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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.



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 módszereink  
gyorsan felpörgetik az Ön karbantartó részlegét a megfelelő for-
dulatszámra és lehetővé teszik nagyszámú rutinmérés racio-
nális kezelését. Az azonnali, helyszíni állapotkiértékelés 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 emerald® ipari karbantartásra szolgáló, hordozható 
műszer. ez a műszer, amely ideális eszköznek bizonyul mostoha 
környezetben történő mindennapos használatra is, a karban-
tartó szakemberek számára az élvonalbeli eszközt képviseli. A 
leonova emerald megszünteti a nagy mérési utak kezelésének 
és hatalmas mennyiségű mérési adat rögzítésének problémá-
ját. ez a sokoldalú, nagy teljesítőképességű adatgyűjtő eszköz, 
amely a rutinmérések és hibaelhárítási feladatok robusztus kivi-
telű igáslova, alkalmas arra, hogy optimalizálja az Ön állapotfi-
gyelő programjának hatékonyságát.

Azáltal, hogy kritikus gépészeti berendezések állapotáról meg-
bízható és használható információt szolgáltat, a leonova emerald 
a karbantartás és javítás optimális koordinálását teszi lehetővé. 
élvonalbeli technológia és robusztus kivitel mellett a leonova 
emerald hosszú éveken át megbízhatón működik még a legdur-
vább, a legmagasabb igényeket támasztó körülmények esetén 
is. Veszélyes helyeken és mostoha környezetben való felhaszná-
lás céljára gyújtószikramentes változat is rendelkezésre áll.

egyedülálló hatékonyságú 
állapotfigyelés



nagykiterjedésű mérési útvonalak 
gyors és hatékony végrehajtása

SPM hD spektrum, trendelésre 
szolgáló sávokkal

Időjel sPM Hd mérésből SPM hD spektrum, trendelésre 
szolgáló sávokkal

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  
érthető és megbízható információkat nyújt csapágyak mechanikai 
állapotával és kenési állapotával kapcsolatban. Csak kevés bemenő 
adatot igényelve, méri a gördülőcsapágytól érkező jeleket és 
azokat 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 érzé-
keli. A rezgéselemzés tökéletes kiegészítéseként az SPM hD®  mód-
szer sikerrel alkalmazható minden gördülőcsapágyas gép esetén. 

UltrA-AlAcSony ForDUlAtSzáMú 
CsAPágy fIgyelése
Az SPM hD®  módszer az egyedüli módszer az 1 f/p és 20000 f/p 
közötti teljes fordulatszámtartományban történő mérések számára. 
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  
kerülnek bemutatásra, kristálytiszta képet adva a csapágy álla-
potáról. 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 kerülhet, ami jelentősen meghosszabbítja a 
csapágy élettartamát.

A leonova emerald korszerű és innovatív order-követés funkciókat 

nyújt. Változó fordulatszámú gépeken történő ütésimpulzus és  

rezgéselemzés esetén a kifinomultan bonyolult Hd order  
követési algoritmusok nagyon gondosan követik az adatgyűjtés  
során előforduló fordulatszámváltozásokat. A mérések pontosabbak 
és a spektrumok részletesebbek, mint ezidáig bármikor, és ezáltal 
mélységi csapágy és rezgéselemzést tesznek lehetővé a legössze-

tettebb ipari alkalmazások esetén is.

állapotfigyelési módszerek 
minden igényhez



Fordulatszámmérés és hD 
order követés

egy-síkú dinamikus kiegyensú-
lyozás az Iso 1940-1 szerint

nAgy teljesítMényű  
rezgéseleMzés
A leonova emerald nagy bonyolultságú rezgésmérést biztosit, ami 
akkor is borotvaéles spektrumokat szolgáltat, ha a jelek gyengék és 
kis energiájúak. A műszert jellemző kiváló jel-zaj viszony döntő 
előnyt nyújt ott, ahol gyenge jelek vannak jelen erősebb jelek  
között, mint például hajtóművek esetén.

A rezgéssúlyosság figyelés a gép általános állapotát diagnosztizálja. 
A 0 - 20 kHz tartományban a leonova emerald méri a rezgés sebes-
ségét, gyorsulását és fáziseltolódását az érvényben lévő Iso 10816 
szabványsorozat szerint. Az rMS rezgésméréseken kívül FFt  
spektrumokat is előállít, ahol a kiegyensúlyozatlanság, nem megfelelő 
beállítás és a szerkezeti gyengeség tünetei könnyen azonosíthatók. 
Burkológörbe /enveloping/ módszer sáváteresztő és felüláteresztő 
szűrőkkel is kiválasztható. Az eVAM mérési módszer előre progra-
mozott kiértékelési modelleket szolgáltat idő és frekvencia domain 
paramétereket illetően. Az fft elemzés 12800-vonalas spektrumot 
szolgáltat valódi /true/ zoom-mal. A mérési adatok feldolgozása, a 
géphiba tünetek kiszámítása és trendelése mind a műszerben történik.

Az Iso 1940-1 szabvány szerinti helyszíni forgórész-kiegyensúlyozás 
gyors és megbízható. A felhasználót lépésről lépésre végigkalauzolja 
az eljáráson és automatikusan alternatívákat javasol a kiegyensúlyo-
zatlanság korrigálására.



Interfészek ipari környezetekheznagyteljesítményű akkumulátortelep 
- Cserélhető 

rFiD méréspont azonosítás 

rb. kivitel is beszerezhető

testreszabott kialakítás
BrIllírozó állAPotfIgyelés
A praktikus funkciókkal és hasznos jellemzőkkel felruházott 
leonova emerald a karbantartó szakemberek számára  
rugalmasságot nyújt ahhoz, hogy a műszert olymódon 
konfigurálják, hogy az a személyes és helyszíni követel-
mények széles skáláját elégítse ki. több opció áll rendel-
kezésre a mérési folyamat felgyorsításához és a műszer 
működésének hatékonyabbá tételéhez.

Az a lehetőség, hogy több mérési módszer egyetlen 
mérési feladatban ötvözhető, jelentős költségkímélő  
és időtakarékos jellemző. A mérési útvonalak könnyen 
szervezhetők és a kiemelkedően nagy méretű memória a 
mérési értékek ezreit tárolja kiértékelés, trendelés és 
elemzés céljából. 

A leonova emerald belül is és kívül is hosszú élettartamra 
van kialakítva. tartóssága és robusztus kivitele a kiváló  
minőségű alkatrész elemek kompromisszumot nem tűrő  
kiválasztásának köszönhető. A nehézüzemű, gumizott  
tokozásnak köszönhetően, amelyben a csatlakozók meg-
felelően védve vannak és az elektronikai alkatrészek  
rögzítése megbízható és szilárd, a leonova emerald elvi-
seli az ütéseket és mechanikai hatásokat, a szélsőséges  
hőmérsékletingadozásokat, elektromágneses mezőket és 
az 1 méter magasságból betonra való leejtést. A leonova 
emerald műszer - kopással és töréssel szembeni állóké-
pessége következtében - ideális eszköznek bizonyul ilyen 
és egyéb, magas követelményeket  támasztó ipari kör-
nyezetek esetén. 

3.5” tft lCd színes kijelző,  

hátsó megvilágítással 

Programozható funkciógombok

egykezes kezelés,  

jobb, vagy balkézzel

Fogadja az iePe szabvány szerinti  

rezgésérzékelők jelét

szénszálerősítésű tokozás, IP65 védettség

Cserélhető li-Ion akkumulátortelep,  

min. 18 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. 860 g



testreszabott kialakítás

frekvenciatartomány, dC - 20 kHz

dinamikus tartomány 120 dB, 24 bit Ad

Max. 12800-soros 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

Motoráram elemzés

fordulatszámmérések, 1– 120 000 f/p

több ezer méréspont letöltése

sztetoszkóp funkció, fülhallgató

érzékelő vonal automatikus tesztelése

Megjegyzések hangrözítése

nyelv kiválasztása



tartós, nagy teljesítményu 
kivitel
nAgy teljesítőkéPességű kIAlAkítás
A leonova emerald olyan, megbízható és kiemelkedően haté-
kony elemző eszköz, amely teljesíti az Ön összes állapotfigyelési  
igényét. A műszer kifinomultan bonyolult mérési módszerek 
széles skáláját, valamint az összes támogató diagnosztikai és  
hibaelhárítási képességet kínálja. 

A leonova emerald hatékonyan és megbízhatóan kezeli a külön-
böző gépjellemzőket és változó üzemi körülményeket. A legkor-
szerűbb 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 
folyamatos order-követés és a dinamikus riasztási határértékek 
-éles, megbízható mérési értékeket és megfelelő riasztásokat 
biztosítanak. Az általános és a felhasználó által definiálható 
hibatünetek az idők folyamán automatikusan kiszámításra,  
kiértékelésre és trendelésre kerülnek. Minden adatfeldolgozás 
és állapotkiértékelés valósidejű. többméréses feladatok is 
egyetlen gombnyomással elvégezhetők. Azonnali állapotki-
értékelés zöld-sárga-vörös színben, riasztás generálása,  
előzményadatok és trendek - a műszer ezek mindegyikét  
szolgáltatja a mérési helyen.

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

A leonova emerald 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 funkciógombok segítségével a navigáció a felhasz-
nálói prioritásokhoz igazítható. 

A nagy felbontású tft-lCd színes képernyő kiváló láthatósá-
got biztosít sötétben éppúgy, mint nappali fényben és kültéri 
körülmények között. Az összes bemenő és kimenő csatlakozó 
a kijelzőtől és a billentyűzettől távol került elhelyezésre a könnyű 
hozzáférhetőség, valamint a műszer kezelés maximális szabad-
ságának lehetővé tétele érdekében.



tArtozékok és segédeszkÖzÖk   
A szó szoros értelmében a leonova emerald többcélú műszer. 
Annak érdekében, hogy a műszer által kínált összes lehetőség 
kihasználható legyen, opcionális tartozékok teljes skálája áll 
rendelkezésre.

A biztonságos szállítás és tárolás céljára habbetétes, tartós 

kivitelű hordtáska áll rendelkezésre. Az extra akkumulátorte-

lepek, a hálózati adapter és az akkumulátortöltő (100 - 240 V, 

illetve 12 V) az áramellátás maximális rugalmasságát biztosítja.   

A műszer tartozékai közé tartozik az infravörös hőmérséklet-

érzékelővel ellátott, lézeres tachométer is. rendelkezésre áll 

mikrofonnal ellátott fejhallgató egység is a mérési úttal kap-

csolatos megjegyzések kényelmes hangrögzítéséhez.

A transzduktorok, távadók és szerelési tartozékok széles tárhá-

za kielégíti az alkalmazások széles skálájának követelményeit, 

beleértve a mostoha és a robbanásveszélyes környezeteket 

és a szűk tereket is. Az opciók széles változatban való kínálata 

következtében minden igényhez rendelkezésre áll ütésimpul-

zus-, illetve rezgéstranszduktor. Az intelligens condiD® mérési 

pont azonosító címkék is hasznos kiegészítők.



 

grafikus áttekintés Színes spektrum áttekintés  
(Coloured spektrum overview) funkció

trend görbe
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nagy teljesítményu szoft-
ver a mélységi elemzéshez
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  
céljából. A szoftver moduláris rendszerű, és a rendszer funkciona-
litása 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.  
távfigyelés a CondmasterWeB segítségével történhet.

Az opcionális modulok támogatnak minden mérési módszert,  
valamint 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 automatiku-
san azokhoz a feltételekhez igazodnak, amelyek mellett a 
gép egy adott időpontban üzemel; 

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

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

• A trendelési opciók (trending) megkönnyítik a változó üzemi 
körülmények megfigyelését. A mérési értékek átlagolhatók az 
elemzés további egyszerűsítése érdekében, és az egyes mérési 
pontokból nyert spektrumok különböző módokon - például 
sávriasztások útján - 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 emerald műszerhez.
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