
HYDROBOX
Ställ diagnos på dina vattenkraftturbiners 
geometriska tillstånd. 
Snabbt, noggrant och enkelt med 
automatiskt genererad rapport. 
Hydrobox systemet säkerställer 
tillgängligheten på dina maskiner.
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Maskinens hälsa igenom ett enkelt svep
Hydrobox är ett portabelt, kraftfullt och heltäckande 
serviceinstrument. Ett verktyg för underhållsorganisationen hos 
maskinägaren eller till serviceföretag som vill kunna säkerställa en 
problemfri drift av vattenkraftturbiner. 
Mätningen ger resultat på axelsträngens uppriktning och geometri i en 3D trådmodell. Andra 
mätuppgifter som i samma svep samlas in är luftgapets form mellan stator och rotor, axelrö-
relse bromsbanans slitage och löphjulets position i kammaren. 
Systemet lämpar sig lika mycket för felsökning och revisionsarbete som för återkommande 
förebyggande kontroller. 

HYDROBOX



RESULTAT
Genomförda mätningar kan genom några få 
knapptryckningar skapa en tydlig rapport i 
pdf direkt i huvudenheten.

Rapporten som genereras sammanfattar alla 
genomförda mätningar och resultat. Den 
ger en tydlig och komplett bild över maski-
nens tillstånd och hälsa. Finns anledning till 
åtgärder och korrigeringar? Eller kan 
maskinen sättas tillbaka i drift?

MÄTA
Möjligheten finns att mäta lagerspel på upp 
till 3 st styrlager för kompensation.

Rotationsdata samlas in med hög 
samplingsfrekvens från systemets samtliga 
sensorer när turbinsträngen roteras. 

Sensorerna sittande på rotorn och i turbin-
kammaren nyttjar de trådlösa noderna som 
samplar data parallellt med övriga. Med hög 
noggrannhet och precision sparar systemet 
data och skapar en unik mätfil per mätning.

DIMENSIONERA

Det mycket användarvänliga 
gränssnittet i huvudenheten guidar 
användaren genom processen för 
uppsättning. 

Två luftgapssensorer mäter spalten 
mellan stator och rotor monterad i 
en anpassningsbar fixtur för enkel 
injustering av luftgapets bredd.

Beröringsfria sensorer för axlarna, 
bromsbanan och löphjulet fästes 
upp tillfälligt med magnetstativ.
 
En dimensionering av maskinpa-
rametrar anges enkelt på en stor 
tydlig touch-display innan mätning.
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Mätuppgifter Info Enhet

Teknisk data

Lagerspelsmätning Uppmätning av spel i styrlag-
ren

um

Statorformsmätning Statorns form relativt rotor i 
luftgapet

Excentricitet, ovalitet, 
trekantighet och fyrkantighet

Rotorformsmätning Rotorns form relativt stator i 
luftgapet

Excentricitet, ovalitet, 
trekantighet och fyrkantighet

Axellutning Axelsträngens lutning relativt 
lod

mm/m

Axelrörelse Axelns rörelse i styrlagren um
Planhet bromsbana Bromsbanans planhet um per vinkel
Löphjulskammarens form Löphjulets position i 

kammaren
um

Axelrakhet Uppriktningsförhållande av ax-
elsträngen där olika fixpunkter 
kan väljas

mm/m och riktning per axel

Antal kanaler 20st
Max antal axlar 4st.

Noder
-Fasta anslutningsnoder 3st
-Trådlösa anslutningsnoder 2st

Sensorer
-Axel och styrlagersensorer 13st, induktiva, mätområde 

[0..6]mm.
-Sensor bromsbana 1st, induktiv, mätområde [0..20]

mm.
-Luftgapssensor stator/rotor 2st, induktiva, mätområde [0..4]

mm.
-Sensor löphjulskammare 1st, laser, mätområde [25..50]

mm.


