P O R TA B L E E F F I C I E N C Y

condition
monitoring in a
league of its own

em·er·ald

\’em(ə)rəld\

Member of the beryll family of minerals and the most famous and valuable green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.

unikt effektiv
tillståndskontroll
avancerad Teknik möTer enkelheT

PrOdukTiviTeT Och eFFekTiviTeT

För optimering av underhållsrutiner krävs kunskap och
förståelse om produktionsmiljö och processer, oavsett
bransch eller maskinutrustning och oavsett om den är enkel
eller komplex.

leonova emerald ® är ett portabelt instrument för industriell tillståndskontroll. det är det ultimata verktyget för
underhållsingenjörer och -tekniker, idealiskt för daglig
användning i tuffa miljöer. leonova emerald förenklar
hanteringen av omfattande mätronder och stora mängder
mätdata. instrumentet erbjuder ett flertal möjligheter att
snabba upp mätprocessen och effektivisera användningen.
avsedd för rutinmätningar och felsökning har denna
avancerade, mångsidiga och slitstarka datalogger kapacitet
att optimera underhållet.

Tillståndskontroll på SPms sätt är unikt enkelt. våra mycket
avancerade mätmetoder, optimerade för snabb och
problemfri inlärning, gör snabbt din underhållsavdelning
produktiv och möjliggör rationell hantering av stora
mängder rutinmätningar. Omedelbar konditionsutvärdering
på plats är också kännetecknande för all mätutrustning
från SPm.
med den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPm hd®
kan tillståndskontroll tillämpas på fler maskintyper än
någonsin tidigare. metoden identifierar underhållsproblem
som tidigare varit omöjliga att bevaka med traditionell
vibrationsmätning och kan därmed öka underhållseffektiviteten betydligt.

instrumentet tillhandahåller tillförlitlig och konkret information om maskinkondition och möjliggör därmed optimal
planering av underhåll och reparationer. med avancerad
teknik och robust design levererar leonova emerald många
års pålitlig tjänst under de tuffaste och mest krävande
omständigheter. instrumentet finns också i ex-version för
användning i potentiellt explosiva miljöer.

Stora mätronder utförs snabbt
och effektiv t

Tidssignal från mätning med
SPM HD

SPM HD-spektrum med band
för trendning

Vibrationsspektrum från EVAMmätning

konditionsmätning
för alla behov
lagermäTning med SPm hd ®

mäTning På ulTralåga varv

SPm hd är en ny och banbrytande lösning på problemen gällande konditionsmätning på långsamtroterande utrustning.

med förmågan att mäta i varvtalsområdet 1-20.000 varv är
SPm hd en oöverträffad mätmetod. avancerade digitala
algoritmer ger mycket hög mätdynamik som gör det möjligt
att särskilja den relevanta signalen från bakgrundsbrus.
Signalen fångas upp och förstärks vilket resulterar i en tydlig,
störningsfri bild av maskinkonditionen.

metoden är en patenterad vidareutveckling av den välkända
och tillförlitliga Stötpulsmetoden (True SPm ®), utvecklad
särskilt för tillståndskontroll på rullningslager och allmänt
betraktad som den bästa metoden för lagermätning på
maskiner med roterande delar. den nya mätmetoden SPm hd
kännetecknas av användarvänlighet och omedelbar presentation av lättförståelig, tillförlitlig information om lagrets
mekaniska kondition och smörjstatus. mycket lite indata krävs
för metoden, som mäter signaler från rullningslager och
omgående utvärderar konditionen på en intuitiv skala i grönt
- gult - rött. SPm hd är dessutom mycket effektiv för att upptäcka kuggingrepp, exempelvis orsakade av skadade kuggar.
där etablerade metoder inte fungerar upptäcker SPm hd
försämrad lagerkondition och begynnande skador med
imponerande noggrannhet och exceptionella för varningstider. SPm hd kan användas framgångsrik t på alla typer av
maskiner med rullningslager och är et t per fek t komplement
till vibrationsanalys.

mätresultaten presenteras med unik detaljrikedom och ger en
kristallklar överblick av lagerkonditionen. knivskarpa spektrum och tidssignaler tar analys av en skadas grundorsaker till
helt nya nivåer. med utgångspunkt från mätningar och ökande
kunskaper kan smörjrutinerna enkelt optimeras och därmed
kan lagrens livslängd ökas betydligt.
leonova emerald erbjuder avancerad och innovativ Order
Tracking. vid stötpuls- och vibrationsanalys på maskiner med
variabelt varvtal följer de sofistikerade och patentsökta hd
Order Tracking-algoritmerna mycket noggrant de varvtalsvariationer som äger rum under mätningens gång. mer exakta
mätningar och mer detaljerade spektrum än någonsin tidigare gör djupgående lager- och vibrationsanalys möjlig även
på de mest komplexa industriella applikationer.

Varv talsmätning och High
Definition Order Tracking

Dynamisk balansering i ett
plan enligt ISO 1940 -1

FörSTklaSSig vibraTiOnSanalyS
leonova emerald erbjuder ytterst sofistikerad vibrationsmätning, där spektrum är knivskarpa även när signalerna är svaga
och energiinnehållet lågt. instrumentets utomordentliga signalbrusförhållande ger avgörande fördelar där svaga signaler förekommer parallellt med starkare, som till exempel i växellådor.
genom mätning av vibrationsnivå diagnostiseras generell
maskinkondition. leonova emerald mäter vibrationshastighet,
acceleration och displacement i frekvensområdet 0 - 20 khz
i enlighet med senaste iSO 10816-standard. Förutom rmS-värdet
visar instrumentet också ett FFT-spektrum där symptom på obalans, uppriktningsfel och strukturella svagheter enkelt identifieras. enveloping med band- och högpassfilter kan väljas.
mätmetoden evam ® tillhandahåller förprogrammerade utvärderingsmodeller för parametrar i tids- och frekvensdomänen.
FFT-analys ger spek trum med 1280 0 linjer och true zoom.
databehandling, beräkning av felsymptom och trendning sker
direk t i instrumentet.
rotorbalansering på fältet enligt iSO 1940-1 går snabbt och är
tillförlitligt. användaren guidas genom proceduren steg för steg,
och alternativ för korrigering av obalansen ges automatiskt.

multifunktionell
och slitstark
TillSTåndSkOnTrOll när
den är SOm bäST
leonova emerald är fullmatad med praktiska och användbara funktioner. För underhållstekniker och ingenjörer
ger det flexibilitet att konfigurera instrumentet till att
passa såväl omgivningens krav som individuella önskemål.
instrumentet erbjuder ett flertal möjligheter att snabba
upp mätprocessen och effektivisera användningen.
möjligheten att kombinera många mätmetoder i ett och
samma mätuppdrag är både kostnads- och tidseffektivt.
mätronder organiseras smidigt och det mycket stora
minnet lagrar tusentals mätresultat för utvärdering,
trendning och analys.
leonova emerald har designats för hållbarhet inifrån
och ut. dess slitstyrka och stabilitet kan tillskrivas ett
kompromisslöst val av komponenter av högsta kvalitet.
Tack vare ett tåligt, gummerat hölje med väl skyddade
kontakter och säkert monterade elektroniska komponenter tål leonova emerald både stötar och slag, kraftiga
vibrationer, höga temperaturer och elektromagnetiska
fält. instrumentet är också falltestat från 1 meter. med
sin förmåga att stå emot slitage är leonova emerald
perfekt för krävande industriella miljöer.

3.5” TFT-lcd färgskärm
med bakgrundsbelysning
Programmerbara funktionsknappar
hanteras med en hand,
höger eller vänster
Fungerar med vibrationsgivare
av iePe- standard
kolfiberförstärkt hölje, iP65
utbytbart li-ion batteripack för
18 tim normal användning
rF-transponder för beröringsfri identifikation
av mätpunkter, läs- och skrivfunktioner
®

i samband med användning av condid -brickor
Falltestat 1 meter i enlighet med iec 60079-0
vikt 860 g

Finns också i ex version

mätpunktsidentifiering via rFid

kraftfullt batteripack – utbytbart

anslutningar för tuffa industriella miljöer

Frekvensområde dc till 20 khz
dynamiskt omfång upp till 120 db, 24 bits ad
FFT-spektrum med upp till 12800 linjer
Fördefinierade felsymptom för spektrumanalys
vattenfalls-, fas- och realtidsspektrum
kontinuerlig mätning i upp till 50 timmar
enveloping, true zoom, tidssynkron mätning
Stroboskop-ingång/utgång för varvtalsmätning
analys av motorström
varvtalsmätning 1 – 120.000 rpm
nedladdning av tusentals mätpunkter
Stetoskopfunktion, hörlurar
automatiskt test av givarledning
röstinspelning av kommentarer
Språkval

maximal användbarhet
och Prestanda
kOnSTruerad För PreSTanda

deSignad För användarvänligheT

leonova emerald är ett pålitligt och kraftfullt analysverktyg
för alla dina behov inom tillståndskontroll. instrumentet
erbjuder ett komplett och omfattande utbud av avancerade
mätmetoder och funktioner för diagnostik och felsökning.

ett verktyg är mer än sina funktioner. i leonova emerald
kombineras design och funktionalitet till ett praktiskt instrument med hög prestanda. leonova emerald är konstruerat
för användning i tung industri och det märks.

leonova emerald hanterar olika maskinegenskaper och varierande driftskondition på ett effektivt och tillförlitligt sätt. den
senaste digitala tekniken och omsorgsfull mjukvarudesign ger
överlägsen datainsamling och databearbetning.

enkelhet och användarvänlighet är utmärkande för instrumentet. leonova emerald har en lätt och kompakt design som
tillåter enhandsgrepp. knappsatsen är optimerad för att
kunna manövreras även med handskar på.

instrumentet är snabbstartat och redo för mätning inom några
sekunder. Funktioner som villkorsstyrd mätning, kontinuerlig
hd Order Tracking och dynamiska larmgränser ger tillförlitliga
mätningar och relevanta larm. generella och användardefinierade
felsymptom beräknas automatiskt samt utvärderas och trendas
över tid. all databearbetning och konditionsutvärdering
sker i realtid. Flera mätuppdrag kan utföras med en enda
knapptryckning. Omedelbar konditionsutvärdering i grönt gult - rött, generering av larm, historiska data och trender – allt
är tillgängligt direkt i instrumentet, på plats vid mätpunkten.

det intuitiva användargränssnittet motsvarar till stora delar
det i mjukvaran condmaster ® ruby. med programmerbara
funktionstangenter kan användaren enkelt anpassa instrumentnavigeringen.
den stora, högupplösta TFT-lcd färgskärmen erbjuder utmärkt
visibilitet såväl i mörker som i solljus och utomhus.
lättåtkomliga anslutningskontakter i framkanten ger maximal
frihet för användaren att sköta instrumentet.

Tillbehör Och kringuTruSTning
leonova emerald är ett multifunktionellt instrument i alla
bemärkelser. För utnyttjande av dess fulla potential finns ett
fullständigt sortiment av tillbehör och kringutrustning.
För säker transport och lagring finns en tålig väska med inredning
av skumplast. extra laddningsbara batteripack, batteriadapter
och batteriladdare (100 - 240 v eller 12 v) ger maximal flexibilitet.
i tillbehörssortimentet ingår även en lasertachometer med
ir-givare för beröringsfri temperaturmätning. För enkel röstinspelning av mätrondskommentarer finns ett headset med
mikrofon.
den omfattande serien av givare, transmittrar och installationstillbehör uppfyller behoven för många vitt skilda applikationer,
såsom tuffa och potentiellt explosiva miljöer eller trånga
utrymmen. i vårt stora utbud finns en stötpuls- eller vibrationsgivare för alla behov. de intelligenta id-brickorna condid ® för
beröringsfri mätpunktsidentifiering är ett användbart komplement till instrumentet.

Trendgraf

Grafisk översikt

Coloured Spectrum Overview

cOndmaSTer ® ruby
hjärtat i SPms lösningar för tillståndskontroll är den kraftfulla
mjukvaran condmaster ® ruby, som innehåller all nödvändig
expertkunskap för utvärdering av maskinkondition. condmaster
ruby tar emot och lagrar mätresultat från alla våra portabla
instrument och onlinesystem. i mjukvaran sker utvärdering och
presentation av resultat. Programmet är modulärt och funktionaliteten kan skräddarsys efter kundens behov.
i basversionen ingår en omfattande lagerkatalog, smörjmedelsdata, beräkning av lagerlivslängd, utvärderingsmodeller
för analys av stötpulser, vibrationer och smörjstatus, iSOgränsvärden, matematiska modeller för spektrumanalys och
detektering av felsymptom och mycket mer. condmaster ruby
hanterar administrationen av alla underhållsaktiviteter såsom
tidsscheman, mätronder och arbetsorder. Fjärrövervakning är
möjlig via modulen condmaster Web.
Som tillval finns moduler som stödjer alla mätmetoder och
ytterligare funktionalitet, såsom:
• Coloured Spectrum Overview för översikt över tusentals
historiska spektrum över längre perioder.

• Condition Manager för flexibel larmkonfiguration, där larmgränserna automatiskt anpassas till rådande driftsförhållanden.
• Larm på komponent- eller mätpunktsnivå kan skickas till
användare via mail eller sms.
• Grafisk översikt, där maskin- och mätpunktsmappar kan
arrangeras efter önskemål. bilder av anläggningen eller
individuella maskinkomponenter kan knytas till mapparna
och laddas ned till leonova emerald för enkel igenkänning
av övervakad utrustning.
• Trendning gör det enkelt att bevaka förändrad maskinkondition. mätresultat kan medelvärdesberäknas för att
ytterligare förenkla analys. Spektrum från individuella
mätpunkter kan jämföras på olika sätt, exempelvis i bandlarm.
Trendning av symptomvärden visar utvärderad kondition
i diagram vilket minskar behovet av att detaljstudera
spektrum och tidssignaler.
• Publicering av mätdata via fillagring på internet.
• Personliga grundinställningar för leonova emerald.
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