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4,3” színes TFT 
kijelző, automatikus 

háttérvilágítással

Programozható 
funkciógombok

Egykezes kezelés, jobb-, vagy 
balkézzel

Fogadja az IEPE szabvány szerinti 
rezgésérzékelők jelét

Szénszálerősítésű tokozás, IP65 védettség

Cserélhető Li-Ion akkumulátortelep, min. 16 
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. 800 g

Háromcsatornás egyidejű rezgésfigyelés

Frekvenciatartomány, DC - 40 kHz

Dinamikus tartomány >100 dB, 24 bit A

Max. 25 600 vonalas 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

Áram- és feszültségbemenet, 0 –20 mA / 0 –10 V 

Több ezer méréspont letöltése

Motoráram elemzés

Fordulatszámmérések, 1– 120 000 f/p

Sztetoszkóp funkció, fülhallgató

Érzékelő vonal automatikus tesztelése

Megjegyzések hangrögzítése

Nyelv kiválasztása

Rb. kivitel is beszerezhető

Eddig még nEm látott 
állapotfigyElés

Spektrum, fogaskerék tünettelSávriasztások SPM HD spektrumban Háromirányú rezgésmérések 
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CSAPÁgyFIgyELÉS SPM HD® MóDSzERREL
Az SPM HD® módszer az állapotfigyelési technológia új ered-
ménye, egyúttal úttörő megoldás az alacsony fordulatszámú 
gépek állapotfigyelésével kapcsolatos problémákat illetően. 

Ez a módszer a jólismert és megbízható - általában a forgógé-
pek csapágyállapot mérésének legjobb módszereként ismert 
- True SPM® módszer szabadalmaztatott továbbfejlesztése. 
Csak kevés bemenő adatot igényelve, méri a gördülőcsap-
ágytól érkező jeleket és azokat azonnal kiértékeli az állapotot 
szemléletes zöld-sárga-vörös állapotkódok segítségével. 

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 érzékeli. A rezgéselemzés tökéletes ki-
egészítéseként az SPM HD®  módszer sikerrel alkalmazható 
minden gördülőcsapágyas gép esetén.

NAgyTELjESíTMÉNyű REzgÉSELEMzÉS
A Leonova Diamond® még akkor is borotvaéles spektrumokat 
szolgáltat, ha a jelek gyengék és kis energiájúak. Az erősítés 
beállításának igénye a tervezés következtében kiváló jel/zaj vi-
szonyt nyújt. Az egyik döntő előny ott jelentkezik, ahol gyenge 
jelek erősebb jelek között vannak jelen, például hajtóművekben. 

A műszer fejlett és innovatív order-követési (Order Tracking) 
funkciókat is nyújt. A gondos műszaki kialakításnak és a  
digitális technika optimális alkalmazásának köszönhetően 
a nagyteljesítményű HD Order Tracking (nagy felbontású 
order-követés) funkció az eddigieknél pontosabb méréseket 
és részletesebb spektrumokat  tesz lehetővé. 

Az EVAM® mérési módszer előre-programozott kiértéke-
lési modelleket szolgáltat idő és frekvencia domain para-
méterekhez. A mérési adatfeldolgozás, a géphiba tünetek 
kiszámítása és trendelése is a műszerben kerül elvégzésre. 
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