
Alinhamento de eixo intuitivo e abrangente utilizando tablets e smartphones

Ferramenta para alinhamento de 
eixo SKF TKSA 51

Aplicações de alinhamento

A TKSA 51 usa aplicativos dedicados para o 

alinhamento de eixos horizontais e verticais 

e a correção de pé manco. Os aplicativos 

são controlados por ícones e muito fáceis  

de usar. Todos os aplicativos são gratuitos  

e oferecem um modo de demonstração 

totalmente funcional que permite 

experimentar o processo de alinhamento 

antes de comprar o instrumento.

A ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 51 oferece alta flexibilidade de 

medição e desem penho apropriado para trabalhos de alinhamento do nível 

básico ao avançado. Projetada para funcionar com os aplicativos de 

alinhamento de eixo SKF em um tablet ou smartphone, essa ferramenta 

intuitiva é fácil de usar e não requer treinamento especial. 

Os acessórios incluídos permitem utilizar a TKSA 

51 para uma ampla variedade de aplicações de 

alinhamento com eixos horizontais e verticais, 

como motores, acionamentos, ventiladores, 

bombas, caixas redutoras e muito mais. Os 

aplicativos incluem vídeos de instruções para 

mostrar aos operadores como realizar medições 

precisas.

• Flexibilidade de medição - a conhecida 

medição de três posições tem flexibilidade 

adicional, uma vez que as medições podem 

começar em qualquer ângulo e exigem uma 

rotação total mínima de apenas 40 graus.  

Isso permite que os operadores realizem 

alinhamentos em aplicações com espaços 

limitados.

• Relatórios automáticos - os relatórios de 

alinhamento são gerados automaticamente e, 

por meio da tela sensível ao toque, podem ser 

personalizados com observações, a foto de uma 

máquina e a assinatura. Os relatórios podem 

ser facilmente exportados como arquivos PDF e 

compartilhados com outros aplicativos móveis.

• Abrangente e compacta - uma série de 

componentes incluídos, como suportes 

magnéticos de montagem e correntes e 

hastes de extensão, aumentam a 

versatilidade da TKSA 51; ainda assim,  

ela permanece compacta, leve e fácil de 

transportar.

• Visualização 3D em tempo real - Esse 

recurso permite o posicionamento intuitivo 

dos cabeçotes para medições de 

alinhamento rápidas e exibe a correção de 

alinhamento horizontal e vertical em tempo 

real. Os aplicativos permitem a rotação 3D 

do motor virtual para corresponder à 

visualização da posição real da máquina.

• Compensação de perturbações - As médias 

dos valores de medição são feitas ao longo 

do tempo para oferecer maior precisão na 

presença de interferências externas.
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Designação TKSA 51

Sensores e comunicação 20 mm (0.8 in) PSD com laser em linha de Classe 2 
Inclinômetro ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE

Distância de medição do 
sistema

De 0,07 a 5 m (0.23 to 16.4 ft)

Erros de medição <1% ±10 µm

Material do mancal Alumínio anodizado na frente e plástico PC/ABS  
na tampa traseira

Tempo operacional Até 8 horas de bateria de íons de lítio recarregável
Carregamento rápido: 10 minutos de carregamento 
para 1 hora de uso

Dimensões 52 × 64 × 50 mm (2.1 × 2.5 × 2 in)

Peso 190 g (0.4 lb)

Dispositivo de operação Samsung Galaxy Tab Active 2 e iPad mini 
recomendados 
iPad, iPod Touch, iPhone SE, Galaxy S6  ou versão 
mais recente (todos não incluídos)

Atualização de software/
aplicativo

Apple AppStore ou Google Play Store

Requisitos de sistema 
operacional

Apple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (e versões mais 
recentes)

Método de alinhamento Alinhamento de eixos horizontais e verticais,  
medição de 3 posições 9–12–3, medição 
automática, medição (com rotação mín. de 40°),  
pé manco

Valores de correção em  
tempo real

Vertical e horizontal

Recursos adicionais Biblioteca de máquinas, leitura de código QR, 
metas, compensação de distúrbios, visualização 
livre em 3D da máquina, rotação da tela em 
tablets, relatório automático em PDF

Fixação 2 suportes em V com correntes, largura de  
15 mm (0.6 in)

Diâmetros de eixo De 20 a 150 mm (0.8 to 5.9 in), 450 mm (17.7 in) 
 com correntes de extensão (incluídas)

Altura máxima de  
acoplamento 1)

45 mm (1.8 in) com hastes padrão, mais 120 mm 
(4.7 in) por conjunto de hastes de extensão 

Adaptador de alimentação Carregamento via porta micro USB (5 V)  
Cabo de carga bipartido micro USB para USB 
fornecido. Compatível com carregadores USB  
de 5 V (não incluídos)

Temperatura operacional: De 0 a 45 °C (32–113 °F)

Faixa IP IP54

Dimensões do estojo de 
transporte

355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 in)

Peso total (incluindo o estojo) 2,9 kg (6.4 lb)

Certificado de calibração Fornecido com validade de 2 anos

Conteúdo do estojo 2 unidades de medição (M&S); 2 suportes de eixo 
com correntes de 480 mm (18.9 in), hastes roscadas 
de 80 mm (3.2 in) e ímãs; 4 hastes roscadas de 
extensão de 120 mm (4.7 in); 2 correntes de 
extensão de 980 mm (38.6 in); cabo de carga 
bipartido de micro USB para USB; fita de medição; 
certificado impresso de calibração e de 
conformidade; guia de início rápido impresso (em 
português); maleta de transporte SKF ; 2 folhas A5 
com 6 adesivos de código QR por folha (total de 12 
adesivos)

Dados técnicos

1) Dependendo do acoplamento, os suportes podem ser montados nele, reduzindo o limite de altura do acoplamento.


