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PORTABLE INTELLIGENCE



di·a·mond  \’dī-(ə-)mənd\  
The hardest naturally occurring substance known; also the most popular 
gemstone. The durability, strength and versatility of the gemstone inspired 
us to name the instrument Leonova Diamond.

condition 
monitoring in a 
league of its own



UniqUe condition 
monitoring efficiency
Teknologi møTer enkelheT
Uansett hvilken bransje du er i eller hva slags maskiner du 

har, enten det er enkelt eller komplisert, så krever dine pro-

duksjonsmiljøer og prosesser kunnskap og forståelse for å 

optimalisere vedlikeholdet i praksis.   

Tilstandsovervåkningen til SPm er unikt lett å lære og å 

praktisere. Våre svært avanserte måleteknikker, optimali-

sert for en minimal og glatt læringskurve, bringer raskt 

vedlikeholdsavdelingen opp i effektivitet og muliggjør 

rasjonell håndtering av et stort antall rutinemessig  

målinger. en umiddelbar tilstandsvurdring på stedet er 

også et varemerke for alle SPm måleinstrumenter.

Den patenterte og prisbelønnede SPm hD® måleteknikken, 

utvider det potensielle omfanget av tilstandskontroll til å inklu-

dere flere maskiner enn noen gang før. et produktivitetsløft for 

vedlikeholdet, den bringer maskinproblemer som er umulig å 

overvåke med tradisjonelle vibrasjons måleteknikker fram i lyset.

PorTabel ProDUkTiViTeT og effekTiViTeT
leonova Diamond® er et portabelt instrument for til-

standsovervåkning i røf fe industrielle omgivelser. Dette 

kraftige men likevel sofistikerte instrumentet tilfører  

avansert analyse og feilsøkings evner til deres tilstands-

overvåkning program. Uansett om måleeffektivitet er en 

prioritet, leonova Diamond er det perfekte valget, det 

gir en kraft full kombinasjon av velprøvde måleteknikker 

for enhver situasjon, alt i ett instrument.

leonova Diamond er det siste beviset på vår forpliktelse 

til å utvikle førsteklasses tilstandsovervåking produkter 

for mer lønnsomt vedlikehold. i en direkte respons på  

tilbakemelding fra SPm kunder over hele verden,  

utviklet vi et instrument som vil levere lang levetid under 

de tøf feste, mest krevende forholdene.

for bruk i eksplosjonsfarlige områder er en ex versjon 

tilgjengelig.



TilSTanDSkonTroll aV lager meD SPm hD®

SPm hD er en ny bragd innen tilstandsovervåkings teknologi 

og en banebrytende løsning på problemer som involverer  

tilstandsmåling på sakteroterende maskiner. metoden er pa-

tentert og en utvikling av den godt kjente og pålitelige True 

SPm® metoden, vanligvis anerkjent som den beste metoden 

for tilstandsmåling på roterende maskiner.

Den opprinnelige støtpulsmetoden ble utviklet spesielt for  

tilstandskontroll av lager med rullekropp. metoden er preget 

av dens lette bruk, presenterer lett forståelig og pålitelig infor-

masjon om den mekaniske tilstanden i lageret og lagerets smø-

retilstand. Den krever lite inndata, metoden måler signaler fra 

rullelager og evaluerer umiddelbart tilstanden i intuitivt grønn 

- gul - rød tilstandskode. SPm hD metoden er også svært  

effektiv for å oppdage signaler fra tanninngrep, som for  

eksempel skyldes skadede tenner i en gearkasse.

Der etablerte metoder mislykkes, vil SPm hD oppdage forverret 

lagertilstand og begynnende feil med imponerende nøyaktig-

het og varsler i god tid. Som den perfekte følgesvenn til  

vibrasjonsanalyse kan SPm hD benyttes på alle typer maskiner 

med rullningslager.

lageroVerVåkning VeD megeT laVe TUrTall
for tidlig feil i lagrene i sakteroterende maskiner er et all-

menn kjent problem. De spesielle krav knyttet til måling av 

applikasjoner med lavt turtall har vært utenfor områdene til 

etablerte overvåkningsteknikker – inntil nå.

SPm hD er unik i sin enestående evne til å måle i turtalls-

området 1-20 000 rpm. avanserte digitale algoritmer gir 

svært høy dynamikk som gjør det mulig å skille det ønskede 

signalet fra bakgrunnsstøy. Signalet blir plukket opp og 

fremhevet, og resultatet gir en klar og tydelig oversikt av 

maskintilstanden.

måleresultatene blir presentert så detaljert som aldri før og 

gir krystallklare bilder av lagertilstanden. Spektrum og  

tidssignaler med knivskarp oppløsning bringer årsaksanaly-

se til et nytt nivå av forståelse. basert på måleresultater og 

utvidet kunnskap, kan lagerets smøretilstand hurtig  

optimaliseres og lagerets levetid kan bli vesentlig forlenget.

Ved å utvide omfanget av prediktivt vedlikehold til å innehol-

de tilstandsovervåkning av sakteroterende maskiner er SPm 

hD all den lagerovervåkningsteknologien du trenger.

bearing monitoring as 
yoU have never seen it

Målepunkt vindu med bilde 

Trend grafikk med historiske data Bånd alarmer i SPM HD spektrum

SPM HD - Måleresultat BPFO symptom i SPM HD spektrum

Stemmeopptak av kommentarer



hD orDer Tracking
leonova Diamond tilbyr en funksjonalitet for avansert og innovativ 

order tracking. Takket være omhyggelig ingeniørarbeid og optimal 

bruk av digital teknologi, gjør den kraftige hD order trackingen 

det mulig for mer presise målinger og mer detaljert spektrum enn 

noen gang før.

for støpuls- og vibrasjonsanalyse av maskiner med variabel has-

tighet, kan den progressive og patentsøkte order tracking algo-

ritmen veldig nøye følge rPm variasjoner som forekommer under 

data innsamlingen. Samplingsfrekvensen justeres kontinuerlig 

og automatisk til gjeldende hastighet, produserer spektrum med 

spektakulær klarhet og ingen ”smearing” problemer. nærmere 

observasjon og detaljert måle- og vibrasjonsanalyse er nå mulig 

selv på de mest komplekse industrielle applikasjoner.

order trackingen gjelder i et svært bredt rPm spekter, fra bare 

noen få til flere tusen omdreininger per minutt. Den unike order 

tracking algoritmen interpolerer hastighet med suveren nøyaktig-

het, selv når rPm varierer sterkt.

for rPm måling er aksepterte inndata fra tachometer, stroboskop, 

nPn, PnP eller keyphasor®. Stroboskop kan også styres via output 

signal fra instrumentet.

SPM HD - Tidsignal analyse

Hastighets måling



VibraSjonSanalySe meD høy yTelSe
leonova Diamond tilbyr svært sofistikert vibrasjonsmåling. 

instrumentet gir knivskarpe spektrum selv der hvor  

signalene er svake og har et lavt energiinnhold. behovet for 

”gain” justeringer er eliminert og gir et utmerket signal-til-

støy-forhold; en avgjørende fordel hvor svake signaler er  

tilstede blant sterkere signaler, slik som i f.eks. gearkasser.

Vibrasjonshastighet overvåker og diagnostiserer den gene-

relle maskintilstanden. i frekvensområde 0 - 40 khz, måler 

leonova Diamond vibrasjonshastighet, akselerasjon og for-

flytning, ifølge de nyeste iSo 10816 standarder. i tillegg til 

rmS vibrasjonsmålinger viser instrumentet et ffT-spektrum, 

der symptomer på ubalanse, opprettingsfeil og strukturelle 

svakheter lett kan identifiseres. enveloping med bånd- og 

høypass filtre kan velges.

eVam® måleteknikken benytter forhåndsprogrammerte eva-

lueringsmodeller for både tids- og frekvensinnehold. ffT 

analysen produserer et 25 600 linjers spektrum med ekte 

zoom. Databehandling av resultater, beregning av maskin-

feilsymptomer og trending, alt gjøres i instrumentet.

aVanSerTe og nyTTige fUnkSjoner
På maskiner som opererer med variabel hastighet, gir vibra-

sjonsanalyse med hD order tracking pålitelige data og  

krystallklare måleresultater selv når rPm varierer mye i løpet 

av måletiden.

Det brede frekvensområdet, som dekker fra Dc til 40 khz, 

muliggjør måling hvor absolutt posisjon er avgjørende,  

typisk akselens senterlinje. for maskiner med glidelager  

måler leonova Diamond pålitelig akselens dynamiske- og 

senterlinjebevegelse.

Samtidig måling på tre kanaler muliggjør bruk av tre-akse 

givere og fler-akse vibrasjonsovervåking samtidig som den 

kutter lange målerunder ned til et minimum.

kapasiteten til å håndtere negative spenningsnivåer tillater 

direkte måling for eksempel på de bufrede utgangene  

fra andre overvåkingssystemer, uten behov for ekstra utstyr.

for maksimal verdi, ytelse og kontroll er leonova Diamond det 

perfekte verktøy for avanserte vibrasjonsanalyser.

first class 
vibration analysis

Gear spektrum med sidebånd 

Spektrum med gear symptom

Orbit analyse Dynamisk balansering, en- og to plan

Tre-akse vibrasjonsmålinger EVAM - trend evaluering 



korrigerenDe VeDlikeholDSTekniker 
årsaks eliminering er virkelig forebyggende vedlikehold.  

en dårlig justert og balansert maskin forbruker mye energi og 

blir fort utslitt. leonova Diamond er et avansert verktøy for  

årsaksanalyse og korrigerende vedlikehold.

Strukturelle resonanser:  run up/coast down måling og bump test 

viser maskinens vibrasjons egenskaper, resonans frekvenser og 

reaksjon ved kritisk turtall.

Aksel oppretting: for laseroppretting av horisontale og vertikale 

maskiner brukes linelazer opprettingsutstyr som kobles til leono-

va Diamond med bare én kabel. Det grafiske grensesnittet leder 

deg gjennom opprettingsprosedyren for det perfekte resultat.

Dynamisk balansering: rotorbalansering utført i felt, som balan-

serer i både 1-plan og 2-plan i henhold til iSo-standard 1940-1 er 

rask og pålitelig. en innledende vibrasjonsmåling viser tydelig 

eksistens og omfanget av ubalanse. Skritt for skritt, styrer  

leonova Diamond brukeren gjennom balanseringsprosedyren, 

og foreslår en rekke alternativer for å korrigere ubalansen.  

balansingsberegninger utføres, og resultatene lagres i en fil for  

utskrift, dokumentasjon og oppfølging.

Laser oppretting

Run up / Coast down målinger



grensesnitt for industrielle miljøerkraftig oppladbar batteripakke rfiD målepunkts identifikasjon 

made to measUre

4.3” TfT farge skjerm 

 med automatisk lys

Programmerbare funksjons taster

en-hånds betjening,  høyre eller venstre

benytter iePe standard vibrasjons givere

karbon-fiber-forsterket kapsling, iP65

oppladbare li-ion batteripakker for  

min. 16 timers normal bruk

rf transponder for kontaktfri målepunkts- 

identifikasjon, lese og skrive funksjoner i 

kombinasjon med condiD® minnebrikke

Dropp test 1 meter i henhold til iec 60079-0

Vekt ca. 800 g
ex versjon er tilgjengelig

innebygD inTelligenS og  
røff DeSign 
leonova Diamond er bygd for å tåle røffe miljøer. Tun-

gindustrier som oljeraffinerier, kjemiske anlegg, utvin-

ning- og offshore industrier, er alle utfordrende miljøer. 

Slitasjemotstanden til leonova Diamond gjør den per-

fekt for disse og andre krevende industrielle miljøer. 

Ute eller inne, leonova Diamond er utformet for å vare. 

holdbarhet og stabilitet er tilskrevet et kompromissløst 

valg av høykvalitets komponenter. Takket være den ek-

stra kraftige og gummierte kapslingen hvor kontaktene 

er godt beskyttet og elektroniske komponenter er trygt 

og sikkert festet, vil leonova Diamond tåle sammen-

støt, ekstreme temperaturer eller vibrasjoner, elektro-

magnetiske felt og slipp fra 1 meter ned på betong.

men den røffe og robuste designen stopper ikke der. 

instrumentet er iP 65 klassifisert for sikker bruk i områ-

der hvor eksponering for støv, vann, fuktighet, salt eller 

aggressive kjemiske stoffer kan representere en utfor-

dring for utstyrets levetid.

for å sikre kontinuerlig drift i utfordrende industrielle 

miljøer og levere uovertruffen ytelse, holdbarhet og 

pålitelighet, gjorde vi leonova Diamond så røff som 

den ble.



Tre-kanals simultan vibrasjonsmåling

frekvens område Dc til 40 khz

Dynamisk område >100 db, 24 bit aD

opp til 25 600 linjer ffT spektrum

forhåndsdefinerte symptom for spektrum analyse

Waterfall, fase og realtid spektrum

kontinuerlig måling i opptil 50 timer

enveloping, true zoom, tidsynkron målingt

Stroboskop input/output for rpm målinger

Strøm og spenning input, 0 – 20 ma / 0 – 10 V

motorstrøm analyse

hastighets måling 1 – 120 000 rpm

nedlasting av tusenvis av målepunkter

Stetoskop funksjon, øretelefoner

automatisk giver linje test

Stemmeopptak av kommentarer

Valg av språk



bUilt to last, 
made to perform
konSTrUerT for yTelSe
leonova Diamond er et pålitelig og svært potent analyseverk-

tøy, den dekker alle dine tilstandsovervåkings behov. Den til-

byr et fullt og bredt utvalg av sofistikerte måleteknikker, så vel 

som tilhørende diagnostikk og feilsøkings kapasitet.

leonova Diamond håndterer effektivt og pålitelig forskjellige 

maskinegenskaper og variable driftsbetingelser. State-of-the-

art digitalteknikk og utmerket programvaredesign muliggjør 

overlegen data innsamling og behandling.

rask oppstart; instrumentet er klart for måling når du er klar. 

funksjoner som betinget måling, kontinuerlig order tracking 

og dynamiske alarmgrenser, gir skarpe, pålitelige resultater 

og relevante alarmer. generelle og brukerdefinerte feil-

symptomer beregnes automatisk, evalueres og trendes over 

tid. all databehandling og tilstandsevaluering utføres till 

rett tid. flere måleoppdrag kan utføres med et trykk på én  

enkelt knapp. opp til fem ulike parametere kan måles samti-

dig. Umiddelbar tilstandsevaluering i grønn-gul-rød, alarm-

generering, historiske data og trender; alt leveres akkurat 

der i instrumentet, på det punktet i målingen.

DeSigneT for enkel brUk
et verktøy er mer enn sine funksjoner. leonova Diamond har 

design og funksjonalitet som arbeider sammen for å kombi-

nere brukervennlighet med utmerket ytelse. Designet for  

tungindustri, gjenspeiler utseendet og følelsen av instrumen-

tet det tiltenkte bruk.

enkelhet og brukervennlighet karakteriserer instrumentet. 

leonova Diamond har et lett og kompakt design, som mulig-

gjør et-hånds grep. Tastaturoppsettet er optimalisert for å 

la brukere betjene instrumentet med hansker på. Det intui-

tive brukergrensesnittet er tilsvarende programvaren  

condmaster® ruby. Programmerbare funksjons taster gjør 

det mulig å tilpasse betjeningen til brukerens preferanser.

Den store, høyoppløselige TfT-lcD fargeskjermen gir like  

utmerket synlighet i mørket som i dagslys og utendørs  

forhold. instrumentet støtter delt skjerm og optimal utnyttelse 

av skjermen muliggjør presentasjon av flere visninger samtidig.

alle innganger og utganger er plassert borte fra skjerm og tasta-

tur for enkel tilgang og maksimal frihet til å betjene instrumentet.



Tilbehør og ekSTraUTSTyr  
i enhver forstand av ordet er leonova Diamond et instrument for 

flere oppgaver. for å benytte dets fulle produktive potensiale, 

finnes det et komplett utvalg av tilleggsutstyr tilgjengelig.

for trygg transport og lagring tilbys en holdbar bæreveske med 

skuminnsats. ekstra oppladbare batterier, strømadapter og bat-

terilader (100 - 240 V eller 12V) gir maksimal fleksibilitet. hvis  

målerundene genererer store mengder data, kan instrumentet 

utstyres med ekstra minne.

Utvalget av instrumenttilbehør inkluderer også et laserbasert  

tachometer med ir-temperatur sensor. et hodesett med mikrofon 

er tilgjengelig for praktisk stemmeopptak av kommentarer.

Det omfattende utvalget av SPm givere, transmittere og mon-

tasjetilbehør oppfyller kravene til et bredt spekter av applika-

sjoner, inkludert røffe og potensielt eksplosive miljøer  

eller trange plasser. Tilgjengelig i en rekke alternativer, det 

finnes en støpuls- eller vibrasjonsgiver for alle behov. Det av-

anserte linelazer opprettingsutstyret og intelligente 

 condiD® målepunktidentifikasjons brikker er nyttig tilbehør.



 

powerpacked software 
for in-depth analysis

Grafisk oversikt Coloured Spectrum Overview

Symptom treff

conDmaSTer® rUby
i hjertet av en SPm tilstandsovervåkning løsningen er en kraftig 

condmaster® ruby programvare, som inneholder den ekspert-

kunnskap som er nødvendig for å evaluere maskintilstanden. 

condmaster ruby henter inn og lagrer måleresultater fra alle 

SPm håndholdte og online måleutstyr, for evaluering og pre-

sentasjon. Programvaren er modulær og funksjonaliteten til 

systemet kan skreddersys til spesifikke kundebehov.  

integrerte deler av programvaren er en komplett lagerkatalog, 

smøremiddel data, levetidsberegning for lager, SPm tilstands-

evalueringregler, iSo grenseverdier, matematiske modeller for 

gjenkjenning av spektrumanalyse og feilsymptomer, og mye mer. 

condmaster ruby plasserer administrasjonen av alle vedlikeholds 

aktiviteter, for eksempel tidsplaner, målerunder og arbeidsordrer. 

ekstern overvåking er aktivert via condmaster Web.

Valgfrie moduler gir støtte for alle måleteknikker, samt mer 

funksjonalitet, for eksempel:

•	 Coloured Spectrum Overview for en historisk oversikt over 

tusenvis av spektrum over en lengre tidsperiode. 

•	 Condition Manager for fleksibel alarm konfigurasjon, der 

alarmgrensene automatisk tilpasser seg de forholdene mas-

kinen opereres til enhver tid.

•	 alarmer på komponenter eller målepunktnivå sendes til  

brukere via e-post eller tekstmeldinger.

•	 Grafisk Oversikt, hvor maskin- og målepunktmapper er ord-

net til preferanser. bilder av anlegget eller individuelle mas-

kinkomponenter kan tilknyttes og lastes ned til leonova Dia-

mond for umiddelbar gjenkjenning av overvåket utstyr.

•	 Trending gjør det enkelt å observere endring i driftstilstan-

den. målinger kan vises som gjennomsnitt for ytterligere å 

forenkle analysen og spektrum fra individuelle målepunkter 

og kan sammenlignes på ulike måter, for eksempel i bånda-

larmer. Trending av symptomverdier presenterer grafikker av 

evaluert tilstand og reduserer behovet for å studere  

spektrum og tidssignaler. 

•	 oppsett av personlige standardinnstillinger for leonova  

Diamond.



 

Trend grafikk

Spektrum

PlanT Performer™ beSlUTningSSTøTTe
for en klar oversikt over din drift og mer effektiv beslutningspro-

sess, kan statistiske data tas fra systemet ved hjelp av Plant  

Performer modulen i condmaster ruby.

Plant Performer aktiverer strategisk analyse av den økonomiske 

virkningen av vedlikeholdet. Det visualiserer omfanget av til-

standskontrollprogrammet, og gir en statistisk oversikt over over-

våket utstyr. informasjonen er enkelt presentert i lettforståelig 

sektordiagram eller liggende stolpediagrammer. 

Statistiske oppdrag er brukerdefinerte og kan omfatte database 

eller maskintilstand statistikker og teknisk nøkkelinformasjon  

som f.eks.:

•	 Samlet vibrasjon for en avdeling eller en maskintype

•	 Tap av dekningsbidrag på grunn av produksjonsstans

•	 Driftstilstand for alle elektriske motorer
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fUll flexibility and 
modUlar fUnctionality
beTal for yTelSe
Tilstandskontroll er en ledelsesstrategi for å fortsatt være 

meget konkurransedyktig. over tid, vil tilstandskontroll 

dramatisk redusere vedlikeholdskostnadene og har en  

betydelig innflytelse på produktiviteten. men tilstandskon-

troll koster penger for utstyr, opplæring og arbeidskraft. 

med det skalerbare instrument leonova Diamond har du et 

utvalg av egnede instrumentfunksjoner og hvordan du vil 

betale for deres bruk.

fUnkSjon og brUk
Plattform er en datalogger med kommunikasjon med condmas-

ter ruby og aksepterer manuell dataregistrering. Den modulære 

utformingen av programvaren gjør det mulig for kjøp av person-

lige funksjoner i pakker eller én etter én. oppgraderinger utfø-

res enkelt ved å laste ned oppdateringsfiler till instrumentet.

Ved kjøp av “målekreditter” i stedet for ubegrenset bruk, 

endres de fleste av investeringene til driftskostnader. Platt-

formens funksjoner er alltid gratis å bruke, mens hver til-

standsmåling koster noen kreditter avhengig av metoden. 

leonova Diamond holder tellingen, den gir to advarsler før 

tanken er lav, så bytter den til reserve.

TilSTanDSoVerVåkningS ekSPerTiSe
SPm instrument har bygget pålitelige løsninger i over førti år. 

en total løsningsleverandør, SPm tilbyr en komplett linje av 

måleteknikker og produkter med høy ytelse for tilstandso-

vervåking av industrielle maskiner. lagerovervåkning,  

smøreanalyse eller avansert vibrasjonsanalyse - SPm dekker 

alt. gjennom et verdensomspennende nettverk av ressurser 

har SPm fullstendig livslang produktstøtte inkludert grunn-

leggende service og kalibrering hos nærmeste forhandler.

i tillegg til avanserte måleteknikker, dekker det store utval-

get av SPm produkter alt fra givere, transmittere og kabler 

til bærbare instrumenter og online overvåkingssystemer 

kontrollert av vår egen kraftige programvare condmaster 

ruby.

nøkkelen til å oppnå vedlikeholds mål er opplæring. mulig-

heten til å måle riktig, evaluere og ta riktige avgjørelser er 

viktig for vellykket vedlikehold.  SPm akademiet tilbyr stan-

dardiserte kurs samt kundetilpasset opplæring for alle  

nivåer av personalet som er involvert i tilstandskontroll.

Spør oss først. Vi endrer dine vedlikeholdsproblemer  

til muligheter.



the expert 
choice for every 

industry




