
Zařízení na ustavení strojů TKSA 40

Použití
Dokonalé vyrovnání hřídelů 
zabraňuje předčasnému selhání 
ložisek, únavě hřídele, vzniku 
netěsností a vibracím. Dále 
snižuje riziko přehřátí a omezuje 
nadměrnou spotřebu energie. 
Zařízení na ustavení strojů SKF 
TKSA 40 nabízí snadný a přesný 
způsob vyrovnání hřídelů vodo-
rovných točivých strojů spojených 
jednou spojkou.

Název
TKSA 40 se skládá ze dvou 
měřicích jednotek a zobrazovací 
jednotky. Měřicí jednotky jsou 
opatřeny mechanickými držáky 
a upevněny řetězy k hřídelům. 
Obě měřicí jednotky vysílají 
laserový paprsek, který dopadá 
na snímač polohy detektoru 
a stupnici na druhé jednotce.  

Měřicí jednotky jsou dále vyba-
veny libelou, která usnadňuje 
nastavení do polohy odpovídají-
cí 9, 12 a 3 hodinám. 
Jednotka umožňuje uživateli 
ukládat a sdílet měření, přímo 
porovnávat výsledky s maxi-
málními přípustnými hodnota-
mi nesouososti a ustavit stroj 
podle aktuálních hodnot  
a podrobných údajů na displeji. 
Soubory jsou ukládány ve for-
mátu .bmp a .txt, a tedy k jejich 
otevření není zapotřebí speciál-
ní software.
Soubor obsahuje:
• popis aplikace (veškeré za-

dané rozměry včetně otáček 
motoru)

• výsledky měření (svislé / 
vodorovné)

• výsledky kontroly měkké pat-
ky (pokud je provedena)

USB port
Jednotku lze připojit k počítači 
bez zvláštního softwaru, vyvolat 
uložené soubory a podle potře-
by je sdílet. K připojení k počí-
tači je určen USB port.

V zařízení jsou uloženy maximální hodnoty 
nesouososti a uživatel je může upravovat. 
Paměť má kapacitu pro více než 100 měření 
a údajů o stroji.

Čtyři rozsahy otáček motoru s předem uloženými hodnotami maximální 
nesouososti. Dva rozsahy s hodnotami, které může uživatel měnit.
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Po měření jednotka automaticky porovná naměřené 
hodnoty s maximálními přípustnými hodnotami nesouos-
osti a zobrazí výsledky v přehledné formě.

Zjištěné výsledky pro měkkou patku jsou zobrazeny  
pro každou patku stroje.

Aktuální hodnoty pro spojku a směrové šipky usnadňují 
uživateli správně vyrovnat patku.

Přímé odečítání výsledků a porovnání s maximálními 
přípustnými hodnotami nesouososti

Úplné grafické znázornění výsledků kontroly  
měkké patky

Přehledně zobrazená opatření pro správné ustavení 
stroje

Zobrazovací jednotka
1.	USB port
2.	Zásuvka pro měřicí jednotku „S“
3.	Zásuvka pro měřicí jednotku „M“
4.	Víko prostoru na baterie (zadní)
5.	Vypínač
6.	Zrušit
7.	Potvrzení
8.	Šipky
9.	Alfanumerická klávesnice

65

7

2 1 3



Zařízení na ustavení strojů TKSA 40

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 40 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
• Svinovací metr
• USB kabel
• Návod k rychlému uvedení do provozu
• CD disk s návodem k obsluze a instruktážním 

videem
• Potvrzení o kalibraci s dvouletou platností 
• Přenosný kufřík

Technické údaje

Označení TKSA 40

Použití Vyrovnání jedné vodorovné spojky
Kontrola měkké patky
Kontrola tolerancí
Uložení výsledků
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Měřicí jednotky:

Materiál skříně Plastická hmota ABC

Typ laseru Diodový laser

Vlnová délka laseru 670 – 675 nm

Třída laseru 2

Maximální výkon laseru 1 mW

Maximální vzdálenost mezi měřicími jednotkami 1000 mm (3.3 ft)

Minimální vzdálenost mezi měřicími jednotkami 70 mm (2.7")

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

Délka kabelu 1,6 m (5.2 ft)

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

Hmotnost 210 gramů (7.3 oz)

Zobrazovací jednotka

Materiál skříně Plastická hmota ABS

Typ displeje 10 cm (4") monochromatický displej s podsvětlením, z 
odolného plastu

Typ baterie 3 x 1,5V LR14, alkalická

Provozní doba Nepřetržitě 20 hodin

Připojení k osobnímu počítači USB

Rozlišení zobrazené hodnoty 0,01 mm (0.1 mil v palcovém režimu)

Rozměry 210 x 110 x 50 mm (8.3x 4.3x2")

Hmotnost 650 gramů (22.9 oz)

Úplné systémy

Stažení do osobního počítače Připojení k osobnímu počítači pomocí USB

Paměť 100 ustavení

Kontrola tolerance ustavení Ano

Tolerance, které může uživatel upravit Ano

Rozsah průměrů hřídele 30 - 500 mm (1.2 -20") Řetěz pro hřídel o průměru 30 - 
150 mm (1.2 - 5.9") Volitelný řetěz pro hřídel o průměru 
150 - 500 mm (5.9 – 20")

Přesnost systému < 2% / ± 0,01 mm

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

Provozní vlhkost < 90 %

Rozměry kufříku 390 x 310 x 192 mm (15.4x12.2x7.6")

Celková hmotnost (včetně kufříku) 4,9 Kg (10.8 lbs)

Kalibrační certifikát platný dva roky

Záruka 12 měsíců

Náhradní díly a příslušenství

Označení Popis

TKSA 40 Zařízení na ustavení strojů

TKSA 40-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 tří párů spojovacích tyčí (krátká 150 mm, středně dlouhá 220 mm, dlouhá 320 mm)

Sady vyrovnávacích podložek 

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


