
s p m i n s t r u m e n t . s e

EFFEKTIV 
TILLSTÅNDSKONTROLL
F Ö R  A L L A  B R A N S C H E R



Expertis du kan lita på
SPM Instrument är världsledande inom tillståndskontroll. Vi har levererat lösningar 
med överlägsen prestanda till industrier världen över i 50 år, och vi brinner för det 
vi gör. Vi fokuserar helt på utveckling av produkter i världsklass, för driftsäkerhet och 
underhåll i världsklass – det skiljer oss från andra leverantörer.

Vi är en komplett leverantör som utvecklar och marknadsför all teknik för att mäta, 
analysera och presentera konditionsdata från komplexa maskiner. Kapaciteten hos 
våra patenterade innovationer gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av po-
tentialen i världens mest effektiva lösningar för tillståndskontroll. HD-teknologierna 
ger dig optimala möjligheter att hantera såväl komplexa som enklare underhålls-
problem.

SPM-koncernen består av över 200 hängivna medarbetare. Vårt globala nätverk 
av kvalificerade och noga utvalda försäljnings- och servicerepresentanter – som 
tillsammans täcker mer än 50 länder – finns här för att stötta din underhållsavdel-
ning och hjälpa er få ut det mesta av er tillståndskontroll.

SPM Academy 
SPM erbjuder några av världens mest effektiva mätmetoder för tillståndskontroll på 
roterande maskiner. SPM Academy tillhandahåller kvalificerad utbildning som 
fungerar som en integrerad del av företagets strategi för tillståndskontroll. SPM 
Academy är därmed en förutsättning för SPM-konceptet vars strategi är att göra 
det möjligt för din egen personal att utföra mätningar, utvärdera resultaten och 
fatta beslut. SPM Academy erbjuder både standardiserade kurser och skräddar-
sydda utbildningar.

SPM Instrument är ett av Mobius Institutes godkända utbildningscenter och erbjud-
er ISO-certifierad utbildning i vibrationsanalys på nivåerna CAT I, II och III. 

Prova oss! Vi håller vad vi lovar.



Mjukvara
Mjukvaran Condmaster är modulbyggd och kan skräddarsys efter 
dina behov.

Condmaster® Ruby
En omfattande mjukvara för analys, diagnostik och felsökning som kommunicerar 
med våra onlinesystem och portabla instrument för tillståndskontroll.
För att möta det växande behovet av interoperabilitet och dataintegration i realtid erbjuder 
 Condmaster Ruby alternativ som ytterligare förenklar utbytet av data med  automationsutrustning, 
 IIoT-enheter och styrsystem i smarta fabriker. Condmaster Ruby har ett REST API – en lättanvänd, 
Industri 4.0-vänlig funktion som gör det möjligt för andra resurser att få tillgång till  Condmaster- 
data för vidare bearbetning eller analys. För att ge ännu större möjligheter till interoperabilitet 
stöder Condmaster också standarden OPC UA.

Omfattande databasoptimering och parallellisering möjliggör snabb exekvering av processer och 
beräkningar och stödjer därmed Big Data-analys. Med snabb rapportering av konditionsdata kan 
ansvariga hålla sig uppdaterade om den aktuella driftskonditionen på kritiska maskiner. 

Djupgående KPI-uppföljning med Plant Performer
Plant Performer är ett användbart verktyg för att visa fördelarna med tillståndskontroll och kommu-
nicera dess påverkan på driftsäkerhet och lönsamhet till alla nivåer i organisationen. Modulen visu-
aliserar statistik relaterad till tekniska och ekonomiska nyckeltal inom OEE/TEEP för visning, utvärde-
ring och utskrift. Statistik från ett obegränsat antal Condmaster-databaser kan exporteras och 
importeras – exempelvis från andra divisioner, produktionsenheter, fabriker eller en hel koncern – för 
enkel jämförelse av data. Med ett API kan Plant Performer-statistik exporteras även till andra system.

DSS – AI-baserat beslutsstöd 
Decision Support System (DSS) är en rad AI-baserade programvarufunktioner som är särskilt 
 användbara för att automatisera och effektivisera hanteringen av stora onlinesystem. Det 
 övergripande syftet är att avlasta underhållspersonalen från behovet att analysera stora mängder 
mätdata för att hitta grundorsaker och lösa komplexa problem. 



Leonova® Diamond
Erbjuder snabba och kraftfulla analys- och felsökningsfunktioner 
för din tillståndskontroll.
Leonova Diamond är ett portabelt instrument för tillståndskontroll i tuffa indu-
striella miljöer. Detta slitstarka och sofistikerade instrument erbjuder kraftfulla 
analys- och felsökningsfunktioner för ditt tillståndsbaserade underhåll. Med 
sin unika kombination av väl beprövade mätmetoder i ett och samma instru-
ment är Leonova Diamond det perfekta valet för dig som prioriterar effektiva 
mätronder.

Leonova® Emerald
Det ultimata verktyget för underhållsingenjörer och -tekniker, 
idealiskt för daglig användning i tuffa miljöer.
Leonova Emerald tillhandahåller tillförlitlig och handlingsbar information om 
den mekaniska konditionen hos kritiska maskiner och möjliggör optimal sam-
ordning av underhåll och reparationer. Fullmatat med avancerad teknik och 
med en robust design levererar Leonova Emerald många års pålitlig tjänst un-
der de tuffaste och mest krävande omständigheter. Instrumentet finns också i 
Ex-version för användning i potentiellt explosiva miljöer.

Elektroniskt stetoskop
Hitta snabbt källan till onormalt mekaniskt ljud på dina maskiner.
Stetoskopet är en praktiskt och lättanvänt instrument för lokalisering av 
missljud i många olika typer av maskiner. Lagerkondition och ljud från växlar, 
pumpar eller elektriska reläer är bara några av de ljud som kan identifieras, 
förstärkas och bedömas.

Portabla instrument
SPM:s utbud av handhållna instrument inkluderar utrustning för stötpulsmätning, 
vibrationsmätning och analys av vibrationsspektrum.



BearingChecker
Ett handinstrument för snabb och enkel mätning av lagerkondition. 
Genom mätning av stötpulsnivåer med en inbyggd prob eller med en extern 
stötpulsgivare ger BearingChecker information om den mekaniska konditio-
nen på rulllningslager. Instrumentet kan också användas som ett elektroniskt 
stetoskop för avlyssning av maskinljud. Mätresultat presenterade i grönt-gult-
rött ger en omedelbar och lättförståelig indikation på maskinkondition 
tillsammans med en detaljerad utvärdering av mätvärden. Mätresultat kan 
också överföras till fil för vidare bearbetning, exempelvis i Microsoft Excel.

VibChecker
Ett kompakt handinstrument för vibrationsmätning.
VibChecker mäter vibration i frekvensområdet 10-1000 Hz. Instrumentet har 
knappnavigering och grunddata matas in manuellt. Mätning sker med en in-
byggd mätprob eller med extern givare. Utvärderade mätresultat indikeras i 
grönt-gult-rött, och tidssignal med FFT-spektrum presenteras för enkel möns-
terigenkänning. Mätresultat kan också överföras till fil för vidare bearbetning, 
exempelvis i Microsoft Excel.

Stroboskop
Lämplig för beröringsfri mätning av rotationshastighet. 
En roterande eller oscillerande maskinkomponent kan visualiseras som en 
stop-motion-bild genom att justera blixtarna synkront till rörelsens hastighet. 
Med multiplikator/divideringsfunktionen kan det faktiska varvtalet, eller rörel-
sens frekvens, bestämmas exakt. Fasskiftfunktionen möjliggör visuell positio-
nering av den observerade komponenten, liksom inkrementell observation av 
ett fullständig rörelseförlopp i steg om 5°.



Airius®
Airius är en trådlös vibrationsgivare idealisk för fjärrövervakning av 
typisk produktionsutrustning. 
Airius är en trådlös vibrationsgivare som varnar för vibrationsrelaterade pro-
blem såväl som fel på kugghjul och lager, vilket gör givaren är idealisk för 
fjärrövervakning av typisk produktionsutrustning som pumpar och fläktar. 
 Vibrationsdata överförs via väletablerad Wi-Fi-teknologi eller via mobilnät 
med säker LTE-M-radioteknik. Givaren ger många års problemfri användning 
och stabil tillståndskontroll med sin robusta design med kapslingsklass IP69. 
Givaren finns i versioner med batteri och extern spänningsmatning.

DuoTech®
DuoTech är en accelerometer för vibrations- och stötplusmätning.
Accelerometern ger maximal flexibilitet att välja den optimala mätmetoden för 
en viss typ av problem eller applikation. DuoTech är en individuellt finkalibre-
rad piezo-elektrisk accelerometer med hög prestanda för användning inom 
ett mycket stort applikationsområde.

SOLID
Vibrationsgivare i SOLID-serien är individuellt finkalibrerade  
piezo-elektriska accelerometrar av kompressionstyp.
Förfinad elektronik och förbättrade omgivningsegenskaper ger hög prestanda 
inom ett stort applikationsområde. Givarna och transmittrarna i SOLID-serien 
är konstruerade för att stå emot tuffa förhållanden i industriella miljöer. Isole-
rade höljen i rostfritt syrafast stål och hermetisk tillslutning gör dem robusta 
och tåliga.

Givare & transmittrar
Att välja rätt givare är avgörande för mätnoggrannheten. I vårt utbud finns 
givare och transmittrar för alla behov.



Kontinuerlig övervakning
Kostnadseffektiva onlinesystem för tillståndskontroll med  
välbeprövade mätmetoder.

Intellinova®
Intellinova kombinerar komplexa mätmetoder och avancerad databehandling med ett 
användarvänligt gränssnitt och många möjligheter att individuellt anpassa systemet. 
Intellinova är en familj av onlinesystem där unika HD-teknologier för konditionsmätning och hög-
presterande digital hårdvara kombineras för att säkerställa tidigast möjliga varning om nedsatt 
driftskondition på kritiska maskiner.

Med en mätprestanda i världsklass kombinerar systemen komplexa mätmetoder och avancerad 
databehandling med ett användarvänligt gränssnitt och många möjligheter att individuellt anpassa 
systemet. Resultatet är ett mycket flexibelt och högpresterande system som skickar lättförståelig kon-
ditionsinformation raka vägen till kontrollrummet som underlag för väl underbyggda beslut om un-
derhållsåtgärder.

Systemet är robust designat i alla avseenden, med hårdvara anpassad för tuffa industriella miljöer 
och långvarig användning. Mjukvarukomponenterna är noggrant utformade för att skapa ett sys-
tem för framtiden, med goda möjligheter till kommunikation med andra system.

Intellinova i olika versioner för olika behov
Intellinova finns i olika former och storlekar. Befintlig hårdvara, utrymmesbegränsningar och ett antal 
andra faktorer kan påverka ditt krav. Därför finns det flera olika lösningar.



SPM Instrument AB  |   Tel: +46 152 22500   |   info@spminstrument.se   |   www.spminstrument.se

HD Technologies 
– nästa generations tillståndskontroll
Tillståndskontroll med HD Technologies ger extremt långa förvarningstider och 
maximerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Utrustningens 
livslängd kan utnyttjas till fullo, reparationskostnaderna minskar och konsekven-
ser av oplanerat driftsstopp minimeras.
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