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SmartBalancer – O instrumen-
to portátil de balanceamento 
em campo dos experts  

As estatísticas são indiscutíveis: mais de 50% de todas 
as falhas em máquina e sistemas podem ser atribuí-
das direta ou indiretamente ao desbalanceamento de 
rotores.
O SmartBalancer o auxilia a identificar um desbalan-
ceamento de forma precisa e simples, corrigindo-o 
com um mínimo de esforço. Isso assegura a confia-
bilidade de suas máquinas e sistemas, aumentando 
assim sua competitividade.
 

Evite o desbalanceamento em suas operações

Apesar dos rotores estarem perfeitamente balanceados 
quando são novos, novos desbalanceamentos surgem 
devido à instalação, desgaste ou influências de operação, 
gerando com estas vibrações, quebras por fadiga e 
deformações no eixo. Com o SmartBalancer, rotores de 
praticamente qualquer tamanho e peso podem ser 
balanceados em suas condições de instalação  de forma 
rápida e precisa, sem que seja necessário desmontar seu 
equipamento. Graças a sua capacidade de diagnóstico, 
o SmartBalancer o mantém atualizado com as condições 
de vibração  de suas máquinas – mantendo assim seus 
negócios em movimento.
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Facilitar seu trabalho com uma alta conveniência 
operacional

Com o SmartBalancer você mantém tudo sob controle 
por todo o tempo - e em uma única mão. Todas as 
funções do instrumento podem ser acessadas de forma 
fácil e intuitiva através de teclas de navegação e poucas 
teclas de função, até mesmo por usuários inexperientes. 
O visor colorido com seus gráficos de fácil compreensão, 
seus pictogramas facilmente compreensíveis e sua sim-
ples estrutura de arquivo são similares as do Windows, 
o que torna o SmartBalancer uma ferramenta eficiente 
e prática para rastrear os desbalanceamentos durante 
operações em curso.

Benefícios de nosso pacote completo para 
balanceamento em campo

Mesmo seu escopo básico contém tudo que você neces-
sita para o balanceamento em campo. Todo o necessário 
para uso imediato é fornecido: sensor de aceleração, 
sensor laser de referência com base magnética, jogo 
de cabos de interligação, unidade de alimentação/carre-
gador e cabo de conexão USB. Outras funcionalidades 
estão disponíveis como opcionais. Isso torna o 
SmartBalancer um instrumento indispensável no seu 
negócio - um trabalhador incansável e analítico.

   
Vantagens iniciais:

•  Um pacote completo de  
 alto valor agregado para  
 dois canais simultâneos de  
 medição

•  Fácil operação com o 
 auxílio de botões de 
 navegação e funções

•  Diagnóstico de máquinas  
 integrado com análise FFT

•  Simples transferência e  
 documentação dos 
 resultados medidos

•  Sensor de referência laser  
 que permite medições a até  
 2m de distância

•  Ampla tela colorida com  
 iluminação

•  Exibição gráfica dos 
 valores de vibração   
 em gráficos vetoriais 

•  Medições padrão de 
 vibração

•  Avaliações conforme 
 DIN ISO 10816-3



Detecção das ressonâncias de máquinas:
A garantia de um balanceamento preciso 

Ressonâncias em um sistema podem ser determinadas 
pela medição e exibição gráfica da amplitude e ângulo 
de fase das vibrações em função da rotação, o que 
permite um balanceamento dedicado fora das faixas de 
ressonância da máquina.

Teste de impacto:
Elimine as fontes de perigo nos estágios iniciais

Com o teste de impacto é possível determinar as freqüên-
cias naturais de uma estrutura. Em máquinas rotativas 
é possível determinar as faixas de rotações nas quais as 
vibrações são ampliadas pela ressonância de forma 
desproporcional.

mm/s pol/s

rígida  flexível  rígida  flexível  rígida  flexível  rígida flexível 

Máquinas de grande porte

300 kW < P < 50 MW 

acionamento direto

Grupo 4

acionamento indireto  

Grupo 3

Motores 
160 <_   H < 315 mm 

Grupo 2

 
Motores

315 mm <_   H 

Grupo 1

bombas radiais, fluxo misto

P > 15 kW
Máquinas de médio porte

15 kW < P <_   300 kW

DIN ISO 10816: 
Vibrações mecânicas –
avaliação da vibração de 
máquinas através da 
medição em mancais

Velocidade de vibração (rms) 

10-1000 Hz, n > 600 rpm 
2-1000 Hz, n > 120 rpm 

Tipo de máquina

Grupo

Fundação

11,00
7,10
4,50
3,50
2,80
2,30
1,40
0,71

0,43
0,28
0,18
0,14
0,11
0,09
0,06
0,03

D

C

B

A

A = condição de máquina nova; B = operação de longo prazo ilimitada permitida; C = operação de curto prazo permitida; D = vibrações danosas



SmartBalancer – Uma ferramenta de 
muitos talentos
 
O SmartBalancer é excelente em suas funções de medição e análise, o que 
lhe permite oferecer valiosos serviços de balanceamento de campo. 
É também a ferramenta ideal para colocação em funcionamento e serviços 
de manutenção em máquinas e sistemas. A partir da medição, avaliação e 
diagnóstico das condições da máquina, passando pela avaliação dos man-
cais de rolamentos, teste de impacto, documentação e arquivamento de 
todos os resultados: o SmartBalancer é um instrumento verdadeiramente in-
teligente - para muitas outras aplicações além do balanceamento em campo.

Medição e avaliação:
Identifique os pontos fracos antes de ocorrer um 
problema

Desbalanceamentos, desalinhamentos e danos incipien-
tes, muitas vezes se manifestam em máquinas em forma 
de vibrações mecânicas. 
A fim de avaliar o nível de vibração com rapidez e pre-
cisão, os valores limites da norma DIN ISO 10816-3 são 
armazenados no SmartBalancer. Você simplesmente 
seleciona o tipo de máquina e a avaliação é realizada na 
sua mão imediatamente.

Diagnóstico da condição da máquina:
Na trilha das causas

Para a identificação das causas de vibração, o 
SmartBalancer oferece alta performance, dois canais e 
análise de freqüência FFT. Isso permite separar as vi-
brações que ocorrem na máquina em suas componentes 
harmônicas, exibindo-as claramente em forma de um 
espectro. Através destas freqüências é possível deter-
minar as causas da vibração e facilmente identificar os 
rotores desbalanceados.



Avaliação dos mancais de rolamento: 
para ainda mais aplicações

O módulo adicional “diagnóstico de mancal” aumenta 
ainda mais as áreas de aplicação do SmartBalancer. O 
sistema trabalha conforme análise de envelope para de-
tectar impactos periódicos causados por danos nos man-
cais e rolamentos. Esta análise é realizada amplificando 
o nível dos sinais medidos na carcaça do mancal – um 
aumento significa o início dos danos aos mancais. Isto 
permite que você realize as ações necessárias no tempo 
certo, de forma planejada e a um custo acessível.

Documentação e arquivamento:
Garantia de qualidade sustentá-
vel para o seu negócio

Juntamente com a descrição da máquina é possível ar-
mazenar todos os resultados no SmartBalancer, mostran-
do data e hora e imprindo-os no local com uma impres-
sora compatível. Imagens de todas as vistas e relatórios 
de medição podem ser transferidos de forma simples para 
o seu PC através de nosso software utilitário (opcional). 

Graças ao software utilitário, os resultados da medição 
podem ser transferidos diretamente para o seu PC por 
meio de arquivos CSV e relatórios MS-Excel. Desta forma 
é possível processar todos os resultados de forma indivi-
dual e, se necessário enviá-los por e-mail.
Ele permite transferir as seguintes medições:
•  Balanceamento com exibição gráfica vetorial em 
 1 e 2 planos
•  Valores de vibração
•  Análise FFT 
•  Curva de aceleração e desaceleração (run-up/coastdown)
•  Amplitude / fase
•  Sinal no tempo
•  Temperatura
Compatível com: Windows XP Profissional e
Windows 7 Profissional com MS-Office 2003-2010



Dados técnicos

Balanceamento em campo
 Com menus guiados para o operador, exibição vetorial
 dos valores de vibração e saída direta para impressora  
 para emissão de relatórios e armazenamento em PC
 Rotação de balanceamento: 100 a 60.000 rpm
 Número de planos de correção: 1 ou 2 
 Características especiais: 
 - Resumo dos pesos de correção
 - Correção do desbalanceamento em locais fixos 
 - Cálculo da posição angular para dois pesos fixos 
 - Fita de medição para a determinação da posição exata 
 - Qualidade de balanceamento conforme DIN ISO 1940

Canais de medição 
 2 canais analógicos
 canal digital para o sensor laser de referência

Modos operacionais  
 Balanceamento em 1 ou 2 planos
 Aceleração, velocidade, deslocamento da vibração,
 corrente, rotação, tensão (AC/DC), temperatura
 Sinais: espectro (amplitude, envelope), sinal no tempo, 
 amplitude/fase, curva de aceleração e desaceleração,
 teste de impacto

Tela 
 TFT-LCD, 262,144 colorida, 640x480 pixels (VGA) 
 Área de pixels116x87 mm, com iluminação

Interfaces USB
 USB principal para impressora
 USB escrava para o PC / laptop

Impressão
 Impressão direta de relatórios de medição via inter-
 face USB através de impressoras compatíveis
 Fácil transferência e impressão de arquivos via PC

Alimentação
 Bateria recarregável de Li-Ion (7.2V / 4.8Ah)
 Mínimo de 8 horas de operação 
 Carregado diretamente no instrumento

Dimensões  
 180 x 160 x 50 mm (C x L x A)

Peso 
 1,15 kg (2,54 lb)

Ambiente
 Classe de proteção: IP65, a prova de pó e respingos
 Faixa de temperatura: -10 °C a +60 °C (14 F a 140 F)



Escopo de fornecimento
 
1  Instrumento de medição SmartBalancer com 
 bateria recarregável e diálogos operacionais
 em alemão, inglês, francês, espanhol, italiano
 entre outros.
2  Acelerômetros, incluindo:
  1  ponta de prova
  2 suportes magnéticos para superfícies planas 
    e cilíndricas
  2  cabos de conexão, com 5 m de comprimento
1 Sensor laser de referência ótica, incluindo:   
  1  base magnética e rolo de fita reflexiva  
  1  cabo de conexão, com 3 m de comprimento
1  CD-ROM com instruções de operação, firmware e 
 software utilitário para o processamento dos 
 resultados de medição para o PC
1  Cabo de conexão USB para PC, com 1,5 m
1  Adaptador USB incluindo pen-drive
1  Carregador com adaptadores de tomada
1  Maleta para armazenamento e transporte do 
 instrumento e seus acessórios
 
Para maiores dados técnicos e outros escopos de 
fornecimento entre em contato conosco ou visite:

www.schenck-rotec.com.br

The Group

Balancing and
Diagnostic Systems

SCHENCK RoTec GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt, Germany

www.schenck-rotec.com
eMail: rotec@schenck.net
Tel.: +49 (0) 6151 - 32 23 11
Fax: +49 (0) 6151 - 32 23 15

 

Dürr Brasil Ltda. - Divisão Schenck RoTec
Rua Arnaldo Magniccaro, 500
04691-903 São Paulo SP Brasil

www.schenck-rotec.com.br
eMail: vendas@schenck-rotec.com.br
Tel.: +55 11 / 56 33 - 35 00
Fax: +55 11 / 56 31 - 38 84
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Utilize nossa rede mundial de distribuição.
Visite http://www.schenck-rotec.com


