
Bulut bağlantısıyla çalışabilen, entegre mobil bağlantıya sahip,  
dokunmatik ekranlı tek lazerli şaft hizalama sistemi.

HASSASIYET MOBIL 
BAĞLANTI ILE 
BULUŞUYOR



BAĞLANTILI, SEZGISEL, DAYANIKLI
ROTALIGN® touch çok sayıda dahili bağlantı özelliğine sahip, bulut hizmetiyle etkinleştirilebilen, dokunmatik  
ekranlı tek lazerli şaft hizalama sistemidir.

Zorlu endüstriyel ortamlara uygun olarak tasarlanmıştır ve hands-free kullanım için ses tanıma, kolay gezinme  
için tamamen yeniden tasarlanmış bir 3 boyutlu kullanıcı arayüzü, doğru ve zamanında ölçümler yapmayı 
sağlayan hızlı bir işlemci gibi kullanım kolaylığı sağlayan özelliklerle sunulmaktadır.

ROTALIGN® touch ile hizalama işlemi, varlık yönetiminize tamamen entegre edilir. Mobil bağlantı özelliği tasarıma 
entegre edilmiştir – Wi-Fi ve Bluetooth® kullanarak doğrudan buluta veya 'Alignment Reliability Center 4.0'a 
bağlayın ve RFID etiketlerini doğrudan cihazdan okuyun.

NEDEN ROTALIGN® TOUCH?
Makine duruşlarının 50%'si hizasızlık sebebiyle gerçekleşmektedir. ROTALIGN® touch hizalama ölçümü yapmanızı 
ve hizalama ölçümlerinizin trendini takip etmenizi sağlayan tek hizalama sistemi olmakla birlikte  makinelerinizin 
güvenilirliğini önemli ölçüde artırır, üretim süresinden ve işletme faaliyetlerinden tasarruf sağlar.

Her makinenin hizalama geçmişini kaydetmek ve önceki ölçümlere anında ulaşmak için ROTALIGN® touch'ın 
mobil bağlantı özelliklerini kullanın. Hizalama çalışmalarını ve sonuçlarını bulut ile aktarın ve varlıkı tanıma işlemini 
kolaylaştırmak için dahili RFID okuyucuyu ve kamerayı kullanın.

GERÇEK ZAMANLI 
BILGI AKTARIMI
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HIZALAMA TARZINIZI DEĞIŞTIRIN
Hizalama yapmak artık akıllı telefon kullanmak kadar kolay. Daha hızlı, daha hassas ve daha düşük hata oranı 
ile hizalama yapın. Ayrıca, ses tanıma özelliği, her iki elinizi de kullanmanızı gerektiren durumlarda çalışmanızı 
sağlar.

Çoklu dokunuş teknolojisine sahip 3D arayüz görsel, sezgisel ve bugüne kadar eşi görülmemiş bir kullanım 
kolaylığına sahiptir. Sihirbaz benzeri bir yönlendirme ile tüm işi tek bir tuşa dokunarak yapabilir veya işinizin  
daha önceki bölümlerini görmek için ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

RFID makine tanımlaması 
ve makinelerin durumunu 
görsel olarak belgelemek 
için dahili kamera.

Bluetooth® Smart  
(3. parti sensör 
bağlantısına hazır).

Sağlam endüstriyel 
muhafaza (IP65) ve 
yüksek ekran koruması.

Otomatik ekran parlaklığı 
ayarlama sensörü.

Buluta ve 
hizalama yazılımına kolay 
veri aktarımı için Wi-Fi 
bağlantısı

Kapasitif eldivenle 
kullanılabilen, dokunmatik 
ekranlı ilk lazerli şaft 
hizalama sistemi.

Ölçüm tekrarlanabilirliğini 
kontrol etmeyi sağlayan 
sonuç tablosu.

Eş Zamanlı canlı mod 
hizalamayı daha da 
elverişli hale getirir.

Sihirbaz yardımı en kolay 
şekilde hizalama 
yapmanızı sağlar.

3 boyutlu, animasyonlu 
büyük ekran.

Rahatça işlem yapmayı 
sağlayan ayaklık ve tutma 
noktaları.



SENSALIGN® YERLEŞIK ZEKA
intelliSWEEP® sensör teknolojisi 
intelliSWEEP® HD ölçüm modu ile daha net, tutarlı ve tekrar edilebilir sonuçlar için sürekli ölçüm ve 
gerçek zamanlı kalite. Bu özellik, eş zamanlı 'Live Move' ile bir araya gelerek, hizalama işlemini daha 
kolay bir hale getirir.

Akıllı intelliSWEEP® HD ölçüm modu; kaplin oynaması, dönüş açısı veya titreşim gibi hata etkilerini   
tespit ederek ve bunları otomatik olarak ortadan kaldırarak kullanıcıyı aktif olarak destekler.  
Şaftlar döndükçe yüksek miktarda ölçüm verisi otomatik ve sürekli olarak kaydedilir.  
Bu ölçüm yöntemi, diğer ölçüm yöntemlerine kıyasla çok daha hassastır.

• 7 eksenli ölçüm sistemi.

•  Yerleşik zeka olumsuz etkileri otomatik olarak engeller.

• Dahili titreşim ölçümü.

• Çevresel titreşim takibi.

• MEMS ile dahili hassas eğim ölçer.

•  Lazer ışını ile akıllı veri aktarımı. 

• Entegre class 1 Bluetooth®.

•  Son teknoloji Lityum Polimer (LIPo) teknolojisine ve  
akıllı güç yönetimine sahip şarj edilebilir batarya.

ROTALIGN®, sensALIGN®, intelliSWEEP® PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG'nin tescilli ticari markalarıdır.  
Verlen bilgilerin PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG'den yazılı bir izin alınmadan, hangi yöntemle olursa 
olsun, kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır. Bu broşürde yer alan bilgiler, PRÜFTECHNIK'in sürekli 
ürün geliştirme politikası nedeniyle, öncesinde bildirim yapılmadan değiştirilebilir. PRÜFTECHNIK 
ürünleri dünya genelinde patentlidir veya bu ürünlerin patent başvuruları yapılmıştır. ISO 9001:2008 
sertifikalıdır. PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG tarafından © Telif Hakkı 2015 alınmıştır.

PRÜFTECHNIK 
Condition Monitoring GmbH 
Oskar-Messter-Straße 19-21• 85737 Ismaning • Almanya 
Tel: +49 89 99616-0 • Faks: +49 89 99616-200 
info@pruftechnik.com • www.pruftechnik.com 
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