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4.3” Layar warna TFT  
dengan back light otomatis

Function keys yang dapat diprogram

Pengoperasian dengan satu tangan, 
kana atau kiri

Menerima IEPE tranduscer  
standar vibrasi

Carbon-fiber-reinforced enclosure, IP65

Li-Ion battery pack untuk penggunaan  
normal min. 16 jam yang dapat diganti

RF transponder untuk identifikasi titik ukur 
bebas kontak, fungsi membaca dan menulis  

yang terhubung dengan CondID® memory tags

Drop test 1 meter sesuai IEC 60079-0

Berat kurang lebih 800 g

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 

Download ribuan titik pengukuran

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

Analisa Motor current 

Pengukuran kecepatan 1– 120 000 rpm

Fungsi stethoscope, earphones

Automatic transducer line test

Merekam suara dari komentar pengguna

Pilihan Bahasa

Tersedia Versi Ex 

CONDITION MONITORING AS 
YOU HAVE NEVER SEEN IT

Spektrum dengan gear symptomBand alarms dalam spektrum SPM HD Pengukuran vibrasi Tri-axial  
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BEARING MONITORING DENGAN SPM HD®

SPM HD adalah pencapaian terbaru dalam teknologi con-

dition monitoring dan sebuah terobosan solusi untuk 

masalah yang melibatkan pengukuran kondisi pada mesin 

berkecepatan rendah.

Metode yang dipakai adalah evolusi yang telah dipatenkan 

dari metode True SPM® yang terkenal dan dapat diandalkan, 

umum dikenal sebagai metode terbaik untuk mengukur kondi-

si bearing pada mesin berputar. Membutuhkan sedikit input 

data, metode ini mengukur sinyal dari bantalan gelinding 

dan secara langsung mengevaluasi condition secara intuitif  

dengan kode kondisi hijau – kuning – merah.

Dimana metode lainnya yang telah ada gagal, SPM HD 

mendeteksi kondisi bearing yang memburuk dan kegaga-

lan/cacat yang baru terjadi dengan akurasi yang menge-

sankan dan prewarning times yang luar biasa. Merupakan 

pasangan yang sempurna untuk analisa vibrasi, SPM HD  

dapat digunakan dengan sukses pada semua tipe mesin 

yang mempergunakan  dengan bantalan gelinding.

ANALISA VIBRASI KINERJA TINGGI
Leonova Diamond® menampilkan menyediakan spektrum 

yang sangat tajam bahkan disaat sinyal lemah dan kandungan 

energinya rendah. Kebutuhan untuk gain adjustment telah  

ditiadakan, sehingga memberikan rasio signal-to-noise yang 

sangat baik; kelebihan yang menguntungkanb dimana sinyal 

lemah dapat dihadirkan dianta sinyal – sinyal yang lebih kuat, 

seperti di dalam gear box.

Instrumen ini menawarkan fungsi order tracking yang ter-

depan dan inovatif. Berkat rekayasa yang sangat berhati 

– hati dan penggunaan digital teknologi yang optimal,  

Kecanggihan Order Tracking HD yang kuat memungkinkan 

pengukuran yang lebih presisi tepat dan spektrum yang  

lebih detail dari sebelumnya.

Teknik pengukuran EVAM® menyediakan model evaluasi 

pra-program untuk parameter waktu dan parameter frek-

uensi domain. Proses pengukuran data, perhitungan gejala 

kegagalan/cacat/kerusakan mesin dan tren semua dapat 

diselesaikan dengan instrumen/alat ini.

71
95

2 
A

E
 ©

 S
P

M
 In

st
ru

m
e

n
t 

A
B

 2
01

2 
 


