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condition 
monitoring in a 
league of its own

em·er·ald  \’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



Technologie onTmoeT eenvoud

ongeacht de industrie of machines waarmee u werkt, een-

voudig of complex, uw productieomgeving en processen 

vereisen kennis en inzicht om onderhoudswerkzaamheden 

te optimaliseren.   

conditiebewaking volgens de SPm filosofie is ongekend 

eenvoudig te leren en toe te passen. onze zeer geavan-

ceerde meettechnieken zijn geoptimaliseerd voor een 

snelle en vloeiende leercurve. dit stelt uw onderhouds-

dienst in staat conditiebewaking snel toe te passen en 

grote aantallen routemetingen te kunnen beheren. directe 

evaluatie van de machineconditie ter plaatse,  is het han-

delsmerk van alle SPm meetinstrumenten.

de gepatenteerde en award-winnende SPm hd® meet-

techniek verbreedt het toepassingsgebied  van conditie-

bewaking tot meer machines dan ooit tevoren. enerzijds 

een productiviteitsverhoging van uw onderhoud, ander-

zijds stelt het lagerschades vast die onmogelijk zijn te  

constateren met traditionele trillingsmeettechnieken.

draagbare ProducTiviTeiT en efficiënTie

leonova emerald® is een draagbaar instrument voor indus-

trieel onderhoud. ideaal voor dagelijks gebruik in indus-

triële omgevingen. het is de ultieme frontline tool voor 

maintenance engineers en onderhoudsmonteurs. leonova 

emerald is in staat grote meetronden en enorme hoeveel-

heden aan meetdata probleemloos te beheren; een echt 

werkpaard voor het uitvoeren van routinematige en diag-

nostische metingen. deze veelzijdige en krachtige data 

collector optimaliseert de efficiency van uw conditiebe-

waking programma.  

leonova emerald levert betrouwbare en bruikbare condi-

tie informatie van uw kritische machines, onmisbaar voor 

een optimale coördinatie van onderhoud en reparaties. 

door de geavanceerde technologie en het robuuste 

ontwerp zal leonova emerald u vele jaren trouwe dienst 

bewijzen onder de moeilijkste, meest veeleisende omstan-

digheden. voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving-

en is een intrinsiek veilige versie beschikbaar.

unique condition 
monitoring efficiency



Snel en efficiënt uitvoeren van 
grote meetronden

Spectrum van een EVAM 
trillingsanalyse meting

Tijdsignaal van een SPM HD 
meting

SPM HD spectrum met trend-
bare ‘band’ waarden

SPm hd® lagercondiTie bewaking
SPm hd is een technologische doorbraak op het gebied van 
conditiebewaking en biedt een revolutionaire oplossing voor 
problemen die voorkomen bij lagerconditie metingen aan ma-
chines met laag toerental. de gepatenteerde SPm hd methode 
is een doorontwikkeling van de welbekende ‘True SPm® method’  
die algemeen beschouwd wordt als de beste methode voor het 
meten van de conditie van wentellagers.

de oorspronkelijke Schokpuls methode werd speciaal ontwikkeld 
voor conditiebewaking van wentellagers. de methode wordt ge-
kenmerkt door haar gebruiksgemak en presenteert betrouwbare en 
eenvoudig te begrijpen informatie over de mechanische conditie 
en de smeerfilmkwaliteit van het lager. met slechts beperkte invoer-
gegevens, meet en evalueert de SPm methode de conditie van 
wentellagers naar intuïtieve groen-geel-rood conditiecodes. de SPm 
hd methode is ook zeer effectief voor het detecteren van tandwiel-
problemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door beschadigde tanden.

waar gerenommeerde meettechnieken falen, detecteert SPm 
hd verslechterende lagerconditie en beginnende schades met 
indrukwekkende nauwkeurigheid en uitzonderlijk lange voor-
waarschuwingstijden. SPm hd kan succesvol worden toegepast 
op alle type machines met wentellagers en is de perfecte aan-

vulling voor trillingsanalyse. 

lagercondiTie bij ulTra lage ToerenTallen
SPm hd is uniek vanwege de mogelijkheid om lagers te meten 
in het bereik van 1 – 20.000 rPm. geavanceerde digitale algo-
ritmes leveren een zeer hoge dynamiek en maken het mogelijk 
het gewenste signaal te onderscheiden van achtergrondruis. 
de juiste signalen worden opgepikt en versterkt, wat resulteert 
in een helder beeld van de machineconditie.

meetresultaten werden nog nooit eerder zo gedetailleerd weer-
gegeven en geven een glashelder beeld van de lagerconditie. 
haarscherpe spectra en tijdsignalen tillen het analyseren van de 
oorzaak van een lagerschade naar een hoger niveau. gebaseerd 
op meetresultaten en uitgebreide kennis, kan de smering van 
een lager worden geoptimaliseerd en kan de levensduur van het 
lager significant worden verlengd. 

leonova emerald biedt geavanceerde en innovatieve order 
tracking bij zowel schokpuls als trillingsanalyse metingen. voor 
machines met een variabel toerental, zorgen de verfijnde hd 
order tracking algoritmen er voor dat toerental variaties - die 
zich voordoen tijdens het uitvoeren van de meting - zeer zorg-
vuldig worden gevolgd. metingen zijn daardoor nauwkeuriger 
en spectra meer gedetailleerd dan ooit tevoren, waardoor zelfs 
op de meest complexe industriële toepassingen diepgaande 

analyses kunnen worden uitgevoerd.

condition monitoring 
techniques for every need



Toerental meting en HD (High 
Definition) Order Tracking

1-vlaks dynamisch balanceren 
volgens ISO-1940-1

TrillingSanalySe meT de beSTe PreSTaTieS
leonova emerald is een zeer geavanceerde trillingsanalyser. het in-
strument levert messcherpe ffT spectra, zelfs wanneer de meetsig-
nalen erg zwak zijn en een geringe energie-inhoud hebben. door 
het grote dynamische meetbereik is er geen noodzaak voor een in-
stelbare signaalversterker, een groot voordeel wanneer zwakke sig-
nalen aanwezig zijn naast sterkere signalen, zoals in tandwielkasten. 

Trillingsmetingen geven een beoordeling van de algehele machi-
neconditie. in een 0-20 khz frequentiebereik meet leonova  
emerald de machinetrilling in snelheid, versnelling en verplaat-
sing volgens de laatste iSo 10816 standaarden. behalve de rmS 
overall trillingsmeetwaarden wordt tevens een ffT spectrum 
weergegeven, waar symptomen als onbalans, uitlijning en losheid 
eenvoudig worden geïdentificeerd. envelope filters kunnen als 
band of hoogdoorlaat filter worden geselecteerd.

de evam® trillingsanalyse techniek levert voorgeprogrammeerde 
evaluatiemodellen voor analyse van tijdsignaal en frequentiespec-
trum parameters. ffT spectra worden gemeten met 12800 lijnen en 
waar nodig met True zoom. verwerking van de metingen, bereke-
ning van fout symptoom meetwaarden en trending gebeurt alle-
maal in het instrument. 1-vlaks balanceren volgens de iSo 1940-1 
standaard is snel en betrouwbaar. Stap voor stap, begeleidt leo-
nova emerald de gebruiker door de procedure. hierbij worden  

alternatieven voorgesteld voor het corrigeren van de onbalans. 



made to measure
condiTion moniToring oP zijn beST 
leonova emerald zit boordevol praktische en handige 

functies en biedt onderhoudsmonteurs en engineers de 

flexibiliteit om het instrument naar wens te configureren 

en zodanig tegemoet te komen aan een breed scala van 

persoonlijke voorkeuren en eisen. er zijn meerdere op-

ties beschikbaar om het meetproces te versnellen en het 

gebruik van het instrument doeltreffender te maken.  

de mogelijkheid om meerdere meettechnieken te com-

bineren in één meting is zeer tijdefficiënt en dus kosten-

besparend. meetronden kunnen eenvoudig worden op-

gezet en het ruim bemeten geheugen slaat duizenden 

metingen op voor evaluatie, trending en analyse.

van binnen en van buiten is leonova emerald ontworpen 

voor een lange levensduur, door een compromisloze keuze 

van de beste kwaliteitscomponenten. dankzij de sterke, 

met rubber beklede behuizing, waar connectoren goed 

afgeschermd zijn en elektronische componenten betrouw-

baar en solide zijn bevestigd, zal leonova emerald schok-

ken en impacts, extreme trilling of temperatuur, elektro-

magnetische velden en een val van 1 meter op beton met 

gemak doorstaan. de robuustheid van leonova emerald 

maakt het perfect voor gebruik in deze en andere veelei-

sende industriële omstandigheden.

industriële ingangsconnectoren krachtige, verwisselbare batterijrfid meetpunt identificatie

ex-versie beschikbaar

3.5” TfT kleurenscherm met 

achtergrond verlichting

Programmeerbare functie toetsen

Één-hand bediening, rechts of links

geschikt voor alle iePe trillingsopnemers

carbon-fiber versterkte behuizing, iP65

verwisselbare li-ion accu voor min.  

18 uur normaal gebruik

rf transponder voor draadloze meetpunt 

herkenning, lees- en schrijffunctie in  

combinatie met condid® rfid tags

drop test 1 meter volgens iec 60079-0

gewicht 860 g



frequentie bereik dc tot 20 khz

dynamisch bereik 120 db, 24 bit a/d

max. 12800 lijnen ffT spectrum

foutsymptoom herkenning voor spectrum analyse

waterval, fase en real-time spectrum

Simultaan data recording tot 50 uur

enveloping, true zoom, tijdsynchroon meten

Stroboscoop in- en uitgang voor rpm metingen

motorstroom analyse

Toerental meting 1– 120 000 rpm

geheugen voor duizenden meetpunten

Stethoscoop functie, koptelefoon

automatische opnemerlijn test

Stemopname voor gesproken  

opmerkingen

Taalkeuze 



Built to last, 
made to perform
onTworPen om Te PreSTeren
leonova emerald is een betrouwbare en zeer krachtige analy-
se tool, die voorziet in al uw conditiebewaking behoeften. het 
biedt een volledig en breed scala van geavanceerde meet-
technieken, alsmede alle ondersteunende diagnostische en 
troubleshooting mogelijkheden.

leonova emerald gaat efficiënt en betrouwbaar om met ver-
schillende machinekarakteristieken die gerelateerd zijn aan  
de variabele bedrijfscondities. State-of-the-art digitale tech-
niek en een doordacht software ontwerp maakt superieure 
data-acquisitie en signaalverwerking mogelijk. 

opstarten gaat snel; het instrument is direct klaar om te meten 
op het moment dat u het bent. functies zoals het meten onder 
bepaalde proces condities, hd order tracking en dynamische 
alarmering leveren betrouwbare metingen en relevante alar-
men op. voorgedefiniëerde en zelfgemaakte foutsymptomen 
worden automatisch berekend, geëvalueerd en in een trend-
grafiek weergegeven. de gegevensverwerking en conditie 
evaluatie wordt in real time uitgevoerd. meerdere metingen 
kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met één druk op de 
knop. conditie evaluatie in groen-geel-rood, alarmering, bij-
werken van de historische gegevens en trendgrafieken wordt 
direct uitgevoerd  in het instrument, tijdens het meten.

onTworPen voor gebruikSgemak 
een instrument is meer dan zijn functies. leonova emerald is de-
sign en functionaliteit samen, en combineert  handigheid met 
uitstekende prestaties. het uiterlijk van het instrument weerspie-
gelt het beoogde gebruik; ontworpen voor elke industrie.

het instrument wordt gekenmerkt door eenvoud en gebruiks-
gemak. leonova emerald heeft een licht en compact ontwerp, 
waardoor een ergonomische één-hand greep mogelijk is. de 
bediening van het instrument  is geoptimaliseerd voor gebrui-
kers die met handschoenen aan moeten werken. 

de intuïtieve gebruikersinterface komt grotendeels overeen met 
die van de condmaster® ruby software. Programmeerbare soft-
ware functietoetsen maken het mogelijk om de bediening naar 
eigen gebruikersvoorkeur aan te passen.

het hoge resolutie TfT-lcd kleurscherm biedt uitstekende 
zichtbaarheid in duisternis,  alsmede onder daglicht en bui-
ten omstandigheden.

alle input en output connectoren zijn zo geplaatst ten opzichte 
van het display en het toetsenbord voor eenvoudige toegang en 

optimale vrijheid om het instrument te bedienen.



acceSSoireS  
in elke zin van het woord is leonova emerald een multifunc-
tioneel instrument. om het volledige potentieel te kunnen 
benutten, is een ruime hoeveelheid aan optionele accessoi-
res beschikbaar.

voor veilig transport en opslag wordt een duurzame draag-
koffer met schuim insert geleverd. een extra oplaadbare accu, 
spanningsadapter en acculader (100-240v of 12v) biedt maxi-
male flexibiliteit. 

het assortiment aan accessoires omvat ook een laser toeren-
teller met ir temperatuursensor. een hoofdtelefoon met  
microfoon voor spraakopname van bevindingen en opmerkin-
gen tijdens het uitvoeren van de meetronde, is ook leverbaar.

de uitgebreide range aan opnemers, transmitters en installatie 
accessoires voldoet aan de eisen voor een breed scala van toe-
passingen, waaronder explosie gevaarlijke omgevingen of niet 
toegankelijke ruimten. beschikbaar in een verscheidenheid aan 
opties, is er een Schokpuls of versnellingsopnemer voor elke 
toepassing. de intelligente condid®  meetpunt identificatie 
geheugen tags zijn nuttige aanvullingen.



 

Grafisch overzicht Kleuren spectrum overzicht

Trendgrafiek
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powerpacked software 
for in-depth analysis
condmaSTer® ruby
het hart van een SPm conditiebewaking oplossing is de  
krachtige condmaster® ruby software, met ingebouwde  
expertise die nodig is om de toestand van de machine te  
evalueren. condmaster ruby ondersteunt alle draagbare SPm  
instrumenten en online meetsystemen. de software is modu-
lair en de systeemfunctionaliteit kan worden afgestemd op de 
specifieke wensen van de klant.  

een integraal onderdeel van de software zijn de uitgebreide  
lagercatalogus, smeermiddel gegevens, lagerlevensduur  
berekeningen, SPm conditie evaluatie regels, iSo grenswaarden, 
wiskundige modellen voor spectrum analyse, foutsymptoom de-
tectie en nog veel meer. condmaster ruby beheert alle  
onderhoudsactiviteiten, zoals tijdschema’s, meetrondes en werk-
orders. bewaking op afstand is mogelijk via condmaster web.

optionele modules bieden ondersteuning voor alle meettech-

nieken, alsmede aanvullende functionaliteit, zoals:

•	 Kleuren	spectrum	overzicht voor een weergave van duizenden 
ffT spectra over een langere periode in één diagram.

•	 Conditie	Manager voor flexibele alarm configuratie waarbij 
alarmgrenzen zich automatisch aanpassen aan de wisselende  

bedrijfscondities van de machine op een bepaald moment. 

 

•	 Alarmen op component of meetpunt niveau worden via  

e-mail of SmS-bericht verzonden.

•	 Grafisch	 overzicht, waar machines en meetpunten naar  

eigen voorkeur in mappen zijn gerangschikt. foto’s van de 

installatie of individuele machine kunnen gekoppeld wor-

den en in de leonova emerald bij de meetopdracht ge-

toond worden voor directe herkenning van het te meten 

meetpunt.  

•	 Trendgrafieken om veranderende bedrijfsomstandigheden 

te herkennen. metingen kunnen worden uitgemiddeld om 

de analyse verder te vereenvoudigen en ffT spectra van 

afzonderlijke meetpunten kunnen op verschillende manie-

ren, bijvoorbeeld met bandalarmen, worden vergeleken. 

Trending van foutsymptoom meetwaarden toont grafieken 

van de geëvalueerde conditie in groen-geel-rood en ver-

mindert de noodzaak om de ffT spectra en tijdsignalen 

één voor één te analyseren. 

•	 instellen van persoonlijke voorkeuren in de leonova  

emerald.



the expert 
choice for every 

industry



SPM Instrument AB   
w w w.spmins trument.com
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