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TKBA 40 
Diržo centravimo prietaisas TKBA 40 

            
Labai tikslus prietaisas, skirtas trapecinių diržų skriemuliams centruoti. 
Naudojimas:  SKF TKBA 40 centruoja trapecinių diržų skriemulius. Trapeciniai kreiptuvai ir galingi 
magnetai leidžiaTKBA 40 pritvirtinti prie skriemulio griovelių. Yra tik du komponentai, lazerio spindulį 
skleidžaintis įrenginys ir imtuvas, todėl diržo centravimo prietaisą lengva pritvirtinti. Trijų matmenų 
imtuvo sritis leidžia greitai aptikti nesutapimą: horizontalų, vertikalų, lygiagretų ar visų jų trijų derinį. 
Ypatybės ir privalumai: galingi magnetai leidžia greitai ir lengvai pritvirtinti, trijų matmenų sritis 
supaprastina lygiavimo procesą, palengvina įtempimo ir lygiavimo reguliavimą vienu metu, trapeciniai 
kreituvai palengvina daugelio trapecinių diržų skriemulių centravimą, centruoja trapecinių diržų 
skriemulių griovelius, o ne jų paviršių, todėl leidžia optimaliai centruoti nevienodo pločio arba skirtingo 
paviršiaus skriemulius, didžiausias 6 m atstumas yra pakankamas daugeliui įrenginių.  
Gamintojas: SKF (Švedija) 
 
Techniniai duomenys: 
Žymėjimas TKBA 40 
Lazerio tipas Raudonas lazerio diodas 
Lazeris Integruotas 2 klasės lazeris – 1 vnt., <1 mW, 632nm 
Lazerio linijos ilgis 3 m ir 2 m  
Kampinio matavimo tikslumas Geresnis nei 0,2° 
Matavimo tikslumo paklaida Mažesnė nei 0,5 mm 
Matavimo atstumas Nuo 50 mm iki 6000 mm  
Valdymas Lazerio įjungimo/išjungimo jungiklis 
Korpuso medžiaga Štampuotas aliuminis 
Matmenys: imtuvas/siųstuvas 70 x 74 x 61 mm/96 x 74 x 61 mm 
Svoris: imtuvas/siųstuvas 320 g/320 g 
Montavimas Magnetinis, montuojamas į skriemulio griovelį 
Baterijos AAA šarminiai elementai IEC LR03  - 2 vnt. 
Veikimo laikas 20 val. nepertraukiamo veikimo 
Nešiojamo dėklo matmenys 260 x 180 x 85 mm 
Bendras svoris 1,3 kg 
Darbinė temperatūra Nuo 0 iki 40°C  
Laikymo temperatūra Nuo -20 iki +65°C 
Santykinis oro drėgnumas Nuo 10 iki 90%, be kondensato 
IP klasė IP 40 
Kalibravimo sertifikatas Galioja 2 metus 
Dėklo turinys 1 TKBA 40 siųstuvas 

1 TKBA 40 imtuvas 
2 AA elementai 
4 dydžių V formos kreiptuvai, po 3 kiekvieno dydžio 
1 spausdinta naudojimo instrukcija 
1 kalibravimo sertifikatas 
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