SPM Instrument presenterar
Leonova Emerald®

Tillståndskontroll på SPMs sätt är unikt enkelt. Mycket avancerade mätmetoder, optimerade för en kort inlärningstid, gör snabbt din underhållsavdelning
produktiv och möjliggör rationell hantering av stora mängder rutinmätningar.
Omedelbar konditionsutvärdering på plats är också kännetecknande för all
mätutrustning från SPM.
Leonova Emerald® är ett portabelt instrument för industriell tillståndskontroll. Det
är det ultimata verktyget för underhållsingenjörer och -tekniker, idealiskt för daglig
användning i tuffa miljöer. Leonova Emerald® förenklar hanteringen av omfattande
mätronder och stora mängder mätdata. Instrumentet erbjuder ett flertal möjligheter att snabba upp mätprocessen och effektivisera användningen. Avsedd för
rutinmätningar och felsökning har denna avancerade, mångsidiga och slitstarka
datalogger kapacitet att optimera underhållet.
Instrumentet tillhandahåller tillförlitlig och konkret information om maskinkondition och möjliggör därmed optimal planering av underhåll och reparationer. Med avancerad teknik och robust design levererar Leonova Emerald® många
års pålitlig tjänst under de tuffaste och mest krävande omständigheter. Instrumentet finns också
i Ex-version för användning i potentiellt explosiva miljöer.
Leonova Emerald® innehåller den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPM HD® för tillståndskontroll av rullningslager. Med unik förmåga att mäta i varvtalsområdet 1-20.000 identifierar metoden
underhållsproblem som tidigare varit omöjliga att bevaka med traditionell vibrationsmätning.
Vid sidan av SPM HD® erbjuder Leonova Emerald® också ytterst sofistikerad vibrationsanalys.
Instrumentet har ett utomordentligt signal-brusförhållande och ger knivskarpa spektrum även när
signalerna är svaga och energiinnehållet lågt. Frekvensområdet på 0-20 kHz täcker de flesta behov
vid praktisk vibrationsmätning.
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SPM Instrument introducerar nu Leonova Emerald®, en ny
datalogger i familjen portabla mätinstrument. Därmed utökas
Leonova-serien med ett komplement till Leonova Diamond®, som
lanserades hösten 2012.

Den kraftfulla mjukvaran Condmaster® Ruby stödjer alla instrumentets funktioner. Den ger möjlighet till individuell anpassning av Leonova Emerald® och innehåller all nödvändig expertkunskap
för utvärdering av maskinkondition. Programmet är modulärt och funktionaliteten kan skräddarsys
efter kundens behov.
Stefan Lindberg, VD på SPM Instrument, kommenterar lanseringen av det nya instrumentet:
“Dataloggern Leonova Emerald® är konstruerad för maximal prestanda. Med hela skalan av sofistikerade mätmetoder samt funktioner för diagnostik och felsökning är den det perfekta verktyget för
industriellt underhåll.”
För tekniska detaljer, se:
www.leonovabyspm.se
www.spmhd.com
www.spminstrument.com

För ytterligare information kontakta:
SPM Instrument
Telephone +46 (0)152-225 00 or info@
spminstrument.se

Om SPM Instrument AB
Sedan starten 1970 har SPM legat i teknikutvecklingens framkant och kontinuerligt presenterat nya mätmetoder
och instrument. Mätutrustning från SPM finns idag i industrier över hela världen.
SPM Instrument skapade den ursprungliga Stötpulsmetoden, True SPM®, för nära 45 år sedan. Metoden är allmänt accepterad som den bästa för konditionsmätning på maskiner med roterande delar. Modern teknik gjorde
det möjligt att vidareutveckla True SPM® och därmed gjorde mätmetoden SPM HD® entré på marknaden år 2010.
SPM har också utvecklat EVAM®, Evaluated Vibration Analysis Method, som möjliggör storskalig och kostnadseffektiv tillståndskontroll på industriella maskiner.
SPM Instruments huvudkontor är beläget i Strängnäs, där också forskning och utveckling, huvuddelenav tillverkningen samt marknadssupport ligger. Strängnäs är också bas för den svenska försäljningsorganisationen.
Koncernen SPM har ca 220 anställda, varav ca 80 i Strängnäs.
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Leonova Emerald® innehåller avancerad och innovativ order tracking. Den kraftfulla funktionen HD Order
Tracking kan användas i ett varvtalsområde från bara
några få till tusentals varv per minut och ger mer exakta mätningar och mer detaljerade spektrum än någonsin tidigare. På maskiner med variabelt varvtal tillhandahåller HD Order Tracking tillförlitliga data och kristallklara mätresultat även när stora
varvtalsvariationer inträffar under en mätning. Instrumentet kan kompletteras med en tillvalsmodul
för dynamisk balansering.

