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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 ruku v ruce  
s jednoduchosTí

Je jedno, v jakém průmyslu pracujete nebo jaké zařízení provo-
zujete, zda jednoduché či složité, pro optimalizaci údržby  
vyžaduje vaše výrobní prostředí znalosti a vědomosti. 

Condition monitoring od SPM je unikátně jednoduchý, jak v 
tréninku, tak i v praxi. Naše vysoce pokročilé měřící metody 
jsou optimalizované pro snadné a hladké pochopení. Rychle 
poskytnou vašemu oddělení údržby potřebné informace a 
umožní racionální správu velkého množství rutinních měření. 
Okamžité vyhodnocení měření přímo na místě, to je rovněž 
typická vlastnost všech SPM měřících přístrojů.

Patentovaná a oceněná měřící technika SPM HD® rozšiřuje 
potenciál condition monitoringu na více strojů, než kdyko-
liv předtím. Produktivita údržby se zvyšuje, osvětlují se 
problémy strojů, které není možno monitorovat tradičními 
technikami vibrační analýzy.

PřeNOSNá PRODuktivita  
a účiNNOSt

Leonova emerald® je přenosný přístroj pro průmyslovou 
údržbu. Je ideální pro denní použití v drsném prostředí, 
nejlepší frontline nástroj pro inženýry a techniky údržby.  
Leonova emerald odstraňuje nepříjemnou organizaci 
dlouhých měřících pochůzek a záznam obrovského množství 
naměřených dat. Silný dříč pro rutinní měření a řešení 
problémů, tento všestranný, vysoce výkonný datakolektor je 
schopen optimalizovat účinnost vašeho programu monitor-
ingu stavu strojů.

Díky tomu, že Leonova emerald poskytuje spolehlivé infor-
mace o stavu kritických strojů, umožňuje optimální koordi-
naci údržby a oprav. S nejvyspělejší technologií a robust-
ním designem bude Leonova emerald zajišťovat dlouholetý 
spolehlivý servis i v těch nejtvrdších a nejnáročnějších 
podmínkách. Pro použití ve výbušném prostředí je k dispo-
zici jiskrově bezpečná verze.

Jedinecná úcinnost  
monitoringu stroJu

ˇ ˇ
˚



Rychlé a efektivní vykonání 
rozsáhlých měřících pochůzek

vibrační spektrum pro měření 
metodou evaM  

časový signál z měření SPM HD SPM HD spektrum s pásmy pro 
trendování

MONitORiNg LOžiSek  
S SPM HD®

SPM HD je novinka v technologii monitoringu strojů a průlomo-
vé řešení problémů zahrnujících monitoring ložisek pomaloběž-
ných strojů. tato patentovaná metoda se vyvinula z dobře  
známé a spolehlivé metody true SPM®, která je obecně považo-
vána za nejlepší metodu pro měření stavu ložisek rotačních strojů.

Původní metoda rázových pulsů byla vyvinuta speciálně 
pro monitoring stavu valivých ložisek. Metoda je charakte-
ristická jednoduchým použitím a jejím výstupem je srozu-
mitelná a spolehlivá informace o mechanickém stavu  
ložiska a jeho mazání. vyžaduje pouze základní vstupní  
informace a po změření signálu valivého ložiska okamžitě 
ohodnotí jeho stav intuitivním kódem zelená – žlutá – čer-
vená. Metoda SPM HD je rovněž vysoce efektivní při  
detekování signálů z převodovek, jejichž příčinou je  
například poškození zubů.

tam, kde zavedené metody selhávají, detekuje SPM HD 
zhoršující se stav ložiska a počáteční vady s impozantní přes-
ností a výjimečnou dobou varování. Jako perfektní společník 
vibrační analýzy může být SPM HD úspěšně použita pro 
všechny typy strojů s valivými ložisky.

MONitORiNg uLtRaPOMaLOběžNýCH 
LOžiSek 
SPM HD je nedostižná ve své schopnosti měřit v rozsahu rych-
lostí 1 – 20000 ot/min. Pokročilý digitální algoritmus poskytuje 
velmi vysokou dynamiku, což umožňuje rozlišení sledovaného 
signálu od šumu na pozadí. Signál je zachycen a vyčištěn, což ve 
výsledku umožňuje jasný pohled na stav stroje.

výsledky měření jsou prezentovány v detailech jako nikdy 
před tím a dávají křišťálově čistý obrázek stavu ložiska. 
Spektrum a časový signál ostré jak žiletka pozvedávají RCa 
analýzu kořenových příčin na novou úroveň pochopení. Na 
základě měření a širokých znalostí lze snadno optimalizovat 
mazání ložisek a tím významně prodloužit jejich životnost.

Leonova emerald nabízí vylepšenou inovativní technologii 
sledování pořadí (otáčkové). Pro analýzu rázových pulsů a 
vibrací u strojů s proměnnou rychlostí je k dispozici algorit-
mus „HD Sledování pořadí“, který pečlivě sleduje změny 
rotační rychlosti během sběru dat. Měření jsou přesnější a 
spektra detailnější než kdykoliv předtím. to umožňuje 
hlubší analýzu ložisek a vibrací i u těch nejkomplexnějších 
průmyslových aplikací.

monitoring stavu stroJu 
pro každou aplikaci
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Měření rychlosti a HD Sledování 
pořadí

Dynamické vyvažování v jedné 
rovině dle iSO 1940-1

vySOCe výkONNá vibRačNí  
aNaLýza
Leonova emerald nabízí vysoce sofistikovaná vibrační měření, 
která poskytují spektra ostrá jak břitva, a to i když jsou signály 
slabé s malým energetickým obsahem. excelentní odstup signál 
– šum nabízí rozhodující výhodu tam, kde se slabé signály vysky-
tují současně se silnými, např. u převodovek.

Monitoring mohutnosti vibrací hodnotí celkový zdravotní stav 
stroje. Leonova emerald měří v rozsahu 0 – 20 kHzrychlost, 
zrychlení a výchylku vibrací v souladu s nejnovějším doporuče-
ním iSO10816. vedle efektivních hodnot vibrací je k dispozici 
FFt spektrum, které umožňuje snadno identifikovat symptomy 
nevývahy, nesouososti či strukturální slabosti. 

Měřící technika evaM® poskytuje předprogramované modely 
hodnocení stavu strojů v časové a kmitočtové ose. FFt analýza s 
rozlišením 12800 čar a funkcí true zoom zpracuje signál do nej-
menších podrobností. zpracování dat, výpočet symptomů a 
trendování, vše je k provedeno přímo v přístroji. 

Provozní vyvažování rotorů dle iSO 1940-1 je rychlé a spolehlivé. 
uživatel je s pomocí průvodce veden krok za krokem celou procedu-
rou a k dispozici má řadu alternativních způsobů korekce nevývahy.  



Rozhranní pro průmyslové prostředívýkonný akumulátor - výměnnýRFiD identifikace měřícího bodu 

Ex version available

NeJLePší MONitORiNg  
Stavu StROJů 
Pomocí praktických funkcí a užitečných vlastností na-
bízí Leonova emerald technikům a inženýrům údržby 
flexibilitu při konfiguraci přístroje pro široký rozsah 
potřeb. Pro zrychlení procesu měření a zefektivnění 
práce s přístrojem je k dispozici několik alternativ.

Cenově i časově vysoce efektivní je možnost kombi-
nace více měřících technik v rámci jednoho měřícího 
bodu. Měřící pochůzky lze snadno organizovat a velká, 
více než dostatečná paměť umožňuje uložení tisíců 
výsledků pro hodnocení, trendování a analýzu.

uvnitř i vně, Leonova emerald je navržena tak, aby 
obstála. Její trvanlivost a robustnost jsou výsled-
kem našeho nekompromisního výběru prvotřídních 
komponent. Díky vysoce pevné a pogumované skří-
ni, kde jsou konektory dobře chráněny a elektronic-
ké části spolehlivě a bezpečně připojeny, odolá 
Leonova emerald rázům a úderům, extrémním  
vibracím či teplotám, elektromagnetickému poli a 
pádu z 1 metru na beton. Odolnost proti těmto vli-
vům Leonovu emerald předurčuje k nasazení v těchto 
a dalších odvětvích průmyslu.

stvorena k mereníˇ ˇˇ

3.5” tFt-LCD barevný  
displej s podsvícením

Programovatelná funkční tlačítka

Ovládání jednou rukou,  
pravou nebo levou

Používá iePe standard vibračních snímačů

Skříň přístroje zpevněná  
uhlíkovými vlákny, iP65

výměnný Li-ion akumulátor pro  
min. 18 hodin normální práce

RF transpondér pro bezkontaktní identifikaci 
měřících bodů, funkce čtení/zápis do 

paměťových štítků CondiD® 

test pádem z 1 metru dle ieC 60079-0

Hmotnost cca 860 g



kmitočtový rozsah 0(DC) až 20 kHz 

Dynamický rozsah 120 db, 24 bit aD

FFt spektrum až 12800 čar

Předvolené chybové symptomy pro spektrální analýzu

vodopádový graf, fáze a spektrum v reálném čase

Simultánní záznam až 50 hodin

Obálka, true zoom, časově synchronní měření

vstup/výstup pro stroboskop pro měření otáček

analýza napájecího proudu elektromotorů

Měření rychlosti 1–120 000 ot/min

uložení tisíců měřících bodů

Funkce stetoskopu, sluchátka

automatic transducer line test

automatický test kabelu snímače

Hlasový záznam poznámek

volba jazyka



NavržENa pro výkoNNost
Leonova emerald je spolehlivý analytický nástroj s vysokým 
potenciálem, určený pro všechny vaše potřeby v oblasti  
diagnostiky strojů. Nabízí široký rozsah sofistikovaných měřících 
technik a podpůrných diagnostických metod a nástrojů pro 
řešení problémů.

Leonova emerald účinně a spolehlivě zpracuje rozdílné strojní 
charakteristiky a měnící se provozní podmínky. Moderní  
digitální technika a pečlivý návrh software umožňuje perfektní 
sběr a zpracování dat.

Start je rychlý; přístroj je připraven k měření během okamžiku. 
vlastnosti, jako podmínková měření, kontinuální sledování  
pořadí či dynamické alarmové hranice poskytují ostré spekt-
rum, spolehlivé hodnoty a relevantní alarmy. Přednastavené či 
uživatelem definované chybové symptomy jsou automaticky 
vypočteny, vyhodnoceny a trendovány v čase. veškeré zpra-
cování a vyhodnocení podmínek je prováděno v reálném 
čase. vícenásobná nastavení měření mohou být vykonány stis-
kem jednoho tlačítka. Okamžité vyhodnocené stavu zelená – 
žlutá – červená, vygenerování alarmu, historická data a trendy 
– vše je k dispozici přímo v přístroji, přímo na místě měření.

projEktováNa pro sNadNé použití
Nástroj je víc než jen jeho funkce. Leonova emerald nabízí 
design a funkčnost pracující společně, kombinuje ovladatel-
nost s excelentním výkonem. Je navržena pro těžký průmysl, 
vzhled přístroje reflektuje jeho zamýšlené použití.

Přístroj charakterizuje jednoduché a snadné použití. Leonova 
emerald má lehký a kompaktní design umožňující ergono-
mické uchopení jednou rukou. Rozložení klávesnice je  
optimalizováno tak, aby uživateli umožnilo ovládání v 
ochranných rukavicích.

intuitivní uživatelské rozhraní se blíží logice ovládání pro-
gramu Condmaster® Ruby. Programovatelná funkční tlačít-
ka umožňují přizpůsobit navigaci preferencím uživatele. 
tFt-LCD displej s vysokým rozlišením poskytuje excelentní 
viditelnost jak ve tmě, tak i za denního světla a ve venkov-
ních podmínkách.

všechny vstupní a výstupní konektory jsou umístěny mimo  
displej a klávesnici tak, aby maximálně umožňovaly neome-
zenou práci s přístrojem.

postavena pro výdrž, 
vyrobena pro výkon 



PříSLušeNStví a DOPLňkOvé vybaveNí 
v jakémkoliv smyslu řečeno, Leonova emerald je víceúčelový 
přístroj. Pro využití jeho plného potenciálu je k dispozici  
ucelená řada volitelného příslušenství.

Pro bezpečnou dopravu a uložení slouží trvanlivý přenosný kufr s 
pěnovou vložkou. Náhradní vyměnitelný akumulátor, síťový adap-
tér a nabíječka (100–240v nebo 12v) nabízí maximální pružnost 
při napájení. 

Mezi příslušenstvím přístroje rovněž naleznete laserový  
tachometr s iR teplotním snímačem. Pomocí náhlavních  
sluchátek s mikrofonem můžete k měřícím bodům zaznamená-
vat hlasové poznámky.

velká škála snímačů, vysílačů a instalačního příslušenství splní 
požadavky pro široký rozsah aplikací, a to včetně instalací v 
drsném prostředí či v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo 
třeba v omezeném prostoru. v různých variantách naleznete 
snímač rázových pulsů nebo vibrační snímač pro každou 
potřebu. inteligentní identifikátory měřících bodu CondiD® 

 mohou být dalším užitečným doplňkem. 



 

grafický přehled barevné přehledové spektrum

graf trendu

výkonný software pro 
detailní analýzu
CoNdmastEr® ruby
v srdci condition monitoringu SPM je výkonný software Cond-
master® Ruby obsahující expertní znalosti potřebné k hodno-
cení stavu stroje.

Condmaster Ruby shromažďuje a uchovává výsledky měření do-
dané ze všech ručních a on-line měřících přístrojů SPM pro vy-
hodnocení a prezentaci. Systém je modulární a jeho funkčnost 
může být ušita na míru dle specifických potřeb zákazníka.

Nedílnou součástí software je kompletní ložiskový katalog, 
údaje o mazadlech, výpočet životnosti ložisek, pravidla pro 
hodnocení stavu ložisek dle SPM, vibrační iSO limity, mate-
matické modely pro spektrální analýzu a hledání chybových 
symptomů a mnoho dalších. Condmaster Ruby provádí ad-
ministraci všech aktivit údržby jako jsou časové plánování, 
měřící pochůzky a objednávky práce. Pomocí modulu Cond-
masterWeb je k dispozici vzdálený přístup.

volitelné moduly poskytují podporu pro všechny měřící techni-
ky podobně jako přídavné funkce, jako:

• barevné přehledové spektrum pro přehled o historii tisíců 
spekter nasbíraných za dlouhou dobu.

• Manažer podmínek pro konfiguraci flexibilních alarmů, 
přičemž alarmové hranice jsou automaticky přizpůsobeny 
podmínkám, za kterých je stroj provozován v daném čase.

• alarmy stroje nebo měřícího bodu zaslané uživateli přes  
e-mail nebo SMS zprávou.

• grafický přehled, kde lze složky se stroji a měřícími body 
aranžovat dle vlastních preferencí. Lze připojit fotografii 
závodu nebo jednotlivého stroje a tu poslat do Leonovy 
emerald pro snazší rozpoznání monitorovaného stroje.

• trendy, usnadňují sledování změny provozních podmínek. 
Měřené hodnoty mohou být průměrovány pro další zjed-
nodušenou analýzu a spektra z jednotlivých měřících bodů 
mohou být porovnávány několika způsoby, např. pomocí 
pásmových alarmů. trendování hodnot chybových sym-
ptomů poskytuje graf vyhodnocených podmínek a zkracu-
je čas potřebný pro studium spekter a časových signálů.

• Osobní nastavení pro Leonova emerald.
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the expert 
choice for every 

industry



SPM Instrument AB   
w w w.spmins trument.com
w w w.leonovabyspm.com




