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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.

ˇ
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Jedinecná
úcinnost
monitoringu stroju˚
Technologie ruku v ruce
s jednoduchostí

Přenosná produktivita
a účinnost

Je jedno, v jakém průmyslu pracujete nebo jaké zařízení
provozujete, zda jednoduché či složité, pro optimalizaci
údržby vyžaduje vaše výrobní prostředí znalosti a
vědomosti.

Leonova Diamond © je přenosný přístroj pro měření stavu
strojů v drsném průmyslovém prostředí. Tento odolný a
přesto sofistikovaný přístroj přináší do vašeho programu
monitoringu strojů výkonnou analýzu a schopnosti řešit
problémy. Kdekoliv je prioritou účinnost měření, Leonova
Diamond je perfektní volbou, která poskytuje mocnou
kombinaci prověřených metod pro jakoukoliv situaci – vše
v jednom přístroji.

Condition monitoring od SPM je unikátně jednoduchý, jak v
tréninku, tak i v praxi. Naše vysoce pokročilé měřící metody
jsou optimalizované pro snadné a hladké pochopení. Rychle
poskytnou vašemu oddělení údržby potřebné informace a
umožní racionální správu velkého množství rutinních měření.
Okamžité vyhodnocení měření přímo na místě, to je rovněž
typická vlastnost všech SPM měřících přístrojů.
Patentovaná a oceněná měřící technika SPM HD ® rozšiřuje
potenciál condition monitoringu na více strojů, než kdykoliv předtím. Produktivita údržby se zvyšuje, osvětlují se
problémy strojů, které není možno monitorovat tradičními
technikami vibrační analýzy.

Leonova Diamond je nejnovějším důkazem našeho
závazku vyvíjet prvotřídní produkty pro monitoring strojů
pro ziskovou údržbu. Na základě zkušeností našich
zákazníků po celém světě jsme vyvinuli přístroj, který
nabízí dlouhou životnost v těch nejtvrdších a nejnáročnějších podmínkách.
Pro použití v prostředí s nebezpečím v ýbuchu je k dispozici jiskrově bezpečná verze.

Okno měřícího bodu s fotografií

SPM HD – Výsledek měření

BPFO symptom ve spektru SPM HD

Graf trendu s historií

Pásmové alarmy ve spektru SPM HD

Hlasov ý záznam poznámky

Monitoring ložisek jaký
jste doposud nepoznali
Monitoring ložisek
s SPM HD ®

Monitoring ultrapomaloběžných
ložisek

SPM HD je novinka v technologii monitoringu strojů a průlomové řešení problémů zahrnujících monitoring ložisek pomaloběžných strojů. Tato patentovaná metoda se vyvinula z dobře
známé a spolehlivé metody True SPM ®, která je obecně považována za nejlepší metodu pro měření stavu ložisek rotačních strojů.

Předčasné vady ložisek s nízkou rotační rychlostí jsou notorickým problémem. Speciální požadavky spojené s měřením při
nízkých otáčkách byly za hranicemi možností zavedených
monitorovacích metod - až do nynějška.

Původní metoda rázov ých pulsů byla v y vinuta speciálně
pro monitoring stavu valiv ých ložisek. Metoda je charakteristická jednoduchým použitím a jejím v ýstupem je srozumitelná a spolehlivá informace o mechanickém stavu
ložiska a jeho mazání. Vyžaduje pouze základní vstupní
informace a po změření signálu valivého ložiska okamžitě
ohodnotí jeho stav intuitivním kódem zelená – žlutá – červená. Metoda SPM HD je rovněž v ysoce efektivní při
detekování signálů z převodovek, jejichž příčinou je
například poškození zubů.
Tam, kde zavedené metody selhávají, detekuje SPM HD zhoršující se stav ložiska a počáteční vady s impozantní přesností a výjimečnou dobou varování. Jako perfektní společník vibrační
analýzy může být SPM HD úspěšně použita pro všechny typy
strojů s valivými ložisky.

SPM HD je nedostižná ve své schopnosti měřit v rozsahu
r ychlostí 1 – 20000 ot/min. Pokročilý digitální algoritmus
poskytuje velmi vysokou dynamiku, což umožňuje rozlišení
sledovaného signálu od šumu na pozadí. Signál je zachycen
a vyčištěn, což ve výsledku umožňuje jasný pohled na stav
stroje.
Výsledky měření jsou prezentovány v detailech jako nikdy
před tím a dávají křišťálově čistý obrázek stavu ložiska.
Spektrum a časový signál ostré jak žiletka pozvedávají RCA
analýzu kořenových příčin na novou úroveň pochopení. Na
základě měření a širokých znalostí lze snadno optimalizovat
mazání ložisek a tím významně prodloužit jejich životnost.
Rozšíření rozsahu prediktivní údržby o monitoring strojů s nízkou rychlostí znamená, že SPM HD je vše, co pro monitoring
ložisek potřebujete.

SPM HD – Analýza časového signálu

Měření r ychlosti

Sledování pořadí ve
vysokém rozlišení
Leonova Diamond nabízí pokročilou a inovativní funkci sledování pořadí (otáčkové frekvence). Díky pečlivému návrhu a optimálnímu využití digitální technologie je k dispozici silný nástroj HD Sledování pořadí, který umožňuje přesné měření a
mnohem detailnější spektra než kdykoliv předtím.
Patentově chráněný algoritmus sledování pořadí umožňuje při měření rázových pulsů a vibrací na strojích s proměnnou rychlostí velmi přesně sledovat změny v rychlosti stroje v průběhu získávání dat.
Vzorkovací rychlost je automaticky a spojitě nastavena dle okamžité rychlosti, což ve výsledku poskytuje úžasně čistá spektra bez
problémů s jeho rozmazáním. Detailní analýza ložisek a vibrací je
tak nyní možná na většině komplexních průmyslových aplikací.
Sledování pořadí lze aplikovat na velmi širokém rozsahu rotační
rychlosti, od jednotek až po tisíce otáček za minutu. Unikátní algoritmus sledování pořadí interpoluje rychlost s mimořádnou
přesností, a to i když je rychlost velmi proměnná.
Pro měření rotační rychlosti je možné použít tachometr, stroboskop, NPN a PNP indukční snímače nebo Keyphasor ®. Výstupní
signál přístroje může rovněž řídit stroboskop.

Tří– osové vibrační měření

Spektrum se symptomem převodu

EVAM – v yhodnocení trendu

Spektrum převodovky s postranními pásmy

Dynamické vyvažování, v jedné a dvou rovinách

Analýza Orbit

ˇ
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Prvotrídní
vibracní
analýza
Vysoce výkonná vibrační analýza

Pokročilé a užitečné funkce

Leonova Diamond nabízí vysoce sofistikované vibrační měření. Přístroj generuje spektra ostrá jak žiletka, i když je měřený
signál slabý s nízkou energií. Potřeba nastavování zisku byla
při návrhu odstraněna, čímž byl získán excelentní odstup signál/šum; rozhodující výhoda v situacích, kdy je třeba sledovat
slabý signál na pozadí silnějších signálů, jako u převodovek.

U strojů pracujících s proměnnou r ychlostí poskytuje vibrační analýza s HD sledováním pořadí spolehlivé údaje a křišťálově čisté výsledky, i když se rotační r ychlost během měření
významně mění.

Monitoring mohutnosti vibrací diagnostikuje všeobecný stav
stroje. Leonova Diamond měří v kmitočtovém rozsahu 0-40
kHz rychlost, zrychlení a výchylku vibrací v souladu s nejnovějším ISO 10816 standardem. Kromě efektivní hodnoty vibrací zobrazuje přístroj FFT spektrum, ve kterém je možné
snadno identifikovat symptomy nevývahy, nesouososti či
strukturální slabosti. Rovněž je k dispozici obálka s pásmovou
a horní propustí.
Měřící technika EVAM ® poskytuje předprogramované vyhodnocovací modely pro parametry jak v časové, tak kmitočtové ose.
FFT analýza nabízí spektrum s rozlišením 25600 čar s funkcí True
zoom. Zpracování měřených dat, výpočet poruchových symptomů stroje i trendování, vše je prováděno přímo v přístroji.

Široký kmitočtový rozsah pokrývá stejnosměrné signály až po
40 kHz a umožňuje měření tam, kde absolutní poloha je důležitá, typicky při sledování polohy hřídele. Na strojích s kluznými ložisky může Leonova Diamond měřit jak dynamický
pohyb, tak i pohyb osy hřídele.
Simultánní měření na třech kanálech umožňuje použití tří-osových snímačů a více-osové vibrační měření, což rovněž zkracuje dlouhé měřící pochůzky na minimum.
Schopnost pracovat se zápornými signály umožňuje přímé
měření např. na výstupech monitorovacích systémů, bez
potřeby dalších zařízení.
Leonova Diamond poskytuje maximální hodnotu, výkon a kontrolu, je to perfektní nástroj pro pokročilou vibrační analýzu.

Laserové ustavování hřídelí

Měření Náběh/Doběh

Techniky korektivní údržby
Odstranění kořenových příčin je skutečná preventivní údržba.
Špatně ustavený a vyvážený stroj plýtvá energií a rychleji se
opotřebuje. Leonova diamond nabízí sofistikované nástroje pro
RCA analýzu kořenových příčin a korektivní údržbu.
Strukturální rezonance: Měření náběh/doběh a úderový test
ukáže charakteristické vibrace strojních základů, rezonanční
kmitočty a reakci při kritických otáčkách.
Ustavování hřídelí: Pro laserové ustavení horizontálních a vertikálních strojů je k dispozici sada LineLazer. Pouze jedním kabelem se
připojí k přístroji Leonova Diamond a grafické prostředí provede
uživatele procedurou ustavení k perfektnímu výsledku.
Dynamické vyvažování: Provozní vyvažování rotorů v jedné a
dvou rovinách dle standardu ISO 1940-1 je rychlé a spolehlivé.
Úvodní vibrační měření jasně ukáže existenci a rozsah nevývahy. Krok za krokem Leonova diamond provede uživatele procedurou vyvažování a nabídne řadu alternativ korekce nevývahy.
Po ověření výsledku je generována závěrečná zpráva pro tisk a
dokumentaci.
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Stvorena
k merení
Vestavěná inteligence a
odolná konstrukce
Leonova Diamond je navržena tak, aby odolala náročnému prostředí. Těžký průmysl jako rafinerie, chemická výroba, těžební průmysl či námořní doprava, to je
skutečný test odolnosti. Odolnost proti těmto vlivům
Leonovu Diamond předurčuje k nasazení v těchto a
dalších odvětvích průmyslu.
Uvnitř i vně, Leonova Diamond je navr žena tak, aby
obstála. Její tr vanlivost a robustnost jsou výsledkem našeho nekompromisního v ýběru pr votřídních
komponent. Díky vysoce pevné a pogumované skříni, kde jsou konektor y dobře chráněny a elektronické části spolehlivě a bezpečně připojeny, odolá
Leonova Diamond rázům a úderům, extrémním
vibracím či teplotám, elektromagnetickému poli a
pádu z 1 metru na beton.
Ale robustní a odolný návrh jde dál. Přístroj je hodnocen IP65 pro bezpečné použití v prachu, vodě, vlhkosti,
soli nebo tam, kde mohou agresivní chemické látky
představovat test životnosti přístroje.
Abychom zajistili trvalý provoz v hrubých průmyslových
podmínkách a poskytli vám špičkovou výkonnost,
trvanlivost a spolehlivost, vyrobili jsme Leonovu
Diamond tak odolnou, jak nyní přichází.

4.3” TFT barevný displej
s automatickým podsvícení
Programovatelná funkční tlačítka
Ovládání jednou rukou,
pravou nebo levou
Používá IEPE standard vibračních snímačů
Skříň přístroje zpevněná
uhlíkovými vlákny, IP65
Výměnný Li-Ion akumulátor pro
min. 16 hodin normální práce
RF transpondér pro bezkontaktní identifikaci
měřících bodů, funkce čtení/zápis do
paměťových štítků CondID®
Test pádem z 1 metru dle IEC 60079-0
Hmotnost cca 800 g

Ex verze k dispozici

RFID identifikace měřícího bodu

Výkonný akumulátor - výměnný

Rozhranní pro průmyslové prostředí

Tří kanálová simultánní vibrační měření
Kmitočtový rozsah 0(DC) až 40 kHz
Dynamický rozsah >100 dB, 24 bit AD
Až 25 600 čar FFT spektrum
Předvolené chybové symptomy pro spektrální analýzu
Vodopádový graf, fáze a spektrum v reálném čase
Simultánní záznam až 50 hodin
Obálka, true zoom, časově synchronní měření
Vstup/výstup pro stroboskop pro měření otáček
Proudový a napěťový vstup, 0-20 mA / 0–10 V
Analýza napájecího proudu elektromotorů
Měření rychlosti 1–120 000 ot/min
Uložení tisíců měřících bodů
Funkce stetoskopu, sluchátka
Automatický test kabelu snímače
Hlasový záznam poznámek
Volba jazyka

Postavena pro výdrž,
vyrobena pro výkon
Navržena pro výkonnost

Projektována pro snadné použití

Leonova Diamond je spolehlivý analytický nástroj s vysokým
potenciálem, určený pro všechny vaše potřeby v oblasti
diagnostiky strojů. Nabízí úplný a široký rozsah sofistikovaných měřících technik, podpůrných diagnostických metod a
nástrojů pro řešení problémů.

Nástroj je víc než jen jeho funkce. Leonova Diamond nabízí design a funkčnost pracující společně, kombinuje ovladatelnost s
excelentním výkonem. Je navržena pro těžký průmysl, vzhled
přístroje reflektuje jeho zamýšlené použití.

Leonova Diamond účinně a spolehlivě zpracuje rozdílné strojní charakteristiky a měnící se provozní podmínky. Moderní
digitální technika a pečlivý návrh software umožňuje perfektní
sběr a zpracování dat.
Start je rychlý; přístroj je připraven k měření během okamžiku.
Vlastnosti, jako podmínková měření, kontinuální sledování
pořadí či dynamické alarmové hranice poskytují ostré spektrum, spolehlivé hodnoty a relevantní alarmy. Přednastavené či
uživatelem definované chybové symptomy jsou automaticky
vypočteny, vyhodnoceny a trendovány v čase. Veškeré zpracování a vyhodnocení podmínek je prováděno v reálném
čase. Vícenásobná nastavení měření mohou být vykonány
stiskem jednoho tlačítka. Současně může být měřeno až pět
různých parametrů. Okamžité vyhodnocené stavu zelená –
žlutá – červená, vygenerování alarmu, historická data a trendy
– vše je k dispozici přímo v přístroji, přímo na místě měření.

Přístroj charakterizuje jednoduché a snadné použití. Leonova Diamond má lehký a kompaktní design umožňující
ergonomické uchopení jednou rukou. Rozložení klávesnice
je optimalizováno tak, aby uživateli umožnilo ovládání v
ochranných rukavicích.
Intuitivní uživatelské rozhraní se blíží logice ovládání programu Condmaster ® Ruby. Programovatelná funkční tlačítka
umožňují přizpůsobit navigaci preferencím uživatele.
Velký TFT-LCD displej s vysokým rozlišením poskytuje excelentní viditelnost jak ve tmě, tak i za denního světla a ve venkovních podmínkách. Přístroj podporuje rozdělení obrazovky
a využití její plochy k současné prezentaci více informací.
Všechny vstupní a výstupní konektory jsou umístěny mimo
displej a klávesnici tak, aby maximálně umožňovaly neomezenou práci s přístrojem.

Příslušenství a doplňkové vybavení
V jakémkoliv smyslu řečeno, Leonova Diamond je víceúčelový
přístroj. Pro využití jeho plného potenciálu je k dispozici
ucelená řada volitelného příslušenství.
Pro bezpečnou dopravu a uložení slouží trvanlivý přenosný kufr s
pěnovou vložkou. Náhradní vyměnitelný akumulátor, síťový adaptér a nabíječka (100–240V nebo 12V) nabízí maximální pružnost
při napájení. Pokud měřící pochůzka produkuje velké množství
dat, může být přístroj doplněn o další paměť.
Mezi příslušenstvím přístroje rovněž naleznete laserový
tachometr s IR teplotním snímačem. Pomocí náhlavních sluchátek s mikrofonem můžete k měřícím bodům zaznamenávat
hlasové poznámky.
Velká škála snímačů, vysílačů a instalačního příslušenství splní
požadavky pro široký rozsah aplikací, a to včetně instalací v drsném prostředí či v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo třeba
v omezeném prostoru. V různých variantách naleznete snímač
rázových pulsů nebo vibrační snímač pro každou potřebu. Sada
pro ustavení souososti LineLazer a inteligentní identifikátor měřícího bodu CondID ® mohou být dalšími užitečnými doplňky.

Přiřazení symptomu

Grafický přehled

Barevné přehledové spektrum

Výkonný software pro
detailní analýzu
Condmaster ® Ruby
V srdci condition monitoringu SPM je výkonný software Condmaster ® Ruby obsahující expertní znalosti potřebné k hodnocení stavu stroje.
Condmaster Ruby shromažďuje a uchovává výsledky měření dodané ze všech ručních a on-line měřících přístrojů SPM pro vyhodnocení a prezentaci. Systém je modulární a jeho funkčnost
může být ušita na míru dle specifických potřeb zákazníka.
Nedílnou součástí software je kompletní ložiskový katalog,
údaje o mazadlech, výpočet životnosti ložisek, pravidla pro
hodnocení stavu ložisek dle SPM, vibrační ISO limity, matematické modely pro spektrální analýzu a hledání chybových
symptomů a mnoho dalších. Condmaster Ruby provádí administraci všech aktivit údržby jako jsou časové plánování,
měřící pochůzky a objednávky práce. Pomocí modulu CondmasterWEB je k dispozici vzdálený přístup.

• Manažer podmínek pro konfiguraci flexibilních alarmů,
přičemž alarmové hranice jsou automaticky přizpůsobeny
podmínkám, za kter ých je stroj provozován v daném čase.
• Alarmy stroje nebo měřícího bodu zaslané uživateli přes
e-mail nebo SMS zprávou.
• Grafický přehled, kde lze složky se stroji a měřícími body
aranžovat dle vlastních preferencí. Lze připojit fotografii
závodu nebo jednotlivého stroje a tu poslat do Leonovy
Diamond pro snazší rozpoznání monitorovaného stroje.

Volitelné moduly poskytují podporu pro všechny měřící techniky podobně jako přídavné funkce, jako:

• Trendy, usnadňují sledování změny provozních podmínek.
Měřené hodnoty mohou být průměrovány pro další zjednodušenou analýzu a spektra z jednotlivých měřících bodů
mohou být porovnávány několika způsoby, např. pomocí
pásmových alarmů. Trendování hodnot chybových symptomů poskytuje graf vyhodnocených podmínek a zkracuje čas potřebný pro studium spekter a časových signálů.

• Barevné přehledové spektrum pro přehled o historii tisíců
spekter nasbíraných za dlouhou dobu.

• Osobní nastavení pro Leonova Diamond.

Spektrum

Graf trendu

Plant Performer™
Pro jasný přehled o vašem zařízení a účinnější rozhodování lze
statistické údaje použít ze systému pomocí modulu Plant
Performer.
Plant Performer umožňuje strategickou analýzu ekonomického
dopadu údržby. Vizualizuje rozsah programu monitoringu strojů, poskytuje statistický přehled o monitorovaném zařízení.
Informace jsou prezentovány pomocí jednoduchých výsečových nebo sloupcových grafů.
Statistické úlohy lze definovat uživatelem a mohou obsahovat
databázové nebo statistické a technické klíčové ukazatele výkonnosti KPI, jako např.:
• Celkové vibrace pro zvolené oddělení nebo typ strojů
• Ztráta výnosů zapříčiněná odstávkou výroby
• Provozní stav všech elektromotorů

Plaťte za výkon

odbornost: Condition monitoring

Condition monitoring je strategie řízení s vysoce konkurenční průmyslovou ekonomikou. Postupně condition
monitoring dramaticky sníží náklady na údržbu a má zásadní vliv na produktivitu. Ale condition monitoring stojí
peníze na zařízení, trénink a práci. S postupně rozšiřitelným přístrojem Leonova Diamond máte vždy možnost volby, jaké funkce použijte a jak za jejich použití zaplatíte.

SPM Instrument buduje řešení pro spolehlivost více jak
čtyřicet let. Jako poskytovatel celkového řešení nabízí
SPM kompletní řadu měřících technik a vysoce výkonné
výrobky pro monitoring stavu průmyslových strojů. Měření stavu ložisek a analýza mazání nebo vyspělá vibrační
analýza, SPM pokr ývá vše. Pomocí celosvětové sítě
poskytuje SPM plnou podporu včetně základního ser visu
a kalibrace u vašeho nejbližšího SPM zástupce.

function and use
Základní přístroj – platform je datalogger komunikující s
Condmaster Ruby a ručním vkládáním dat. Modulární design programu umožňuje nákup individuálních funkcí v balíčkách nebo jedné po druhé. Doplnění dalších funkcí probíhá
jednoduše načtením datového souboru do přístroje.
Nákup „měřících kreditů“ namísto neomezeného použití
umožní převést většinu investičních nákladů do nákladů
provozních. Platformové funkce jsou vždy zdarma, použití
funkcí pro měření stavu spotřebuje vždy několik kreditů, v
závislosti na použité metodě. Leonova Diamond udržuje
informaci o stavu kreditů, generuje dvě varování při nízkém
stavu a poté přepne na rezervu.

Vedle pokročilých měřících technik pokr ývá výrobní řada
SPM vše od snímačů, vysílačů a kabelů až po přenosné
přístroje a online monitorovací systémy řízené vlastním
software, Condmaster Ruby.
Klíčem k dosažení cílů údržby je trénink. Způsobilost
správně měřit, vyhodnotit a přijmout rozhodnutí je stěžejní pro úspěšnou údržbu. Tréninkový systém SPM Academy nabízí standardizované kursy a uživatelské tréninky
pro všechny úrovně uživatelů zapojených do condition
monitoringu.
Zeptejte se nás. Obrátíme vaše problémy údržby v
možnosti.
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