impressos diretamente do Produto para
uma impressora. Isto é feito usando o cabo USB e o cabo USB da impressora
(fornecido com a impressora ou facilmente disponível na maioria das lojas de
eletrônicos).
Os relatórios de medição podem ser impressos em uma variedade de formas.
Para imprimir o relatório de medição atual, pressione MENU então use as teclas
de navegação e destaque o ícone 'Imprimir relatório'.

Pressione

ENTER

para confirmar a seleção. A tela "Imprimir relatório" aparece.

Como pode ser visto no leitor de tela, o tipo de impressora selecionado é
o padrão – 'PDF File'. Neste caso, o relatório será salvo como um PDF no
pendrive aprovado.
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Imprimir relatórios

O Produto fornece a opção de imprimir relatórios nos três formatos a seguir:
●● Relatório completo – esta opção imprime um relatório completo que inclui
gráficos de máquina e resultados de medição em formato numérico e gráfico.
●● Relatório na forma de texto – esta opção gera relatórios apenas na forma de
texto.
●● Relatório gráfico – relatórios impressos usando esta opção mostram apenas
representações gráficas.
Use
/
para destacar o formato desejado.
O formato de relatório selecionado no exemplo anterior é um relatório completo.
Isto inclui gráficos e texto.
Nota
Antes de confirmar a ação de salvar, certifique-se de que o cabo USB 'curto'
esteja conectado na porta cinza do Produto, e o pendrive aprovado esteja conectado ao cabo 'curto'.
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Figura 7-11. Salvar o relatório de medição como um PDF em um pendrive
Pressione

ENTER

para imprimir um relatório do arquivo de medição selecionado.
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Configurar impressora
Se é desejado imprimir o relatório diretamente do Produto, os ajustes de
impressora devem ser definidos de acordo. Isso pode ser realizado a partir
do menu. Pressione MENU e use as teclas de navegação e destaque o ícone
'Configurar'.

Pressione ENTER para confirmar a seleção. A tela "Menu de Configuração"
aparece. Use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Configuração de
Impressora'.

Com o ícone 'Configuração de Impressora' destacado, pressione
revelar as opções de impressão que podem ser configuradas.

86

ENTER

para

Alinhamento de Eixo Horizontal

Opções de impressão disponíveis

Opções de impressão disponíveis
A tela "Configuração de impressora" mostra as opções que podem ser selecionadas.

Use
/
para destacar o ajuste de impressora a ser alterado. No
exemplo anterior, o ajuste de impressora selecionado é tipo de impressora, e
o tipo de impressora definido atualmente é o padrão – 'PDF File'. Os tipos de
impressora disponíveis são exibidos pressionando ENTER .

/
para rolar pelas impressoras disponíveis. O tipo de impressora
Use
mais acima (neste caso o tipo de impressora padrão – 'PDF File' – pode ser
selecionado pressionando-se 0 . Destaque uma impressora e então pressione
ENTER
para confirmar a seleção.
O relatório de medição pode agora ser impresso diretamente na impressora
desejada (neste caso 'HP DeskjetGeneric'). Consulte 'Imprimir relatórios' anteriormente.
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Nota
Certifique-se de que o Produto esteja conectado à impressora pelo cabo USB
curto e o cabo USB da impressora (fornecido com a impressora ou facilmente
disponível na maioria das lojas de eletrônicos) e que a configuração da impressora esteja concluída.
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Cabo USB curto

Cabo USB da impressora

Figura 7-12. Imprimir relatório de medição do Produto diretamente na
impressora desejada
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Nota
Ao imprimir um relatório diretamente em uma impressora, a tela "Imprimir relatório" fornece uma opção para mudar para a impressora padrão "Arquivo PDF".

O ajuste de impressora 'Papel' é usado para selecionar o tamanho do papel.
Com 'Papel' destacado, pressione ENTER então use
/
para rolar pelos
tamanhos de papel disponíveis. Destaque o tamanho de papel necessário e
então pressione ENTER para confirmar a seleção.

O ajuste de impressora 'Orientação' é usado para alterar a orientação da página.
/
para alterar
Com 'Orientação' destacada, pressione ENTER então use
a orientação da página entre 'Retrato' para um layout vertical e 'Paisagem' para
um layout horizontal. Confirme a seleção pressionando ENTER .
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Com o ajuste 'Modo em cores' destacado, pressione ENTER então use
/
para selecionar a cor na qual o relatório será impresso. Selecionar 'Cor'
resulta em relatórios coloridos, enquanto que 'Escala de Cinza' resulta em
relatórios em preto e branco.

Nota
Note que com os três ajustes de impressora 'Papel', 'Orientação' e 'Modo em
cores', é possível alternar entre as duas opções disponíveis usando / .
Por exemplo se o ajuste 'Papel' estiver destacado pressionando-se / alterna-se entre as opções 'A4' e 'Carta'.
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Pé manco
Pé mando é a condição de distorção da estrutura da máquina. Qualquer causa
que resulte em distorção da estrutura da máquina quando a máquina está
ancorada em sua fundação é um pé manco. Algumas das principais causas são:
●●
●●
●●
●●
●●

Superfícies de montagem de máquina não co-planar
Estrutura ou pés de máquina danificados
Forças externas por ex.: da conexão de um cano ou bracketry
Calço impróprio ou pés de máquina sujos
Muitos calços sob um pé de máquina (um máximo de 5 calços não deve ser
excedido)

As consequências de apetar os pés forçosamente são estruturas da máquina
deformadas, eixos dobrados e mancais deformados. Isso leva a alta vibração e
falhas prematuras de maquinário.
O pé manco deve ser verificado antes de se alinhar os eixos. Isso pode ser feito
rápida e convenientemente com o auxílio da função de pé manco do Produto.
Com o sensor e o prisma montados no eixo na direção usual, o sistema é capaz
de sentir qualquer movimento de máquina quando os parafusos de máquina
individuais são soltos. Inserindo-se as dimensões do trem de máquinas, o
produto é capaz de calcular, a partir do movimento do eixo, quanto cada pé se
moveu conforme ele é afrouxado.
Uma vez que os movimentos de pé foram estabelecidos, os resultados são
interpretados e traduzidos em espessura de calço a ser colocado sobre os pés.
O quão honesto isso é, depende do tipo de pé manco presente.

Pé manco paralelo

Pé manco angular

Figura 7-13. Pé manco paralelo e angular
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Principais tipos de pé manco
Os três principais tipos de pé manco são pé manco paralelo, pé manco angular e
pé manco induzido.

Pé manco paralelo

Um ou mais pés não atinge(m) e fundação. Isso geralmente resulta na máquina
deixando uma abertura entre a fundação e os pés. Isso é corrigido calçando-se
os pés sem tocar na fundação (consulte a Figura 7-13).

Pé manco angular

A base do pé está em um ângulo em relação a sua fundação e eles estão
apenas em contato parcial. Neste caso, o pé suspeito é verificado com um
calibre de folga e corrigido construindo-se uma 'cunha de calço' personalizada
ou maquinando-se o lado de baixo do pé (consulte Figura 7-13).

Pé manco induzido

Este tipo de pé manco é causado por forças externas à máquina. Isso pode ser
o resultado de carga da tubulação, vibrações da máquina ou desalinhamento
drástico. Este tipo de pé manco pode ser eliminado isolando-se a força externa
da máquina.

Verificar e corrigir condições de pé manco
Há instâncias onde o pé manco é uma combinação de dois ou mais tipos. A
verificação de pé manco é parte da preparação da máquina e de trabalho.
Nota
Assume-se que a(s) máquina(s) a ser(em) verificada(s) tenha(m) quatro pés
em uma fundação aproximadamente quadrada. Se a máquina tiver seis pés,
é aconselhável deixar os pés centrais soltos e tratá-la como uma máquina de
quatro pés. Pé manco é medido apenas na máquina designada como móvel.
Configure o produto na forma normal como descrito em "Iniciando" (começando
em página 39).
Rotacione os eixos para posicionar o sensor e o prisma na posição de 3:00 ou
9:00 do relógio.
Insira as dimensões do trem de máquinas e pressione MENU . Use as teclas de
navegação e destaque o ícone 'Pé manco'.
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Verificar condições de pé manco

Pressione

ENTER

para confirmar a seleção.

Uma vez que a inicialização do sensor for concluída e o feixe laser fornecido tem
sido centralizado corretamente (veja 'Ajuste do Feixe de Laser' no capítulo 7) a
dica 'Laser PRONTO' aparece na tela do Produto.
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Use as teclas de navegação para selecionar o pé a ser medido. Pressione
para confirmar a seleção de pé.

ENTER

Observe a dica na tela com cuidado. Após a seleção do pé a ser medido,
pressionar ENTER ativa o processo de identificação do pé a ser medido.
Após o pé a ser medido ter sido identificado, o valor +0,00 aparece na sua caixa
de valor mais uma dica indicando que o parafuso de ancoragem do pé pode ser
solto.

Solte o parafuso de ancoragem correspondente e pressione

94

ENTER

.

Alinhamento de Eixo Horizontal

Verificar condições de pé manco

A quantidade calculada que o pé se moveu é mostrada na tela. Reaperte o
parafuso. O próximo pé é destacado automaticamente, ou qualquer pé desejado
pode ser selecionado usando as teclas de navegação.
Repita este procedimento para cada pé. Navegue por eles usando as teclas de
navegação.

A marca na barra de tolerância com cores mostra o valor de tolerâncias do pé
manco medido.
Visto que a tolerância para pé manco definida é de 0,06 mm (0,002"), a marca
na tolerância codificada por cores indica que o pé manco medido está fora de
tolerância e correções com calço são necessárias.
Com os quatro valores de pé, a condição de pé manco pode ser analisada e
diagnosticada, então as correções por calço podem ser determinadas. Note que
estes valores são salvos no arquivo junto com as dimensões, medições e diagnósticos, e aparecem no relatório impresso.
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Pontos a serem observados durante a medição de pé manco
Feixe de laser não centralizado

Se inicialmente o feixe de laser não foi centralizado, a seguinte tela aparece.

Use as instruções na tela para ajustar o feixe de laser. Você pode consulta
'Ajustes do Feixe de Laser' em página 60

Após centralizar o feixe de laser, pressione
medição de pé manco.
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Pontos a se observar durante a medição de pé manco
Dimensão ausente
Nota
Se porém, qualquer uma das duas dimensões de trem de máquinas significantes, "pé frontal até pé traseiro" e "sensor até prisma", estão ausentes, a
seguinte dica aparece.

Use
/
e destaque 'Sim', confirmando a seleção pressionando
tela de dimensões se abre, e os valores ausentes podem ser inseridos.

ENTER

.A

Os eixos se rotacionaram acidentalmente ou não estão posicionados nas posições de 3:00 ou 9:00 do relógio
Se os eixos rotacionaram para fora das posições de 3:00 ou 9:00 do relógio,
uma dica de correção de ângulo aparece como mostrado abaixo.

Rotacione os eixos de volta para o setor verde para recuperar a medição.

97

830

Manual do Usuário

Quando a mensagem "ângulo ok" aparecer, você pode pressionar ENTER / BACK
para continuar com a medição do pé manco. Alternativamente, você pode
esperar para que o processo se recupere automaticamente.
Nota
Se o procedimento de pé manco é seguido corretamente, os pontos mencionados acima não surgirão.

Correção de pé manco paralelo

No pé manco paralelo, a máquina balança em dois pés diagonais, os quais são
mais baixos que os outros dois. Se dois valores diagonais são grosseiramente
iguais e significativamente mais altos que os outros dois, o pé manco paralelo
pode ser considerado com uma primeira solução.
Na Figura 7-14, a correção poderia ser colocar um calço de 0,89 mm sob o pé 'b'
(o pé com a maior abertura).

Correção de pé manco angular

No pé manco angular, a base de um ou mais pés está em um ângulo em relação
à fundação e apenas parcialmente em contato. Se um valor é significativamente
mais alto que os outros, então pode-se suspeitar de pé manco angular.
O 'pé problemático' ou a estrutura da máquina está provavelmente dobrado
ou deformado de algum modo. Neste caso, solte o parafuso e examine o pé
cuidadosamente. Use um calibre de folga para estabelecer a variação da
abertura e use estas medições para esboçar uma forma e dimensões para 'calço
esalonável'.
Se o pé manco é puramente 'angular', então o calço pisado irá variar em
espessura de zero ao dobro do valor exibido pelo Produto.
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Corrigir pé manco
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Figura 7-14. Diagnóstico de pé manco paralelo e angular
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8. Opções de alinhamento
Modos de medição
Os modos de medição padrão do Produto são Modo compasso (para máquinas
montadas horizontalmente) e Modo relógio (para máquinas montadas verticalmente).
Ambos os modos de medição podem ser acessados pelo menu.
Nota
O modo padrão respectivo é apresentado automaticamente quando a tela
"Medição" é acessada após se inserir todas as dimensões de trem de máquina
necessárias.
Pressione MENU para acessar a tela 'Menu principal'. Na tela de menu, use as
teclas de navegação e destaque o ícone 'Opções medição'.

Pressione

ENTER

para confirmar a seleção e entrar na tela "Opções de medição".
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Nota
A tela "Opções de medição" é acessível somente quando todas as dimensões
do trem de máquinas necessárias, ino arquivo de medição aberto atualmente,
tiverem sido inseridas.
Usando as teclas de navegação, destaque o modo de medição necessário, e
então pressione ENTER para confirmar a seleção.

No caso acima, o modo de medição selecionado é o modo 'Relógio' o qual é o
modo de medição padrão para máquina montadas verticalmente. Este modo é
explicado em detalhes em 'Máquinas com flanges verticais'.

Estender a extensão de medição

Desalinhamento grosseiro dos eixos ou desalinhamento angular sobre grandes
distâncias pode fazer com que o feixe de laser perca a superfície do detector
durante a medição. Quando isso acontece, 'Fim do Laser' aparece na tela e a
função 'estender' do Produto pode ser utilizada.
1. Ao se medir e a mensagem 'Fim do Laser' aparecer, rotacione os eixos para
trás até que o feixe de laser re-entre na extensão de medição. A mensagem
'Lesar PRONTO' reaparece na tela.
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Estender

2. Pressione MENU para acessar a tela 'Menu principal'. Na tela de menu, use as
teclas de navegação e destaque o ícone 'Opções medição' e então confirme
a seleção pressionando ENTER . A tela "Opções de Medição” se abre.

3. Use as teclas de navegação para destacar o ícone 'Estender', então
pressione ENTER para confirmar seleção. O programa interrompe a medição
e troca para a tela de ajuste do feixe. A posição atual do feixe é automaticamente registrada e tomada como o pondo inicial para a extensão do alcance.
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4. Reajuste o feixe no quadrado alvo usando o botão amarelo do prisma e o
parafuso de ajuste de metal.

5. Ao centralizar o ponto do laser, o LED direito do Produto se torna azul. A
posição ajustada do feixe é automaticamente registrada e tomada como o
pondo final do reajuste.
6. Continue a medição como antes, rotacionando os eixos e pressionando ENTER
para tomar medições nas posições disponíveis.
O programa inclui o deslocamento do reajuste do feixe nos seus cálculos de
alinhamento.
Nota
'Fim do Laser' é exibido quando o feixe refletido falha ao atingir o detector.
Esta situação ocorre quando as máquinas estão desalinhadas severamente,
ou quando a viagem do feixe é longa. A medição não é realizada quando esta
mensagem aparece.

Calculando a média

Em certas condições industriais, pode ser necessário aumentar o número de
medições a terem a média calculada ao se tomar leituras para atingir a precisão
desejada. Casos particulares incluem aplicações com vibração de maquinário
aumentada. Um cálculo de média aumentado também melhora a precisão ao se
medir mancais de deslizamento, mancais de metal branco e mancais fixos.
O número de leituras individuais as quais tem a média calculada juntas para
formar uma medição são definidas pela tela "Opções de medição". Pressione
MENU
para acessar o menu. Na tela de menu, use as teclas de navegação para
destacar o ícone 'Opções Medição' e então confirme a seleção pressionando
ENTER . A tela "Opções de Medição” se abre.
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Calculando a média

Use as teclas de navegação para destacar o ícone 'Cálculando média', então
pressione ENTER para confirmar seleção.

O ajuste de média pode ser alterado de uma média mínima de 0,5 segundos
para uma média máxima de 5,0 segundos.
Nota
O ajuste de média que for selecionado também estará ativo em pé manco
e Mover. Se uma média alta for selecionada, deve-se ter paciência durante
Mover para dar o Produto tempo suficiente para alcançar enquanto a máquina
é movida. Neste caso, cada leitura que deve ser calculada para atualizar a tela
de gráficos levará um tempo maior. O Cálculo da média não pode ser alterado
uma vez que a medição é iniciada.
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Máquinas com flanges verticais

Configuração típica

9. Máquinas com flanges verticais
Configuração típica
Configuração de
alinhamento de máquina
vertical típico composto
de uma máquina montada
sobre a outra com uma
flange de parafusos.

Figura 9-1.Configuração de máquina vertical típica
A Figura 9-1 mostra uma configuração de máquinas vertical com uma máquina
montada sobre a outra usando uma flange de parafusos.
Em máquinas montadas com flange, as correções de alinhamento são feitas
diretamente na flange.
A angularidade é corrigida inserindo ou removendo calços entre as flanges. O
Produto calcula a espessura de calço para cada parafuso de flange. O desface é
corrigido posicionando a flange lateralmente.
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Configuração
Nota
Antes de começar esta seção, por favor familiarize-se com o capítulo
'Alinhamento de máquina horizontal' começando em página 47
O sensor e o prisma são montados em qualquer um do dois lados do
acoplamento como para máquinas horizontais, com o sensor na metade de
baixo ('Estacionária') e o prisma na metade de cima ('Móvel'). Nesta configuração, o inclinômetro eletrônico não consegue detectar o ângulo de rotação dos
eixos verticais. A medição de máquinas verticais é realizada usando o modo de
medição 'Relógio'. As oito posições de 45° usadas neste procedimento devem
estar marcadas conformemente na máquina.

Marcar posições de medição

O eixo é numerado no
sentido anti-horário
olhando para baixo do
eixo, começando em 0
4.30

0

1.30
3

seguido pelas posições de
relógio 1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30, 9:00 e 10:30.

Figura 9-2. Numerar o eixo
1. Marque uma posição de referência na caixa do acoplamento perto do eixo
e alinhada com um dos pilares ou parafusos. Do mesmo modo, marque um
ponto inicial no eixo. Isso garante que as correções laterais possam ser
realizadas com o mínimo de esforço.
2. Meça a circunferência do eixo e divida por oito.
3. Use esta distância para marcar mais sete martas separadas igualmente no
eixo começando no seu ponto inicial escolhido. Numere os pontos no sentido
anti-horário como visto do prisma até o sensor, começando com 0 primeiro,
seguido por 1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30, 9:00 e 10:30. (Consulte Figure 9-2.)
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Montar componentes

Para caixas circulares, meá a circunferência da caixa do acoplamento e divida
por oito. Use esta distância para marcar oito martas separadas igualmente na
caixa começando no seu ponto inicial escolhido. Numere os pontos no sentido
horário olhando para o eixo com 0 como o primeiro, seguido por 1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30, 9:00 e 10:30. (Consulte Figure 9-3.)

A caixa circular é
numerada no sentido
horário olhando para baixo
do eixo, começando em
0 seguido pelas posições
de relógio 1:30, 3:00, 4:30,
6:00, 7:30, 9:00 e 10:30.

0
3

10.30

4.30

9

6
7.30

Figura 9-3. Numerar a caixa

Montar componentes e determinar a orientação da máquina

1. Monte o módulo sem fio junto com o sensor em um lado do acoplamento,
e o prisma no lado oposto do acoplamento, garantindo que eles estejam
alinhados exatamente com o 0 ou a marca de referência.
2. Ligue o Produto.
3. Quando a tela "Dimensões da máquina" aparecer, pressione MENU para
acessar a tela "Menu Principal". Use as teclas de navegação e destaque o
ícone 'Máquina direita'.
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4. Pressione ENTER para confirmar a seleção então use as teclas de navegação
e destaque o ícone 'Muda para flange'.

5 Pressione ENTER para confirmar a seleção. A tela "Edição de flange" aparece.
Isso indica uma orientação de alinhamento de máquina vertical.
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Editar configuração de flange

Editar configuração de flange
Um arranjo típico de trem de máquinas vertical consiste de máquinas montadas
juntas usando uma flange de parafusos. Para configurar a flange prossiga como
a seguir:
1. Uma vez na tela "Edição de flange", use as teclas de navegação para
percorrer através dos parâmetros de padrão de flange que podem ser
editados. Estes incluem:
●● Forma e dimensões da flange
●● Padrão de parafuso e número de parafusos da flange
2. Use as teclas de navegação para percorrer pelos elementos na tela "Edição
de flange".

3. Com a flange destacada, pressione

ENTER

.

Os padrões de flange a seguir estão disponíveis:
●● Flange circular – padrão de parafuso circular
●● Flange quadrada/retangular – padrão de parafuso quadrado/retangular
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●● Flange Quadrada/Retangular – padrão de parafuso circular
●● Flange circular – padrão de parafuso quadrado/circular
4. Use as teclas de navegação para destacar a configuração de flange
desejada, pressionando ENTER para confirmar seleção.
5. Para editar as dimensões de um padrão de flange selecionado, use as teclas
de navegação para destacar a dimensão a ser editada, então insira o valor
diretamente usando as teclas de entrada de dados.

Pressione ENTER ou BACK para confirmar a entrada.
6. As dimensões de padrão de parafuso são editadas do mesmo modo que a
dimensão de padrão de flange. Use as teclas de navegação para destacar a
dimensão a ser editada, então insira o valor diretamente usando a tecla de
entrada de dados.

Pressione
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ou

BACK

para confirmar a entrada.
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Insira as dimensões

7. Para editar o número de parafusos de flange, use as teclas de navegação
para destacar 'Número de parafusos do flange:'

Com o botão 'Número de parafusos do flange:' destacado, edite o valor
diretamente usando as teclas de entrada de dados, então confirme o valor
pressionando ENTER ou BACK .

Insira as dimensões

Pressione BACK ou SETUP para retornar à tela de dimensões.
1. Insira a distância sensor-até-prisma.

Nota
A distância sensor-até-centro do acoplamento é calculada como metade da
distância sensor-até-prisma automaticamente. Se necessário, este valor pode
ser editado diretamente usando as teclas de entrada de dados.
2. Insira o diâmetro do acoplamento. O padrão é de 100 mm (10” se a opção de
unidade estiver definida para unidades imperiais)
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3. Insira o RPM. O padrão é 1500. (1800 se a opção de unidades estiver
definida em unidades habituais dos EUA.)

4. Insira a distância de centro do acoplamento-até-flange.

As medições agora podem ser feitas.
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Medida

Medida
1. Ligue o módulo sem fio para alimentar o sensor. Pressione MEASURE então
prossiga para ajustar o feixe de laser e estabelecer a comunicação sem
fio como descrito nas respectivas seções no Capítulo 7 'Alinhamento de
máquina horizontal'.
2. Uma vez que o feixe de laser esteja centralizado e a comunicação sem fio estabelecida, a tela "Medição" mostra o laser centralizado e o modo de medição
'Relógio' ativado.
3. Rotacione os eixos para a primeira posição de medição. A marca de
referência e a posição de medição 0 devem estar alinhadas entre si. Use as
teclas de navegação para posicionar o ponteiro das horas da tela para corresponder à posição do prisma e sensor nos eixos.
Nota
Pressionar
/
posiciona o ponteiro das horas do relógio na próxima posição de 45° em direção horário. Pressionar /
posiciona o ponteiro das
horas do relógio na próxima posição de 45° em direção anti-horário.

4. Pressione

ENTER

para tomar o primeiro ponto de medição.

Nota
Após tomar o ponto de medição, o ponteiro das horas do relógio se move automaticamente para a próxima posição do relógio. (Se a primeira posição medida
é 12:00, então o ponteiro das horas se move para a posição 1.30).
5. Rotacione os eixos para a próxima posição de medição (que pode ser a
posição 1:30, 3.00, 4.30, 6.00, 7.30, 9.00 ou 10.30).
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Nota
Se restrições de rotação do eixo impedem a tomada de medições em posição
de eixo em particular, ignore-as usando as teclas de navegação.
6. Pressione

ENTER

para tomar o ponto de medição.

Nota
Um mínimo de três posições de medição é necessário para obter resultados,
mas é recomendado que um número máximo de pontos de medição sobre um
ângulo rotacional amplo seja tomado para melhorar o diagnóstico.

Diagnóstico

Quando a medição estiver concluída, pressione
diagnóstico.
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Diagnóstico

Nota
Convenção de sinal (para máquinas verticais)
ABERTURA POSITIVA se abre para 0:00 ou 3:00
DESFACE POSITIVO se a metade de cima do acoplamento estiver paralela
para 0:00 ou 3:00
Percorra pelos resultados de acoplamento e as correções de flange pressionando DIAGNOSE repetidamente.

As correções de calço estão numeradas para corresponder às posições do
parafuso. A posição de parafuso correspondente ao valor de correção de calço
calculado em destaque atualmente aparece numerada e destacada com um
ponto laranja.
Use as teclas de navegação para percorrer pelos valores de calço.
Pressionando-se as teclas de navegação por tempo longo ou +- muda o modo
do valore de correção de parafuso. As seguintes opções disponíveis são:
●● Correção de Parafuso (+): significa que todas as correções de calço são
positivas (adicionar calços)
●● Correção de Parafuso (-): significa que todas as correções de calço são
negativas (remover calços)
●● Correção de parafuso (+): significa que todas as correções de calço são
minimizadas (otimizadas). Portanto, metade das correções será negativa e
metade será positiva. Esta opção resulta em zero movimentos axiais do eixo.
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Alinhamento de máquina
O alinhamento é realizado corrigindo-se a angularidade e desface na flange.

Corrigir angularidade

1. Solte os parafusos da flange e levante a máquina superior.
Aviso
Os parafusos da máquina devem estar sem danos e ser removíveis.
2. Correções de angularidade são feitas com calços. A tela "Correções de
Parafusos" mostra os valores de calço nas localizações respectivas de
parafusos. Insira (ou remova) calços com a espessura correta sob o parafuso
selecionado.
3. Reaperte os parafusos e então re-meça para verificar os resultados de calço
de flange e determinar a condição de alinhamento exata.

Corrigir desface

A correção do desalinhamento de desface é realizada usando a função
Movimento ao Vivo.
1. Acesse a tela "Menu Principal" pressionando MENU . Use as teclas de
navegação e destaque o ícone 'Mover'.

2. Confirme a seleção pressionando ENTER .
3. Na correção a tela usada para posicionar o sensor e o prisma para
movimentos ótimos aparece.
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Corrigir desface

4. Rotacione o eixo para qualquer uma das quatro posições destacadas em
verde. Estas são 1:30, 4:30, 7:30 e 10:30.
5. Use as teclas de navegação para posicionar o sensor na tela para corresponder à posição do prisma e sensor nos eixos.
6. Pressione ENTER para iniciar Movimento ao Vivo. A janela de diálogo da
direção do Movimento aparece.

ou
ou

7. Use
ser
93

para destacar a direção necessária de movimento. Isso pode
. Confirme a seleção pressionando ENTER .
06

Nota
Se o feixe de laser estiver centralizado, o Movimento ao Vivo se inicia automaticamente. Se o feixe não estiver centralizado, uma dica para centralizar o feixe
de laser aparece na tela.
8. Solte os parafusos da flange. Mova a máquina lateralmente na direção do
triângulo amarelo como indicado na tela de Movimento ao Vivo.
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9. As correções devem ser trazidas para o mais perto possível de zero. A marca
na barra de tolerância codificada por cores deve mudar de vermelho para
laranja, para amarelo e finalmente para verde. Ao mesmo tempo o LED de
condição de alinhamento também muda de cor dependendo da posição da
marca na barra de tolerância.
Nota
Use ferramentas apropriadas, como alavancas, para posicionar a máquina.
Tome cuidado para não deixar que os calços escapem da posição durante o
posicionamento lateral.
Quando a máquina estiver posicionada corretamente, aperte os parafusos de
volta. Re-meça para verificar se a nova condição de alinhamento está dentro
da tolerância.
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10. Apêndice
Usar o cabo do sensor
Se você precisar usar o cabo do sensor (devido a baterias planas no módulo
sem fio) então ele deve ser conectado corretamente ao sensor. Para conectar o
cabo do sensor prossiga como a seguir:

Abra a frente da caixa do sensor

Desparafuse o botão trava esquerdo como mostrado na Figura 10-1, então
levante a frente da caixa do sensor. Note como o cabo do módulo sem fio é
mantido no lugar por ranhuras na estrutura do sensor.

Trava tipo parafuso

Caixa frontal

Parafuso de apertar

Botão trava

Figura 10-1. Substituir o cabo do módulo sem fio com o cabo do sensor

Desparafuse e remova o cabo do módulo sem fio

Desfaça a trava de tipo parafuso,e cuidadosamente levante o cabo do módulo
sem fio para fora de suas ranhuras guia.

Conecte o cabo do sensor

Insira o plug angular na tomada do sensor como mostrado na Figura 10-2; note a
chaveta indicando a orientação do plug apropriada. Aperte a trava tipo parafuso
para fixar a conexão do cabo.
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Figura 10-2. Fixar o cabo do sensor
Aviso
Nunca gire o plug em si, já que isso pode danificar os pinos do cabo.
Insira cuidadosamente o cabo em suas ranhuras guia como mostrado na Figura
10-2. Certifique-se de que o cabo permaneça no lugar.

Feche a caixa do sensor

Retorne a porção da frente da caixa do sensor para sua posição, então reaperte
o botão trava amarelo em seu lugar.

Teste a conexão do cabo

Insira o plug de ponta reta do cabo do sensor na porta azul do sensor no Produto
(veja Figura 7-5).
Aviso
Combine as setas de direção no plug com a seta branca na porta azul
para garantir a orientação apropriada do plug; caso contrário os pinos
dentro do plug podem ser danificados.
Ligue o Produto, então use a tela "Opções de Medição" para ajustar a porta de
comunicação necessária.
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Testar conexão do cabo

Usando as teclas de navegação, destaque o ícone 'Seleção Sensor', então
pressione ENTER para confirmar a seleção.

Na janela de seleção que aparecer, use
/
e destaque o item 'Porta
1 (RS232)’. Confirme a seleção pressionando ENTER . A porta serial agora está
inicializada.
Com a tampa contra-pó do sensor encaixada, pressione MEASURE para ativar o
laser. O LED indicador vermelho do sensor deve piscar para indicar a emissão
do feixe. Se não, certifique-se de que o cabo do sensor foi conectado corretamente; caso contrário, contate a Fluke.
Nota
Ambos os cabos do sensor e do módulo sem fio podem ser substituídos do
mesmo modo como descrito neste capítulo.
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Atualizar o firmware 830 para uma versão mais nova
Nota
●● As atualizações de firmware do Produto são realizadas com o uso do
pendrive USB FLUKE aprovado.
●● Verifique o website www.fluke.com para certificar-se de que você tem a
versão mais recente. Na dúvida, contate a Fluke.
●● Se você estiver adquirindo a atualização pelo website, você será
solicitado a transferi-la para o pendrive aprovado antes de começar a
atualização.
Nota
Pendrives velhos devem ser descartados de acordo com a diretiva sobre Lixo
Eletrônico (WEEE).

Fazer download do firmware a partir do website

O arquivo disponível para download é um arquivo .exe. Baixe o arquivo para um
diretório.

Clique duplamente no arquivo para extrai-lo para o pendrive aprovado. A
seguinte tela com instruções sobre como extrair os arquivos de firmware para o
pendrive aparece.

124

Apêndice

Realizar a atualização do firmware

Após selecionar a localização do pendrive aprovado clicando em 'Procurar',
inicie a extração do arquivo clicando em 'Instalar'.

Realizar a atualização do firmware

A atualização de firmware é realizada usando o pendrive e o cabo USB 'curto'. A
atualização em si não necessita de um PC.
Antes de iniciar a atualização, verifique se o seu pendrive possui os seguintes
arquivos dentro dele.

Nota
Os arquivos e pasta exibidos são visualizados expandindo a pasta ‘fluke830’.
A versão baixada é indicada pelo prefixo v1_xx_yyyy, onde 1_xx representa a
versão do firmware e yyyy o número de compilação. .
1. Pressione
aparecer.

para ligar o Produto. Espera a tela "Dimensões de máquina"
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Nota
Antes de prosseguir com a atualização, certifique-se de que a capacidade nominal da bateria seja maior que 50%. Se este não for o caso, recarregue a
bateria para capacidade total primeiro.
Para verificar a capacidade da bateria, proceda da seguinte forma:
●● Pressione MENU .
●● Na tela "Menu Principal", use as teclas de navegação e destaque o ícone
'Configurar'. Confirme a seleção pressionando ENTER .
●● Após acessar a tela "Menu de Configuração", use as teclas de navegação
e destaque o ícone 'Ajustes de configuração de dispositivos', então
pressione ENTER para confirmar a seleção. A capacidade da bateria atual é
indicada na tela que aparece.

2. Conecte o cabo USB 'curto' na porta USB cinza do Produto.
3. Insira o pendrive aprovado no cabo USB 'curto'.
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Figura 10-3. Pendrive conectado ao Produto usando o cabo USB 'curto'
4. Uma dica indicando a disponibilidade de um novo firmware e a necessidade
de reinicializar o Produto aparece.
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5. Quando a dica acima aparecer, pressione e segure
até que o dispositivo
reinicialize. A tela se escurece.
6. O processo de atualização se iniciará automaticamente (espere até 10
segundos). O sistema bipa e o LED direito pisca conforme o processo
começa.

Nota
NÃO desligue o dispositivo ou remova o pendrive durante todo o processo de
atualização, o qual leva até 5 minutos.
7. Antes de o processo de atualização do firmware terminar, a tela abaixo
aparece.
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8. Após o processo de flash ser concluído, uma dica indicando que o processo
de flash para o novo firmware foi realizado corretamente aparece.

até que o dispositivo
9. Quando a dica acima aparecer, pressione e segure
reinicialize, e a tela "Dimensões de máquina" apareça.
Nota
O cabo USB 'curto' agora pode ser desconectado do Produto.

10.Quando a tela "Dimensões de máquina" aparecer, pressione MENU . Use
as teclas de navegação e destaque o ícone 'Configurar'. Com o ícone
destacado, pressione ENTER para acessar a tela "Menu de Configuração".
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11. Use as teclas de navegação e destaque o ícone 'Sobre'. Com o ícone
destacado, confirme a seleção pressionando ENTER . A janela "Detalhes da
Aplicação" aparece.

O Produto agora está pronto para uso com a versão atualizada, a qual pode ser
identificada na tela "Detalhes da Aplicação". A compilação da aplicação atual
também é exibida.
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Atualização do firmware do sensor
Se um sensor com uma versão de firmware antiga estiver conectado ao Produto,
uma dica indicando que o firmware do sensor necessita de atualização aparece
na tela.

Use
/
e selecione 'Sim' para atualizar o sensor. Pressione ENTER para
confirmar a seleção. O wizard de atualização do firmware do sensor aparece.

O wizard guia o usuário através da atualização do firmware do sensor em
passos auto-explicativos.
Use / e destaque 'Seguinte' e então pressione ENTER para confirmar a
seleção. Uma dica aparece indicando a duração esperada para a atualização do
firmware.
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Use / e destaque 'Seguinte' e então pressione
seleção.

ENTER

para confirmar a

Nota
Certifique-se de que pelo menos dois LEDs de estado da bateria no módulo
sem fio se iluminem continuamente. Isso garante tempo de operação suficiente
para a atualização do firmware do sensor.
Mais uma dica para garantir a conexão correnta do módulo sem fio ao sensor
aparece na tela.

Use / e destaque 'Seguinte' então pressione
atualização do firmware do sensor.
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Uma vez que a atualização do firmware do sensor é finalizada, a tela de
atualização final aparece.

Reinicie o Produto.
Nota
A atualização do firmware do sensor também pode ser realizada usando o cabo
do sensor. O sensor deve ser conectado ao Produto usando o cabo do sensor
como mostrado na Figura 7-5.
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Dados técnicos da Ferramenta de Alinhamento de Laser
830
Produto
CPU

Intel XScale PXA270 operando a 312 MHz

Memória

64 MB RAM, 32 MB Flash

Tela

Tipo: TFT, transmissiva (legível à luz solar), 65 535 cores, luz de
fundo de LED
Sensor de luz integrado para ajuste automático do brilho da tela de
acordo com as condições de iluminação, portanto estendendo a vida
da bateria
Resolução: 320 x 240 Pixels
Dimensões: 3,5 pol. [8,9 cm] diagonal
Elementos do teclado: teclas DIMENSÕES DA MÁQUINA, MEDIÇÃO,
DIAGNÓSTICO, MENU, LIMPAR, ENTER, VOLTAR keys, cruz de
cursor de navegação, teclado alfanumérico e botão liga/desliga

Indicadores de LED

LEDs milticoloridos para status do laser e condição de alinhamento
LED multicolorido para o status da bateria

Fonte de alimentação

Bateria recarregável de polímero Lítio-ion integrada: 7,4 V / 2,6 Ah
com tempo de operação típico de 17 horas (baseado em um ciclo de
operação de 33% de medição, 33% de computação e 33% em modo
se suspensão)

Interface externa

hospedeiro USB
dispositivo USB (escravo)
RS232 (série) para sensor
Tomada de carregador/adaptador AC

Proteção ambiental

IP 65 (a prova de poeira e resistente a borrifo de água), a prova de
choque
Umidade relativa de 10% a 90%

Variação de temperatura

Operação: -10°C até 50°C [14°F até 122°F]
Armazenamento: -20°C até 60°C [-4°F até 140°F]

Altitude

2000 m [6500 ft.]

Dimensões

Aprox. 220 x 165 x 45 mm [8,7" x 6,5" x 1,8"]

Peso

742 g [1,64 lb]

Sensor
Características

Princípio de Medição: Feixe de laser refletido, coaxial
Proteção ambiental: IP 67 (submersível, a prova de poeira)
Proteção à luz ambiente: Sim
Temperatura de armazenamento: -20°C até 80°C [-4°F até 176°F]
Temperatura de Operação: 0°C até 55°C [32°F até 131°F]
Dimensões: Aprox. 107 x 70 x 49 mm [4 1/4" x 2 3/4" x 2"]
Peso: Aprox. 177 g [6 1/2 oz.]

Laser

Tipo: Laser semicondutor AlGaInP
Divergência de feixe < 0,35 mrad
Comprimento de onda (típico) 670 nm (vermelho, visível)
Poder do feixe: < 1 mW

Detetor

Área de medição: ilimitado, estendível dinamicamente
Resolução: 1 µm
Precisão (med): > 98%

Inclinômetro

Extensão da medição: 0° até 360°
Resolução: <1°
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Prisma
Características

Tipo: Prisma de telhado 90°
Precisão (med): > 99%
Proteção ambiental: IP 67 (submersível, a prova de poeira)
Temperatura de armazenamento: -20°C até 80°C [-4°F até 176°F]
Temperatura de Operação: -20°C até 60°C [-4°F até 140°F]
Dimensões: Aprox. 100 x 41 x 35 mm [4" x 1 5/8" x 1 3/8"]
Peso: Aprox. 65 g [2 1/2 oz.]

Módulo sem fio
Características

Conetividade classe 1, potência de transmissão 100 mW
Distância de transmissão: 10 m [33 ft.]
De acordo com as regras FCC parte 15.247
Indicadores de LED: 1 LED para comunicação Bluetooth, 3 LEDs
verdes para status da bateria
Fonte de alimentação: Baterias 2 x 1,5 V IEC LR6 (“AA“)
Tempo de operação: 14 horas em uso típico (baseado num ciclo
operacional de 50% de medição, 50% em modo de espera)
Temperatura de armazenamento: -20°C até 60°C [-4°F até 140°F]
Temperatura de Operação: -10°C até 50°C [14°F até 122°F]
Proteção ambiental:IP 65 (a prova de poeira e resistente a borrifo de
água), a prova de choque
Dimensões: Aprox. 81 x 41 x 34 mm [3 1/8" x 1 11/16" x 1 5/16"]
Peso: Aprox. 133 g [4,7 oz.] incluindo baterias e cabo

Segurança
Elétrica

IEC 61010-1

Bateria

IEC 62133

Laser

IEC 60825-1, 21 CFR 1040.10, .11 com Aviso de Laser 50

Ambiente Eletromagnético
Características

IEC 61326-1: Básico

Emissões de Frequência de
Rádio
Características

IEC CISPR 11: Grupo 1, Classe A.
Grupo 1 tem intencionalmente gerado/e/ou usa energia de frequência
de rádio acoplada condutivamente a qual é necessária para o funcionamento interno do equipamento em si.
Equipamento Classe A é adequado par auso em locais não
domésticos e/ou diretamente conectado a uma rede de alimentação
de baixa voltagem.

Mala de transporte
Características

Dimensões da mala: aprox. 560 x 330 x 130 mm [22 3/64” x 13” x 7 1/8”]
Peso, incluindo todas as peças padrão: aprox. 4,8 kg [10,6 lb]
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Tolerâncias de alinhamento de eixo sugeridas

Pé manco
"Flexível" curto
acoplamentos
Desface

[RPM]

métrico [mm]

Pol. [mils]

qualquer

0,06 mm

2,0 mils

Aceitável

Excelente

Aceitável

Excelente

9,0

5,0

900

6,0

3,0

1200

4,0

2,5

3,0

2,0

1,5

1,0

7200

1,0

0,5

600

15,0

10,0

900

10,0

7,0

1200

8,0

5,0

5,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

600
750

1500

0,19

0,09

0,09

0,06

1800
3000

0,06

0,03

3600
6000

Angularidade
diferença de abertura
de acoplamento por
100 mm ou 10"
diâmetro

750

1500

0,03

0,13

0,07

0,02

0,09

0,05

1800
3000

0,04

0,03

3600
6000
7200
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Declaração de conformidade

Declaração de conformidade
Nota
Qualquer alterações no certificado em questão serão postadas no website da
FLUKE – www.fluke.com.
Por favor visite o website em uma frequência regular para informações sobre
novos e atuais produtos.
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