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PARALLELLITET

SEKTIONSMÄTNING

DEL AV FLÄNS

Flänsmätning
För tillverkare i vindkraftsindustrin

E910 / E915

ETT VAL MED PRECISION
är också ett tryggt val!

LÅNG ERFARENHET

STORA BESPARINGAR

ANALYS AV MÄTRESULTAT PÅ PLATS

Easy-Laser® mätsystem är utvecklade med
mer än tjugofem års erfarenhet av att lösa
mätproblem åt industrin som grund. Det
är tillräckligt lång tid för att förstå problematiken ute i verkligheten. Samtidigt är vi
unga nog att se på möjligheter och lösningar
med nya ögon. Med full kontroll från idé till
färdig produkt och ett nära samarbete med
våra användare skapar vi användarvänliga
mätsystem.

Mätsystemen från Easy-Laser® är mycket
flexibla redan i standardutförande. Med
smarta tillbehör kan du sedan anpassa dem
efter just dina behov, nu och i framtiden,
allt eftersom dina mätbehov förändras. Det
är kostnadseffektivt. Genom att du mäter
snabbare och med större tillförlitlighet
ökar din produktionskapacitet. Easy-Laser®
hjälper dig att snabbt och enkelt åtgärda fel
i produktionen. Allt detta kan spara stora
pengar, till och med så att din investering är
återbetald inom några månader.

Med Easy-Laser® Flange system blir du
mycket effektiv i ditt dagliga arbete. Du kan
direkt efter avslutad mätning se resultatet
som en 3D-bild i avläsningsenheten. Du
kan utvärdera resultatet med olika beräkningsinställningar, exempelvis “three point
reference”, “best fit” eller “all positive”.
Detta kan du alltså göra direkt på plats utan
att avbryta för att gå till en PC med separat
analysprogram, vilket tidigare var fallet. På
så vis blir din produktion mycket effektivare.

ERGONOMISK DESIGN

Vår filosofi är att produkterna vi utvecklar
inte bara ska ha långa driftstider, utan även
en lång livscykel. Vi designar våra produkter
för att vara robusta, med så få smådetaljer
som möjligt. Mätsystemen från Easy-Laser®
klarar omild behandling och fungerar utan
problem även i de tuffaste av miljöer.
Easy-Laser® är ett tryggt val i alla lägen.

ANVÄNDARE VÄRLDEN ÖVER
Easy-Laser® mätsystem erbjuds av lokala
återförsäljare i mer än 70 länder, men användarna återfinns i långt fler länder. Inom
vindkraftsindustrin används Easy-Laser®
dagligen av företag som Vestas, Suzlon,
Gamesa, DeWind m.fl. För dem är proffsverktyg och bästa support av största vikt,
och säkert även för dig. För din enkelhet
finns service och reparationscenter runt om
i världen. Du kan alltid lita på att vi ger dig
snabbaste och bästa support.

För att du som användare ska kunna fokusera på arbetsuppgiften är det viktigt att verktygen är ergonomiska. Avläsningsenheten
har stora knappar med bra avstånd emellan
och som ger tydlig feedback vid tryck. Med
två enter-knappar passar systemet bra både
för vänster och högerhänta även under
långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig
grafik som guidar dig genom mätningen.

Exempel på resultatöversikt för planhetsmätning:
Max
0.11
Min
-0.11
Peak-peak
0.22
Standard deviation
0.06
Flatness RMS
0.07

LÅNGSIKTIGHET/UTHÅLLIGHET

ENKELT OCH EFFEKTIVT
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Lasersändare Easy-Laser® D23 placeras direkt på
flänsen. Den har ett motoriserat roterande huvud
som skapar ett kontinuerligt laserplan över hela
mätobjektet, utan skymda sektorer.

B

Detektorn placeras på mätpunkten. Genom att
laserstrålen roterar konstant är det bara att flytta
detektorn till varje mätpunkt och registrera mätvärdet. Ingen tidsödande ompekning av laserstrålen
behövs alltså.

C

När alla mätpunkter är registrerade kan du direkt
i avläsningsenheten utvärdera resultatet. Detta
kan du alltså göra direkt på plats utan att avbryta
för att gå till en PC med separat analysprogram,
vilket tidigare var fallet. På så vis blir din produktion
mycket effektivare.

PLANHET PÅ FLÄNSAR
A

B

C

FÖR ALLA TYPER AV FLÄNSAR
Easy-Laser® Flange systems kan användas
på alla storlekar av flänsar, oavsett diameter. Du kan mäta 1 till 5 cirklar, exempelvis
inner-, mitt- och yttercirkel, för att på så sätt
se flänsens lutning. Varje cirkel kan ha 6–180
mätpunkter. Programmet guidar dig grafiskt
steg-för-steg genom hela mätningen, vilket
snabbar upp mätprocessen.
Två sätt att mäta på erbjuds: Helcirkelmetoden och sektionsmetoden.

A. Helcirkel-metoden. Lasersändaren placeras direkt på flänsen med magneter. Detektorn på magnetfot
flyttas till de punkter som ska mätas. Tornet roteras inte under mätningen.
B. Med sektionsmetoden görs fyra separata mätningar, som sedan sammanfogas till en komplett mätning.
Tornet roteras mellan mätningarna. Läs mer på nästa sida.
C. Andra mätmetoder som finns i programmet är partiell mätning av 1/2 eller 1/3 av fläns, för delade torn.

D

Ange antalet mätpunkter och diametern. Du kan
mäta 1 till 5 cirklar med mätpunkter. Ange mätriktning (D).

E

Den punkt som ska mätas markerad i bilden (E). Du
ser även på skärmbilden så att laserstrålen träffar
detektorn.

F

Bildskärm för sektionsmätnings-metoden. Punkt 6
på yttercirkeln ska mätas. Det är möjligt att hoppa
över mätpunkter (F), i detta exempel punkt 4B.

PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR
PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR

Lasersändaren (D22) placeras på tripod vid ena flänsen. Ett vinkelprisma (D46) placeras på en tripod vid
andra flänsen. Detektorn placeras sedan efterhand
på givna mätpunkter på de båda flänsarna.

Med Easy-Laser® mäter och kontrollerar du
även flänsarnas inbördes parallellitet. Detta
går att göra på några olika sätt, till exempel
som beskrivs till höger med system E910. Då
behövs utöver standardutrustningen även
två stativ och ett vinkelprisma.

Oparallella flänsar
Programmet guidar dig steg-för-steg.

Resultatet visar tydligt eventuellt parallellitetsfel
mellan de båda flänsarna.

G

UTVÄRDERA DIREKT PÅ PLATS
När mätningen av flänsen är avklarad
återstår givetvis att tolka siffrorna. Med
Easy-Laser® Flange systems är det mycket
enkelt. Du gör det dessutom direkt på plats,
utan att behöva gå till en PC med separat
analysprogram. Detta sparar givetvis en
massa tid. Tid som du istället kan använda
till att mäta fler flänsar. Du kan utvärdera
resultatet med olika beräkningsinställningar,
exempelvis “three point reference”, “best
fit” eller “all positive”. Resultatet visas grafiskt i sann 3D.

Exampel på 3D-graf. Bilden kan tiltas och roteras
(G) för bästa betraktningsvinkel.

Resultatdiagram med Min. och Max. värden.

H

Ange toleransvärde för planhet och lutning på fläns.

I

Resultattabell med referenspunkter markerade (H).
Rödmarkerade värden är utanför tolerans.

I

Diagram för flänsens lutning. Utanför tolerans (I).

FLÄNSSEKTIONS-PROGRAM
Tornsektioner med diametrar över 4 meter
väger många ton. Denna tyngd ger en
deformation av flänsen under tillverkningsprocessen. På grund av detta kan det vara
svårt att analysera resultatet av planhetsmätningen. Tills nu, vill säga. Med sektionsmätprogrammet mäts planheten på fyra
sektioner av flänsen som sedan matematiskt
sammanfogas till en komplett fläns. Det nya
mätprogrammet löser inte bara problemet
med flänsdeformationen, utan gör det även
möjligt att genomföra hela mätningen på
marknivå. Detta gör arbetet mycket säkrare,
tack vare att inget klättrande på stegar eller
skylift behövs. Med traditionella metoder
på stora flänsar sker arbetet på farligt höga
höjder, och det kan dessutom kräva fler
mättekniker. Internationellt patentsökt.

3

2

4

Säkrare arbetsmiljö för teknikern då
inget klättrande på stegar behövs.

1

Med sektionsmätmetoden mäts först den undre fjärdedelen av flänsen, sedan roteras tornet
90° för mätning av de följande sektionerna.

Mätresultatet är opåverkat av flänsdeformationen.

FLER MÖJLIGHETER
PLANHET PÅ VINGFLÄNSAR
För kontroll av vingflänsar erbjuder vi speciella tillbehörsfixturer. Beroende på flänsarnas konstruktion, om de till exempel är
icke-magnetiska, har fixturerna olika design.
Rådfråga oss gärna om speciallösningar till
just din design.

PLANHET PÅ HUBFLÄNSAR
Flänsarna på hubben kontrollerar du på
samma sätt som tornflänsarna. Ingen extra
utrustning behövs utöver det som ingår i ett
Easy-Laser® E910/E915 Flange system.

PLANHET PÅ TORNFLÄNSAR
Planheten på tornflänsarna kontrolleras med
Easy-Laser® E910/E915 Flange system.

PARALLELLITET PÅ TORNFLÄNSAR
Med Easy-Laser® E910 plus tillbehören vinkelprisma och stativ kan du mäta parallelliteten
mellan torndelens flänsar.

PLANHET PÅ FUNDAMENT
En grundförutsättning för att maskinerna ska
arbeta under rätt förhållanden är att fundamentet de står på är plant. Med Easy-Laser®
kan du kontrollera detta också. Ingen extra
utrustning behövs utöver det som ingår i ett
Easy-Laser® E910/E915 Flange system.

DOKUMENTATION

Skapa dokumentation efter dina behov

SKAPA EN PDF-RAPPORT DIREKT
Direkt i mätsystemets avläsningsenhet kan du generera en pdf-rapport med grafer och mätdata. Alla
uppgifter om mätobjektet dokumenteras,
och du kan lägga in ditt företags logotype
och adressuppgifter om du vill.

Ditt företags logo

Mätuppgifter
2D-graf mätvärden
2D-graf lutning

3D-bild
Mätstatistik
Lista med mätvärde

EASYLINK™
I mätsystemet ingår utan extra
kostnad EasyLink™ databasprogram för Windows®. I detta kan du
förutom att samla alla dina mätningar på en
och samma plats även göra mer avancerade
beräkningar, lägga till bilder, exportera till
Excel® dokument m.m.

Polärdiagram

3D-bild

Lista med mätvärde

ANSLUT TILL DIN DATOR

SPARA PÅ USB-MINNE

Avläsningsenheten ansluts till
datorn via USB-porten. Den dyker
sedan upp på skrivbordet som en
“Mass Storage Device” som du enkelt kan
överföra filer till och från.

Du kan snabbt spara ner önskade mätningar till ditt USB-minne. Tag med det till din dator
för att skriva ut rapporter samtidigt som
du lämnar mätsystemet kvar på plats så
att mätningarna kan fortsätta.

SPARA I DET INBYGGDA MINNET
Du kan självklart spara alla
mätningar i avläsningsenhetens interna minne. Du kan sedan öppna
en gammal mätning och mäta om bara de
punkter du justerat, eller utgå ifrån vid en
ny mätning och på så vis slippa att mata in
vissa nödvändiga mått som diameter, antal
mätpunkter etc.

STRECKKODSLÄSARE
Streckkodsläsaren används för
att automatiskt mata in alla
data om mätobjektet innan
mätningen, vilket kan spara tid och minska felrisken för detta moment.

MÄTSYSTEMETS DELAR
AVLÄSNINGSENHET
Med avläsningsenheten för E-serien kan du
jobba effektivare och i längre pass än någonsin tack vare flera innovativa lösningar. Den
är även ergonomiskt designad med greppvänligt gummiöverdrag och mycket robust i
sin konstruktion.
A

B

C

A. Dubbla Enter-knappar, för både vänster och
högerhänta
B. Stor färgskärm för enkel avläsning
C. Riktiga knappar för tydlig feedback

D

E

F

G

D. Tunn profil ger perfekt grepp för händerna
E. Det integrerade batterifackets design ger rätt
vinkel på bildskärmen när avläsningsenheten
ligger ner
F. Batterifack
G. Fäste för axelrem

H

H.
I.
J.
K.

I

J

K

Anslutning för laddare
USB A
USB B
Easy-Laser® mätutrustning

L

M

L. Damm- och stänkskydd för kontakter som inte
används under mätarbetet
M. Robust, gummiklädd design

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR
Du kan skapa en användarprofil där du
sparar dina personliga inställningar. Du kan
också ha olika inställningar för olika typer
av mätningar, och spara dem som Favoriter
för bekväm åtkomst från Huvudmenyn. Det
snabbar upp arbetet!
SPRÅKVAL
Du kan välja vilket språk som ska visas. Till
en början kan du välja mellan svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska, ryska,
holländska, portugisiska, polska, italienska,
japanska, koreanska och kinesiska. Fler
språk kommer efterhand.
ERGONOMISK
Avläsningsenheten har en tunn greppvänlig
och gummiklädd profil som ger ett säkert
grepp. Den har stora knappar med bra
avstånd emellan för fingrarna och som ger
tydlig feedback vid tryck. Dessutom, med
två enter-knappar passar systemet bra både
för vänster och högerhänta även under
långa arbetspass. Bildskärmen har tydlig
grafik som guidar dig genom mätningen.
UPPGRADERING
Om du i framtiden vill utöka funktionaliteten kan programvaran i avläsningsenheten
uppgraderas via internet eller genom att
koppla in ett USB-minne med den nya programvaran.

VALUES PROGRAM
Alla våra mätsystem har det mycket användbara Values-programmet. Med det kan du
mäta i princip vilken typ av geometri som
helst, exempelvis rakhet och rätvinklighet.
Många Easy-Laser®-ägare använder därför
mätsystemet på många fler platser i sin
verksamheten än de tänkte från början!

Values-program

Kalkylator
INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER
Vi har byggt in en kalkylator och konverteringsverktyg för längdenheter i avläsningsenheten.

A

D

B
C

A.
B.
C.
D.

Kontakter med kraftiga skydd
Roterbart huvud
Magnetfot
PSD (2-axlig)

A

B
C

DETEKTOR E5 OCH E7

TRÅDLÖS KOMMUNIKATION

Detektor E5 ingår i system E915. Denna kan
arbeta ihop med både stillastående och roterande laser (se nedan) tack vare vår Dual
Detection Technology™.
Detektor E7 ingår i system E910. Båda
detektorerna ansluts till avläsningsenheten
med kabel eller trådlös anslutning. Magnetfoten har roterbart huvud för att rikta in
detektorn mot lasersändaren.

Enheten för trådlös kommunikation klickas
enkelt in i en av kontakterna på detektorn.
Med trådlös uppkoppling till avläsningsenheten arbetar du friare.

LASERSÄNDARE D22
Lasersändare D22 kan användas för att mäta
planhet, rakhet, rätvinklighet och parallellitet. Laserstrålen kan svepa runt 360° med
ett mätavstånd på upp till 40 meter [130´]
i radie. Laserstrålen kan vinklas av 90° till
svepet, inom 0,01mm/m [0.5 mils/INCH].
Denna sändare ingår i system E910.

A. Roterbart huvud med vinkelprisma
B. Spak för lossning av sändare
C. Tiltbord

A

LASERSÄNDARE D23 SPIN

A

B

2

1

A1: laserstrålen används för ett 360° svep.
A2: laserstrålen vinklas av 90° till svepet.
B: Lätt att lossa sändaren från underlaget.

A

Lasersändare D23 har ett motordrivet,
roterande huvud som ger ett 360° laserplan.
Mätavstånd upp till 20 meter [65´] i radie.
Denna sändare ingår i system E915.
B

Laserstrålen används för ett 360° svep. Eftersom
laserstrålen sveper över ytan behöver du inte rikta
in strålen för varje detektorposition. Bekvämt!

C

A. Roterande huvud (motordrivet)
B. Spak för lossning av sändare
C. Tiltbord

A
B

A. Supermagneter
B. Säkerhetsband

KRAFTIGA FÄSTMAGNETER

SÄKERHETSBAND

Både D22 och D23 lasersändaren monteras
mot flänsen med tre supermagneter. Klarar
att hålla sändaren säkert även vertikalt.

Säkerhetsbandet är ett bra skydd vid oförutsedda händelser som att någon stöter
till lasersändaren. Enkel att fästa genom
exempelvis ett bulthål.

UTBYGGBARHET
VINKELPRISMA

A

Vinkelprismat D46 används vid parallellitetsmätning av flänsarna. Det avvinklar
laserstrålen 90°.

B

A

A. Med det roterbara vinkelprismat når du detektorn
var som helst på flänsen.
B. Med slädens hjälp är det enkelt att snabbt rikta
in strålen mot detektorn.

B

A. Vinkelprisma, roterbart 360°
B. Skjutbar släde

STATIV
Tripod för användning ihop med vinkelprisma D46 och lasersändare D22/D23.

Tripodens höjd kan varieras mellan 500 och 2730 mm.

VINGFLÄNSFIXTURER M.M.
För kontroll av vingflänsars planhet, och
andra typer av flänsar, har vi några olika
utförande på fixturer. Den stora skillnaden
ligger i om flänsen är magnetisk eller inte.
Kontakta oss för mer information.

TEKNISKA DATA
System
Relativ luftfuktighet
Vikt (komplett system)
Transportväska

10–95%
12,1 kg
BxHxD: 550x450x210 mm
Stöttestad. Damm- och vattentät.

Lasersändare D22 (system E910)
Typ av laser
Laservåglängd
Laserklass
Uteffekt
Stråldiameter
Arbetsområde
Batterityp
Driftstid / batteri
Temperaturområde
Nivelleringens område
3 st libellers skalstreck
Vinkelräthet mellan laserstrålar
Svepets planhet
Finjustering av vridning
2 st libeller för vridning
Husets material
Dimensioner
Vikt

Diodlaser
635–670 nm, synligt rött ljus
Klass 2
< 1 mW
6 mm vid utgångsöppning
40 meters radie
1 x R14 (C)
ca. 24 timmar
0–50 °C
± 30 mm/m [± 1,7°]
0,02 mm/m
0,01 mm/m [2 arc sec.]
0,02 mm
0,1 mm/m [20 arc sec.]
5 mm/m
Aluminium
BxHxD: 139x169x139 mm
2650 g

Lasersändare D23 (system E915)
Typ av laser
Laservåglängd
Laserklass
Uteffekt
Stråldiameter
Arbetsområde, räckvidd
Batterityp
Driftstid / batteri
Temperaturområde
Nivelleringens område
3 st libellers skalstreck
Svepets planhet
Husets material
Dimensioner
Vikt

Diodlaser
635–670 nm, synligt rött ljus
Klass 2
< 1 mW
6 mm vid utgångsöppning
20 meters radie
2 x R14 (C)
ca. 15 timmar
0–50 °C
± 30 mm/m [± 1,7°]
0,02 mm/m
0,02 mm
Aluminium
BxHxD: 139x169x139 mm
2650 g

Detektor E7 (system E910) och E5 (system E915)
(*gäller endast E5)
Typ av detektor
2-axlig PSD 20x20 mm
*Dual Detection Technology™
Kan avläsa både roterande och fast laser
Upplösning
0,001 mm
Mätfel
± 1% +1 siffra
Elektroniska vinkelgivare
0,1° upplösning
Temperaturgivare
± 1° C noggrannhet
Kapsling
IP-klass 66 och 67
Temperaturområde
-10–50 °C
Internt batteri
Li Po
Husets material
Eloxerad aluminium
Dimensioner
BxHxD: 60x60x42 mm
Vikt
186 g
Avläsningsenhet
Mätprogram
Typ av display/storlek
Visad upplösning
Power management
Internt batteri (fast)
Batterifack
Driftstid
Temperaturområde
Anslutningar
Trådlös kommunikation
Internt minne
Hjälpfunktioner
Kapsling
Husets material
Dimensioner
Vikt (utan batterier)

Flänsplanhet / Flänsparallellitet / Värde
VGA 5,7” färg
0,001 mm
Endurio™-för oavbruten strömförsörjning
Li Ion
För 4 st. R 14 (C)
ca. 30 timmar (Normal användarcykel)
-10–50 °C
USB A, USB B, Easy-Laser®-enheter, Laddare
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
>100 000 mätningar
Räknare, Enhetskonverterare
IP-klass 65
PC/ABS + TPE
BxHxD: 250x175x63 mm
1030 g

Bluetooth® trådlösa enheter (tillbehör)
Trådlös kommunikation
Klass I Bluetooth® trådlös teknologi
Temperaturområde
-10–50 °C
Kapsling
IP-klass 66 och 67
Husets material
ABS
Dimensioner
53x32x24 mm
Vikt
25 g
Kablar
Typ
Systemkablar
Förlängningskabel
USB-kabel

Med Push/Pull-kontakter
Längd 2 m
Längd 5 m
Längd 1,8 m

Magnetfot med roterbar topp (för detektor)
Hållkraft
800 N
Stänger för detektor
Längd

60 mm / 120 mm (förlängningsbara)

EasyLink™ databasprogram för PC
Systemkrav PC
Windows® XP, Vista, 7, 8. För exportfunktionen behöver
Excel 2003 eller nyare vara installerad på datorn.

Ett komplett system innehåller (*tillbehör)
1 Lasersändare D22 (endast system E910)
1 Lasersändare D23 (endast system E915)
1 Detektor E7 (endast system E910)
1 Detektor E5 (endast system E915)
1 Avläsningsenhet
1 Bluetooth® trådlös enhet
1 Kabel 2 m
1 Kabel 5 m (förlängning)
1 Kabelstöd
1 Säkerhetslina för lasersändare
3 Måltavlor för grovuppriktning
1 Magnetfot med roterbar topp
1 Set med stänger (6x60 mm, 6x120 mm)
1 Manual
1 Snabbmanual
1 Måttband 5 m
1 USB-minne (med EasyLink™ program)
1 USB-kabel
1 Batteriladdare (100–240 V AC)
2 Batterier Alcaline R14
1 Verktygsset
1 Rengöringsduk för optik
1 Transportväska
System Easy-Laser® E910 Fläns, Art. Nr. 12-0525
System Easy-Laser® E915 Fläns, Art. Nr. 12-0526

www.easylaser.com

LÅNG GARANTITID

ALL KOMPETENS I HUSET

Easy-Laser®-systemen är utvecklade med
stöd av mer än 25 års erfarenhet av att lösa
mät- och uppriktningsproblem åt industrin,
världen över. Systemen
kommer med en generös
3 ÅRS GARANTI
treårig garanti*. Tillverknings- och kvalitetssystemet är godkänt
enligt ISO9001.

Vi hanterar hela kedjan från idé till färdig
produkt internt. I vår utvecklingsavdelning
ingår konstruktörer med specialistkompetens inom mekanik, elektronik, optik och
programmering.

SNABB SERVICE
Vid behov av service eller kalibrering
hanterar vår serviceavdelning normalt ett
ärende inom fem arbetsdagar. Allt detta gör
Easy-Laser® till en trygg
samarbetspartner till
din verksamhet. Som en
extra service tillhandahåller vi även 48-timmars express-service när olyckan är framme
och det är riktigt bråttom. Kontakta oss för
mer information om villkor.

SMART KONSTRUKTION
Vår utvecklingsavdelning strävar hela tiden
efter att underlätta användarens arbete
genom innovativa och smarta lösningar.
Som alltid är det samarbetet mellan lasersändare, detektor och programvara som är
nyckeln till en snabb och exakt mätning. Det
är här Easy-Laser® visar sin styrka.

KUNDANPASSAD DESIGN
Som komplement till våra redan flexibla
standardsystem kan vi även specialanpassa
mätsystem för just dina behov, något vi är
stolta över att vara bland de största i världen att erbjuda. Med egna CNC-maskiner
tillverkar vi snabbt fixturer till just dig.

* Förläng produktgarantin från 2 till 3 år genom att registrera systemet på internet.

Easy-Laser® tillverkas av Easy-Laser AB, Alfagatan 6, 431 49 Mölndal, Sverige
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