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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



ainutlaatuisen tehokasta 
käyttökunnon mittausta
Tekniikka ja helppokäyTTöisyys 
kohTaavaT
Työskentelitpä millä tahansa teollisuudenalalla ja käytitpä 

sitten yksinkertaista tai monimutkaista laitteistoa, huolto-

käytäntöjen optimoiminen edellyttää tuotantoympäristön 

ja -prosessien tuntemusta ja ymmärrystä. 

spM:n avulla käyttökunnon valvonta on helppo oppia ja 

käyttää. helposti ja nopeasti opittaviksi suunnitellut ja  

kehittyneet mittaustekniikat tehostavat ennakkohuollon 

toimintaa ja järkeistävät lukuisten rutiinimittausten teke-

mistä. välitön paikalla tapahtuva kunnonarviointi on myös 

yksi spM-mittauslaitteiden tunnusmerkeistä.

patentoitu ja palkittu spM hD® -mittaustekniikka laajentaa 

käyttökunnon valvonnan kattamaan entistä useampia  

laitteistoja. se tuo apua mittausongelmiin, joita ei voida 

valvoa perinteisillä värähtelymittaustekniikoilla.

kanneTTavaa TuoTTavuuTTa  
ja TehokkuuTTa
leonova Diamond© on kannettava mittalaite, joka on 

suunniteltu käyttökunnon mittaukseen vaativissa teolli-

suusympäristöissä. suuria rasituksia kestävä laite lisää 

käyttökunnon valvontaohjelmaasi tehokkaita analyysi- ja 

vianetsintäominaisuuksia. kun mittausreitin tehokkuus 

on tärkeätä, kaikkiin tilanteisiin sopivat mittaustekniikat 

sisältävä leonova Diamond on täydellinen valinta.

leonova Diamond on viimeisin todiste pyrkimyksestämme 

kehittää ensiluokkaisia käyttökunnon valvontatuotteita mit-

tavan kunnossapidon tuottavuuden lisäämiseksi. eri puolil-

ta maailmaa saamamme palautteen perusteella kehitimme 

laitteen, joka toimii pitkään kaikkein vaativimmissakin 

olosuhteissa.

Räjähdysvaarallisiin tiloihin on saatavana aTeX-versio.



spM hD® laakeReiDen  
valvonnassa
spM hD on käyttökunnon valvontatekniikan viimeisin saavutus ja uraa-

uurtava ratkaisu alhaisen kierrosnopeuden koneiden kunnonvalvon-

nan ongelmiin. patentoitu menetelmä on kehitetty luotettavaksi tun-

netusta True spM®-menetelmästä, jota pidetään yleisesti parhaana 

pyörivien koneiden laakereiden kunnon mittausmenetelmänä.

alun perin iskusysäysmenetelmä kehitettiin erityisesti vierintälaa-

kereiden käyttökunnon valvontaa varten. Tälle menetelmälle on 

ominaista helppokäyttöisyys sekä helposti ymmärrettävien ja luo-

tettavien tietojen tuottaminen laakerin mekaniikan ja voitelun tilas-

ta. Menetelmä perustuu vierintälaakereiden iskujen mittaukseen ja 

analysointiin, mihin tarvitaan vain muutamia alkutietoja. se arvioi 

nopeasti laakereiden tilan ja ilmaisee käyttökunnon värikoodauk-

sen (vihreä, keltainen ja punainen) avulla. spM hD-menetelmä on 

myös erittäin tehokas esimerkiksi vaihdelaatikoiden hammaspyöri-

en vaurioitumisesta johtuvien iskusignaalien havaitsemisessa.

spM hD pystyy havaitsemaan laakereiden heikentyneen käyttö-

kunnon ja alkavat vauriot tarkasti. se mahdollistaa poikkeukselli-

sen pitkät ennakointiajat – mihin muut yleisesti käytetyt menetel-

mät eivät ääriolosuhteissa pysty. spM hD-menetelmää voidaan 

käyttää kaikentyyppisten vierintälaakereilla varustettujen konei-

den kanssa, ja se on täydellinen kumppani värähtelyanalyysille.

alhaisen pyöRinTänopeuDen  
laakeReiDen valvonTa
laakereiden ennenaikainen rikkoutuminen on yleinen ongelma 

alhaisen pyörintänopeuden koneissa. Tällaisten sovellusten 

mittauksiin liittyy haasteita, joiden takia käyttökunnon valvonta 

perinteisillä menetelmillä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

spM hD -menetelmä on ainutlaatuinen, sillä sen mittausalue on 

jopa 1–20 000 kierrosta minuutissa. edistykselliset digitaaliset 

algoritmit mahdollistavat suuren dynamiikan ja halutun signaa-

lin erottamisen taustakohinasta. signaali poimitaan ja sitä  

vahvistetaan, ja näin laitteen käyttökunnon tilasta saadaan  

selkeä kuva.

Mittaustulokset esitetään ennennäkemättömän tarkasti, joten 

laakereiden kunnosta saadaan analyysi, joka ei ole ennen ollut 

mahdollista tällä tarkkuudella. huipputarkat spektrit ja aikata-

sosignaalit vievät vikaantumisen perussyyn analyysin aivan 

uudelle tasolle. saatujen mittaustulosten perusteella laakerei-

den voitelu voidaan optimoida, joten laakereiden käyttöikä  

pidentyy merkittävästi.

näin laajalla pyörimisnopeuksien käyttöalueella, spM hD on 

ainoa tekniikka jota tarvitset laakerien käyttökunnon  

mittauksissa.

ennennäkemätöntä 
laakereiden valvontaa

Mittauspisteikkuna ja valokuva

Trendinäyttö ja historiatiedot Kaistahälytykset SPM HD-spektrissä

SPM HD - mittaustulos BPFO-oire SPM HD-spektrissä

Äänikommenttien tallennus



TaRkka oRDeR TRacking  
-ToiMinTo
leonova Diamond sisältää edistyksellisen ja innovatiivisen order 

Tracking-toiminnon. perusteellisen suunnittelun ja digitaaliteknii-

kan hyödyntämisen ansiosta tehokas hD order Tracking-toiminto 

mahdollistaa entistä tarkemmat mittaukset ja entistä yksityiskoh-

taisemmat spektrit.

vaihtelevanopeuksisten koneiden iskusysäys-ja värähtelymittausa-

nalyysiä varten edistykselliset order Tracking-algoritmit jäljittävät 

erittäin tarkasti tietojenkeruun aikana tapahtuvat pyörintänopeu-

den muutokset. näytteenottotaajuutta säädetään reaaliaikaisesti 

nopeuden mukaan, joten spektrit ovat erittäin teräviä ja häiriöttö-

miä. Tarkat laakeri-ja värähtelyanalyysit ovat nyt mahdollisia myös 

kaikkein monimutkaisimmissa teollisuussovelluksissa.

order Tracking-toimintoa voidaan soveltaa laajalla pyörintänope-

usalueella muutamasta kierroksesta tuhansiin kierroksiin minuu-

tissa. ainutlaatuiset order Tracking-algoritmit interpoloivat no-

peuden erittäin tarkasti myös voimakkaasti vaihtelevista 

pyörintänopeuksista.

pyörintänopeuden mittausarvoiksi hyväksytään lasermittauksen, 

stroboskoopin, npn-/pnp-anturin tai keyphasor®-liitännän arvot. 

stroboskooppeja voidaan ohjata laitteen lähtösignaalin kautta.

SPM HD – aikatasosignaali

Nopeuden mittaus



huippuTehokas  
väRähTelyanalyysi
leonova Diamondin värähtelymittaus on erittäin kehittynyt. lai-

te tuottaa tarkat spektrit myös heikoista ja energiasisällöltään 

alhaisista signaaleista. vahvistuksen säädön tarve on poistettu 

suunnitteluvaiheessa, mikä takaa erinomaisen signaalikohina-

suhteen. se on ratkaiseva etu, kun voimakkaiden signaalien  

joukossa on heikkoja signaaleja, kuten vaihdelaatikoissa.

värähtelyn kokonaistason mittauksella valvotaan koneen 

yleistä kuntoa. leonova Diamond mittaa värähtelyn nopeu-

den, kiihtyvyyden ja siirtymän 0–40 khz:n taajuusalueella iso 

10816-standardin mukaan. RMs-värähtelylukemien lisäksi  

laite näyttää FFT-spektrin, josta mm. epätasapaino, linjaus-

virheet ja rakenteelliset heikkoudet on helppo tunnistaa.  

Mitatun signaalin kaista-tai ylipäästösuodattimet ovat  

käyttäjän valittavissa. 

evaM®-mittaustekniikka sisältää esiohjelmoidut arviointimal-

lit aika-ja taajuustasosignaalin paramet-reille. FFT-analyysi 

tuottaa 25 600 viivan spektrin True Zoom-toiminnolla. Mitta-

ustietojen käsittely, konevikojen oireiden laskenta ja  

trendittäminen tapahtuvat kaikki mittalaitteessa.

eDisTyksellisiä ja  
käyTännöllisiä oMinaisuuksia
hD order Tracking-toiminnolla tehty vaihtelevilla nopeuksilla  

toimivien koneiden värähtelyanalyysi tuottaa luotettavaa tietoa 

ja selkeät mittaustulokset, vaikka pyörintänopeus vaihtelisi  

merkittävästi mittauksen aikana.

laaja taajuusalue, Dc–40 khz, mahdollistaa myös absoluuttisen 

siirtymän mittaukset, tyypillisiä akselin pyörintäkeskiön aseman 

seurannassa. liukulaakeroiduissa koneissa leonova Diamond 

mittaa luotettavasti akselin keskilinjan liikkeen.

samanaikaiset kolmen kanavan mittaukset mahdollistavat  

kolmisuuntaisten antureiden käytön ja monisuuntaisen väräh-

telyvalvonnan, ja samalla ne lyhentävät pitkät mittausreitit  

minimiaikaan.

negatiivisten jännitetasojen käsittelykyvyn ansiosta esimer-

kiksi muiden valvontajärjestelmien puskuroidut lähdöt  

voidaan mitata suoraan ilman lisälaitteita.  

Maksimaalista kustannustehokkuutta, suorituskykyä ja valvon-

takykyä tarjoava leonova Diamond on täydellinen työkalu  

värähtelyanalyysin tekemiseen.

ensiluokkainen  
värähtelyanalyysi

Hammaskosketusoire sivunauhoilla

Hammaspyöräoire spektrissä

Ratakäyräanalyysi Yhden ja kahden tason dynaaminen tasapainotus

Kolmisuuntaiset värähtelymittaukset EVAM – trendiarviointi 



paRanTavan kunnossapiDon  
TekniikaT
vauriosyiden poistaminen on todellista ennakoivaa kunnossapitoa. 

huonosti linjattu ja tasapainotet-tu kone kuluttaa paljon energiaa ja 

kuluu nopeasti. leonova Diamond tarjoaa edistykselliset työkalut  

perussyiden analysointiin ja sitä kautta parantavaan kunnossapitoon. 

Rakenteelliset resonanssit: ylösajo-/alasajomittaus ja koputustesti 

näyttävät koneen rungon ominais-taajuudet ja reagoinnin kriittisil-

lä käyntinopeuksilla.

Akselilinjaus: vaaka-ja pystytason koneiden laserlinjaukseen on  

käytettävissä valinnainen linelazer-linjauslaitteisto, joka liitetään 

leonova Diamondiin yhdellä kaapelilla. graafinen käyttöliittymä oh-

jaa käyttäjän linjaustyövaiheiden läpi, mikä takaa erinomaiset tulokset.

Dynaaminen tasapainotus: Roottorin yhden tai kahden tason  

tasapainotus kentällä nopeasti ja luotettavasti iso 1940-1 -stan-

dardin mukaan. alustava värähtelymittaus osoittaa selvästi e 

pätasapainon ja sen vakavuuden. leonova Diamond ohjaa käyt-

täjän tasapainotusprosessin läpi vaihe vaiheelta ja ehdottaa eri 

vaihtoehtoja epätasapainon korjaamiseksi. Tasapainotuslaskel-

mien tulokset tallennetaan tiedostoon myöhempää  

tulostus-, dokumentointi- tai seurantatarvetta varten.

Akselilinjaus laserilla 

Ylös-/alasajo-mittaukset 



suojatut liittimetTehokas vaihdettava akku RFiD-mittauspistetunnistus 

tehty mittaamaan

4,3”:n TFT-värinäyttö ja 

automaattinen taustavalo

ohjelmoitavat toimintonäppäimet

käyttö yhdellä (oikealla tai 

vasemmalla) kädellä

hyväksyy iepe-standardin mukaiset  

värähtelyanturit

hiilikuituvahvisteinen kotelo, ip65

vaihdettava li-ion-akku

RF-lähetinvastaanotin langatonta mittau-

spistetunnistusta varten, luku- ja kirjoitustoi-

minnot con-diD®-tunnistesirujen yhteydessä

pudotustestattu yhdestä metristä iec 60079-0 

-standardin mukaisesti

paino n. 800 g

saatavilla ex-versio

älykäs ja kesTävä Rakenne
leonova Diamond on rakennettu kestämään vaativis-

sakin ympäristöissä. olosuhteet raskaassa teollisuu-

dessa, kuten öljyjalostamoissa, kemiantehtaissa,  

kaivoksissa ja avomerellä, ovat haastavat. kulutusta ja 

käyttöä kestävä leonova Diamond sopii täydellisesti 

näihin ja muihin vaativiin teollisuuden käyttökohteisiin. 

leonova Diamond on suunniteltu kestämään sekä sisä- 

että ulkopuolelta. Mittalaite on rakennettu parhaista 

komponenteista ilman kompromisseja. kovaa käyttöä 

kestävä, kumilla suojattu kotelo suojaa erinomaisesti  

liittimiä ja tukevasti kiinnitettyjä elektronisia kom-

ponentteja. leonova Diamond kestää iskuja, lyöntejä, 

kovaa tärinää, äärimmäisiä lämpötiloja ja sähkömag-

neettikenttiä. Mittalaite on myös testattu pudottamalla 

se betonille yhden metrin korkeudesta.

lisäksi leonova Diamond on suojattu ip 65-luokan  

mukaisesti, joten pölyä, vettä, kosteutta, suolaa tai ag-

gressiivisia kemikaaleja sisältävät ympäristöt eivät  

lyhennä sen käyttöikää.

Teimme leonova Diamondista niin kestävän ja luotetta-

van, että se toimii luotettavasti ja tehokkaasti vaativim-

missakin teollisuusympäristöissä.



kolmen kanavan samanaikainen värähtelymittaus

Taajuusalue Dc–40 khz

Dynaaminen alue >100 dB, 24-bit aD-muunnos

jopa 25 600 viivan FFT-spektri

esiohjelmoidut vikaoireet spektrianalyysiä varten

vesiputousnäyttö, vaihe- ja livespektri

jatkuva tallennus aina 50 tuntiin asti

verhokäyrä (envelope), True Zoom -toiminto,  

aikasynkronoitu mittaus

stroboskooppitulo/-lähtö pyörintänopeuden  

mittaamista varten

virta- ja jännitetulo, 0–20 ma / 0–10 v

Moottorin virta-analyysi

nopeuden mittaukset 1–120 000 r/min

Tuhansien mittauspisteiden lataus

stetoskooppitoiminto, kuulokkeet

automaattinen anturilinjatesti

äänikommenttien tallennus

useita kieliversioita



kestävää  
suorituskykyä
suunniTelTu suoRiTuskykyiseksi
leonova Diamond on luotettava ja tehokas analysointityökalu, 
jolla hoidat kaikki käyttökunnon valvontatarpeesi. se tarjoaa 
käyttöösi kattavan valikoiman edistyksellisiä mittaustekniikoita 
sekä tarvittavat diagnostiikka-ja vianetsintämahdollisuudet.

leonova Diamond selvittää tehokkaasti ja luotettavasti konei-
den erilaiset ominaisuudet ja selviää vaihtelevissa toimintaym-
päristöissä. viimeisin digitaalitekniikka ja perusteellisesti 
suunniteltu ohjelmisto varmistavat ylivoimaisen tietojenke-
ruun ja-käsittelyn laadun. 

nopeasti käynnistyvä laite on valmis mittaamaan heti kun  
sinäkin olet. Muut ominaisuudet, kuten ehdollinen mittaus, 
jatkuva order Tracking-toiminto ja dynaamiset hälytysrajat, 
takaavat tarkat ja luotettavat lukemat sekä asiaan kuuluvat  
hälytykset. yleiset ja käyttäjän määrittämät vikaoireet laske-
taan, arvioidaan ja trenditetään ajallaan. Tietojenkäsittely ja 
käyttökunnon arviointi suoritetaan mittalaitteessa välittömäs-
ti. yhdellä painikkeen painalluksella voidaan suorittaa useita 
mittaustehtäviä. samanaikaisesti voidaan mitata jopa viisi eri 
parametria. välitön käyttökunnon arviointi värikoodeilla  
vihreä–keltainen–punainen, hälytykset, historiatiedot ja  
trendit – kaikki on nähtävissä laitteesta mittauskohteessa.

suunniTelTu helppokäyTTöiseksi 
Työkalu on enemmän kuin toimintojensa summa. leonova 

Diamondissa muotoilu ja toiminnallisuus yhdistyvät käteväksi 

ja suorituskykyiseksi työkaluksi. Raskaaseen teollisuuteen  

tarkoitettu laite myös näyttää ja tuntuu työhön sopivalta.

laitteelle on ominaista yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. 

leonova Diamond on kevyt ja pienikokoinen, ja siinä on ergo-

nominen yhden käden kahva. näppäimistö on suunniteltu 

niin, että sitä voi käyttää hansikkaat kädessä.

selkeä käyttöliittymä on pääpiirteissään samanlainen kuin 

condmaster® Ruby -ohjelmistossa. ohjelmoitavien toiminto-

näppäimien ansiosta käyttäjä voi muokata valikot mieleisek-

seen. 

suuri ja tarkka TFT-näyttö näkyy erinomaisesti sekä pimeäs-

sä että päivänvalossa ulkona. laitteen näytön voi asetella 

mieleisekseen, ja koko näytön hyväksikäyttö mahdollistaa 

usean näkymän esittämisen samanaikaisesti.

Tulo-ja lähtöliittimet on sijoitettu etäälle näytöstä ja näp-

päimistöstä, jotta laitteen käyttö olisi mahdollisimman  

helppoa ja vaivatonta.



TaRvikkeeT ja lisävaRusTeeT 
leonova Diamond on monitoimilaite sanan varsinaisessa  

merkityksessä. kattava valinnaisten lisälaitteiden valikoima 

mahdollistaa sen optimaalisen hyödyntämisen.

Turvallista kuljetusta ja säilytystä varten on saatavana kestävä 

vaahtomuovilla vuorattu kantokotelo. saatavilla olevat akut ja  

akkulaturit (100–240 v tai 12 v) varmistavat joustavan toiminnan. 

jos mittausreitit tuottavat suuria tietomääriä, laite voidaan  

varustaa lisämuistilla. 

laitteen tarvikevalikoimaan kuuluu myös laserpohjainen  

pyörintänopeusmittari, jossa on infrapunalämpöanturi.  

Mikrofonilla varustetut kuulokkeet helpottavat mittausreitti-

kommenttien äänittämistä.

laaja anturien, lähettimien ja asennustarvikkeiden valikoima 

täyttää useimpien sovellusten tarpeet myös vaativissa,  

räjähdysvaarallisissa tai ahtaissa tiloissa. kaikkiin tarpeisiin  

löytyy iskusysäys-tai värähtelyanturi, joita on saatavana usei-

ta erilaisia. edistyksellinen linelazer-linjauslaitteisto ja  

älykkäät condiD®-mittauspistetunnisteet ovat hyödyllisiä  

lisävarusteita.



 

tehokas ohjelmisto  
syvälliseen analysointiin

Graafinen selaus Coloured Spectrum Overview -toiminto

Vikaoireiden näyttö

conDMasTeR® RuBy
spM:n käyttökunnon valvontaratkaisun ytimenä on tehokas 

condmaster® Ruby-ohjelmisto, joka sisältää koneen käyttökun-

non arviointiin tarvittavat työkalut. condmaster Ruby kerää ja 

tallentaa mittaustulokset kaikista spM:n kannettavista ja  

online-mittauslaitteista arviointia ja tarkastelua varten. Modu-

laarisen ohjelmiston toiminnot voidaan valita vastaamaan  

asiakaskohtaisia vaatimuksia.

ohjelmistoon kuuluvat yhtenäisenä osana laakerirekisteri, voite-

lutiedot, laakerin käyttöiän laskenta, spM:n käyttökunnon  

arviointisäännöt, iso-raja-arvot, matemaattiset värähtelyanalyy-

simallit, vikaoireet ja paljon muuta. condmaster Ruby sisältää 

kaikkien mittaustoimien, kuten aikataulujen, mittausreittien ja 

työmääräysten, hallinnan. etävalvonta on käytettävissä  

condmasterWeB-toiminnon kautta.

valinnaiset modulit tukevat kaikkia mittaustekniikoitamme:

•	 Coloured Spectrum Overview, on historianäkymä, jossa on 

tuhansia spektrejä pidemmältä ajalta. 

•	 Condition Manager, jolla hälytykset voidaan määrittää jousta

vasti niin, että ne mukautuvat automaattisesti olosuhteisiin, 

joissa kone kulloinkin toimii.

•	 Hälytykset, jotka lähetetään käyttäjälle sähköpostitse tai 

tekstiviesteinä laite- tai mittauspistetasolta.

•	 Graafinen selaus, jossa kone ja mittapistekansiot järjeste-

tään haluttuun järjestykseen. leonova Diamondiin voidaan 

ladata valvotun laitteiston tunnistusta helpottavia valokuvia 

tehtaalta tai yksittäisistä koneen komponenteista.  

•	 Trendit, jotka tekevät toimintakunnon muutoksien havaitse-

misen helpoksi. Mittaustulokset voidaan keskiarvottaa  

helpottamaan analyysiä, ja yksittäisen mittapisteen spekt-

riä voidaan verrata usealla eri tavalla, esim. kaistahälytyk-

sellä. oireiden arvojen trendittäminen esittää graafisesti 

arvioidun käyttökunnon ja vähentää tarvetta spektrin ja  

aikatasosignaalin analysoimiseen. 

•	 Mukautettujen oletusasetusten määrittäminen leonova 

Diamondiin.



 

Trendinäyttö mittapistekuvalla

Trendi- ja spektrinäyttö

planT peRFoRMeR™
jotta saisit selkeän kuvan laitteidesi käyttökunnosta ja apua 

päätöksentekoon, järjestelmästä voidaan ottaa tilastollista tietoa 

condmaster Rubyn plant performer-moduulilla.

plant performer mahdollistaa strategiset analyysit kunnossapi-

don taloudellisista vaikutuksista. se esittää kunnonvalvont-

aohjelman sisältämän tilastollisen tiedon valvottavista laitteista 

helposti ymmärrettävinä pylväs- tai piirakkadiagrammeina.

asetukset ovat käyttäjän määriteltävissä, ja ne voivat sisältää tieto-

ja tietokannasta tai laitteiden käyttökunnosta sekä esimerkiksi 

seuraavia kpi-indikaattoreita (key performance indicator):

•	 kokonaistasovärähtely osaston tai konetyypin mukaan

•	 Tuotannon keskeytyksestä johtuvat menetykset 

•	 kaikkien sähkömoottoreiden käyttökunto 
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joustavaa ja modulaa-
rista toiminnallisuutta
kusTannusTehokasTa  
suoRiTuskykyä
käyttökunnon valvonta on johtamisstrategia voimakkaasti kil-

pailluilla teollisuudenaloilla selviytymiseen. kunnonvalvonta 

vähentää kunnossapidon kustannuksia, ja sillä on merkittävä 

vaikutus tuottavuuteen. käyttökunnon valvonnassa maksavat 

mittauslaitteet, koulutus ja työ. kun valitset tarpeen mukaan 

mukautuvan leonova Diamondin, voit valita sopivat mittaus-

toiminnot ja sen, miten maksat niiden käytöstä.

ToiMinTa ja käyTTö
alustana on dataloggeri, joka toimii condmaster Rubyn kanssa 

ja hyväksyy myös käsin annetut alkuasetukset. Modulaarisen 

rakenteen ansiosta yksittäisiä toimintoja voidaan hankkia pa-

ketteina tai yksi kerrallaan. päivitys tapahtuu helposti lataamal-

la päivitystiedostot laitteeseen. 

suurin osa investoinnista muuttuu käyttökustannuksiksi, sillä 

rajattoman käytön sijasta ostat ”mittauskrediittejä”. perustoi-

minnot ovat aina ilmaisia, kun taas käyttökunnonmittaukset 

maksavat muutaman krediitin, riippuen menetelmästä.  

leonova Diamond seuraa kulutusta ja antaa kaksi varoitusta, 

kun tankki on melkein tyhjä, ja siirtyy sen jälkeen varatankille.

aMMaTTiMaisTa käyTTökunnon 
MiTTausTa
spM instrument on valmistanut luotettavuusratkaisuja jo yli 40 

vuoden ajan. spM tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja: useita eri-

laisia mittaustekniikoita ja tehokkaita mittauslaitteita, joilla voi-

daan mitata teollisuuden laitteiden käyttökuntoa. laakereiden 

mittaus-ja voiteluanalyysi tai edistyksellinen värähtelymittausa-

nalyysi-meiltä löytyy sopiva menetelmä kaikkiin käyttötarkoituk-

siin. Maailmanlaajuisen resurssiverkostomme kautta käytettävis-

sänne on tuotteen elinkaaren kattava tuki, mukaan lukien 

perushuolto ja kalibrointi paikallisen jälleenmyyjän kautta.

edistyksellisten mittaustekniikoiden lisäksi spM:n kattava tuo-

tevalikoima sisältää kaikkea antureista, lähettimistä ja kaape-

loinneista kannettaviin laitteisiin ja reaaliaikaisiin valvontajär-

jestelmiin, joita ohjaa tehokas condmaster Ruby -ohjelmisto.

koulutus on ratkaiseva tekijä ennakoivan kunnossapidon tavoit-

teiden saavuttamisessa. Menestyksekäs kunnossapito edellyt-

tää oikein tehtyjä mittauksia, arvioita ja päätöksiä. spM academy 

-koulutus tarjoaa standardoituja kursseja ja räätälöityä koulutus-

ta kaikille, jotka ovat mukana käyttökunnon arvioimisessa.

kysy ensin meiltä. Teemme ennakkohuollon ongelmistasi 

mahdollisuuksia.
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