
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF
Aplicativo para o eixo do espaçador

Instruções de uso





1PT

1.  Como usar o aplicativo para alinhamento de eixo espaçador ...................................................... 2
1.1 Como alterar o idioma do aplicativo ..........................................................................................................2
1.2 Menu principal ..............................................................................................................................................3
1.3 Conigurações ................................................................................................................................................4
1.4 Selecionar unidades .....................................................................................................................................5
1.5 Informações da máquina .............................................................................................................................5
1.6 Status do sensor ...........................................................................................................................................9
1.7 Procedimento de medição ........................................................................................................................ 10
1.8 Medição manual com ângulos ixos ........................................................................................................ 13
1.9 Resultados de medição “Como encontrado” .......................................................................................... 14
1.10 Correção vertical ........................................................................................................................................ 15
1.11 Correção horizontal ................................................................................................................................... 16
1.12 Veriicação do alinhamento ...................................................................................................................... 16
1.13 Resultados de medição “Como corrigido” .............................................................................................. 17
1.14 Relatório...................................................................................................................................................... 18
1.15 Biblioteca de máquinas ............................................................................................................................ 19

Conteúdo

Tradução das instruções originais



2 PT

1.  Como usar o aplicativo para 
alinhamento de eixo espaçador

“Alinhamento de eixo SKF”

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF
Aplicativo para o eixo do espaçador

1.1 Como alterar o idioma do aplicativo
O aplicativo se adaptará ao idioma e ao formato 
de data atualmente utilizado pelo dispositivo de 
operação.

•   Para alterar o idioma de um dispositivo iOS, 
toque em:

 Confi gurações --> Geral --> Idioma e região

•  Para alterar o idioma de um dispositivo Android:
1.  Abra as Confi gurações do aplicativo.
2.  Na guia Controles, selecione Idioma e entrada.
3.  Toque em Inglês.
4.  Selecione o idioma de sua preferência.
5.   O tablet mudará imediatamente para o novo 

idioma.

O B S E R VA Ç Ã O :  Os aplicativos de alinhamento 
estão disponíveis em oito idiomas. O aplicativo 
usa o mesmo idioma utilizado pelo sistema da 
TKSA DISPLAY. 
Se o aplicativo não oferecer suporte para o idioma 
selecionado, o inglês será usado como a alternativa 
padrão.
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1.2 Menu principal
Para iniciar o aplicativo, toque no ícone do aplicativo 
para alinhamento de eixo espaçador, encontrado na 
tela inicial do dispositivo. Isso levará você ao menu 
principal. 

I M P O R TA N T E :  Certiique-se de ler as 
instruções de uso do hardware da TKSA.

a. Retomar
Se você tiver um alinhamento em andamento, ele 
será exibido à esquerda no menu principal e poderá 
ser retomado.

b. Novo alinhamento
Toque no sinal de mais (“+”) para iniciar um novo 
alinhamento. Se um alinhamento estiver em 
andamento, você será questionado se deseja iniciar 
um novo alinhamento ou continuar o atual.

c. Configurações
Acesse as conigurações editáveis.

d Ajuda
Acesse vídeos de ajuda e o documento Instruções 
de uso.

e Editar
Os relatórios podem ser excluídos por meio de 
Editar, que se encontra no canto superior direito da 
visualização. Para excluir relatórios, toque em Editar 
e nos relatórios que deseja excluir. Para concluir 
a operação, toque no símbolo de lixeira, no canto 
superior esquerdo da visualização.

f. Relatórios
Relatórios criados anteriormente são mostrados 
como miniaturas, abaixo dos botões do menu 
principal. Se você tocar em um relatório, ele será 
aberto para visualização, edição, impressão e envio 
por e-mail.
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1.3 Configurações

a. Modelo de relatório
Empresa, Operador e o logotipo são informações 
adicionais que são incluídas nos relatórios gerados.

b. Erro angular
Um erro angular expresso como /100mm (mils/”) ou 
como folga do acoplamento. Para folga, especiique 
o diâmetro do acoplamento ao inserir as distâncias 
na exibição de informações da máquina.

c. Valores do sensor
Valores do sensor é uma opção para exibir as 
leituras do detector e os ângulos de rotação durante 
a medição.

d. Opções de medição
Permitir Medição Automática
Procedimento de medição sem tocar no botão 
Gravar. Ele permite que você ignore a necessidade 
de tocar no botão Gravar para a segunda e a terceira 
medições.
Usar ângulos ixos
Procedimento de medição com três posições ixas, 
cada uma separada por 90°. Isso permite que você 
faça a medição sem usar os sensores angulares.

e. Comprimento de filtro estendido
Os valores de medição são iltrados por tempo, 
o que permite medições precisas na presença 
de distúrbios externos, por exemplo, delexões 
do raio laser devido a distúrbios no ar. A opção 
Comprimento de iltro estendido permite que o 
período de tempo de amostra seja aumentado até 
20 segundos.

f. Hardware
As unidades de medição conectadas. Toque em  
Selecionar hardware se desejar selecionar outras 
unidades.

g. Unidade
Para a capacidade de mudar entre unidades de 
medição métricas ou imperiais. Normalmente, a 
unidade é exibida com base na unidade do sistema, 
mas você pode ignorar isso e alterar entre unidades 
métricas e imperiais. 

h. Concluído
Conclua todas as alterações nas conigurações 
tocando em Concluído.
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1.4 Selecionar unidades
A comunicação sem io por Bluetooth estabelecerá 
uma conexão entre o dispositivo e as duas unidades 
de medição. Você será informado se é necessário 
ativar o Bluetooth no dispositivo. 

O B S E R VA Ç Ã O :  Na primeira vez, você precisará 
selecionar as unidades de medição que deseja 
utilizar no sistema. Conecte às unidades de medição 
tocando em uma unidade S (estacionária) e uma 
unidade M (móvel) nas listas. O aplicativo lembrará 
de suas escolhas de unidades de medição e 
tentará se conectar a essas unidades no próximo 
alinhamento.

O aplicativo tem um modo de demonstração que 
permite testar a maioria das funcionalidades sem 
ter unidades de medição f ísicas disponíveis. A opção 
do modo de demonstração é encontrada na parte 
inferior da visualização Selecionar unidades.

1.5 Informações da máquina
A visualização Informações da máquina é exibida 
quando uma nova medição é iniciada. A visualização 
também está disponível no canto superior direito 
da tela ao registrar dados nas três posições de 
medição.

a. Pesquisar
Toque na lupa para pesquisar máquinas na 
biblioteca.

b. Leitura de código QR
Toque no ícone do código QR para ler códigos 
associados a máquinas na biblioteca. Se forem 
encontradas informações da máquina, elas serão 
usadas para preencher as informações dessa 
máquina.

c. ID da máquina
Digite o nome que será a identiicação da máquina.
O ID da máquina pode ser associado a um código 
QR.  
Toque em Adicionar código QR e leia a etiqueta com 
a câmera. Para um ID de máquina associado a um  
código QR, é possível remover o código QR.
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d. Distâncias
Digite as cinco distâncias da máquina que devem 
ser alinhadas. Se você deseja que o ângulo seja 
expresso como a folga do acoplamento, também 
será preciso especiicar o diâmetro do acoplamento 
(consulte a seção Conigurações). Toque na medição 
para selecionar e especiicar novas medições 
de distância usando o teclado que aparece. As 
distâncias inseridas no último alinhamento serão os 
valores padrão.

1.   Meça e insira a distância entre o centro das 
hastes no lado estacionário e o centro do 
engate mais próximo do acoplamento (A).

2.   Meça e insira a distância entre o centro do 
engate do primeiro acoplamento (A)  
e o centro do engate segundo acoplamento (B).

3.   Meça e insira a distância entre o centro do 
engate do segundo acoplamento (B) e o centro 
das hastes na lateral móvel.

4.   Meça e insira a distância entre as hastes  
da lateral móvel e dos pés dianteiros  
(centro dos pés).

5.   Meça e insira a distância entre os pés frontais e 
traseiros (centro dos pés).

e. Foto da máquina
Adicione uma foto para ser associada à máquina 
(opcional).

f. Tolerâncias
Os valores de tolerância incorporada podem 
ser utilizados com base na velocidade RPM da 
máquina que está sendo alinhada. Selecione o valor 
apropriado de tolerâncias tocando na linha na tabela 
ou selecione valores de tolerância personalizados 
tocando em Editar tolerâncias personalizadas.

g. Método de ajuste vertical
– Calços
Se os resultados verticais estiverem fora da 
tolerância, será necessário fazer ajustes por meio 
da adição ou remoção de calços. O sistema calcula 
os valores de correção no pé e mostra se os calços 
devem ser adicionados ou removidos. Os valores 
dos calços são ixos, não em tempo real.

- Calços/Vibracons (em tempo real)
Se os resultados verticais estiverem fora 
da tolerância, será necessário fazer ajustes, 
aparafusando-se os calços para cima ou para baixo. 
O sistema calcula o quanto os calços precisam ser 
corrigidos e em quais direções devem ser ser feitos 
os ajustes. Escolha este modo se você preferir 
valores em tempo real.
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h. Valores desejados
Insira os valores desejados que a máquina deve 
ter na condição off-line (mostrada pela imagem 
azul) para que esteja alinhada com a condição de 
operação (mostrada pela imagem vermelha). Os 
resultados de medição serão compensados, assim, 
quando você ajustar uma máquina off-line, tendo 
zerado qualquer desalinhamento, a máquina será 
alinhada quando estiver na condição de operação.
Como alternativa, os valores desejados podem 
ser calculados com três métodos diferentes. Por 
dilatação térmica, inserindo os valores desejados 
nos pés ou selecionando uma medição a quente e 
a frio.

i. Informações do relatório
Digite o nome que será a identiicação do relatório.

Veriicação de pé manco realizada: Toque nessa caixa 
se uma veriicação de pé manco tiver sido realizada. 
Uma marca de veriicação aparecerá no relatório 
indicando “Veriicação de pé manco realizada”.  
O aplicativo para pé manco é encontrado na  
App Store com o nome: “Pé manco SKF”.

Adicione até quatro fotos do relatório, que serão 
adicionadas à última página do relatório.

Há três métodos para calcular os valores desejados. 
Em todos os métodos, tocar no botão Calcular 
valores desejados cancelará a ação e deinirá os 
valores do deslocamento e dos ângulos em Valores 
desejados.

j. Dilatação térmica
Alterações na temperatura das máquinas causarão 
a contração ou a expansão delas. O cálculo dos 
valores desejados é baseado em coeicientes de 
dilatação térmica do material selecionado.

1.  Em cada par de pés, toque e especiique a 
temperatura das temperaturas off-line e as 
temperaturas de funcionamento.

2.  Toque e selecione o material para a máquina 
estacionária.

3.  Toque e selecione o material para a máquina 
móvel.

4.  Insira a distância entre os pés dianteiros e 
traseiros da máquina estacionária.

5.  Insira a distância entre os pés da máquina 
estacionária e os pés dianteiros da máquina 
móvel.

6.  Insira a distância entre a linha de centro 
dos eixos e o plano da base da máquina 
estacionária.

7.  Insira a distância entre a linha de centro dos 
eixos e o plano da base da máquina móvel. 

Conclua quaisquer alterações tocando em  
Calcular valores desejados.



8 PT

k. Valores desejados nos pés
Se as informações da dilatação térmica nos pares 
de pés forem conhecidas, você poderá inserir esses 
valores aqui.

1.  Insira a distância entre os pés dianteiros e 
traseiros da máquina estacionária.

2.  Insira a distância entre os pés da máquina 
estacionária e os pés dianteiros da máquina 
móvel.

3.  Insira os valores desejados nos pés para o plano 
vertical.

4.  Insira os valores desejados nos pés para o plano 
horizontal.

Conclua quaisquer alterações tocando em  
Calcular valores desejados.

l. Medições de quente para frio
Procedimento:
Para uma máquina que atingiu a temperatura da 
condição de funcionamento. Desligue e trave a 
máquina. Assim que possível, conigure o sistema 
de medição. meça e crie um relatório contendo o 
resultado da medição encontrado.  
Nomeie relatório como “Quente” para facilitar a 
identiicação posteriormente. Deixe a máquina 
esfriar até a temperatura off-line. Meça e crie 
um relatório contendo o resultado da medição 
encontrado.  
Nomeie esse relatório como “Frio”.
Em Medição de quente para frio, selecione os dois 
relatórios e conclua o procedimento tocando em 
Calcular valores desejados. Quaisquer diferenças 
nos valores do acoplamento entre os dois relatórios 
deinirão, então, os deslocamentos e em Valores 
desejados.

m. Concluído
Conclua todas as alterações em Informações da 
máquina tocando em Concluído.
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1.6 Status do sensor
O Status do sensor será exibido se você tiver 
um aviso ou problema de parada durante a 
coni guração. Ele também será exibido se você tocar 
no aviso/sinal de parada ou no botão Status do 
sensor no canto inferior esquerdo da tela durante a 
medição. 
Se um aviso for exibido, a assistência de 
coni guração, na parte inferior da visualização, 
oferecerá ajuda para corrigir qualquer problema. 
Os sinais de aviso podem ser ignorados, mas um 
sinal de parada é mostrado quando não é possível 
ler valores essenciais do sensor.

Avisos são mostrados quando:
•  O nível da bateria i ca abaixo de 10% da carga 

total.
•  O raio laser está a mais de 2 mm (80 mils) do 

centro desejado durante a coni guração.
•  O raio laser está muito perto da borda do 

detector.
•  A diferença do ângulo de rotação é maior que 

2° entre as unidades de medição.

Os sinais de parada são mostrados quando:
•  Não há conexão Bluetooth.
•  Nenhum raio laser é detectado.

D I C A :  O Status do sensor pode ser utilizado 
para examinar dados temporários, nos valores 
do detector e nos ângulos de rotação, durante a 
medição. 
Quando os resultados são exibidos, os lasers 
são desligados e nenhum valor de detector i ca 
disponível nessa visualização.

a. Número de série e status conectado
O número de série e o status conectado indicam se 
as unidades de medição estão conectadas.

b. Nível da bateria
Indica o nível de carga das baterias internas.

c. Detector
Os valores do detector mostram as distâncias 
entre o centro dos detectores e onde os raios laser 
atingem os detectores.

d. Ângulo de rotação e diferença do ângulo
Os ângulos de rotação e diferenças de ângulo 
podem ser usados para o posicionamento preciso 
das duas unidades de medição opostas.
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e. Selecionar hardware
Lista as unidades de medição conectadas. Toque em 
Selecionar hardware se desejar selecionar outras 
unidades.

f. Concluído
Quando não houver avisos exibidos, toque em 
Concluído para prosseguir para a medição.

1.7 Procedimento de medição
O procedimento de medição padrão é fazer as 
medidas manualmente nas três posições de rotação, 
descrito em detalhes mais abaixo nesta seção. Isso 
signiica que o operador gira o eixo em cada posição 
e manualmente toca no botão Gravar para medir os 
dados de alinhamento do eixo.  
Há também uma opção de medição automática, 
que permite ao operador se concentrar em girar 
o eixo, sem a necessidade de tocar o botão Gravar 
para cada posição. Além disso, há uma opção de 
medição em três posições ixas (consulte a seção 
Conigurações para ler mais sobre como habilitar 
essa opção).

Medição manual
Registre as medições em três posições de rotação 
diferentes. O sistema começará com as unidades 
de medição em uma posição horizontal, embora 
a primeira posição de medição possa ser feita em 
qualquer posição em torno dos eixos. O sistema 
oferecerá orientação sobre a direção para a qual 
girar, mas você poderá girar na direção oposta,  
se preferir. É aconselhável continuar na mesma  
direção da primeira rotação na 2.ª e na 3.ª medições.  
Quando o botão Gravar icar verde, a unidade de 
medição e o eixo terão sido girados a quantidade 
ideal de, no mínimo, 90°.

Toque em Gravar 1.ª
Uma seta vermelha e o botão Gravar vermelho 
indicam que ainda é necessário girar os eixos antes 
de poder registrar a 2.ª posição de medição.

Uma seta azul e o botão Gravar azul indicam que os 
eixos foram girados o suiciente (> 20°), mas menos 
do que a quantidade ideal (90°).  
Se possível, continue girando os eixos até alcançar 
90° de rotação para obter melhores resultados.

Nenhuma seta e o botão Gravar verde indicam que 
a quantidade ideal de rotação foi realizada (90°) 
para obter melhores resultados. 
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Toque em Gravar 2.ª
Uma seta vermelha e o botão Gravar vermelho 
indicam que ainda é necessário girar os eixos antes 
de poder registrar a 3.ª posição de medição.

Uma seta azul e o botão Gravar azul indicam que os 
eixos foram girados o suiciente (> 20°), mas menos 
do que a quantidade ideal (90°).  
Se possível, continue girando os eixos até alcançar 
90° de rotação para obter melhores resultados.

Nenhuma seta e o botão Gravar verde indicam que 
a quantidade ideal de rotação foi realizada (90°) 
para obter melhores resultados.

Toque em Gravar 3.ª

Medição automática
Registre as medições em três posições de rotação 
diferentes. O sistema começará com as unidades 
de medição em uma posição horizontal, embora 
a primeira posição de medição possa ser feita em 
qualquer posição em torno dos eixos. O sistema 
oferecerá orientação sobre a direção para a qual 
girar, mas você poderá girar na direção oposta, se 
preferir. É aconselhável continuar na mesma direção 
da primeira rotação na 2.ª e na 3.ª medições. 
Quando o botão Gravar icar verde, a unidade de 
medição e o eixo terão sido girados a quantidade 
ideal de, no mínimo, 90°.

Toque em início automático. 
Isso registra a 1.ª posição de medição.

Uma seta vermelha e o botão Gravar 
automaticamente vermelho indicam que ainda é 
necessário girar os eixos, antes de poder registrar a 
2.ª posição de medição.

Uma seta azul e o botão Gravar automaticamente 
azul indicam que os eixos foram girados o suiciente 
(> 20°), mas menos do que a quantidade ideal (90°).  
Se possível, continue girando os eixos até alcançar 
90° de rotação para obter melhores resultados.

Nenhuma seta e o botão Gravar automaticamente 
verde indicam que a quantidade ideal de rotação foi 
realizada (90°) para oferecer melhores resultados.
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Quando o sistema detectar que o eixo foi girado o 
suiciente e foi deixado inalterado por pouco tempo, 
ele registrará automaticamente a 2.ª posição de 
medição.

Uma seta vermelha e o botão Gravar 
automaticamente vermelho indicam que ainda é 
necessário girar os eixos, antes de poder registrar a 
3.ª posição de medição.

Uma seta azul e o botão Gravar automaticamente 
azul indicam que os eixos foram girados o suiciente 
(> 20°), mas menos do que a quantidade ideal (90°).  
Se possível, continue girando os eixos até alcançar 
90° de rotação para obter melhores resultados.

Nenhuma seta e o botão Gravar automaticamente 
verde indicam que a quantidade ideal de rotação foi 
realizada (90°) para oferecer melhores resultados.

Quando o sistema detectar que o eixo foi girado 
novamente o suiciente e foi deixado inalterado por 
pouco tempo, ele registrará automaticamente a 3.ª 
posição de medição.
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1.8 Medição manual com ângulos fixos
Registre as medições em três posições de rotação 
diferentes com separação de 90°. Um ícone para 
ângulos ixos é exibido durante a medição.  
A tela mostra onde posicionar as unidades de 
medição, indicando com setas verdes. O sistema 
começará com as unidades de medição em uma 
posição horizontal.
Gire os eixos até a posição da primeira medição 
mostrada pela tela. Você pode alternar a posição 
inicial entre as duas posições horizontais tocando no 
botão 9/3.

Toque em Gravar 1.ª

O display mostra uma simulação de rotação de 90° 
das unidades de medição até a segunda posição. 
Agora, gire as unidades até essa posição.

Toque em Gravar 2.ª

O display mostra uma simulação de rotação de 90° 
das unidades de medição até a terceira posição. 
Agora, gire as unidades até essa posição. 

Toque em Gravar 3.ª
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1.9  Resultados de medição  
“Como encontrado”

Os resultados de deslocamento e desalinhamento 
angular dos eixos vertical e horizontal ou dos planos 
são mostrados em uma visualização combinada. 
Os gráicos mostram a posição da máquina de uma 
vista lateral e superior. Se um valor desejado estiver 
ativo, uma imagem da máquina na posição de 
funcionamento será mostrada na cor vermelha.

Os valores são comparados com as tolerâncias 
selecionadas e os símbolos à direita dos valores de 
desalinhamento angular e de deslocamento indicam 
se os valores estão dentro da tolerância.

Dentro da tolerância:  √
Fora da tolerância:  ×
a. Medir novamente
Se necessário, selecione Medir novamente para 
cancelar os resultados e criar um novo conjunto de 
medições.

b. Ajustar
Efetue a correções horizontal e vertical.  
O botão verde Ajustar indica que alguns valores 
estão fora da tolerância e a correção é necessária.

c. Alinhamento concluído
Aceite os resultados tocando em Alinhamento 
concluído. Isso cria um relatório que é colocado 
abaixo do menu principal. 

O B S E R VA Ç Ã O :  É possível continuar o 
alinhamento após selecionar Alinhamento concluído.
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1.10 Correção vertical
Se os resultados verticais estiverem fora da 
tolerância, você precisará corrigir os calços ou 
os calços ajustáveis. Com base nos valores de 
deslocamento e desalinhamento angular, o sistema 
calcula os valores de correção do pé. Uma animação 
mostra os parafusos sendo afrouxados para fazer 
correções.  
Na visualização Informações da máquina, você pode 
deinir o método de ajuste vertical.

a.  Método de ajuste vertical - Calços
Se o método de ajuste vertical nas Informações 
da máquina for ajustado para Calços, o sistema 
mostrará se é necessário adicionar ou remover 
calços.

Após a correção, ou se nenhuma correção for 
necessária, toque em Calçamento concluído.

b.   Método de ajuste vertical  
- Calços ajustáveis (em tempo real)

Se o método de ajuste vertical nas Informações da 
máquina for deinido para Calços ajustáveis, a tela 
mostrará os valores de correção vertical.  
Ajuste as unidades de medição em uma posição 
vertical para um ajuste em tempo real.

Após a correção, ou se nenhuma correção for 
necessária, toque em Ajuste concluído.
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1.11 Correção horizontal
Com base nos valores de deslocamento e 
desalinhamento angular, o sistema calcula os 
valores de correção do pé da máquina móvel.  
Quando as unidades estiverem em uma posição 
horizontal, os valores horizontais serão valores reais.

Mova a máquina de acordo com as setas e observe 
os valores de deslocamento e desalinhamento 
angular que são atualizados continuamente.

Após a correção, ou se nenhuma correção for 
necessária, toque em Ajuste concluído.

Uma animação mostra os parafusos sendo 
apertados para baixo. O alinhamento agora está 
concluído e, para conirmar o resultado, é necessário 
refazer a medição.

Toque em Medir novamente.

1.12 Verificação do alinhamento
O sistema exige que uma nova medição seja feita 
para veriicar o alinhamento.  
Esta etapa é obrigatória.
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1.13  Resultados de medição  
“Como corrigido”

Quando o botão Alinhamento concluído estiver 
verde, as máquinas estarão alinhadas dentro das 
tolerâncias escolhidas. Se esse não for o caso, toque 
em Ajustar para corrigir o desalinhamento.
Toque em Alinhamento concluído para sair da tela 
principal e criar automaticamente um relatório.

Correção ao usar a opção Ângulos ixos

Durante a correção com ângulos ixos, a tela mostra 
onde posicionar as unidades.
Você pode alternar a posição entre as duas posições 
horizontais tocando no botão 9/3.
Os valores de correção estarão corretos quando a 
posição for a mesma que a exibida na tela.
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1.14 Relatório
Os relatórios são gerados automaticamente como 
arquivos PDF e são exibidos no menu principal, 
com o alinhamento mais recente no canto superior 
esquerdo. Um relatório automaticamente contém 
dados de medição para ambos os resultados 
“Como encontrado” e “Como corrigido” quando um 
alinhamento completo é realizado.

a. Editar relatório
O relatório contém informações da medição e pode 
ser concluído com informações adicionais. Toque em 
qualquer lugar no relatório para editar.

b.  Assinatura
Toque no campo Assinatura e digite sua assinatura 
na abertura da visualização Assinar relatório. Se 
um relatório assinado precisar ser editado, o editor 
será informado sobre uma remoção de assinatura. 
O usuário terá que coni rmar isso para que seja 
possível editar.

c.  Compartilhar relatório
Enquanto um relatório é visualizado, é possível 
compartilhá-lo, por exemplo, por e-mail ou 
impressão. 
A funcionalidade de compartilhamento está 
disponível no canto superior direito da página.

Shaft Alignment Report

Spacer

Result (continued)

✗As Found Vertical Horizontal

A-Angle (mm/100) ✓0.02 ✗-0.26

B-Angle (mm/100) ✓-0.04 ✗0.10

Front Feet (mm) -0.03 -0.66

Rear Feet (mm) -0.10 -1.13

✓As Corrected Vertical Horizontal

A-Angle (mm/100) ✓0.02 ✓0.06

B-Angle (mm/100) ✓-0.03 ✓-0.06

Front Feet (mm) -0.01 0.08

Rear Feet (mm) -0.03 0.10

Machine Distances

A B

50 100 50 200 300

Stationary Unit (S):

Movable Unit (M):

Soft Foot Check Performed:

TKSA 71, 1608-0034

TKSA 71, 1608-0035

No

Notes

Signature

............................................................... 2/2

Shaft Alignment Report

Spacer

Machine ID Date

03/01/2017, 11:14

Company

Operator

Tolerances

Speed

(rpm)

Angular Error

(mm/100)

2000-3000 0.07

Result

As Found

As Corrected

1/2
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1.15 Biblioteca de máquinas
A biblioteca de máquinas é uma maneira 
conveniente de pesquisar e selecionar máquinas e 
relatórios medidos anteriormente.

a. Biblioteca de máquinas
Exibe uma lista com o ID da máquina e os relatórios 
de máquinas medidas anteriormente.

b. Pesquisar
Toque no campo de pesquisa para separar os IDs de 
máquina na lista.

c. Informações da máquina
Selecione um ID de máquina para visualizar as 
informações da máquina correspondente.

d. Novo alinhamento
Toque para usar as informações da máquina 
mostrada como modelo para uma nova medição.

e. Lista de relatórios
Toque no número de relatórios para exibir uma lista 
com os relatórios correspondentes com a data para 
cada relatório.

f.  Relatório
Selecione um relatório para visualizá-lo.

g.  Compartilhar relatório
Enquanto um relatório é visualizado, é possível 
compartilhá-lo, por exemplo, por e-mail ou 
imprimi-lo.  
A funcionalidade de compartilhamento está 
disponível no canto superior direito da página.
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