
SKF Microlog Analyzer 
série GX 
CMXA 75

Coletor de dados avançado / analisador de FFT

Os SKF Microlog série GX são coletores de 
dados / analisadores de FFT portáteis de alto 
desempenho, de um a três canais, baseados 
em rotas, que oferecem versatilidade e 
funcionalidade inigualáveis em um projeto 
robusto, industrial. Desenvolvido para uso 
em uma grande variedade de indústrias, o 
SKF Microlog série GX é aprovado para 
utilização em ambientes perigosos que 
exigem certificações Classe I, Divisão 2.

Características 
principais
• Processador Marvell 806 MHz PXA320 

para operação excepcionalmente rápida
• Monitor luminoso em cores VGA de 1/4 

que melhora a visibilidade em todos os 
ambientes - escuros ou claros

• Projeto robusto
 – Dois medidores, diversos pendentes
 – Classificação IP 65

• Capacidade superior de armazenamento 
de dados com memória flash de 128 MB 
para armazenamento interno e fenda de 
expansão de memória SD (Secure Digital)

• Suporte multi idiomas - opções de 15 
idiomas

• Opção entre instrumentos que possuem 
entrada de canal único ou dois canais 
mais entrada triaxial simultânea de três 
canais

• Aplicativo de balanceamento de vários 
planos

• Interface gráfica do usuário intuitiva
• Bateria longa vida para até oito horas de 

operação
• Grande variedade de acessórios para 

expandir ainda mais a funcionalidade
• Atualizável em campo de um instrumento 

de nível iniciante para um analisador 
avançado

Tecnologia avançada
Com um robusto processador de dados de 
alta velocidade, o SKF Microlog série GX 
captura medições completas de rota e não 
rota dinâmicas (vibração) e estáticas 
(processo) a partir de várias origens. A 
autovariação no modo fixo seleciona 
automaticamente uma faixa de entrada com 
base no tipo e sensibilidade do sensor. A 
entrada triaxial simultânea de três canais 
com a entrada separada do tacômetro 
possibilita coleta de dados mais rápida e 
abrangente sem aumentar o tempo de 
coleta. O SKF Microlog série GX também 
inclui uma funcionalidade de disparo que 
possibilita à unidade examinar o primeiro 
sinal de disparo e em seguida ajustar 
automaticamente o nível de disparo. Para 
coleta de dados ainda mais rápida, os 
usuários podem configurar até 12 medições 
para coleta de dados automática com um 
botão em um local de medição.



Função de resposta de 
frequência

O módulo da Função de 
resposta de frequência (FRF) é 
projetado para possibilitar que o 
usuário estabeleça rapidamente 

as propriedades de uma estrutura 
(aceleração, massa aparente, mobilidade, 
rigidez da impedância ou conformidade). A 
codificação por cores na FRF indica o nível 
selecionável de coerência. Uma 
característica chave deste módulo é sua 
capacidade de detectar automaticamente e 
rejeitar golpes duplos. O módulo também 
pode medir a função de transferência entre 
dois transdutores enquanto uma máquina 
está funcionando. As medições podem ser 
importadas em uma variedade de softwares 
de análises modais para animação.

A abordagem modular 
oferece expansão 
contínua
O projeto modular do SKF Microlog série GX 
oferece aos clientes a opção de atualizar e 
expandir a funcionalidade sem ter que 
comprar outro instrumento. Os acessórios 
são intercambiáveis entre os modelos. O 
SKF Microlog GX é enviado com o conjunto 
completo de módulos SKF Microlog 
instalado. Para acrescentar funcionalidade 
adicional, as unidades podem ser 
atualizadas para modelos mais avançados, 
simplesmente adquirindo o módulo e 
digitando a chave de licença fornecida.

Para empresas interessadas em um 
coletor de dados de nível iniciante baseado 
em rotas, o modelo SKF Microlog GX-R 
oferece facilidade de uso e implementação 
com coleta de dados de rota única e canal 
único. Esse modelo apresenta uma faixa de 
medição de 20 kHz Fmáx. e até  3 200 linhas 
FFT de resolução.

Para recursos de análise mais avançados, 
o modelo SKF Microlog GX-M possui uma 
faixa de medição aumentada de 40 kHz Fmáx. 
e 12 800 linhas FFT. O SKF Microlog GX-M 
inclui coleta de dados de rotas múltiplas e 
não rotas, análise FFT de dois canais, três 
canais simultâneos triaxiais e o módulo de 
balanceamento.

São acrescentados recursos adicionais 
para criar o modelo SKF Microlog GX-S, que 
inclui o módulo Gravador de dados e o 
módulo de Teste de choque. O SKF Microlog 
GX-M e o GX-S também podem ser 
atualizados para incluir um módulo de 
Aceleração / desaceleração usado para 
gravar e analisar dados de máquinas em que 
os níveis de ruído ou vibração se alteram 
com a velocidade ou tempo e o módulo de 
Função de resposta de frequência (FRF), que 
usa um martelo modal para estabelecer as 
propriedades das estruturas mecânicas.

Módulos de aplicativos
Especificações e detalhes completos sobre 
os módulos SKF Microlog estão disponíveis 
no catálogo do SKF Microlog Module Suite 
(Publicação SKF CM/P8 11083 EN).

Aceleração / desaceleração
O módulo de aceleração/
desaceleração analisa dados de 
máquinas onde os níveis de 
ruído ou vibração são variáveis 

coma velocidade, tempo ou carga (aplicações 
que causam fenômenos transientes) para 
estabelecer as velocidades críticas / 
ressonantes de uma máquina. O módulo 
obtém simultaneamente uma vibração e um 
sinal de tacômetro e armazena os dados 
como uma forma de onda de tempo (arquivo 
.wav) para análise futura. O módulo pode 
criar espectrogramas em cores ou tabelas 
de dados de Bode, Nyquist, em cascata, 
todos de um único evento capturado.

FRF
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Balanceamento
O aplicativo de balanceamento 
resolve balanceamentos em 
plano único, dois planos e 
estático-binário (três planos) 

com alta precisão. Menus de configuração 
claros e abrangentes e telas de exibição 
fáceis de acompanhar com representações 
gráficas de dados combinadas com a 
capacidade de definir um limite de aceitação 
asseguram fácil operação. O SKF Microlog 
série GX pode aceitar uma variedade de 
sinais acionadores incluindo fasores de 
chave, tacômetros e marcas 
estroboscópicas.

Gravador de dados
Os sinais dos sensores 
conectados ao SKF Microlog 
série GX são gravados 
digitalmente e armazenados 

como arquivos padrão .wav permitindo que 
um usuário ouça e filtre sinais. Esses 
arquivos também podem ser enviados por 
e-mail ou transferidos diretamente para o 
módulo de Análise e geração de relatórios da 
SKF, para pós-processamento. A utilização 
da capacidade de armazenamento de 
cartões SD permite que um usuário grave 
muitas horas de dados brutos contínuos 
para análise em data posterior ou no retorno 
ao escritório.

Módulo de análise e geração de relatórios
O módulo de análise e geração de relatórios é um aplicativo de 
software baseado em PC para transferência, exibição e análise de 
dados gerados pelos módulos do aplicativo do SKF Microlog série GX. 
Após o upload, os dados são exibidos automaticamente na janela 
principal do aplicativo e um único clique do mouse é tudo o que é 
necessário para visualizar os dados em uma plotagem gráfica 
poderosa interativa. O módulo de análise e geração de relatórios 
também fornece uma variedade de recursos de pós-processamento 
que permite tirar o máximo proveito dos dados.

REC

Teste de choque
Um Teste de choque (batida) é 
um teste de impacto realizado 
para excitar a máquina e medir 
suas frequências naturais. Isso 

ajuda a determinar se a ressonância é 
responsável por altos níveis de ruído ou 
vibração ou se há um problema potencial 
nas máquinas. A utilização de três canais 
permite que o usuário determine se há 
frequências ressonantes direcionais 
presentes. Não há necessidade de conexão 
de um martelo instrumentado para capturar 
os dados.
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Dados de ativos disponíveis 
rapidamente, em toda a empresa  
e nos formatos desejados
O SKF Microlog série GX baseado em rotas transfere dados para o 
software SKF @ptitude Analyst, uma solução de software 
abrangente com poderosas capacidades de diagnóstico e analíticas. 
O SKF @ptitude Analyst fornece armazenamento, análise e 
recuperação rápidas, eficientes e confiáveis de informações 
complexas de ativos e torna as informações acessíveis em toda a 
empresa. Com essa poderosa ferramenta de análise, você tem o 
controle completo - de como configurar parâmetros de hierarquias, 
espaços de trabalho filtrados e rotas até o formato personalizado 
para geração de relatórios. É possível coletar informações com base 
na localização, tipo de máquina, frequência ou outras seleções. O 
SKF @ptitude Analyst permite determinar os limites apropriados 
para condições de alarme e como os alarmes são categorizados. 
Você recebe dados consistentes e confiáveis no formato mais 
conveniente. O SKF @ptitude Analyst pode incorporar dados de 
outras origens, como servidores OPC, e fazer interface perfeita com 
o Sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado 
(CMMS), Planejamento de recursos da empresa (ERP) ou outros 
sistemas de gerenciamento de informações de sua empresa.

Características principais
• Um programa de software para gerenciar dados da condição dos 

ativos a partir de dispositivos portáteis e on-line
• Fácil para usuários principiantes e experimentados aprenderem e 

usarem
• Interconectividade com diversos programas e sistemas de 

software de toda a empresa
• Escalável e flexível para atender suas necessidades exclusivas 

 – Inicie com um dos três modelos básicos e expanda a 
funcionalidade de acordo com suas necessidades

 – Fácil personalização para usuários individuais
 – Suplementos de aplicativos ampliam a funcionalidade principal 
sem migração para outros modelos básicos

 – Controle de acesso de usuário para apoiar papéis funcionais 
necessidades do departamento 

 – Funções programáveis pelo usuário computam os KPIs 
(Indicadores chave de desempenho) da empresa

• Suporta gerenciadores de bancos de dados Oracle e Microsoft SQL 
Server

• Relatórios de conformidade e agendamento ajudam a gerenciar 
tarefas e funcionários
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Especificações
Fontes de entrada
Aceleração, velocidade e deslocamento a partir de sensores de 
vibração portáteis ou instalados ou sistemas de monitoramento.

• Sensores CA / CC
• Sensores de pressão
• Sensores de temperatura
• Entradas do teclado: medições lidas de indicadores ou 

instrumentos instalados inseridas em unidades de engenharia
• Tacômetro universal
• Inspeções visuais: adicionadas às medições como notas 

codificadas

Pré-processamento
• Envelopador (demodulador): com quatro filtros de entrada 

selecionáveis para melhor detecção de falhas do rolamento e 
entrosamento de engrenagens.

• Seleção do filtro:
 – 5 Hz a 100 Hz
 – 50 Hz to 1 kHz
 – 500 Hz a 10 kHz
 – 5 kHz a 40 kHz

• Parâmetros de entrada:
 – Tacômetro: TTL / analógico programável para ±40 V
 – Faixa de RPM de 1 a 99 999
 – Saída da fonte de alimentação do tacômetro de +5 V a 100 mA

• Proteção contra excesso de tensão de entrada:
 – AC ±50 V de pico
 – CC ±50 V mantida

• Faixa dinâmica: >90 dB (ADC 24 bits sigma-delta)
• Conectores de entrada:

 – CH1: Fischer de seis pinos, CH1, CH2, CH3
 – CH2: Fischer de seis pinos, CH2, CH3
 – Host USB / CHR / fone de ouvido: teclado USB, CHR, fones de 
ouvido

 – Dispositivo USB / alimentação / disparo: disparador Fischer de 
sete pinos, fonte de alimentação do tacômetro de disparo, USB 
COMMS, carregador

• Faixa de entrada de sinal: máximo ±25 V

Processamento e armazenamento de dados
• Microprocessador: Marvell 806 MHz PXA320
• Armazenamento interno: 128 MB (capaz de armazenar 

aproximadamente 4 000 espectros)
• Cartão SD: cartão de memória SD de até 16 GB

Medição
• Faixa:

 – Medições de rotas: CC a 40 kHz (GX-R: 20 kHz)
 – Medições de não rotas: CC a 40 kHz (não disponível no GX-R)

• Média: médias de tempo 1 a 255, médias espectrais 1 a 4 096
• Tipo de médias: RMS, exponencial
• Cursor: fixo e bloqueio do cursor. Simples, harmônico e seleção  

de pico.

• Modos de disparo: execução livre ou disparo externo (inclinação e 
amplitude de disparo)

• Resolução: programável 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, 6 400 
e 12 800 linhas

• Janelas de medição: suavização, topo plano e retangular
• Automação de pontos múltiplos: até 12 medições podem ser 

listadas para um botão de coleta automatizada de dados em cada 
local de medição

Exibições de dados
• Espectro de canal único e duplo, tempo de canal único e duplo, 

tabela de fase, processo, órbita, fase de canal transversal (GX-R: 
espectro de canal único, tempo, tabela de fase e processo)

• Espectro simultâneo, forma de onda de tempo, média de retenção 
do pico máximo

• Até 12 bandas (base fixa ou sequência) para download do 
software host

Alimentação
• Bateria: pacote inteligente de baterias de íon-lítio
• No mínimo oito horas de operação contínua

Dados físicos
• Teclas dedicadas: para cima, para baixo, direita e esquerda, duas 

teclas enter para operação direita e esquerda, quatro teclas de 
função

• Teclas de atalho: localização de pico, harmônica, expandir
• Tela LCD: em cores 1/4 VGA 320 x 240 pixels (54 x 72 mm) visíveis
• Estojo: ABS de alto impacto com classificação IP 65 para poeira e 

respingos
• Peso: 715 g (1,6 lb.)
• Tamanho (altura x largura):

 – Ponto mais estreito: 186 x 93 mm (7.4 x 3.7 pol.)
 – Ponto mais largo: 186 x 134 mm (7.4 x 5.4 pol.)

• Teste de queda: 2 m (6,6 pés), conforme as especificações MIL 
STD 810

Ambiental
• Locais perigosos: CSA, Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D 

(condições especiais conforme o desenho de instalação 
090-22600)

• Classificado CE
• Classificação do IP: IP 65 
• Classificações de temperatura:

 – Temperatura de operação: -10 a +50 °C (14 a 122 °F)
 – Temperatura de armazenagem: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

• Umidade: 95% não condensada

Comunicações
• Comunicação USB

Software host
• O SKF Microlog série GX requer o software SKF @ptitude 

Monitoring Suite, versão 4.1.2 ou mais recente e comunicação USB
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Informações para pedido

SKF Microlog GX-S coletor de dados / 
analisador FFT

O kit padrão do GX-S [CMXA 75-S-K-SL] inclui:
• Unidade CMXA 75-S, programada para medições em dois canais 

não rotas e rotas e um ou dois planos estáticos ou balanceamento 
binário plano, teste de choque e gravador de dados

• Dois (2) acelerômetros, uso geral, perfil baixo, saída lateral, 
industrial, não-NI, com 1/4-28 e prisioneiros de montagem M6 
[CMSS 2200]

• Dois (2) cabos espirais de acelerômetro, 1,8 m (6 pés) [CMAC 5209]
• Duas (2) bases magnéticas para serviço médio, 35 mm (1.5 pol.) 

de diâmetro [CMSS 908-MD]
• Para componentes adicionais disponíveis para este kit, consulte 

"Componentes do kit".

SKF Microlog GX-M coletor de dados / 
analisador FFT

O kit padrão do GX-M [CMXA 75-M-K-SL] inclui:
• Unidade CMXA 75-M, programada para medições em dois canais 

não rotas e rotas e um ou dois aplicativos de planos estáticos ou 
balanceamento binário plano

• Dois (2) acelerômetros, uso geral, perfil baixo, saída lateral, 
industrial, não-NI, com 1/4-28 e prisioneiros de montagem M6 
[CMSS 2200]

• Dois (2) cabos espirais de acelerômetro, 1,8 m (6 pés) [CMAC 
5209]

• Duas (2) bases magnéticas para serviço médio, 35 mm (1.5 pol.) 
de diâmetro [CMSS 908-MD]

• Para componentes adicionais disponíveis para este kit, consulte 
"Componentes do kit".

SKF Microlog GX-R coletor de dados / 
analisador FFT

O kit padrão do GX-R [CMXA 75-R-K-SL] inclui:
• unidade CMXA 75-R, programada para medições de canal único e 

rota única (não inclui não rotas no módulo de balanceamento)

• Um (1) acelerômetro, uso geral, perfil baixo, saída lateral, 
industrial, não-NI, com 1/4-28 e prisioneiros de montagem M6 
[CMSS 2200]

• Um (1) cabo espiral de acelerômetro, 1,8 m (6 pés) [CMAC 5209]
• Uma (1) base magnética para serviço médio, 35 mm (1.5 pol.) de 

diâmetro [CMSS 908-MD]
• Para componentes adicionais disponíveis para este kit, consulte 

"Componentes do kit".

Kits certificados CSA, Classe I, Divisão 2, 
Grupos A, B, C, D

O kit CMXA 75-S-CP-SL inclui:
• Dois (2) acelerômetros, com aprovação CSA, uso geral, industrial 

[CMSS 793-CA], substituem os dois acelerômetros CMSS 2200
• O balanço do kit é o mesmo do kit padrão CMXA 75-S-K-SL

O kit CMXA 75-M-CP-SL inclui:
• Dois (2) acelerômetros, com aprovação CSA, uso geral, industrial 

[CMSS 793-CA], substituem os dois acelerômetros CMSS 2200
• O balanço do kit é o mesmo do kit padrão CMXA 75-M-K-SL

O kit CMXA 75-R-CP-SL inclui:
• Um (1) acelerômetro, com aprovação CSA, uso geral, industrial 

[CMSS 793-CA], substitui o acelerômetro CMSS 2200 
• O peso do kit é o mesmo do kit padrão CMXA 75-R-K-SL

Componentes do kit (incluídos em todos os 
kits)

• CD-ROM, manuais do usuário, utilitários, página de informações 
sobre ativos e literatura 

• Cabo USB/divisor de alimentação [CMAC 5019]
• pacote de baterias [CMAC 5031]
• Fonte de alimentação universal [CMAC 5090]
• Luva de borracha anti-impacto [CMAC 5015]
• Estojo de transporte rígido [CMAC 5029]
• Alça de mão [CMAC 5020]
• Alça de ombro [CMAC 5010]
• Dois (2) protetores de tela
• Jogo de protetores de conectores com correias
• Cartão SD de 4 GB [CMAC 5077]
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Bateria e fonte de alimentação
• Fonte de alimentação universal [CMAC 5090]
• Bateria [CMAC 5031]

Acelerômetros
• Acelerômetro, uso geral, perfil baixo, saída lateral, industrial, 

não-NI, com 1/4-28 e prisioneiros de montagem M6 [CMSS 2200]
• Acelerômetro, uso geral, perfil baixo, saída lateral, industrial, 

não-NI, com prisioneiro de montagem M8 CMSS 2200-M8]
• Acelerômetro, aprovado pela CSA, uso geral, industrial 

[CMSS 793-CA] 
• Acelerômetro, compacto com cabo integrado [CMSS 2111]
• Acelerômetro, pequeno diâmetro [CMSS 732A]
• Base magnética para serviço médio, 35 mm (1.4 pol.) de diâmetro 

[CMSS 908-MD]

Cabos

Cabos da acelerômetros
• Cabo triaxial espiral de acelerômetro [CMAC 5009]

 – para uso com o kit do acelerômetro triaxial CMAC 4370-K
• Cabo de acelerômetro de alta frequência [CMAC 5061]

 – para uso com o acelerômetro CMSS 732A
• Cabo espiral de acelerômetro, 1,8 m (6 pés) [CMAC 5209]
• Cabo espiral de acelerômetro com ruptura de segurança, 1,8 m 

(6 pés) [CMAC 5209-06S]
• Cabo espiral de acelerômetro, 3 m (10 pés) [CMAC 5209-10]

Cabos de tacômetros
• Cabo reto de tacômetro BNC, 1 m (3.3 pés) [CMAC 5211]
• Kit de tacômetro a laser, cabo reto, 2 m (6.6 pés) [CMAC 5213]

 – para kit de tacômetro a laser CMAC 5030-K (vendido somente 
com o kit)

• Kit de tacômetro a laser, cabo reto, 2 m (6.6 pés) [CMAC 5214]
 – para kit de tacômetro a laser CMAC 5030-K (vendido 
individualmente)

Cabos de extensão
• Cabo de extensão reto de entrada de sinal CHX, 5 m (16.4 pés) 

[CMAC 5036]
• Cabo de extensão reto de entrada de sinal CHX, 10 m (32.8 pés) 

[CMAC 5037]
• Cabo de extensão reto de tacômetro, 5 m (16.4 pés) [CMAC 5043]

 – para uso com o kit do tacômetro a laser CMAC 5030-K
• Cabo de extensão reto de tacômetro, 10 m (32.8 pés) [CMAC 5044]

 – para uso com o kit do tacômetro a laser CMAC 5030-K

Atualizações de campo para o SFK Microlog 
série GX

• Atualização de campo da série GX-M para a série GX-S [CMXA 
75-GXM/S-SL]

• A atualização de campo da série GX-R para a série GX-M [CMXA 
75-GXR/S-SL], inclui:
 – Um (1) acelerômetro, perfil baixo [CMSS 2200]
 – Um (1) cabo, sensor, espiral [CMAC 5209]
 – Um (1) acelerômetro de base magnética, serviço médio, 
3,81 cm (1.5 pol.) de diâmetro [CMSS 908-MD]

• Módulo Gravador de dados [CMXA MOD-REC-SL]
• Módulo de aceleração / desaceleração [CMXA MOD-RUCD-SL]
• Módulo de Função de resposta de frequência [CMXA MOD-FRF-SL]
• Módulos de Teste de choque e Analisador FFT [CMXA MOD-ABB-SL]
• Módulo de avaliação de eixo-árvore SKF [CMXA MOD-MTX-SL]

Acessórios opcionais
Diversos acessórios estão disponíveis para complementar o Microlog 
série GX. Para obter detalhes técnicos ou informações sobre 
qualquer item, entre em contato com o representante de vendas do 
SKF Reliability Systems. Especificações e fotografias dos acessórios 
da série SKF Microlog estão disponíveis no catálogo  de Acessórios 
SKF Microlog (publicação SKF CM2412 PT-BR).

Hardware
• Termômetro infravermelho [CMAC 4200-SL]
• Termômetro infravermelho, em conformidade com a CE [CMAC 

4200-CE-SL]
• Kit de acelerômetro triaxial [CMAC 4370-K]
• Kit de tacômetro a laser [CMAC 5030-K]
• Kit de martelo modal para estruturas com massa de 210 g 

(7.6 onças) e superior [CMAC 5056]
• Kit de martelo modal para utilização em estruturas com massa de 

56 g (2,0 onças) e acima [CMAC 5057]
• Kit de martelo modal sem acelerômetros [CMAC 5058]
• Microfone ICP com kit de pré-amplificador integral [CMAC 5084]
• Grampo de correnteCA / CC [CMAC 5208]
• Kit de acessórios de balanceamento de campo SKF Microlog 

Analyzer (com sensor óptico) [CMCP 850-01]
• Kit de acessórios de balanceamento de campo SKF Microlog 

Analyzer (com sensor a laser) [CMCP 850-02]
• Kit de acessórios de balanceamento de campo SKF Microlog 

Analyzer (com tacômetro a laser) [CMCP 850-03]
• Kit de referência de fase óptica [CMSS 6155XK-U-CE]
• Suporte magnético de referência de fase óptica [CMAC 6156]
• Luz estroboscópica [CMSS 6165K-AX]
• Kit de tacômetro com sensor a laser inteligente [CMSS 6195AX-K]
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skf.com

Entre em contato: 
SKF Reliability Systems
Centro de monitoramento de condições SKF – San Diego
5271 Viewridge Court  •  San Diego, Califórnia 92123  USA
Tel: +1 858-496-3400  •  Fax: +1 858-496-3531
Site da Web: www.skf.com/cm

® SKF, @PTITUDE e MICROLOG são marcas registradas do Grupo SKF.

Microsoft e SQL Server são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation.

ICP é uma marca registrada do PCB Group, Inc.

Marvell é uma marca registrada da Marvell ou suas afiliadas.

Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.

© Grupo SKF 2010
Os direitos autorais do conteúdo desta publicação pertencem ao editor e não podem ser reproduzidos (mesmo em parte) sem que antes 
que seja obtida uma permissão por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações desta publicação, mas não 
nos responsabilizamos por perdas ou danos, sejam eles diretos, indiretos ou consequenciais, decorrentes do uso das informações aqui con-
tidas. A SKF se reserva o direito de alterar qualquer parte desta publicação sem aviso prévio.

As patentes da SKF incluem:  Nº. US04768380 • Nº. US05679900 • Nº. US05845230 • Nº. US05854553 • Nº. US05992237 •  
Nº. US06006164 • Nº. US06199422 • Nº. US06202491 • Nº. US06275781 • Nº. US06489884 • Nº. US06513386 •  
Nº. US06633822 • Nº. US6,789,025 • Nº. US6,792,360 • US 5,633,811 • US 5,870,699 • Nº. WO_03_048714A1

PUB CM/P8 11062/1 PT-BR  · Maio de 2011

Planos de suporte ao produto
A SKF está comprometida em fornecer o mais alto nível de suporte 
ao cliente do setor. Os Planos de suporte ao produto (PSP) 
prolongam a garantia padrão do produto por um período adicional 
para continuar seu acesso ilimitado a Suporte técnico, cobertura de 
reparos global e mais.

Proteja seu investimento
Os Planos de suporte ao produto ajudam a garantir que seu 
equipamento seja mantido segundo os mais elevados padrões. 
Produtos de monitoramento de condições são um investimento e um 
Plano de suporte ao produto é uma excelente forma de proteger seu 
investimento por anos.

Maior tranquilidade 
• Atualizações de firmware e / ou software mantêm seus produtos 

avançando com as normas atuais do setor*
• Suporte técnico ilimitado de profissionais instruídos podem 

economizar seu tempo e frustração resolvendo problemas 
rapidamente.

• Precisão de dados com calibrações ilimitadas que satisfazem às 
normas ISO.

• Equipamento emprestado fornecido quando seu produto é trazido 
para manutenção*.

• Reparos sem aborrecimentos. Mantemos você protegido com 
peças, mão de obra e envio.

Planos de suporte ao produto de primeira também incluem uma 
subscrição completa do SKF @ptitude Exchange. O SKF @ptitude 
Exchange é o portal de conhecimento da SKF completo com 
documentos, artigos, serviços interativos, tutoriais e mais – 
disponível 24 horas por dia para ajudar a desenvolver o 
conhecimento de seu pessoal em manutenção e confiabilidade.

* Fornecido com cobertura de PSPs de primeira.

Cabos diversos
• Cabo conversor, dois pinos MIL para BNC [CMAC 3715]
• Cabo reto de comunicação USB / divisor de energia, 2 m (6,6 pés) 

[CMAC 5019]
• Cabo reto de entrada de sinal Fischer para BNC, leve para kits de 

martelo, 1 m (3,3 pés) [CMAC 5023]
• Cabo de entrada de sinal Fischer para BNC [CMAC 5088]
• Cabo reto divisor de alimentação / disparo, 30 cm (11.8 pol.) 

[CMAC 5032]
• Cabo reto para fone de ouvido [CMAC 5078]
• Cabo de pistola termômetro infravermelha [CMAC 5087]
• Entrada para o cabo de luz estroboscópica [CMAC 5404]
• Saída do cabo de luz estroboscópica [CMAC 5406]

Acessórios diversos
• Alça de ombro [CMAC 5010]
• Protetor de borracha [CMAC 5015]
• Alça de mão [CMAC 5020]
• Estojo de transporte [CMAC 5026]
• Estojo de transporte rígido [CMAC 5029]
• Conjunto de tampa Fischer e conector de áudio [CMAC 5075]
• Alça de ombro, couro, áreas perigosas [CMAC 5113]
• Fones de ouvido compatíveis com capacete [CMAC 5403]
• Kit de protetores de tela (5 peças) [CMAC 6139]
• Cartão SD de 4 GB [CMAC 5077]


