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0,0001mm
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GEOMÉTRICO

EXPANSÍVEL

DESIGN
DINÂMICO

Sistema laser de medição e alinhamento
para máquinas-ferramentas

E940

CONTROLE TOTAL
QUALIDADE E PRECISÃO

Para atender a requisitos de qualidade e
minimizar resíduos, é essencial a verificação e
o alinhamento das máquinas-ferramentas. O
item mais importante a verificar é a geometria da máquina; nem mesmo um movimento
linear precisamente calibrado pode compensar um movimento torto ou uma superfície
irregular. A geometria correta da máquina é a
base para tornar possível a produção de peças que permaneçam dentro das tolerâncias.
O sistema de máquinas-ferramentas E940
Easy-Laser® pode lidar com a maioria das
tarefas nesse campo, apesar do fato de haver
uma variação considerável em relação ao modelo da máquina: máquinas para furos, verticais, horizontais, e máquinas de fresagem de
portal, tornos mecânicos, tornos mecânicos
verticais, furadeiras, furadeiras automáticas,
máquinas de corte com refrigeração a água,
prensas etc.
Todas as medições compararão resultados
com a ISO10791-1 ou a 10791-2, que é a
norma usada para medição de máquinas-ferramentas. Comparado aos métodos convencionais, como relógios comparadores etc, o
trabalho pode ser executado com muito mais
precisão com o uso de um sistema de medição a laser. E, não se esqueça, os resultados
podem ser documentados.

BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO A LASER:
• Equipamento leve e fácil de usar = tempo mais curto de preparações e medições
• É possível medir e alinhar em longas distâncias = maior precisão
• É possível medir nas direções de X e Y (Z) ao mesmo tempo = economia de tempo
• A referência (feixe de laser) é sempre 100% reto
• É possível documentar os resultados da medição em PDF e transferir para um PC
O QUE VOCÊ PODE VERIFICAR COM O SISTEMA DE MÁQUINASFERRAMENTAS E940 EASY-LASER®:
• Retilinearidade de eixos da máquina
• Sentido do eixo motor
• Eixo motor para eixo motor/cabeçote móvel
• Perpendicularismo entre eixos da máquina
• Planicidade na mesa da máquina ou na base da máquina
• Verificação do funcionamento de mancais
• Condição do mancal medida em g’s
RECURSO ESPECIAL DO SISTEMA DE MÁQUINAS-FERRAMENTAS E940 EASY-LASER®:
• Tecnologia HyperPSD™: possibilita a exibição da resolução de 0,0001 mm

SENTIDO DO EIXO MOTOR

Ao medir o sentido do eixo motor, coloque o
transmissor do laser no centro do eixo motor
da máquina, e o detector na seção que pode
ser movida juntamente com a área de trabalho da máquina. Registre o primeiro valor de
medição no primeiro ponto de medição e, em
seguida, gire o eixo motor em 180º e registre
o próximo valor. Depois, mova o detector
para o segundo ponto de medição e repita
o procedimento. Você pode usar a unidade
D22 ou a ESH como transmissor de laser.
(Consulte as páginas Peças para obter mais
informações.)
A. Tela de medição. Superfície/alça do detector.
B. Tela de resultados. Codificado por cores. Vermelho = fora da tolerância.

A

Sentido do eixo motor do
eixo Z

B
Sentido do eixo motor do eixo Z

EIXO MOTOR PARA EIXO MOTOR

Uma outra aplicação é o alinhamento do eixo
motor secundário com o eixo motor principal.
Ambas as unidades de medição, EMH e ESH,
são usadas neste caso.
A. Tela de entrada.

A

Eixo motor principal no sentido do sub-eixo
motor/cabeçote móvel

Eixo Y versus perpendicularismo da
mesa da máquina
Perpendicularismo dos eixos Z e Y
Perpendicularismo dos eixos Z e X

PERPENDICULARISMO

Ao medir o perpendicularismo, primeiro registre dois valores de medição em um objeto
único para criar uma referência para o ângulo.
Em seguida, use o prisma angular embutido
no transmissor de laser D22, que deflete o
feixe de laser em 90º, e registre dois novos
valores de medição no segundo objeto. Os
valores de medição são convertidos em um
valor angular, mostrando qualquer desvio de
90º no segundo objeto.
A. Tela de medição.
B. Tela de resultados. Verde = tolerância interna.
Use as tolerâncias-padrão ou defina sua própria
tolerância.

A

B
Perpendicularism dos eixos Z e X do
suporte da ferramenta

RETILINEARIDADE

A medição de retilinearidade, como todas as
outras medições geométricas, conta com o
uso do feixe de laser como referência. Uma
grande vantagem é que você pode medir
nas direções horizontal e vertical ao mesmo
tempo. Posicione o detector nos pontos de
medição selecionados e registre os valores.
Após a medição, defina dois pontos de medição adequados como referências (0) e, em
seguida, converta os pontos restantes nessa
nova linha de referência. Novos pontos de
medição podem ser adicionados ou removidos do conjunto existente.

Retilinearidade do eixo Y
Retilinearidade do eixo Z
Retilinearidade do eixo X
A

B

A. Tela de resultados, gráfico.
B. Tela de resultados, tabela.

PLANICIDADE

A planicidade pode ser medida em um plano
retangular ou circular. O usuário pode selecionar um método de acordo com o tipo de medição exigida. Posicione o detector nos pontos
de medição selecionados e registre os valores.
Após a medição, defina três dos pontos de
medição como referências (0) e, em seguida,
os pontos restantes são calculados novamente
no novo plano de referência formado.
A. Tela de medição. O ponto de medição é marcado
em amarelo O ponto de referência (zero) marcado com
uma caixa.
B. Tela de resultados, gráfico 3D. Pode ser girada e
inclinada para melhor visibilidade.

A
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NÍVEL

Antes que qualquer medição seja realizada, a
primeira etapa importante é nivelar a máquina.
Para esse tipo de alinhamento, o transmissor
de laser é colocado ao lado da máquina, em um
tripé ou algo semelhante. Depois, ajuste a máquina com valores atuais na posição correta,
com o nível de bolha como referência.

Como complemento, o Nível de
Precisão Digital E290 (acessório)
pode ser usado para nivelamento.

Planicidade da mesa da máquina
Indexação da mesa da máquina

AS PEÇAS DO SISTEMA
UNIDADE DE DISPLAY
A unidade de display permite que você
trabalhe de maneira mais eficaz e por mais
tempo que nunca. Ela tem a tecnologia sem
fio Bluetooth® e uma bateria recarregável
integrada.
NUNCA PERCA ENERGIA!
A unidade de display é equipada com nosso
A
B
C
D
sistema de gerenciamento de energia
Endurio™. Isso assegura
A. Dois botões Enter para usuários canhotos ou destros
que você nunca precise
B. Display colorido grande de 5,7" de fácil leitura
parar no meio de uma
C. Botões adequados para feedback com clareza
medição, porque a carga
D. O perfil fino proporciona um apoio perfeito para
suas mãos
da bateria acabou.

E
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E. Compartimento de bateria
F. Desenho resistente com revestimento de borracha
G. Conexão para o carregador
H. Conexão de rede
I. Porta de expansão
J. USB A
K. USB B
L. Equipamento de medição Easy-Laser®
M. Encaixe da alça
Nota: As proteções contra poeira e respingos dos
conectores foram removidas da figura.

CONFIGURAÇÕES PESSOAIS
Você pode criar um perfil de usuário em que
poderá salvar configurações pessoais. Também é possível haver diferentes configurações para tipos diferentes de medições.
SELEÇÃO DO IDIOMA
Você pode escolher o idioma que deseja
que apareça na tela. inglês, alemão, francês,
espanhol, português, finlandês, russo,
holandês, polonês, coreano, chinês e sueco
estão disponíveis. Mais idiomas virão.

ERGONÔMICO
O display possui um fino perfil de borracha,
de fácil colocação, que garante um apoio
seguro. Ele contém botões grandes e bem
espaçados que fornecem feedback com clareza, quando pressionados. Além disso, os dois
botões Enter tornam o sistema adequado
para usuários destros ou canhotos. A tela do
display exibe imagens nítidas que orientam o
processo de medição.
ATUALIZAÇÃO
Se futuramente você desejar expandir
a funcionalidade, o software do display
poderá ser atualizado pela Internet ou pela
conexão de uma memória USB contendo o
novo software.
SUPORTE HIPER PSD
O software da unidade de display no
sistema E940 tem suporte para unidades
HyperPSD™ de alta resolução. Para obter
mais informações, consulte a próxima página.

DOCUMENTAÇÃO
SALVE NA MEMÓRIA USB

CONECTE AO SEU COMPUTADOR

SOFTWARE PARA PC EASYLINK™

Você pode salvar com facilidade na memória USB as medições desejadas. Isso permite
conectá-la ao computador para imprimir
relatórios enquanto mantém o sistema funcionando para continuar a medição.

O display é conectado ao computador pela
porta USB. Em seguida, ela aparece na área
de trabalho como "Dispositivo de armazenamento em massa", que você pode usar para
transferir arquivos facilmente.

SALVAR NA MEMÓRIA INTEGRADA

CRIE UM RELATÓRIO DIRETAMENTE EM PDF

É claro que você pode salvar todas as
medições na memória interna da unidade
de display. Depois, você pode abrir uma
medição antiga e fazer uma nova medição
desses pontos ajustados.

Depois de concluída a medição, é possível
gerar diretamente no display do sistema
de medição, um relatório em PDF contendo gráficos e dados da medição. Todas as
informações sobre o objeto da medição
são documentadas, e você pode adicionar
o logotipo e detalhes do endereço da sua
empresa, se desejar.

Com o programa de banco de dados
EasyLink™ é possível salvar e organizar todas
as suas medições em um só lugar, criar relatórios com dados e imagens e exportá-los para
seus sistemas de manutenção. Você pode personalizar seus relatórios do Excel e escolher
quais dados devem ficar visíveis e onde devem
ser posicionados.
O programa tem uma estrutura clara de pastas, onde você pode arrastar e soltar arquivos
da unidade de display no banco de dados. Crie
sua própria estrutura de pastas por fabricante, departamento ou tipo de máquina, por
exemplo. O banco de dados também pode
estar localizado em um servidor comum e
compartilhado com outros usuários. Para
segurança extra, é possível usar o EasyLink™
para fazer backups do que foi salvo na unidade de display.

CONECTAR À IMPRESSORA
Conecte uma impressora térmica (auxiliar)
e imprima localmente. É bom, por exemplo,
quando você deseja ver os valores antes e
após o ajuste, ou deseja deixar uma documentação da medição do local.

TRANSMISSOR DE LASER D22
O Transmissor de laser D22 pode ser usado
para medir planicidade, retilinearidade,
perpendicularidade, nivelamento e paralelismo. O feixe de laser pode varrer 360° com
uma distância de medição de até 40 metros
[130´] de raio. O feixe de laser pode ser
inclinado 90° para a varredura, entre 0,005
mm/m.
O transmissor tem várias opções de
montagem. Conecte-o no tripé magnético,
horizontal ou verticalmente. Conecte-o em
um pino no eixo motor. Ou coloque-o ao
lado da máquina em um tripé, por exemplo
(opcional).

UNIDADES DE MEDIÇÃO (ESH/EMH)
Laser de diodo e detector PSD em um
compartimento compacto. No sistema E940
essas unidades obtiveram a tecnologia
HyperPSD™. Isso possibilita a exibição na
resolução de 0,0001 mm [0,000005”/0,005
milésimos]. As unidades têm 2 eixos PSD,
que leem a posição em dois sentidos ao
mesmo tempo.
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1: O feixe de laser é usado para varredura de 360°.
2: O feixe de laser é angulado em 90° para a varredura.
3. Pino do eixo motor da máquina; fixação central.
4. Pino do eixo motor da máquina; fixação de borda.

fixação (F), possibilitando o alinhamento de
alimentadores de barra, por exemplo.
A unidade Bluetooth® para comunicação sem
fio é compacta e faz a medição funcionar
mais facilmente do que o uso de cabos, especialmente ao girar as unidades no eixo motor.

A. Abertura do laser
B. Cabeçote multidirecional
C. Abertura do laser
D. Parafusos de nivelamento (x2)
E. Pés magnéticos (x3)

A
B
C
D

As unidades de medição estão em conformidade com as classes IP 66 e 67.

Para alinhamento de dois eixos em linha, as
duas unidades EMH e ESH são usadas.
E

A unidade EMH é usada como detector ao
fazer a medição com transmissores de laser
separados, mas sem ligar o laser. O mais
comum é montar a unidade em uma base
magnética (veja D à direita).
A unidade ESH pode agir como um transmissor de laser (veja E) e, juntamente com o
suporte do eixo motor, pode ser usada para
medição da direção de apontamento. O
feixe de laser por ser apontado pelo pino de

SONDA E285 VIBRÔMETRO
Com o vibrômetro você verifica a condição
direcional (valor g) do mancal do eixo motor.
(Veja a foto na última página.)

A. Unidade Bluetooth®
B. Abertura do laser
C. PSD
D. Base magnética
E. Suporte para montagem da unidade S em um eixo motor
F. Unidade S girada para apontar o laser por meio do pino
F

EXPANSIBILIDADE / ACESSÓRIOS
NÍVEL DE PRECISÃO DIGITAL E290

A
B

C

A. Display OLED.
B. Orifícios de montagem (x2).
C. Base de precisão prismática de aço reforçado

A
B

A. Pino de fixação
B. Abertura do laser

Para instalação, configuração e manutenção
de máquinas de precisão, nivelamento de mesas de máquinas, cilindros, etc – basicamente
tudo o que você pensar! Bateria recarregável
integrada. Display de OLED com representação digital e gráfica de ângulos. Conexão sem
fio para a unidade de display E51 para melhor
funcionalidade.
Resolução de 0,01 mm/m (0,001°)
Faixa de medição ± 2 mm/m.
LxAxP: 149x40x35 mm
Nº da peça 12-0846
Nº da peça 12-0857 (kit com carregador)

A

B

A. Display OLED nítido para facilitar o uso. O
ângulo pode ser exibido como mm/m, mils/pol,
pol/pé, graus e arcsec.
B. Aplicativo de nível de precisão disponível na
App Store para iPhone, iPad ou iPod touch.

TRANSMISSOR DE LASER D146
Para medição de direção e planicidade do
eixo motor. Pino de fixação B 20 mm. Um
pino de fixação também pode ser instalado
pela abertura do laser, para usar ao alinhar
alimentadores de barra, por exemplo. Distância de medição de 20 metros. Pode ser usado
em um fuso rotativo (máx. 2.000 prm).

Opção: Um pino de fixação extra pode ser instalado
pela abertura do laser.

SUPORTE EM V COM CORRENTE

CARREGADOR DE 12–36 V

CABOS DE EXTENSÃO

BOLSA DE PROTEÇÃO

Para montagem de unidades
de medição em eixos.
Nº da peça 12-0016

Para recarregar o display em
tomada de 12–36 V, por exemplo, em um automóvel.
Nº da peça 12-0585

Comprimento de 5 m,
Nº da peça 12-0108
Comprimento de 10 m,
Nº da peça 12-0180

Maleta de proteção do display
Com alça. Nº da peça 01-1379

HASTES DE EXTENSÃO

SUPORTE DE BARRA

BATERIA

IMPRESSORA

Conjunto de 8 hastes de 120
mm [4,72”], extensível.
Nº da peça 12-0324

Suporte para alinhamento dos
alimentadores de barra. Com
superimã. Nº da peça 12-0988

Bateria recarregável para
períodos de operação mais
longos. Nº da peça 12-0617

Impressora térmica compacta.
Conectado à porta USB.
Nº da peça 03-1004

DADOS TÉCNICOS
Sistema
Umidade relativa
Peso (sistema completo)
Bolsa de transporte

Transmissor de laser D22
Tipo de laser
Comprimento de onda do laser
Classe de segurança do laser
Saída
Diâmetro do feixe
Área de trabalho, intervalo
Tipo de bateria
Tempo de operação/bateria
Temperatura em operação
Intervalo de nivelamento
3 x escala de nível de bolha
Perpendicularismo entre feixes de laser

Planicidade da varredura
Giro fino
2 x níveis de bolha para rotação
Material do compartimento
Dimensões
Peso

10–95%
15 kg [33 lb]
LxAxP: 550x450x210 mm [21,6x17,7x8,3”]
Submetida a teste de queda (3 m/10 pés). À prova de
poeira e água.

Laser diodo
635–670 nm, luz vermelha visível
Classe 2
< 1 mW
6 mm [1/4”] na abertura
Raio de 40 metros [130´]
1 x R14 (C)
aprox. 24 horas
0–50°C
± 30 mm/m [± 1,7°]
0,02 mm/m
0,005 mm/m [1 arc s.]
0,02 mm
0,1 mm/m [20 arc s.]
5 mm/m
Alumínio
LxAxP: 139x169x139 mm [5,47x6,64x5,47”]
2.650 g [5,8 lb]

Unidades de medição EMH/ESH (HyperPSD™)
Tipo de detector
2 eixos PSD 20x20 mm [0,78 pol. quadrada]
Resolução
0,0001 mm [0,000005”/0,005 milésimos]
Erros de medição
±0,5% +1 Dígito
Faixa de medição
Até 20 m [66 pés]
Tipo de laser
Laser diodo
Comprimento de onda do laser
635–670 nm
Classe de laser
Classe de segurança II
Saída do laser
<1 mW
Inclinômetro eletrônico
Resolução de 0,1°
Sensores térmicos
Precisão de ± 1°C
Proteção ambiental
Classes IP 66 e 67
Faixa de temperatura
-10–50°C
Bateria interna
Li Po
Material do compartimento
Alumínio anodizado
Dimensões
LxAxP: 60x60x42 mm [2,36”x2,36”x1,65”]
Peso
202 g [7,1 oz]
Unidade de display E51 com suporte para HyperPSD™
Tipo de display/tamanho
VGA 5,7” colorido
Resolução exibida
0,0001 mm [0,000005”/0,005 milésimos]
Gerenciamento da energia
Sistema Endurio™
Bateria interna (estacionária)
Íon de Li
Compartimento de bateria
Para 4 pcs R 14 (C)
Tempo de operação
Aprox. 30 horas (ciclo normal de operação)
Temperatura em operação
-10–50°C
Conexões
USB A, USB B, externa, unidades Easy-Laser®, rede
Comunicação sem fio
Classe | Tecnologia sem fio Bluetooth®
Memória de armazenamento
> 100 mil medições
Funções de ajuda
Calculadora, Conversor de unidades
Proteção ambiental
IP Classe 65
Material do compartimento
PC/ABS + TPE
Dimensões
LxAxP: 250x175x63 [9,8x6,9x2,5”]
Peso (sem baterias)
1.030 g [2,3 lb]
E285 Vibrômetro
Sensibilidade da sonda
Dimensões

Unidades sem fio Bluetooth®
Comunicação sem fio
Temperatura em operação
Proteção ambiental
Material do compartimento
Dimensões
Peso

100 mV/g ±10%
Imã: L=20 mm [4/5”], B=15 mm [19/32”]
Ponta do medidor: L=65 mm [2 1/2”]

Classe | Tecnologia sem fio Bluetooth®
-10–50°C
Classes IP 66 e 67
ABS
53x32x24 mm [2,1x1,2x0,9”]
25 g [0,9 oz]

Bases magnéticas
Poder de fixação

800 N

Suporte do eixo motor para unidade de medição
Pino de fixação
B 20 mm, L= 40 mm [B 0,78”, L=1,57”]
Hastes (extensíveis)
Comprimento

4x60, 8x120 mm [4x2,36”, 8x4,72”]

Cabos
Tipo
Cabo do sistema
Cabo de extensão do sistema
Cabo USB

Com conectores Push/Pull
Comprimento 2 m [78,7”]
Comprimento 5 m [196,8”]
Comprimento 1,8 m [70,8”]

Software do banco de dados EasyLink™
Requisitos do sistema
Windows® XP, Vista, 7, 8. Para as funções de
exportação, o Excel 2003 ou mais recente deve estar
instalado no computador.
Um sistema completo contém
1 Unidade de display E51 (com suporte para HyperPSD™)
1 Transmissor de laser D22
1 Unidade de medição ESH (HyperPSD™)
1 Unidade de medição EMH (HyperPSD™)
2 Unidade Bluetooth®
1 Sonda E285 Vibrômetro
2 Cabo com 2 m
2 Cabo de 5 m, extensão
1 Pino do eixo motor da máquina para D22
2 Suporte do eixo motor para unidade de medição
1 Base magnética
1 Base magnética com cabeçote rotativo
2 Suporte paralelo
1 Hastes (8x120 mm)
1 Conjunto de hastes de 4x60 mm
1 Alça de segurança do transmissor de laser
1 Manual
1 Guia de máquinas-ferramentas
1 Trena de 5 m
1 Cartão de memória USB com software EasyLink™ PC
1 Cabo USB
1 Carregador de bateria (100–240 V CA)
1 Conjunto de chaves hexagonais
1 Alça do Display
1 Pano de limpeza para lentes
1 Bolsa de transporte
Sistema de máquinas-ferramentas E940 Easy-Laser®, Nº de peça 12-0761

www.easylaser.com

LONGO PERÍODO DE GARANTIA
Os sistemas Easy-Laser® são desenvolvidos com o
apoio da experiência de mais de 25 anos em solução de
problemas de medição e alinhamento para a indústria,
em todo o mundo. Os sistemas vêm com uma extensa
garantia de três anos. A fabricação e a qualidade dos
sistemas são aprovadas de acordo com a ISO9001.

3 ANOS DE GARANTIA

A

SERVIÇO RÁPIDO
Normalmente, nosso departamento de serviços realiza
reparos ou calibração nos cinco dias úteis. Tudo isso
torna o Easy-Laser® um parceiro de trabalho mais
seguro para sua operação. Como um serviço extra,
oferecemos um serviço expresso em 48 horas para
quando ocorrem acidentes e o tempo é essencial. Entre
em contato conosco para obter mais informações sobre
termos e condições.

B
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DESENHO INTELIGENTE
Nosso departamento de desenvolvimento se esforça
continuamente para simplificar o trabalho do usuário
através de soluções inovadoras e inteligentes. A compatibilidade entre o transmissor de laser, o detector e o
software é a chave para uma medição rápida e fácil.
Aqui é onde o Easy-Laser® brilha.

THE TOTAL
ALIGNMENT
SOLUTION
C

EXPANSÍVEL/ADAPTÁVEL
Além de nosso já versátil sistema padrão, também
podemos oferecer uma ampla série de acessórios. Isso
significa que você pode adaptar o sistema de medição a
suas necessidades, agora e no futuro. Isso a baixo custo!

IMAGENS À DIREITA
A. Alimentador de barra
B. Unidade ESH montada para alinhamento do alimentador de barra
C. Medição de perpendicularismo com D22 e unidade EMH
D. Medição de planicidade da mesa da máquina
E. Medição de vibração (condição do mancal)

D
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O Easy-Laser® é fabricado pela Easy-Laser AB, Alfagatan 6, SE-431 49 Mölndal, Suécia
Telefone +46 31 708 63 00, Fax +46 31 708 63 50, e-mail: info@easylaser.com, www.easylaser.com
© 2016 Easy-Laser AB. Nós nos reservamos o direito de efetuar alterações sem aviso.
Easy-Laser® é marca registrada da Easy-Laser AB. Android, Google Play, e o logotipo do Google Play são
marcas registradas da Google Inc. Apple, o logotipo da Apple, e iPod touch são marcas registradas da Apple
Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Outras marcas
registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. Esse produto corresponde a: EN60825-1, 21 CFR
1040.10 e 1040.11. Este dispositivo contém ID FCC: PVH0925, IC: 5325A-0925. 05-0696 Rev4
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DO NOT STARE INTO BEAM
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