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Şaft, türbin ve makineleri neden 
hassas şekilde hizalamanız gerekir?
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• Verimlilikte artış

• Tüm makine bileşenlerinde daha uzun bir servis ömrü

• Daha az titreşim ile daha sessiz çalışma

• Düşük enerji tüketimi

• Yatak, kaplin ve yağlamada daha düşük sıcaklıklar

• Daha az aşınma

• Daha düşük yedek parça depolama maliyeti

• Türbinlerde akış problemlerinden kaçınma

RotAlign® Touch

RotAlign® Touch EX

OptAlign® Touch

ShaftAlign® Touch

PullAlign®

CentrAlign® Ultra RS5

GEO CENTER

Tek lazer teknolojisi daha hızlı ve daha hassas 
sonuçlar almanıza yardımcı olur

Aşağıdakilerin hizalanması ve 

ölçülmesi:
 � Şaftlar
 � Dikey makineler
 � Flanşlar
 � Kaplinler
 � İç çaplar
 � Türbinler
 � Mafsallar
 � Kayış kasnakları
 � Makine kaideleri
 � Kardan şaftları



Rakamlarla makine  
hizalama ve tüm avantajları
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1. Daha az onarım 

Sistemin doğru hizalanması halinde onarım işleri yüzde 65’e kadar
azaltılabilir.

Pompalardaki onarım çalışmaları yüzde 30’a kadar azaltılabilir. Lazerle hiza-
lamanın, bakım önlemlerinin dahili bir parçası olması halinde yedek parça 
ve bu parçaların depolama masrafları azaldığında tüm bakım masrafları mi-
nimuma indirilir.

2. Daha uzun makine çalışma süresi

Hassas lazer hizalama sürdürülebilir şekilde tüm dönen bileşenlerdeki me-
kanik aşınmayı azaltır. 
Eğer bir makine yanlış hizalanırsa yatak ve kaplinlerin mekanik aşınması 
üzerinde olumsuz etkisi vardır. 
Lazer optik hizalama ve azalmış aşınma ile makine çalışma süresi ve verimli-
liği kayda değer biçimde artırılır. 

3. Enerji tüketiminin azalması

Hassas lazer optik hizalama  artan sürtünme nedeniyle kaybedilecek olan 
enerjiden tasarruf sağlar. Makinedeki olağan dışı kuvvetler azalır. Böylece 
enerji tüketimi yüzde 10’a kadar azaltılabilir.  
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PRÜFTECHNIK ile adaptif hizalama

6

1980’lerin başında PRÜFTECHNIK, lazer optikleri kullanarak makine hizalama konusunda dünya 
çapında bir devrimin temelini attı. Yüksek hassasiyetli lazer ve sensörler, cetvel ve komparatör-
lerin yerini alarak eşsiz bir hizalama hassasiyetine de katkı sağlamış oldu. Ancak geçen yıllarda 
PRÜFTECHNIK yeniliklerine devam etti. RotAlign®, OptAlign® ve ShaftAlign® hizalama sistemleri 
tüm hizalama görevlerine, varlıklarına ya da kullanıcı deneyimi seviyelerine adapte olabilir. Hızlı, 
kolay anlaşılır çalışma ,PRÜFTECHNIK için daima ilk öncelik oldu. Aşağıda listelenen özellikler, kul-
lanıcının her bir ölçümü güvenli, tekrarlanabilir ve hassas biçimde gerçekleştirmesini destekler.

Tek lazer teknolojisi
PRÜFTECHNIK lazer hizalama sistemleri, yalnızca tek bir lazer ışını kullanan teknolojiden yarar-
lanır.
Bu özelliği, bu sistemlerin kurulumunu kolaylaştırır ve aşırı açısal hizasızlıklarda dahi
maksimum hassasiyet sağlar.

Active Situational Intelligence
Aktif Durumsal Zeka (ADZ) PRÜFTECHNIK’in adaptif hizalama sistemlerine özel, çığır açan bir 
problem çözme teknolojisidir. ADZ, makineleri ölçmek ve hizalamak
için hızla çalışan kullanıcının hatalardan kaçınmasına yardımcı olur.

SensALIGN®
Patentli SensALIGN® sensör teknolojisi entegre bir eğim ölçere sahiptir. Toplam yedi eksen üze-
rinden ölçüm yapan bir mikro elektromekanik sistemi (MEMS) kullanmaktadır. Bunun temelin-
de ise XXL HD PSD sensör vardır. 
Bu üstün SensALIGN® teknolojisi sayesinde, akıllı intelliSWEEP®, eş zamanlı canlı mod ve kalite 
faktörü ölçüm modları ile hizalama alanında tekrarlanabilir ve hassas ölçüm sonuçları elde edi-
yoruz.

intelliSWEEP®
Akıllı intelliSWEEP® HD ölçüm modu ile kaplin gevşekliği, açısal hizasızlık ya da harici titreşim 
kaynakları gibi parazit faktörleri kullanıcı tarafından kolayca bulunabilir ve veri kalitesinin düşük 
olmasını önlemek için sistemden ortadan kaldırılabilir. Şaft döner dönmez çok sayıda veri oto-
matik ve sürekli olarak kaydedilir. 
Bu nedenle tekrarlanabilirlik ve ölçüm doğruluğu, üç noktalı ölçümü temel alan geleneksel öl-
çüm yöntemlerinden çok daha üstündür.

intelliPASS®
intelliSWEEP® teknolojisini temel alan akıllı ölçüm modu intelliPASS® ile ayrık şaftlar ölçülüp bir-
birine hizalanabilir. Bunun için sensör ve lazer ölçüm kafaları birbirlerinin önünden farklı açısal 
pozisyonlarda geçecek şekilde döndürülür. Lazer ışını sensörün ortasına çarpar çarpmaz ölçüm-
ler otomatik olarak alınır. 

x
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... hızlı, kolay ve hassas!
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Kalite Faktörü
Kalite Faktörü veri kalitesini gerçek zamanlı şekilde belirler ve kavrama ve/veya dişli gibi arıza 
faktörünü ve dönüş hızını dikkate alır. Hesaplamaya ortam titreşimlerinin dahil edilmesi yalnızca 
PRÜFTECHNIK’te kullanılan benzersiz bir özelliktir. Veri kalitesi düşük olan ölçüm sonuçları oto-
matik olarak silinir ya da kullanıcı tarafından manuel olarak çıkarılabilir.

Eş zamanlı Live Move
Eş zamanlı Live Move, hizalama işlemi sırasında zamandan oldukça tasarruf ettiren özel bir 
özelliktir. Yatay ve dikey düzeltmeler gerçek zamanlı olarak izlenir ve görüntülenir. Live Move, 
sensör herhangi bir konumda iken başlatılabilir. 

Hareket Simülatörü
Hareket Simülatörü makinenin hizalama sırasında nasıl davranacağını ve hizalama öncesinde 
mevcut şimlerle istenen sonuçları sağlayıp sağlamayacağını görmeyi sağlar. Özellikle kısıtlı alan 
durumlarında son derece yardımcı bir araçtır.

vertiSWEEP®
vertiSWEEP® teknolojisini temel alan akıllı vertiSWEEP® ölçüm modu, dikey monte edilmiş şaft-
ların ölçümünü sağlar. Böylece dikey şaftların hizalanması yatay şaftların hizalanması kadar ko-
lay hale gelir. 
Ölçüm, sürekli dönüş ile otomatik olarak gerçekleşir.  

Kardan Şaftı Hizalama
Benzersiz ve patentli ölçüm yöntemi, şaftın sökülmesine gerek kalmadan 
kardan şaftı ölçümü sağlar.

Live Trend
Live Trend adından da anlaşılan bir sistemdir. Live Trend, bir makinenin pozisyonunun, başla-
ma ve durma aşamaları boyunca termal veya proses kontrolü değişikliklerini izlemek ve analiz 
etmek için kullanılan bir fonksiyondur. Aynı zamanda Live Trend makine titreşimlerini de kayde-
der. Sonuç noktaları ya da hizalama ön ayarları makinenin sıcak durumda hizalamasını sağlamak 
için soğuk durumda gerçekleştirilen şaft hizalaması esnasında kullanılabilir.

Titreşim Kontrolü
SensALIGN® sensör, titreşim test probu ile titreşim hızını (ref) ölçer. Hizalama sonrasında titre-
şim ölçümü ideal hizalama koşulunu kontrol eder ve en iyi koşullarda çalışma sağlar.



Yeni standartlar getirir!
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ROTALIGN® Touch
Benzersiz hassas hizalama

Eşsiz SensALIGN® 7 lazer sensör teknolojisi ile RotAlign® touch, makine hizalama konusunda en 
üst seviyeyi belirler. Endüstri çapında standardı belirleyen hizalama sistemi olarak ROTALIGN® 
touch, doğruluk, hız ve insan hatalarının önlenmesinde yeni seviyeler belirlemek için eksiksiz 
adaptif hizalama özellikleri sunar.

 � Salgı ve boşluk kayaklı hataları azaltıp ve doğruluğu artıran tek lazer teknolojisi
 � Doğrulayıcı geri bildirim veren ve düşük kaliteli ölçümleri ve hataları filtreleyen Aktif 
Durumsal Zeka

 � Bağlı ve ayrık şaftlar için hizalama
 � Dönen eksenleri, flanşları, kaplinleri, ara şaftları ve kardan şaftlarını hizalama
 � Hareket simülatörü
 � Altı adede kadar sıralı kaplini aynı anda hizalama
 � WLAN, RFID, bulut üzerinden transfer

x

y x

y



Lazerli optik hizalamanın 
yeni boyutu
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OPTALIGN® Touch
Hiçbir atölyenin onsuz yapamayacağı günlük kullanıma uygun araç

OptAlign® Touch, endüstriyel alanda sahada günlük hizalama ve ölçüm işleri için mükemmel ci-
hazdır. Bir bakım organizasyonunun onsuz yapamayacağı bir hizalama sistemi. OPTALIGN touch, 
tek lazer teknolojisi ve Aktif Durumsal Zeka gibi adaptif hizalama özellikleri sayesinde durum, 
varlık ve teknik deneyim seviyesine uyum sağlar.

 � Eşsiz SensALIGN® 5 lazer ve sensör kafaları
 � Endüstriyel tasarım: su geçirmez ve toza karşı korumalı (IP65), yağ geçirmez  
ve su geçirmez (IP65), kirlenmeye, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı

 � Lazer/sensör dönüşü esnasında ölçüm değerlerini sürekli kaydetme (SWEEP MODU)
 � Hizalama işleminin gerçek zamanlı gösterimi (Live Move)
 � Kablosuz veri iletişimi (Bluetooth ve WLAN)
 � Hızlı, kolay anlaşılan kurulum

x

y x

y
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ŞAFT HİZALAMA

SHAFTALIGN® Touch
Yaygın hizalama sorunlarının çözümü için temel ölçütü belirler

Bu kullanıcı dostu sistem, tek lazer teknolojisini Aktif 
Durumsal Zeka ile birleştirerek çeşitli deneyim seviyelerine 
sahip ekiplere, neredeyse tüm varlıkları daha hassas ve daha 
hızlı hizalayabilecek gücü verir. ShaftAlign Touch, aşağıdaki 
adaptif hizalama becerileri ve özellikleri sunar: 

 � Boşluk ve geri tepme kaynaklı hataları azaltan ve doğrulu-
ğu artıran tek lazer teknolojisi

 � Doğrulayıcı geri bildirim veren ve kullanıcının düşük 
kaliteli ölçümleri ve hataları filtrelemesine yardımcı olan 
Aktif Durumsal Zeka

 � Maksimum sekiz ölçüm noktası (rakip sistemler için 
yalnızca üç)

 � Termal Genleşme Hesaplayıcısı
 � Bulut üzerinden transfer ve işbirliği sağlayan Wi-Fi ve PC 
yazılımı

 � Entegre RFID makine tanıma okuyucusu  

ROTALIGN® Touch EX
EX/ATEX alanları için adaptif hizalama

RotAlign® Touch EX normal cihazlar ile erişilemeyecek olan ve 
patlama tehlikesi bulunan alanlarda makine ve sistemlere ula-
şır: ATEX /IECEx 1.bölge sertifikalıdır.

 � Endüstriyel tasarım: su geçirmez ve toza karşı korumalı 
(IP68), yağ geçirmez ve su geçirmez (IP65), kirlenmeye, 
çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı

 � Eldivenle kullanıma uygun dokunmatik ekran
 � Art arda altı şafta kadar hizalama
 � Dikey makine hizalaması (vertiSWEEP)
 � Ayrık şaftlar ve kardan şaftların hizalanması
 � RFID tespiti ve entegre kamera
 � Kablosuz veri iletişimi (Bluetooth ve WLAN) 
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ŞAFT HİZALAMA

PULLALIGN® / PULLALIGN® Lite 2
Lazer hassasiyeti ile kayış kasnak hizalama

Kullanım kolaylığı sunan PullAlign® lazer hizalama cihazı, kayış 
kasnak sistemlerinin hızlı ve verimli bir şekilde hizalanmasını 
sağlar. 

 � Kırmızı ya da yeşil lazer seçeneği
 � Yüksek manyetik tutma kuvveti
 � Kullanımı kolay
 � Yüksek hassasiyet için lazer yansıtıcı
 � Hızlı uygulama için yüksekliği ayarlanabilir hedefler 
 
 
 
 
 
 

ARC® 4.0 hizalama yazılımı
Hizalama işlemlerini planlama ve raporlama

Bu özel yazılım, bir sistemin ölçüm verilerinin bulutta  
 
saklanması ve hizalama durumu profilinin grafik trend çizelge-
sinde izlenmesi için ideal çözümdür.

 � Sistem, kaplin, tolerans, çeşitli ölçüm modları ve  
raporlar için özelleştirilebilir şablonlar

 � Ölçüm modu, yatak türüne bağlı olarak  
otomatik olarak önerilir

 � RotAlign®, OptAlign® ve ShaftAlign® Touch serisi cihazlar-
la uyumlu 

 � Veri içe aktarımı ve dışa aktarımı mümkün
 � Makine verisini kaydeder ve yönetir
 � Büyük, merkezi olmayan şirketler, bakım ekipleri ve servis 
şirketleri için ideal 
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GEOMETRİK ÖLÇÜM

CENTRALIGN® Ultra RS5
Yatakların hizalanması ve türbinlerde ölçüm

İç çap deliklerinin ölçümü söz konusu olduğunda (endüstriyel 
yanmalı motorlarda, kompresörlerde, pompalarda, dişli kutula-
rında, pervane mil kovanlarında ya da buhar/gaz türbinlerinde 
vs.) CENTRALIGN® Ultra RS5 tercih edilen bir sistemdir.

 � 120 mm ile 4.000 mm arası ölçüm çapları
 � Lazer kaymasını izlemek için kontrol sensörü
 � Mikrometre aralığında çözünürlük sayesinde en yüksek 
hassasiyet

 � Geleneksel tüm yöntemlere kıyasla daha hızlı ve daha 
doğru

 � 50 metrelik maksimum hizalama mesafesi  
(uzun menzilli lazer ile)

 � Alignment Center yazılımı ile uyumlu

SensALIGN® 7 sensör ve lazer
Paralellik, düzlük ve  
dikeylik ölçümü

SensALIGN® 7 sensör-lazer ünitesi PRÜFTECHNIK’in en güçlü 
hizalama aracıdır. İçerideki eşsiz çift ayna teknolojisi özellikle de 
maksimum ve minimum mesafelerin  
görüldüğü sıra dışı alanlarda muadili tüm sistemleri gölgede  
bırakır.

 �7 eksenli ölçüm sistemi
 �Entegre MEMS eğim ölçer
 �GEO CENTER ile geometrik ölçüm
 �Bluetooth veri iletişimi

LEVALIGN® Expert
Tüm geometrik ölçümler için yüksek performanslı lazer

LevAlign® Expert, kayma olmadan 100 metreye kadar ölçüm 
yapabilen yüksek hassasiyete sahip güçlü bir lazerdir. Tüm 
seviye eşitleme, düzlemsellik ve düzlük ölçümleri için ideal 
sistem.

 �Kendiliğinden seviye eşitleme
 �Uzaktan uygulama ile kontrol mümkün
 �Yatay ve dikey yönde ölçüm
 �SensALIGN® 7 sensör ile uyumlu 

Uygulamalar
 �Salon zeminleri ölçümü
 �Test tezgahı kaideleri ölçümü
 �Örneğin büyük preslerde düzlük/düz paralellik  
doğrulaması
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GEOMETRİK ÖLÇÜM

INCLINEO®
Yüksek performanslı eğim ölçer

Inclineo® eğim açısından bağımsız olarak yüzeylerin düzlem-
selliğini ve paralelliğini ölçer. Aynı şekilde açısallık ve seviye 
eşitleme de kontrol edilebilir.

 �Bağıl ve mutlak eğim ölçümü
 �Makine yüzeylerinin ve flanşlarının profil hesaplaması
 �Gövde 360° döndürülebilir

Uygulama örnekleri:
 �Büyük preslerin baskı silindirleri
 �Dikey makinelerin dikliğinin ölçümü
 �CNC makinelerinin geometri kontrolü 
 

Geo Center Yazılımı
Geometrik ölçümlerin çok boyutlu görselleştirmesi

CAD programında planlama ve tasarlama aşamasında bir ma-
kinenin tüm çizgileri ve hizalaması ya da kaidesi yüzde 100 düz 
ve düzlemseldir. Bununla birlikte ısı, soğuk, nem ve mekanik 
kuvvetler malzeme özelliklerini gerçekte kısıtlar. Düz planlan-
mış raylar hatta kaidelerinde geometrik sapmaların olması ta-
mamen “doğaldır”.

Prüftechnik Geo Center yazılımı ile ideal koşullardan bu tür sap-
malar net, hızlı ve kolay biçimde görselleştirilebilir. Prüftechnik 
lazer ölçüm sistemlerinden alınan ölçüm verileri, yüklü olan 
Geo Center yazılımı ile Bluetooth üzerinden
doğrudan dizüstü bilgisayara/PC’ye aktarılır.

Geo Center yazılımı çok sayıda geometrik ölçüm olanağını bir 
araya getirir:
 

 �Düzlük ölçümü (ör. raylarda, kılavuzlarda veya iç çaplarda)
 �Düzlemsellik ölçümü (ör. makine tablalarında ya da 
kaidelerde)

 �Düzeltme (ör. makine şase yarıları)
 �Diklik (ör. dikey şaftların veya yüzeylerin)
 �Paralellik ölçümü (ör. rayların ya da yüzeylerin) 

Prüftechnik her özel görev için uygun lazer ve sensör ünitele-
rine sahiptir. GEO CENTER, birbirinden farklı ölçüm şablonla-
rının oluşturulmasına ve her birinde farklı ölçüm seviyelerinin 
tanımlanmasına imkan tanır. 

GEO CENTER hızlı ve kolay kullanım için modern grafiksel kul-
lanıcı arayüzüne sahiptir. Ölçüm sonuçları renkli 2D ve 3D mo-
dellerde gösterilir. 
Standarttan sapmalar, bu nedenle bir bakışta tespit edilebilir.
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AKSESUARLAR

Montaj aparatları
Her standart ve özel uygulama için gerekli aksesuarlar

Mükemmel hizalama sonuçları yalnızca doğru lazer/sensör 
montaj aparatları  
ile elde edilebilir. Her şey mümkün.

Standart ve özel uygulamalar için montaj aparatları
 �Kardan şaftları için
 �Döndürülemez şaftlar için
 �Oldukça dar alanlar için 
 

Şimler
Onlarsız olmaz

Prüftechnik şimleri birçok farklı kalınlık ve boyutta mevcuttur. 
Atölyeden makineye pratik taşıma çantasında hızlı, kolay ve 
konforlu biçimde taşınabilir.

 �0,025 mm kalınlık (M12) ile 60x50 mm’den 
3 mm kalınlık (M52) ile maks. 200x165 mm’ye kadar

 �Yüksek kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
 �Her bir şimin boyut bilgisi
 �Yaralanmaya sebep olmadan kullanım için pürüzsüzleşti-
rilmiş 
 



1514

ENDÜKTİF RULMAN ISITMA

EDDYTHERM®
İndüksiyon ile rulman ısıtma

Prüftechnik makine ve şaftların hizalanması için sadece seçkin 
hizalama sistemleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda rulman-
ların şaft üstüne montajı için de doğru araçları tedarik etmek-
tedir. 

Rulmanlar, yalnızca birkaç dakika içerisinde endüksiyon ile ge-
nişleyecek ve şaft üzerinde kolayca kayacak bir düzeye kadar 
ön ısıtmaya tabi tutulur. Yataklar soğuduğunda orijinal boyut-
larına geri döner ve böylece şaftta istenen sıkı geçme durumu 
sağlanır. İndüksiyon ısısı sayesinde tüm toleranslar ve malzeme 
özellikleri kayıplar olmadan sağlanır. Başka bir çalışma adımına 
gerek kalmaz. EddyTherm® çalışma ekipmanlarını ısıtmadan 
yalnızca iş parçasını ısıtan güvenli bir araçtır.

EddyTherm®, yatağa ve çalışma parçasının boyutuna bağlı 
olarak iki farklı modelde mevcuttur.

EddyTherm® portable: 

 � İç çapı 20 mm’den başlayan çalışma parçaları için
 �Maks. 10 kg yük
 �Maks. 180 °C endüksiyon ısısı 
 

EddyTherm® 2x:

 �Maks. 80 kg yük
 �Maks. 240°C endüksiyon ısısı
 �Mevcut seçenekler: 50/60 Hz’de 200 - 575 V 
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PRÜFTECHNIK dünya lideri  
adaptif hizalama sistemleri ve çok 
daha fazlasını sunar

Makine ve şaft hizalama

Makine ve sistem izleme

Tahribatsız muayene ile malzeme testi


