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PORTABLE INTELLIGENCE



di·a·mond  \’dī-(ə-)mənd\  
The hardest naturally occurring substance known; also the most popular 
gemstone. The durability, strength and versatility of the gemstone inspired 
us to name the instrument Leonova Diamond.

condition 
monitoring in a 
league of its own



เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ
สิ่งสำ�คัญของขบวนก�รผลิตไม่ได้อยู่ที่ประเภทของอุตส�หกรรม หรือ
เครื่องจักรที่ใช้ง�น หรือคว�มสลับซับซ้อนของขบวนก�รผลิต แต่อยู่
ที่คว�มรู้และคว�มเข้�ใจเพื่อให้ส�ม�รถบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พ

ก�รตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรด้วยเครื่องมือและวิธีก�รของ SPM เป็น
วิธีที่ส�ม�รถเรียนรู้ได้ง่�ย  ด้วยเทคนิคก�รวัดและวิเคร�ะห์ที่ทันสมัย
ทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มคว�มเร็วและประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รง�น
บำ�รุงรักษ�เครื่องจักรได้เป็นอย่�งดี  นอกจ�กนี้ก�รออกแบบเครื่อง
มือและเทคนิคของ SPM จะอยู่บนหลักก�รที่ต้องเอื้อให้ผู้ใช้ง�น
ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลได้ทันทีเมื่อทำ�ก�รวัด

ปัจจุบันด้วยเทคนิคใหม่ SPM HD ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พ
เครื่องจักรที่ไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ด้วยก�รวัดคว�มสั่นสะเทือน
ทั่วไป  จึงทำ�ให้ก�รตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรและก�รว�งแผนบำ�รุง
รักษ�มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

เครื่องมือแบบพกพ�ที่มีประสิทธิภ�พ
Leonova Diamond เป็นเครื่องมือแบบพกพ�รุ่นใหม่ที่ได้รับก�ร
ออกแบบให้มีคว�มแข็งแรงทนท�นส�ม�รถใช้ง�นในทุกสภ�พ
แวดล้อมของโรงง�นอุตส�หกรรม มีคว�มส�ม�รถในก�รวัด วิเคร�ะห์
สภ�พเครื่องจักร และช่วยในก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เป็นเครื่องที่รวมเทคนิคก�รวัดที่จำ�เป็นไว้ทั้งหมด ทำ�ให้ส�ม�รถใช้ใน
ง�นตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรได้เป็นอย่�งดีในทุกสถ�นก�รณ์ด้วย
เครื่องมือเพียงชุดเดียว

Leonova Diamond เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่� SPM มุ่งมั่นที่
จะพัฒน�เครื่องมือตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรที่มีประสิทธิภ�พที่สุด 
จ�กประสบก�รณ์อันย�วน�นและข้อมูลที่ได้รับจ�กผู้ใช้ง�นทั่วโลก
ทำ�ให้ SPM ส�ม�รถผลิตเครื่องมือที่ทนท�นในทุกสภ�วะและตอบ
สนองคว�มต้องก�รต่�งของผู้ปฏิบัติง�นได้เป็นอย่�งดี

Leonova Diamond มีรุ่นที่ส�ม�รถใช้ในพื้นที่ที่อ�จมีส�รไวไฟ
เจือปน (Hazardous area) โดยเป็นเครื่องที่ออกแบบต�มม�ตรฐ�น 
Intrinsically safe 

เอกลักษณ์ของประสิทธิภ�พ
ก�รตรวจสอบสภ�พเคร่ืองจักร



ก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่งด้วย SPM HD
SPM HD เป็นนวัตรกรรมใหม่ที ่ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ ่ง
ของเครื ่องจักรรอบต่ำ�ได้เป็นอย่�งดี เทคนิคนี ้ได้รับก�รจดลิขสิทธิ ์
และเป็นก�รพัฒน�ต่อเนื ่องจ�กเทคนิค True SPM ที่ได้รับก�รยอมรับ
ว่�ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ ่งได้ดีที ่สุด 

เทคนิค Shock Pulse เริ ่มต้นจ�กก�รค้นคว้�และพัฒน�เครื ่องมือเพื่อ
ใช้ในก�รตรวจสอบสภ�พ Rolling Element Bearing ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้ง่�ย ให้ผลรวดเร็ว เข้�ใจง่�ย ส�ม�รถบอกสภ�พ
ของแบริ ่งและสภ�พก�รหล่อลื ่นได้ดี ส�ม�รถใช้ง�นได้โดยไม่ต้องมี
ข้อมูลละเอียดของแบริ ่ง รวมทั้งก�รวิเคร�ะห์ผลก�รวัดออกม�ในรูป
ของสัญญ�ณ เขียว-เหลือง-แดง นอกจ�กนี้ SPM HD ยังส�ม�รถ
ใช้ได้ดีในก�รตรวจสอบสภ�พของเกียร์ (Gear mesh signal)

SPM HD ส�ม�รถตรวจสอบคว�มเสียห�ยของแบริ ่งตั ้งแต่ระยะเริ ่ม
แรกได้อย่�งแม่นยำ�ช่วยให้ส�ม�รถแก้ไขหรือว�งแผนง�นได้ล่วงหน้� 
ก�รใช้ง�นโดยใช้ก�รวิเคร�ะห์คว�มสั่นสะเทือนร่วมกับ SPM HD จะ
ช่วยให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ ่งได้อย่�งสมบูรณ์

 

ก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่งของเครื่องจักรรอบต่ำ�
ในอดีตก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่งของเครื่องจักรรอบต่ำ�เป็นปัญห�
สำ�คัญที่ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่มีอยู่ ทำ�ให้ไม่
ส�ม�รถว�งแผนในก�รบำ�รุงรักษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

SPM HD เป็นเทคนิคใหม่ที่ดีกว่�โดยส�ม�รถวัดสัญญ�ณเครื่องจักร
ตั้งแต่ 1 – 20,000 รอบต่อน�ที ระบบก�รจัดก�รและชุดประมวลผล
ดิจิตอลใหม่ที่ใช้สำ�หรับ SPM HD ช่วยให้ส�ม�รถแยกสัญญ�ณที่
ต้องก�รในก�รวิเคร�ะห์ออกจ�กสัญญ�ณรบกวนต่�งๆ แล้วนำ�สัญญ�ณที่
ได้ม�ขย�ยและประมวลผลเพื่อให้ส�ม�รถใช้ในก�รวิเคร�ะห์ได้อย่�ง
ชัดเจนต่อไป

ผลก�รวัดที่ได้ให้ร�ยละเอียดที่ไม่เคยปร�กฏม�ก่อนด้วยเทคนิคอื่นๆ 
ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจสอบสภ�พแบริ่งได้เป็นอย่�งดี จ�กสัญญ�ณ 
Frequency Spectrum และ Time Signal ช่วยให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์สภ�พ 
ตำ�แหน่งคว�มเสียห�ยและต้นเหตุของคว�มเสียห�ยได้เป็นอย่�งดี จ�ก
ผลที่ได้รวมทั้งก�รใช้ส�รหล่อลื่นอย่�งเหม�ะสมจะช่วยให้ส�ม�รถยืด
อ�ยุก�รใช้ง�นของเครื่องจักร และช่วยประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ยได้
ม�ก

SPM HD เป็นเทคนิคที่ดีที ่สุดและจำ�เป็นในก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถ
สำ�หรับก�รตรวจสอบสภ�พและว�งแผนก�รบำ�รุงรักษ�เครื ่องจักรรอบ
ต่ำ�

ก�รตรวจสอบสภ�พแบริ่ง
แบบใหม่

Measuring point window with photo  

Trend graph with historical data Band alarms in SPM HD spectrum

SPM HD - Measuring result BPFO symptom in SPM HD spectrum

Voice recording of comments



Leonova DiamonD มีฟังก์ชั ่นการทำา 
orDer tracking ที่สมบูรณ์ 
Leonova Diamond มีฟังก์ชั่นการทำา Order tracking ที่สมบูรณ์ ด้วยการ
ออกแบบอย่างรอบคอบและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านดิจิตอลทำาให้
ฟังก์ชั่น Order tracking ที่ได้มีความละเอียดสูง ดังนั้นสัญญาณความถี่ 
(Spectrum) ที่ได้จึงมีความแม่นยำาและมีความละเอียดของสัญญาณแบบที่
ไม่เคยมีมาก่อน

การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่มีความเร็วไม่คงที่โดยการวิเคราะห์ความสั่น
สะเทือนและ Shock Pulse สามารถทำาได้ดียิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่น Order 
tracking ซึ่งจะตรวจสอบความเร็วรอบที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงการเก็บ
ข้อมูล อัตราความเร็วในการเก็บข้อมูลจะถูกปรับให้เหมาะสมกับความเร็วรอบ
อย่างต่อเนื่องทำาให้ Spectrum ที่ได้ชัดเจนและไม่เกิดปัญหา Smearing 
กับสัญญาณที่ได้ ทำาให้สามารถตรวจสอบเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนหรือมี
ความยุ่งยากจากการตรวจสอบในอดีตได้ดี

Order tracking สามารถทำางานได้ดีกับรอบการวัดตั้งแต่ 2 – 3 รอบต่อนาที
ถึงหลายๆ พันรอบต่อนาที จากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ SPM ทำา
ให้ฟังก์ชั่น Order tracking ทำางานได้ดีและแม่นยำาแม้เครื่องจักรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบตลอดเวลาหรือเปลี่ยนแปลงมาก

การวัดรอบสามารถใช้กับอุปกรณ์วัดรอบหลายชนิด ได้แก่ tachometer, 
stroboscope, NPN, PNP หรือ Keyphasor นอกจากนี้ Leonova Diamond 
ยังสามารถส่งสัญญาณออกไปควบคุมหรือปรับ Stroboscope ได้ด้วย

SPM HD - Time domain analysis

Speed measurement



Leonova DiamonD 
เป็นเครื่องมือวัดและวิเคร�ะห์ที่ได้รับก�รออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยและระบบก�รทำ�ง�นที่ซับซ้อน ทำ�ให้สัญญ�ณที่ได้ชัดเจนและ
แม่นยำ� แม้สัญญ�ณที่วัดได้จะมีทั้งสูงและต่ำ�ปะปนกัน เช่น เกียร์ เครื่อง
ยังคงส�ม�รถตัดสัญญ�ณรบกวน (Excellent signal-to-noise ratio) 
และแสดงค่�สัญญ�ณทุกระดับได้อย่�งชัดเจนโดยผู้ใช้ง�นไม่จำ�เป็นต้อง
ปรับค่�กำ�ลังขย�ยสัญญ�ณในตัวเครื่อง

ในก�รวัดค่�คว�มสั่นสะเทือน (Vibration severity) Leonova Diamond 
ส�ม�รถวัดค่�คว�มถี่ได้ตั้งแต่ 0 – 40 kHz ในทุกรูปแบบคือ velocity, 
acceleration และ displacement ต�มม�ตรฐ�น ISO 10816 นอกเหนือ
จ�กค่� RMS แล้ว ในก�รวิเคร�ะห์สัญญ�ณคว�มถ่ี (Spectrum) เคร่ืองยัง
ส�ม�รถแสดงตำ�แหน่งคว�มถี่ของอ�ก�รผิดปกติ (Symptoms) ต่�งๆ เช่น 
imbalance, misalignment และปัญห�โครงสร้�ง เป็นต้น ช่วยให้ก�ร
วิเคร�ะห์ปัญห�ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย รวมทั้งก�รทำ� Enveloping โดยมี
ฟังก์ชั่นต่�งๆ ให้เลือกเช่น band pass filter หรือ high pass filter เป็นต้น

EVAM เป็นเทคนิคโปรแกรมที่ช่วยในก�รวิเคร�ะห์สัญญ�ณทั้งแบบเวล� 
(Time signal) และ คว�มถี่ (FFT) เครื่องส�ม�รถวัดและแสดงผล
สัญญ�ณคว�มถี่ได้ละเอียดถึง 25600 เส้น และส�ม�รถขย�ยสัญญ�ณ
แต่ละช่วงที่ต้องก�ร (True zoom) ทุกอย่�งที่กล่�วม�ทั้งก�รวัด ก�ร
ประมวลผล ก�รคำ�นวณคว�มถี่ของอ�ก�รผิดปกติ (Symptoms) และก�ร
แสดงกร�ฟแนวโน้มของสัญญ�ณ (Trending) ต่�งๆ ส�ม�ถทำ�ได้ในตัว
เครื่องมือเองทั้งหมด

 

คุณสมบัติที ่มีประโยชน์

Order tracking คว�มละเอียดสูงจะช่วยให้ส�ม�รถวัดสัญญ�ณเครื่องจักร
ที่มีคว�มเร็วรอบไม่คงที่ได้อย่�งชัดเจนและแม่นยำ� ช่วยให้ก�รวิเคร�ะห์
ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยและไม่ผิดพล�ด แม้คว�มเร็วรอบจะเปลี่ยนแปลงม�กใน
ช่วงเวล�ที่วัดก็ต�ม

ช่วงคว�มถี่ที่กว้�งครอบคลุมจ�ก DC ถึง 40 kHz, ช่วยให้วัดเครื่องจักรที่
ต้องก�รทร�บตำ�แหน่งที่แน่นอนเป็นสิ่งสำ�คัญเช่น จุดศูนย์กล�งของเพล� 
สำ�หรับเครื่องจักรที่มีแบริ่งแบบ journal เครื่อง Leonova Diamond 
ส�ม�รถวัดค่�ก�รเปลี่ยนแปลงและก�รเคลื่อนไหวของจุดศูนย์กล�งเพล�
ได้เป็นอย่�งดี

Leonova Diamond ส�ม�รถวัดค่�คว�มสั่นสะเทือนได้พร้อมกันส�มค่� 
(3 Channels simultaneous) ช่วยให้ก�รวัดส�มแกนทำ�ได้ง่�ยขึ้นและ
เร็วขึ้น และส�ม�รถใช้กับหัววัดแบบส�มแกนได้ (Triaxial transducer) 

เครื่องส�ม�รถรับสัญญ�ณค่�ลบ (Negative signal) ได้ทำ�ให้สะดวกยิ่ง
ขึ้น เช่นก�รต่อกับสัญญ�ณของระบบตรวจสอบสภ�พเครื่องจักรอื่นๆ 
(Buffer output) โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม

ด้วยคุณสมบัติ คุณภ�พ และคว�มส�ม�รถที่กล่�วม� ถือได้ว่� Leonova 
Diamond เป็นเครื่องมือวิเคร�ะห์คว�มสั่นสะเทือน ที่สมบูรณ์และก้�วหน้�
ที่สุดในขณะนี้ 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มสั่นสะเทือนที่
มีประสิทธิภ�พสูง

Gear box spectrum with sidebands 

Spectrum with gear symptom

Orbit analysis Dynamic balancing, single and dual plane

Tri-axial vibration measurements EVAM - trend evaluation 



เทคนิคก�รบำ�รุงรักษ�เชิงแก้ไข

ก�รแก้ไขที่ต้นเหตุของคว�มผิดปกติหรือคว�มเสียห�ยเป็นวิธีก�รที่ถูกต้อง
ในก�รบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกัน ยกตัวอย่�งเช่นเครื่องจักรที่ไม่ได้รับก�รปรับ
ศูนย์หรือปรับสมดุลย์ให้ดีจะทำ�ให้เกิดก�รสึกหรอและสูญเสียพลังง�นโดย
ไม่จำ�เป็น ดังนั้น Leonova Diamond จึงเป็นเครื่องมือที่เหม�ะสมสำ�หรับใช้
ตรวจสอบห�ต้นเหตุและก�รบำ�รุงรักษ�เชิงแก้ไข

Leonova Diamond ส�ม�รถตรวจสอบเรโซแนนซ์ของโครงสร้�ง 
(Structure resonances) ของเครื่องจักรโดยใช้ฟังก์ชั่น Run up/coast 
down และ Bump test ตรวจห�คว�มถี่เรโซแนนซ์ (Resonance 
frequencies) และปฏิกิริย�ของเครื่องจักรที่คว�มถี่นั้นๆ

Leonova Diamond ส�ม�รถใช้ในก�รปรับตั้งศูนย์เพล� (Shaft 
Alignment) ได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เพียงมีฟังก์ชั่นในตัวเครื่องพร้อม
กับอุปกรณ์ชุดปรับตั้งศูนย์เพล�เพิ่มเติม ตัวเครื่องจะมีกร�ฟิคแสดงก�ร
ทำ�ง�นพร้อมคำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�นบนหน้�จอ สะดวกต่อก�รใช้ง�น

นอกจ�กนี้ Leonova Diamond ยังมีฟังก์ชั่นก�รปรับสมดุลย์เครื่องจักรทั้ง
แบบ Single plane และ Dual plane ต�มม�ตรฐ�น ISO 1940-1 เครื่อง
จะมีกร�ฟิคแสดงก�รทำ�ง�นพร้อมคำ�แนะนำ�ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งท�ง
เลือกต่�งๆ ในก�รแก้ไขเพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภ�วะสมดุลย์ เครื่องจะ
คำ�นวณค่�ต่�งๆ ที่ต้องใช้ในก�รปรับสมดุลย์ให้และผู้ใช้ง�นส�ม�รถ
บันทึกผลลงในหน่วยคว�มจำ�ทำ�เอกส�รร�ยง�น หรือใช้เป็นข้อมูลอ้�งอิง
ในอน�คตได้

Laser shaft alignment 

Run up - coast down measurements  



Interfaces for industrial environmentsPowerful battery pack - exchangeableRFID measuring point identification

คว�มแข็งแรงทนท�น

4.3” TFT colour display

with automatic back light

Programmable function keys

One hand operation, right or left

Accepts IEPE standard vibration transducers 

Carbon-fiber-reinforced enclosure, IP65

Exchangeable Li-Ion battery pack for 

min. 16 hours normal use

RF transponder for contact free measuring 

point identification, read and write functions  

in connection with CondID® memory tags

Drop test 1 meter according to IEC 60079-0

Weight approx. 800 gEx version available

Leonova Diamond เป็นเครื ่องที่มีคว�มแข็งแรงทนท�น
ส�ม�รถใช้ได้ในทุกสภ�วะแวดล้อมแม้ในอุตส�หกรรมหนัก 
เช่น โรงกลั่นน้ ำ�มัน โรงง�นเคมี หรือแม้แต่บนแท่นขุดเจ�ะ
น้ำ�มัน

ตัวเครื ่องผลิตจ�กวัสดุชั ้นดีด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย ภ�ยใน
ประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนคุณภ�พดีทนท�นต่อก�รใช้
ง�นหนักในง�นอุตส�หกรรมต่�งๆ ทำ�ให้ Leonova Diamond 
ส�ม�รถทนต่อแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทก สภ�วะอุณหภูมิ
ต่�งๆ และสน�มแม่เหล็กไฟฟ้� Leonova Diamond ได้ผ่�น
ก�รทดสอบก�รตกกระแทกบนพื้นคอนกรีตจ�กระดับคว�มสูง 
1 เมตร

สำ�หรับก�รป้องกันฝุ่นและน้ำ� Leonova Diamond มีระดับ
ก�รป้องกันที่ IP65 จึงส�ม�รถใช้ง�นในบริเวณที่มีฝุ ่น น้ ำ� 
คว�มชื้น หรือส�รเคมีต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี

ทั ้งนี ้จะเห็นได้ว่� Leonova Diamond ได้รับก�รออกแบบ
และผลิตให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ดีในสภ�วะต่�งๆ พร้อมกับ
คุณสมบัติและฟังก์ชั ่นที่ครบครันเพื่อประสิทธิภ�พสูงสุด



Three channel simultaneous vibration monitoring

Frequency range DC to 40 kHz

Dynamic range >100 dB, 24 bit AD

Up to 25600 line FFT spectrum

Pre-fault symptoms for spectrum analysis

Waterfall, phase and real time spectrum

Simultaneous recording for up to 50 hours 

Enveloping, true zoom, time synchronous measurement

Stroboscope input/output for rpm measurement

Current and voltage input, 0 –20 mA / 0 –10 V

Motor current analysis

Speed measurements 1– 120 000 rpm

Download thousands of measuring points

Stethoscope function, earphones

Automatic transducer line test

Voice recording of comments

Language selection



ความทนทานและประสิทธิภาพ

วิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพ
Leonova Diamond เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงและเชื่อถือได้เหมาะ
กับงานการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เนื่องจากมีเทคนิคการวัดหลาก
หลายพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ช่วยในการวินิจฉัย วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ

ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเครื่อง ทำาให้ Leononva Diamond 
สามารถใช้ตรวจสอบเครื่องจักรที่มีคุณลักษณะต่างๆ และที่สภาพการใช้
งานที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะ Leonova Diamond 
ใช้เทคนิคประมวลผลดิจิตอลรวมทั้งการออกแบบโปรแกรมในการเก็บ
ข้อมูลและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น conditional measurement, continuous order 
tracking และ dynamic alarm limit จะช่วยให้สัญญาณที่ได้ชัดเจน 
แม่นยำายิ่งขึ้น และสามารถระบุระดับสัญญาณเตือน (Alarm) ได้อย่าง
เหมาะสม เครื่องจะคำานวณตำาแหน่งความถี่แสดงความผิดปกติหรือเสีย
หาย (Symptoms) ทั้งในกรณีความเสียหายทั่วไปหรือที่ผู้ใช้งานเป็นผู้
กำาหนดขึ้น เครื่องจะประมวลผลต่างๆ พร้อมๆ กัน (Real time) ในกรณี
ที่มีการกำาหนดให้วัดด้วยเทคนิคต่างๆ ในจุดวัดเดียวกันเช่น Shock 
Pulse ความสั่นสะเทือน และอื่นๆ เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้
เครื่องวัดค่าต่างๆ ได้พร้อมกันถึงห้าเทคนิค โดยเครื่องจะวิเคราะห์และ
ประมวลผลให้ในรูปของสัญญลักษณ์ เขียว-เหลือง-แดง แสดงระดับ
สัญญาณ สัญญาณที่วัดได้ก่อนหน้านี้ และกราฟแสดงแนวโน้มของ
สัญญาณ (Trend) และแสดงผลบนหน้าจอของตัวเครื่องทันที 

การออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน 
นอกเหนือจากประสิทธิภาพของเครื ่องรวมทั้งความทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ แล้ว Leonova Diamond ยังถูกออกแบบให้มี น้ ำาหนัก
เบา พกพาสะดวก ขนาดเหมาะสมและมีความสมดุลย์ขณะถือใช้งาน
ช่วยไม่ให้เกิดการล้าได้ง่าย ปุ ่มกดต่างๆ อยู่ในตำาแหน่งที่ใช้งานได้
ง่ายแม้จะใส่ถุงมืออยู่ สามารถถือใช้งานได้ทั ้งมือขวาและซ้าย

นอกจากนี้ตัวเครื ่องยังมีปุ ่มกดที่ผู ้ใช้งานสามารถกำาหนดการทำางาน
ได้เอง (Programmable software function keys) ตามความ
ต้องการ หรือให้สอดคล้องกับซอฟแวร์บนเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
– Condmaster Ruby Software

จอแสดงผลเป็นจอสีความละเอียดสูง (High-resolution TFT – LCD 
color) สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างชัดเจนพร้อมไฟสำาหรับดูใน
ที่มืด (Adjustable backlight) ที่มีขนาดใหญ่และสามารถแบ่งจอ
เป็นสัดส่วนเพื่อแสดงผลรูปแบบต่างๆ ได้ตามที่ผู ้ใช้งานต้องการ

ข้อต่อต่างๆ (Connectors) ถูกออกแบบให้อยู ่แยกจากจอแสดงผล
และปุ่มควบคุมการทำางาน ทำาให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานในขณะ
ปฏิบัติงาน



อุปกรณ์เสริม 
Leonova Diamond นับเป็นเครื่องมือเอนกประสงค์ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้
หล�กหล�ย ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริมต่�งๆ ต�มที่
ต้องก�ร

ตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบทั้งหล�ยจะบรรจุอยู่ในกระเป๋�ที่แข็งแรง
ทนท�นและมีโฟมภ�ยในเพื่อแยกก�รจัดว�งตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่�งๆ 
อย่�งเป็นสัดส่วน สำ�หรับแบตเตอรีผู้ใช้ง�นส�ม�รถจัดเตรียมแบตเตอรี
สำ�รองเพื่อเปลี่ยนให้ใช้ง�นได้อย่�งต่อเนื่องห�กจำ�เป็น หรือจะใช้อุปกรณ์
แปลงไฟเพื่อใช้กับไฟฟ้�กระแสสลับรวมทั้งใช้ในก�รช�ร์จประจุไฟให้กับ
แบตเตอรี ผู้ใช้ง�นยังส�ม�รถเพิ่มหน่วยคว�มจำ�ในกรณีที่ต้องก�รวัด
เครื่องจักรจำ�นวนม�กและต้องเก็บข้อมูลที่มีขน�ดใหญ่

นอกจ�กนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบให้เลือกใช้ได้อีกหล�ยร�ยก�ร ได้แก่ 
อุปกรณ์ก�รตั้งศูนย์เพล�ด้วยเลเซอร์ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิด้วยอินฟร�เรด 
รวมทั้งชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนเพื่อใช้บันทึกเสียงในกรณีที่ต้องก�ร
บันทึกข้อคว�มช่วยจำ�ต่�งๆ ในขณะที่ทำ�ก�รวัดโดยไม่ต้องพิมพ์ลงในตัว
เครื่อง

SPM มีอุปกรณ์ประกอบก�รวัดค่�ต่�งๆ ให้เลือกต�มคว�มเหม�ะสมกับ
ลักษณะก�รใช้ง�น เช่น ในพื้นที่อันตร�ย (Explosive environment) ใน
พื้นที่ที่มีมลภ�วะต่�งๆ ในที่แคบ เป็นต้น รวมทั้งป้�ยอิเลกทรอนิคส์ 
(CondID) ใช้สำ�หรับติดตั้งที่จุดวัดเพื่อบอกร�ยละเอียดของจุดวัดนั้นๆ 
โดยส�ม�รถใช้เครื่องอ่�นข้อมูลจ�กป้�ยดังกล่�วทำ�ให้ก�รบันทึกข้อมูล
ตรงกับจุดวัดที่กำ�หนดไว้ 



 

ซอฟแวร์สำ�หรับก�รบริห�ร
จัดก�รบันทึกและวิเคร�ะห์ข้อมูล

Graphical overview Coloured Spectrum Overview

Symptom match

ConDmaster® ruby
เป็นซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ที ่ช่วยในก�รเก็บบันทึกข้อมูล จัดทำ�
ฐ�นข้อมูล กำ�หนดจุดวัดที ่ต้องก�รในแต่ละครั ้ง และช่วยวิเคร�ะห์
ข้อมูล โดยผู ้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกฟังก์ชั ่นให้เหม�ะสมต�มคว�ม
ต้องก�รได้

ภ�ยในซอฟแวร์จะมีข้อมูลและฟังก์ชั ่นที ่จำ�เป็นในก�รใช้ง�นครบ
ถ้วน ได้แก่ ข้อมูลแบริ ่ง (Bearing catalog) ข้อมูลส�รหล่อลื ่น 
(Lubricant data) ก�รประเมินผลก�รวัด (SPM condition 
evaluation rules) ค่�ที ่กำ�หนดต�มม�ตรฐ�น (ISO limit values) 
รูปแบบและก�รคำ�นวณค่�คว�มถี ่ต่�งๆ (Mathematical models for 
spectrum analysis) ก�รตรวจสอบตำ�แหน่งคว�มถี ่ของคว�มผิด
ปกติ (Fault symptom detection) รวมทั ้งง�นก�รบริห�รจัดก�ร
และฟังก์ชั ่นอื ่นๆ อีกม�กม�ย นอกจ�กนี ้ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�ง�นจ�ก
ระยะไกล (Re-mote monitoring) ได้ด้วย CondmasterWEB

ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกใช้ฟังก์ชั ่นต่�งๆ ที ่จะช่วยให้ก�รทำ�ง�นและ
วิเคร�ะห์ง่�ยขึ ้น ได้แก่

• Colored Spectrum Overview ใช้สำ�หรับดูผลก�รวัดย้อนหลัง
ด้วยแถบสี ช่วยให้ส�ม�รถดูเปรียบเทียบผลก�รวัดในช่วงเวล�
น�นๆ ได้ง่�ยขึ ้น

• Condition Manager เป็นก�รตั ้งค่�สัญญ�ณเตือน (alarm) ที ่จะ
แปรเปลี ่ยนต�มสภ�พก�รทำ�ง�นของเครื ่องจักร โดยค่�สัญญ�ณ
เตือนจะเปลี ่ยนแปลงโดยอัตโนมัติต�มสภ�พก�รทำ�ง�นที ่เปลี ่ยน
ไปในแต่ละช่วงเวล�

• ก�รเตือน ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถกำ�หนดให้มีก�รส่งสัญญ�ณเตือนท�ง 
email หรือ text message

• Graphical Overview ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถโอนถ่�ยรูปภ�พ เช่น ภ�พ
เครื ่องจักรของแต่ละจุดวัด และกำ�หนดให้สดงภ�พบนหน้�จอแสดง
ผลของ Leonova Diamond

• Trending options ช่วยในก�รดูก�รเปลี ่ยนแปลงสภ�พต�มระยะ
เวล�ที ่ตรวจสอบม� ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถเฉลี ่ยผลก�รวัดที ่ได้เพื ่อให้
ง่�ยต่อก�รเปรียบเทียบเบื ้องต้น ซึ ่งอ�จทำ�ได้พร้อมเครื ่องมือ
ช่วยอื ่นๆ เช่น Band alarm เป็นต้น ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถทำ�กร�ฟสดง
แนวโน้มของแต่ละอ�ก�รผิดปกติ (Trend of symptoms) เพื ่อ
ติดต�มก�รเปลี ่ยนแปลงของแต่ละอ�ก�รโดยไม่ต้องเสียเวล�
วิเคร�ะห์ร�ยละเอียดของแถบคว�มถี ่ต่�งๆ (Spectrum analysis)

• นอกจ�กนี ้ยังส�ม�รถใช้กำ�หนดก�รตั ้งค่�ต่�งๆ ในตัวเครื ่อง 
Leonova Diamond สำ�หรับผู ้ใช้ง�นแต่ละคน (Personalized 
default setting) ได้ด้วย



 

Trend graph

Spectrum

PLant Performer™
เป็นฟังก์ชั ่นที่ช่วยให้เห็นภ�พรวม โดยประมวลผลท�งสถิติของผลก�ร
ทำ�ง�นที่ผ่�นม�ให้ชัดเจนขึ้นเพื ่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจหรือว�งแผน
ก�รพัฒน�ให้มีประสิมธิภ�พยิ่งขึ ้น

Plant Performer จะช่วยให้ผู ้ใช้ง�นส�ม�รถประเมินผลก�รทำ�ง�นที่
ผ่�นม� โดยให้ภ�พรวมของผลก�รปฏิบัติง�นว่�เป็นไปต�มเป้�หม�ย
หรือไม่ เพื ่อก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นในอน�คตให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร

ผู้ใช้ง�นส�ม�รถประเมินผลง�นจ�กสถิติต่�งๆ ได้แก่

• ค่�คว�มสั่นสะเทือนรวมของแต่ละแผนกหรือส่วนหรือฝ่�ย หรือ
ประเภทของเครื ่องจักร

• คว�มสูญเสียจ�ก�รหยุดผลิตเนื ่องจ�กคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ ้นกับ
เครื ่องจักร (Loss of contribution due to production down time)

• สภ�พก�รทำ�ง�นของของเครื ่องจักรประเภทต่�งๆ เช่น มอเตอร์
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ก�รเลือกใช้ง�นต�มคว�มเหม�ะ
สมกับคว�มจำ�เป็นและก�รลงทุน
ก�รลงทุนเพื่อประสิทธิภ�พ
ในปัจจุบันก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรเชิงป้องกันมีส่วนสำ�คัญและจำ�เป็น
ในก�รแข่งขันของภ�คอุตส�หกรรมเพร�ะเป็นวิธีก�รที่จะช่วยลดค่�ใช้
จ่�ยที่เกิดจ�กก�รซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรในอดีตได้ม�กและช่วยเพิ่ม
กำ�ลังก�รผลิตเนื่องจ�กช่วยลดระยะเวล�ที่ต้องหยุดเพื่อซ่อมแซม
เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภ�พของเครื่องจักร อย่�งไรก็ต�มก�รบำ�รุง
รักษ�ด้วยวิธีนี้จะมีค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรก ได้แก่ ก�รลงทุนใน
เครื่องมือต่�งๆ ก�รฝึกอบรมเพื่อให้พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ค่�แรงง�น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ Leonova Diamond จึงมี
ท�งเลือกให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเลือกเครื่องมือที่เหม�ะสมกับคว�ม
ต้องก�รและงบประม�ณทีมีอยู่

funCtion anD use
ผู้ใช้ง�นส�ม�รถซ้ือเคร่ืองมือท่ีมีฟังก์ช่ันพ้ืนฐ�นแล้วเลือกซ้ือฟังก์ช่ันอ่ืนๆ 
ที่ต้องก�รใช้ง�นในร�ค�ประหยัดพร้อมกับค่�ใช้ฟังก์ชั่นนั้นๆ 
(Measuring credit) ทำ�ให้ร�ค�เครื่องมือต่ำ�ลงและเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่ม
เติมเล็กน้อยเมื่อใช้ง�น ในกรณีที่เป็นฟังก์ชั่นที่ไม่ได้ใช้ง�นสม่ำ�เสมอวิธี
นี้จะช่วยให้ก�รลงทุนเริ่มต้นต่ำ�ลงและคุ้มค่�กับก�รใช้ง�นระยะย�ว 
นอกจ�กนี้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเพิ่มเติมฟังก์ชั่นอื่นๆ หรือจะเปลี่ยนฟังก์ชั่น
ใดๆ ไปเป็นแบบถ�วร (Unlimited use) ได้ตลอดเวล�

ประสบก�รณ์ในธุรกิจก�รตรวจสอบสภ�พ
เครื่องจักร
SPM เป็นผู้ผลิตและพัฒน�เทคโนโลยีท�งด้�นเครื ่องมือตรวจสอบ
สภ�พเครื ่องจักรม�เป็นเวล�กว่� 40 ปี ด้วยเครื ่องมือ เทคนิคก�ร
วัด และก�รวิเคร�ะห์ต่�งๆ ที่มีประสิทธิภ�พ โดยมีเครือข่�ย
ท�งก�รตล�ดด้วยสำ�นักง�นส�ข�และผู้แทนจำ�หน่�ยที่มีคว�มรู ้ 
คว�มเชี ่ยวช�ญที่จะให้บริก�รครอบคลุมทั่วโลก

จ�กฟังก์ชั ่นก�รทำ�ง�นที่กล่�วม� SPM ยังเป็นผู ้ผลิต และพัฒน�
อุปกรณ์ที ่จำ�เป็นต่อง�นก�รบำ�รุงรักษ�เครื ่องจักร ตั ้งแต่หัววัด 
(transducers) อุปกรณ์แปลงสัญญ�ณ (Transmitter) ส�ย
สัญญ�ณ (Cable) รวมไปถึงซอฟแวร์ ที ่ใช้ร่วมกันเองทั้งหมด

นอกจ�กนั้น SPM ยังมีแผนกจัดฝึกอบรมให้กับผู ้แทนจำ�หน่�ยและ
ผู้ใช้ง�น ให้ส�ม�รถใช้ง�นเครื ่องมือต่�ง เข้�ใจในก�รวิเคร�ะห์
และประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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