
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF 

TKSA 71

Guia de início rápido
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1. Unidade de medição S 5. Passo de laser
2. LED azul de conexão 6. Botão liga/desliga
3. LED vermelho de carregamento 7. Unidade de medição M
4. LED verde de aparelho ligado 8. Número de série
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2. 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. Instalação de aplicativos 

A ferramenta para alinhamento de eixo 
SKF TKSA 71 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 71”

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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4. 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
Identiicação 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

5. Suporte
a. Instruções de uso 
Veja instruções completas para o uso de aplicativos e hardware:
na seção de Ajuda dos aplicativos em SKF.com/Alignment

b. Suporte técnico
O link para o site de suporte técnico SKF está disponível na 
seção de ajuda dos aplicativos. Acesse www.skf.com/cm/tsg para 
receber ajuda ou fazer uma solicitação de suporte.

* TKSA 71 somente



4 SKF TKSA 71

c. Vídeos
Vídeos breves com instruções estão disponíveis na seção de 
ajuda dos aplicativos. 
Você pode encontrar mais vídeos na página dos Produtos de 
Manutenção SKF no YouTube: www.mapro.skf.com/youtube

6. Montagem das unidades de medição

Monte a unidade de medição M na máquina móvel. 
Monte a unidade de medição S na máquina ixa.

Ajuste os ângulos das unidades de medição e as linhas de 
laser com o centro dos detectores usando a página “Status do 
sensor” nos aplicativos.

A TKSA 71 pode ser 
montada diretamente em 
acoplamentos quando 
necessário.
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Recomendações de segurança

• As instruções completas de uso estão disponíveis em 
SKF.com e no aplicativo SKF TKSA 71.

• Leia e siga todos os avisos contidos neste documento 
antes de manusear e operar o equipamento. Você 
pode se ferir gravemente, e o equipamento e os dados 
podem ser daniicados se você não seguir 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 nos olhos de outra pessoa.
• As unidades de medição contêm baterias de polímero 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 nem roupas 

largas. Mantenha seu cabelo, luvas e roupas longe de 
peças móveis.

• Não se estique ou incline demais. Mantenha sempre o 
corpo bem equilibrado para permitir um melhor controle 
do dispositivo durante situações inesperadas.

• Use equipamentos de segurança. Sapatos de segurança 
antiderrapantes, capacete ou protetores auriculares 
devem ser usados em condições apropriadas.

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

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

• Evite contato direto com água, superfícies 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 

Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos  
Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. 
Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
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Declaração de conformidade da União Europeia

Nós, 
 Produtos de Manutenção SKF
 Kelvinbaan 16
 3439 MT Nieuwegein
 Holanda,

declaramos que o seguinte produto:

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF 

TKSA 71

foi projetado e fabricado de acordo com:
DIRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO 2014/53/EU como descrito 
na norma harmonizada 
EN 61010:2010, EN 61326-1:2013, EN 55011:2009 +A1:2010
IEC 61000-4-2:2009, IEC 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010
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 de acordo com o Aviso relacionado a 
laser n.º 50, 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


