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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 valu-
able green gemstone. The name Leonova Emerald is inspired by the 
gem’s reputation as the stone of foresight and prediction.



Tekniikka ja helppokäyTTöisyys 
kohTaavaT
Työskentelitpä millä tahansa teollisuudenalalla ja käytitpä 

sitten yksinkertaista tai monimutkaista laitteistoa, huolto-

käytäntöjen optimoiminen edellyttää tuotantoympäristön 

ja -prosessien tuntemusta ja ymmärrystä. 

spM:n avulla käyttökunnon valvonta on helppo oppia ja 

käyttää. helposti ja nopeasti opittaviksi suunnitellut ja  

kehittyneet mittaustekniikat tehostavat ennakkohuollon 

toimintaa ja järkeistävät lukuisten rutiinimittausten  

tekemistä. välitön paikalla tapahtuva kunnonarviointi on 

myös yksi spM-mittauslaitteiden tunnusmerkeistä.

patentoitu ja palkittu spM hD® -mittaustekniikka laajentaa 

käyttökunnon valvonnan kattamaan entistä useampia  

laitteistoja. se tuo apua mittausongelmiin, joita ei ole mah-

dollista huomata perinteisiä värähtelymittaustekniikoita 

käytettäessä.

kanneTTavaa TuoTTavuuTTa  
ja TehokkuuTTa
leonova emerald® on kannettava mittalaite teollisuuslaittei-

den käyttökunnon valvontaan. se sopii erityisen hyvin  

päivittäiseen käyttöön vaativissa ympäristöissä, ja se onkin  

ensiluokkainen työkalu huoltoinsinööreille ja -teknikoille 

leonova emerald helpottaa mittausreittien hallintaa ja suur-

ten mittaustietomäärien tallennusta. Monipuolinen ja  

tehokas tiedonkeruutyökalu on luotettava väline rutiinimit-

tauksissa ja vianmääritystehtävissä, ja sillä voidaan optimoi-

da käyttökunnon valvontaohjelman tehokkuus.

leonova emerald antaa luotettavaa ja helppokäyttöistä tie-

toa tärkeiden koneiden kunnosta ja mahdollistaa huolto- ja 

korjaustöiden mahdollisimman hyvän koordinoinnin. uusin-

ta tekniikkaa sisältävä ja kestävä leonova emerald varmistaa 

luotettavan mittauksen vuosien ajan kaikkein vaativimmissa-

kin olosuhteissa. saatavilla on myös aTeX-versio.

ainutlaatuisen tehokasta 
käyttökunnon mittausta



Laajat mittausreitit nopeasti  
ja tehokkaasti

EVAM-mittauksesta saatu 
värähtelyspektri

Aikatasosignaali SPM HD 
-mittauksesta

SPM HD -spektri,  
jossa taajuuskaistat

spM hD® laakereiDen 
valvonnassa
spM hD on käyttökunnon valvontatekniikan viimeisin saavutus ja 

uraauurtava ratkaisu alhaisen kierrosnopeuden koneiden kunnonval-

vonnan ongelmiin. patentoitu menetelmä on kehitetty luotettavaksi 

tunnetusta True spM®-menetelmästä, jota pidetään yleisesti parhaa-

na pyörivien koneiden laakereiden kunnon mittausmenetelmänä.

alun perin iskusysäysmenetelmä kehitettiin erityisesti vierintälaa-

kereiden käyttökunnon valvontaa varten. Tälle menetelmälle on 

ominaista helppokäyttöisyys sekä helposti ymmärrettävien ja luo-

tettavien tietojen tuottaminen laakerin mekaniikan ja voitelun tilas-

ta. Menetelmä perustuu vierintälaakereiden iskujen mittaukseen ja 

analysointiin, mihin tarvitaan vain muutamia alkutietoja. se arvioi 

nopeasti laakereiden tilan ja ilmaisee käyttökunnon värikoodauk-

sen (vihreä, keltainen ja punainen) avulla. spM hD-menetelmä on 

myös erittäin tehokas esimerkiksi vaihdelaatikoiden hammaspyöri-

en vaurioitumisesta johtuvien iskusignaalien havaitsemisessa.

spM hD pystyy havaitsemaan laakereiden heikentyneen käyttö-

kunnon ja alkavat vauriot tarkasti. se mahdollistaa poikkeukselli-

sen pitkät ennakointiajat – mihin muut yleisesti käytetyt menetel-

mät eivät ääriolosuhteissa pysty. spM hD-menetelmää voidaan 

käyttää kaikentyyppisten vierintälaakereilla varustettujen konei-

den kanssa, ja se on täydellinen kumppani värähtelyanalyysille.

alhaisen pyörinTänopeuDen  
laakereiDen valvonTa
spM hD -menetelmä on ainutlaatuinen, sillä sen mittausalue on 

jopa 1−20 000 kierrosta minuutissa. edistykselliset digitaaliset al-

goritmit mahdollistavat suuren dynamiikan ja halutun signaalin 

erottamisen taustakohinasta. signaali poimitaan ja sitä vahviste-

taan, ja näin laitteen käyttökunnon tilasta saadaan selkeä kuva.

Mittaustulokset esitetään ennennäkemättömän tarkasti, joten 

laakereiden kunnosta saadaan analyysi, joka ei ole ennen ollut 

mahdollista tällä tarkkuudella. huipputarkat spektrit ja aikata-

sosignaalit vievät vikaantumisen perussyyn analyysin aivan uu-

delle tasolle. saatavien tietojen ja lukemien perusteella laake-

reiden voitelu voidaan optimoida, joten laakereiden käyttöikä 

pidentyy merkittävästi. 

leonova emerald sisältää edistyksellisen ja innovatiivisen  

order Tracking -toiminnon. vaihtelevanopeuksisten koneiden 

iskusysäys- ja värähtelymittauksia varten kehittyneet hD  

order Tracking -algoritmit jäljittävät erittäin tarkasti tietojen-

keruun aikana tapahtuvat pyörintänopeuden muutokset.  

Mittaukset ja spektrit ovat tarkempia kuin koskaan, minkä an-

siosta laakereiden käyttökunto ja värähtelyn mittaus voidaan 

analysoida erittäin tarkasti myös kaikkein monimutkaisimmis-

sa teollisuussovelluksissa. 

käyttökunnon valvontatek-
niikkaa kaikkiin tarpeisiin



Nopeusmittaus ja tarkka High 
Definition Order Tracking 
-toiminto

Yhden tason dynaaminen 
tasapainotus ISO 1940-1 
-standardin mukaan

huippuTehokas värähTelyanalyysi
leonova emerald mahdollistaa erittäin tarkan värähtelymittauk-

sen ja tarkat spektrit myös heikoista ja energiasisällöltään alhai-

sista signaaleista. laitteella on erinomainen signaalikohinasuh-

de, josta on ratkaisevaa etua silloin, kun voimakkaiden signaalien 

joukossa on heikkoja signaaleja, kuten vaihdelaatikoissa.  

värähtelyn kokonaistason mittauksella valvotaan koneen yleistä 

kuntoa. leonova emerald mittaa värähtelyn nopeuden, kiihty-

vyyden ja siirtymän 0−20 khz:n taajuusalueella viimeisimmän 

iso 10816 -standardin mukaan. rMs-värähtelylukemien lisäksi 

laite näyttää FFT-spektrit, joista epätasapaino, linjausvirheet ja 

rakenteellinen heikkous on helppo tunnistaa. verhokäyrä ja  

kaista- sekä ylipäästösuodattimet ovat valittavissa.

evaM®-mittaustekniikka sisältää esiohjelmoidut arviointimallit 

aika- ja taajuustasosignaalin parametreille. FFT-analyysi tuottaa 

12 800 viivan spektrin True Zoom -toiminnolla. Mittaustietojen 

käsittely, konevikojen oireiden laskenta ja trendittäminen tapah-

tuvat kaikki laitteessa. 

roottorin tasapainotus kentällä iso 1940-1 -standardin mukaises-

ti on nopeaa ja luotettavaa. käyttäjä ohjataan prosessin läpi vaihe 

vaiheelta ja eri vaihtoehtoja epätasapainon korjaamiseksi ehdo-

tetaan automaattisesti.

käyttökunnon valvontatek-
niikkaa kaikkiin tarpeisiin



suojatut liittimetTehokas vaihdettava akku rFiD-mittauspistetunnistus 

tehty mittaamaan

ex-versio saatavana

3,5”:n TFT-värinäyttö ja taustavalo

ohjelmoitavat toimintonäppäimet

ohjelmoitavat toimintonäppäimet

käyttö yhdellä (oikealla  

tai vasemmalla) kädellä

hyväksyy iepe-standardin mukaiset värähtelyanturit

hiilikuituvahvisteinen kotelo, ip65

vaihdettava li-ion-akku väh. 18 tunnin 

normaalikäyttöä varten

rF-lähetinvastaanotin kontaktivapaata mittaus-

pistetunnistusta varten, luku- ja kirjoitustoiminnot 

CondiD®-tunnistesirujen yhteydessä

pudotustestattu yhdestä metristä ieC 60079-0  

-standardin mukaisesti

paino 860 g

laaDukasTa käyTTökunnon 
valvonTaa  
leonova emerald sisältää runsaasti käytännöllisiä toi-

mintoja ja hyödyllisiä ominaisuuksia, ja sen ansiosta 

huoltoteknikot ja -insinöörit pystyvät määrittämään 

laitteen joustavasti erilaisten yksilöllisten ja alan vaati-

musten mukaan. Mittausprosessia voidaan nopeuttaa 

ja laitteen toimintoja tehostaa monin eri tavoin. 

Mahdollisuus yhdistää useita mittaustekniikoita yksit-

täisen mittaustehtävän aikana säästää huomattavasti 

aikaa ja kustannuksia. Mittausreittien organisointi on 

helppoa ja laajaan muistiin voidaan tallentaa tuhansia 

lukemia arviointia, trendittämistä ja analysointia varten.

leonova emerald on suunniteltu kestämään sekä sisä- 

että ulkopuolelta. Mittalaite on rakennettu parhaista 

komponenteista ilman kompromisseja. kovaa käyttöä 

kestävä, kumilla suojattu kotelo suojaa erinomaisesti  

liittimiä ja tukevasti kiinnitettyjä elektronisia kom-

ponentteja. leonova emerald kestää iskuja, lyöntejä, 

kovaa tärinää, äärimmäisiä lämpötiloja ja sähkömag-

neettikenttiä. Mittalaite on myös testattu pudottamalla 

se betonille yhden metrin korkeudesta. kulutusta ja 

käyttöä kestävä leonova emerald sopii täydellisesti 

näihin ja muihin vaativiin teollisuuden käyttökohteisiin. 



Taajuusalue DC−20 khz

Dynaaminen alue 120 dB, 24 bit aD

jopa 12 800 viivan FFT-spektri

esiohjelmoidut vikaoireet spektrianalyysiä varten

vesiputousnäyttö, vikaoireiden korostus ja tosiaikaspektri

jatkuva tallennus aina 50 tuntiin asti

verhokäyrä, True Zoom -toiminto, aikasynkronoitu mittaus

stroboskooppitulo/-lähtö pyörintänopeuden  

mittaamista varten

Moottorin virta-analyysi

nopeuden mittaukset 1–120 000 r/min

Tuhansien mittauspisteiden hallinta

stetoskooppitoiminto, kuulokkeet

automaattinen anturilinjatesti

äänikommenttien tallennus

kielen valinta



kestävää  
suorituskykyä
suunniTelTu suoriTuskykyiseksi
leonova emerald on luotettava ja tehokas analysointityökalu, 
jolla voidaan hoitaa kaikki käyttökunnon valvontatarpeet. se 
tarjoaa kattavan valikoiman edistyksellisiä mittaustekniikoita 
sekä tarvittavat diagnostiikka- ja vianetsintämahdollisuudet. 

leonova emerald selviää tehokkaasti ja luotettavasti konei-
den erilaisista ominaisuuksista ja vaihtelevista toimintaym-
päristöistä. viimeisin digitaalitekniikka ja perusteellisesti 
suunniteltu ohjelmisto varmistavat ylivoimaisen tietojenke-
ruun ja -käsittelyn laadun. 

nopeasti käynnistyvä laite on valmis mittaamaan heti kun  
sinäkin olet. Muut ominaisuudet, kuten ehdollinen mittaus, 
jatkuva order Tracking ja dynaamiset hälytysrajat, takaavat 
tarkat ja luotettavat lukemat sekä relevantit hälytykset. 
yleiset ja käyttäjän määrittämät vikaoireet lasketaan, arvi-
oidaan ja trenditetään ajallaan. Tietojenkäsittely ja käyttö-
kunnon arviointi suoritetaan tosiaikaisesti. yhdellä painik-
keen painalluksella voidaan suorittaa useita mittaustehtäviä. 
välitön käyttökunnon arviointi värikoodeilla vihreä–keltai-
nen–punainen, hälytykset, historiatiedot ja trendit − kaikki 
on nähtävissä lait teesta mittauskohteessa.

suunniTelTu helppokäyTTöiseksi 
Työkalu on enemmän kuin toimintojensa summa. leonova 

emeraldissa muotoilu ja toiminnallisuus yhdistyvät käte-

väksi ja suorituskykyiseksi työkaluksi. raskaaseen teolli-

suuteen tarkoitet tu laite myös näyttää ja tuntuu työhön 

sopivalta. 

laitteelle on ominaista yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. 

leonova emerald on kevyt ja pienikokoinen, ja siinä on ergo-

nominen yhden käden kahva. näppäimistö on suunniteltu 

niin, että sitä voi käyttää hansikkaat kädessä. 

selkeä käyttöliittymä on pääpiirteissään samanlainen kuin 

Condmaster® ruby -ohjelmistossa. ohjelmoitavien toimin-

tonäppäimien ansiosta käyttäjä voi muokata navigoinnin 

mieleisekseen. 

Tarkka TFT-värinestekidenäyttö näkyy erinomaisesti sekä  

pimeässä että päivänvalossa ulkona. 

Tulo- ja lähtöliit timet on sijoitettu etäälle näytöstä ja näp-

päimistöstä, jotta lait teen käyttö olisi mahdollisimman 

helppoa ja vaivatonta.



TarvikkeeT ja lisävarusTeeT 
leonova emerald on monitoimilaite sanan varsinaisessa 

merkityksessä. kattava valinnaisten lisälait teiden valikoima 

mahdollistaa sen optimaalisen hyödyntämisen.

Turvallista kuljetusta ja säilytystä varten on saatavana kestävä 

vaahtomuovilla vuorattu kantokotelo. ylimääräiset akut ja akku-

laturit (100–240 v tai 12 v) varmistavat joustavan virransyötön.   

laitteen tarvikevalikoimaan kuuluu myös laserpohjainen 

pyörintänopeusmittari, jossa on infrapunalämpöanturi. Mik-

rofonilla varustetut kuulokkeet helpottavat mittausreittikom-

menttien äänittämistä.

Monipuolinen anturien, lähettimien ja asennustarvikkeiden 

valikoima täyttää useimpien sovellusten tarpeet myös rä-

jähdysvaarallisissa tai ahtaissa tiloissa. kaikkiin tarpeisiin 

löytyy iskusysäys- tai värähtelyanturi, joita on saatavana 

useita erilaisia. älykkäät CondiD®-tunnistussirut ovat hyö-

dyllinen lisäominaisuus.



 

tehokas ohjelmisto  
syvälliseen analysointiin

Graafinen selaus Coloured Spectrum Overview -toiminto

Trendinäyttö mittapistekuvalla

ConDMasTer® ruBy
spM:n käyttökunnon valvontaratkaisun ytimenä on tehokas 

Condmaster® ruby -ohjelmisto, joka sisältää koneen käyttö-

kunnon arviointiin tarvittavan asiantuntemuksen. Condmaster 

ruby kerää ja tallentaa mittaustulokset kaikista spM:n  

kannettavista ja online-mittauslaitteista arviointia ja tarkastelua 

varten. Modulaarisen ohjelmiston toiminnot voidaan valita  

vastaamaan asiakaskohtaisia vaatimuksia.

ohjelmistoon kuuluvat yhtenäisenä osana täydellinen laakerire-

kisteri, voiteluainetiedot, laakerin käyttöiän laskenta, spM:n 

käyttökunnon arviointisäännöt, iso-raja-arvot, matemaattiset 

värähtelyanalyysimallit, vikaoireet ja paljon muuta.  Condmaster 

ruby sisältää kaikkien huoltotoimien, kuten aikataulujen, mitta-

usreittien ja työmääräysten, hallinnan. kaukovalvonta on käytet-

tävissä CondmasterWeBin kautta.

valinnaiset moduulit tukevat kaikkia mittaustekniikoita ja esi-

merkiksi seuraavia lisätoimintoja:

•	 Coloured	 Spectrum	 Overview joka näyttää historianäky-
män, jossa on tuhansia spektrejä pidemmältä ajalta. 

•	 Condition	Manager jolla hälytykset voidaan määrittää jousta-

vasti niin, että ne mukautuvat automaattisesti olosuhteisiin, 

joissa kone kulloinkin toimii.

•	 Hälytykset, jotka lähetetään käyttäjälle sähköpostitse tai 

tekstiviesteinä komponentti- tai mittauspistetasolta.

•	 Graafinen	 selaus,	  jossa kone ja mittapistekansiot järjeste-

tään haluttuun järjestykseen. leonova emeraldiin voidaan 

ladata valvotun laitteiston tunnistusta helpottavia valokuvia 

tehtaalta tai yksittäisistä koneen komponenteista.

•	 Trendit, jotka tekevät toimintakunnon muutoksien havait-

semisen helpoksi. Mittaustulokset voidaan keskiarvottaa 

helpottamaan analyysiä, ja yksittäisen mittapisteen 

spektriä voidaan verrata usealla eri tavalla, esim. kaista-

hälytyksellä. oireiden arvojen trendittäminen esittää 

graafisesti arvioidun käyttökunnon ja vähentää tarvetta 

spektrin ja aikatasosignaalin analysoimiseen.

•	 Mukautettujen oletusasetusten määrittäminen leonova 

emeraldiin.
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the expert 
choice for every 

industry



SPM Instrument AB   
w w w.spmins trument.com
w w w.leonovabyspm.com




