
SMARTCHECK  Sistem de măsurare online

   FAG SmartCheck este un sistem de măsurare online modular, inovativ și 
compact pentru monitorizarea utilajelor în mod continuu și pentru procesarea 
parametrilor într-un mod descentralizat. 

FAG SmartCheck este potrivit pentru detectarea timpurie a uzurii, dezechilibrarea 
sau dezalinierea rulmenților pe:

ź motoare electrice și motoreductoare
ź pompe de vid și de fluide
ź ventilatoare
ź cutii de viteză și compresoare
ź axe și mașini-unelte
ź separatoare și decantoare
 
Printre avantajele SmartCheck-ului se numără și monitorizarea la distanță, datele 
se pot transfera spre alte locații unde pot fi analizate de experții pentru vibrații.

DETECTOR III  Dispozitiv pentru măsurarea vibrațiilor

     Detector FAG III este un dispozitiv de măsurare a vibrațiilor ușor de utilizat și 
foarte util pentru a verifica starea utilajelor. Datorită configurațiilor preinstalate în 
concordanță cu DIN ISO 10816, verificarea condiției utilajelor se realizează rapid și 
cu precizie.

     Datele rezultate se vor analiza cu ajutorul programului de analiză TRENDLINE, 
program care transformă datele în grafice de timp a vitezei, accelerației și a 
deformației. 

FAG Detector III  a fost conceput pentru a putea monitoriza (offline) și diagnostica 
defecțiunile unui utilaj cu privire la:
ź rulmenți
ź arbori și cuplaje
ź fisuri în carcasa rulmentului sau a utilajului 
ź dezechilibre
ź nealinieri
ź defecțiuni ale reductorului și angrenajelor
ź stabilitatea utilajului la sol.

      ADIX Technik vă oferă  servicii care prelungesc durata de viață și siguranța utilajelor 
industriale cu ajutorul următoarelor dispozitive:

Servicii Adix

vibrodiagnoza@adix.ro



SMARTY2  Dispozitiv pentru alinierea fuliilor 

     FAG Top-Laser SMARTY2 este un laser liniar pentru alinierea fuliilor cu un 
diametru mai mare de 60mm.
     Alinierea corespunzătoare a fuliilor reduce uzura și pierderea de energie în 
sistemele de transmisie și la piesele asociate precum rulmenții și simeringurile. Se 
generează mai puțină căldură, astfel se mărește durata de viață și siguranța 
utilajelor.

Laserul liniar are următoarele caracteristici:

ź Paralelismul sau nealinierea ambelor fulii este afișată
ź Fuliile se pot alinia atât orizontal cât și vertical
ź Procesul este mult mai rapid și mai precis decât cu metodele convenționale
ź Aparatele de măsură se fixează magnetic 
 

TRUMMY2  Tensiometru pentru curele

     Laserul  FAG Top-Laser TRUMMY2 este un instrument manual, optico-
electronic și robust pentru măsurarea  tensiunii curelelor de transmisie.

     Pentru a obține durata maximă de viață a unei curele este foarte important ca 
aceasta să fie tensionată corespunzător. Chiar mai mult, tensionarea corectă va 
reduce uzura pieselor din sistem, va reduce consumul de energie și va mări 
eficiența raportată la costuri.

     Dispozitivul măsoară frecvența naturală cu ajutorul unui puls de lumină și o 
folosește pentru a determina tensiunea curelei. Această tehnică este mai puțin 
expusă la elementele perturbatoare în comparatie cu aparatele de masură pe bază 
de unde sonore.
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Arad
str. Andrei Saguna nr. 32
Tel: 0357.805.825
Mobil: 0786.448.048
arad@adix.ro

Sibiu, comuna Selimbar
str. Dna Stanca nr. 1
Tel: 0269.206.022
Mobil: 0727.734.321
sibiu@adix.ro 

Baia Mare, Bd. Decebal nr.11A
Tel: 0262.211.085
Mobil: 0786.447.982
baiamare@adix.ro

Brasov Sos. Cristianului, 
capat linie Stad.Mun.
Tel: 0268.510.402/1
Mobil: 0727.734.305
brasov@adix.ro

Bucuresti 
Sos. Giurgiului nr.55
Tel: 021.404.8189/8
Mobil: 0786.390.448
bucuresti@adix.ro

Cluj Napoca
Str. Bucuresti nr.89
Tel: 0264.424.991
Mobil: 0727.734.320
clujnapoca@adix.ro 

Constanța
Sos. Mangaliei nr. 93, parter
Tel: 0241.606.604/5
Mobil: 0786.390.436 
constanta@adix.ro
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