
PORTABLE INTELLIGENCE



Beide instrumenten 
verkrijgbaar in Ex versie

condition monitoring as 
you have never seen it
SPM HD® LagErconDitiE BEwaking
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. Met slechts enkele invoergegevens, wordt direct 
na de meting de lagerconditie geëvalueerd in groen-geel-rood. 

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.

triLLingSanaLySE MEt DE BEStE PrEStatiES
Leonova 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 meer voor een instelbare signaalversterker wat 
een groot voordeel is wanneer zwakke signalen aanwezig zijn 
naast sterkere signalen, zoals in tandwielkasten. 

Voor machines met een variabel toerental, zorgen de verfijnde 
HD order tracking algoritmen er voor dat toerental variaties 
zeer zorgvuldig worden gevolgd. Met de gepatenteerde HD 
order tracking zijn metingen nauwkeuriger en tijdsignalen en 
FFt spectra gedetailleerder dan ooit tevoren. 

De EVaM® meetmethode past voorgeprogrammeerde evalu-
atie modellen toe voor tijdsignaal- en frequentie domein para-
meters. Verwerking van meetdata, berekening van machinefout 
symptomen en trending wordt uitgevoerd in het instrument.
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•	 3-kanaals simultaan trillingsmeting  [DIAMOND]

•	 Frequentie bereik Dc tot 40 kHz  [DIAMOND]

•	 Dynamisch bereik tot 120 dB, 24 bit aD

•	 Max. 25 600 lijnen FFt spectrum  [DIAMOND]

•	 Horizontaal en verticaal as-uitlijnen [DIAMOND]

•	 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

•	 geheugen voor duizenden meetpunten

•	 Stroom en spanning ingang, 0 –20 ma/0 –10 V  
[DIAMOND]

•	 1-vlaks balanceren [DIAMOND 1- en 2-vlaks]

•	 toerental meting 1– 120 000 rpm

•	 Stethoscoop functie, koptelefoon

•	 automatische opnemerlijn test

•	 geluidopname voor gesproken opmerkingen

•	 taalkeuze 

•	 3.5” tFt kleurenscherm met auto achtergrond verlichting 
[DIAMOND 4,3” TFT]

•	 Vrije schermindeling voor optimaal gebruik van scherm-
grootte, en gelijktijdige weergave van diverse functies 
[DIAMOND]

•	 Programmeerbare functie toetsen

•	 Een-hand bediening, rechts of links

•	 geschikt voor alle iEPE trillingsopnemers

•	 carbon-fiber versterkte behuizing, iP65

•	 Verwisselbare Li-ion accu voor min. 18 uur normaal  
gebruik  [DIAMOND 16 uur]

•	 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 850 g

TECHNISCHE SPECIFICATIES LEONOVA DIAMOND EN EMERALD


