
SPM®HD är den unika lösningen på problematiken 
kring konditionsmätning på lågvarviga maskiner. 
Den sätter en ny standard för modern tillstånds-
kontroll och kan användas framgångsrikt på alla 
typer av maskiner. Med SPM®HD befäster SPM 

sin ställning som en ledande leverantör av innova-
tiva lösningar för konditionsövervakning och före- 
byggande underhåll, och nu kompletteras det 
framgångsrika onlinesystemet Intellinova® med en 
mätenhet för SPM®HD.
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SPM®HD är en vidareutveckling av den välkända och pålitliga SPM®-metoden, allmänt 
accepterad som den bästa för mätning av lagerkondition på roterande maskiner.   

Mycket avancerad digital teknik och samplingshastighet baserad på varvtal gör SPM®HD särskilt väl lämpad för 
konditionsmätning på lågvarviga maskiner. Med extraordinär signalkvalitet och 24-bitars A/D-omvandling ger 
SPM®HD knivskarp upplösning och exceptionellt detaljerade resultat i spektrum och tidssignal. Tidssignalerna 
är mycket lättolkade; omfattning och typ av skada kan därför enkelt fastställas. Enstaka mätningar räcker för 
en tillförlitlig diagnos. En förvarningstid på upp till sex månader ger gott om tid för planerat underhåll.

Hallsta Pappersbruk mäter lagerkondition med SPM®HD
”I samarbete med SPM har vi sedan april 2009 bedrivit ett projekt på fyra av våra bandpressar, 
där vi mätt lagerkondition med SPM®HD. Att bandpressarna fungerar som de ska är viktigt för 
att bibehålla kvaliteten på pappersmassan. Eventuella haverier leder också till stora kostnader 
för skadade valsar. Genom åren har vi prövat ett flertal olika mätmetoder på bandpressarna, men 
SPM®HD är den första som har kunnat indikera begynnande lagerskador. Mätmetoden är mycket 
pålitlig och har inte gett några falsklarm; varje gång systemet indikerat ett fel har det visat sig 
stämma när vi demonterat lagren. Förvarningstiden har varit så lång som upp till sex månader. 

Metoden är enkel att använda och mätresultaten lätta att förstå. Tack vare SPM® HD har vi hittills 
hittat sex lagerfel som vi kunnat åtgärda genom planerade byten.” Per Ljungström

FU-ingenjör 
Hallsta Pappersbruk

 Särskilt väl lämpad för mätning vid låga varvtal
 Knivskarp upplösning i spektrum och tidssignal
 Exceptionellt detaljerade resultat

 Mönsterigenkänning för verifiering av signalkälla
 Enkel identifikation av skadetyp och omfattning
 Automatisk utvärdering i grönt – gult - rött


