
PORTABLE EFFICIENCY



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.



เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

สิ่งสำ�คัญของขบวนก�รผลิตไม่ได้อยู ่ที ่ประเภทของอุตส�หกรรม 
หรือเครื ่องจักรที่ใช้ง�น หรือคว�มสลับซับซ้อนของขบวนก�รผลิต 
แต่อยู ่ที ่คว�มรู ้และคว�มเข้�ใจเพื่อให้ส�ม�รถบำ�รุงรักษ�
เครื ่องจักรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รตรวจสอบสภ�พเครื ่องจักรด้วยเครื ่องมือและวิธีก�รของ SPM 
เป็นวิธีที ่ส�ม�รถเรียนรู ้ได้ง่�ย  ด้วยเทคนิคก�รวัดและวิเคร�ะห์ที ่
ทันสมัยทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มคว�มเร็วและประสิทธิภ�พในก�รบริห�ร
จัดก�รง�นบำ�รุงรักษ�เครื ่องจักรได้เป็นอย่�งดี  นอกจ�กนี้ก�ร
ออกแบบเครื ่องมือและเทคนิคของ SPM จะอยู่บนหลักก�รที่ต้อง
เอื ้อให้ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลได้ทันทีเมื ่อทำ�ก�รวัด

ปัจจุบันด้วยเทคนิคใหม่ SPM HD ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พ
เครื ่องจักรที่ไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ด้วยก�รวัดคว�มสั่นสะเทือน
ทั่วไป  จึงทำ�ให้ก�รตรวจสอบสภ�พเครื ่องจักรและก�รว�งแผน
บำ�รุงรักษ�มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ ้น

เครื่องมือแบบพกพ�ที่มีประสิทธิภ�พ

Leonova Emerald เป็นเครื่องมือแบบพกพ�รุ่นใหม่ที่เหม�ะกับก�ร
ตรวจสอบสภ�พเบื้องต้นของเครื่องจักรและส�ม�รถใช้ง�นในทุก
สภ�พแวดล้อมของโรงง�นอุตส�หกรรม มีคว�มส�ม�รถในก�รจัด
ว�งแผนก�รวัดเครื่องจักรจำ�นวนม�ก เหม�ะสำ�หรับใช้ในก�รตรวจ
สอบและวิเคร�ะห์สภ�พเครื่องจักรประจำ�วัน และส�ม�รถบันทึก
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบำ�รุงรักษ�ได้เป็นอย่�งดี 

Leonova Emerald จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภ�พของ
เครื่องจักรที่สำ�คัญที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทำ�ให้ก�รประส�นง�น
ของก�รบำ�รุงรักษ�และก�รซ่อมบำ�รุงหรือแก้ไขส�ม�รถทำ�ได้อย่�งดี 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก�รออกแบบให้มีคว�มแข็งแรงทำ�ให้ 
Leonova Emerald ทนท�นต่อก�รใช้ง�นได้ในระยะย�ว พร้อมกันนี้
ยังมีรุ่นสำ�หรับใช้ง�นในพื้นที่ที่อ�จมีส�รไวไฟเจือปน (Hazardous 
area) ได้ด้วย 

 

เอกลักษณ์ของประสิทธิภ�พ 
ก�รตรวจสอบสภ�พเคร่ืองจักร



Fast and efficient execution of 
large measuring routes

Vibration spectrum from an  
EVAM  measurement

Time signal from an SPM HD 
measurement

SPM HD spectrum with bands 
for trending

ก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่งด้วย SPM HD®

SPM HD เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ่งของ
เครื่องจักรรอบต่ำ�ได้เป็นอย่�งดี เทคนิคนี้ได้รับก�รจดลิขสิทธิ์และ
เป็นก�รพัฒน�ต่อเนื่องจ�กเทคนิค TruE SPM ที่ได้รับก�รยอมรับว่�
ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ่งได้ดีที่สุด 

เทคนิค SHock PuLSE เริ่มต้นจ�กก�รค้นคว้�และพัฒน�เครื่องมือ
เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบสภ�พ roLLing ELEMEnT BEaring ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ย ให้ผลรวดเร็ว เข้�ใจง่�ย ส�ม�รถ
บอกสภ�พของแบริ่งและสภ�พก�รหล่อลื่นได้ดี ส�ม�รถใช้ง�นได้โดย
ไม่ต้องมีข้อมูลละเอียดของแบริ่ง รวมทั้งก�รวิเคร�ะห์ผลก�รวัดออกม�
ในรูปของสัญญ�ณ เขียว-เหลือง-แดง นอกจ�กนี้ SPM HD ยังส�ม�รถ
ใช้ได้ดีในก�รตรวจสอบสภ�พของเกียร์ (gEar MESH SignaL)

SPM HD ส�ม�รถตรวจสอบคว�มเสียห�ยของแบริ่งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
ได้อย่�งแม่นยำ�ช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขหรือว�งแผนง�นได้ล่วงหน้� ก�ร
ใช้ง�นโดยใช้ก�รวิเคร�ะห์คว�มสั่นสะเทือนร่วมกับ SPM HD จะช่วย
ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ่งได้อย่�งสมบูรณ์

ก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่งของเครื่องจักรรอบต่ำ�
SPM HD เป็นเทคนิคใหม่ที่ดีกว่�โดยส�ม�รถวัดสัญญ�ณเครื่องจักรตั้งแต่ 
1 – 20,000 รอบต่อน�ที ระบบก�รจัดก�รและชุดประมวลผลดิจิตอลใหม่
ที่ใช้สำ�หรับ SPM HD ช่วยให้ส�ม�รถแยกสัญญ�ณที่ต้องก�รในก�ร
วิเคร�ะห์ออกจ�กสัญญ�ณรบกวนต่�งๆ แล้วนำ�สัญญ�ณที่ได้ม�ขย�ยและ
ประมวลผลเพื่อให้ส�ม�รถใช้ในก�รวิเคร�ะห์ได้อย่�งชัดเจนต่อไป

ผลก�รวัดที่ได้ให้ร�ยละเอียดที่ไม่เคยปร�กฏม�ก่อนด้วยเทคนิคอื่นๆ 
ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ่งได้เป็นอย่�งดี จ�กสัญญ�ณ 
Frequency Spectrum และ Time Signal ช่วยให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สภ�พ 
ตำ�แหน่งคว�มเสียห�ยและต้นเหตุของคว�มเสียห�ยได้เป็นอย่�งดี จ�ก
ผลที่ได้รวมทั้งก�รใช้ส�รหล่อลื่นอย่�งเหม�ะสมจะช่วยให้ส�ม�รถยืดอ�ยุ
ก�รใช้ง�นของเครื่องจักร และช่วยประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ยได้ม�ก

Leonova Emerald มีฟังก์ชั่นในก�รทำ� order Tracking ด้วยเทคโนโลยี
ที่ก้�วหน้�ช่วยให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สภ�พเครื่องจักรที่มีคว�มเร็วรอบไม่
คงที่ได้อย่�งดี  โดย HD order Tracking จะตรวจสอบคว�มเร็วรอบที่
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงก�รเก็บข้อมูล อัตร�คว�มเร็วในก�รเก็บข้อมูลจะ
ถูกปรับให้เหม�ะสมกับคว�มเร็วรอบอย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ ข้อมูลที่ได้มี
คว�มแม่นยำ�และได้ Spectrum ที่ชัดเจน  ทำ�ให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สภ�พ
แบริ่ง (Shock Pulse) และคว�มสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีคว�มซับ
ซ้อนได้เป็นอย่�งดี 

เทคนิคในก�รตรวจสอบสภ�พ
เคร่ืองจักรสำ�หรับทุกคว�มต้องก�ร



Speed measurement and High 
Definition Order Tracking

Dynamic balancing in single 
plane according to ISO 1940-1

ก�รวิเคร�ะห์คว�มสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภ�พสูง
Leonova Emerald เป็นเครื่องมือวัดและวิเคร�ะห์ที่ได้รับก�รออกแบบด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบก�รทำ�ง�นที่ซับซ้อน ทำ�ให้สัญญ�ณที่ได้
ชัดเจนและแม่นยำ� แม้สัญญ�ณที่วัดได้จะมีทั้งสูงและต่ำ�ปะปนกัน เช่น 
เกียร์ เครื่องยังคงส�ม�รถตัดสัญญ�ณรบกวน (Excellent signal-to-noise 
ratio) และแสดงค่�สัญญ�ณทุกระดับได้อย่�งชัดเจนโดยผู้ใช้ง�นไม่
จำ�เป็นต้องปรับค่�กำ�ลังขย�ยสัญญ�ณในตัวเครื่อง

ในก�รวัดค่�คว�มสั่นสะเทือน (Vibration severity) Leonova Emerald 
ส�ม�รถวัดค่�คว�มถี่ได้ตั้งแต่ 0 – 20 kHz ในทุกรูปแบบคือ velocity, 
acceleration และ displacement ต�มม�ตรฐ�น iSo 10816 นอกเหนือ
จ�กค่� rMS แล้ว ในก�รวิเคร�ะห์สัญญ�ณคว�มถี่ (Spectrum) เครื่องยัง
ส�ม�รถแสดงตำ�แหน่งคว�มถี่ของอ�ก�รผิดปกติ (Symptoms) ต่�งๆ เช่น 
imbalance, misalignment และปัญห�โครงสร้�ง เป็นต้น ช่วยให้ก�ร
วิเคร�ะห์ปัญห�ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย รวมทั้งก�รทำ� Enveloping โดยมีฟังก์ชั่น 
ต่�งๆ ให้เลือกเช่น band pass filter หรือ high pass filter เป็นต้น

EVaM เป็นโปรแกรมที่ช่วยในก�รวิเคร�ะห์สัญญ�ณทั้งแบบเวล� (Time 
signal) และ คว�มถี่ (FFT) เครื่องส�ม�รถวัดและแสดงผลสัญญ�ณคว�มถี่
ได้ละเอียดถึง 12800 เส้น และส�ม�รถขย�ยสัญญ�ณแต่ละช่วงที่ต้องก�ร 
(True zoom) ทุกอย่�งที่กล่�วม�ทั้งก�รวัด ก�รประมวลผล ก�รคำ�นวณ
คว�มถี่ของอ�ก�รผิดปกติ (Symptoms) และก�รแสดงกร�ฟแนวโน้มของ
สัญญ�ณ (Trending) ต่�งๆ ส�ม�ถทำ�ได้ในตัวเครื่องมือเองทั้งหมด

ก�รทำ� Balance จะมีขั้นตอนบอกวิธีก�รทำ�ทุกขั้นตอนต�มม�ตรฐ�น iSo 
1940-1 พร้อมคำ�แนะนำ�ในก�รปรับแก้คว�มไม่สมดุลย์ให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถ
ทำ�ง�นได้สะดวกและรวดเร็ว



Interfaces for industrial environmentsPowerful battery pack - exchangeableRFID measuring point identification

made to measure

Ex version available

3.5” TFT-LCD colour

display with back light

Programmable function keys

One hand operation, right or left

Accepts IEPE standard vibration transducers 

Carbon-fiber-reinforced enclosure, IP65

Exchangeable Li-Ion battery pack for 

min. 18 hours normal use

RF transponder for contact free measuring 

point identification, read and write functions  in 

connection with CondID® memory tags

Drop test 1 meter according to IEC 60079-0

Weight 860 g

ก�รตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรที่ดีที ่สุด 
Leonova Emerald ประกอบไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชั่นที่มี
ประโยชน์เหม�ะกับก�รใช้ง�น ช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถปรับตั้ง
ก�รทำ�ง�นให้เหม�ะสมกับผู้ใช้ง�นและลักษณะง�นต่�งๆ ได้
เป็นอย่�งดี ซึ่งผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกใช้เพื่อให้ก�รทำ�ง�นได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภ�พต�มคว�มต้องก�ร 

ในก�รกำ�หนดแผนก�รวัดที่มีจุดวัดจำ�นวนม�กและใช้เทคนิค
ก�รวัดหล�ยแบบ ผู้ใช้ง�นยังส�ม�รถกำ�หนดให้เครื่องวัดทุกๆ 
เทคนิคพร้อมๆ กันด้วยก�รสั่งวัดเพียงครั้งเดียวทำ�ให้ประหยัด
เวล�และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี 
นอกจ�กนี้เครื่องยังมีหน่วยคว�มจำ�ที่ส�ม�รถเก็บข้อมูล
จำ�นวนม�กเพื่อทำ�ก�รประเมินผล ดูแนวโน้มและวิเคร�ะห์ได้
ทันทีที่ตัวเครื่อง

ตัวเครื่องผลิตจ�กวัสดุชั้นดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภ�ยใน
ประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนคุณภ�พดีทนท�นต่อก�รใช้ง�น
หนักในง�นอุตส�หกรรมต่�งๆ ทำ�ให้ Leonova Emerald 
ส�ม�รถทนต่อแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทก สภ�วะอุณหภูมิ
ต่�งๆ และสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� Leonova Emerald ได้ผ่�นก�ร
ทดสอบก�รตกกระแทกบนพื้นคอนกรีตจ�กระดับคว�มสูง 1 
เมตรและยังทนท�นต่อก�รสึกหรอจึงทำ�ให้ Leonova Emerald 
เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับก�รใช้ง�นในโรงง�น
อุตส�หกรรม



Frequency range DC to 20 kHz

Dynamic range 120 dB, 24 bit AD

Up to 12800 line FFT spectrum

Pre-fault symptoms for spectrum analysis

Waterfall, phase and real time spectrum

Simultaneous recording for up to 50 hours 

Enveloping, true zoom, time synchronous measurement

Stroboscope input/output for rpm measurement

Motor current analysis

Speed measurements 1– 120 000 rpm

Download thousands of measuring points

Stethoscope function, earphones

Automatic transducer line test

Voice recording of comments

Language selection



คว�มทนท�นและ
ประสิทธิภ�พ
วิศวกรรมเพื่อประสิทธิภ�พ
Leonova Emerald เป็นเครื่องมือที่มีศักยภ�พสูงและเชื่อถือได้เหม�ะกับ
ง�นก�รตรวจสอบสภ�พเครื่องจักร เนื่องจ�กมีเทคนิคก�รวัดหล�กหล�ย
พร้อมกับฟังก์ชั่นที่ช่วยในก�รวินิจฉัย วิเคร�ะห์ เพื่อแก้ปัญห�ต่�งๆ

ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภ�พของเครื่อง ทำ�ให้ Leononva Emerald 
ส�ม�รถใช้ตรวจสอบเครื่องจักรที่มีคุณลักษณะต่�งๆ และที่สภ�พก�รใช้
ง�นที่แตกต่�งกันได้เป็นอย่�งดี ทั้งนี้เป็นเพร�ะ Leonova Emerald ใช้
เทคนิคประมวลผลดิจิตอลรวมทั้งก�รออกแบบโปรแกรมในก�รเก็บข้อมูล
และประมวลผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ฟังก์ชั่นต่�งๆ เช่น conditional measurement, continuous order 
tracking และ dynamic alarm limit จะช่วยให้สัญญ�ณที่ได้ชัดเจน 
แม่นยำ�ยิ่งขึ้น และส�ม�รถระบุระดับสัญญ�ณเตือน (alarm) ได้อย่�ง
เหม�ะสม เครื่องจะคำ�นวณตำ�แหน่งคว�มถี่แสดงคว�มผิดปกติหรือเสีย
ห�ย (Symptoms) ทั้งในกรณีคว�มเสียห�ยทั่วไปหรือที่ผู้ใช้ง�นเป็นผู้
กำ�หนดขึ้น เครื่องจะประมวลผลพร้อมๆ กัน (real time) ในกรณีที่มีก�ร
กำ�หนดให้วัดด้วยเทคนิคต่�งๆ ในจุดวัดเดียวกันเช่น Shock Pulse คว�ม
สั่นสะเทือน และอื่นๆ เป็นต้น ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกให้เครื่องวัดค่�ต่�งๆ 
ได้พร้อมกันด้วยก�รกดปุ่มสั่งง�นเพียงครั้งเดียว โดยเครื่องจะวิเคร�ะห์
และประมวลผลให้ในรูปของสัญญลักษณ์ เขียว-เหลือง-แดง สัญญ�ณ
เตือน (alarm) สัญญ�ณที่วัดได้ก่อนหน้�นี้ และกร�ฟแสดงแนวโน้มของ
สัญญ�ณ (Trend) โดยแสดงผลบนหน้�จอของตัวเครื่องทันที

ก�รออกแบบให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น 
นอกเหนือจ�กประสิทธิภ�พของเครื่องรวมทั้งคว�มทนท�นต่อสภ�วะ
แวดล้อมต่�งๆ แล้ว Leonova Emerald ยังถูกออกแบบให้มี น้ำ�หนักเบ� 
พกพ�สะดวก ขน�ดเหม�ะสมและมีคว�มสมดุลย์ขณะถือใช้ง�นช่วยไม่
ให้เกิดก�รล้�ได้ง่�ย ปุ่มกดต่�งๆ อยู่ในตำ�แหน่งที่ใช้ง�นได้ง่�ยแม้จะ
ใส่ถุงมืออยู่ ส�ม�รถถือใช้ง�นได้ทั้งมือขว�และซ้�ย

นอกจ�กนี้ตัวเครื่องยังมีปุ่มกดที่ผู้ใช้ง�นส�ม�รถกำ�หนดก�รทำ�ง�นได้
เอง (Programmable software function keys) ต�มคว�มต้องก�ร 
หรือให้สอดคล้องกับซอฟแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ – condmaster 
ruby Software

จอแสดงผลเป็นจอสีคว�มละเอียดสูง (High-resolution TFT – LcD 
color) ส�ม�รถใช้ง�นกล�งแจ้งและในที่ที่มีแสงสว่�งน้อยได้อย่�ง
ชัดเจน

ข้อต่อต่�งๆ (connectors) ถูกออกแบบให้อยู่แยกจ�กจอแสดงผลและ
ปุ่มควบคุมก�รทำ�ง�น ทำ�ให้ง่�ยและสะดวกต่อผู้ใช้ง�นในขณะปฏิบัติ
ง�น



อุปกรณ์เสริม 
Leonova Emerald นับเป็นเครื่องมือเอนกประสงค์ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้
หล�กหล�ย ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริมต่�งๆ ต�มที่
ต้องก�ร 

ตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทั้งหล�ยจะบรรจุอยู่ในกระเป๋�ที่แข็งแรง
ทนท�นและมีโฟมภ�ยในเพื่อแยกก�รจัดว�งตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่�งๆ 
อย่�งเป็นสัดส่วน สำ�หรับแบตเตอรีผู้ใช้ง�นส�ม�รถจัดเตรียมแบตเตอรี
สำ�รองเพื่อเปลี่ยนให้ใช้ง�นได้อย่�งต่อเนื่องห�กจำ�เป็น 

นอกจ�กนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบให้เลือกใช้ได้อีกหล�ยร�ยก�ร ได้แก่ 
อุปกรณ์วัดคว�มเร็วรอบด้วยเลเซอร์ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิด้วยอินฟร�เรด 
รวมทั้งชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนเพื่อใช้บันทึกเสียงในกรณีที่ต้องก�ร
บันทึกข้อคว�มช่วยจำ�ต่�งๆ ในขณะที่ทำ�ก�รวัดโดยไม่ต้องพิมพ์ลงในตัว
เครื่อง

SPM มีอุปกรณ์ประกอบก�รวัดค่�ต่�งๆ ให้เลือกต�มคว�มเหม�ะสมกับ
ลักษณะก�รใช้ง�น เช่น ในพื้นที่อันตร�ย (Explosive environment) 
ในพื้นที่ที่มีมลภ�วะต่�งๆ ในที่แคบ เป็นต้น รวมทั้งป้�ยอิเลกทรอนิคส์ 
(condiD) ใช้สำ�หรับติดตั้งที่จุดวัดเพื่อบอกร�ยละเอียดของจุดวัดนั้นๆ 
โดยส�ม�รถใช้เครื่องอ่�นข้อมูลจ�กป้�ยดังกล่�วทำ�ให้ก�รบันทึกข้อมูล
ตรงกับจุดวัดที่กำ�หนดไว้ 



 

ซอฟแวร์สำ�หรับก�รบริห�ร
จัดก�รบันทึกและวิเคร�ะห์ข้อมูล

Graphical overview Coloured Spectrum Overview

Trend graph

ConDMaSter® ruby
เป็นซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในก�รเก็บบันทึกข้อมูล จัดทำ�ฐ�น
ข้อมูล กำ�หนดจุดวัดที่ต้องก�รในแต่ละครั้ง และช่วยวิเคร�ะห์ข้อมูล 
โดยผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกฟังก์ชั่นให้เหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รได้

ภ�ยในซอฟแวร์จะมีข้อมูลและฟังก์ชั่นที่จำ�เป็นในก�รใช้ง�นครบถ้วน 
ได้แก่ ข้อมูลแบริ่ง (Bearing catalog) ข้อมูลส�รหล่อลื่น (Lubricant 
data) ก�รประเมินผลก�รวัด (SPM condition evaluation rules) ค่�ที่
กำ�หนดต�มม�ตรฐ�น (iSo limit values) รูปแบบและก�รคำ�นวณค่�
คว�มถี่ต่�งๆ (Mathematical models for spectrum analysis) ก�ร
ตรวจสอบตำ�แหน่งคว�มถี่ของคว�มผิดปกติ (Fault symptom 
detection) รวมทั้งง�นก�รบริห�รจัดก�รและฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกม�กม�ย 
นอกจ�กนี้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�ง�นจ�กระยะไกล (remote monitoring) 
ได้ด้วย condmasterWEB

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกใช้ฟังก์ชั่นต่�งๆ ที่จะช่วยให้ก�รทำ�ง�นและ
วิเคร�ะห์ง่�ยขึ้น ได้แก่

• colored Spectrum overview ใช้สำ�หรับดูผลก�รวัดย้อนหลังด้วย
แถบสี ช่วยให้ส�ม�รถดูเปรียบเทียบผลก�รวัดในช่วงเวล�น�นๆ ได้
ง่�ยขึ้น

• condition Manager เป็นก�รตั้งค่�สัญญ�ณเตือน (alarm) ที่จะแปร
เปลี่ยนต�มสภ�พก�รทำ�ง�นของเครื่องจักร โดยค่�สัญญ�ณเตือนจะ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติต�มสภ�พก�รทำ�ง�นที่เปลี่ยนไปในแต่ละ
ช่วงเวล�

• ก�รเตือน ผู้ใช้ง�นส�ม�รถกำ�หนดให้มีก�รส่งสัญญ�ณเตือนท�ง 
email หรือ text message

• graphical overview ผู้ใช้ง�นส�ม�รถโอนถ่�ยรูปภ�พ เช่น ภ�พ
เครื่องจักรของแต่ละจุดวัด และกำ�หนดให้แสดงภ�พบนหน้�จอแสดง
ผลของ Leonova Emerald  

• Trending options ช่วยในก�รดูก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พต�มระยะเวล�
ที่ตรวจสอบม� ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเฉลี่ยผลก�รวัดที่ได้เพื่อให้ง่�ยต่อก�ร
เปรียบเทียบเบื้องต้น ซึ่งอ�จทำ�ได้พร้อมเครื่องมือช่วยอื่นๆ เช่น Band 
alarm เป็นต้น ผู้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�กร�ฟแสดงแนวโน้มของแต่ละอ�ก�ร
ผิดปกติ (Trend of symptoms) เพื่อติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงของ
แต่ละอ�ก�รโดยไม่ต้องเสียเวล�วิเคร�ะห์ร�ยละเอียดของแถบคว�มถี่
ต่�งๆ (Spectrum analysis) 

• นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถใช้กำ�หนดก�รตั้งค่�ต่�งๆ ในตัวเครื่อง Leonova 
Emerald สำ�หรับผู้ใช้ง�นแต่ละคน (Personalized default setting) 
ได้ด้วย
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