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 تعدادی از صفحات دستگاه

 صفحه نمایش نمودار آبشاری صفحه ورود به دستگاه

 اُربیت آنالیز صفحه تنظیمات صفحه تنظیمات

  با استاندارد باالنس  مقایسه نتایجصفحه  صفحه تنظیمات باالنس



 

 

 

 

 

 VAD1.00 مشخصات کلی  دستگاه

 

 تواند همزمان ارتعاشات دوکاناله است که می یک آناالیز

 گیری کند.ارتعاشات عمودی و افقی را اندازه

 خط  6400 هر دو کانال، همزمان ارتعاشات را تا رزولوشن

 د.نکناندازه گیری می KHz 40~0 در محدوده

 

 با  هایرنج دینامیکی باالی دستگاه امکان نمایش سیگنال

 بدون حذف سیگنال، و را به طور همزمان دامنه کم و زیاد

 ند.کفراهم می

 .دستگاه دارای سرعت باالی پردازش و عملکرد بالدرنگ است 

  12 ات تواند بدون وقفه حداقلمیباتری دستگاه با هر بار شارژ 

 .ساعت کار کند

 

 .دستگاه دارای دو کانال ارتعاشی و یک کانال تاکومتر است 

  دستگاه به طور کامل در یک کیف مقاوم جهت حمل و نقل در

سایت به همراه لوازم جانبی از قبیل ترانسدیوسرها، تاکومتر و 

 گردد.پایه ساعت ارائه می

  میلیون  16اینچی، لمسی و قابلیت نماش نمایشگر دستگاه هفت

 رنگ را دارد.

 آنالیز ارتعاشات

 Display modes های مختلف دستگاهنمایش

Orbit analysis 

 

 آنالیز اُربیت

Balancing 

 

 عملیات باالنس

  ارتعاشات سیگنال نمایش طیف فرکانسی 

 ارتعاشات سیگنال نمایش زمانی 

  هاینمایش منحنی پوش ارتعاشات جهت تشخیص خرابی 

 هادندهها و چرخفرکانس باال نظیر بیرینگ

 هادندهنمایش سپستروم جهت تشخیص خرابی چرخ 

  نمودار آبشاری جهت نمایش چندین طیف فرکانسی در بازه

 زمانی مختلف در یک نمودار

 

 

 شفت در گیری جابجایی آنالیز اُربیت برای نمایش و اندازه

 شود.های با یاتاقان ژورنال استفاده میماشین

  هایی نظیر ناباالنسی و ناهمراستایی قابل با آنالیز اُربیت عیب

 تشخیص است.

 فت های سرعت شااین فانکشن قابلیت فیلتر گذاری روی مضرب

 را دارد.

 گیری فازای با اندازهباالنس دینامیکی تک صفحه 

 گیری فازای با اندازهباالنس دینامیکی دو صفحه 

  گیری فازای بدون اندازهمرحلهباالنس دینامیکی چهار 

 مقایسه نتایج باالنس با استاندارد ISO1940-1 

 گیری شده توسط کاربرویرایش مقادیر اندازه 
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