
Voor elke toepassing een instrument
De gedachte achter strategische conditiebewaking is vrij eenvoudig. 
De mechanische storingen die kunnen optreden bij een machine 
zijn alom bekend bij uw onderhoudstechnici. Wat zij nodig hebben 
is ten eerste: een eenvoudig bericht dat een schade zich aan het 
ontwikkelen is en ten tweede: een indicatie van de ernst van de 
schade. 

Geavanceerde onderhoudshulpmiddelen en laser uitlijnapparatuur 
completeren ons leveringsprogramma van betaalbare hulpmiddelen 
voor mechanisch onderhoud in alle takken van industrie. Kies 
simpelweg de meetapparatuur die het best aansluit bij uw 
economische en technische eisen. 

Vanaf nu heeft u toegang tot de wereldwijde en lokale websites van 
SPM voor productondersteuning, een wereldwijd netwerk van SPM 
bedrijven en productgarantie.

              www.vibchecker.nl      www.spminstrument.nl
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Welkom 

 in de SPM wereld van conditiebewaking!

SPM Instrument BV 
Thomas Edisonweg 10 
5151 DJ Drunen, Nederland
Tel:  +31 (0)416 373 176 
Fax: +31 (0)416 373 279 
info@spminstrument.nl

Om het maximale uit uw VibChecker te 
halen, adviseren we het volgende:

• Bewaar verpakking en aankoopbewijs

• Registreer uw aankoop op 

www.vibchecker.nl
om de garantie te activeren en om 
toegang te krijgen tot technische 
ondersteuning, productinformatie en 
documentatie. 

• Lees de Quick Start en de   
   gebruikershandleiding

Mocht uw instrument onverhoopt toch service 
nodig hebben, neemt u dan contact op met de 
dealer of SPM vestiging waar u het instrument 

gekocht heeft.

 w w w. v i b c h e c k e r. n l

Bedankt voor het kiezen van 
een SPM kwaliteitsproduct!

Mis de voordelen niet en registreer uw VibChecker vandaag nog! 7
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SPM Instrument BV 
Brusselstraat 51
B-2018 Antwerpen België
Tel:  +32 (0)3 289 38 71 
Fax: +31 (0)3 289 38 72 
info@spminstrument.be



How to continue building your condition monitoring infrastructure

Hoe uw condit iebewaking infrastructuur op te zetten

Condition based maintenance 
(CBM) met SPM

Automatische evaluatie van alle 
conditie-informatie is essentieel 
voor een snelle en betrouwbare 
beoordeling. De meetinstrumenten 
van SPM evalueren de meetresultaten 
automatisch in groen - geel - rood 
schaal voor alle meetpunten.

Condition based maintenance is een veel toegepaste 

onderhoudstrategie om de beschikbaarheid van uw 

machinepark te optimaliseren en productieverliezen 

te verminderen. Vroegtijdige detectie en 

geëvalueerde conditie-informatie dienen als basis voor 

toestandafhankelijk onderhoud. Het leveringsprogramma 

van SPM omvat ieder facet van conditiebewaking, van 

draagbare instrumenten en permanent geïnstalleerde 

bewakingssystemen tot grootschalige online data 

acquisitiesystemen bestuurd door eigen software.

Online systemen en software 
voor continu bewaking

portable instrumenten voor  
meten, trending en analyseren

Opnemers en transmitters voor 
een grote verscheidenheid aan 
toepassingen

Stand-alone systemen voor het 
bewaken van kritieke machines
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