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P O R TA B L E I N T E L L I G E N C E

condition
monitoring in a
league of its own

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.

Unique condition
monitoring efficiency
Perpaduan Teknologi dengan Kemudahan

Produktivitas dan efisiensi portable

Tidak peduli dalam industri apa anda berada atau mesin apa
yang anda jalankan, dan apakah itu dijalankan secara langsung atau melalui proses yang rumit, lingkungan dan proses
produksi anda memerlukan pengetahuan dan pemahaman
untuk mengoptimalkan praktek pemeliharaan mesin.

Leonova Diamond ® adalah instrument / alat portabel untuk pengukuran kondisi di area/lingkungan industri berat.
Instrument yang kuat namun canggih memberikan analisa
yang kuat dan kemampuan pemecahan masalah untuk
program condition monitoring anda. Dimana efisiensi
jalur pengukuran menjadi prioritas/penting, Leonova Diamond
adalah pilihan yang sempurna, karena menyediakan kombinasi
yang kuat dari teknik pengukuran yang telah terbukti baik
untuk setiap situasi dengan satu instrument/alat.

Condition Monitoring SPM secara unik mudah untuk dipelajari dan dijalankan. Teknik pengukuran kami sangat canggih,
dioptimalkan untuk suatu kurva pembelajaran yang simpel
dan halus, akan segera membawa kita ke tingkat pemeliharaan yang bekerja secara cepat dan memungkinkan pengelolaan yang rasional terhadap sejumlah besar pengukuran
rutin. Segera, evaluasi kondisi dapat langsung dilakukan on-site
merupakan ciri khas dari seluruh alat pengukuran SPM.
Teknik Pengukuran SPMHD ® yang telah dipatenkan dan
memenangkan penghargaan memperluas lingkup potensi
dari condition monitoring untuk memantau mesin lebih
banyak dari sebelumnya. Peningkatan produktivitas
pemeliharaan, mempermudah pengukuran masalah mesin
yang tidak mungkin untuk dimonitor dengan teknik pengukuran vibrasi tradisional.

Leonova Diamond adalah buk ti terbaru komitmen kami
untuk mengembangkan produk - produk condition monitoring kelas satu/yang terbaik untuk pemeliharaan yang
lebih mengun-tungkan. Sebagai respon langsung terhadap masukan dari pelanggan SPM diseluruh dunia, kami
mengembangkan sebuah instrument/alat yang memberikan
umur kerja yang panjang dalam kondisi kerja yang berat.
Untuk implementasi pada area yang berbahaya (EX) serta
lingkungan yang tidak bersahabat, tersedia versi khusus
yang sesuai prosedur keamanan lingkungan kerja tersebut.

Window titik pengukuran dengan foto

SPM HD – Hasil Pengukuran

Gejala BPFO dalam spektrum SPM HD

Tren grafik dengan data historis

Band alarms dalam spektrum SPM HD

Suara rekaman dari komentar

Bearing Monitoring yang
belum pernah anda lihat
Bearing monitoring dengan SPM HD ®

Pemantauan bearing kecepatan ultra rendah

SPM HD adalah pencapaian/prestasi baru dalam teknologi
condition monitoring dan sebuah solusi terobosan untuk
masalah yang melibatkan pengukuran kondisi pada mesin
berkecepatan rendah. Metode yang digunakan adalah evolusi
yang dipatenkan dari metode True SPM ® yang terkenal dan
handal, yang secara umum diakui sebagai metode terbaik
untuk mengukur kondisi bearing pada mesin berputar.

Kegagalan prematur bearing pada mesin berkecepatan rendah
adalah masalah yang buruk. Persyaratan khusus yang berhubungan dengan pengukuran pada aplikasi RPM rendah telah
melampaui batas teknik monitoring yang telah diciptakan –
hingga saat ini.

Shock Pulse Method (Metode Shock Pulse) yang asli dikembangkan secara spesifik untuk condition monitoring pada
bantalan gelinding. Ciri khas metode ini adalah kemudahan
penggunaannya, presentasi yang mudah di-menger ti dan
informasi yang dapat diandalkan mengenai status mekanis
bearing dan kondisi lubrikasinya. Hanya membutuhkan data
masukan yang sedikit, metode ini mengukur sinyal dari bantalan
gelinding dan saat itu juga mengevaluasi kondisi dengan
intuitif kode kondisi hijau – kuning – merah. Metode SPM HD juga
sangat efektif untuk mendeteksi sinyal roda gigi, contohnya yang
disebabkan oleh gigi yang rusak.
Dimana metode yang telah ada gagal, SPM HD mendeteksi
kondisi bearing yang memburuk dan cacat yang baru terjadi
dengan akurasi yang mengesankan dan prewarning times
yang luar biasa. Pasangan yang sempurna untuk vibration
analysis, SPM HD dapat digunakan dengan baik/sukses pada
semua tipe mesin dengan bantalan gelinding.

SPM HD tidak tertandingi dalam kemampuannya untuk mengukur
di seluruh kisaran 1 – 20.000rpm. Algoritma digital yang canggih
memberikan dinamika yang sangat tinggi, memungkinkan
metode ini membedakan sinyal yang diinginkan dengan latar
belakang yang berisik. Sinyal tersebut diambil dan ditingkatkan,
menghasilkan pandangan yang jelas dan tidak terhalang dari
kondisi mesin.
Hasil pengukuran disajikan dengan detail yang belum pernah
ada sebelumnya, memberikan gambaran sebening kristal terhadap kondisi bearing. Spektrum yang sangat tajam (razorsharp
spectrum) dan time signal membawa analisa akar penyebab
kepada tingkat pengertian yang baru. Berdasarkan bacaan
dan pengetahuan yang diperluas, lubrikasi bearing secara
mudah dioptimalkan, membantu secara signifikan untuk
memperpanjang umur bearing.
Memperpanjang cakupan pemeliharaan prediktif untuk memasukkan pemantauan pada kecepatan rendah, SPM HD adalah
teknologi pemantauan bearing yang anda butuhkan

SPM HD – Analisa Time domain

Pengukuran Kecepatan

sebelumnya
High definition order tracking
Leonova Diamond menawarkan fungsi order tracking yang canggih
dan inovatif. Berkat rekayasa hati – hati dan penggunaan teknologi
digital yang optimal, Order Tracking HD yang kuat memungkinkan
pengukuran yang lebih tepat dan spectrum yang lebih detail dari
sebelumnya.
Untuk shock pulse dan vibration analysis pada mesin berkecepatan
variabel, algoritma order tracking yang progresif dan paten tertunda
secara berhati – hati melacak variasi RPM yang timbul selama
akuisisi data. Kadar sampling secara otomatis dan kontinu
disesuaikan terhadap kecepataan pada saat itu, memproduksi
spectrum dengan kejelasan yang spektakuler dan tanpa masalah
pengolesan (smearing). Observasi yang dekat dan bearing detail
dan analisa vibrasi sekarang menjadi mungkin bahkan pada
aplikasi industri yang kompleks sekalipun.
Order tracking dapat dipakai pada jangkauan RPM yang luas, dari
hanya beberapa ribu revolusi per menit. Algoritma order tracking
yang unik menambah kecepatan dengan akurasi yang luar biasa
bahkan disaat RPM sangat bervariasi.
Untuk pengukuran RPM, tachometer, stroboscope, NPN, PNP atau
input Keyphasor ® dapat diterima. Stroboscope juga dapat
dikontrol melalui sinyal output instrument/alat.

Pengukuran getaran Tri-axial

Spec trum dengan gear symptom

EVAM – evaluasi tren

Spektrum Gearbox dengan sidebands

Dynamic balancing, single dan dual plane

Analisa Orbit

Analisa Vibrasi
yang terbaik
Performa tinggi Vibration Analysis
Leonova Diamond menawarkan pengukuran vibrasi yang
sangat canggih. Instrumen/alat ini menyediakan spektrum
yang sangat tajam bahkan disaat sinyal lemah dan rendah
kandungan energi. Kebutuhan untuk gain adjustment telah
ditiadakan, sehingga memberikan rasio signal-to-noise yang
sangat baik; kelebihan yang menguntungkan dimana sinyal
lemah dihadirkan diantara sinyal yang lebih kuat, seperti di
dalam gear box.
Pemantauan besarnya getaran mendiagnosis kondisi umum
mesin. Dalam rentang frekuensi 0-40 kHz, Leonova Diamond
mengukur kecepatan getaran, akselerasi dan pemindahan
sesuai standard ISO 10816 yang terbaru. Disamping membaca
getaran RMS, instrument/alat ini menampilkan spektrum FFT,
dimana gejala ketidakseimbangan (imbalance), misalignment
dan kelemahan structural mudah untuk diidentifikasi. Enveloping withband dan filter high pass dapat dipilih.
Teknik pengukuran EVAM ® menyediakan model evaluasi yang
dipra-program untuk waktu dan parameter frekuensi domain.
Analisa FFT memproduksi 2560 0 spek trum garis dengan
truezoom. Proses pengukuran data, perhitungan gejala kegagalan mesin dan tren semua dapat diselesaikan dengan
instrumen/alat ini.

Fitur – fitur canggih dan berguna
Pada mesin yang beroperasi dibawah kecepatan variabel, analisa
vibrasi dengan HD Order Tracking menyediakan data yang dapat
dipercaya/diandalkan dan hasil pengukuran yang sangat jernih
bahkan disaat RPM sangat bervariasi selama pengukuran.
Rentang frekuensi yang lebar, yang mencakup dari DC ke 40 kHz,
me,ungkinkan pengukuran dimana posisi absolute adalah vital,
khususnya dalam plot poros tengah (shaft centerline plots).
Untuk mesin dengan journal bearings, Leonova Diamond secara
handal mengukur dinamis dan gerakan batang poros tengah.
Pengukuran simultan pada tiga saluran memungkinkan penggunaan triaxial tranduscer dan pemantauan vibrasi multi-axes dan
disaat yang sama juga memotong rute pengukuran yang lama
turun ke waktu yang minimal.
Kapasitas untuk menangani tingkat tegangan negative memungkinkan pengukuran langsung misalnya pada output buffer
system pemantauan lainnya, tanpa memerlukan peralatan
tambahan.
Memberikan nilai maksimal, kinerja dan control, Leonova
Diamond adalah alat yang sempurna untuk analis vibrasi/
getaran yang canggih.

Laser shaft alignment

Pengukuran Runup - coast down

Teknik pemeliharaan korektif
Eliminasi akar penyebab adalah pemeliharaan preventif yang
sebenarnya. Mesin yang dipasang secara buruk dan tidak seimbang
menghabiskan banyak energi dan merusak dirinya sendiri. Leonova
Diamond menyediakan peralatan yang mutakhir untuk analisa akar
penyebab dan pemeliharaan korektif.
Resonansi structural: Pengukuran Run up / coast down dan Bump
test menunjukkan karakteristik kerangka vibrasi, frekuensi resonansi
dan reaksi pada kecepatan kritikal.
Shaft alignment: Untuk laser alignment pada mesin horizontal dan
vertical, kotak LineLaze alignment yang opsional terkoneksi dengan
Leonova Diamond dengan hanya satu kabel, dan graphical interfaces (tatap muka grafik) memandu user melalui prosedur
alignment ke hasil yang sempurna.
Dynamic balancing: Balancing medan rotor pada single dan dual
plane sesuai dengan standar ISO 1940-1 adalah cepat dan handal.
Suatu awal pengukuran vibrasi secara jelas menunjukkan keberadaan
dan tingkat dari unbalance. Langkah demi langkah, Leonova Diamond memandu user melalui prosedur balancing, menunjukkan
beberapa alternative untuk memperbaiki keadaan imbalance
tersebut. Perhitungan re-balancing yang telah dilakukan dan
hasilnya disimpan dalam file untuk pencetakan, dokumentasi dan
tujuan lebih lanjut.

made to measure
Intelegensi yang ditanamkan dan
desain kasar
Leonova Diamond dibuat untuk bertahan dalam kondisi
lingkungan yang keras. Industri berat seperti kilang
minyak, pabrik kimia, ekstraktif dan industri lepas pantai
adalah lingkungan – lingkungan yang menantang.
Ketahanan wear-and-tear yang dimiliki Leonova Diamond membuatnya sempurna untuk lingkungan ini dan
keadaan industri yang menuntut lainnya.
Di dalam dan diluar, Leonova Diamond didesain untuk
bertahan. Daya tahan dan kekokohannya disebabkan
oleh pilihan tanpa kompromi dari komponen premium
berkualitas. Berkat wadah karet dan memiliki tugas
berat karena adalah dimana konektor terlindungi dan
komponen elektrik dapat terpasang secara aman dan
terpercaya, Leonova Diamond akan bertahan terhadap
guncangan dan benturan, getaran atau suhu ekstrim,
medan elektromagnetik dan jatuh menghantam beton
dari ketinggian 1 meter di atas beton.
Namun desain yang kuat dan kasar tidak berakhir disana.
Instrumen/alat ini adalah dirating IP 65 untuk penggunaan yang aman dimana terekspos / terkena debu,
air, kelembaban, garam atau zat kimia agresif dapat
menghadirkan tantangan bagi umur manfaat alat.
Untuk memastikan operasi yang berkesinambungan
dalam lingkungan industri yang kasar dan memmberikan
kinerja tinggi, daya tahan dan keandalan, kami telah
membuat Leonova Diamond sekuat mungkin.

4.3” TFT colour display
with automatic back light
Programmable function keys
Pengoperasian dengan satu tangan,
kanan atau kiri
Dapat menerima IEPE tranduscer vibrasi standard
Carbon-fiber-reinforced enclosure, IP65
Li-Ion battery pack untuk min. 16 jam
penggunaan normal yang dapat diganti
RF transponder untuk identifikasi titik ukur
kontak bebas, fungsi membaca dan menulis yang
ter-hubung dengan CondID® memory tags
Drop test 1 meter sesuai IEC 60079-0

Ex version available
Berat kurang lebih 800 g

RFID measuring point identification

Powerful battery pack – dapat diganti

Interfaces untuk lingkungan –
lingkungan industri

Tiga channel vibration monitoring yang simultan
Rentang frekuensi DC hingga 40 kHz
Rentang dinamis >100 dB, 24 bit AD
Spektrum garis FFT yang mencapai 25 600 garis
Gejala pra-kesalahan untuk analisis spektrum
Spektrum waterfall, phase dan real time
Kemampuan merekam hingga 50 hours
Enveloping, true zoom, pengukuran time synchronous
Stroboscope input/output untuk pengukuran rpm
Current dan voltage input, 0 –20 mA / 0 –10 V
Analisa Motor current
Pengukuran kecepatan 1– 120 000 rpm
Download ribuan titik pengukuran
Fungsi stethoscope, earphones
Automatic transducer line test
Merekam suara dari
komentar pengguna
Pilihan Bahasa

BUILT TO LAST,
made to perform
Dibuat untuk performa

Didesain untuk kemudahan dalam penggunaan

Leonova Diamond adalah alat analisis yang dapat diandalkan
dan sangat ampuh, mengatasi semua kebutuhan condition
monitoring anda. Ia menawarkan teknik pengukuran yang mutakhir secara lengkap dan dengan jangkauan yang luas serta
kemampuan diagnostic dan kemampuan pemecahan masalah
yang mendukung.

Sebuah alat adalah lebih dari sekedar fungsi yang dimilikinya.
Leonova Diamond di desain dan secara fungsional bekerja sama
untuk menggabungkan kemudahan/ketangkasan dengan kinerja
yang sangat bagus. Di desain untuk industri berat, tampilan dan
nuansa instrumen mencerminkan maksud penggunaannya.

Leonova Diamond secara efisien dan andal menangani karakteristik mesin yang berbeda. Teknik digital yang berseni dan
desain software yang sangat berhati – hati memungkinkan
akuisisi dan proses data yang lebih superior.
Start-up yang cepat; instrument ini siap untuk pengukuran kapanpun anda siap. Fitur seperti pengukuran bersyarat, order
tracking yang berkesinambungan dan batas dinamis alarm
yang menyajikan ketajaman, bacaan yang handal dan alarm
yang relevan. Gejala cacat yang umum dan ditemukan user
secara otomatis dihitung, dievaluasi dan dibuatkan trend dari
wak tu ke wak tu. Seluruh proses data dan evaluasi kondisi
dilakukan secara real time. Beberapa tugas pengukuran dapat
dilakukan dengan menekan satu tombol. Hingga 5 parameter
yang berbeda dapat diukur secara serempak. Evaluasi kondisi
yang segera pada hijau-kuning-merah, alarm generation, data
historis dan tren – semua sudah langsung dikirimkan ke dalam
instrumen, pada titik pengukuran

Kesederhanaan dan kemudahan penggunaan adalah ciri khas instrument ini. Leonova Diamond memiliki desain yang ringan dan padat,
memungkinkan pegangan satu tangan yang ergonomis. Layout keypad dioptimalkan untuk memungkinkan pengguna mengoperasikan
instrument dengan menggunakan sarung tangan.
Interface pengguna yang intuisif sebagian besar sesuai dengan
yang ada pada software Condmaster ® Ruby. Software functionkey yang dapat diprogram memungkinkan untuk menyesuaikan
navigasi sesuai preferensi pengguna.
Layar besar berwarna TFT-LCD resolusi tingi menampilkan visibilitas yang baik dalam kegelapan serta siang hari dan di luar
ruangan. Instrumen ini didukung split screen memanfaatkan
ruang layar secara optimal sehingga memungkinkan presentasi
beberapa pandangan secara simultan.
Seluruh koneksi input dan output diletakan jauh dari layar dan
keyboard agar mudah diakses dan memaksimalkan kebebasan
pengoperasian instrument.

Aksesoris dan alat bantu
Dalam setiap arti kata, Leonova Diamond adalah alat serbaguna. Untuk membuka / menggunakan seluruh potensi
produktivitasnya, tersedia rangkaian lengkap aksesoris opsional.
Untuk transportasi dan penyimpanan yang aman, sebuah
carrying case tahan lama yang dimasukkan foam disediakan.
Sebagai ekstra, battery yang dapat di isi ulang, power adapter
dan battery charger (100-240V atau 12V ) menawarkan fleksibilitas daya yang maksimum. Apabila rute pengukuran
menghasilkan data dalam jumlah besar, instrument dapat
dilengkapi dengan memori ekstra.
Cakupan aksesoris instrument juga termasuk tachometerberbasis laser dengan sensor suhu IR. Sebuah headset dengan
mikrofon tersedia untuk kenyamanan dalam merekam suara
untuk mengomentari rute pengukuran.
Berbagai pilihan tranduscer, transmitter (pemancar) dan aksesoris pemasangan memenuhi persyaratan untuk berbagai
aplikasi, termasuk lingkungan tangguh dan berpotensi meledak,
atau di ruang sempit. Tersedia dalam berbagai pilihan, ada
shock pulse atau vibration transducer untuk setiap kebutuhan.
Line Laser alignment kit yang canggih dan tag identifikasi titik
pengukuran CondID® yang cerdas adalah komplemen/pelengkap
yang berguna.

Symptom match

Graphical overview

Overview Spektrum Berwarna

Perangkat Lunak yang
diperkuat untuk analisis
Condmaster ® Ruby
Jantung/hal vital dari SPM Condition monitoring solution adalah software Condmaster ® Ruby yang powerfull, mengandung
pengetahuan ahli yang diperlukan untuk mengevaluasi kondisi
mesin. Condmaster Ruby mengumpulkan dan menyimpan hasil pengukuran yang disampaikan dari seluruh handheld dan
perangkat pengukuran online SPM, untuk evaluasi dan presentasi. Software ini adalah modular dan fungsi sistemnya dapat
disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan.
Bagian integral dari software ini adalah bearing catalog yang
lengkap, data pelumas (lubricant), perhitungan umur bearing,
peraturan evaluasi kondisi SPM, nilai batas ISO, model – model
matematika untuk analisa spectrum dan deteksi gejala cacat,
dan masih banyak lagi. Condmaster Ruby menyesuaikan administrasi dari semua aktifitas pemeliharaan, seperti time
schedule, measuring routes dan work orders. Remote monitoring dapat diaktifkan melalui Condmaster WEB.
Modul opsional menyediakan dukungan untuk semua teknik
pengukuran serta fungsi tambahan, seperti :
• Coloured Spectrum Overview untuk overview histories dari
ribuan spektrum selama jangka waktu yang lama.

• Condition Manager untuk konfigurasi alarm yang fleksibel,
dimana batas alarm secara otomatis beradaptasi dengan
kondisi dimana mesin berjalan pada waktu tertentu.
• Alarms pada komponen atau tingkat titik pengukuran
dikirimkan kepada user via e-mail atau SMS.
• Graphical Overview, dimana mesin dan folder titik pengukuran disusun dengan preferensi. Foto – foto pabrik atau
komponen mesin individual dapat dipasang dan didownload ke dalam Leonova Diamond untuk pengenalan instant
terhadap peralatan yang dimonitor.
• Trending options mempermudah untuk mengobservasi
kondisi operasi yang berubah – ubah. Bacaan dapat dirata
– rata untuk lebih menyederhanakan analisis dan spectrum
dari titik pengukuran individual dapat dibandingkan dengan
berbagai cara, sebagai contoh dalam Band Alarm. Tren nilai
gejala menyajikan grafik kondisi yang telah dievaluasi dan
mengurangi kebutuhan untuk mempelajari spektrum dan
time signals.
• Setup pengaturan default personalisasi.

Spektrum

Grafik Tren

mendalam
Plant Performer™ pendukung keputusan
Untuk gambaran yang lebih jelas dari operasi anda dan pengambilan keputusan yang lebih efisien, data statistic dapat ditarik
dari system dengan menggunakan modul Plant Performer dalam
Condmaster Ruby.
Plant Performer memungkinkan analisa strategis mengenai
dampak ekonomi dari pemeliharaan. Ia memvisualisasikan
cakupan program condition monitoring, menyediakan overview
statistic dari peralatan yang dimonitor. Informasi disampaikan
dalam diagram pie atau batang yang mudah dimengerti.
Penempatan statistik adalah yang ditetapkan user dan mungkin
termasuk data base atau statistik kondisi mesin dan teknikal Key
Performancce Indicator, seperti :
• Overall vibration untuk sebuah departemen atau sebuah tipe
mesin
• Hilangnya kontribusi karena downtime produksi
• Kondisi operasi untuk seluruh motor elektrik

Pay for performance

Keahlian Condition Monitoring

Condition monitoring adalah strategi manajemen untuk
menghadapi ekonomi industri yang sangat kompetitif. Dari
waktu ke waktu, condition monitoring akan mengurangi biaya
pemeliharaan secara dramatis dan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Akan tetapi, condition monitoring
membutuhkan biaya untuk peralatannya, pelatihan dan tenaga
kerja untuk menggunakannya. Dengan Leonova Diamond,
anda memiliki pilihan bebas untuk fungsi instrumen/alat yang
sesuai dan bagaimana membayarnya.

SPM Instrument telah mambangun solusi yang dapat diandalkan selama lebih dari empat puluh tahun. Sebagai penyedia solusi total, SPM menawarkan teknik – teknik pengukuran yang lengkap dan produk berkinerja bagus untuk
condition monitoring mesin industri. Pengukuran bearing
dan analisa lubrikasi atau analisa vibrasi terdepan – SPM
telah memiliki semua itu. Melalui jaringan sumber daya di
seluruh dunia, SPM menyediakan support product life cycle
yang sepenuhnya termasuk servis dasar dan kalibrasi pada
perwakilan SPM terdekat.

Fungsi dan kegunaan

SelaIn teknik pengukuran yang canggih, deretan produk
SPM yang kuat mencakup semua dari tranduscer, transmitter/
pemancar dan kabel untuk instrument portabel dan system
monitor online yang dikontrol oleh platform software powerpacked, Condmaster Ruby.

Platform nya adalah sebuah data logger yang berkomunikasi
dengan Condmaster Ruby dan mene-rima input data secara
manual. Desain modular dari software memungkinkan pembelian fungsi – fungsi individual dalam paket atau satu per satu.
Upgrades mudah dilakukan dengan men-download file – file
update ke dalam instrumen/alat.
Pembelian “measuring credits” sebagai ganti penggunaan tak
terbatas mengubah sebagian besar investasi menjadi biaya
operasi. Fungsi platform selalu Cuma – Cuma, sementara
setiap pengukuran kondisi mengambil biaya beberapa kredit,
tergantung metodenya. Leonova Diamond tetap menghi-tung,
memberikan dua kali peringatan sebelum tanki kosong dan
kemudian beralih ke cadangan.

Kunci untuk mencapai tujuan pemeliharaan adalah training/
pelatihan. Kemampuan untuk mengukur dengan benar,
mengevaluasi dan membuat keputusan adalah sangat
penting untuk pemeliharaan yang sukses. Fasilitas pelatihan
SPM Academi menyediakan kursus standard an pelatihan
yang disesuaikan untuk seluruh tingkat karyawan yang terlibat dalam condition monitoring.
Konsultasikan kepada kami, karena kami mampu mengubah
masalah – masalah pemeliharaan mesin anda menjadi suatu
solusi yang menguntungkan.
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Fleksibilitas penuh dan
fungsi modular

the expert
choice for every
industry

