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O porque da necessidade  
de alinhar eixos de turbinas e  
máquinas com precisão
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• Maior eficiência

• Maior vida útil de todos os componentes da máquina

• Funcionamento silencioso aprimorado com vibrações reduzidas

• Menor consumo de energia

• Temperaturas reduzidas no rolamento, acoplamento e lubrificação

• Desgaste reduzido

• Menores custos de armazenamento de peças de reposição

• Evita problemas de vazão nas turbinas

RotAlign® Touch

RotAlign® Touch EX

OptAlign® Touch

ShaftAlign® Touch

PullAlign®

CentrAlign® Ultra RS5

GEO CENTER

A tecnologia de laser único ajuda a obter resul-
tados mais rápidos e precisos

Alinhamento e medição de:
 � Eixos
 � Máquinas verticais
 � Flanges
 � Acoplamentos
 � Furos
 � Turbinas
 � Juntas
 � Polias de correia
 � Bases da máquina
 � Eixos cardã



Alinhamento de máquinas — 
todas as vantagens em números

8

10

6

4

2

0
0.25 00.50 0.75 1.00 1.25 

Abnahme des 
Stromverbrauchs

Versatz in mm

- 10%

Senkung des 
Stromverbrauchs

55

Anzahl mechanischer
Dichtungsreparaturen

Jahre

- 65%

50

45

40

35

30

25

20

15
1 2 3 4 5 6 7 8

Weniger 
Reparaturen
bei Dichtungen

0,05 mm1,2 mm2,5 mm
0,002“0,050“0,100“

10

1

100

0,1

Lebensdauer

Fehlausrichtung Gesamtversatz

Erhöhung der
Lebensdauer
von Dichtungen

100

90

70

50

45

35

25

15
1 2 3 4 5 6 7 8

Anzahl der
Pumpenreparaturen

Weniger 
Reparaturen
bei Pumpen

Jahre

- 30%

54

1. Menos reparos 

O trabalho de reparo nas vedações pode ser reduzido em até 65% se o sis-
tema
estiver bem alinhado.

O trabalho de reparo nas bombas pode ser reduzido em até 30%. Se o 
alinhamento óptico a laser faz parte das medidas de manutenção, todos 
os custos de manutenção são reduzidos ao mínimo porque os custos de 
aquisição das peças sobressalentes e seus custos de armazenamento são 
reduzidos.

2. Mais tempo de operação da máquina

O alinhamento de precisão óptico a laser reduz de forma sustentável o 
desgaste mecânico de todos os componentes rotativos. 
O desalinhamento da máquina tem um efeito negativo sobre o desgaste 
mecânico de rolamentos e acoplamentos. 
Com o alinhamento óptico a laser e o desgaste reduzido, o tempo de fun-
cionamento da máquina e a eficiência aumentam consideravelmente. 

3. Consumo de energia reduzido

O alinhamento de precisão a laser economiza a energia que, de outra for-
ma, seria perdida devido ao atrito maior. As tensões não naturais na má-
quina são reduzidas. Dessa forma, é possível alcançar uma redução de até 
10% no consumo de energia.  
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Alinhamento adaptativo com a 
PRUFTECHNIK
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No início dos anos 1980, a Pruftechnik lançou as bases para a evolução mundial do alinhamento 
de máquinas com um processo óptico a laser. Os lasers e sensores de alta precisão substituíram 
a régua e o relógio comparador e, desde então, eles vêm contribuindo para uma precisão de ali-
nhamento sem precedentes. E a Pruftechnik continuou a inovar. Seus sistemas de alinhamento 
adaptativo, RotAlign®, OptAlign® e ShaftAlign®, podem se ajustar a qualquer desafio de alinha-
mento, ativo ou nível de experiência do usuário. A aplicação rápida, simples e intuitiva é sempre 
a principal prioridade da Pruftechnik . Os diversos recursos listados abaixo oferecem suporte ao 
usuário para a realização de todas as medições de forma segura, com repetibilidade e precisa.

Tecnologia de laser único
Os sistemas de alinhamento a laser Pruftechnik aproveitam a tecnologia que utilizam somente 
um único feixe de laser.
Isso facilita a instalação deles e garante a máxima precisão, mesmo em caso de
desalinhamentos angulares extremos.

Inteligência situacional ativa
A inteligência situacional ativa (ASI, Active Situational Intelligence) é uma tecnologia de so-
lução de problemas inovadora, exclusiva para os sistemas de alinhamento adaptativo da 
PRUFTECHNIK. A ASI ajuda o usuário a evitar erros
enquanto trabalha rapidamente para medir e alinhar máquinas.

SensALIGN®
A tecnologia patenteada do sensor SensALIGN® apresenta um inclinômetro integrado. Essa 
tecnologia se baseia no uso de um sistema microeletromecânico (MEMS) que mede um total 
de sete eixos. O sensor XXL HD PSD é a base dessa tecnologia. 
Com essa tecnologia SensALIGN® de qualidade superior e nossos modos de medição inteligen-
te intelliSWEEP®, o Live Move simultâneo e o Fator de qualidade, obtemos resultados de medi-
ção repetíveis e precisos em todas as áreas de desalinhamento.

intelliSWEEP®
Com o modo de medição inteligente intelliSWEEP® HD, fatores de interferência, como folga 
de acoplamento e desalinhamento angular ou fontes externas de vibração podem ser encon-
trados facilmente pelo usuário e eliminados do sistema para evitar a má qualidade dos dados. 
Assim que o eixo gira, uma grande quantidade de dados é registrada de forma automática e 
contínua. 
Sendo assim, a repetibilidade e a precisão da medição são muito maiores do que as obtidas 
com métodos convencionais de medição baseados em uma medição de três pontos.

intelliPASS®
Com o modo de medição inteligente intelliPASS®, baseado no intelliSWEEP®, eixos desaco-
plados podem ser medidos e alinhados entre si. Para isso, os dois cabeçotes de medição - do 
sensor e do laser - são girados, passando um do outro em diversas posições angulares. As me-
dições são tomadas automaticamente assim que o feixe de laser atinge o centro do sensor. 

x

y x
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...rápido, fácil e preciso!
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Fator de qualidade
O Fator de qualidade determina a qualidade dos dados em tempo real e leva em conta fatores 
de perturbação como folga na embreagem ou engrenagem e velocidade de rotação. A inclusão 
de vibrações ambientes no cálculo é exclusiva e só é oferecida pela Pruftechnik. Os resultados 
de medição com dados de má qualidade são excluídos automaticamente ou podem ser remo-
vidos pelo usuário de forma manual.

Live Move simultâneo
O Live Move simultâneo é um recurso especial que poupa muito tempo durante o processo de 
alinhamento. As correções horizontais e verticais são monitoradas e exibidas em tempo real. O 
movimento ao vivo pode ser iniciado em qualquer posição do sensor. 

Move Simulator
O Move Simulator (simulador de movimento) possibilita ver como a máquina irá se comportar 
durante o alinhamento e se o alinhamento real dará o resultado final desejado até mesmo an-
tes do alinhamento real com os calços preparados. Essa ferramenta é muito útil, principalmen-
te quando o espaço é limitado.

vertiSWEEP®
O modo de medição inteligente vertiSWEEP®, baseado no intelliSWEEP®, permite a medição 
de eixos de entrada montados verticalmente. Dessa forma, o alinhamento de eixos verticais fi-
ca tão fácil quanto o de eixos horizontais. 
A medição ocorre automaticamente por meio da rotação contínua.  

Alinhamento do eixo cardã
O método de medição exclusivo e patenteado permite o alinhamento do eixo cardã 
no local, ou seja, sem desmontar o eixo.

Live Trend
O nome Live Trend é autoexplicativo. O Live Trend é uma função para monitorar e analisar alte-
rações térmicas ou no controle do processo na posição da máquina durante as fases de partida 
e desligamento. Ao mesmo tempo, o Live Trend registra as vibrações da máquina. Os pontos 
de ajuste resultantes ou as predefinições de alinhamento podem ser usados durante o alinha-
mento do eixo em uma condição fria para garantir o alinhamento ideal da máquina em uma 
condição quente.

Verificação da vibração
O sensor SensALIGN® mede a velocidade da vibração (ref) através da sonda de teste de vibra-
ção. A medição da vibração após o alinhamento confirma a condição do alinhamento perfeita 
e garante o melhor funcionamento.



Defina novos padrões!
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ROTALIGN® Touch
Alinhamento de precisão incomparável

Graças à sua incomparável tecnologia de sensor de laser SensALIGN® 7, o RotAlign® Touch é a 
medida de todas as coisas quando se trata de alinhar máquinas. Como o sistema de alinhamen-
to de configurações padrão em todo o setor, o ROTALIGN® Touch oferece um conjunto completo 
de recursos de Alinhamento adaptativo para fornecer novos níveis de precisão, velocidade e 
eliminação de erros humanos.

 � Tecnologia de laser único, que reduz o retrocesso e aumenta a precisão
 � Inteligência situacional ativa, que aplica feedback corretivo e filtra medições de baixa 
qualidade e erros

 � Alinhamento de eixos acoplados e desacoplados
 � Alinhamento de eixos rotativos, flanges, acoplamentos, eixos intermediários e eixos cardã
 � Simulador de movimento
 � Alinhamento de até seis acoplamentos sequenciais simultaneamente
 � WLAN, RFID, transferência para a nuvem

x

y x

y



A nova dimensão 
do alinhamento óptico a laser

98

OPTALIGN® Touch
Ferramenta diária indispensável para qualquer planta

O OptAlign® Touch é o dispositivo perfeito para as tarefas de alinhamento e medição do dia a 
dia na indústria — um sistema de alinhamento indispensável para empresas que trabalham com 
manutenção. Graças aos seus recursos de Alinhamento adaptável, como tecnologia de laser 
único e Inteligência situacional ativa, o OPTALIGN touch adapta-se à situação, ativo e nível de 
experiência do técnico.

 � Cabeçotes de sensor e laser do incomparável SensALIGN 5
 � Design industrial: à prova de água e de poeira (IP65), à prova de óleo e de água (IP65), 
resistente à sujeira, a arranhões e a impactos

 � Leitura contínua dos valores medidos durante a rotação do laser/sensor (MODO SWEEP)
 � Exibição em tempo real do processo de alinhamento (Movimento ao Vivo)
 � Comunicação de dados sem fio (Bluetooth e WLAN)
 � Instalação fácil e intuitiva

x

y x
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ALINHAMENTO DO EIXO

SHAFTALIGN® Touch
Referência na resolução de problemas comuns de alinhamento

Um sistema fácil de usar que combina tecnologia de laser 
único com Inteligência situacional ativa para que equipes de 
diversos níveis de experiência estejam aptas a alinhar quase 
todos os ativos, com um novo nível de precisão e de velocida-
de. O ShaftAlign Touch oferece alinhamento adaptativo e os 
respectivos recursos: 

 � Tecnologia de laser único, que reduz o backlash e 
aumenta a precisão

 � Inteligência situacional ativa, que fornece feedback 
corretivo, orientando os usuários a filtrar medições de 
baixa qualidade e erros

 � Oferece até oito pontos de medição (contra no máximo 
três dos sistemas concorrentes)

 � Calculadora de dilatação térmica
 � Software de Wi-Fi e PC, que permite transferência e 
colaboração na nuvem

 � Leitor de identificação da máquina RFID integrado  

ROTALIGN® Touch EX
Alinhamento adaptativo para áreas EX/ATEX

O RotAlign® Touch EX alcança máquinas e sistemas 
em áreas potencialmente explosivas que os dispositivos nor-
mais não podem acessar: Certificado pelas normas ATEX/
IECEx zona 1.

 � Design industrial: à prova de água e de poeira (IP68), à 
prova de óleo e de água (IP65), resistente à sujeira, a 
arranhões e a impactos

 � Tela touchscreen, adequada para o uso com luvas
 � Alinhamento de até seis eixos consecutivos
 � Alinhamento de máquinas verticais (vertiSWEEP)
 � Alinhamento de eixos desacoplados e eixos cardã
 � Detecção RFID e câmera integrada
 � Comunicação de dados sem fio (Bluetooth e WLAN) 
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ALINHAMENTO DO EIXO

PULLALIGN®/PULLALIGN® Lite 2
Alinhamento de polias de correia com precisão a laser

O dispositivo de alinhamento a laser PullAlign®, fácil de usar, 
possibilita o alinhamento rápido e eficiente das polias de cor-
reia. 

 � Disponível com laser vermelho ou verde
 � Alta força de retenção magnética
 � Fácil de usar
 � Prisma a laser para alta precisão
 � Alvos com altura ajustável para aplicação rápida 
 
 
 
 
 
 

Software de alinhamento ARC® 4.0
Planejamento e documentação de processos de alinhamento

Este exclusivo software é a solução ideal para armazenar na 
nuvem os dados de medição de um sistema e acompanhar o 
perfil da condição de alinhamento em um gráfico de tendên-
cias.

 � Modelos personalizáveis para sistemas, acoplamentos, 
tolerâncias, vários modos de medição e relatórios

 � Sugestão automática do modo de medição 
 
conforme o tipo de rolamento

 � Compatível com dispositivos das séries RotAlign®, 
OptAlign® e ShaftAlign® Touch 

 � Importação e exportação de dados possível
 � Salva e gerencia os dados da máquina
 � Ideal para empresas de grande porte descentralizadas, 
equipes de manutenção e empresas de serviço 
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MEDIÇÃO GEOMÉTRICA

CENTRALIGN® Ultra RS5
Alinhamento dos furos e medição de turbinas

O CENTRALIGN® Ultra RS5 é o sistema preferido para medir 
furos (em motores de combustão interna, compressores, bom-
bas, redutores, tubos de cadaste e turbinas a vapor/gás, etc.).

 � Diâmetros de medição de 120 mm a 4.000 mm
 � Sensor de controle para monitoramento da direção do 
laser

 � A mais alta precisão graças à resolução na faixa de micrô-
metros

 � Mais rápido e preciso do que qualquer método tradicional
 � Alinhamento a uma distância de até 50 metros 
(com laser de longo alcance)

 � Compatível com o software Alignment Center

Sensor e laser SensALIGN® 7
Medição de paralelismo, retilinidade e 
perpendicularidade

A unidade de sensor e laser SensALIGN® 7 é a ferramenta de 
alinhamento mais eficiente da Pruftechnik. Sua exclusiva tecno-
logia de laser duplo no interior ofusca todos os outros sistemas 
comparáveis — especialmente em áreas extremas a distâncias 
máximas e mínimas.

 �Sistema de medição com 7 eixos
 � Inclinômetro MEMS incluído
 �Medição geométrica com o GEO CENTER
 �Comunicação de dados Bluetooth

LEVALIGN® Expert
Laser de alta potência para todas as medições geométricas

O LevAlign® Expert é um laser de alta potência e precisão 
com alcance de até 100 metros sem desvio. O sistema ideal 
para todas as medições de nivelamento, planicidade e reti-
dão.

 �Autonivelante
 �Controle via aplicativo remoto possível
 �Medição nas direções horizontal e vertical
 �Compatível com o sensor SensALIGN® 7 

Aplicações
 �Medição de salas de máquinas
 �Medição de bases de bancadas de teste
 �Verificação da planicidade/paralelismo do plano de 
prensas grandes, por exemplo
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MEDIÇÃO GEOMÉTRICA

INCLINEO®
Inclinômetro de alto desempenho

O Inclineo® mede a planicidade e o paralelismo das superfí-
cies, seja qual for o ângulo de inclinação. Da mesma forma, a 
angularidade e o nivelamento podem ser verificados.

 �Medição de inclinação relativa e absoluta
 �Cálculo de perfil de superfícies e flanges usinados
 �A carcaça pode ser girada em 360°

Aplicações, incluindo
 �Cilindros de pressão de prensas grandes
 �Medição da verticalidade das máquinas verticais
 �Verificação da geometria das máquinas CNC 
 

Software Geo Center
Visualização multidimensional de medições geométricas

Durante a fase de planejamento e design no programa CAD, 
todas as linhas e níveis de uma máquina ou de sua base são 
100% retas e planas. No entanto, calor, frio, umidade e forças 
mecânicas limitam as propriedades do material na realidade. 
Desvios geométricos de uma superfície para outra em trilhos 
que eram retos no planejamento ou até mesmo em bases, 
ocorrem de forma totalmente natural.
Com o software Pruftechnik Geo Center, esses desvios em re-
lação ao ideal podem ser visualizados de forma clara, rápida 
e fácil. Os dados de medição dos sistemas de medição a laser 
Pruftechnik são transferidos diretamente para um laptop/PC 
com o software Geo Center instalado via Bluetooth.

O software Geo Center combina uma grande quantidade de 
possibilidades de medição geométrica:
 

 �Medição de linearidade (p.ex.: em trilhos, guias ou furos)
 �Medição da planicidade (p.ex.: mesas ou bases de 
máquinas)

 �Nivelamento (p.ex., de metades de máquinas)
 �Verticalidade (p.ex.: de superfícies ou eixos verticais)
 �Medição do paralelismo (p.ex., de trilhos ou superfícies) 

A Pruftechnik tem as unidades de sensor e laser adequadas 
para cada tarefa especial. Com o GEO CENTER, é possível 
criar modelos de medição individuais e definir níveis de medi-
ção de forma independente e livre. 

O GEO CENTER usa uma interface gráfica do usuário para que 
a operação seja fácil e rápida. Os resultados de medição são 
exibidos em modelos 2D e 3D em cores. Portanto, desvios em 
relação à norma podem ser detectados rapidamente.
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ACESSÓRIOS

Montagens
Acessórios essenciais para todas as aplicações padrão e especiais

Resultados de alinhamento perfeitos só podem ser alcança-
dos com montagem do laser/sensor correto — tudo é possí-
vel.

Montagens para aplicações padrão e especiais
 �Para eixos cardã
 �Para eixos não rotativos
 �Para espaços extremamente apertados 
 

Calços
Eles são imprescindíveis

Os calços da Pruftechnik estão disponíveis em diversos tama-
nhos e espessuras. Podem ser transportados de forma rápida, 
fácil e confortável da oficina para a máquina na prática caixa 
de transporte.

 �De 60 x 50 mm com 0,025 mm de espessura (M12) 
Máx. 200 x 165 mm com 3 mm de espessura (M52)

 �Feito de aço inoxidável de alta qualidade
 � Informações de tamanho em cada calço
 �Rebarbado para uso livre de lesões 
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AQUECIMENTO DE ROLAMENTOS POR INDUÇÃO

EDDYTHERM®
Aquecimento de rolamentos por indução

A Pruftechnik fornece não só sistemas de alinhamento de alta 
qualidade, para alinhar máquinas e eixos, mas também as fer-
ramentas corretas para montar rolamentos em eixos. 

Em apenas alguns minutos, os rolamentos são pré-aquecidos 
por indução até que se dilatem e deslizem pelo eixo facilmen-
te. Ao esfriar, o rolamento assume seu tamanho original e, 
portanto, garante o ajuste firme no eixo e na máquina. Devido 
ao calor por indução, todas as tolerâncias e as propriedades 
dos materiais são mantidas sem perdas. Não é necessária ne-
nhuma outra etapa de trabalho. O EddyTherm® é uma ferra-
menta segura que aquece apenas a peça, não a ferramenta.

O EddyTherm® está disponível em duas versões diferentes, 
dependendo do tamanho do rolamento ou da peça.

EddyTherm® portátil: 

 �Para peças com diâmetro interno de 20 mm
 �Máx. 10 kg de carga
 �Calor de indução máx. de 180 °C 
 

EddyTherm® 2x:

 �Máx. 80 kg de carga
 �Calor de indução máx. de 240°C
 �Opções disponíveis: 200 - 575 V a 50/60 Hz 
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PRUFTECHNIK fornece sistemas 
de Alinhamento adaptativo líderes 
mundiais e muito mais

Alinhamento do eixo e da máquina

Monitoramento de máquinas e sistemas

Testes de materiais não destrutivos


