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MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO  
PARA APLICAÇÕES EM TODOS OS 

SETORES DA INDÚSTRIA



Condmaster® Ruby é o poderoso “cora-
ção” da solução de monitoramento da 
condição SPM, contendo todas as fer-
ramentas necessárias para avaliar as 
condições da máquina. O software coleta 
e armazena dados de todos os disposi-
tivos de medição portáteis e online da 
SPM, tudo em uma única plataforma.

Condmaster® Ruby é um projeto modu-
lar, permitindo soluções personalizadas 
e flexiveis para selecionar funcionalida-
des especificas para cada programa de 
monitoramento. Ele suporta todas as 
atividades de manutenção preditiva, 
como o planejamento de atividades, 

gráficos de tendências, estatísticas 
e relatórios. Também se interage com 
outros softwares de manutenção além de 
possuir o acesso via Internet para emis-
são de relatórios e alarmes via e-mail 
ou SMS.

O software contém um completo catá-
logo de rolamentos e modelos de ava-
liação de vibração, shock pulse e análise 
de lubrificantes. Também possui sinto-
mas pré-programados que tornam fácil 
a identificação de assinaturas típicas de 
falhas em máquinas (sintomas são plota-
dos nos gráficos espectrais).

VibChecker é um instrumento com-
pacto para a medição de vibração de 
acordo com as normas ISO. Os leds 
verde - amarelo – vermelho, indicam a 
intensidade de vibração além de possi-
bilitar em tempo real um espectro FFT 
no display do instrumento.

BearingChecker é um pequeno instru-
mento para medição rápida e avaliação 
das condições de rolamentos. Também 
mede a temperatura e pode ser usado 
como um estetoscópio eletrônico para 
detectar ruídos dos rolamentos.

Leonova Diamond é um instrumento 
robusto e de operação amigável para 
os mais variados ambientes industriais. 
Ele fornece uma poderosa combinação 
de técnicas de medição como SPM HD® 
para análise de rolamentos e técnicas 
avançadas de análise de vibrações para 
uma completa avaliação da condição 
geral da máquina. Ele também inclui 
módulos para balanceamento, alinha-
mento a laser, análise de órbita, além 
de outras técnicas em um único instru-
mento.

LineLazer é o kit de alinhamento a 
laser de eixos para o coletor Leonova 
Diamond, contendo inovações tecno-
lógicas que aumentam a precisão e 
facilidade de uso.

Leonova Emerald é parte da família de 
coletores Leonova e a escolha perfeita 
para de análise e solução de problemas 
em monitoramento da condição. Este 
instrumento multifuncional  simplifica 
a gestão de extensas rotas de medi-
ção e grandes quantidades de dados 
de medição, típicos de programas de 
monitoramento.

Instrumentos portáteis

O software  Condmaster®

Detecção precoce de falhas e avaliação de dados para o monitoramento 
de máquinas é o nosso core business. A SPM fornece todas as tecno-
logias de monitoramento  a partir de instrumentos portáteis e sistemas 
on line, utilizando uma única plataforma através nosso próprio software, 
Condmaster®Ruby. 

Todos os instru-
mentos estão 

disponíveis em 
versão EX.
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Uma extensa linha de transdutores estão disponíveis para os mais variados ambientes, inclusive 
áreas classificadas. A seleção do transdutor correto para sua aplicação é crucial para a precisão 
da medição. Os dados coletados em campo dependem da qualidade do transdutor usado para 
a medição.

Transdutores de shock pulse são aplicados no monitoramento de rolamentos. A SPM 
oferece uma linha completa de transdutores de shock pulse com vários adaptadores e 
ferramentas para instalação.

Os transdutores SOLID possuem um alto desempenho nas mais variadas aplicações em 
análise de vibrações. 

Os transmissores SOLID fornecem um sinal de saída de 4-20 mA, que podem ser 
transferidos para os sistemas de controle de processos contínuos em sala de controle.

MG-4A é uma unidade de monitora-
mento contínuo e autônoma utilizando 
os dois métodos mais confiáveis para 
monitoramento de condição: shock 
pulse e medição global de vibração.

MG-4A é ideal para monitoramento 
automático de máquinas, tais como 
bombas, ventiladores, transportadores, 
etc. 

MG-4A também pode ser conectado a 
redes LAN via Modbus RTU.

CMM é um modulo de monitoramento 
composto de um ou dois canais de 
medição de shock pulse de rolamentos, 
valores globais de vibração de acordo 
com recomendações das normas ISO e 
também temperatura. Os resultados de 
medição são emitidos como sinal analó-
gico 4-20 mA, que podem ser tratados 
como funções de relês, enviados para 
funções PLC ou outro monitoramento 
computadorizado em sala de controle. 

Os módulos CMM também estão dispo-
níveis para montagem de rack de 19 “.

Intellinova® é um sistema de moni-
toramento on-line onde os métodos 
comprovados e tecnologia moderna 
se reúnem para garantir a maior dispo-
nibilidade possível de maquinas críti-
cas. Este sistema on-line, poderoso e 
multifuncional, implementa soluções 
confiáveis, garantindo confiabilidade 
em alta escala para maquinas e equipa-
mentos.

Intellinova é uma solução altamente 
flexível que pode ser adaptado às diver-
sas necessidades de muitos clientes e 
diferentes indústrias. O sistema é com-
patível com outros produtos de SPM e 
pode ser integrado com as soluções já 
existentes. Intellinova é fornecido em 
diferentes formatos e tamanhos, desde 
sistemas portáteis a painéis para as 
unidades de medição e controle de 
shock pulse, vibração e / ou medição 
analógica.

Uma vez que as unidades Intellinova 
trabalham independentemente, podem 
ser agregados vários módulos ao sis-
tema. Seu design é robusto em todos 
os aspectos, feito para ambientes 
agressivos e para uma longa tempo de 
monitoramento.

O sistema Intellinova® Compact é 
compatível com os sistemas da família 
Intellinova  on-line e pode ser executado 
em um sistema integrado ou como uma 
unidade autônoma.

Geradores eólicos, estações de bom-
beamento e equipamentos auxiliares 
são alguns exemplos onde Intellinova 
Compact é a solução ideal de monito-
ramento de condição. Com a utilização 
de técnicas de medição SPM HD,  o 
sistema torna-se a escolha apropriada 
para aplicações de baixa velocidade, 
tais como agitadores, trituradores, trans-
portadores, guindastes, etc

Unidades autônomas de monitoramento

Transdutores

Monitoramento on-line
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A SPM tem a solução para os problemas de manutenção, em todo o mundo e 
em todos os segmentos da indústria. Nós fornecemos toda a assistência técnica, 
suporte e treinamento que você precisar para implantar o seu próprio programa 
de monitoramento da condição.

A organização é voltada para o “know-how” do aumento da disponibilidade e a rentabilidade do seu 

equipamento produtivo. Nossa qualificada equipe de vendas, serviços e representantes em mais de 50 

países estão a disposição para ajudar sua empresa.

www.spminstrument.com

Shock Pulse Método®

O método original shock pulse 
da SPM é a técnica de medição 
de maior sucesso e de maior pre-
cisão para rolamentos. Ao longo 
da vida útil dos rolamentos, este 
método fornece informações 
confiáveis sobre o estado mecâ-
nico e seu estado de lubrificação.

SPM HD®

SPM HD (Shock pulse de Alta 
Definição) é um aperfeiçoamento 
do método de shock pulse para 
diagnóstico da condição opera-
cional de rolamentos. Capaz de 
mensurar com segurança as condi-
ções da máquina na faixa de 1 até 
20.000 RPM´s, o método é eficaz 
na detecção de falhas em rola-
mentos e engrenagens onde mui-
tas vezes é impossível diagnosticar 
com as técnicas tradicionais de 
medição de vibrações. 

EVAM® Análise de Vibrações

EVAM (Método de Avaliação da 
Análise de Vibrações) produz 
espectros de até 25.600 linhas 
de resolução e com zoom real. 
Este método fornece “sintomas 
de falhas”  em máquinas, previa-
mente cadastrados no sistema, 
além dos típicos gráficos de ten-
dências. 

Medição de vibrações,   
ISO 2372 e ISO 10816

O método requer poucos dados 
de entrada sendo muito eficien-
te para detectar as falhas de 
máquinas mais comuns como: 
desbalanceamento, desalinha-
mento, folgas, etc.

Balanceamento em campo

Em um ou dois planos de acor-
do com a norma ISO 1940-1,

contendo um guia completo 

de utilização deste modulo e 

sugestões para correção em 

campo.

Análise Orbital 

A medição simultânea com dois 

transdutores de vibração fornece 

um gráfico descritivo dos movi-

mentos de eixo dentro dos man-

cais de deslizamento. Recurso 

fundamental para análise de tur-

bomaquinas e também pode ser 

utilizado para analise estrutural 

em maquinas vibratórias como 

peneiras para mineração e demais 

aplicações.

Alinhamento de eixos

Alinhamento a laser de eixos na 

posição horizontal e vertical é de 

fácil e rápida aplicação.

Técnicas de medição

Serviço e suporte

As técnicas de medição SPM, fornecem informações fundamentais sobre o desen-
volvimento de falhas em máquinas incluindo a indicação da gravidade destas 
falhas. Se a falha da máquina é definida, é fácil escolher o método de monito-
ramento que fornece o resultado mais rápido, mais econômico e mais confiável.

Formação qualificada em monitoramento da condição visa permitir aos 
participantes medir, avaliar e tomar decisões por conta própria.

A Academia SPM treina executivos, supervisores e pessoal de produção que estão envolvidos de 

diferentes maneiras em monitoramento da condição.  O objetivo é monitorar e tornar a produção mais 

eficiente. Em cooperação com Mobius Institute, a SPM fornece certificado de treinamento de análise 

de vibração conforme padrão ISO.  A academia SPM oferece cursos padronizados, bem como treina-

mento personalizado para cada aplicação industrial.
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