
 

 

 

 

 

FIXTURLASER NXA Kampaň 2019 
Využite naplno funkcie systému  
FIXTURLASER NXA 

 

Skombinujte základné balíky NXA Pro alebo NXA Ultimate 
so sondou na meranie kruhovitosti Fixturlaser ROP  
a digitálnou vodováhou Fixturlaser LEVEL 

            
Vyberte si jednu z nižšie uvedených kombinácií.  
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.  
email: bk@bruel.sk / m: +421 918 917 254     
         
FIXTURLASER NXA Pro 
 

FIXTURLASER NXA Pro + FIXTURLASER ROP 
      nastavenie súosovosti       meranie kruhovitosti  

 
FIXTURLASER NXA Pro + FIXTURLASER Level 
      nastavenie súosovosti       digitálna vodováha  

 
FIXTURLASER NXA Pro + FIXTURLASER ROP + FIXTURLASER Level 
      nastavenie súosovosti       meranie kruhovitosti        digitálna vodováha 

 

FIXTURLASER NXA Ultimate 
 

FIXTURLASER NXA Ultimate + FIXTURLASER ROP 
     nastavenie súosovosti        geometrické merania       meranie kruhovitosti  

 
FIXTURLASER NXA Ultimate + FIXTURLASER Level 
     nastavenie súosovosti        geometrické merania       digitálna vodováha  

 
FIXTURLASER NXA Ultimate + FIXTURLASER ROP + FIXTURLASER Level 
     nastavenie súosovosti        geometrické merania       meranie kruhovitosti       dig. vodováha 
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FIXTURLASER NXA Pro 
• GuideU: Adaptívne rozhranie s farebne kódovanými výsledkami 
• Veľká dotyková obrazovka 
• OmniView vďaka MEMS gyroskopu v zobrazovacej jednotke 
• TrueLive - živé hodnoty počas nastavovania 
• Vertizontal™ pohyby 
• Podľa potreby spárujete až 5 rôznych senzorov 
• Editovateľné reporty vo formáte PDF 
• 3D animácie s grafikou kvality videohier 
• MEMS gyroskop a inklinometre zabudované do oboch senzorov 
• 30 mm CCD snímače druhej generácie 
• Zabudovaný bezdrôtový Bluetooth® II 
• Doživotná záruka 

 

FIXTURLASER NXA Ultimate 
• Nastavenie súosovosti plus geometrické aplikácie  
• Geometrické postupy pre meranie priamosti (vrátane otvorov)         
•  a rovinnosti (kruhovej a pravouhlej) 
• GuideU: Adaptívne rozhranie s farebne kódovanými výsledkami 
• OmniView vďaka MEMS gyroskopu v zobrazovacej jednotke 
• TrueLive - živé hodnoty počas nastavovania 
• Vertizontal™ pohyby 
• Postup pri meraní rovinnosti vyhovuje špecifikácii Ariel ER-82 
• Podľa potreby spárujete až 5 rôznych senzorov 
• Editovateľné reporty vo formáte PDF 
• Veľká dotyková obrazovka 
• 3D animácie s grafikou kvality videohier 
• MEMS gyroskop a inklinometre zabudované do oboch senzorov 
• 30 mm CCD snímače druhej generácie 
• Zabudovaný bezdrôtový Bluetooth® II 
• Doživotná záruka 

 

FIXTURLASER ROP 
• Kontrola zdvihu 
• Kontrola kruhovitosti hriadeľov 
• Tepelná rozťažnosť strojov 
• Kontrola pohybov v dôsledku rozťažnosti potrubí 
• Axiálne a radiálne hádzanie prírub  
• Kontrola pohybu na pätkách stroja (mäkká päta)  
• Excentrická alebo šikmá montáž nábojov spojky 
• LVDT sonda 
• Napájanie z batérie 
• Bezdrôtová komunikácia 
• Merací rozsah 5 mm 
• Krytie IP65 

 

FIXTURLASER Level 
• Digitálna vodováha  
• Vyrovnanie stroja alebo častí strojov počas inštalácie 
• Meranie sklzu 
• Inštalácia lineárnych vedení 
• Meranie v dvoch osiach  
• Veľký merací rozsah (±50 mm/m) 
• Bezdrôtová komunikácia 
• Vstavané nabíjateľné batérie 
• Krytie IP65 
• Jednoduchá montáž 
• Prevádzková doba až 12 hodín 


