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Vermindering van de uitlijnfout bespaart energie

Vermindering van de uitlijnfout verlengt de levensduur 
van het lager

Parallelle uitlijnfout (radiaal) Hoekuitlijnfout (axiaal) Correcte uitlijning

Mate van uitlijnfout

Levensduur 
van het lager

Mate van uitlijnfout

Hoger 
energie-
verbruik

Uitlijning 

Nauwkeurige asuitlijning is echt belangrijk

Verlaag het aantal stilstandsituaties en verhoog uw machinebeschikbaarheid
Het is gewoon een feit; een slechte asuitlijning is verantwoordelijk voor maximaal 
50% van alle kosten betreffende stilstand van roterende machineonderdelen. 
Het nauwkeurig uitlijnen van assen kan een groot aantal stilstandsituaties van 
machines voorkomen en ongeplande stilstand, die tot productieverlies leidt, 
reduceren. Met het oog op de hedendaagse uitdagingen betreffende terugdringing 
van kosten en optimalisatie van bedrijfsmiddelen is het nauwkeurig uitlijnen van 
assen noodzakelijker dan ooit. 

Wat is een asuitlijnfout?
Machines moeten zowel op het horizontale als het verticale 
vlak worden uitgelijnd. Een uitlijnfout kan te wijten zijn aan 
een parallelle uitlijnfout of aan een hoekuitlijnfout maar is 
meestal een combinatie van beiden.

Asuitlijnfouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering 
van elk bedrijf en leiden tot:

Meer wrijving en hierdoor toename van energieverbruik• 
Vroegtijdige storingen in lagers en afdichtingen• 
Vroegtijdige storingen in assen en koppelingen• 
Buitensporige lekkage van smeermiddel bij afdichtingen• 
Defecten bij bouten van koppelingen en funderingen• 
Toename van trilling en geluid• 
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Uitlijning – Inleiding

Liniaal / blokhaak Meetklokken Laseruitlijnsystemen

Welke meetmethoden kunnen worden 
toegepast bij het uitlijnen van assen?

Wat kan SKF bieden?
SKF heeft na uitvoerig overleg met gebruikers een serie betaalbare, 
eenvoudig te gebruiken en voor de meeste uitlijnwerkzaamheden 
geschikte asuitlijnsystemen ontwikkeld. 

Nauwkeurigheid
Snelheid
Eenvoudig in gebruik

Nauwkeurigheid
Snelheid
Eenvoudig in gebruik

Nauwkeurigheid
Snelheid
Eenvoudig in gebruik

Samengevat is het duidelijk dat laseruitlijnsystemen sneller 
en eenvoudiger in het gebruik zijn dan meetklokken, dat ze 
nauwkeuriger zijn en geen speciale vaardigheden vereisen 
voor nagenoeg altijd nauwkeurige resultaten.

Welk laseruitlijnsysteem moet worden overwogen?
Stel voordat u de aankoop van een systeem gaat overwegen vast 
waaraan het systeem moet voldoen: wat voor machines moet u uitlijnen 
en welke uitlijnfuncties wenst u. Aankoop van een duur systeem dat aan 
vrijwel iedere behoefte voldoet kan een dure vergissing zijn, omdat de 
technici over voldoende vaardigheden voor het gebruik hiervan moeten 
beschikken. De meeste uitlijnwerkzaamheden bestaan uit bijvoorbeeld 
een horizontaal geplaatste elektromotor met een pomp of ventilator 
met een enkele koppeling. Voor dergelijke werkzaamheden heeft de 
technicus een systeem nodig dat snel maar vooral eenvoudig in het 
gebruik is en niet veel kennis en ervaring vereist voor het gebruik ervan.
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Snel, eenvoudig bedienbare laser-asuitlijnapparaat voor 
een zeer aantrekkelijk lage prijs.

De SKF TKSA 20 is een eenvoudig te bedienen laser-asuitlijnapparaat 
welke geen speciale training voor bediening vereist. Het asuitlijnproces 
wordt aanzienlijk eenvoudiger vergeleken met traditionele 
meetklokmethoden, omdat geen extra berekeningen nodig zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde correcties. De aantrekkelijk geprijsde TKSA 
20 betaalt zichzelf in korte tijd terug.

Het intuïtieve laser-asuitlijnapparaat maakt het opslaan 
en bewaren van resultaten mogelijk in de pc.

Dankzij de grafische interface is de SKF TKSA 40 intuïtief te bedienen. 
De TKSA 40 is niet alleen snel en eenvoudig in het gebruik, maar de 
uitlijnresultaten kunnen ook op een pc worden opgeslagen met behulp 
van een USB-kabel. Het asuitlijnproces is aanzienlijk eenvoudiger 
vergeleken met traditionele methoden. Volg de eenvoudige instructies 
op het scherm voor een nauwkeurige uitlijning.

TKSA 20 TKSA 40

    
Verkorte handleiding voor opstarten
Stelt de gebruiker in staat om snel vertrouwd te raken met het uitlijnproces. 
Volledige instructies in vele talen worden op cd geleverd.

Real-time waarden tijdens het uitlijnproces 
Gegeven tijdens het uitlijnproces, maken het uitvoeren van uitlijncorrecties snel 
en eenvoudig.

Controle op losse voet 
Controleert of de machine gelijkmatig op alle voeten staat.
Een essentiële controle voor een goede asuitlijning.

Eenvoudige vooruitlijning 
De laserlijnen en schalen maken snelle vooruitlijning van machines met 
ernstige uitlijnfouten mogelijk.

Snelle plaatsing van de meetunit 
Met ingebouwde waterpassen.
Met elektronische inclinometer. – –

– –

Door de gebruiker te selecteren meeteenheden (mm of inch)

Tekstloze interface

Grafische interface met animaties –

Voorgedefinieerde en door de gebruiker instelbare tolerantietabellen
Aanzienlijke vereenvoudiging van de beoordeling van de uitlijning. –
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Uitlijning – Asuitlijnapparaat

Het draadloze laser-asuitlijnapparaat met ingebouwde 
uitlijnexpert.

De TKSA 60 is een zeer robuust draadloos laser-asuitlijnapparaat dat kan 
worden gebruikt in veeleisende omgevingen. Het systeem biedt directe 
expertise met een geïntegreerd stapsgewijs uitlijnproces, van de 
voorbereiding, inspectie en evaluatie tot de correctie, rapportage en 
analyse. Het systeem is ontwikkeld op basis van de meest actuele 
uitlijnkennis en de tientallen jaren ervaring die SKF heeft op het gebied 
van rotating equipment.

Het geavanceerde laser-asuitlijnapparaat dat uw 
uitlijnkennis verder vergroot.

Met het oog op een effectieve machine-uitlijning vormt de meting 
slechts 5% van het proces. Gebruikers worden vaak met problemen 
geconfronteerd doordat zij enkele belangrijke uitlijnstappen – soms 
onbewust - overslaan. Het TKSA 80 systeem bevat een volledig 
ingebouwd uitlijnproces waarmee de uitlijnkennis van gebruikers over 
hun rotating equipment wordt vergroot. Het programma begeleidt 
gebruikers vanaf de voorbereiding en evaluatie helemaal tot aan de 
correctie en uiteindelijke rapportage van het resultaat. Met een 7 inch 
kleurenscherm kan de TKSA 80 worden gebruikt voor grote opdrachten 
op het gebied van machinetrein-uitlijning. Het systeem bevat een unieke 
database waarin instellingsgegevens voor toekomstig gebruik, visuele 
inspecties op olielekkage, het oliepeil, de status van funderingsbouten 
en tekenen van slijtage kunnen worden opgeslagen.

TKSA 60 TKSA 80

    

Opslag van instellingsgegevens voor toekomstig gebruik
Uitlijninstellingen en -resultaten kunnen worden opgeslagen in het interne 
geheugen van het systeem.

–

Ingebouwde draadloze technologie – –

Horizontale en verticale uitlijning – –

Wisselen van weergave
Afbeeldingen kunnen van de ene zijde van de machine naar de andere worden 
gewisseld, conform de positie van de gebruiker. – –

Indicator voor energiezuinigheid
Geef het geschatte extra energieverbruik wegens uitlijnfouten aan. – –

Machinetrein-uitlijning
Maximaal 5 machines in een lijn. – – –

Uitloopcontrole 
Het systeem herinnert gebruikers eraan dat zij een eenvoudige meting moeten 
uitvoeren om gebogen assen te vinden. – – –

Pc-aansluiting (USB) 
Uitlijninstellingen en -resultaten kunnen via een USB-kabel worden 
gedownload naar een pc.

–

Snelle/volledige sjabloon (database) 
Snel- machinedetails en het oproepen van eerdere meetresultaten. Volledig- zelfde 
als Snel + aanvullende uitlijnparameters en kleurcodering voor machinetreinen. – snel snel volledig

LCD-scherm monochroom monochroom kleur kleur
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Technische gegevens
Aanduiding TKSA 20 TKSA 40
Toepassingen Horizontale uitlijning van enkele koppeling; Controle op losse voet. Horizontale uitlijning van enkele koppeling; Controle op losse voet; 

Tolerantiecontrole; Opslag van resultaten.

Meetunits
Materiaal behuizing ABS-kunststof ABS-kunststof

Laserklasse 2 2

Max. laservermogen 1 mW 1 mW

Afstand tussen meetunits Maximum: 850 mm
Minimum: 70 mm

Maximum: 1000 mm 
Minimum: 70 mm

Type detectors Eenassig PSD, 8,5 x 0,9 mm Eenassig PSD, 8,5 x 0,9 mm

Connectiviteit Kabel, lengte 1,6 m Kabel, lengte 1,6 m

Stang/bevestigingsbalk 2 van 150 mm 2 van 150 mm

Beschermingsklasse IP 40 IP 40

Type batterij – –

Afmetingen 87 x 79 x 39 mm 87 x 79 x 39 mm

Gewicht 210 g 210 g

Display unit
Materiaal behuizing ABS-kunststof ABS-kunststof

Type scherm LCD 35 x 48 mm 10 cm monochroom scherm met achtergrondverlichting

Beschermingsklasse IP 40 IP 40

Valtest n.v.t. n.v.t.

Type batterij 2 x 1,5 V LR14 Alkaline 3 x 1,5 V LR14 Alkaline

Bedrijfsduur 20 uur continu 20 uur continu 

Pc-aansluiting n.v.t. USB

Schermresolutie 0,01 mm 0,01 mm

Afmetingen 215 x 83 x 38 mm 210 x 110 x 50 mm

Gewicht 300 g 650 g 

Compleet systeem
Inhoud Display-unit (inclusief batterijen); 2 meetunits met waterpassen; 

2 mechanische asbevestigingen; 2 borgkettingen met 
bevestigingspen; Rolmaat; Verkorte handleiding; CD met 
gebruiksaanwijzing, Instructievideo en uitlijnrapporten; 
Kalibratiecertificaat 2 jaar geldig; Draagkoffer.

Display-unit (inclusief batterijen); 2 meetunits met waterpassen; 
2 mechanische asbevestigingen; 2 borgkettingen met 
bevestigingspen; Rolmaat; USB-kabel; Verkorte handleiding; 
Kalibratiecertificaat 2 jaar geldig; CD met gebruiksaanwijzing en 
instructievideo; Draagkoffer.

Downloaden naar pc n.v.t. USB

Opslaggeheugen n.v.t. 100 uitlijningen

Controle op losse voet Ja Ja

Controle van uitlijntolerantie Nee Ja

Door gebruiker te wijzigen 
tolerantiewaarden

Nee Ja

Asdiameter 30–500 mm 30–500 mm

Inclusief ketting voor asdiameters 30–150 mm 30–150 mm

Nauwkeurigheid van de meting <2%  ±0,01 mm <2%  ±0,01 mm

Temperatuurbereik 0 tot 40 °C 0 tot 40 °C

Bedrijfsvochtigheid <90% <90%

Afmetingen van de draagkoffer 390 x 310 x 147 mm 390 x 310 x 192 mm

Totaalgewicht (incl. draagkoffer) 3,6 kg 4,9 kg

Garantie 1 jaar 1 jaar 

Optionele onderdelen
Ketting voor asdiameters 150–500 mm 150–500 mm
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Uitlijning – Asuitlijnapparaat

Aanduiding TKSA 60 TKSA 80
Toepassingen Horizontale en verticale uitlijning; Door de gebruiker gedefinieerde 

uitlijntolerantie; Controle op losse voet; Verstikkingseenheid; 
Snelle sjabloon.

Horizontale en verticale uitlijning; Machinetrein-uitlijning; 
Uitlijntolerantie; Uitlijndoel; Controle op losse voet; Visuele inspectie; 
Verstikkingseenheid; Volledige sjabloon; Database.

Meetunits
Materiaal behuizing Chassis: aluminium

Zijkanten: PBT met glasvulling
Chassis: aluminium
Zijkanten: PBT met glasvulling

Laserklasse 2 2

Max. laservermogen 1 mW 1 mW

Afstand tussen meetunits Maximum: 10 m
n.v.t.

Maximum: 10 m
n.v.t.

Type detectors Lineaire CCD met lengte van 36 mm Lineaire CCD met lengte van 36 mm

Connectiviteit Industrieel draadloos netwerk met laag vermogen, voldoet aan 802.15.4 Industrieel draadloos netwerk met laag vermogen, voldoet aan 802.15.4

Stang/bevestigingsbalk 4 van 90 mm, 4 van 150 mm 
Kunnen worden gecombineerd om de lengte te vergroten 

4 van 90 mm, 4 van 150 mm
Kunnen worden gecombineerd om de lengte te vergroten

Beschermingsklasse IP 65 IP 65

Type batterij 2 x AA Alkaline of oplaadbare batterij 2 x AA Alkaline of oplaadbare batterij

Afmetingen 96 x 83 x 36 mm 96 x 83 x 36 mm

Gewicht 326 g 326 g

Display unit
Materiaal behuizing PC/ABS-kunststof PC/ABS-kunststof

Type scherm 10,9 cm diagonaal kleuren LCD-scherm. Zichtbaar bij daglicht 7 inch diagonaal kleuren LCD-scherm. Zichtbaar bij daglicht, 
met touchscreen

Beschermingsklasse IP 65 IP 65

Valtest 1,2 m volgens militaire norm 1,2 m volgens militaire norm

Type batterij Oplaadbare li-ion batterij en externe voeding Oplaadbare li-ion batterij en externe voeding

Bedrijfsduur 10 uur continu 10 uur continu

Pc-aansluiting USB USB

Schermresolutie 0,01 mm 0,01 mm

Afmetingen 234 x 132 x 48 mm 276 x 160 x 53 mm

Gewicht 680 g 1 060 g

Compleet systeem
Inhoud Display-unit (inclusief batterij); 2 meetunits; 2 mechanische 

asbevestigingen; 2 verstelbare kettingen met bevestigingspen; 
2 verlengkettingen; Stangen: 4 x 90 mm, 4 x 150 mm; USB-kabel; 
Oplader voor display-unit; Rolmaat; Schroevendraaier; Ronde 
profielstang; Verkorte handleiding; CD met gebruiksaanwijzing; 
Draagkoffer.

Display-unit (inclusief batterij); 2 meetunits; 2 mechanische 
asbevestigingen; 2 verstelbare kettingen met bevestigingspen; 
2 verlengkettingen; Stangen: 4 x 90 mm, 4 x 150 mm; USB-kabel; 
Oplader voor display-unit; Rolmaat; Schroevendraaier; Ronde 
profielstang; Verkorte handleiding; CD met gebruiksaanwijzing; 
Draagkoffer.

Downloaden naar pc USB USB

Opslaggeheugen 1 000 uitlijningen 1 000 uitlijningen

Controle op losse voet Met laser of handmatig Met laser of handmatig 

Controle van uitlijntolerantie Ja Ja

Door gebruiker te wijzigen 
tolerantiewaarden

Ja Ja

Asdiameter tot 300 mm tot 300 mm

Inclusief ketting voor asdiameters 30–300 mm 30–300 mm

Nauwkeurigheid van de meting Binnen ±10 µm Binnen ±10 µm

Temperatuurbereik –10 tot +50 °C –10 tot +50 °C

Bedrijfsvochtigheid <90% <90%

Afmetingen van de draagkoffer 534 x 427 x 207 mm 534 x 427 x 207 mm

Totaalgewicht (incl. draagkoffer) 7,3 kg 7,6 kg

Garantie 1 jaar 1 jaar 

Optionele onderdelen
Magnetische basis Voor assen >300 mm Voor assen >300 mm

Magnetische V-beugels Voor montage van de meetunits in kleinere ruimtes of voor assen met 
een grote diameter

Voor montage van de meetunits in kleinere ruimtes of voor assen 
met een grote diameter

Verlengbeugels Voor montage van de meetunits in kleinere ruimtes Voor montage van de meetunits in kleinere ruimtes
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TMAS 340

Vulplaatdikte (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00

Afmeting (mm) Aantal:

100 ™ 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10

125 ™ 125 20 20 20 20 20 20 20 20 10

TMAS 360

Vulplaatdikte (mm) 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00

Afmeting (mm) Aantal:

50 ™ 50 20 20 20 20 20 20

75 ™ 75 20 20 20 20 20 20

100 ™ 100 20 20 20 20 20 20

TMAS 510

Vulplaatdikte (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00

Afmeting (mm) Aantal:

50 ™ 50 20 20 20 20 20 20 20 20 10

75 ™ 75 20 20 20 20 20 20 20 20 10

100 ™ 100 20 20 20 20 20 20 20 20 10

TMAS 720

Vulplaatdikte (mm) 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00

Afmeting (mm) Aantal:

50 ™ 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20

75 ™ 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20

100 ™ 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20

125 ™ 125 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Nauwkeurige machineverplaatsing is essentieel in elk 
uitlijnproces. SKF vulplaten zijn gemaakt van roestvast 
staal en zijn leverbaar in vijf verschillende afmetingen, 
elk in tien verschillende diktes.

Roestvast staal • 
Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen • 
Nauwe toleranties • 
Geschikt voor hergebruik • 
Dikte duidelijk op iedere vulplaat aangegeven • 
Volledig ontbraamd • 
Voorgesneden vulplaten worden geleverd in verpakkingen • 
van 10 en complete sets zijn ook leverbaar

Voor nauwkeurige verticale machine uitlijning 

Voorgesneden Vulplaten TMAS serie

TMAS 360

TMAS 510

TMAS 720

TMAS 340
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Uitlijning – Voorgesneden vulplaten en instelbaar fundatie elem
ent

Ook aangeboden door SKF

De SKF Vibracon-elementen garanderen een eenvoudige 
en nauwkeurige fundering van machines. 

Deze elementen compenseren het hoekverschil tussen de machine 
en het basisframe zonder dure bewerking van het basisframe of 
extra werk voor het installeren van harsfunderingen. Het vermogen 
om scheefstelling op te vangen en de functie voor hoogteaanpassing 
zorgen er samen voor dat er in de machine geen ‘soft foot’ kan 
ontstaan, wat resulteert in een aanzienlijke verhoging van de 
levensduur van de apparatuur. Voor meer informatie, raadpleeg 
onze brochure 6686 EN of surf naar: skfmachinesupport.com. 

Universeel instelbaar fundatie element

SKF Vibracon

Aanduiding Aantal 
vulplaten 
per set

A

mm

B

mm

C

mm

Vulplaat-
dikte
mm

TMAS 50-005
TMAS 50-010
TMAS 50-020
TMAS 50-025
TMAS 50-040
TMAS 50-050
TMAS 50-070
TMAS 50-100
TMAS 50-200
TMAS 50-300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

50 
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

TMAS 100-005
TMAS 100-010
TMAS 100-020
TMAS 100-025
TMAS 100-040
TMAS 100-050
TMAS 100-070
TMAS 100-100
TMAS 100-200
TMAS 100-300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100 
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

TMAS 200-005
TMAS 200-010
TMAS 200-020
TMAS 200-025
TMAS 200-040
TMAS 200-050
TMAS 200-070
TMAS 200-100
TMAS 200-200
TMAS 200-300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

200 
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Aanduiding Aantal 
vulplaten 
per set

A

mm

B

mm

C

mm

Vulplaat-
dikte
mm

TMAS 75-005
TMAS 75-010
TMAS 75-020
TMAS 75-025
TMAS 75-040
TMAS 75-050
TMAS 75-070
TMAS 75-100
TMAS 75-200
TMAS 75-300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

75 
75
75
75
75
75
75
75
75
75

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

TMAS 125-005
TMAS 125-010
TMAS 125-020
TMAS 125-025
TMAS 125-040
TMAS 125-050
TMAS 125-070
TMAS 125-100
TMAS 125-200
TMAS 125-300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

125 
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
3,00

Technische gegevens – TMAS serie
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Één van de meest voorkomende redenen voor onverwacht uitvallen van 
riemaangedreven machines is scheefstelling van de schijf. Scheefstelling 
van de schijf kan slijtage van schijven en riemen en het niveau van geluid 
en trillingen verhogen, wat tot onverwachte machinestilstand kan leiden. 
Een ander gevolg van overmatige trillingen is een vroegtijdig uitval van het 
lager. Ook dit kan onverwachte machinestilstand veroorzaken.

Traditionele methoden voor riemuitlijning
Riemuitlijning wordt doorgaans zichtbaar uitgevoerd met een meetlat en/of 
een meetkoord. Een snelle, maar vaak onnauwkeurige methode. 

Lasermethoden voor riemuitlijning
Een lasertool voor riemuitlijning werkt veel sneller en veel preciezer dan 
de traditionele methodes. Met de riemuitlijnapparatuur kunnen ofwel de 
schijfvlakken of de schijfgroeven worden uitgelijnd. De meest doeltreffende 
uitlijning is deze van de groeven. 

Voordelen van een precieze uitlijning van schijf en riem:
Hogere levensduur van het lager • 
Grotere beschikbaarheid, efficiëntie en productiviteit van de machines • 
Minder slijtage van schijven en riemen• 
Minder wrijving en dus minder energieverbruik • 
Minder geluid en trillingen • 
Minder kosten voor het vervangen van onderdelen en uitval van machines• 

Parallelle scheefstelling en hoekscheefstelling 
meten met een lat of een stuk touw

Een correcte uitlijning betekent dat de 
groeven van de schijven uitgelijnd zijn 

Riemuitlijning

nA    Verticale hoekscheefstelling
nB    Parallelle scheefstelling
nC    Horizontale hoekscheefstelling
nD    Correcte uitlijning
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Uitlijning – Riem
uitlijnapparatuur

Snelle en nauwkeurige riemuitlijning

SKF Riemuitlijnapparatuur TMEB 2
De SKF TMEB 2 lijnt de riemschijven uit in de groeven. Deze tool bestaat uit 
slechts twee componenten – een laserzender en een laserontvanger – en kan 
vlot en eenvoudig worden bevestigd met V-geleiders en krachtige magneten. 
De driedimensionale doelzone op de ontvanger maakt een snelle detectie van 
elke verkeerde uitlijning mogelijk en geeft weer of het gaat om een horizontale, 
verticale of parallelle uitlijnfout of zelfs om een combinatie van al het voorgaande. 
Zo kan de gebruiker probleemloos de vereiste aanpassingen uitvoeren. 

Gemakkelijk te bedienen, vereist geen speciale opleiding • 
Nooit meer proberen tot het lukt: de laserpositie geeft de aard van de • 
scheefstelling aan voor een gemakkelijke en nauwkeurige afstelling 
Krachtige magneten voor een snelle en eenvoudige bevestiging• 
Vereenvoudigd uitlijnproces dankzij de driedimensionale ontvangzone• 
Vergemakkelijkt het gelijktijdig instellen van spanning en uitlijning• 
V-geleiders voor het gemakkelijk uitlijnen van een heel assortiment • 
V-riemschijven
Maximaal meetbereik van 6 meter• 
Speciale zijadapter beschikbaar voor het uitlijnen van schijven voor • 
tandriemen en ook van kettingwielen 

Aanduiding TMEB 2

Inhoud 1 laserunit
1 visuele opnemer
4 sets V-geleiders
Draagkoffer

Materiaal behuizing Aluminium

Lasertype Diode laser, klasse 2

Meetbereik 50 mm tot 6 000 mm

Bevestiging  Magnetisch

Meetnauwkeurigheid hoek Beter dan 0,2°

Meetnauwkeurigheid lineair Beter dan 0,5 mm

Afmetingen laserunit 70 ™ 74 ™ 61 mm

Afmetingen ontvangstunit 96 ™ 74 ™ 61 mm

Batterij type 2 ™ 1,5V LR03 (AAA) batterijen in laserunit

Levensduur batterij 20 uur bij continu gebruik

Gewicht 320 g

Gewicht ontvangstunit 270 g

Kalibratie certificaat Geldig voor twee jaar

Ook aangeboden door SKF

SKF Riemspanningmeter

SKF Riemfrequentiemeter

Voor bijkomende informatie, raadpleeg onze 
brochures 6804 EN (6702 EN) en 6479 EN 
of online op: www.skfptp.com.

Technische gegevens
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Conditiebewaking

Conditiebewaking is van essentieel belang voor een 
optimale bedrijfszekerheid van uw kritische machines

Onderhoudsconcept

Onderhoud bij defect
Onderhoud bij defect wordt uitgevoerd op machines die een defect 
vertonen en die u machinestilstand veroorzaken. Deze onderhouds- 
techniek brengt meestal kostbare bijkomende problemen met zich 
mee, zoals secundaire defecten, onvoorziene productiestilstanden 
en kostbare reparaties.

Predictief onderhoud
Conditionbewaking is de techniek die de toestand van machines 
in bedrijf vaststelt. Dit maakt reparatie van de probleemonderdelen 
mogelijk, voordat uitval optreedt. Condition Monitoring helpt 
onderhoudspersoneel niet alleen catastrofale uitval te verminderen, 
maar biedt ook de mogelijkheid om onderdelen op voorhand te 
bestellen, mankracht in te plannen en overige reparaties te 
plannen tijdens de stilstand.

Met Conditionbewaking wordt machine-analyse uitgevoerd op 
twee overlappende vormen; predictief en diagnostisch.

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud houdt in dat de machines op regelmatige 
tijdstippen aan een onderhoudsbeurt onderworpen worden, 
onafhankelijk van de toestand van de machine. 
Deze onderhoudsmethode is beter dan het onderhoud bij defect, 
maar leidt eveneens tot overbodige kosten door niet noodzakelijke 
vervanging van onderdelen en uurlonen.

Om zeker te zijn van een lange lagerlevensduur is het 
belangrijk om de conditie van machines en lagers tijdens 
bedrijf vast te stellen en indien mogelijk tijdig te herstellen. 
Goed predictief onderhoud zal zowel machinestilstand als 
de totale onderhoudskosten verminderen. 

Om de maximale lagerlevensduur te bereiken heeft SKF 
een serie meetinstrumenten ontwikkeld, die de kritische 
omgevingsfactoren analyseren, die van invloed zijn op de 
machine- en lagerprestatie.

Preventief onderhoud kan worden vergeleken met het onderhoud 
van een auto. Vaak wordt onnodig onderhoud uitgevoerd.

Conditiebewaking betekent dat men reparaties uitvoert enkel als 
het daadwerkelijk vereist is.

Vergelijking onderhoudskosten.
Het meest kostbare alternatief voor onderhoud.

Onderhouds-
kosten per jaar

Basis-
conditie

Correctie-
mogelijkheden

Onderhoud bij defect

Trillingsanalyse

Smeermiddelanalyse

Temperatuurwijzigingen

Gebruikersinspectie

Geluid

Foutenpotentieel

Tijd

Preventief

Predictief

Onderhoudsconcept

Augustus

Fout
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Met de SKF tools voor controle van de machineconditie kunnen een aantal 
eigenschappen worden gecheckt:

Visuele inspectie
Visuele inspectie van de toestand van een machine kan soms moeilijk 
zijn, bijvoorbeeld wanneer de machine volop draait of wanneer er binnen 
in de machine moet worden gekeken. Een stroboscoop is handig om de 
beweging van een machine visueel te bevriezen zodat ventilatorschoepen, 
koppelingen en riemaandrijvingen kunnen worden onderzocht zonder 
werkonderbrekingen. Om de interne delen van een machine te controleren, 
is het vaak nodig om deze uit elkaar te halen. Een endoscoop maakt het 
mogelijk om door te dringen tot de kern van het te onderzoeken deel met 
minimale demontage, waardoor tijd en geld kan worden gespaard. 

Toerenmeting
Machines worden doorgaans ontwikkeld om met een bepaalde toerental 
te werken. Bij een te laag of te hoog toerental kan het totaalproces in 
gevaar komen. Met een draagbare tachometer kan de rotatiesnelheid 
van een machine snel en eenvoudig worden gemeten.  

Temperatuur
Sinds het prille begin van het industriële tijdperk weten operators en 
monteurs dat abnormale temperaturen vaak duiden op een fout in de 
machine. Thermometers en andere instrumenten voor thermische 
beeldweergave kunnen nuttig zijn voor het opsporen en meten van 
deze hotspots en kunnen verdere analyse mogelijk maken.  

SKF heeft een hele reeks tools ontwikkeld om de basisconditie 
van een machine te controleren. Deze kunnen gebruikt worden 
in het ODR-programma (Operator Driven Reliability) en door 
de onderhoudsmonteurs. Het ODR-programma omvat een 
aantal onderhoudspraktijken die eigendom zijn van de 
operators en die door deze operators worden beheerd en 
uitgevoerd. De operators zijn vaak het best geplaatst voor 
de basisinspectie, omdat zij ook het best het eigen deel 
van de machine kennen. Zij merken doorgaans snel kleine 
veranderingen qua geluid of trillingen op, veranderingen die 
van geen betekenis zijn voor mensen zonder deze ervaring. 

Bijgevolg kunnen kleine defecten ook snel worden gecorrigeerd, 
aangezien de operator zelf eenvoudige aanpassingen en 
herstellingen kan uitvoeren. 

Ook de onderhoudsmonteurs hebben behoefte aan controle 
apparatuur voor de basisconditie. Wanneer bijvoorbeeld 
abnormale trillingen worden waargenomen of een operationele 
afwijking wordt gemeld door de operator, kan de monteur vaak 
door middel van  basisconditieapparatuur  de oorzaak hiervan 
achterhalen en deze dan verder evalueren.
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Toestand van het smeermiddel
Om lagers optimaal te houden, moet het smeermiddel in uitstekende 
conditie zijn. Door  de conditie van de olie of vet regelmatig te 
controleren, kan de storingstijd verminderd worden en de levensduur 
van de lagers aanzienlijk verlengd worden.

Trillingen
Abnormale trillingen zijn vaak het eerste teken van een mogelijke 
machinefout. Deze trillingen kunnen worden veroorzaakt door een 
onbalans, een verkeerde uitlijning, losheid van onderdelen of 
beschadigingen aan componenten in het lager van het aandrijfsysteem. 
Er zijn een aantal instrumenten en systemen voor trillingsanalyse die 
kunnen helpen bij het vaststellen van ernstige fouten in een vroeg 
stadium waardoor tijdig ingegrepen kan worden. 

Elektrische ontladingsstromen
Elektrische ontladingen of stroomdoorgangen resulteren uit het 
ontladen van de spanning van de motoras naar de aarding via het 
lager. De gevolgen hiervan zijn elektrische erosie en degradatie van 
het smeermiddel, waardoor uiteindelijk lagerdefecten gaan ontstaan. 
Met een detector voor elektrische ontladingen kan worden nagegaan 
of er stroomdoorgangen zijn en kan dan worden verholpen. 

Geluid 
Abnormale geluiden wijzen meestal op een fout in de machine. De monteur 
kan met een stethoscoop de plaats waar het geluid ontstaat nauwkeurig 
vaststellen en zo ook het probleem identificeren. Lekken in luchtdruksystemen 
zijn duur: ze laten niet alleen de energiekosten oplopen, maar leiden ook 
tot extra uitgaven voor het onderhoud van de luchtcompressor. Ultrasone 
lekdetectors kunnen helpen bij het efficiënt opsporen van lekken, waarna 
dan de nodige herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Extreem lawaai 
kan de oorzaak zijn van vermoeidheid bij de werknemer, kan leiden tot meer 
arbeidsongevallen en tot gehoorbeschadiging. Het geluidsniveau kan worden 
gemeten met een geluidsdrukmeter en afhankelijk van het resultaat kunnen 
correctieve maatregelen worden ingevoerd. 
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Thermometers

De SKF TMTP 200 is een gebruiksvriendelijke, duurzame zakthermometer. 
Het krachtige en soepele uiteinde van de sensor zorgt voor een ideaal contact-
punt met de oppervlakte en maakt het mogelijk om de temperatuur efficiënt te 
meten. Elke onderhoudsmonteur zou een dergelijke thermometerpen bij de 
hand moet hebben en daarom wordt deze geleverd in een handig zakje met 
riembevestiging voor bescherming en gebruikscomfort. 

Compact, ergonomisch design• 
Groot meetbereik: van –40 tot +200 °C • 
Temperatuurweergave mogelijk in °C of °F• 
Flexibele sensorpunt voor een beter contact met het oppervlak voor• 
een nauwkeurigere meeting
Stofdicht en waterbestendig, beschermingsklasse IP 65• 
Maximumtemperatuurfunctie voor het bijhouden van een temperatuurpiek• 
Automatische uitschakeling • 
Zeer laag energieverbruik• 

Nauwkeurige meting van de machinetemperatuur

SKF Universele Thermo Pen TMTP 200

Aanduiding TMTP 200
Temperatuurbereik –40 tot +200 °C

Elektronische nauwkeurigheid ≤0,5 °C

Resolutie 1 °C/°F

Sensor K–Type geïntegreerd

Display indicaties Temperatuur, °C of °F, maximum 
temperatuur, buiten bereik, verbroken 
sensorverbinding, batterijspanning laag

Batterij 3 ™ AAA Alkaline type IEC LR03

Levensduur batterij 4 000 uur

Uitschakeling Toets of automatisch na 5 minuten

IP waarde IP 65

Valbestendigheid 1 m

Afmetingen 163 ™ 50 ™ 21 mm

Gewicht 95 g

Technische gegevens
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Infrarood thermometers zijn draagbare, lichtgewicht instrumenten voor een veilige 
temperatuurmeting op afstand. Ze zijn zeer gebruikersvriendelijk; simpelweg richten, 
de trekker overhalen en de temperatuur wordt getoond op het scherm. Deze robuuste 
instrumenten zijn voorzien van scherm met achtergrondverlichting en laserstralen als 
richtmiddel. Ze zijn voorzien van een helder LED verlichting zodat het object ook in een 
slecht verlichte omgeving zichtbaar is.

TKTL 10
Een infrarood thermometer die essentieel is voor 
elke technicus  

Groot temperatuurbereik van –60 tot +625 °C; mogelijkheid• 
tot temperatuurmetingen van vele industriële toepassingen
Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige • 
temperatuuruitlezingen op een afstand mogelijk
Vastgesteld stralingsvermogen van 0,95; geschikt voor vele • 
toepassingen
Maximum temperatuur altijd getoond; helpt de werkelijke • 
hotspots te herkennen
Automatische uitschakeling; optimaliseert levensduur batterij• 

TKTL 20
Een infrarood en contactthermometer die diverse 
temperatuur metingsopties biedt 

Infrarode temperatuurbereik van –60 tot +625 °C• 
Contact temperatuurbereik van –64 tot +1 400 °C• 
Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige temperatuur-• 
uitlezingen op een afstand mogelijk 
Variabel stralingsvermogen tussen 0,1 en 1,0 te selecteren door • 
gebruiker; maakt het mogelijk om de meeste oppervlakte-
temperaturen te meten
Geleverd met temperatuursensor TMDT 2-30 (max. 900 °C); • 
geschikt voor vele directe contacttoepassingen
Kan worden gebruikt met elke SKF temperatuursensor • 
Veelvoud aan temperatuur meetmodi door gebruiker te selecteren • 
inclusief: maximum, minimum, gemiddeld, differentieel en sensor/
infrarood duaal scherm, scanfunctie
Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal • 
door gebruiker te selecteren
Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert • 
levensduur batterij
Geleverd in een stevige draagkoffer• 

e = 0,95

D:S = 16:1

e = 0,1–1,0

D:S = 16:1

SKF Infrarood Thermometers
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Breed infrarood temperatuurbereik van –60 tot +1 000 °C• 
Contact temperatuurbereik van –64 tot +1 400 °C• 
Duale laserstraal bepaalt de diameter van het te meten gebied; • 
helpt de gebruiker om het temperatuurmeetgebied precies aan 
te kunnen wijzen 
Afstand/plaatsratio van 50:1; maakt nauwkeurige meetuitlezingen op • 
grote afstand mogelijk of temperatuurmetingen van kleine gebieden
Variabel stralingsvermogen tussen 0,1 en 1,0 te selecteren door • 
gebruiker; maakt het mogelijk om de meeste oppervlakte-
temperaturen te meten
Geleverd met temperatuursensor TMDT 2-30 (max. 900 °C); • 
geschikt voor vele directe contacttoepassingen
Kan worden gebruikt met elke SKF temperatuursensor • 

Veelvoud aan temperatuur meetmodi door gebruiker te selecteren • 
inclusief: maximum, minimum, gemiddeld, differentieel en sensor/
infrarood duaal scherm, scanfunctie
Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal • 
door gebruiker te selecteren 
Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert • 
levensduur batterij
Geleverd in een stevige draagkoffer  • 

TKTL 30
Een infrarood en contact temperatuurthermometer met 
een breed meetbereik en duale laserstralen als richtmiddel  

e = 0,1–1,0

D:S = 50:1

Bij gebruik in de contactloze mode, de thermometer registreert de 
thermische energie dat een voorwerp uitstraalt met een infrarood 
detector. Wanneer men op een voorwerp richt, meet de infrarood 
thermometer de energie en produceert een signaal die de 
microprocessor omrekent en weergeeft op het verlichte display. 

De temperatuur van het voorwep wordt constant gemeten door 
de infrarood detector, dit geeft een snelle en nauwkeurige aflezing.
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Aanduiding TKTL 10 TKTL 20 TKTL 30

Temperatuurbereik met infrarood –60 tot +625 °C –60 tot +625 °C –60 tot +1 000 °C

Temperatuurbereik met sensor – –64 tot +1 400 °C –64 tot +1 400 °C

Meegeleverde sensor – TMDT 2-30, geschikt voor gebruik 
tot 900 °C

TMDT 2-30, geschikt voor gebruik 
tot 900 °C 

Omgevingsbeperkingen Werkt van 0 tot 50 °C
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Werkt van 0 tot 50 °C  
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Werkt van 0 tot 50 °C
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Opslag –20 tot +65 °C
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Opslag –20 tot +65 °C
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Opslag –20 tot +65 °C
10 tot 95% relatieve vochtigheid

Nauwkeurigheid Tobj = 0 tot 625 °C ±2% van aflezing 
of 2 °C (afhankelijk van wat groter is)

Tobj = 0 tot 635 °C ±2% van aflezing 
of 2 °C (afhankelijk van wat groter is)

±2% van aflezing of 2 °C 
(afhankelijk van wat groter is)

Reactietijd <1 000 ms <1 000 ms <1 000 ms

LCD weergaveresolutie 0,1 °C van –9,9 tot 199,9
anders 1 °C 

0,1 °C van –9,9 tot 199,9
anders 1 °C 

0,1 °C van –9,9 tot 199,9
anders 1 °C 

Afstand tot plaats 16:1 16:1 50:1

Spectrale reactie 8–14 µm 8–14 µm 8–14 µm

Variabel stralingsvermogen Vooringesteld 0,95 0,1–1,0 0,1–1,0

Door de gebruiker te selecteren 
display met achtergrondverlichting Nee, permanent aan Aan/Uit Aan/Uit

Door de gebruiker te selecteren 
laserwijzer Nee, permanent aan Aan/Uit Aan/Uit

Meetmodi Maximum temperatuur Max, min, gemiddeld, differentieel, 
sensor/IR duale temperatuurmodi

Max, min, gemiddeld, differentieel, 
sensor/IR duale temperatuurmodi

Alarmmodi – Hoog en laag alarmniveau met 
waarschuwingssignaal

Hoog en laag alarmniveau met 
waarschuwingssignaal

Laser Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Afmetingen 195 ™ 70 ™ 48 mm 195 ™ 70 ™ 48 mm 203 ™ 197 ™ 47 mm

Verpakking Kartonnen doos Stevige draagkoffer Stevige draagkoffer

Afmetingen koffer – 340 ™ 200 ™ 65 mm 340 ™ 200 ™ 65 mm

Gewicht 230 g Totaal (incl. koffer): 940 g
TKTL 20: 230 g

Totaal (incl. koffer): 1 080 g
TKTL 30: 370 g

Batterij 2 ¥ AAA Alkaline type IEC LR03 2 ™ AAA Alkaline type IEC LR03 2 ™  AAA Alkaline type IEC LR03

Gebruiksduur batterij 18 uur 180 uur met laser en 
achtergrondverlichting uit 

140 uur met laser en achtergrond-
verlichting uit. Anders 18 uur

Uitschakeling Automatisch na 15 seconden nadat 
trekker is losgelaten

IR methode automatisch na 60 
seconden nadat trekker is losgelaten
(60 minuten kan handmatig worden 
geselecteerd) Sensormodus schakelt 
automatisch uit na 12 minuten

IR methode automatisch na 60 
seconden nadat trekker is losgelaten 
(60 minuten kan handmatig worden 
geselecteerd) Sensormodus schakelt 
automatisch uit na 12 minuten

Probe K-type thermokoppel (NiCr/NiAl) acc. IEC 584 Klasse 1
Nauwkeurigheid ±1,5 °C tot 375 °C 

±0,4 % boven 375 °C

Handvat  110 mm lang

Kabel 1 000 mm spiraal kabel 
(excl. TMDT 2-31, -38, -39, 41)

Plug K–type mini–plug (1 260-K)

Technische gegevens

Technische gegevens – Thermokoppel sensoren
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peratuursensor

130
ø8

Alle sensoren kunnen zonder herkalibratie gebruikt worden met de SKF digitale thermometers TKTL 20 en TKTL 30.

130 
ø8

130
ø8

250

ø8

14

130
ø1,5

ø35 max.

ø3
130

1 000
ø1,5

1 500 

2,9 ™ 4,5

250
ø3

130
ø1,5

D ≥50 mm

1 500 

300 

10 metres

Aanduiding Beschrijving Max. 
temp.

Respons- 
tijd

TMDT 2-30 Standaard oppervlaktesensor
Voor harde oppervlakken, zoals lagers, lagerhuizen, motorblokken, 
ovenschilden, etc.

900 °C 2,3 sec.

TMDT 2-43 Oppervlaktesensor voor zwaar werk
Gelijk aan TMDT 2-30, maar voorzien van een met siliconen ingekapselde 
punt voor zware toepassingen. 

300 °C 3,0 sec.

TMDT 2-32 Geïsoleerde oppervlaktesensor
Voor harde oppervlakken waar elektrische bedrading kortsluiting kan 
veroorzaken, zoals elektromotoren, transformatoren, etc.

200 °C 2,3 sec.

TMDT 2-33 Rechthoekige oppervlaktesensor
Voor harde oppervlakken in zware toepassingen, zoals machineonderdelen, 
motoren, etc.

450 °C 8,0 sec.

TMDT 2-31 Magnetische oppervlaktesensor
Voor harde magnetische oppervlakken; het ontwerp van deze sensor en het 
lage gewicht minimaliseert thermische verliezen en voorziet in een 
nauwkeurige temperatuurmeting.

240 °C 7,0 sec.

TMDT 2-35 Sensor met scherpe punt
Kan eenvoudig ingebracht worden in semi-vaste materialen, zoals 
kunststof, vlees, asfalt, voedingswaren, diepgevroren producten, etc.

600 °C 12,0 sec.

TMDT 2-35/1.5 Sensor met scherpe punt
Gelijk aan TMDT 2-35, maar met dunnere schacht en snellere 
responstijd voor gebruik bij zachte stoffen.

600 °C 6,0 sec.

TMDT 2-36 Pijpklemsensor
Voor temperatuurmeting aan leidingen, kabels, etc. 
Voor diameter tot 35 mm.

200 °C 8,0 sec.

TMDT 2-38 Draadsensor
Dun, lichtgewicht, zeer snelle responstijd, geïsoleerd met fiberglas. 300 °C 5,0 sec.

TMDT 2-39 Draadsensor voor hoge temperaturen
Dun, lichtgewicht, snelle responstijd, keramisch geïsoleerd. 1 350 °C 6,0 sec.

TMDT 2-34 Gas- en vloeistofsensor
Flexibele schacht van roestvast staal voor vloeistoffen, oliën, zuren, etc. 
en bij hoge temperaturen, bijv. open vuur (niet voor gesmolten metalen).

1 100 °C 12,0 sec.

TMDT 2-34/1.5 Gas- en vloeistofsensor
Gelijk aan TMDT 2-34, maar met dunnere schacht en snellere responstijd. 
Zeer flexibel en uitermate geschikt voor temperatuurmetingen van gassen.

900 °C 6,0 sec.

TMDT 2-40 Rotatiesensor
Voor bewegende of roterende gladde oppervlakken. Vier kogellagers voorzien 
in een goed contact met de oppervlakken. Maximale snelheid 500 m/min.

200 °C 0,6 sec.

TMDT 2-41 Non-ferro sensor
Houder inclusief dompel-element voor gesmolten non-ferro metalen. 
Hoge weerstand tegen corrosie en oxidatie bij hoge temperaturen.

1 260 °C 30,0 sec.

TMDT 2-41A Dompel-element
Dompel-element voor vervanging van TMDT 2-41. 1 260 °C 30,0 sec.

TMDT 2-42 Omgevingstemperatuursensor  
Voor meting van omgevingstemperatuur.

TMDT 2-37 Verlengkabel
Voor alle K-type sensoren. Speciale lengtes beschikbaar op aanvraag.

SKF Temperatuursensor K-type TMDT 2 serie

Afmetingen (mm)

Voor gebruik met de SKF Infrarood Thermometers TKTL 20 en TKTL 30
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Digitale camera met uitgebreide mogelijkheden voor thermische beeldweergave

SKF Thermische Camera TKTI 10
De SKF thermische camera TKTI 10 is een uiterst gebruiksvriendelijke camera, die speciaal is 
ontworpen voor gebruik door onderhoudsmonteurs om lastige hotspots snel en eenvoudig 
zichtbaar te maken. Deze unieke thermische camera is zeer eenvoudig te bedienen. 
Hotspots worden snel herkend door de camera op het voorwerp te richten. Bovendien 
kunnen de beelden worden opgeslagen en geanalyseerd dankzij de geavanceerde functies voor 
thermische beeldweergave. De camera legt zowel digitale als thermische beelden vast, en deze 
kunnen worden gecombineerd zodat u het beeld eenvoudig kunt interpreteren en analyseren.  
Krachtige computersoftware voor analyse en rapportage wordt standaard meegeleverd, zodat 
u uitgebreide beeldanalyses kunt uitvoeren en professionele rapporten kunt produceren.

Compact, ergonomisch ontwerp en licht gewicht • 
Voor het vastleggen en weergeven van zowel digitale als thermische • 
beelden
Met functie voor het combineren van digitale en thermische beelden • 
voor eenvoudige interpretatie 
Beeld-in-Beeld: toont een zichtbare afbeelding met daarin een • 
centrale thermische afbeelding
Contactloze meettechniek maakt veilig meten op werkende • 
apparaten mogelijk
Laserpointer geeft het midden van het beeldbereik aan• 
Breed temperatuurmeetbereik van –10 tot +350 °C; geschikt • 
voor de meeste toepassingen, in het bijzonder voorspellende 
onderhoudsprogramma’s
Eenvoudig instelbaar akoestisch en visueel alarm voor hoge en • 
lage temperatuurwaarden
Beelden kunnen worden voorzien van gesproken en/of geschreven • 
tekst. Zeer nuttig als de beelden later worden bekeken, aangezien de 
relevante situatiegegevens van elk beeld kunnen worden opgeslagen
Isothermen, temperatuurgradiënten, gebiedsanalyses en twee door • 
de gebruiker te selecteren cursors kunnen worden getoond op het 
scherm van de camera, waardoor een geavanceerde beeldanalyse 
mogelijk is
Keuze uit 8 verschillende kleurenpaletten voor een duidelijk beeld• 
Handige temperatuurmeting in °C en °F• 
Helder 3,5” scherm met achtergrondverlichting en scherpe • 
beeldresolutie; liggend formaat voor een nog duidelijker beeld
Oplaadbare ingebouwde lithium-ionbatterij met een bedrijfstijd • 
van 6 uur 
Grote opslagcapaciteit: tot 1000 radiometrische en visuele beelden• 
Mogelijkheid om opeenvolgend 1000 thermische en visuele beelden • 
te nemen
Meertalige menu’s• 
Geavanceerde software voor thermische beeldbewerking en • 
rapportering meegeleverd 
Beschermingsklasse IP 54, geschikt voor industriële omgevingen• 
Afneembare handgreep• 
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Aanduiding TKTI 10

Prestaties

Temperatuurbereik –10 tot +350 °C

Gezichtsveld 20° ™ 20°

Spectraal bereik 8 tot 14 µm

Gevoeligheid ~0,3 °C bij 30 °C

Thermische detector / visuele camera 47 ™ 47 pixels (geïnterpoleerd tot 180 ™ 180) / 2 
Megapixel digitale camera

Emissiviteitscorrectie Te selecteren door gebruiker tussen 0,1 en 1,0 in 
stappen van 0,01 Emissiviteitstabel van gangbare 
oppervlakken, met ingebouwde 
compensatie voor gereflecteerde omgevings-
temperatuur

Nauwkeurigheid Hoogste waarde van ±2 ºC of ±2% bij uitlezing in °C

Beeldfrequentie 8 Hz

Scherpstelbereik 0,5 m tot oneindig

Beeldopslag Tot 2 000 beelden op de meegeleverde 
Micro SD-kaart

Display 3.5 in. kleuren LCD-scherm met LED backlight 
8 kleuren paletten 
Combinatie van thermische en visuele beelden

Laserpointer Ingebouwde laser klasse 2 

Voeding

Accu Lithium-ion oplaadbaar

Bedrijfsduur 6 uur bij continu bedrijf

Aansluiting op lichtnet Wisselstroomadapter meegeleverd

Mechanisch & Omgeving

Omgevingstemperatuur –5 tot +45 °C

Vochtigheidsgraad 10 tot 90% niet-condenserend 

Opslag –20 tot +60 °C

IP-waarde IP 54

Afmetingen  210 ™ 120 ™ 90 mm

Gewicht 0,70 kg

Software Geavanceerde beeldanalyse en rapportage software

Computervereisten PC met minimaal een 300 MHz processor, 
MS Windows XP, 128 MB RAM, 16 bits kleurweergave 
met 1024 ™ 768 resolutie

Set bevat  Thermische camera, afneembare handgreep, 
Micro SD-kaart (2 GB), USB-verbindingskabel, 
universele wisselstroomadapter (stekkers voor UK, 
USA, Europa & Australië),  draagkoffer, cd-rom met 
gebruiksaanwijzing en software, snelstartgids (Engels)

Met functie voor het combineren van 
digitale en thermische beelden voor 
eenvoudige interpretatie

Technische gegevens
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Gebruikersvriendelijke thermische camera maakt het inspecteren van machines eenvoudiger

SKF Thermische Camera TKTI 20
Onderhoudsmonteurs en ervaren thermografen kunnen snel en eenvoudig kritieke 
plekken detecteren met de gebruikersvriendelijke SKF Thermische Camera TKTI 20. 
Met een thermische detector van 160 ™ 120 pixels en een beeldcamera is de TKTI 20 
geschikt voor veel toepassingen in het onderhoud van mechanische en elektrische 
apparatuur. Door een breed temperatuurmeetbereik van –10 tot +250 °C en 
het zichtbaar maken van temperatuurverschillen van slechts 0,08 °C worden 
onderhoudsinspecties eenvoudiger en veiliger.

Een groot LCD-scherm geeft de thermische en visuele beelden of een 
combinatie van beide weer. Met de functie beeld-in-beeld worden 
gebieden die extra aandacht vereisen snel gelokaliseerd en de laserpointer 
geeft het betreffende object op het scherm weer. In slecht verlichte 
gebieden zorgt de LED-verlichting voor duidelijke beelden. Door zijn 
krachtig en robuust ontwerp en een door de gebruiker vervangbare 
accu voldoet de TKTI 20 aan veel behoeften van onderhoudsmonteurs.

Thermische en visuele beelden kunnen op verschillende niveaus • 
worden gecombineerd, ook in de beeld-in-beeld-functie
Visuele en hoorbare temperatuurlimiet alarmmeldingen kunnen • 
worden ingesteld, waardoor gebruik van de camera zonder toezicht, 
waarbij beelden bij alarmsituaties of met regelmatige tussenpozen 
worden opgeslagen, mogelijk wordt 
Automatische indicatie van warme en koude plekken • 
Vier verplaatsbare temperatuurindicatoren met afzonderlijk • 
in te stellen stralings- vermogen
Het temperatuurverschil tussen twee temperatuurindicatoren • 
kan op het scherm worden weergegeven
Beelden kunnen worden voorzien van gesproken en geschreven • 
commentaar voor latere beoordeling met behulp van de 
beeldenbrowser van de camera of door gebruikmaking van 
de software op een pc
Isothermen, temperatuurgradiënten en gebiedsanalyseframes • 
maken geavanceerde analyse van de situatie mogelijk
Tabellen voor het ingebouwde stralings- vermogen maken • 
het instellen van het stalingsvermogen eenvoudig
Acht verschillende selecteerbare kleurenpaletten voor eenvoudig • 
gebruik
Volledig radiometrische thermische en visuele beelden worden • 
op de bijgeleverde micro-SD kaart opgeslagen
Compleet geleverd met acculader, instructie-cd, geavanceerde • 
software voor het verwerken van thermische beelden en het 
opstellen van professionele rapportages

Thermische camera’s kunnen kritieke plekken snel en eenvoudig 
zichtbaar maken.
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Opmerking: afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie

Oververhit lager van de transportband

Losse kabelaansluiting

Beschadigde hittebestendige voering

Defecte zekering aansluiting

Ontbrekende isolatie

Aanduiding TKTI 20

Prestaties

Temperatuurbereik –10 tot +250 °C

Gezichtsveld 20 ™ 15°

Scherpstelling Handmatig

Radiometrie Vier verplaatsbare temperatuurmeetindicatoren die automatisch de 
temperatuurverschilmeting aangeven en automatisch op de warmste 
en koudste plaatsen blijven staan 

Gevoeligheid ~0,08 bij 23 °C omgevingstemperatuur en 30 °C lokale temperatuur

Thermische detector / 
visuele camera

160 ™ 120 ongekoelde microbolometer (geïnterpoleerd tot 320 x 240)/ 
3 megapixel digitale camera

Correctie van het 
stralingsvermogen

Door de gebruiker te selecteren tussen 0,1 en 1,0 in stappen van 0,01 
met compensatie van de gereflecteerde omgevingstemperatuur. 
U kunt afzonderlijke waarden voor het stralingsvermogen aan de vier 
meetindicatoren toewijzen 

Nauwkeurigheid Minder dan ±2 °C of ±2% van de aflezing in °C voor een 
omgevingstemperatuurbereik van –15 tot +45 °C

Beeldfrequentie 8 Hz

Beeldopslag  Maximaal 1000 beelden op de meegeleverde Micro-SD kaart

Display 3,5'' kleuren LCD-scherm met LED achtergrondverlichting. 
8 kleurenpaletten. Combinatie van thermische en visuele beelden.

Laserpointer Een ingebouwde klasse 2 laser wordt geleverd om de betreffende 
pixel aan te geven 

Voeding

Accu Lithium-ion oplaadbaar

Bedrijfsduur Maximaal 5 uur bij continu bedrijf

Aansluiting op lichtnet USB wisselstroomadapter meegeleverd

Mechanisch & omgeving

Behuizing Stootbestendige kunststof met gegoten zachte kunststof

Bedrijfstemperatuur –5 tot +50 °C

Vochtigheid 10 tot 90% niet-condenserend  

Opslagbereik –20 tot +70 °C

Beschermingsniveau IP 54

Afmetingen 210 ™ 120 ™ 90 mm

Montage In de hand en gemonteerd op een statief, 0,25 in. BSW. 

Test voor trilling, schokken, 
vallen MIL-PRF-288000F Class 2 section 4.5.5.3.1 / 4.5.5.4.1 / 4.5.5.4.2

Gewicht 0,80 kg

Software SKF Thermische Camera TKTI 20 suite: Geavanceerde software voor 
beeldanalyse en rapportage

Computervereisten PC met Windows XP, Vista of Windows 7

Set bevat Thermische camera TKTI 20, Micro-SD kaart (2GB), USB-
aansluitkabel, Universele USB wisselstroomadapter (UK, VS, Europese 
en Australische stekkers), Draagkoffer, CD met gebruiksinstructies en 
software, Kalibratiecertificaat en conformiteitsverklaring, Verkorte 
handleiding (Engels)

Technische gegevens
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Aanduiding TMRT 1
Display Omkeerbaar verticaal 5-cijferig LCD-display
Displayfuncties 180° omkeerbaar
Toerentalbereik Optische modus:

3 – 99,999 omw/min. 
(of equivalent in omw/sec)
Contactmodus:
Max. 50 000 omw/min gedurende 10 sec 
(of equivalent in omw/sec)

Lineair snelheidsbereik 0,30 – 1 500,0 m/min 
(of equivalent in seconden)

Meetmodi
Optisch omw/min omw/sec (ook Tellen en Tijd)
Via contactadapter omw/min en omw/sec, en rps, meter, 

yard, feet, per min. en per sec.
Tellen Totaal aantal omwentelingen, meter, feet, yard
Meten van tijd Interval in seconden tussen pulsen 

(omgekeerde waarde)
Mogelijkheid snelheidsbepaling Maximaal, minimaal of gemiddeld

Laseroptisch bereik 50–2 000 mm
Werkingshoek ±80°

Uiterste nauwkeurigheid gekoppeld aan veelzijdige meetmogelijkheden

SKF Multifunctionele Laser- en Contacttachometer TMRT 1
De SKF TMRT 1 is een gebruiksvriendelijke en nauwkeurig werkende tachometer die door 
middel van laser of contact de rotatie en lineaire snelheid meet. Dit meetinstrument is 
voorzien van een laser- en contactadapter en laat toe om in vijf verschillende manieren 
uitstekende snelheidsmetingen uit te voeren. 

Keuzemogelijkheden voor meting:• 
omw/min, omw/s, m, ft of yds per minuut of seconde,  –
telling van lengte of omwenteling, of  –
tijdsinterval –

Het grote toerenbereik en de verschillende meetmethoden maken de • 
TMRT serie geschikt voor snelheidsmetingen in tal van toepassingen 
Het grote hoekbereik van ±80° ten opzichte van het object • 
vergemakkelijkt metingen op plaatsen die moeilijk in een 
rechte lijn te bereiken zijn
Optisch lasersysteem voor het snel en eenvoudig meten op veilige • 
afstand van een draaiende machine
Het grote omkeerbare LCD-display is gemakkelijk afleesbaar, • 
ook als het toestel omgekeerd in de machine wordt gehouden 
Compacte vormgeving; toestel met één hand te bedienen • 
Geleverd in draagkoffer voor bescherming en draagbaarheid • 
De TMRT 1 kan ook worden uitgerust met een lasersensor • 
met afstandsbediening, die als optie verkrijgbaar is

Lichtbron Klasse 2 laserdiode
Nauwkeurigheid, alleen 
snelheidsmodi 0,01%, ±1 cijfer
Mogelijkheden 
resolutiebereik

Volledig automatisch bereik tot 0,001 cijfer of 
±1 cijfer vast, selecteerbaar door gebruiker

Doel-indicator Ja
Indicator ‘batterij bijna leeg’ Ja
Geheugenmogelijkheden Laatste waarde blijft 1 minuut afleesbaar. 

Programma-instellingen worden in geheugen 
opgeslagen na automatisch uitschakelen.

Automatisch uitschakelen Na 1 minuut
Contactadapter Bijgeleverd compleet met kegel omw/min 

en verwijderbaar metrisch wiel
Batterij type 4 ™ AAA alkaline batterijen type IEC LR03
Afmetingen van de unit 213 ™ 40 ™ 39 mm
Gewicht van de unit 170 g
Afmetingen koffer 238 ™ 49 ™ 102 mm
Totaalgewicht (incl. koffer) 355 g
Accessoires (optioneel) TMRT 1-56: Laser remote sensor

TMRT 1-60:  Beugel voor lasersensor 
op afstand

Technische gegevens
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Basis Conditiebew
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ultifunctionele laser en detectorpen voor elektrische stroom
doorgang 

Aanduiding TKED 1

Stroomvoorziening 4,5 V
3 ™ AAA batterijen (LR03, AM4)

Tijdscontrole:

– voorinstellingen 10 of 30 seconden

– systeem gekozen waarde oneindig

Bedrijfs- en 
opslagtemperatuur

0 tot 50 °C
–20 tot +70 °C

IP niveau IP 55

Display LCD aantal elektrische ontladingen: 
0 tot 99999
Display verlichting en indicatie lege batterij

Afmetingen koffer (b x d x h) 255 ™ 210 ™ 60 mm 

Totaal gewicht koffer en 
inhoud 0,4 kg

De SKF Detectorpen is een handzaam instrument, eenvoudig in gebruik, voor het opsporen van elektrische 
stroomdoorgang in lagers van elektromotoren. Elektrische stroomdoorgang is een gevolg van spanningen 
die door het lager naar aarding lopen. Stroomdoorgang veroorzaakt een ribbelpatroon in de loopbanen 
van het lager en een achteruitgang van je smering  met als gevolg vroegtijdige lageruitval.

Unieke, betrouwbare en veilige manier om elektrische stroomdoorgang op te sporen 
in lagers van elektromotoren

SKF Detectorpen voor Elektrische Stroomdoorgang TKED 1

Electromotoren zijn meer kwetsbaar voor stroomdoorgang wanneer 
deze frequentiegeregeld zijn. Het toepassen van de Detectorpen in het 
predictieve onderhoudsprogramma kan u helpen om het lager te 
detecteren wat onderhevig is aan stroomdoorgang waardoor u een 
ongeplande machinestop kunt voorkomen.

De meting kan veilig gebeuren want het toestel komt niet in contact • 
met de motor
SKF technologie* • 
Geen speciale opleiding vereist• 
Geschikt voor opsporing van elektrische stroomdoorgangen op een • 
tijdsbasis van 10 seconden, 30 seconden of oneindig
LED backlit display, maakt gebruik in donkere omgeving mogelijk• 
IP 55 kan worden gebruikt in de meeste industriële omgevingen• 
Standaard geleverd met batterijen, een reserve-antenne en taalvrije • 
gebruiksaanwijzing in een draagkoffer

* Patent aangevraagd

Technische gegevens

Achteruitgang van de 
smering, veroorzaakt door 
stroomdoorgang

Ribbelpatroon in de 
loopbanen is kenmerkend 
voor stroomdoorgang
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Eenvoudige, rendabele inspectie in een flits

SKF Stroboscopen TKRS-serie
De SKF Stroboscopen TKRS 10 en TKRS 20 zijn draagbare, compacte en eenvoudig 
te gebruiken stroboscopen waarmee de beweging van roterende of zuigermachines 
lijkt te bevriezen. Zij maken inspectie van ventilatorbladen, koppelingen, tandwielen, 
werktuigmachines en aandrijfriemen mogelijk terwijl deze in bedrijf zijn. TKRS stroboscopen 
zijn nuttig voor ODR-programma’s en onmisbaar voor onderhoudsmonteurs. 

TKRS 10
Flitssnelheden van maximaal 12 500 flitsen per minuut maken • 
talloze toepassingen mogelijk
Eenvoudig af te lezen LCD-display• 
De Xenon flitsbuis gaat minimaal 100 miljoen flitsen mee• 
Geleverd met een extra flitsbuis voor minimale stilstandtijd van • 
het instrument
De oplaadbare accu biedt maximaal 2,5 uur gebruik voor • 
opnieuw opladen

TKRS 20
Door de energiezuinige LED-lamp kan de oplaadbare accu standaard • 
minimaal twaalf uur werken
Heldere en krachtige flitsen verlichten het doel goed op afstand • 
met een gericht zichtgebied, waardoor het instrument ideaal is 
voor gebruik buiten
Flitssnelheden van maximaal 300 000 flitsen per minuut maken • 
toepassingen met grote snelheden mogelijk. De krachtige lampfunctie 
is nuttig bij routine-inspecties
Een op afstand bestuurbare lasersensor is ingebouwd, waardoor • 
de flitssnelheid eenvoudig kan worden bestuurd. Hierdoor kan de 
stroboscoop ook als tachometer worden gebruikt
Het eenvoudig af te lezen LCD-display toont de gebruikersinstellingen • 
en maakt het snel opvragen van de tien door de gebruiker in het 
geheugen programmeerbare flitssnelheden mogelijk
Met de optionele kabel TKRS C1 kan de TKRS 20 op een SKF Microlog • 
worden aangesloten

De TKRS serie heeft de volgende kenmerken:
Door de ergonomische besturing kan de flitssnelheid in een • 
paar seconden worden ingesteld
Met de faseomschakelfunctie kan het betreffende object in de • 
juiste positie voor inspectie worden gedraaid. Dit is vooral nuttig 
bij inspectie van tandwielen en ventilatorbladen
Voor eenvoudig gebruik gedurende langere perioden zijn de • 
instrumenten voorzien van een schroefdraad voor plaatsing 
op een driepoot
Geleverd in een stevige draagkoffer met universele lader• 
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Aanduiding TKRS 10 TKRS 20

Flitssnelheid 40 tot 12 500 flitsen per minuut (f/min.) 30 tot 300 000 flitsen per minuut (f/min.)

Flitssnelheid van de optische sensor Niet van toepassing 30 tot 100 000 f/min.

Nauwkeurigheid van de flitssnelheid ±0,5 f/min. of ±0,01% van de aflezing, 
afhankelijk van welke waarde hoger is

±1 f/min. of ±0,01% van de aflezing, 
afhankelijk van welke waarde hoger is

Flitsinstellingen en schermresolutie 100 tot 9.999 f/min.; 0,1 f/min.,
10 000 tot 12 500 f/min.; 1 f/min.

30 tot 9.999 f/min.; 0,1 f/min.,
10 000 tot 300 000 f/min.; 1 f/min.

Tachometerbereik 40 tot 59 000 omw/min. 30 tot 300 000 omw/min.

Nauwkeurigheid tachometer ±0,5 omw/min. of ± 0,01% van de aflezing, 
afhankelijk van welke waarde hoger is

±0,5 omw/min. of ± 0,01% van de aflezing, 
afhankelijk van welke waarde hoger is

Flitsbron Xenon buis: 10 W LED

Duur van de flits 9–15 µs 0,1°–5°

Lichtsterkte 154 mJ per flits 1 600 lux bij 6 000 f/min. bij 0,2 m 

Type accu NiMH, oplaadbaar en uitneembaar NiMH, oplaadbaar en uitneembaar

Laadtijd accu 2–4 uur 2–4 uur

Bedrijfstijd per lading 2,5 uur bij 1 600 f/min.,
1,25 uur bij 3 200 f/min.

12 uur standaardgebruik
6 uur met optische sensor

Wisselstroomtoevoer acculader 100–240 V AC, 50/60 Hz 100–240 V AC, 50/60 Hz

Display 8 tekens op LCD-scherm met 2 regels, alfanumeriek 8 tekens op LCD-scherm met 2 regels, 
alfanumeriek

Bijwerking weergave constant constant

Besturingselementen Aan/uit, ™2, ™1/2, faseomschakeling, 
externe besturing

Aan/uit, ™2, ™1/2, faseomschakeling, 
externe besturing, pulslengte en geheugen

Toevoer externe besturing 0–5 V TTL type via stereoaansluiting 0–5 V TTL type via stereoaansluiting

EXTL. trigger voor flitsvertraging Max. 5 µs Max. 5 µs

Kloksignaal 0–5 V TTL Type signaal via stereoaansluiting Type signaal via stereoaansluiting

Gewicht 650 g 600 g 

Bedrijfstemperatuur 10 tot 40 °C 10 tot 40 °C 

Opslagtemperatuur –20 tot +45 °C –20 tot +45 °C

Technische gegevens
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Snelle en eenvoudige inspectie met videofunctie

SKF Endoscoop TKES 1S
De SKF Endoscoop TKES 1 is een compact handzaam instrument die het de gebruiker mogelijk 
maakt om toepassingen te bekijken in beperkte ruimtes, die normaliter niet met het blote oog 
kunnen worden waargenomen. De display met een 3.5” TFT LCD scherm heeft de capaciteit 
voor het bekijken, opslaan en doorsturen naar een pc om deze later te bekijken. 

De flexibele slang maakt gebruik van een miniatuur camera, voorzien 
van een krachtige variabel LED lichtstraal, die de schermafbeelding 
biedt. De  TKES 1 kan worden gebruikt als een eerstelijns inspectie-
gereedschap en bespaart tijd en geld door het verminderen van 
demontage van onderdelen voor inspectie.

Compacte, handzame endoscoop dus goed draagbaar• 
Geavanceerde hoge kwaliteit optiek geeft een uitstekend full screen • 
beeld en goede resolutie in vergelijking met andere typen endoscopen
De 3.5” extra-grote breedbeeldhoek en duidelijke TFT monitor, • 
beschermd door olie en krasbestendig glas maakt het mogelijk foto’s 
en video’s eenvoudig te bekijken en ondersteunt beeldinterpretatie
Volledig flexibele 1 meter slang met een smal uiteinde (5,5 mm) biedt • 
eenvoudige toegang tot de meeste toepassingen
De 1 GB SD geheugenkaart biedt opslag aan 30 000 foto’s of 4-5 uur • 
video. Dit is meer dan voldoende voor de meeste gebruikers.
Foto’s en video’s kunnen met behulp van de meegeleverde USB • 
kabel worden overgezet op uw PC, waarbij geen speciale software 
is vereist.
Ingebouwde traploze instelbare LED belichting voorkomt over- of • 
onderbelichting van het doel
Waterbestendige flexibele slang kan worden gebruikt in vochtige • 
toepassingen 
67° gezichtsveld biedt een uitstekend beeldbereik voor toepassingen • 
met beperkte toegankelijkheid
Geleverd met beeldadapter voor het haaks cq. loodrecht bekijken • 
van het doel
Meertalig menu op de display unit• 
Geleverd compleet met alle noodzakelijke kabels, universele oplader • 
en draagkoffer
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Aanduiding TKES 1S

Slang en lichtbron

Beeldsensor CMOS Image Sensor

Resolutie (H ™ V)
– dynamisch
– statisch

320 ™ 240 pixels
640 ™ 480 pixels

Afmeting uiteinde (slang) diameter 5,5 mm

Lengte slang 1 m

Gezichtsveld (FOV) 67° 

Diepte van het veld (DOF) 1,5–10 cm

Lichtbron 4 wit LED (0–275 Lux/4 cm)

Bedrijfstemperatuur sensor –20 tot +70 °C

IP niveau IP 57

Display

Power 5 V DC

Display 3.5” TFT LCD Monitor 320 ™ 240 pixels

Interface Mini USB 1.1 / AV out / AV in

Batterij Oplaadbare Li-Polymer batterij (3,7 V) 
4 uur bedrijf na 2 uur opladen 

Video out formaat NTSC en PAL

Opnamemedium SD kaart 1 GB meegeleverd – opslagcapaciteit 
±30 000 foto’s, of 4–5 uur video. 
(SD kaarten tot 2 GB kunnen worden gebruikt)

Still afbeelding/video opnameformaat  JPEG   (640 ™ 480 pixels)
ASF     (320 ™ 240 pixels)

Temperatuurbereik
Bedrijfstemperatuur
Batterijopladen

–20 tot +60 °C
0 tot 40 °C

Functies Snapshot, video opname, afbeeldingen en video 
terugkijken op LCD scherm, TV Out, overzetting 
van afbeelding en video van SD kaart naar PC

Gewicht en afmetingen (complete koffer) 2,8 kg
44 ™ 32 ™ 8 cm

Foto’s en video’s kunnen met behulp van 
de meegeleverde USB kabel worden 
overgezet op uw pc.

Technische gegevens
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Eenvoudig vaststellen van lager- en machinegeluid 

SKF Elektronische stethoscoop TMST 3

Gebruiksvriendelijk, geen speciale opleiding vereist• 
Door het lichtgewicht ergonomische design gemakkelijk met • 
één hand te bedienen
Uitstekende geluidskwaliteit voor betrouwbare vaststelling • 
van de mogelijke oorzaak van het storingsgeluid
Hoofdtelefoon biedt prima geluidskwaliteit, zelfs in lawaaierige • 
omgeving
Demonstratie-cd en uitgang voor analoge opname vereenvoudigen • 
analyse en vergelijking
Twee sensoren, 70 en 220 mm, maken nagenoeg overal bereik • 
mogelijk
Regelbare digitale volumecontrole tot 32 niveaus voor het • 
gewenste volume

De SKF TMST 3 is een hoogwaardig instrument dat door detectie van machinegeluid 
in staat is storingen vast te stellen in  machineonderdelen. De TMST 3 bevat een 
hoofdtelefoon, twee sensors van verschillende lengte (70 en 220 mm) en een 
demonstratie-cd met de meest voorkomende probleemgeluiden bij machines. 
Het geheel wordt geleverd in een stevige draagkoffer.

Aanduiding TMST 3

Frequentiebereik 30 Hz–15 kHz

Bedrijfstemperaturen –10 tot +45 °C

Uitgangsvolume Regelbaar in 32 niveaus

Led-indicator Aan/uit
Geluidsvolume
Batterijspanningsindicatie

Maximum recorder uitgang 250 mV

Hoofdtelefoon 48 Ohm (met oorbeschermers)

Automatische uitschakeling Ja, na 2 min

Batterij 4 ™ AAA Alkaline type IEC LR03 (inbegrepen)

Batterijlevensduur 30 uur (bij continu gebruik)

Afmetingen 220 ™ 40 ™ 40 mm

Sensor lengte 70 en 220 mm

Gewicht
Totaal gewicht
Instrument
Hoofdtelefoon

1 560 g
162 g
250 g

Technische gegevens
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Aanduiding TMSP 1

Frequentiebereik 31,5 Hz tot 8 KHz

Meetniveaubereik 30 tot 130 dB

Scherm LCD

Digitale weergave 4 cijfers, Resolutie: 0,1 dB
Weergave update: 0,5 s

Analoge weergave Staafdiagram 50 segmenten 
Resolutie: 1 dB, Weergave update: 100 ms

Tijdsweging Snel (125 ms), Traag (1 s)

Niveaubereik Lo = 30~80 dB, Med = 50~100 dB, 
Hi = 80~130 dB, Auto = 30~130 dB

Nauwkeurigheid ±1,5 dB (ref 94 dB bij 1 KHz)

Conformiteit Conform IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 
voor geluidsdrukmeters

Dynamisch bereik 50 dB 

Stroomvoorziening 9 V Alkaline type IEC 6LR61

Gebruiksduur batterij 50 uur (met alkalinebatterij)

Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C

Bedrijfsvochtigheid 10 tot 90% relatieve vochtigheid

Bedrijfshoogte Tot 2 000 m boven zeeniveau

Afmetingen 275 ™ 64 ™ 30 mm

Afmetingen koffer 310 ™ 165 ™ 73 mm

Gewicht 285 g batterij inbegrepen

Totaal gewicht (incl. koffer) 730 g

De SKF TMSP 1 is een kwalitatief hoogwaardig handzaam instrument om het geluids-
niveau te meten in decibels. Het omgevingsgeluid wordt opgepikt door de microfoon 
en dan verwerkt door het apparaat. Het omgevingsgeluid kan zowel kwantitatief als 
kwalitatief worden gecontroleerd. De SKF geluidsdrukmeter TMSP 1 wordt geleverd in 
een draagkoffer met windscherm, kalibratie schroevendraaier, contactbus voor externe 
outputs en een alkalinebatterij.

Gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te bedienen, geen speciale • 
opleiding nodig
dBA en dBC schaalwegingen om zowel het algemene geluids-• 
niveau als de laagfrequentiegeluiden te meten, en dus geschikt 
voor de meeste toepassingen 
Snelle en langzame tijdwegingselectie voor normale metingen of • 
metingen van het gemiddelde niveau van schommelend geluid 
Vier verschillende meetschalen die geschikt zijn voor bijna alle • 
mogelijke gevallen
Achtergrondverlichting te kiezen door de gebruiker voor gebruik• 
in slecht verlichte omgevingen
LCD-display met vier cijfers en met weergave van zowel cijfers • 
als staafdiagrammen
Max. en min. functie voor piekmetingen• 
Montage op driepoot is mogelijk voor gebruik wanneer het • 
instrument lange tijd in dezelfde positie moet blijven staan

Eenvoudige geluidsniveaumeting 

SKF Geluidsdrukmeter TMSP 1

Technische gegevens
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Aanduiding TMSU 1

Versterker 7 niveaus: 20, 30, 40, 50, 60, 70 en 80 dB

Ultrasoon sensor 19 mm diameter, 
centrale frequentie van 40 kHz

Gedetecteerde frequenties 38,4 kHz, ±2 kHz (–3 dB)

Vermogen 2 ™ AA alkaline batterijen, 1,5 V
Gebruik van oplaadbare batterijen is 
ook mogelijk

Gebruiksduur batterij Circa 20 uur

Afmetingen Behuizing: 170 ™ 42 ™ 31 mm
Lengte flexibele buis: 400 mm

Gewicht 412 g (incl. batterijen)

Bedrijfstemperatuurbereik –10 tot +50 °C

Snel en eenvoudig opsporen van lekken in persluchtsystemen

SKF Ultrasoon Lekdetector TMSU 1
De SKF TMSU 1 is een kwalitatief hoogwaardig, gebruiksvriendelijk, gevoelig instrument 
dat luchtlekken ultrasoon kan opsporen. Lekken worden veroorzaakt door een gas, dat 
stroomt van een omgeving met een hoge druk naar een omgeving met een lage druk, 
en daardoor turbulentie veroorzaakt. De turbulentie genereert hoogfrequentiegeluiden 
(zogenaamde ultrasone geluidsgolven) die kunnen worden opgespoord door de TMSU 1. 
Dit instrument kan snel en eenvoudig door de operator naar het luidste punt worden 
geleid en helpt zo bij het opsporen van de plaats van het lek.

SKF TMSU 1 bevat een ultrasoon detector, koptelefoon, rubberen 
neusstuk en batterijen, allemaal geleverd in een stevige draagkoffer.

Licht en compact ontwerp zodat het toestel gemakkelijk met één • 
hand kan worden bediend 
Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te bedienen, geen speciale • 
opleiding nodig
Door luchtlekken te herkennen en te dichten, wordt het • 
energieverbruik sterk verminderd
Ook toegang mogelijk tot kleine ruimtes dankzij de flexibele buis• 
Hoofdtelefoon met optimale geluidskwaliteit, zelfs in zeer lawaaierige • 
omgevingen; kan dus ook dienen als gehoorbescherming
Breed bedrijfstemperatuurbereik• 

Opmerking: De TMSU 1 heeft geen ATEX goedkeuring

Technische gegevens
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Analysis power without complexity

SKF MicroVibe P-kit CMVL 3860-ML
Veelzijdig en gebruiksvriendelijk zakinstrument voor het eenvoudig evalueren van 
de machinetoestand en het snel analyseren van problemen. Deze economisch 
voordelige trillingsmodule past in de compacte flashkaartpositie (CF type II) van 
een zakcomputer. De SKF MicroVibe P verzamelt en toont de trillingswaarden en 
geeft automatisch een deskundige schatting van de gemeten trilsnelheid en de 
acceleratie–envelope niveaus, waardoor het mogelijk wordt om de toestand van 
de machine of het lager onmiddellijk, nauwkeurig en uitermate betrouwbaar 
te beoordelen.

Daarnaast beschikt de SKF MicroVibe P 
over uitgebreide analysefuncties, 
inclusief het aflezen van de cursorpositie 
met display zoom voor een nog groter 
analytisch vermogen. Deze module 
tabellariseert en toont ook automatisch 
de hoogste trillingspieken van een 
spectrum, waardoor de gebruiker snel 
en zo eenvoudig mogelijk de signalen 
van specifieke machineproblemen kan 
identificeren, zoals scheefstelling, 
onbalans of lagerfouten. 

Kenmerken van de MicroVibe P CMVL 3860-ML
Zakcomputerplatform met gebruiksvriendelijk, • 
Windows Mobile besturingssysteem
Weergave van numerieke trillingswaarden, • 
tijdsignalen en FFT-spectrum voor analyse en 
vroegtijdige herkenning van lagerdegradatie
Ideaal voor het verzamelen van data van • 
‘kleine routes’
Opslag en terugroeping van 2 000 numerieke • 
trillingswaarden, 1 000 FFT-spectra en 200 
tijd-signalen voor het uitvoeren van meer 
gerichte analyses om zo foutherhaling te 
voorkomen
Gebruikers van zakcomputers kunnen de globale • 
waarden en spectrale gegevens uploaden naar 
hun pc voor verdere analyse; software voor 
databeheer meegeleverd

Eenvoudige detectie van geluiden met hoge frequentie

Inspector 400 Ultrasoon Sensor CMIN 400-K
De Inspector 400 Ultrasoon Sensor detecteert geluiden met hoge frequentie 
afkomstig van bedieningsapparatuur, lekken en elektrische ontladingen. Ze zet 
deze signalen elektronisch om in een superponerend proces om ze hoorbaar 
te maken, zodat de gebruiker deze geluiden via een hoofdtelefoon kan horen 
en ze op een meter kan zien naarmate ze intenser worden.

Detecteert druk- en vacuümlekken, inclusief perslucht • 
Controleert condenspotten en ventielen snel en nauwkeurig • 
Detecteert lichtbruggen, meeloop en corona in elektrische apparaten • 
Test lagers, pompen, motoren en compressoren • 
Frequentieweergave: 20 – 100 kHz (gecentreerd op 38 – 42 kHz) • 
Weergave: staafdiagram met rode LED’s (10 segmenten)• 

Voor meer informatie, raadpleeg onze brochure 10549 EN.

Zakcomputer niet inbegrepen
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Het monitoren van machines was nog nooit zo eenvoudig  

SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL  
Ontworpen om machineonderhoud te ondersteunen en dure storingen te voorkomen. 
De SKF Machine Condition Advisor brengt eenvoudige machinebewaking voor onderhouds- 
en productiepersoneel binnen handbereik. Door tegelijkertijd de trilling en temperatuur 
van de machine te meten, kunt u met de SKF Machine Condition Advisor de conditie van 
roterende machines in uw machinepark snel en eenvoudig beoordelen.

De SKF Machine Condition Advisor is eenvoudig te gebruiken voor zowel 
nieuwe als ervaren gebruikers en hierdoor zijn geen uitgebreide trainingen 
vereist. SKF Machine Condition Advisor is geschikt voor het meten van een 
breed scala industriële roterende machines en waarschuwt tijdig voor 
mogelijke problemen voordat er storingen optreden.

Meerdere metingen met één toestel
De SKF Machine Condition Advisor meet het ”Velocity” trillingssignaal 
van de machine en vergelijkt dit automatisch met voorgeprogrammeerde 
ISO-normen. Tegelijkertijd past de unit de befaamde SKF techniek toe, 
genaamd ”enveloped acceleratie”, en vergelijkt deze met SKF lager-
conditierichtlijnen om goede machineconditie dan wel mogelijke lager- 
schade vast te stellen. De SKF Machine Condition Advisor is tevens 
voorzien van een infraroodsensor om abnormale warmtebronnen te 
kunnen detecteren.

De SKF Machine Condition Advisor meet gelijktijdig het ”Velocity” • 
trillingssignaal, de befaamde SKF techniek genaamd “enveloped 
acceleratie” Tijdbesparing door het gelijktijdig meten van de snelheid, 
de ‘omhulde versnelling’ en de temperatuur 
Trillingsbeoordeling voor industriële, niet heen en weer bewegende • 
machines; 
Door het lichtgewicht, compact en ergonomisch design past de SKF • 
Machine Condition Advisor perfect in de riemholster, de broekzak en 
de gereedschapskist
Zeer duurzaam; IP 54-klasse voor gebruik in industriële omgevingen• 
Snel en eenvoudig in te stellen en te gebruiken; de metingen • 
verschijnen op een helder display dat ook bij zwak licht en direct 
zonlicht goed afleesbaar is. Gratis online-opleiding beschikbaar bij 
SKF @ptitude Exchange
De ‘alert’- en ‘danger’-waarschuwingen bieden snelle extra • 
diagnostieke hulp zorgen voor een uitermate betrouwbare diagnose;
Eén keer opladen en de SKF Machine Condition Advisor werkt 10 uur • 
lang: efficiënt, economisch en milieuvriendelijk
Grote flexibiliteit: kan werken met standaard 100 mV/g ICP-• 
versnellingssensors. Optionele externe sensor beschikbaar voor 
moeilijk bereikbare plaatsen en voor meer herhaalbare en meer 
nauwkeurige meetresultaten
Taalkeuze: Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans en Zweeds. • 

Voor meer informatie, raadpleeg onze brochure 10549 EN.
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Technische gegevens
Aanduiding CMAS 100-SL

Trillingsregistratie Intern:  geïntegreerde piëzo-elektrische 
versnellingssensor

Extern:  compatibel met standaard 
100 mV/g ICP-versnellingssensor

Metingen  

Snelheid  Bereik: 0,7 tot 65,0 mm/s (RMS) 
0,04 tot 3,60 in./s (equivalente piek) conform 
ISO 10816
Frequentie: 10 tot 1 000 Hz, 
conform ISO 2954

Enveloped acceleratie  Bereik: 0,2 tot 50 gE
Frequentie: band 3 (500 tot 10 000 Hz)

Temperatuur Bereik: –20 tot +200 °C
Infrarood-temperatuurnauwkeurigheid: ±2 °C
Afstand: kort, max. 10 cm tot het oppervlak

Bedrijfstemperatuurbereik Tijdens gebruik: –10 tot +60 °C
Tijdens opladen: 0 tot 40 °C

Bewaartemperatuur Minder dan een maand: –20 tot +45 °C 
Langer dan een maand, maar korter dan zes 
maanden: –20 tot +35 °C

Vochtigheid 95% relatieve vochtigheid, zonder condensatie

Beschermingsklasse 
behuizing IP 54

Goedkeuringen CE (Certified Engineering)

Valtest 2 m

Gewicht 125 g

Afmetingen 200 ™ 47 ™ 25 mm

Capaciteit batterij 550 mAh

Levensduur batterij Opnieuw laden na 10 uur (ca. 1000 metingen)
Met externe sensor: levensduur verkort tot 55% 

Voeding externe sensor 24 V DC bij 3,5 mA

Specificaties lader Universele AC/DC-oplader
Ingang: 90 tot 264 V AC, 47 tot 60 Hz
Uitgang: 5 V DC gereguleerd, 
3 tot 4 uur voor een volledig opladen
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Ook aangeboden door SKF

Met de SKF tools voor conditiebewaking kunnen de machinegegevens op eenvoudige 
wijze gebruikt worden om het rendement van de volledige apparatuur te verhogen. 
Er zijn basissets verkrijgbaar, waarbij vaak gebruikte instrumenten gebundeld worden 
in een handig pakket. 

Multiparametermetingen voor elektromotoren
 

SKF Evaluatiekit voor Elektromotoren 
CMAK 200-SL

De kit bestaat uit twee meetinstrumenten voor het inspecteren en 
beproeven van elektromotoren en andere industriële toepassingen. 
Met behulp van de SKF CMAK200-SL kunt u eenvoudig de al gehele 
machine en lagerconditie vaststellen.
 

Controleert en evalueert de toestand van de elektromotor • 
Meet de ”Velocity” trillingssignaal, de de befaamde SKF techniek • 
genaamd “enveloped acceleratie" en de temperatuur van 
elektromotoren en andere roterende machines
Detecteert op veilige wijze stroomdoorgangen in elektromotoren• 
De instrumenten worden geleverd in een lichte draagtas van • 
zwart nylon
Ideaal voor beginnende en ervaren gebruikers• 

De CMAK 200-SL kit bevat: 
SKF Detectorpen voor elektrische stroomdoorgangen TKED 1 • 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL• 

Eenvoudige controle van de toestand van 
het lager en het smeermiddel

SKF Evaluatiekit voor Lagers 
CMAK 300-SL

Met de SKF CMAK 300-SL wordt het evalueren van de lagertoestand 
kinderspel, zowel voor onderhoudsmonteurs en bedieningspersoneel 
als voor de afdelingen die belast zijn met het uitvoeren van 
betrouwbaarheids- en trillingsanalyses. 
 

Controleert de toestand van het lager en het smeermiddel• 
Inspecteert en evalueert de algemene toestand van de machine• 
Meet de ”Velocity” trillingssignaal, de de befaamde SKF techniek • 
genaamd “enveloped acceleratie” en de temperatuur
Toont wijzigingen in de olietoestand onder invloed van water, • 
brandstofvervuiling, mechanische deeltjes en oxidatie
De instrumenten worden geleverd in een lichte, maar toch stevige • 
aluminium draagkoffer die geschikt is voor industriële omgevingen

De CMAK 300-SL kit bevat:
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL• 
SKF Infrarood Thermometer CMSS 3000-SL • 
SKF Oil Check Monitor TMEH 1• 
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For additional information, please refer to our publication 10549 EN.

Eenvoudige controle van de lager- en 
machinetoestandy

SKF Basis Conditiebewakingkit 
CMAK 400-ML

Een onontbeerlijke kit van meet oplossingen voor alle industriële 
productie-installaties. Met de SKF CMAK 400-ML wordt het evalueren 
van de gezondheidstoestand van een machine kinderspel, zowel voor de 
onderhoudsmonteurs en het bedieningspersoneel als voor de afdelingen 
die belast zijn met het uitvoeren van betrouwbaarheids- en trillings-
analyses.

Controleert en evalueert de algemene machinetoestand• 
Meet de trillingen, de temperatuur, het hoogfrequent (Ultrasoon) • 
geluid en de omhulde versnelling van lagers, pompen, motoren, 
compressors enz.
De instrumenten worden geleverd in een lichte, maar toch stevige • 
aluminium draagkoffer die geschikt is voor industriële omgevingen
Ideaal voor beginnende en ervaren gebruikers• 

De CMAK 400-ML kit bevat: 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL• 
SKF Externe Sensorkit voor SKF Machine Condition Advisor CMAC 105 • 
SKF Infraroodthermometer CMSS 3000-SL • 
SKF Inspector 400 Ultrasone Sensor CMIN 400-K• 

SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
De SKF Machine Condition Advisor meet gelijktijdig het ”Velocity” 
trillingssignaal, de befaamde SKF techniek genaamd “enveloped 
acceleratie” en de temperatuur om de conditie van de machine 
en het lager weer te geven. 

SKF Externe Sensorkit voor SKF Machine Condition Advisor 
CMAC 105  
De externe trillingssensor met magneet is handig voor moeilijk 
bereikbare plaatsen en wordt ook toegepast voor meer 
reproduceerbare en meer nauwkeurige metingen. 

SKF Infrarood thermometer CMSS 3000-SL 
De SKF CMSS 300-SL is een krachtige, dual laser en contactvrije 
infraroodthermometer die voor een heel gamma van toepassingen 
kan worden gebruikt. 

SKF Inspector 400 Ultrasoon Sensor CMIN 400-K 
De SKF Inspector 400 Ultrasoon Sensor detecteert hoogfrequente 
geluiden die worden veroorzaakt door machines, maar ook lekken 
en elektrische stroomdoorgangen en maakt deze hoorbaar. 
De SKF Basis Conditiebewakingkit bevat alle accessoires van de 
SKF Inspector 400 Ultrasone Sensorkit.

SKF Detectorpen voor Elektrische Stroomdoorgangen TKED 1 
De SKF Detectorpen voor Elektrische Stroomdoorgangen is een 
gebruiksvriendelijk en draagbaar instrument waarmee op veilige 
en betrouwbare wijze stroomdoorgangen in de lagers van 
elektromotoren kunnen worden vastgesteld. 

SKF Olie Check Monitor TMEH 1
De SKF Olie Check Monitor geeft aan in welke mate de olie 
gedegradeerd en vervuild is en wordt tevens gebruikt om 
verhoogde mechanische slijtage en verlies van de 
smeereigenschappen van de olie te detecteren.




