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Declaração de conformidade EC

A, 
 SKF Maintenance Products 
 Kelvinbaan 16 
 3439 MT Nieuwegein 
 Holanda

declara, por meio desta, que o produto a seguir:

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF 
TKSA 51

foi projetado e fabricado em conformidade com a
DIRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO 2014/53/EU tal como se descreve na 
norma harmonizada para
EN 61010:2010, EN 61326-1:2013 Classe B, equipamento do Grupo 1
IEC 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-3:2006,
EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1, EN 300 328 v2.1.1

DIRETIVA ROHS DA UNIÃO EUROPEIA 2011/65/EU

O laser é classiicado de acordo com a norma EN 60825-1:2007.
O laser está em conformidade com a norma 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto 
pelos desvios relativos ao Aviso Laser nº 50, datado de 24 de junho de 2007.

O dispositivo em anexo está em conformidade com a parte 15 dos Regulamentos 
da FCC. 47CFR: 2011 Parte 15 Subparte B Radiadores não intencionais
Contém ID da FCC: QOQBLE112. Número de Certiicação IC: 5123A-BGTBLE112
Nome do fabricante, nome comercial ou da marca: bluegiga
Nome do modelo: BLE112-A

Nieuwegein, Holanda, 
Agosto de 2017

Sébastien David
Gerente de Desenvolvimento e Qualidade de Produtos
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Recomendações de segurança

•  Leia e siga todos os avisos contidos neste documento, antes de 
manusear e operar o equipamento. Você pode ser gravemente ferido e 
o equipamento e os dados podem ser daniicados, caso você não siga os 
avisos de segurança.

•  Sempre leia e siga as instruções operacionais.
•  O equipamento não deve ser usado em locais onde há risco de explosão.
•  A ferramenta utiliza dois diodos laser com uma potência de saída inferior a 

1 mW. Mesmo assim, nunca olhe diretamente para o transmissor de laser.
•  Nunca mire a linha do laser para os olhos de uma pessoa.
•  As unidades de medição contêm baterias de lítio.  

Não exponha o dispositivo ao calor extremo.
•  Não carregue as unidades de medição abaixo de + 4°C (+ 40°F) ou acima 

de + 45°C (+ 113°F).
•  Vista-se adequadamente. Não use joias ou roupas largas.  

Mantenha o seu cabelo, luvas e roupas longe de peças móveis.
•  Não se incline demais. Mantenha o corpo sempre equilibrado para permitir 

um melhor controle do dispositivo durante situações inesperadas.
•  Use equipamento de segurança. Sapatos de segurança antiderrapantes, 

capacete e protetores auriculares devem ser usados em condições 
apropriadas.

•  Nunca trabalhe em equipamentos energizados, a menos que aprovado por 
uma autoridade responsável. Sempre desligue a máquina antes de iniciar.

•  Não exponha o equipamento a manuseio inadequado ou impactos, isso 
invalidará a garantia.

•  Evite contato direto com água, superf ícies molhadas ou umidade de 
condensação.

•  Não tente abrir o dispositivo.
•  Use apenas acessórios recomendados pela SKF.
•  A manutenção do dispositivo deve ser realizada somente por pessoal 

qualiicado de reparos da SKF.
•  Recomendamos calibrar a ferramenta a cada dois anos.

WARNING

LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

P ≤ 1mW    l = 635nm 
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1.  Introdução

1.1  Visão geral de alinhamento de eixo

O desalinhamento de eixo é um dos problemas mais signiicativos e um dos fatores mais 
evitáveis de causa de falha prematura da máquina. Quando uma máquina é colocada  
em funcionamento com menos que o alinhamento do eixo ideal, as seguintes condições 
são prováveis:

• Baixo desempenho da máquina
• Maior consumo de energia
• Maior ruído e vibração
• Desgaste prematuro dos rolamentos
• Deterioração acelerada das vedações, gaxetas e vedações mecânicas
• Níveis de desgaste de acoplamento mais altos
• Maior tempo de parada não programada

O alinhamento correto é obtido quando as linhas centrais de cada eixo são colineares e 
quando a máquina apresenta carga e temperaturas operacionais normais. Isso costuma 
ser chamado de alinhamento de eixo a eixo. Se os eixos de um trem de máquina não 
forem colineares, quando a máquina estiver em operação, eles estão desalinhados.

Em suma, o objetivo é ter uma linha reta através dos centros de todos os eixos das máquinas.

A ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 51 é uma ferramenta para alinhamento 
de eixo sem io que permite um método fácil e preciso de alinhamento dos eixos de uma 
máquina de acionamento (por exemplo, um motor elétrico) e de uma máquina acionada 
(por exemplo, uma bomba).
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1.2  Princípio de operação

TKSA 51 é um Sistema de alinhamento de eixos a laser em linha e tem duas unidades de 
medição, que são montadas em cada eixo ou em cada lado do acoplamento.  
Após girar os eixos em posições de medição diferentes, o sistema calcula os valores de 
desalinhamento angular e deslocamento entre os eixos. Os valores são comparados com 
os limites de tolerância deinidos pelo usuário e os ajustes da máquina podem ser feitos 
instantaneamente.

Durante o procedimento de medição, as medidas são feitas em três posições, cada 
uma separada por pelo menos 20°. Como os eixos são girados por um arco, qualquer 
desalinhamento paralelo ou angular faz com que os detectores meçam a diferença em sua 
posição em relação um ao outro.

Informações sobre o posicionamento das unidades de medição são comunicadas sem 
io pelo Bluetooth de baixa energia ao dispositivo de exibição, que calcula o valor do 
desalinhamento de eixo e recomenda os ajustes corretivos dos pés da máquina.

Se os eixos de um trem da máquina não forem colineares quando a máquina estiver 
em operação, eles serão, por deinição, desalinhados. Enquanto as posições reais dos 
eixos podem ser ilustradas em um espaço tridimensional e as linhas centrais podem ser 
deinidas matematicamente, é mais fácil comparar a relação entre os eixos do  
acoplamento como um deslocamento, um ângulo ou uma combinação dos dois em eixos 
verticais e horizontais.
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1.3  Conteúdo do estojo

O estojo da TKSA 51 contém:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

 1. 2 × Unidades de medição  6.  1 × Caixa plástica com parafusos para 
quatro ímãs

 2.  2 × Suportes de eixo com 
correntes

 7.  1 × Cabo de carga bipartido de micro USB 
para USB

 3. 2 × Correntes de extensão  8.  1 × Fita de medição métrica e imperial 
de 3 m

 4. 4 × Hastes de extensão  9.  1 × Certii cado de calibração e de 
conformidade

 5. 8 × Ímãs  10. 1 × Guia de início rápido (Inglês)

O estojo é preparado com espaço para um iPad mini, incluindo o carregador.
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1.4  Pré-alinhamento

Certii que-se de que todas as medidas foram tomadas para evitar que a máquina seja 
ligada acidentalmente. Bloqueie e sinalize todas as máquinas antes do uso.

Verifi que:
• Tamanho do calço
• Tolerâncias necessárias
• Folga do acoplamento
• Tensão do tubo
• Folga mecânica
• Pé manco
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2.  As unidades de medição

2.1  Descrição

A unidade de medição marcada S (estacionária) deve ser montada na máquina 
estacionária e a unidade marcada M (móvel) na máquina móvel.

7

8

11

6

5

910

4

3

2

1

 1. Botão liga/desliga  7.  Detector de abertura de 20 mm 
(0.8 in) e alvo

 2.  Diodo emissor de luz vermelho e verde (LED)  8. Abertura do laser

 3. LED azul  9. Botão de bloqueio

 4. Conector para a carga (micro USB)  10.  Botão de tensionamento da 
corrente

 5. Botão de ajuste do laser na unidade M  11. Âncora

 6. Rótula
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As funções das cores dos LEDs:
• Verde:  Alimentação ligada
• Vermelho:  Carregando
• Azul:  Conectado

2.2  Manuseio da unidade de medição

• Ligue as unidades, pressionando o 
botão brevemente na parte traseira de 
cada unidade.

• Pressione o botão liga/desliga até que 
o LED desligue para desligar uma 
unidade.

• O status do LED ica verde quando a 
unidade é ligada.

• O LED de conexão icará azul quando a 
unidade estiver conectada via Bluetooth 
ao aplicativo.

Carregue as unidades de medição quando o aplicativo indicar bateria fraca:

• Conecte o cabo do carregador no 
conector na parte traseira de cada 
unidade e a outra extremidade em um 
carregador USB padrão ou uma porta 
USB do computador.

• O LED vermelho indicará o 
carregamento quando a unidade estiver 
desligada.

• O LED será apagado quando a bateria 
estiver totalmente carregada (cerca 
de 4 horas para uma totalmente 
descarregada).
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2.3  Técnicas de configuração

Unidade de medição M em seu suporte  
do eixo. 
A corrente é presa do lado de dentro para 
eixos com diâmetros < Ø40 mm (< Ø1.5 in).

Use a corrente de extensão para eixos 
> Ø150 mm (> Ø6.0 in).
Pressione as metades do elo conector e trave 
no lugar, puxando a corrente esticada.

Monte os quatro ímãs de neodímio e o 
suporte do eixo poderá ser usado como um 
suporte magnético.

Alinhe os acessórios tangencialmente no 
acoplamento, usando os suportes de eixo ou 
a superf ície magnética dos ímãs.
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2.4  Confi guração

A unidade de medição marcada S deve ser montada na máquina estacionária e a unidade 
marcada M na máquina móvel.

Remova as folgas das correntes, deixe as unidades de frente uma para a outra e aperte-as 
i rmemente com os botões de tensionamento.

Ligue cada unidade de medição pressionando o botão de ligar/desligar e inicie um novo 
alinhamento no aplicativo de acordo com a seção 3.3 (Menu principal). Isso ativará o raio 
laser. 
Agora, ajuste a posição da unidade de medição S nas hastes, até que a linha do laser atinja 
o centro do alvo M. Aperte as unidades de medição e suportes no lugar com os quatro 
botões de bloqueio.

O laser da unidade M pode ser ajustado com o botão de ajuste na parte superior da 
unidade, para o centro do alvo S.
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3.  Uso do aplicativo

3.1  Dispositivos de display compatíveis

•  TKSA DISPLAY2, Galaxy Tab Active 2 e iPad mini recomendados 
•  iPad, iPod touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou posteriores  

(nenhum incluído)

3.2  Instalação de aplicativos 

A ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 51 é disponibilizada  
com vários aplicativos.

Observação: 
Esses aplicativos vêm pré-instalados e estão prontos  
para uso no dispositivo SKF TKSA DISPLAY2.

1.  Ative o Wi-Fi e conecte-se  
à Internet

 
2. Toque no ícone da App Store (iOS)  

 

 ou no ícone da Google Play Store (Android)

 

3. Toque na área de pesquisa

4. Digite “SKF TKSA 51”

5. Selecione o aplicativo que deseja instalar

6. Toque em “OBTER” (apenas no iOS) e, depois, em “INSTALAR”

7.  Repita essas etapas para instalar os outros aplicativos disponíveis 
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3.3  Aplicativos de alinhamento da SKF disponíveis 

Aplicativo para 
alinhamento de eixo

Alinhamento de máquinas 
com eixos horizontais

Aplicativo para 
o eixo do espaçador*

Alinhamento de máquinas 
com eixos do espaçador

Aplicativo para pé manco
Identii cação e correção 

de pé manco

Aplicativo para 
o eixo vertical

Alinhamento de máquinas 
com eixos verticais

Aplicativo para 
trem de máquinas*
Alinhamento de trem 

de máquinas

Aplicativo de valores*
Uso de cabeçotes de medição, como 

calibradores digitais

* TKSA 71 somente

3.4  Idioma e formato de data do aplicativo

O aplicativo se adaptará ao idioma e o formato de data atualmente utilizado pelo 
dispositivo iOS. Para modii car essas coni gurações, toque em:

Confi gurações --> Geral --> Idioma e região
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3.5  Menu principal

Inicie o aplicativo, tocando no ícone do aplicativo Shaft Alignment (Alinhamento de eixos), 
encontrado na tela inicial do dispositivo. Isso levará você ao menu principal.  
Certiique-se de ter concluído as instruções da seção 3.1 (Instalação do aplicativo).

a.  Alinhamento atual
Se você tiver um alinhamento em andamento, irá encontrá-lo à esquerda no menu 
principal, designado como Alinhamento atual.

b.  Novo alinhamento
Toque no sinal de mais (“+”) para iniciar um novo alinhamento. Se um alinhamento atual 
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 através de Editar, que se encontra no canto superior direito 
da visualização. Exclua relatórios, tocando em Editar e nos relatórios a serem excluídos e 
conclua tocando 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. 
Tocar em um relatório o abre para visualização, edição, impressão e envio por e-mail.

3.6  Configurações

a.  Empresa, operador e o logotipo
Empresa, operador e o logotipo são informações adicionais que estão incluídas na geração 
de relatórios.
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b.  Erro angular
Um erro angular expresso como /100 mm (mils/in) 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.  Comprimento de filtro estendido
Valores de medição são iltrados por tempo, o que permite medições precisas na presença 
de distúrbios externos, por exemplo, vibração. A opção Comprimento de iltro estendido 
permite que o período de tempo de amostra seja aumentado até 20 segundos.

e.  Hardware
As unidades de medição conectadas. Toque em Selecionar hardware, caso deseje 
selecionar outras unidades.

f.  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.

g.  Concluído
Conclua todas as alterações nas conigurações tocando em Concluído.
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3.7  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. Observe que, 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) na lista. 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.

3.8  Informações da máquina

A visualização Informações da máquina é exibida quando uma nova medição é iniciada.  
A visualização também está disponível do canto superior direito da tela ao registrar dados 
nas três posições de medição.

a.  Distâncias
Digite as quatro distâncias para a máquina alinhar. O centro do acoplamento é onde o 
deslocamento será medido. 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 
acoplamento.

2.  Meça e insira a distância entre o centro do acoplamento e o centro das hastes na 
lateral móvel.

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

4.  Meça e insira a distância entre os pés dianteiros e traseiros (centro dos pés).
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b.  ID da máquina
Digite o nome da máquina que será mostrado no relatório (opcional).

c.  Foto
Adicione uma foto da máquina para o relatório (opcional).

d.  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.

e.  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. 
Toque em Calçamento concluído uma vez corrigido.
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f.  Método de ajuste vertical - Calços ajustáveis/Vibrações (em tempo real)
Se os resultados verticais estiverem fora da tolerância, será necessário fazer ajustes, 
aparafusando os calços para cima ou para baixo. O sistema mostra quantos calços devem 
ser corrigidos e em qual direção para fazer os ajustes. 
Selecione esse modo, se preferir valores em tempo real.

g.  Compensação de crescimento térmico
Insira a mudança no crescimento entre a temperatura de funcionamento e off-line 
(normalmente da posição fria para quente). Os resultados de medição serão compensados, 
assim, quando você ajustar uma máquina fria, tendo zerado qualquer desalinhamento, a 
máquina será alinhada quando estiver na condição quente.

h.  Verificação de pé manco realizada
Toque nessa caixa se uma veriicação de pé manco foi realizada. Uma marca de veriicação 
aparecerá no relatório indicando “Veriicação de pé manco realizada”.  

i.  Concluído
Conclua todas as alterações nas conigurações tocando em Concluído.
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3.9  Status do sensor

O Status do sensor será exibido se você tiver um aviso ou problema de parada durante a 
coniguração.  
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 aparecer, a 
coniguração de ajuda na parte inferior da visualização oferece 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 ica abaixo de 10% da carga total.
• O raio laser está a mais de 2 mm (80 mils) do centro desejado durante a 

coniguração.
• 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.  

Isso também é chamado de folga.

Os sinais de parada são mostrados quando:

• Não há conexão Bluetooth.
• Nenhum raio laser é detectado.

Dica:
O Status do sensor pode ser utilizado para examinar dados temporários, nos valores do 
detector e os ângulos de rotação, durante a medição. Quando os resultados são exibidos, 
os lasers são desligados e nenhum valor de detector ica disponível nessa visualização.
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a.  Número de série e status conectado
O número de série e status conectado indicam se as unidades de medição estão 
conectadas.  
Os números de série são exibidos quando as unidades estão conectados ou o modo de 
demonstração é escolhido.

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.

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.
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3.10  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 para que o aplicativo inicie as medições, nas 
três posições de medição de rotação e, ao mesmo tempo, o operador pode se concentrar 
em girar o eixo, sem a necessidade de tocar no botão Gravar para cada posição (consulte a 
seção Configurações para ler mais sobre como ativar essa opção).

Medição manual
Registre as medições em três posições de rotação diferentes.
O sistema começa com as unidades de medição em uma posição horizontal, embora a  
1.ª posição de medição possa ser colocada 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 para as 2.ª e 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 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 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.

Toque em Gravar 3.ª.
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Medição automática
Registre as medições em três posições de rotação diferentes.
O sistema começa com as unidades de medição em uma posição horizontal, embora a  
1.ª posição de medição possa ser colocada 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 para as 2.ª e 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 melhores 
resultados.

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

Quando o sistema detecta que o eixo foi girado o suficiente e foi deixado inalterado por 
pouco tempo, ele registrará automaticamente a 2.ª posição de medição.
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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 melhores 
resultados.

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

Quando o sistema detecta que o eixo foi girado novamente o suficiente e foi deixado 
inalterado por pouco tempo, ele registrará será automaticamente a 3.ª posição de medição.
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3.11  Resultados de medição Como encontrado

Os resultados de deslocamento e desalinhamento angular dos eixos vertical e horizontal ou 
planos são mostrados em uma visualização combinada. Os gráicos mostram a posição da 
máquina de uma vista lateral e superior.

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 gera um relatório que é 
colocado abaixo do menu principal. Observe que é possível continuar o alinhamento após 
Alinhamento concluído ser selecionado.

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

Dentro da tolerância:  √
Fora da tolerância:  ×
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3.12  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 os calços, o 
sistema mostrará se eles devem ser adicionados ou removidos.

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 os Calços 
ajustáveis, a tela mostrará os valores de correção vertical. 
Ajuste das unidades de medição em uma posição vertical para um ajuste em tempo real.
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Após a correção, ou se nenhuma correção for necessária, toque em Ajuste concluído.

3.13  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.
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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.
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3.14  Verificação do alinhamento

O sistema exige que uma nova medição seja feita para veriicar o alinhamento.  
Esta etapa é obrigatória.

3.15  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 Alinhar para corrigir o 
desalinhamento. 
Toque em Concluído para sair da tela principal e criar automaticamente um relatório.

3.16  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 foi realizado.

a.  Editar relatório
O relatório contém informações de medição e pode ser preenchido com informações 
adicionais. Toque em qualquer lugar no relatório para editá-lo.

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 conirmar isso para que seja possível editar.
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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.
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4. Especificações técnicas

Informações técnicas

Designação TKSA 51

Descrição Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 51

Designação TKSA 51D2

Descrição (inclui a TKSA 51 e a TKSA DISPLAY2)

Unidades de medição (UM)

Tipo de sensores 20 mm (0.8 in) PSD com laser vermelho em linha de 
Classe 2

Inclinômetros eletrônicos Sim, ±0.1°

Comunicação Sem io, Bluetooth 4.0 LE – até 10 m (32.8 ft) de 
alcance

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

Cores Produto SKF com alumínio cinza e prata na frente

Dimensões (A x L x P) 52 × 64 × 50 mm (2.1 × 2.5 × 2 in)

Peso 190  g (0.4 lb)

Distância de medição MU 0,07 a 5 m (0.23 a 16.4 ft)

Erros de medição < 1% + 1 dígito

Dispositivo operacional

Compatível com dispositivos 
de operação

TKSA DISPLAY2, Galaxy Tab Active 2 e 
iPad Mini recomendados,  
iPad, iPod touch, iPhone SE, Galaxy S6 ou posteriores 
(nenhum incluído)

Dispositivo operacional TKSA 51: não fornecida
TKSA 51D2: TKSA DISPLAY2 incluída

Atualização de software/
aplicativo

Apple AppStore e Google Play Store

Requisitos de sistema 
operacional

Apple iOS 8 ou Android OS 4.4.2  
(e versões mais recentes)
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Suporte de montagem

Fixação 2 × Suportes em V com correntes e ímãs

Material Alumínio anodizado com pino em aço

Correntes fornecidas 480 mm (18.9 in) montados em suportes  
mais correntes de extensão de 1 m (3.3 ft) fornecidas  
(total de 1,5 m [5 ft])

Hastes fornecidas 2 × hastes roscadas de 80 mm (3.2 in) por suporte 
e 4 × hastes roscadas adicionais de 120 mm (4.7 in)

Diâmetros de eixo Diâmetro de 20 a 150 mm (0.8 a 5.9 in)  
com correntes padrão, 450 mm (17.7 in)  
com correntes de extensão fornecidas

Altura máxima de 
acoplamento recomendada

170 mm (6.7 in) com hastes de extensão (a unidade 
deve ser montada no acoplamento quando possível)

Largura da base em V do 
suporte

15 mm (0.6 in)

Recursos

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

Medição automática Sim

Correção vertical 
(calçamento)

Sim, valores em tempo real.
Compatível com calços ajustáveis(vibracons)

Correção horizontal em 
tempo real

Sim

Compensação de 
crescimento térmico

Sim, com valores desejados

Vista da máquina Rotação 3D livre

Leitura de código QR No

Relatório Relatório automático em PDF  
(que pode ser exportado via serviços de e-mail/nuvem)

Câmera digital Sim, se disponível no dispositivo de operação

Orientação do display Paisagem (e retrato em tablets)
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Potência e bateria

Tempo operacional MU Dez horas de uso contínuo 
bateria de íon de lítio recarregável de 2.000 mAh

Tempo operacional do display N/A

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

Tempo de carga do sistema Aproximadamente quatro horas (com alimentação de 1 A) 
90% em duas horas

Tamanho e peso

Dimensões do estojo de 
transporte 

360 × 110 × 260 mm (14.2 × 4.3× 10.2 in)

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

Requisitos operacionais

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

Temperatura de 
armazenamento

De -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)

Umidade relativa De 10 a 90% sem condensação

Faixa IP IP 54

Conteúdo do kit

Certiicado de calibração Fornecido com validade de 2 anos

No caso de 2 × Unidades de medição TKSA 51

2 × Suportes de eixo com correntes e ímãs

4 × Hastes de extensão de 120 mm

2 ×  Correntes de extensão de 980 mm para eixo  
até 450 mm de diâmetro

1 × Cabo de carga bipartido de micro USB para USB

1 × Fita de medição métrica e imperial de 2 m

1 × Certiicado impresso de calibração e conformidade

1 × Guia impresso de início rápido (em inglês)

1 × Estojo de transporte SKF
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Acessórios

Designação Descrição

TKSA 51-ROD80 4 × hastes roscadas de extensão de 80 mm (3.2 in)

TKSA 51-SLDBK 1 ×  Suporte ajustável de movimento deslizante  
(sem hastes) para uso com eixo > 30 mm (1.2 in) 
ou furo > 120 mm (4.7 in)

TKSA 51-EXT50 1 ×  Suporte de deslocamento de 50 mm (2 in)  
com 2 × hastes de 80 mm (3.2 in)

TKSA 51-SPDBK 1 ×  Suporte de eixo-árvore com 2 × hastes  
de 80 mm (3.2 in)

TKSA 51-EXTCH 2 ×  Correntes de extensão de 1 m (3.3 ft) para eixo  
até 450 mm (17.7 ft) de diâmetro

TKSA 51-ROD120 4 × hastes roscadas de extensão de 120 mm (4.7 in)

TKSA DISPLAY2 * 1 ×  Dispositivo de display industrial (tablet Android  
com capa de proteção e aplicativos pré-instalados)

* = incluído na TKSA 51D2

Peças de reposição 

Designação Descrição

TKSA 51-M 1 ×  Unidade de medição TKSA 51 M  
(inclui certiicado de calibração)

TKSA 51-S 1 ×  Unidade de medição TKSA 51 S  
(inclui certiicado de calibração)

TKSA 51-VBK 1 ×  Suporte de corrente padrão inclui hastes roscadas 
de 80 mm (3.2 in) e 1 × corrente padrão de  
480 mm (18.9 in), inclusive. 4 × Ímãs

TKSA DISPLAY2 * 1 ×  Dispositivo de display industrial (tablet Android  
com capa de proteção e aplicativos pré-instalados)

TKSA 51-CB Maleta de ferramentas com compartimentos internos 
para TKSA 51

* = incluído na TKSA 51D2
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