
Zařízení na ustavení strojů TKSA 20

Použití
Dokonalé vyrovnání hřídelů 
zabraňuje předčasnému selhání 
ložisek, únavě hřídele, vzniku ne-
těsností a vibracím. Dále snižuje 
riziko přehřátí a omezuje nad-
měrnou spotřebu energie. Zaří-
zení na ustavení strojů TKSA 20 
nabízí snadný a přesný způsob 
nastavení hřídelů dvou rotačních 
strojů soustrojí do přímky.

Název
TKSA 20 se skládá ze dvou 
měřicích jednotek a zobrazovací 
jednotky. Měřicí jednotky jsou 
vybaveny mechanickými držáky 
pro upevnění na hřídel, avšak 
mohou být upevněny také řetě-
zy. Obě měřicí jednotky vysílají 
laserový paprsek, který dopadá 
na detektor se snímačem polohy 
a stupnici na druhé jednotce. 
Měřicí jednotky jsou dále vyba-
veny libelou, která usnadňuje 
nastavení do polohy odpovídající 
9, 12 a 3 hodinám. Zobrazova-
cí jednotka, která je vybavena 
pouhými pěti tlačítky včetně vy-
pínače, poskytuje  jasné hodnoty 
pro spojky i patky v „reálném 

čase“ v průběhu vyrovnávání.  
Po změření nesouososti lze jed-
noduše vyrovnat hřídele posu-
nutím volně stavitelného stroje.

Zobrazovací jednotka
1.	 Konektor na připojení měřicí jednotky na pevně ustaveném stroji
2.	 Konektor pro připojení měřicí jednotky na volně stavitelném stroji
3.	 LCD displej
4.	 Vypínač
5.	 Tlačítko pro zvyšování hodnoty (+)
6.	 Tlačítko “Další”
7.	 Tlačítko pro snižování hodnoty (-)
8.	 Tlačítko „Předcházející“
9.	 Rozměry stroje (A, B a C) / naměřené hodnoty (S a M)
10.	Hodnoty zadních patek
11.	Hodnoty předních patek
12.	Zobrazení hodnoty rovnoběžné nesouososti spojky
13.	Zobrazení hodnoty úhlové nesouososti spojky
14.	Poloha měřicích jednotek (9/12/3 hod.)
15.	Nízké napětí baterie
16.	Palcové nebo metrické jednotky
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Zařízení na ustavení strojů TKSA 20

Mechanický držák s měřicími jednotkami
1.	 Zdroj laserového paprsku
2.	 Výstražný signál laseru
3.	 Laserový detektor
4.	 Přesné nastavení ve svislém směru
5.	 Libela
6.	 Uvolňovací/utahovací šroub
7.	 Spojovací tyč
8.	 Šroub pro upevnění řetězu
9.	 Upevňovací řetěz
10.	Mechanický držák

Jednotlivé součásti zařízení
Zařízení TKSA 20 je dodáváno s následujícími 
díly:
• Zobrazovací jednotka (včetně baterií)
• 2 měřicí jednotky s libelami
• 2 mechanické držáky pro upevnění na hřídel
• 2 upínací řetězy s utahovacím čepem
• Pásmo
• USB kabel
• Návod k rychlému uvedení do provozu
• Disk CD s návodem k obsluze, instruktážním 

videem a protokoly o ustavení
• Potvrzení o kalibraci s dvouletou platností 
• Přenosný kufřík

Technické údaje

Označení TKSA 20

Použití Vyrovnání jedné vodorovné spojky 
Kontrola měkké patky

Měřicí jednotky:

Materiál skříně Plastická hmota ABS

Typ laseru Diodový laser

Vlnová délka laseru 670 - 675 nm

Třída laseru 2

Maximální výkon laseru 1 mW

Maximální vzdálenost mezi měřicími jednotkami 850 mm (2.8 ft)

Minimální vzdálenost mezi měřicími jednotkami 70 mm (2.7 in)

Typ detektorů Jednoosý PSD, 8.5 x 0.9 mm (0.3 x 0.04 in)

Délka kabelu 1.6 m (5.2 ft)

Rozměry 87 x 79 x 39 mm (3.4 x 3.1 x 1.5 in)

Hmotnost 210 gramů (7.3 oz)
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Zobrazovací jednotka

Materiál skříně Plastická hmota ABC

Typ displeje Diodový laser

Typ baterie 2 x 1.5V LR14, alkalické

Provozní doba Nepřetržitě 20 hodin

Rozlišení zobrazené hodnoty 0.01 mm (0.1 mil v palcovém režimu)

Rozměry 215 x 83 x 38 mm (8.4 x 3.2 x 1.4")

Hmotnost 300 g (10.5 oz)

Úplné systémy

Rozsah průměrů hřídele 30 -500 mm (1.2 -20") 
Řetěz pro průměry hřídele: 30 - 150 mm (1.2 - 5.9") 
Volitelný řetěz pro průměry hřídele: 150 - 500 mm (5.9 – 20")

Přesnost systému <2% ±0.01 mm

Rozsah provozních teplot 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Provozní hmotnost < 90%

Rozměry kufříku 390 x 310 x 147 (15.3 x 12.2 x 5.7")

Celková hmotnost (včetně kufříku) 3.6 kg (7.9 lb)

Kalibrační certifikát Platný dva roky

Záruka 12 měsíců

Náhradní díly a příslušenství

Označení Popis

TKSA 20 Zařízení na ustavení strojů

TKSA 20-DU Zobrazovací jednotka

TKSA-MU Sada měřicích jednotek pro volně ustavitelný a pevně ustavený 
stroj (systém TKSA)

TMEA C1 Upevňovací řetězy, sada (500 mm) + utahovací nástroj

TMEA C2 Sada prodlužovacích řetězů (1020 mm)

TMEA F2 1 držák úplný

TMEA F7 Sada se třemi spojovacími tyčemi (krátká 150 mm, středně 
dlouhá 220 mm, dlouhá 320 mm)

Shim kits

TMAS 340 Sada vyrovnávacích podložek 340 pro stroj 

TMAS 360 Sada vyrovnávacích podložek 360 pro stroj

TMAS 510 Sada vyrovnávacích podložek 510 pro stroj 

TMAS 720 Sada vyrovnávacích podložek 720 pro stroj


