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Anmäl dig till nyhetsbrevet 

SPM Update! Du kan få det 

digitalt per e-mail eller via 

post. Anmäl dig antingen  

på vår webbplats  

www.spminstrument.se  

eller via kontakt med någon av 

våra säljare.

God JulGod Jul
Vi på SPM önskar Er 
alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År

Det är nu man ska förbättra

Turbulensen inom den globala ekonomin orsakar  
i många fall dramatiska förändringar för företag.  
I dagsläget får framtidsplaner och prognoser läggas 
på is för den rådande lågkonjunkturen. Förändringar  
i ägarskap och ombildningar i ledning kommer  
i många fall att ske innan den ekonomiska situationen 
återgår till det normala.

De företag som inte aktivt arbetat med effektivitetsförbättringar hamnar på 
efterkälken. I dessa tider är det extra viktigt att rätt prioriteringar görs för att 
trygga en överlevnad på lång sikt. Det kinesiska ordet för “kris” är en samman-
sättning av orden “fara” och “möjlighet”. Vad somliga betraktar som en kris, 
ses av andra som en möjlighet. Låt oss ta en titt på möjligheterna!

En underhållsstrategi kan utnyttjas för att öka driftsäkerheten och därmed vin-
sten i jämförelse med konkurrenterna. När produktionen går ned, finns resurser 
och tid att förbättra tillverkningsprocessen och förbereda maskinparken för ett 
optimalt utnyttjande. Nu finns det tid att utbilda personalen och genomföra 
ett tillståndsbaserat underhåll. Det ger maximal nytta i framtiden.

Vi vet sedan tidigare att företag som utnyttjar lågkonjunkturen för att förbättra 
effektiviteten får ett försprång.  Dessa företag blir de långsiktiga vinnarna när 
ekonomin vänder. 

Gör en insats – ta reda på vilka möjligheter ett  
tillståndsbaserat underhåll kan innebära för ditt företag.

produktions- produktions- 
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Nykomlingen har samma tekniska 

egenskaper som övriga SOLID-givare 

och har med sin stabila och drift-

säkra konstruktion ett mycket brett  

applikationsområde. 

Sortimentet av kablar och kontakter 

har också vidareutvecklats för optimal 

anpassning till fuktiga miljöer och vi 

kan nu också erbjuda en servicebox 

som fuktskydd till kabelskarvar.

OPC Data Access är en internationell 

standard för kommunikation mellan 

datastyrda enheter inom industriell 

automation. OPC bygger på klient/

serverteknik och gör det möjligt att 

överföra mät- eller processdata mel-

lan system från olika leverantörer. 

Samma information
I de flesta företag produceras dag- 

ligen  stora  mängder data. Möjligheten 

att använda samma information  

i flera olika system minskar mängden 

dubbellagrade data och gör att extra 

investeringar i hård- och mjukvara 

kan undvikas. exempelvis kan samma 

data från en temperaturgivare som 

används av ditt PLC-system också 

skickas till Condmaster och användas 

där.

Dataimport
Via OPC kan Condmaster exportera 

råvärden, konditionsstatus (grönt-

gult-rött), symptomvärden och larm 

från onlinesystemet Intellinova. 

Dataimport till Condmaster kan till 

exempel vara tryck, flöde, tempe-

ratur eller last. Informationen kan 

utgöra grund för larm eller användas 

i samband med rbe (rule based 

evaluation), exempelvis. Intellinova-

användare kan dessutom utnyttja 

dessa indata i mätvillkor. För att 

kunna importera och exportera 

OPC-data till och från Condmaster 

krävs en installation av kommunika-

tionsprogramvaran LinX, samt OPC-

funktionalitet i importerande/expor-

terande system.

Många industriella system av olika 

slag har idag möjlighet till OPC-

kommunikation inbyggd. Några 

exempel är WIN-CC, iFix, MatLab 

och Siemens PCS 7. 

Är du intresserad av OPC-
möjligheterna i Condmaster? 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyhet i Condmaster®Nova 2008
En av de många praktiska nyheterna i den nya versionen av Condmaster 
är möjligheten att importera och exportera data via OPC.

Ny givare i SOLID-serien
Våra givare i SOLID-serien har nu fått sällskap av vinkel-
givaren SLD144S, en standardgivare med sidokontakt 
utvecklad för montering i trånga utrymmen.  



Limbara SPM-givare  

Givare för limning kan ersätta standardgivaren 
på lagerhus med tunt gods och på maskiner 
där garantibestäm melserna förbjuder borrning 
av större hål. Givaren har en plan sätesyta och 
är försedd med en M3 skruv för avlastning och 
fixering. Den fästs med limmet Loctite 638 eller 
480 på en plan yta.

Mätpunkten väljs som alltid enligt SPMs regler 
för stötpuls- och vibrationsmätpunkter. Som 

stöd under limmets härdningstid kan monte-
ringshålet borras med en 2,7 mm borr till 
min. 4,5 mm djup samt gängas för M3- 
skruv. Sätesytan ska planbearbetas, min. 
diameter 15 mm.

För att läsa mer om olika varianter av givare 
och mätnipplar, se vår Produktkatalog på vår 
webbplats www.spminstrument.se eller hör av 
dig till oss så berättar vi mer.

Tips 
 & Trix

Tips 
& Trix

Efter att en kraftig damm explosion in-
träffade på värmekraft verket i Västerås 
för snart två år sedan investerade verket 
nästan 23 miljoner kronor för att höja 
säkerheten. Då var det damm som an-
tändes och orsakade en explosion som 
hördes och syntes över stora delar av 
Västerås. 

Bränslet som transporteras är lättan-
tändligt och därför är det av yttersta vikt 
att inga lager blir för varma och riskerar 
att antända bränslet. En av kraftverkets 
säkerhetsåtgärder var SPMs installation 
av temperaturgivare som är särskilt an-
passad för industriell miljö. 

Givaren är kopplad till en displaymodul 
som både visar aktuell temperatur och 
fungerar som larmhantering till styrsys-
temet. Temperatur givaren TMM-12 är en 
utveckling av den tidigare temperatur-
givaren TMM-10. Fördelen med TMM-12 
är att den använder samma givarhus som 
vibrationsgivare i SOLID-serien. Man kan 
därför använda samma kontakter och 
tillbehör för temperaturövervakning som 
för mätning av vibrationer. 

Kraftvärmeverket har beslutat att även 
utrusta en ny transportörlinje med den-
na övervakning.

Visste du att givare för stötpuls och vibration kan limmas fast om 
man av någon anledning inte kan eller vill borra i materialet? 

Mälarenergi 
Mälarenergis kraft värme

verk producerar energi till 

både el och fjärrvärmenätet. 

Kraftvärmeverket började 

byggas på 60talet och har 

sedan dess byggts ut. Verket 

är i dag utrustat med modern 

teknik för att ge högsta 

möjliga tillgänglighetslösningar 

men med minsta möjliga 

miljöpåverkan.

övervakar temperatur 
med nya TMM-12
På Sveriges största kraftvärmeverk, 
Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, har 
man installerat SPMs nya temperaturgivare 
vid samtliga lager på transportörer.
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Kampanj
Byt in ert gamla SPM-
instrument mot vårt 
senaste och mest  
moderna instrument, 
Leonova™Infinity!

Erbjudandet innebär ett förmån-
ligt inbytespris och är tidsbe-
gränsat till perioden oktober 
2008 till och med januari 2009.

Missa inte detta enastående 
erbjudande! Kontakta oss på 
telefon 0152-225 00 eller via  
e-post, www.spminstrument.se

Alternativ finansiering – 
SPM Hyra. Om finansiering 
önskas kan vi erbjuda detta i 
samarbete med IKANO.

Vid avtalstidens slut har ni  
rätten och flexibiliteten att  
antingen: lämna tillbaka, hyra 
ny, köpa loss eller förlängnings-
hyra utrustningen.

Under två fantastiska höstdagar i sep-
tember vistades åtta personer från 
SPM och 24 SPM-användare i Kalix,  
i Norrbotten. efter ett välarrang-
erat och intressant studiebesök un-
der  första dagens förmiddag vid 
östra Norrbottens största industri, 
billerud Karlsborg Ab, tillbringade 
vi eftermiddagen utomhus med en 
rad olika ”norrlandsaktiviteter” och  
föreläsningar. 

Träffens andra dag bjöd bland an-
nat på en rad presentationer, då vi 
fick möjlighet att ta del av några 
av de produktnyheter som SPM  

lanserat/kommer att lansera un-
der 2008. Presentationen innehöll 
vårt nya onlinesystem Intellinova®, 
nyheter i Condmaster®Nova 2008, 
en ny vibrationsgivare i vinkel- 
utförande SLD144S med tillbehör 
samt SPMs servicebox för de allra  
tuffaste driftsmiljöer. 

Vi visade även vår senaste tempe-
raturgivare TMM12 för temperatur- 
övervakning.

Redan nu hälsar vi gamla och 
nya användare välkomna till 
nästa års användarträff.

Användarträff 2008

Tack alla deltagare för två trevliga dagar tillsammans!

Missa inte  detta enastående erbjudande!


