
SHAFTALIGN® OS3 
Alinhamento de eixos preciso

DADOS TÉCNICOS

Capacidades poderosas e um design intuitivo

Sem sobrecarregar o seu orçamento, o SHAFTALIGN® OS3 fornece a você 
uma ferramenta fácil de operar que fornece resultados altamente precisos 
para diagnosticar problemas de alinhamento em máquinas, como 
motores, bombas, sopradores e ventiladores.

O SHAFTALIGN® OS3, com tecnologia de laser único sensALIGN® 3, é 
projetado para desafios de alinhamento em todos os ambientes indus-
triais e sob todas as condições de trabalho. o sistema completo é à prova 
de poeira e resistente a água, de acordo com o IP 65.

Principais benefícios num relance

• manuseio rápido e simples
 A funcionalidade intuitiva de fluxo automático do SHAFTALIGN® OS3  
 guia o utilizador passo a passo para introduzir as dimensões da   
 máquina, medir e obter resultados.

• Pode medir em espaços estreitos
 Mesmo um ângulo de rotação inferior a 70° requer apenas 3 leituras  
 para determinar a condição de alinhamento.

• Ver todos os resultados em um único relance
 Todos os dados relevantes do resultado do alinhamento são exibidos  
 em uma tela, incluindo a avaliação do status do alinhamento via   
 “Smiley” e LED.

SOLUÇÃO ADAPTADA
A solução de alinhamento adapta-
da é uma combinação de evolu-
ções de software e hardwares em 
dezenas de anos de experiências 
da PRUFTECHNIK, permitindo 
às equipes de manutenção e 
confiabilidade a enfrentarem 
toda a variedade de desafios de 
alinhamentos horizontais, angula-
res e verticais (para qualquer tipo 
de máquina e eixo).

Com as soluções de alinhamento 
adaptativo, o trabalho é concluído 
mais rapidamente, os resultados 
são superiores e as capacidades 
da equipe são melhor utilizadas 
em comparação com outras 
soluções do mercado.

A ferramenta SHAFTALIGN® OS3 
aplica poderosos recursos de 
alinhamento a laser de precisão, 
incluindo o sensALIGN 3 e a 
Inteligência Situacional Ativa, para 
trabalhos de alinhamento em 
máquinas padrão

O SHAFTALIGN® OS3é a sua 
ferramenta quando é necessário 
fazer trabalhos de alinhamento 
em máquinas standard.
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ASI – Active Situational Intelligence

Normalmente, ao alinhar uma máquina crítica, o trabalho 
rápido nem sempre significa alta precisão. Isso é porque as 
tentativas de ser “rápido” muitas vezes corroem a qualidade 
e a precisão. O resultado pode ser erros e falhas. Mas o 
SHAFTALIGN® OS3 está equipado com Active Situational 
Intelligence (ASI), uma tecnologia revolucionária de 
resolução de problemas. O ASI ajuda o usuário a evitar erros 
enquanto mede e alinha as máquinas.

O SHAFTALIGN® OS3 adapta-se a quase todos os 
ativos acionados por um eixo rotativo.

Precisa de uma ferramenta inteligente e versátil para a sua 
planta? O SHAFTALIGN® OS3 pode suportar até mesmo as 
condições industriais mais extremas.

Um olhar por detrás da cortina

Porque é que o alinhamento preciso é tão crucial:
• Diminuição do consumo de energia
• Ciclo de vida mais longo da máquina
• Menos vibração leva um desgaste menor
• Temperaturas mais baixas no rolamento, no  
 acoplamento e no lubrificante 
• Redução dos custos de armazenamento e de peças  
 para reposição

Os segredos do sensALIGN® 3 
• PSD HD de 3 eixos
• Inclinômetro de precisão embutido usando MEMS
• Tempo de operação mais longo
• Desenho ergonômico
• Alarmes sobre o estado da bateria do sensor
• Comunicação Bluetooth®.
• Compensação integrada a luz do ambiente
• CPU de alta velocidade / memória extendida

O SHAFTALIGN® OS3 adapta-se a todas as máquinas rotati-
vas, incluindo motor bombas, sopradores e ventiladores.
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Poderosas características do SHAFTALIGN® OS3

• Modo de medição de relógio activo
 O alinhamento inteligente e preciso ocorre devido ao  
 inclinômetro MEMS ativado utilizado neste modo de  
 medição. As medições podem ser efetuadas em   
 quaisquer 3 (ou 4) posições e a posição angular do  
 sensor é automaticamente considerada.

• O modo de medição SWEEP (opcional) 
 SHAFTALIGN® OS3 realiza leituras contínuas para  
 determinar com precisão a condição de alinhamento de  
 um eixo girando em um ângulo tão pequeno quanto 60°.

• Avaliação automática do alinhamento
 TolChek® avalia a condição de alinhamento com base  
 na RPM da máquina. O “Smiley” e o LED fornecem uma  
 visualização da condição de alinhamento e um estado de  
 atualização ao vivo durante a correção da máquina.

• Live Move
Os resultados de acoplamentos e pés da máquina 
(vertical e horizontal), são calculados automaticamente. 
Os gráficos da máquina mostram a direção e o valor 
da correção dos pés a serem movimentados. Durante o 
movimento Ao Vivo, o SHAFTALIGN® OS3 mede conti-
nuamente as correções. As mudanças monitoradas são 
exibidas em tempo real na tela.

Deseja saber mais? Entre em contato conosco em 
PRUFTECHNIK.com e entraremos em contato com você 
imediatamente.



PRUFTECHNIK Dieter Busch GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Alemanha 
Telefone: +49 89 99616 - 0
www.pruftechnik.com

©2020 Especificações de Confiabilidade  
da Fluke sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
DOC 21.402.PT

A modificação deste documento não é permitida  
sem autorização por escrito da Fluke Reliability.
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Especificações gerais

CPU Processador   Intel XScale PXA270 rodando a 520 MHz

Memória 64 MB de RAM, 64 MB de Flash

Display Tipo TFT, transmissivo (legível à luz solar), 65 535 cores, 
LED retroiluminado

Sensor de luz integrado para ajuste automático da 
luminosidade do display de acordo com as condições 
de iluminação, aumentando assim a vida útil da 
bateria

Resolução 320 x 240 Pixel

Dimensões 89 mm [3,5”] diagonal

Elementos 
do teclado

Cursor de operação com teclas em auto-relevo, claras 
e menu de teclado alfanumérico, com opções de: 
dimensões, medições, resultados e pé manco.

Indicadores LED LED multicolor para estado do laser e condição de 
alinhamento

LED multicolor para estado da bateria

Fonte de 
alimentação

Baterias 
descartáveis*

5 x 1.5 V IEC LR6 (“AA”) com tempo de funcionamento 
típico de 9 horas (com base num ciclo de funciona-
mento de 33% de medição, 33% de cálculo e 33% de 
modo ‘sleep’) 

Bateria 
integrada 
recarregável 
de iões de 
lítio*

7,4 V / 2,6 Ah (para computador opcional) com tempo 
de funcionamento típico de 17 horas (com base num 
ciclo de funcionamento de 33% de medição, 33% de 
cálculo e 33% de modo ‘sleep’)

*O computador está disponível com pilhas descartáveis 
ou recarregáveis.

Interface externa Host USB & escravo USB

Comunicação sem fio Bluetooth® integrada Classe 1, 
transmitindo energia 100mW

RS232 (serial) para transdutor

adaptador/carregador de CA

Protecção ambiental IP 65 Resistente ao pó e à projecção de água, à prova de 
choque

Umidade 
relativa

de 10% a 90%

Faixa de 
temperatura

Operação -10°C a 50°C [14°F a 122°F]

Armazena-
mento 

-20°C a 60°C [-4°F a 140°F]

Dimensões Aprox. 220 x 165 x 45 mm [8.7” x 6.5 x 1.8”]

Peso 742 g [1.64 lb]

Conformidade CE com as directivas CE para dispositivos eléctricos 
(73/23/CEE) e as relativas à compatibilidade 
electromagnética (2004/108/CE) são cumpridas

Caixa de transporte Standard HPX® Harz, testado em queda (2 m / 6 1/2 pés)

Dimensões Aprox. 551 x 358 x 226 mm (21 11/16” x 14 3/32” x 
8 29/32”) 

Peso incluindo todas as peças padrão: aprox. 5,8 kg [12,8 
lb]

conformidade com 
a FCC

Requisitos preenchidos (consulte o documento 
fornecido ‘Segurança e informações gerais’)

SHAFTALIGN® OS3 dispositivo 
Especificações gerais

Princípio de 
medição

raio laser coaxial, refletido

Área de medição ilimitada, extensível dinamicamente

Resolução 1 µm (0,04 mil) e angular 10 µRad

Precisão (média) > 98% 

Taxa de medição aprox. 20 Hz

Laser Tipo: Diodo laser semicondutor

Comprimento de onda: 630 - 680 nm (vermelho, visível

Potência do feixe: < 1 mW

divergência de feixes: < 0.3mrad

Laser classe classe 2 de acordo com IEC 60825-1:2014 O 
laser está em conformidade com 21 CFR 1040.10 
e 1040.11 exceto para desvios de acordo com o 
Aviso Laser No. 50, datado de 24 de Junho de 2007. 
Precaução de segurança: Não olhar para o raio laser

Inclinômetro Área de medição: 0° to 360° 

Resolução: 0,1°

Erro de Inclinômetro: ± 0,30% escala completa

Conformidade 
CE

Consulte o certificado de conformidade CE em  
www.pruftechnik.com

Faixa de 
temperatura

Operação -10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Armazenamento -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)

Protecção 
ambiental 

IP 65 à prova de poeira e jatos de água, à prova de 
choque

Umidade relativa 10% a 90%

Ambient light  
protection

Optical and active electronic digital 
compensation

Dimensões aprox. 107 x 70 x 49 mm  
(4 1/4” x 2 3/4” x 2”)’

Peso aprox. 177 g (6 1/2 oz.)

Transdutor OS3

Especificações gerais

Type 90° roof prism; Accuracy (avg): > 99%

Proteção 
ambiental

IP 67  Submersível

Temperature 
range

Temperatura de 
armazenamento

-20°C a 80°C [-4°F a 176°F]

Temperatura de operação -20°C a 60°C [-4°F a 140°F]

Dimensões approx. 100 x 41 x 35 mm  
[4” x 1 5/8” x 1 3/8”]

Peso aprox. 65 g [2 1/2 oz.].

Prisma

Especificações gerais

Comunicação Comunicação sem fio Bluetooth® integrada, Classe 
1, potência de transmissão 100mW

Indicadores LED 1 LED para comunicação sem fio,

3 LEDs para o estado da bateria

Alimentação Baterias 2 x 1,5 V IEC LR6 (“AA”)

Faixa de 
temperatura

Tempo de operação 17 horas de uso típico (com base em um ciclo de 
operação de 50% de medição, 50% de espera)

Temperatura de operação -10°C a 50°C [14°F a 122°F]

Protecção 
ambiental 

IP 65 à prova de poeira e jatos de água, à prova de 
choque

Umidade relativa 10% a 90%

Dimensões Aprox. 81 x 41 x 34 mm [3 1/8” x 1 11/16” x 1 
5/16”]

Pesov Aprox. 133 g [4.7 oz.]
including batteries and cable

Conformidade 
CE

Consulte o certificado de conformidade CE em 
www.pruftechnik.com

Módulo Bluetooth®
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