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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



EgyEdülálló hatékonyságú 
állapotfigyElés
Ahol A technológiA tAlálkozik Az 
egyszerűséggel
Függetlenül attól, hogy Ön milyen iparágban tevékenykedik, 
vagy milyen berendezést üzemeltet, legyen az akár egyszerű, 
akár bonyolult, az Ön termelési környezete és eljárásai szüksé-
gessé tesznek ismereteket a karbantartási tevékenységek  
optimalizálásához.

Az sPM módszerrel történő állapotfigyelés utolérhetetlenül 
egyszerűen megtanulható és gyakorolható. A minimális és 
sima megtanulási görbére optimalizált, korszerű mérési mód-
szereink  gyorsan felpörgetik az Ön karbantartó részlegét a 
megfelelő fordulatszámra és lehetővé teszik nagyszámú ru-
tinmérés racionális kezelését. Az azonnali, helyszíni állapotki-
értékelés is az összes sPM mérőeszközök egyik védjegye.

A szabadalmaztatott és díjnyertes SPM hD® mérési módszer 
kiszélesíti az állapotfigyelési lehetőségeket annak  
érdekében, hogy az több gépre terjedjen ki, mint valaha. A 
karbantartás hatékonyabbá válik és feltár olyan, gépekkel  
kapcsolatos problémákat is, amelyek figyelése hagyományos  
rezgésmérési módszerekkel nem lehetséges.

HordozHAtó terMelékenység és 
HAtékonyság
A leonova Diamond® a mostoha ipari környezetben történő  
állapotfelmérés hordozható műszere. ez a nehézüzemű kivitelű, 
ugyanakkor mégis kifinomultan bonyolult műszer 
nagyteljesitményű elemzési és hibakeresési képességekkel  
ruházza fel az Ön állapotfigyelési programját. Ahol a mérési út 
hatékonysága kiemelkedő fontosságú, ott a leonova diamond 
jelenti a tökéletes választást. A leonova Diamond minden hely-
zetben a bevált mérési módszerek nagyteljesítményű kombiná-
cióját nyújtja, és mindezt egyetlen műszerben ötvözve.

A leonova diamond a legújabb bizonyítéka első osztályú állapot-
figyelő termékek költséghatékonyabb karbantartás érdekében 
való kifejlesztése iránti elkötelezettségünknek. Az sPM, a világ 
minden pontján lévő ügyfeleitől érkező visszajelzésekre közvetle-
nül reagálva, kifejlesztett egy olyan műszert, amelyet a legmosto-
hább, legmagasabb követelményeket támasztó körülmények  
között hosszú üzemi élettartam jellemez. 

Veszélyes területeken, illetve mostoha környezetben való felhasz-
nálás céljára gyújtószikramentes (Is) változat is beszerezhető.



Csapágyfigyelés az spM HD®  
MóDszerrel
Az SPM hD® módszer az állapotfigyelési technológia új eredmé-
nye, egyúttal úttörő megoldás az alacsony fordulatszámú gépek 
állapotfigyelésével kapcsolatos problémákat illetően. ez a  
módszer a jólismert és megbízható - általában a forgógépek 
csapágyállapot mérésének legjobb módszereként ismert - true 
SPM® módszer szabadalmaztatott továbbfejlesztése. 

Az eredeti sPM (ütésimpulzus) módszer kifejezetten a gördülő-
csapágyak állapotfigyelése céljára került kifejlesztésre. Az sPM 
módszer, amelyet egyszerű kezelhetőség jellemez, könnyen érthe-
tő és megbízható információkat nyújt csapágyak mechanikai álla-
potával és kenési állapotával kapcsolatban. Csak kevés bemenő 
adatot igényelve, méri a gördülőcsapágytól érkező jeleket és azo-
kat azonnal kiértékeli az állapotot szemléletes zöld-sárga-vörös  
állapotkódok segítségével. Az SPM hD®  módszer nagyon hatásos 
a fogaskerék-illeszkedésekből származó, például sérült fogak által 
előidézett jelek érzékelése terén is.

Ahol a bevált módszerek már nem használhatók, ott az SPM hD®  
módszer a leromló csapágyállapotot és a kialakulóban lévő hibákat 
is lenyűgöző pontossággal és egyedülálló előrejelzési idővel érzéke-
li. A rezgéselemzés tökéletes kiegészítéseként az SPM hD®  módszer 
sikerrel alkalmazható minden gördülőcsapágyas gép esetén. 

Ultra-alaCsony forDUlatszáMú 
Csapágy figyelése
Az alacsony fordulatszámú gépek csapágyainak idő előtti meghibá-
sodása állandóan visszatérő probléma. Az alacsony fordulatszámú 
alkalmazáson végzendő mérésekkel kapcsolatos speciális követelmé-
nyek ez idáig meghaladták az eddigi, bevált állapotfigyelési módsze-
rek határait.  

Az SPM hD®  módszer az egyedüli módszer az 1 f/p és 20000 f/p 
közötti teljes fordulatszámtartományban történő mérések számá-
ra. A fejlett digitális algoritmusok nagy dinamikát nyújtanak és 
lehetővé teszik, hogy a módszer különbséget tegyen a hasznos jel 
és a háttérzaj között. A jel felvételét és felerősítését követően 
egyértelmű és zavartalan képet kapunk a gépállapotról.

A mérési eredmények még soha nem látott részletességgel kerül-
nek bemutatásra, kristálytiszta képet adva a csapágy állapotáról. A 
borotvaéles spektrumok és időjelek az alapvető ok elemzését a 
megértés új szintjére emelik. A mérési eredmények és a szélesebb 
ismeretek alapján a csapágy kenése azonnal optimalizálásra kerül-
het, ami jelentősen meghosszabbítja a csapágy élettartamát.

Az SPM hD®  módszer - a prediktiv karbantartás terjedelmének az 
alacsony fordulatszámú gépek állapotfigyelésére való kiterjesz-
tésével - képvisel minden olyan csapágyfigyelési módszert, 
amelyre Önnek szüksége van.

Eddig még nEm látott 
csapágyfigyElés

Méréspont ablak, fényképpel  

trend görbe, korábbi adatokkal Sávriasztások SPM hD spektrumban

SPM hD - Mérési eredmény BPFo tünet, SPM hD spektrumban

Megjegyzések hangrögzítése



nagy felbontású  
orDer-követés
A leonova diamond fejlett és innovatív order-követési (order tracking) 
funkciókat is nyújt. A gondos műszaki kialakításnak és a digitális techni-
ka optimális alkalmazásának köszönhetően a nagyteljesítményű Hd 
order tracking (nagy felbontású order-követés) funkció az eddigieknél 
pontosabb méréseket és részletesebb spektrumokat tesz lehetővé.

Változó fordulatszámú gépek ütésimpulzus- és rezgéselemzését illető-
en a progresszív és szabadalmaztatás alatt álló order-követő algoritmu-
sok nagy gondossággal követik a fordulatszámban az adatgyűjtés során 
előforduló változásokat. A műszer a mintavételezési sebességet auto-
matikusan és folyamatosan az aktuális fordulatszámnak megfelelően 
állítja be, ezáltal tiszta és elkenődési problémáktól mentes spektrumok 
állnak elő. Mostantól fogva lehetőség nyílik közeli megfigyelésre és 
részletes csapágy- és rezgéselemzésre még a legbonyolultabb ipari  
alkalmazások esetén is.

Az order-követés funkció nagyon széles - a percenként néhány fordulat-
tól a percenként több ezer fordulatig terjedő - fordulatszámtartományban 
alkalmazható. Az egyedülálló order-követő algoritmusok utolérhetetlen pon-
tossággal interpolálják a fordulatszámot még akkor is, ha az erősen változik. 

Fordulatszámmérés céljára tachométer, stroboszkóp, nPn, PnP, vagy 
keyphasor®  bemenőjelet fogad a készülék. A stroboszkópok vezérlése a 
műszer kimenőjele segítségével is történhet.

sPM Hd - Idő domain elemzés

Fordulatszámmérés



nAgy teljesítMényű rezgéseleMzés
A leonova diamond nagyon bonyolult rezgésmérést nyújt. A 
műszer még akkor is borotvaéles spektrumokat szolgáltat, ha a 
jelek gyengék és kis energiájúak. Az erősítés beállításának igé-
nye a tervezés következtében kiváló jel/zaj viszonyt nyújt. Az 
egyik döntő előny ott jelentkezik, ahol gyenge jelek erősebb 
jelek között vannak jelen, például hajtóművekben.

A rezgés súlyosságának figyelése diagnosztizálja az általános 
gépállapotot. A 0 - 40 kHz frekvenciatar tományban a leonova 
diamond méri a rezgés sebességét, gyorsulását és fáziseltoló-
dását az Iso 10816 szabvány legújabb kiadása szerint. A 
fordulatszámmérési és rezgésmérési eredményeken kívül a 
műszer FFt spektrumot is megjelenít, amely alapján a kiegyen-
súlyozatlanság, nem megfelelő egytengelyűség és szerkezeti 
gyengeség tünetei könnyen megállapíthatók. Burkológörbe-
létrehozás alkalmazása sávszűrővel és felüláteresztő szűrővel 
is kiválasztható. 

Az eVAM® mérési módszer előre-programozott kiér tékelési 
modelleket szolgáltat idő és frekvencia domain paraméterek-
hez. Az FFt elemzés 25600 vonalból álló spektrumot állit elő, 
igazi zoommal. A mérési adatfeldolgozás, a géphiba tünetek 
kiszámítása és trendelése is a műszerben kerül elvégzésre. 

korszerű és HAsznos jelleMzők
Változó fordulatszámú gépek esetén a Hd order-követés funk-
cióval rendelkező rezgéselemzés megbízható adatokat és  
kristálytiszta mérési eredményeket szolgáltat még akkor is, ha 
a fordulatszám jelentősen változik a mérés során. 

A széles - dC-től 40 kHz-ig terjedő - frekvenciatartomány ott is lehe-
tővé tesz mérést, ahol az abszolút pozíció létfontosságú, tipikusan a 
tengelyek középvonalában. Siklócsapágyas gépek esetén a leonova 
Diamond megbízhatóan méri a tengely dinamikus és középvonali 
elmozdulását. 

Az egyidejűleg háromcsatornás mérés lehetővé teszi háromten-
gelyű érzékelők és többtengelyű rezgésfigyelés alkalmazását, 
ugyanakkor a hosszú mérési utakat minimális időre csökkenti le. 

Az, hogy a műszer képes negatív feszültségszinteket kezelni, 
közvetlen mérést tesz lehetővé például más figyelőrendszerek 
pufferezett kimenetein, további berendezések szükségessége 
nélkül.

A leonova Diamond, amely maximális értéket, teljesítményt és  
ellenőrzést szolgáltat, a tökéletes eszközt képviseli a rutinos  
rezgéselemző szakemberek számára.

Elso osztályú  
rEzgésElEmzés

Hajtómű spektrum, oldalsávokkal 

spektrum, fogaskerék tünettel

orbit elemzés dinamikus kiegyensúlyozás, egy és két síkban

Háromtengelyű rezgésmérések eVAM - trend kiér tékelés 

´´



korrekcióS kArBAntArtáSi MóDSzerek 
Az igazi megelőző karbantartást az alapvető ok megszüntetése jelenti. 
A helytelenül beállított, illetve nem megfelelően kiegyensúlyozott gé-
pek esetén sok energia megy veszendőbe és a gép gyorsan kopik. A 
leonova diamond kifinomultan bonyolult eszközöket nyújt az alapvető 
ok elemzéséhez és a korrekciós karbantartáshoz.

szerkezeti rezonanciák: A felpörgetéses/lefuttatásos mérés és a Bump 
(ütközéses) teszt kimutatja a gépváz rezgési jellemzőit, a rezonancia-
frekvenciákat és a kritikus fordulatszámon való reagálást. 

tengelybeálltás: Vízszintes, illetve függőleges gépek lézeres beállítása 
céljából az opcionális linelazer beállitókészlet mindössze egyetlen ká-
bellel csatlakoztatható a leonova diamond készülékhez, és a grafikus 
interfész végigkalauzolja a felhasználót a beállítási eljáráson egészen a 
tökéletes eredmény eléréséig. 

dinamikus kiegyensúlyozás: A forgórészek helyszíni, Iso 1940-1 szabvány 
szerinti egy- és kétsíkú kiegyensúlyozása gyors és megbízható. A kiindulási 
rezgésmérés egyértelműen kimutatja, hogy fennáll-e kiegyensúlyozatlan-
ság és mekkora annak mértéke. A leonova diamond lépésről lépésre vé-
gigkalauzolja a felhasználót a kiegyensúlyozási eljáráson, és számos válto-
zatot javasol a kiegyensúlyozatlanság korrigálására. kiegyensúlyozással 
kapcsolatos, ismételt számítások kerülnek elvégzésre és az eredmények 
fájlban tárolódnak nyomtatás, dokumentálás és nyomonkövetés céljából.

lézeres tengelybeállítás

run up - coast down  
(felpörgetéses/lefuttatásos) mérések



Interfészek ipari környezetekheznagyteljesítményű akkumulátortelep - 
Cserélhető 

rFiD méréspont azonosítás 

tEstrEszabott  
kialakítás

4,3” színes tFt kijelző, 

automatikus háttérvilágításal

Programozható funkciógombok

egykezes kezelés,  

jobb, vagy balkézzel

Fogadja az iePe szabvány szerinti  

rezgésérzékelők jelét

szénszálerősítésű tokozás, IP65 védettség

Cserélhető li-Ion akkumulátortelep,  

min. 16 óra normál használathoz

rF érzékelő, érintkezésmentes méréspont 

azonosításhoz, olvasás és írás funkció  

a condiD® memória tag-ek esetén

ejtővizsgálat 1 méterről, az IeC 60079-0 szerint

súly: kb. 800 g
rb. kivitel is beszerezhető

beépített intelligenCia és 
robUsztUs kivitel 
A leonova diamond mostoha - jellemzően a nehézipar, 
mint például olajfinomítók, vegyipari üzemek, ásványi 
nyersanyag kitermelő és partközeli iparágak kihívást je-
lentő környezete által képviselt - környezeti feltételek 
elviselésére van kialakítva. A leonova diamond műszer 
- kopással és töréssel szembeni állóképessége következ-
tében - ideális eszköznek bizonyul ilyen és egyéb, magas 
követelményeket  támasztó ipari környezetek esetén. 

A leonova diamond belül is és kívül is hosszú élettartam-
ra van kialakítva. tartóssága és robusztus kivitele a kiváló  
minőségű alkatrész elemek kompromisszumot nem tűrő  
kiválasztásának köszönhető. A nehézüzemű, gumizott to-
kozásnak köszönhetően, amelyben a csatlakozók megfe-
lelően védve vannak és az elektronikai alkatrészek rögzí-
tése megbízható és szilárd, a leonova Diamond elviseli az 
ütéseket és mechanikai hatásokat, a szélsőséges hőmér-
sékletingadozásokat, elektromágneses mezőket és az  
1 méter magasságból betonra való leejtést. 

A robusztus kivitel azonban ezzel még nem teljes. A mű-
szer IP65 védettsége biztonságos felhasználást tesz lehe-
tővé ott is, ahol a por, víz, nedvesség, sótartalom és ag-
resszív vegyi anyagok általi behatás a berendezés 
élettartamát illetően esetleg nagy kihívást jelenthet.

A mostoha ipari környezetekben való folyamatos műkö-
dés, valamint egyedülálló teljesítőképesség, tartósság és 
megbízhatóság biztosítása érdekében a leonova  
diamond készüléket a lehető legellenállóbb kialakítás  
jellemzi.



Háromcsatornás egyidejű rezgésfigyelés

Frekvenciatartomány, dC - 40 kHz

dinamikus tartomány >100 dB, 24 bit Ad

Max. 25 600 vonalas FFt spektrum

Hibát megelőző tünetek spektrum elemzéshez

Vízesés, fázis és valósidejű spektrum

egyidejű rögzítés, max. 50 óra 

Burkológörbe, true zoom, időszinkron mérés

stroboszkóp bemenet/kimenet fordulatszám  

(rpm) méréshez

áram- és feszültségbemenet,  

0 –20 mA / 0 –10 V

Motoráram elemzés

Fordulatszámmérések, 1– 120 000 f/p

több ezer méréspont letöltése

sztetoszkóp funkció, fülhallgató

érzékelő vonal automatikus tesztelése

Megjegyzések hangrögzítésa

nyelv kiválasztása



tartós,  
nagy tEljEsítményu kivitEl
nAgy teljesítőkéPességű kIAlAkítás
A leonova diamond olyan, megbízható és kiemelkedően haté-
kony elemző eszköz, amely teljesíti az Ön összes állapotfigyelési  
igényét. A leonova Diamond bonyolult mérési módszerek 
teljeskörű és széles skáláját, valamint az összes, azokat támogató 
diagnosztikai és hibaelhárítási képességet kínálja. 

A leonova Diamond hatékonyan és megbízhatóan kezeli a külön-
böző gépjellemzőket és változó üzemi körülményeket.  
A legkorszerűbb digitális módszer és a gondosan kidolgozott 
szoftver egyedülálló adatgyűjtést és feldolgozást tesz lehetővé.

A beüzemelés gyors, a műszer már készen áll a mérésre, mire Ön 
arra készen áll. Funkciói - mint például az állapotmérés, a folyama-
tos order-követés és a dinamikus riasztási határértékek -éles, 
megbízható mérési értékeket és megfelelő riasztásokat biztosíta-
nak. Az általános és a felhasználó által definiálható hibatünetek az 
idők folyamán automatikusan kiszámításra, kiértékelésre és 
trendelésre kerülnek. Minden adatfeldolgozás és állapotkiértéke-
lés valósidejű. A többméréses hozzárendelések egyetlen gomb-
nyomással elvégezhetők. egyidejűleg maximum 5 különböző pa-
raméter mérhető. zöld-sárga-vörös színkóddal történő azonnali 
állapotkiértékelés, riasztásjelzés előállítása, adatnapló és trend-
napló - melyek mindegyikét helyben tartalmazza a műszer a  

mérési ponton.

egyszerű FelHAsználás
Valamely eszköz több, mint annak funkciói. A leonova diamond 
műszer esetén a kialakítás és a funkcionalitás együttesen valósult 
meg a kiváló működési jellemzők egyszerű kezelhetőséggel való 
ötvözése érdekében. ennek a nehézipar számára tervezett műszer-
nek a kinézete és érzése tükrözi a műszer rendeltetését. 

A leonova diamond műszert egyszerű felhasználhatóság jellemzi.  
A műszer kis súlyú és kompakt, ami egykezes, ergonómiailag kiváló 
megfogást tesz lehetővé. A kezelőbillentyűzet elrendezése  
optimalizálva van annak érdekében, hogy lehetővé tegye a  
felhasználók számára a műszer kesztyűben történő kezelését is.  

Az intuitív felhasználói interfész nagymértékben megfelel a Condmaster® 

ruby szoftver interfészének. A programozható, szoftveres funkciógom-
bok segítségével a navigáció a felhasználói prioritásokhoz igazítható. 

A nagyméretű, nagy felbontású, színes tFt-lCd képernyő kiváló 
láthatóságot biztosit sötétben éppúgy, mint nappali fényben, 
vagy kültéri körülmények között. A műszer támogatja az osztott 
képernyőt, több kép egyidejű megjelenítésének lehetővé tétele 
útján optimálisan kihasználva a képernyőterületet.

Az összes bemenő és kimenő csatlakozó a kijelzőtől és a billentyűzet-
től távol került elhelyezésre a könnyű hozzáférhetőség, valamint a 
műszer kezelés maximális szabadságának lehetővé tétele érdekében.

´´ 



tartozékok és segéDeszközök 

A szó szoros ér telmében a leonova diamond többcélú műszer. 
Annak érdekében, hogy a műszer által kínált összes lehetőség 
kihasználható legyen, opcionális tar tozékok teljes skálája áll 
rendelkezésre.

A biztonságos szállítás és tárolás céljára habbetéttel ellátott, 
tartós hordtáska áll rendelkezésre. Az extra akkumulátortelep, a 
hálózati adapter és akkumulátortöltő (100 - 240 V, vagy 12 V) az 
áramellátás maximális rugalmasságát biztosítja. Ha a mérési út-
vonalak nagymennyiségű adatot állítanak elő, a műszer memóri-
ája bővíthető.

A műszer tartozékai közé tartozik az infravörös hőmérsékletérzéke-
lővel ellátott, lézeres tachométer is. rendelkezésre áll mikrofonnal 
ellátott fejhallgató egység is a mérési úttal kapcsolatos megjegyzé-
sek kényelmes hangrögzítéséhez.

Az érzékelők, jeladók és szerelési tar tozékok széles tárháza ki-
elégíti az alkalmazások széles skálájának - köztük a mostoha és 
a potenciálisan robbanásveszélyes környezeteknek, illetve a 
keskeny helyeknek - a követelményeit is. Az opciók választéká-
ban rendelkezésre áll ütésimpulzus és rezgésérzékelő is, min-
den igényhez. A korszerű linelazer beállitókészlet és az intelli-
gens condiD® méréspont-azonosító címke is hasznos 
kiegészítőnek bizonyul.



 

nagy tEljEsítményu szoftvEr 
a mélységi ElEmzéshEz

grafikus áttekintés színes spektrum áttekintés (Coloured spektrum 
overview) funkció

tünet egyezése

ConDMaster® rUby
Az sPM állapotfigyelési megoldás lelkét a nagy teljesítményű 
condmaster® ruby szoftver képezi, amely tartalmazza a gépálla-
pot kiértékeléséhez szükséges szakismereteket. A condmaster® 
ruby begyűjti és eltárolja az összes sPM kézi és online mérőesz-
köztől érkező mérési eredményt, kiértékelés és megjelenítés cél-
jából. A szoftver moduláris rendszerű, és a rendszer funkcionali-
tása a konkrét megrendelői  igényekhez igazítható. 

A szoftver elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak: teljes 
csapágykatalógus, kenőanyag adatok, csapágyélettartam szá-
mítás, SPM állapotkiértékelési szabályok, iSo határértékek, a 
spektrumelemzés és a hibatünet érzékelés matematikai modell-
jei, és még sok más. A condmaster® ruby helyet ad minden, 
karbantartási tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációnak, 
úgymint ütemtervek, mérési útvonalak és munkasorrendek. táv-
figyelés a CondmasterWeB segítségével történhet.

Az opcionális modulok támogatnak minden mérési módszert, va-
lamint további funkciókat is, többek között az alábbiakat: 

• színes spektrum áttekintés (Coloured spektrum overview) 
funkció több ezer, hosszabb időtartamon át összegyűjtött 
spektrum visszamenőleges áttekintésére; 

• állapot menedzser (Condition Manager) a riasztások rugalmas kon

figuráláshoz ott, ahol a riasztási határértékek automatikusan azok-
hoz a feltételekhez igazodnak, amelyek mellett a gép egy adott 
időpontban üzemel; 

• riasztások (Alarms) komponens, vagy mérési pont szinten, a fel-
használó részére email, vagy szöveges üzenetek formájában  
elküldve;

• grafikus áttekintés (graphical overview) ott, ahol a gép és mérési 
pont mappák preferencia szerint vannak elrendezve. A berende-
zés, illetve az egyes gépkomponensek fényképei is mellékelhetők 
és letölthetők a leonova diamond műszerre a figyelt berendezés 
azonnali felismerése céljából.  

• A trendelési opciók (trending) megkönnyítik a változó üzemi körül-
mények megfigyelését. A mérési értékek átlagolhatók az elemzés 
további egyszerűsítése érdekében, és az egyes mérési pontokból 
nyert spektrumok különböző módokon - például sávriasztások út-
ján - összehasonlíthatók. A tünet értékek trendelése a kiértékelt 
állapot görbéit jeleníti meg és csökkenti a spektrumok és időjelek 
tanulmányozásának szükségességét.

• Megszemélyesített alapértelmezési beállítások paraméterezése a 
leonova diamond műszerhez.

´´



 

trend görbe

Spektrum

plant perforMer™ DöntéstáMogatás
A Ön műveleteinek egyértelmű áttekintése és a hatékonyabb dön-
téshozatal céljából statisztikai adatok nyerhetők ki a rendszerből a 
condmaster® ruby által tartalmazott Plant Performer modul  
segítségével. 

A Plant Performer lehetővé teszi a karbantartás gazdasági ha-
tásának stratégiai elemzését. Megjeleníti az állapotfigyelő program 
terjedelmét, és a figyelt berendezés statisztikai áttekintését szol-
gáltatja. Az információk könnyen érthető tortadiagram, vagy 
oszlopdiagram formájában kerülnek megjelenítésre.

A statisztikai hozzárendelések mindegyike felhasználó által definiál-
ható, és tartalmazhat adatbázist, vagy gépállapot statisztikát és 
műszaki key Performance indikátorokat, mint például:

• átfogó rezgés, valamely részleg, vagy géptípus esetén 

• kieső hozzájárulás a termelés állásideje következtében

• Üzemállapot minden villamos motor esetén
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tEljEsköru rugalmasság és 
moduláris funkcionalitás
fizessen a teljesítMényért
Az állapotfigyelés egy, az erős verseny által jellemzett ipari gaz-
daságossággal való szembenézésre szolgáló irányítási stratégia. 
Az idők során az állapotfigyelés drasztikusan csökkenti a karban-
tartási költségeket és jelentősen befolyásolja a termelékenysé-
get. Az állapotfigyelés azonban pénzbe kerül a berendezések, 
kutatás és laboratórium költségek következtében. A leonova Di-
amond skálázható műszer birtokában Ön szabadon kiválaszthatja 
a műszer megfelelő funkcióit, valamint, az azok használatáért való 
fizetés módját.

MűkÖdés és HAsználAt
A platform egy olyan adatnaplózó, amely a Condmaster® ruby 
szoftverrel kommunikál és kézi adatbevitelt fogad. A szoftver modu-
láris kialakítása lehetővé teszi az egyes funkciók csomagban, vagy 
külön-külön való megvásárlását. A korszerűsítés (upgrade) frissítő 
fájloknak a műszerbe való letöltésével könnyen elvégezhető. 

A “mérési kreditek” korlátlan használat helyett történő vásárlása 
a befektetés döntő részét üzemi költséggé alakítja. A platform 
funkciók mindig díjmentesek, miközben minden egyes állapot-
mérés néhány kreditbe kerül, a módszertől függően. A leonova 
diamond folyamatosan számlál, és két figyelmeztetést szolgál-
tat, mielőtt a tartály kiürülne, majd tartalékra kapcsol át.

állapotfigyelési szakérteleM
Az sPM Instrument cég 40 éve hoz létre megbízható megoldá-
sokat. Az sPM, a teljeskörű megoldások szolgáltatójaként, a 
mérési módszerek és a nagyteljesítményű termékek teljes  
sorát kínálja ipari gépek állapotfigyelés céljára. Csapágymérés 
és kenőanyagelemzés, illetve fejlett rezgéselemzés - az sPM 
mindezekkel rendelkezik. Az erőforrások egész világra kiterje-
dő hálózatán keresztül az sPM teljes életciklus támogatást 
nyújt, beleértve az Ön forgalmazója általi alapvető szervizelést 
és kalibrálást is.

A korszerű mérési módszereken túlmenően az sPM termékek 
nagyteljesítményű terméksora magában foglal mindent, az érzé-
kelőktől, távadóktól és kábelektől a hordozható berendezésekig 
és az online figyelőrendszerekig, melyek ellenőrzését saját akku-
mulátoros szoftver-platformunk, a Condmaster ruby végzi.

A karbantartási célkitűzések elérésének kulcsa az oktatás. A 
megfelelő mérés, kiértékelés és döntéshozatal képessége a  
sikeres karbantartás alapvető eleme. Az sPM Academy oktató 
részleg sztenderd tanfolyamokat és egyénre szabott oktatást 
nyújt minden szinten az állapotfigyelésben résztvevők számára.

először hozzánk forduljon kérdéseivel. Mi megoldjuk az Ön 
karbantar tással kapcsolatos problémáit.

´´
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