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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.



Teknologi møTer enkelheT
Uansett hvilken bransje du er i eller hva slags maskiner du 

har, enten det er enkelt eller komplisert, så krever dine  

produksjonsmiljøer og prosesser kunnskap og forståelse for 

å optimalisere vedlikeholdet i praksis.   

Tilstandsovervåkningen til SPm er unikt lett å lære og å prak-

tisere. Våre svært avanserte måleteknikker, optimalisert for en 

minimal og glatt læringskurve, bringer raskt vedlikeholds- 

avdelingen opp i effektivitet og muliggjør rasjonell hånd- 

tering av et stort antall rutinemessig målinger. en umiddelbar 

tilstandsvurdring på stedet er også et varemerke for alle SPm 

måleinstrumenter.

Den patenterte og prisbelønnede SPm hD® måleteknikken, ut-

vider det potensielle omfanget av tilstandskontroll til å inkludere 

flere maskiner enn noen gang før. et produktivitetsløft for ved-

likeholdet, den bringer maskinproblemer som er umulig å over-

våke med tradisjonelle vibrasjons måleteknikker fram i lyset.

PorTabel ProDUkTiViTeT og effekTiViTeT
leonova emerald® er et portabelt instrument for industrielt 

vedlikehold. ideelt for daglig bruk i røffe omgivelser og  

det ultimate frontline verktøyet for vedlikeholds ingeniører 

og teknikere. leonova emerald håndterer store målerunder 

og enorme mengder måledata. en robust arbeidshest  

for rutinemessige målinger og feilsøkings oppgaver.  

Denne allsidige og høy-ytelses data kollektoren har kapasi-

tet til å optimere effektiviteten av deres tilstandsover- 

våkings program.

Ved å gi pålitelig informasjon om tilstanden til kritiske maskiner 

muliggjør leonova emerald optimal koordinasjon av vedlike-

hold og reparasjoner. med nyeste teknologi og robust design 

vil leonova emerald i mange år gi pålitelig service under de 

tøffeste og mest krevende omgivelser. for bruk i eksplosjons-

farlige områder er en ex versjon tilgjengelig.

unique condition 
monitoring efficiency



Hurtig og effektiv utførelse av 
store målerunder

Vibrasjons spektrum fra  
EVAM måling

Tidsignal fra SPM HD måling SPM HD spektrum med bånd 
for trending

TilSTanDSkonTroll aV lager meD SPm hD®

SPm hD er en ny bragd innen tilstandsovervåkings teknologi 

og en banebrytende løsning på problemer som involverer  

tilstandsmåling på sakteroterende maskiner. metoden er patent-

ert og en utvikling av den godt kjente og pålitelige True SPm® 

metoden, vanligvis anerkjent som den beste metoden for  

tilstandsmåling på roterende maskiner.

Den opprinnelige støtpulsmetoden ble utviklet spesielt for  

tilstandskontroll av lager med rullekropp. metoden er preget 

av dens lette bruk, presenterer lett forståelig og pålitelig infor-

masjon om den mekaniske tilstanden i lageret og lagerets smøre-

tilstand. Den krever lite inndata, metoden måler signaler fra 

rullelager og evaluerer umiddelbart tilstanden i intuitivt grønn 

- gul - rød tilstandskode. SPm hD metoden er også svært  

effektiv for å oppdage signaler fra tanninngrep, som for  

eksempel skyldes skadede tenner i en gearkasse.

Der etablerte metoder mislykkes, vil SPm hD oppdage forverret 

lagertilstand og begynnende feil med imponerende nøyaktig-

het og varsler i god tid. Som den perfekte følgesvenn til  

vibrasjonsanalyse kan SPm hD benyttes på alle typer maskiner 

med rullningslager.

lageroVerVåkning VeD megeT laVe TUrTall
SPm hD er unik i sin enestående evne til å måle i turtalls-

området 1-20.000 rpm. avanserte digitale algoritmer gir 

svært høy dynamikk som gjør det mulig å skille det ønskede 

signalet fra bakgrunnsstøy. Signalet blir plukket opp og 

fremhevet, og resultatet gir en klar og tydelig oversikt av 

maskintilstanden.

måleresultatene blir presentert så detaljert som aldri før og 

gir krystallklare bilder av lagertilstanden. Spektrum og  

tidssignaler med knivskarp oppløsning bringer årsaksanalyse 

til et nytt nivå av forståelse. basert på måleresultater og  

utvidet kunnskap, kan lagerets smøretilstand hurtig  

optimaliseres og lagerets levetid kan bli vesentlig forlenget.

leonova emerald tilbyr en funksjonalitet for avansert og inn-

ovativ order tracking. for støt puls og vibrasjonsanalyse på 

maskiner med variabel hastighet følger den sofistikerte hD  

order Tracking algoritmen nøye rPm variasjoner som forekom-

mer i løpet av datainnsamlingen. målingene blir mer presise og 

spektrum mer detaljerte enn noen gang. Dette muliggjør dybde 

analyse av lager og vibrasjoner også på de mest komplekse  

industrielle applikasjoner.  

condition monitoring 
techniques for every need



Hastighets måling og High 
Definition Order Tracking

Dynamisk balansering i en-plan 
I henhold til ISO 1940-1

VibraSjonSanalySe meD høy yTelSe
leonova emerald tilbyr svært sofistikert vibrasjonsmåling.  

instrumentet gir knivskarpe spektrum selv der hvor signalene er 

svake og har lavt energiinnhold. instrumentets utmerkede  

signal-til-støyforhold er en avgjørende fordel hvor svake signaler 

er tilstede blant sterkere signaler, slik som f.eks. i gearkasser. 

Vibrasjonshastighet overvåker og diagnostiserer den generelle 

maskintilstanden. i frekvensområde   0 - 20 khz, måler leonova 

emerald vibrasjonshastighet, akselerasjon og forflytning i følge 

de nyeste  iSo 10816 standarder. i tillegg til rmS vibrasjons- 

målinger viser instrumentet et ffT spektrum, hvor symptomer på 

ubalanse, opprettingsfeil og strukturelle svakheter lett kan identi-

fiseres. enveloping med band- og høypass filtre kan velges.

eVam® måleteknikken benytter forhåndsprogrammerte evaluerings-

modeller for både tids- og frekvensinnehold. ffT analysen pro-

duserer et 12.800 linjers spektrum med ekte zoom. Data- 

behandling av resultater, beregning av maskinfeilsymptomer og 

trending, alt gjøres i instrumentet. rotor balansering i felt i hen-

hold til iSo 1940-1 er rask og pålitelig. Skritt for skritt, styrer  

instrumentet brukeren gjennom balanseringsprosedyren, og 

foreslår en rekke alternativer for å korrigere ubalansen.



grensesnitt for industrielle miljøerkraftig oppladbar batteripakke rfiD målepunkts identifikasjon 

made to measure

ex versjon er tilgjengelig

3.5” TfT-lCD farge display med lys

Programmerbare funksjons taster

en-hånds betjening,  høyre eller venstre

benytter iePe standard vibrasjons givere

karbon-fiber-forsterket kapsling, iP65

oppladbare li-ion batteripakker for  

min. 18 timers normal bruk

rf transponder for kontaktfri målepunkts- 

identifikasjon, lese og skrive funksjoner  

i kombinasjon med CondiD® minnebrikke

Dropp test 1 meter i henhold til ieC 60079-0

Vekt 860 g

TilSTanDSkonTroll På SiTT beSTe  
med mange praktiske funksjoner og nyttige egenskaper 

gir leonova emerald vedlikeholdsteknikere og ingeniører 

fleksibilitet til å konfigurere instrumentet for å møte et 

bredt spekter av personell og feltkrav. flere valg er  

tilgjengelige for å øke hastigheten på måleprosessen 

og gjøre instrumentbetjeningen mer effektiv. 

muligheten til å kombinere flere måleteknikker i ett 

måleoppdrag er en sterk kostnads- og tidseffektiv 

egenskap. målerunder er enkelt organisert og det 

store minne lagrer tusener av resultater for evaluering, 

trending og analyse.

Ute eller inne, leonova emerald er utformet for å vare. 

holdbarhet og stabilitet er tilskrevet et kompromissløst 

valg av høykvalitets komponenter. Takket være den  

ekstra kraftige og gummierte kapslingen hvor kontaktene 

er godt beskyttet og elektroniske komponenter er trygt 

og sikkert festet, vil leonova emerald tåle sammenstøt, 

ekstreme temperaturer eller vibrasjoner, elektromagnet-

iske felt og slipp fra 1 meter ned på betong. Slitasjemot-

standen til leonova emerald gjør den perfekt for disse 

og andre krevende industrielle miljøer. 



frekvensområde DC til 20 khz

Dynamisk område 120 db, 24 bit aD

opp til 12.800 linjer ffT spektrum

forhåndsdefinerte symptom for spektrum analyse

Waterfall, fase og realtid spektrum

kontinuerlig måling i opptil 50 timer

enveloping, true zoom, tidsynkron måling

Stroboskop input/output for rpm målinger

motorstrøm analyse

hastighets måling 1 – 120.000 rpm

nedlasting av tusenvis av målepunkter

Stetoskop funksjon, øretelefoner

automatisk giver linje test

Stemmeopptak av  

kommentarer

Valg av språk



Built to last, 
made to perform
konSTrUerT for yTelSe
leonova emerald er et pålitelig og svært potent analyseverk-

tøy, den dekker alle dine tilstandsovervåkings behov. Den 
tilbyr et bredt utvalg av sofistikerte måleteknikker, så vel som 
tilhørende diagnostikk og feilsøkings kapasitet.

leonova emerald håndterer effektivt og pålitelig forskjellige 

maskinegenskaper og variable driftsbetingelser. State-of-the-

art digitalteknikk og utmerket programvaredesign muliggjør 

overlegen data innsamling og behandling.

rask oppstart; instrumentet er klart for måling når du er klar. 

funksjoner som betinget måling, kontinuerlig order tracking 

og dynamiske alarmgrenser, gir skarpe, pålitelige resultater og 

relevante alarmer. generelle og brukerdefinerte feilsymptomer 

beregnes automatisk, evalueres og trendes over tid. all data-

behandling og tilstandsevaluering utføres til rett tid. med 

trykk på en enkelt knapp kan flere måleoppdrag utføres. Umid-

delbar tilstandsevaluering i grønn-gul-rød, alarm generering, 

historiske data og trender; alt leveres akkurat der i instrument-

et, på det punktet. 

DeSigneT for enkel brUk
et verktøy er mer enn sine funksjoner. leonova emerald har  

design og funksjonalitet som arbeider sammen for å kombinere 

brukervennlighet med utmerket ytelse. Designet for tung-

industri, gjenspeiler utseendet og følelsen av instrumentet 

det tiltenkte bruk.

enkelhet og brukervennlighet karakteriserer instrumentet.  

leonova emerald har et lett og kompakt design, som muliggjør 

et-hånds grep. Tastaturoppsettet er optimalisert for å la bruk-

ere betjene instrumentet med hansker på. Det intuitive bruker-

grensesnittet er tilsvarende programvaren Condmaster® ruby. 

Programmerbare funksjons taster gjør det mulig å tilpasse  

betjeningen til brukerens preferanser. TfT-lCD fargeskjermen 

med høy oppløsning gir utmerket synlighet i mørke så vel som  

i dagslys og utendørs forhold.

alle innganger og utganger er plassert borte fra skjerm  

og tastatur for enkel tilgang og maksimal frihet til å betjene 

instrumentet.



Tilbehør og ekSTraUTSTyr   
i enhver forstand av ordet er leonova emerald et instrument for 

flere oppgaver. for å benytte dets fulle produktive potensiale, 

finnes det et komplett utvalg av tilleggsutstyr tilgjengelig.

for sikker transport og lagring leveres en holdbar bæreveske 

med skuminnlegg. ekstra oppladbar batteripakke, strøm-

adapter og batterilader (100-240V eller 12V) muliggjør maksi-

mal power fleksibilitet.    

Utvalget av instrumenttilbehør inkluderer også et laserbasert 

tachometer med ir-temperatur sensor. et hodesett med mikro-

fon er tilgjengelig for praktisk stemmeopptak av kommentarer.

Det omfattende utvalget av givere, transmittere og montasje-

tilbehør oppfyller kravene til et bredt spekter av applikasjoner, 

inkludert røffe og potensielt eksplosive miljøer eller trange 

plasser. Tilgjengelig i en rekke alternativer, det finnes en støt-

puls- eller vibrasjonsgiver for alle behov. De intelligente Cond 

iD® målepunkts identifikasjons brikkene er nyttig tilbehør.



 

powerpacked software 
for in-depth analysis

Grafisk oversikt Coloured Spectrum Overview

Trend grafikk

ConDmaSTer® rUby
i hjertet av en SPm tilstandsovervåkning løsningen er en kraftig 

Condmaster® ruby programvare, som inneholder den ekspert-

kunnskap som er nødvendig for å evaluere maskintilstanden. 

Condmaster ruby henter inn og lagrer måleresultater fra alle 

SPm håndholdte og online måleutstyr, for evaluering og pre-

sentasjon. Programvaren er modulær og funksjonaliteten til 

systemet kan skreddersys til spesifikke kundebehov.  

integrerte deler av programvaren er en komplett lagerkatalog, 

smøremiddel data, levetidsberegning for lager, SPm tilstands-

evalueringregler, iSo grenseverdier, matematiske modeller for 

gjenkjenning av spektrumanalyse og feilsymptomer, og mye mer. 

Condmaster ruby plasserer administrasjonen av alle vedlike-

holds aktiviteter, for eksempel tidsplaner, målerunder og arbeids-

ordrer. ekstern overvåking er aktivert via Condmaster Web.

Valgfrie moduler gir støtte for alle måleteknikker, samt mer 

funksjonalitet, for eksempel:

•	 Coloured	Spectrum	Overview for en historisk oversikt over 

tusenvis av spektrum over en lengre tidsperiode. 

•	 Condition	 Manager for fleksibel alarm konfigurasjon, der 

alarmgrensene automatisk tilpasser seg de forholdene mas-

kinen opereres til enhver tid.

•	 alarmer på komponenter eller målepunktnivå sendes til  

brukere via e-post eller tekstmeldinger.

•	 Grafisk	Oversikt, hvor maskin- og målepunktmapper er ord-

net til preferanser. bilder av anlegget eller individuelle mas-

kinkomponenter kan tilknyttes og lastes ned til leonova  

emerald for umiddelbar gjenkjenning av overvåket utstyr.

•	 Trending	gjør det enkelt å observere endring i driftstilstand-

en. målinger kan vises som gjennomsnitt for ytterligere å  

forenkle analysen og spektrum fra individuelle målepunkter  

kan sammenlignes på ulike måter, for eksempel i bånd- 

alarmer. Trending av symptomverdier presenterer grafikker 

av evaluert tilstand og reduserer behovet for å studere  

spektrum og tidssignaler. 

•	 oppsett av personlige standardinnstillinger for leonova  

emerald.
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the expert 
choice for every 

industry



SPM Instrument AB   
w w w.spmins trument.com
w w w.leonovabyspm.com




