
SPM Instrument presenterar 
banbrytande portabla 
instrument för extrema 
EX-zoner

SPM Instrument, ledande leverantör av 
teknik och utrustning för tillstånds-
kontroll, lanserar nu de IECEx och ATEX-

certifierade portabla mätinstrumenten Leonova 
Diamond®IS och Leonova Emerald®IS. Instrumenten innebär nya sofistikerade möjligheter 
för tillståndskontroll i potentiellt explosiva miljöer, inklusive zonerna 0, 1 och 2.

Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS är byggda för att tåla tuffa miljöförhållanden. Tunga industrier 
med krav på egensäker utrustning som exempelvis raffinaderier, gruvor eller olja- och gasindustri är krävande 
omgivningar. Med sin förmåga att stå emot slitage är Leonova perfekt för dessa och andra tuffa, potentiellt 
explosiva industriella miljöer.

Leonova erbjuder en unik kombination av avancerad teknologi och användbarhet i ett och samma instrument 
med exceptionell analyskraft och mångsidighet. Instrumenten uppfyller mest strikta ATEX/IECEx-kraven och 
kan därmed användas i extremt explosiva miljöer, inklusive zonerna 0, 1 och 2 samt gasklass I/IIC.

SPM HD och vibrationsanalys på tre kanaler

Instrumenten är unikt effektiva verktyg för konditionsmätning på EX-klassad utrustning. Den unika kombinationen 
av de bästa mätmetoderna innebär maximal flexibilitet. Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS är de 
första portabla mätinstrumenten för EX-miljö som innehåller stötpulsmetoden SPM HD® för tillståndskontroll 
av rullningslager. Med kapacitet att mäta i varvtalsområdet 1– 20 000 RPM överträffar metoden traditionell 
vibrationsmätning på många applikationer. SPM HD kan användas framgångsrikt på alla typer av maskiner med 
rullningslager och är ett perfekt komplement till vibrationsanalys.

Leonova Diamond IS är också det första ATEX/IECEx-certifierade instrumentet med tre sant parallella vibrations-
kanaler, som möjliggör avancerad vibrationsmätning (40 KHz, 25 600 linjer) och balansering. Båda instrumenten 
utnyttjar högeffektiv HD Order Tracking för stötpuls- och vibrationsmätning, som ger kristallklara mätresultat även 
på utrustning med variabelt varvtal. 
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www.leonovabyspm.se



Ergonomi, låg vikt och TFT-LCD färgskärm  

Instrumenten är lätta att använda och hantera. Förutom sin kompakta och ergonomiska design med låg vikt 
erbjuder de också fördelen av en stor, högupplöst TFT-LCD färgskärm. USB-kommunikation möjliggör effektiv 
konfigurering och dataöverföring. Ett kompromisslöst val av material och komponenter garanterar lång 
livslängd och problemfri drift under besvärliga förhållanden. 

Leonova tillhandahåller tillförlitlig, begriplig och användbar information – direkt vid mätpunkten. Den senaste 
digitala instrumenttekniken och ett optimalt utnyttjande av prestanda ger mycket snabb datainsamling och 
signalbehandling med bibehållen mätnoggrannhet. Efter avslutad mätning visar instrumenten direkt en 
konditionsutvärdering på en lättförståelig skala i grönt-gult-rött.

Stefan Lindberg, VD på SPM Instrument AB: “Vi strävar ständigt efter att utveckla och leverera förstklassiga 
produkter för tillståndskontroll till världens industrier. Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS är ett resultat 
av denna strävan. Vår FoU-avdelning har konstruerat två  instrument av absolut högsta klass som förbättrar 
möjligheterna för underhållspersonal att utföra avancerad tillståndskontroll i explosionsfarliga miljöer."

Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS har följande EX-märkning:
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Gas  II 1G Ex ia IIC T4 Ga
 Ta -20°C to +50°C

Mining  I M1 Ex ia I Ma
 Ta -10°C to +50°C

För tekniska detaljer, se:
www.spminstrument.com  www.spmhd.com  

För mer information, kontakta:
SPM Instrument 
Telefon +46 (0)152-225 00 eller info@spminstrument.se 

www.leonovabyspm.se


