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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
Technologie ontmoet eenvoud

Draagbare productiviteit en efficiëntie

Ongeacht de industrie of machines waarmee u werkt, eenvoudig of complex, uw productieomgeving en processen
vereisen kennis en inzicht om onderhoudswerkzaamheden
te optimaliseren.

Leonova Diamond ® is een draagbaar instrument voor
gebruik in zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen. Dit robuuste, maar toch zeer geavanceerde
instrument, biedt krachtige analyse- en troubleshooting
mogelijkheden voor uw conditiebewaking programma. Is
ef ficiëntie bij routemetingen een prioriteit, dan is
Leonova Diamond de per fec te keuze die u een krachtige
combinatie van bewezen meet technieken biedt voor
elke situatie in een alles-in-één instrument.

Conditiebewaking volgens de SPM filosofie is ongekend
eenvoudig te leren en toe te passen. Onze zeer geavanceerde meettechnieken zijn geoptimaliseerd voor een
snelle en vloeiende leercurve. Dit stelt uw onderhoudsdienst in staat conditiebewaking snel toe te passen
en grote aantallen routemetingen te kunnen beheren.
Directe evaluatie van de machineconditie ter plaatse,
is het handelsmerk van alle SPM meetinstrumenten.
De gepatenteerde en award-winnende SPM HD ® meettechniek verbreedt het toepassingsgebied van conditiebewaking tot meer machines dan ooit tevoren. Enerzijds
een productiviteitsverhoging van uw onderhoud, anderzijds stelt het lagerschades vast die onmogelijk zijn te
constateren met traditionele trillingsmeettechnieken.

Leonova Diamond is het resultaat van onze ambitie om
eersteklas produc ten te ontwikkelen voor een meer
winstgevende onderhoudsorganisatie. De feedback van
onze wereldwijde klanten heeft geleid tot de ontwikkeling
van een instrument met een lange levensduur onder de
moeilijkste, meest veeleisende omstandigheden.
Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is een
intrinsiek veilige versie beschikbaar.

Meetpunt met foto aanduiding

SPM HD - meetresultaat

BPFO symptoom in SPM HD spec trum

Trend grafiek met historische gegevens

Band alarmen in SPM HD spec trum

Stemopname voor gesproken opmerkingen

bearing monitoring as
you have never seen it
SPM HD ® lagerconditie bewaking

Lagerconditie bij ultra lage toerentallen

SPM HD is een technologische doorbraak op het gebied van
conditiebewaking en biedt een revolutionaire oplossing voor
problemen die voorkomen bij lagerconditie metingen aan machines met laag toerental. De gepatenteerde SPM HD methode
is een doorontwikkeling van de welbekende ‘True SPM® method’
die algemeen beschouwd wordt als de beste methode voor het
meten van de conditie van wentellagers.

Het voortijdig falen van lagers in machines met een laag toerental
is een bekend probleem. De speciale eisen die samenhangen met
metingen op machines met een laag toerental, overschreden de
grenzen van de tot op heden toegepaste meettechnieken.

De oorspronkelijke Schokpuls Methode werd speciaal ontwikkeld
voor conditiebewaking van wentellagers. De methode wordt gekenmerkt door haar gebruiksgemak en presenteert betrouwbare en
eenvoudig te begrijpen informatie over de mechanische conditie
en de smeerfilmkwaliteit van het lager. Met slechts beperkte invoergegevens, meet en evalueert de SPM methode de conditie van
wentellagers naar intuïtieve groen-geel-rood conditiecodes. De SPM
HD methode is ook zeer effectief voor het detecteren van tandwielproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door beschadigde tanden.
Waar gerenommeerde meettechnieken falen, detecteert SPM
HD verslechterende lagerconditie en beginnende schades met
indrukwekkende nauwkeurigheid en uitzonderlijk lange voorwaarschuwingstijden. SPM HD kan succesvol worden toegepast
op alle type machines met wentellagers en is de perfecte aanvulling voor trillingsanalyse.

SPM HD is uniek vanwege de mogelijkheid om lagers te meten
in het bereik van 1 – 20.000 RPM. Geavanceerde digitale
algoritmes leveren een zeer hoge dynamiek en maken het mogelijk het gewenste signaal te onderscheiden van achtergrondruis.
De juiste signalen worden opgepikt en versterkt, wat resulteert in
een helder beeld van de machineconditie.
Meetresultaten werden nog nooit eerder zo gedetailleerd weergegeven en geven een glashelder beeld van de lagerconditie.
Haarscherpe spectra en tijdsignalen tillen het analyseren van de
oorzaak van een lagerschade naar een hoger niveau. Gebaseerd
op meetresultaten en uitgebreide kennis, kan de smering van
een lager worden geoptimaliseerd en kan de levensduur van het
lager significant worden verlengd.
De enige lager meettechniek die u nodig heeft is SPM HD.
De omvang van uw predictief onderhoudsprogramma wordt
groter, inclusief metingen op lage toerentallen.

SPM HD – Tijdsignaal analyse

Toerental meting

High definition order tracking
Leonova Diamond biedt geavanceerde en innovatieve functies
voor order tracking. Door optimaal gebruik te maken van digitale
technologie, maakt HD order tracking metingen nauwkeuriger
en FFT spectra gedetailleerder dan ooit tevoren.
Voor schokpuls en trillingsanalyse metingen op machines met
variabel toerental, volgt de gepatenteerde HD order tracking
zeer zorgvuldig toerentalvariaties die zich voordoen tijdens de
meting. De samplefrequentie wordt automatisch en voortdurend
aangepast aan het actuele toerental, met als resultaat FFT spectra
met opmerkelijke scherpte en detaillering, waarbij problemen
met smearing tot het verleden behoren. Gedetailleerde analyse
van lagerconditie en trillingsmetingen is nu zelfs mogelijk op de
meest complexe industriële machines.
Order tracking is mogelijk in een zeer breed toerental bereik, vanaf
enkele tot duizenden omwentelingen per minuut. De unieke order
tracking algoritmen interpoleren het toerental met grote nauwkeurigheid zelfs wanneer het toerental sterk varieert.
Voor RPM metingen kunnen een toerenteller, stroboscoop, NPN,
PNP of Keyphasor ® signalen worden gebruikt. Stroboscopen kunnen
ook worden bestuurd via een uitgangssignaal van het instrument.

Tri-axiale trillingsmetingen

Spec trum met tandwielschade symptoom

EVAM - trend evaluatie

Spectrum van een tandwielkast meting met
zijbanden

Dynamisch balanceren, voor 1- en 2-vlakken

Orbit analyse

First class
vibration analysis
Trillingsanalyse met de beste prestaties

Geavanceerde en handige functies

Leonova Diamond is een zeer geavanceerde trillingsanalyser.
Het instrument levert messcherpe FFT spectra, zelfs wanneer
de meetsignalen erg zwak zijn en een geringe energie-inhoud
hebben. Door het grote dynamische meetbereik is er geen
noodzaak voor een instelbare signaalversterker, een groot
voordeel wanneer zwakke signalen aanwezig zijn naast sterkere
signalen, zoals in tandwielkasten.

Op toerental geregelde machines biedt trillingsanalyse met

Trillingsmetingen geven een beoordeling van de algehele machineconditie. In een 0-40 kHz frequentiebereik meet Leonova
Diamond de machinetrilling in snelheid, versnelling en verplaatsing volgens de laatste ISO10816 standaarden. Naast de
RMS overall trillingsmeetwaarden wordt tevens een FFT spectrum weergegeven, waar symptomen als onbalans, uitlijning en
losheid eenvoudig worden geïdentificeerd. Envelope filters
kunnen als band of hoogdoorlaat filter worden geselecteerd.
De EVAM ® meettechniek levert voorgeprogrammeerde evaluatiemodellen voor analyse van tijdsignaal en frequentiespectrum parameters. FFT spectra worden gemeten met
25600 lijnen en waar nodig met True zoom. Verwerking van de
metingen, berekening van foutsymptoom meetwaarden en
trending gebeurt allemaal in het instrument.

HD order tracking betrouwbare en kristalheldere meetresultaten zelfs wanneer het toerental gedurende de meting
sterk varieert.
Het grote frequentiebereik, van DC tot 40 KHz, maakt metingen
mogelijk waar absolute aspositiebepaling van vitaal belang is,
zoals bij machines met glijlagers waar de relatieve asrotatie in
een orbit plot kan worden weergegeven. Leonova Diamond
meet de dynamische en hartlijn verplaatsing van de as.
Het gelijktijdig uitvoeren van metingen op drie kanalen maakt
het gebruik van een Tri-axiale versnellingsopnemer mogelijk
waardoor de meettijd voor meetrondes aanmerkelijk wordt
verkort.
De mogelijkheid om negatieve spanningen te kunnen meten,
maakt het mogelijk om direct op de gebufferde uitgangen van
andere monitoring systemen te meten, zonder de noodzaak
van extra apparatuur.
Leonova Diamond biedt maximale waarde, prestaties en controle
en is het een must voor de geavanceerde trillingsanalist.

Laser as-uitlijning

Run up / coast down metingen

Correctieve onderhoudstechnieken
Het wegnemen van de oorzaak van machineproblemen is het
ware preventieve onderhoud. Een slecht uitgelijnde of slecht
gebalanceerde machine verbruikt veel onnodige energie en
verslechtert sneller. Leonova Diamond biedt geavanceerde middelen voor root cause analyse en correctief onderhoud.
Structuur resonantie: De run up/coast down en Bump test meting
tonen de trillingskarakteristiek van de machineopstelling, resonantie frequenties en het gedrag op kritieke snelheden.
As-uitlijning: Voor het laser uitlijnen van horizontaal en verticaal
opgestelde machines, wordt de optionele LineLazer uitlijn kit
met slechts één kabel verbonden met Leonova Diamond. De grafische interface begeleidt de gebruiker door de uitlijnprocedure
naar een perfect resultaat.
Dynamisch balanceren: Balanceren in één of twee vlakken volgens de ISO 1940-1 standaard is snel en betrouwbaar. Een initiële
trillingsmeting toont duidelijk de aanwezigheid en de omvang
van onbalans aan. Stap voor stap, begeleidt Leonova Diamond
de gebruiker door de procedure. Hierbij worden alternatieven
voorgesteld voor het corrigeren van de onbalans. De berekeningen en resultaten worden opgeslagen in een rapportbestand
om uit te printen en voor verdere opvolging.
.

made to measure
Ingebouwde intelligentie en
industrieel ontwerp
Leonova Diamond is ontworpen voor gebruik onder
de meest extreme omgevingscondities. Zware industrieën zoals olieraffinaderijen, chemische fabrieken
en mijn- en offshore industrie zijn uitdagende
omgevingen. De robuustheid van Leonova Diamond
maakt het perfect voor gebruik in deze en andere
veeleisende industriële omstandigheden.
Van binnen en van buiten is Leonova Diamond
ontworpen voor een lange levensduur, door een
compromisloze keuze van de beste kwaliteitscomponenten. Dankzij de sterke, met rubber beklede behuizing, waar connectoren goed afgeschermd zijn en
elektronische componenten betrouwbaar en solide
zijn bevestigd, zal Leonova Diamond schokken en
impacts, extreme trilling of temperatuur, elektromagnetische velden en een val van 1 meter op beton
met gemak doorstaan.
Het robuuste en duurzame ontwerp voldoet aan de
IP65 beschermingsklasse en is geschikt voor veilig
gebruik in omgevingen waar stof, water, vocht, zout
of agressieve chemische stoffen een uitdaging vormen voor de levensduur van de apparatuur.
Om continu gebruik in veeleisende industriële omgevingen en hoge prestaties te kunnen garanderen,
hebben we Leonova Diamond zo duurzaam mogelijk
gemaakt.

4.3” TFT kleurenscherm
met automatische
achtergrond verlichting
Programmeerbare functie toetsen
Één-hand bediening, rechts of links
Geschikt voor alle IEPE trillingsopnemers
Carbon-fiber versterkte behuizing, IP65
Verwisselbare Li-Ion accu voor min.
16 uur normaal gebruik
RF transponder voor draadloze meetpunt
herkenning, lees- en schrijffunctie in
combinatie met CondID® RFID tags
Drop test 1 meter volgens IEC 60079-0
Gewicht ongeveer 800 g

Ex-versie beschikbaar

RFID meetpunt identificatie

Krachtige, verwisselbare batterij

Industriële ingangsconnectoren

3-kanaals simultaan trillingsmeting
Frequentie bereik DC tot 40 kHz
Dynamisch bereik >100 dB, 24 bit A/D
Max. 25600 lijnen FFT spectrum
Foutsymptoom herkenning voor spectrum analyse
Waterval, fase en real-time spectrum
Simultaan data recording tot 50 uur
Enveloping, true zoom, tijdsynchroon meten
Stroboscoop in- en uitgang voor rpm metingen
Stroom en spanning ingang, 0 –20 mA / 0 –10 V
Motorstroom analyse
Toerental meting 1– 120 000 rpm
Geheugen voor duizenden meetpunten
Stethoscoop functie, koptelefoon
Automatische opnemerlijn test
Stemopname voor gesproken
opmerkingen
Taalkeuze

BUILT TO LAST,
made to perform
Ontworpen om te presteren

Ontworpen voor gebruiksgemak

Leonova Diamond is een betrouwbare en zeer krachtige analyse tool, die voorziet in al uw conditiebewaking behoeften.
Het biedt een volledig en breed scala van geavanceerde meettechnieken, alsmede alle ondersteunende diagnostische en
troubleshooting mogelijkheden.

Een instrument is meer dan zijn functies. Leonova Diamond is
design en functionaliteit samen, en combineert handigheid met
uitstekende prestaties. Het uiterlijk van het instrument weerspiegelt het beoogde gebruik; ontworpen voor elke industrie.

Leonova Diamond gaat efficiënt en betrouwbaar om met verschillende machinekarakteristieken die gerelateerd zijn aan
de variabele bedrijfscondities. State-of-the-art digitale techniek en een doordacht software ontwerp maakt superieure
data-acquisitie en signaalverwerking mogelijk.
Opstarten gaat snel; het instrument is direct klaar om te meten
op het moment dat u het bent. Functies zoals het meten onder
bepaalde proces condities, HD order tracking en dynamische
alarmering leveren betrouwbare metingen en relevante alarmen
op. Voorgedefiniëerde en zelfgemaakte foutsymptomen worden automatisch berekend, geëvalueerd en in een trendgrafiek
weergegeven. De gegevensverwerking en conditie evaluatie
wordt in real time uitgevoerd. Meerdere metingen, maximaal
vijf, kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met een druk op de
knop. Conditie evaluatie in groen-geel-rood, alarmering, bijwerken van de historische gegevens en trendgrafieken worden
direct uitgevoerd in het instrument, tijdens het meten.

Het instrument wordt gekenmerkt door eenvoud en gebruiksgemak. Leonova Diamond heeft een licht en compact ontwerp,
waardoor een ergonomische één-hand greep mogelijk is. De
bediening van het instrument is geoptimaliseerd voor gebruikers die met handschoenen aan moeten werken.
De intuïtieve gebruikersinterface komt grotendeels overeen
met die van de Condmaster ® Ruby software. Programmeerbare
software functietoetsen maken het mogelijk om de bediening
naar eigen gebruikersvoorkeur aan te passen.
Het grote, hoge resolutie TFT-LCD kleurscherm biedt uitstekende zichtbaarheid in duisternis, alsmede in daglicht en onder buiten omstandigheden. De weergave op het scherm kan naar eigen inzicht worden ingericht door optimaal gebruik te maken
van de schermruimte, waardoor gelijktijdige presentatie van
meerdere onderdelen mogelijk is.
Alle input en output connectoren zijn zo geplaatst ten opzichte
van het display en het toetsenbord voor eenvoudige toegang en
optimale vrijheid om het instrument te bedienen.

Accessoires
In elke zin van het woord is Leonova Diamond een multifunctioneel instrument. Om het volledige potentieel te kunnen
benutten, is een ruime hoeveelheid aan optionele accessoires
beschikbaar.
Voor veilig transport en opslag wordt een duurzame draagkoffer
met schuim inzet geleverd. Een extra oplaadbare accu, spanningsadapter en acculader (100-240V of 12V) bieden maximale
flexibiliteit. Als meetrondes grote hoeveelheden gegevens genereren, kan het instrument worden uitgerust met extra geheugen.
Het assortiment aan accessoires omvat ook een laser toerenteller met IR temperatuursensor. Een hoofdtelefoon met
microfoon voor spraakopname van bevindingen en opmerkingen tijdens het uitvoeren van de meetronde, is ook leverbaar.
De uitgebreide range aan opnemers, transmitters en installatie accessoires voldoet aan de eisen voor een breed scala van
toepassingen, waaronder explosie gevaarlijke omgevingen of
niet toegankelijke ruimten. Beschikbaar in een verscheidenheid aan opties, is er een Schokpuls of versnellingsopnemer
voor elke behoefte. De geavanceerde LineLazer uitlijnset en
de intelligente CondID ® meetpunt identificatie geheugen
tags zijn nuttige aanvullingen.

Foutsymptoom van een buitenringschade (BPFO)

Grafisch overzicht

Kleuren spectrum overzicht

powerpacked software
for In-depth analysis
Condmaster ® Ruby
Het hart van een SPM conditiebewaking oplossing is de
krachtige Condmaster ® Ruby software, met ingebouwde
expertise die nodig is om de toestand van de machine te
evalueren. Condmaster Ruby ondersteunt alle draagbare SPM
instrumenten en online meetsystemen. De software is modulair en de systeemfunctionaliteit kan worden afgestemd op de
specifieke wensen van de klant.
Een integraal onderdeel van de software zijn de uitgebreide
lagercatalogus, smeermiddel gegevens, lagerlevensduur
berekeningen, SPM conditie evaluatie regels, ISO grenswaarden,
wiskundige modellen voor spectrum analyse, foutsymptoom detectie en nog veel meer. Condmaster Ruby beheert alle
onderhoudsactiviteiten, zoals tijdschema’s, meetrondes en werkorders. Bewaking op afstand is mogelijk via Condmaster WEB.
Optionele modules bieden ondersteuning voor alle meettechnieken, alsmede aanvullende functionaliteit, zoals:
• Kleuren spectrum overzicht voor een weergave van duizenden
FFT spectra over een langere periode in één diagram.
• Conditie Manager voor flexibele alarm configuratie waarbij
alarmgrenzen zich automatisch aanpassen aan de wisselende
bedrijfscondities van de machine op een bepaald moment.

• Alarmen op component of meetpunt niveau worden via
e-mail of SMS-bericht verzonden.
• Grafisch overzicht, waar machines en meetpunten naar
eigen voorkeur in mappen zijn gerangschikt. Foto’s van de
installatie of individuele machine kunnen gekoppeld worden en in de Leonova Diamond bij de meetopdracht getoond worden voor directe herkenning van het te meten
meetpunt.
• Trendgrafieken om veranderende bedrijfsomstandigheden
te herkennen. Metingen kunnen worden uitgemiddeld om
de analyse verder te vereenvoudigen en FFT spectra van
afzonderlijke meetpunten kunnen op verschillende manieren, bijvoorbeeld met bandalarmen, worden vergeleken.
Trending van foutsymptoom meetwaarden toont grafieken
van de geëvalueerde conditie in groen-geel-rood en vermindert de noodzaak om de FFT spectra en tijdsignalen
één voor één te analyseren.
• Instellen van persoonlijke voorkeuren in de Leonova
Diamond.

Spectrum

Trendgrafiek

Plant Performer™
- ondersteuning bij besluitvorming
Voor een duidelijk beeld van uw bedrijfsvoering en meer efficiënte besluitvorming kunnen met de Plant Performer module
in Condmaster Ruby statistische gegevens uit het systeem
worden gehaald.
Plant Performer maakt strategische analyses van de economische impact van onderhoud mogelijk. Het toont de omvang
van het conditiebewaking programma door het geven van een
statistisch overzicht van de machines die worden bewaakt. De
informatie wordt gepresenteerd in begrijpelijke taart- of staafdiagrammen.
Statistieken zijn zelf samen te stellen en kunnen database- of
machineconditie statistieken en Key Performance Indicators
omvatten, zoals:
• Algehele trillingsniveau voor een afdeling of bepaald
machinetype
• Contributieverlies dat te wijten is aan productiestilstand
• Bedrijfsconditie van alle elektrische motoren

Betalen voor prestaties

Conditiebewaking expertise

Conditiebewaking is een management strategie om een zeer
concurrerende industriële economie het hoofd te kunnen bieden. Na verloop van tijd zal conditiebewaking de onderhoudskosten drastisch verlagen en een significante invloed hebben
op de productiviteit. Maar conditiebewaking kost geld voor
apparatuur, opleiding en tijd. Met de flexibel te configureren
Leonova Diamond hebt u een vrije keuze van de voor u geschikte
instrument functies en hoe te betalen voor het gebruik ervan.

SPM Instrument werkt al meer dan veertig jaar aan het vergroten van de betrouwbaarheid van productie-installaties.
SPM biedt een compleet programma aan meettechnieken en
hoogwaardige producten voor conditiebewaking van industriële machines. Lagerconditie metingen en smeerfilm
analyse of geavanceerde trillingsanalyse - SPM heeft het allemaal in huis. Via een wereldwijd netwerk biedt SPM volledige
product lifecycle support inclusief service en kalibratie via de
SPM vertegenwoordiging bij u in de buurt.

Function & Use

Naast de geavanceerde meettechnieken omvat het leveringsprogramma van SPM een grote verscheidenheid aan producten als opnemers, transmitters, bekabeling tot draagbare
meetinstrumenten en online meetsystemen. Dit alles volledig
ondersteund door ons zelf ontwikkeld krachtig software platform, Condmaster Ruby.

Het platform is een datalogger die communiceert met Condmaster Ruby en geschikt voor handmatige gegevensinvoer. Het
modulaire ontwerp van de software voorziet in de aankoop van
afzonderlijke functies in pakketten of één voor één. Upgrades
worden eenvoudig uitgevoerd via een updatebestand.
De aankoop van credits in plaats van onbeperkt gebruik zet het
merendeel van de investering om in operationele kosten. Platform functies zijn altijd gratis, terwijl elke conditiemeting een
paar credits kost, afhankelijk van de meettechniek. Leonova Diamond houdt de stand bij, geeft twee waarschuwingen voordat
de tank laag is, en schakelt vervolgens over op de reservetank.

De sleutel tot het bereiken van uw onderhoudsdoelstellingen
is opleiding. De mogelijkheid om correct te meten, te evalueren en beslissingen te nemen is cruciaal voor succesvol onderhoud. Het ‘SPM Academy’ trainingsinstituut biedt gestandaardiseerde cursussen en op maat gemaakte opleidingen
aan voor alle niveaus van uw personeel dat betrokken is bij
conditiebewaking. Vraag ons eerst, wij zetten uw onderhoudsproblemen om in mogelijkheden.
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Full flexibility and
modular functionality

the expert
choice for every
industry

