


SPM®HD is een doorontwikkeling van de welbekende en betrouwbare True SPM 
methode, algemeen erkend als de beste methode voor het meten van lagerconditie op 
roterende machines.

Uiterst geavanceerde digitale techniek en op toerental gebaseerde sample frequentie maken de techniek uitermate 
geschikt voor conditiebewaking van machines met een laag toerental. Buitengewone signaalkwaliteit en 24 bit A/D 
conversie zorgt voor haarscherpe resolutie en buitengewoon gedetailleerde spectra en tijdsignalen. Tijdsignalen 
kunnen moeiteloos geïnterpreteerd worden: soort en omvang van de schade is dan ook eenvoudig te bepalen. 
Incidentele metingen verschaffen betrouwbare diagnoses. Pre-warning tijden tot wel 6 maanden geven afdoende tijd 
om onderhoud en reparaties te plannen.

 Uitermate geschikt voor metingen op machines met laag toerental 
 Haarscherpe resolutie van spectrum en tijdsignaal 
 Uitzonderlijk gedetailleerde resultaten

 Patroonherkenning voor verificatie van signaalbron
 Eenvoudige identificatie van soort en omvang van schade 
 Automatische groen-geel-rood evaluatie



"Sinds april 2009, hebben we een gezamenlijk project met SPM uitgevoerd, waarin we de 
lagerconditie van vier van onze zeefband persen meten, met SPM®HD. Om de kwaliteit van de 
pulp te waarborgen is het van essentieel belang dat de persen naar behoren werken. Elk defect 
leidt ook tot aanzienlijke kosten voor beschadigde rollen. Door de jaren heen hebben we een 
aantal verschillende meettechnieken geprobeerd op deze persen, maar SPM®HD is de eerste die 
ontwikkelende lagerschade aantoont. De meettechniek is erg betrouwbaar en heeft geen enkel vals 
alarm gegenereerd; elke keer als het systeem schade signaleerde, bleek het correct te zijn wanneer we 
het lager uit elkaar haalden. De pre-warning tijd was tot aan zes maanden toe.  

De techniek is eenvoudig te toe te passen en de meetresultaten zijn makkelijk te begrijpen. Dankzij 
SPM®HD, hebben we zes beschadigde lagers gevonden die we gepland hebben kunnen vervangen."

Per Ljungström

Preventive Maintenance Engineer
Hallsta Paper Mill

Hallsta Paper Mill meet lagerconditie met SPM®HD



SPM®HD is de unieke oplossing voor  problemen 
die gepaard gaan met conditiemetingen op 
 machines met een laag toerental. Het stelt een 
nieuwe standaard voor moderne  conditiebewaking 
en kan succesvol gebruikt worden op  allerhande 
toepassingen. Met SPM®HD, versterkt SPM 

haar positie als toonaangevende leverancier van 
 innovatieve oplossingen voor conditiebewaking 
en preventief onderhoud. Het succesvolle  online 
systeem Intellinova is nu uitgebreid met een 
SPM®HD monitoring unit.

SPM Instrument BV  ı  spminstrument.nl  ı  intellinova.nl
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