
ENNAKOIVAN KUNNOSSAPIDON   
KANNETTAVIA JA ONLINE RATKAISUJA

ENSILUOKKAINEN VÄRÄHTELYANALYYSI 

VAIHTEIDEN JA LAAKEREIDEN VALVONTA

KUNNONVALVONNAN  
ASIANTUNTEMUSTA JOKA 

TEOLLISUUDEN ALALLE
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SPM ratkaisee kunnossapito-ongelmia eri 
puolilla maailmaa ja kaikilla teollisuuden- 
aloilla. Saat meiltä kaiken tarvitsemasi, jotta 
voit tulla kunnonvalvonnan asiantuntijaksi.

Tarjoamme laajan valikoiman huipputeknisistä kannettavista mittalaitteista 
online-järjestelmiin sekä kattavan ohjelmiston. Älykkäät järjestelmämme 
ovat kustannustehokkaita, modulaarisia ja monipuolisia. Ne muodostavat 
erinomaisen pohjan kunnossapidon proaktiiviselle lähestymistavalle. Voit 
integroida ne tavallisiin kunnossapitotoimiisi ja saat niiden avulla yleiskuvan 
tilanteesta. Pyynnöstäsi tarjoamme valvontavälineet ja koulutuspaketin 
vaatimustesi mukaisesti.

Käytössämme on tarvittava organisaatio ja asiantuntemus, joiden avulla voim-
me lisätä tuotantovälineidesi käytettävyyttä ja kannattavuutta. Myynti- ja pal-
veluorganisaatiomme yli 50 maassa auttavat mielellään ongelmanratkaisussa.

Kokeile! Lupaamme, ettet tule pettymään.

SPM Instrument Oy
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Leonova® Diamond

Leonova® Emerald
Ihanteellinen työkalu  
kunnossapidon reittimittauksille.
Leonova Emerald helpottaa mittausreittien hal-
lintaa ja laajan mittaustietomäärän tallennusta. 
Mittalaite on kevyt, ergonominen ja helppokäyt-
töinen.

• Jopa 12 800 viivan FFT-spektri

• Värähtely DC – 20 kHz

• Kunnonarviointi hetkessä 

Tuo nopean ja tehokkaan  
analysoinnin kunnonvalvonta- 
ohjelmaasi 
Leonova Diamond on kannettava mittalaite, joka 
soveltuu kunnonvalvonnan mittaukseen vaati-
vissa teollisissa ympäristöissä. Tämä mittalaite 
tarjoaa monipuolisen mittaustekniikoiden yhdis-
telmän joka tilanteeseen. Leonova Diamond on 
edistyneen värähtelyanalyysin työkalu, jolla pa-
rannat prosessisi suorituskykyä ja hallintaa.

• 3-kanavainen samanaikainen värähtelymittaus

• Jopa 25 600 viivan FFT-spektri

• Taajuusalue DC – 40 kHz

• Kahden tason tasapainotus

• Ratakäyräanalyysi

• Laserakselilinjaus

Mittapisteiden kuvitus Aikatasosignaalin analysointi Spektrianalyysi Ratakäyräanalyysi

Saatavana 
IS-versio

Saatavana 
IS-versio



Paras mahdollinen jous-
tavuus ja suurempi teho

Condmaster®-ohjelmisto on 
moduulirakenteinen, ja se voidaan 
räätälöidä vaatimustesi mukaan. 

Condmaster sisältää työkalut, joita tarvitaan 
koneen kunnon arviointiin: kattava laakerirekisteri, 
voiteluainetiedot, laakerin eliniän laskenta, vih-
reä-keltainen-punainen –arviointi, ISO-raja-arvot, 
spektri- ja aikatasosignaalin analysointi, vikaoi-
reiden tunnistus ja paljon muuta.

Selkeä grafiikka visualisoi mittaustulokset. Useat 
toiminnot työnsuunnitteluun ja kunnonmittaus-
tietojen analyysiin tehostavat ennakkohuollon 
päivittäistä työtä.

• Helppo käyttöönotto ja selaus

• Selkeä graafinen yleisilme

• Nopea arviointi vihreällä,  
 keltaisella ja punaisella

• Internet- ja sähköpostihälytykset

• Tietojen tuonti- ja vientitoiminnot

O
H

J
E

LM
ISTO

Monipuolinen analyysi-, diagnostiikka- ja vianmääritysohjelmisto, 
joka on yhteydessä kaikkien kannettavien mittalaitteidemme ja 
online-kunnonvalvontajärjestelmiemme kanssa.
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online intelligence

Online kunnonvalvontaa hyväksi havaituilla  
mittaustekniikoilla

Intell inova on online kunnonvalvontajärjestel-
mä, jossa hyväksi todetut menetelmät ja nykyai-
kainen tekniikka yhdistyvät. Järjestelmän avulla 
kriittisten laitteittesi käytettävyys paranee.

Järjestelmä on suunniteltu vaativiin teollisiin 
ympäristöihin ja pitkäkestoiseen käyttöön. 
Ohjelmistokomponentit on suunniteltu ja vali-
koitu siten, että järjestelmä soveltuu tuleviin-
kin tarpeisiin. Intellinova tarjoaa monipuolisia 
mahdollisuuksia eri järjestelmien välisiin tieto-
yhteyksiin.

Intellinovasta on saatavana eri vaihtoehtoja 
tarpeidesi mukaan

• Käsittelee tuhansia mittauspisteitä

• Joustava hälytysten hallinta

• Tarvittaessa langaton tiedonsiirto

• OPC Data Access

Intell inova Parallel MB on pieni ja kestävä 
kunnonvalvontalaite, joka soveltuu useiden ka-
navien samanaikaiseen mittaukseen ja mah-
dollistaa välittömän koneen kunnon arvioinnin.

Laitteesta on saatavana useita eri versiota vä-
rähtely- ja iskysysäysmittaukseen. Tarvittaessa 
voidaan käyttää DuoTech-kiihtyvyysanturia 
molempien tekniikoiden hyödyntämiseen.

Intellinova Parallel voi toimia offline-laitteena, 
tai se voidaan yhdistää käytössä oleviin teollisiin 
automaatiojärjestelmiin esim. Modbus RTU:n 
kautta.

• Usean kanavan samanaikainen mittaus

• Nopea vasteaika

• Havainnollinen käyttökunnon näyttö

• Esiohjelmoidut asetukset

• Asennus DIN-kiskoon
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Saatavana 
EX-versio

Intellinova® yhdistää eri mittaustekniikat ja edistyneen  
tiedonkäsittelyn käyttäjäystävälliseen käyttöliittymään.



A
N

TU
r

IT J
A

 TA
r

V
IK

K
E

E
T

BearingChecker
Vierintälaakereiden kunnonmittaus nopeasti
Mittalaite mittaa iskusysäykset sisäänrakennetulla anturilla ja 
koneen pintalämpötilan infrapuna-anturilla. Mittaustulokset 
arvioidaan välittömästi ja ilmaistaan automaattisesti vihreällä, 
keltaisella tai punaisella. Sisältää myös stetoskooppitoiminnon.

VibChecker
Värähtelymittaus alueella 10 -1000 Hz
Sisäänrakennetun kiihtyvyysanturin käyttö on helppoa ja symbolit ovat selkeitä: mit-
talaite on heti valmis käyttöön. Paina vain nappia ja mittaa, niin löydät värähtelyyn 
liittyvät ongelmat. Arvoa verrataan ISO-standardiin ja tulos ilmaistaan vihreällä, kel-
taisella tai punaisella. Analysoinnin tueksi mittalaitteessa on 200 viivan FFT-spektri.

Anturit ja tarvikkeet

Löydä nopeasti koneistasi  
kuuluvan vian lähde.
Stetoskooppi on käytännöllinen ja helppokäyt-
töinen kuuntelulaite, jonka äänenlaatu on erin-
omainen. Sillä löydät mekaanisen äänen lähteen 
monissa eri käyttökohteissa. Laakerin tila, vaih-
teiston ja pumpun käyntiäänet ovat vain muutamia 
äänistä, jotka laitteella voidaan tunnistaa, vah-
vistaa ja arvioida. 

Monipuolinen valikoima  
antureita ja asennustarvikkeita 
vaativiin ympäristöihin.
DuoTech®-kiihtyvyysanturissa yhdistyvät iskusy-
säys- ja värähtelymittaus. Sen avulla voit valita  
parhaan mittaustekniikan tiettyyn ongelmaan tai 
sovellukseen.

SOLID-anturit ovat korkealaatuisia värähtelyantu-
reita, jotka sopivat monenlaisiin sovelluksiin. 

SOLID-lähettimet tuottavat 4–20 mA:n ulostulo- 
signaalin, joka voidaan siirtää yleisiin prosessinoh-
jausjärjestelmiin.

Tarjoamme myös laajan valikoiman iskusysäysantu-
reita vierintälaakereiden  kunnonvalvontaan. 

Elektroninen stetoskooppi

Saatavana 
EX-versio

Saatavana 
EX-versio
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SPM HD® on iskusysäysmenetelmästä Shock 
Pulse Method® (SPM) kehitetty korkearesoluu-
tioinen mittaustekniikka, joka tarjoaa luotetta-
vaa tietoa laakerien voitelusta ja mekaanisesta 
kunnosta. Välitön laakerien kunnonarviointi il-
maistaan helposti ymmärrettävällä vihreä-kel-
ta-punaisella väriasteikolla. 

Edistynyt digitaalinen tekniikka ja RPM-pohjai-
nen näytteenotto tekevät SPM HD:sta sopivan 
hyvin laajan käyntinopeusalueen mittaukseen. 
Tekniikka sopiikin käytettäväksi jopa erittäin hi-
taissa käyttökohteissa, 1 RPM alkaen. 

Patentoitu HD ENV® -tekniikka edustaa värähte-
lynvalvonnan uutta aikakautta. Se mahdollistaa 
värähtelyyn liittyvien ongelmien havaitsemisen 
jo vaurioprosessin alussa, jolloin vauriokehitystä 
on helppo seurata tarkasti eri vaiheissa. Poikke-
uksellisten selkeiden spektrien ja aikatasosig-
naalien ansiosta vaihteiden ja laakereiden viat 
on helppo tunnistaa.

HD ENV -tekniikkaa voidaan käyttää niin käyn-
tinopeudeltaan hitaiden kuin erittäin nopeiden-
kin sovellusten valvontaan. Tekniikka soveltuu 
käytettäväksi nykyisten 100 mV/g kiihtyvyysantu-
reiden kanssa, joten se integroituu helposti käy-
tössä oleviin teollisiin infrastruktuureihin.

HD-mittaustekniikat
Kunnonvalvonta korkearesoluutioisilla (HD) -tekniikoillamme mah-
dollistaa erittäin pitkät ennakkovaroitusajat ja sitä kautta antaa   
mahdollisimman paljon aikaa korjausten suunnitteluun. 

Tarjoamme monipuolista koulutusta tuotanto- ja  
kunnossapitohenkilöstölle, joka osallistuu pyörivän laitteiston  
kunnon valvontaan eri tavoin.

Koulutuksiemme tarkoitus on antaa henkilöstölle 
valmiudet suorittaa mittauksia, arvioida tulok-
sia ja tehdä sitä kautta perusteltuja ratkaisuja. 
Tarkoitus on varmistaa tuotannon jatkuvuus ja 
tehdä siitä tehokkaampaa. SPM Academy tar-

joaa standardisoituja kursseja sekä räätälöityä 
koulutusta. SPM Instrument on akkreditoitu  
virallinen Mobius Institute -koulutuskumppani 
Ruotsissa, ja se tarjoaa ISO-sertifioitua CAT I, II, 
III -värähtelyanalyysikoulutusta.

HD-tekniikoiden lisäksi tarjoamme laajan valikoiman  
menetelmiä ja apua vianmääritykseen ja juurisyiden analyysiin. 

Osaava henkilöstömme auttaa sinua tekemään juuri sinulle  
ja yrityksellesi parhaan valinnan niin taloudellisten kuin  

teknistenkin vaatimustesi perusteella. 



www.spminstru
ment.fi
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