
pålitliga onlinesystem  
och portabla lösningar 

avancerad vibrationsanalys 

Kugg- och lagerövervaKning

effektiv tillståndskontroll  
för alla branscher
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SPM löser underhållsproblem, i hela världen 
och i alla branscher. Vi maximerar tillgäng-
ligheten och gör underhållet till en lönsam 
del av ditt företags verksamhet.

Vi erbjuder ett brett sortiment av högteknologiska produkter från por-
tabla instrument till onlinesystem samt en kraftfull och användarvänlig 
mjukvara. Våra intelligenta lösningar är kostnadseffektiva, modulära och 
kompletta. De utgör en mycket bra grund för förebyggande underhåll, 
integrerad i dina vanliga underhållsaktiviteter och ger dig en helhetsbild 
av konditionen på dina maskiner. Vi skräddarsyr ett paket med övervak-
ningsutrustning och utbildning enligt dina ekonomiska och tekniska krav.

Vi har organisationen och expertisen för att öka tillgängligheten och lön-
samheten för din produktionsutrustning. Kvalificerad försäljnings-, service- 
och supportpersonal i mer än 50 länder ser fram emot att hjälpa dig.

Prova oss! Vi lovar att vi inte kommer att svika dig.

SPM Instrument AB
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Leonova® Diamond

Leonova® Emerald
Det ultimata mätinstrumentet för 
underhållsingenjörer och tekniker 
inom industriell tillståndskontroll.
Leonova Emerald gör det enkelt att hantera om-
fattande mätronder och registrera stora mängder 
mätdata. Instrumentet har låg vikt och är ergono-
miskt och lätt att använda.

• FFT-spektrum med upp till 12 800 linjer

• Frekvensområde DC till 20 kHz

• Omedelbar konditionsutvärdering

Erbjuder kraftfulla analys- och 
felsökningsfunktioner för din 
tillståndskontroll. 
Leonova Diamond är ett portabelt instrument  
för tillståndskontroll i tuffa industriella miljöer. 
Instrumentet ger maximal användbarhet och 
prestanda och är det ultimata verktyget för avan-
cerade vibrationsanalytiker. Leonova Diamond 
erbjuder en kraftfull kombination av väl beprövade 
mättekniker för varje situation, exempelvis:

• Trekanals simultan vibrationsmätning

• FFT-spektrum med upp till 25600 linjer

• Frekvensområde DC till 40 kHz

• Balansering i två plan

• Orbitanalys

• Laseruppriktning

Mätpunktsfönster Analys av tidssignaler Spektrumanalys Orbitanalys

Tillgänglig i  
IS-version

Tillgänglig i  
IS-version



Optimal flexibilitet  
och ökad effektivitet

Mjukvaran Condmaster® är modul- 
uppbyggd och kan skräddarsys 
efter dina behov. 

Condmaster innehåller all den expertkunskap 
som krävs för att utvärdera maskinkondition; en 
komplett lagerkatalog, smörjfilmsdata, livslängds-
beräkning för lager, utvärderingsregler för stöt-
pulsmätning, ISO-tröskelvärden, matematiska  
modeller för spektrumanalys, sökning av felsymp-
tom och mycket mer. 

Tydlig grafik ger en klar överblick och effektiv visu-
alisering av mätresultat. En rad flexibla funktioner 
för att anpassa arbetsflöden och hantera analys 
av mätresultat gör det dagliga arbetet i Cond-
master snabbare och enklare.

• Enkel konfiguration och navigering

• Tydlig grafisk översikt

• Omedelbar utvärdering i grönt - gult - rött

• Web och larm via e-post

• Funktioner för import och export av data

M
J

U
k

v
a

r
a

en omfattande mjukvara för analys, diagnostik och 
felsökning som kommunicerar med alla våra portabla 
instrument och onlinesystem för tillståndskontroll.
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online intelligence

Kostnadseffektiva onlinesystem för konditions- 
övervakning med väl beprövade mätmetoder

Intellinova är ett högpresterande onlinesystem 
för tillståndskontroll där beprövade metoder 
och modern teknik möts för att säkra högsta 
möjliga tillgänglighet på kritiska maskiner och 
applikationer.

Systemet är robust designat i alla avseenden, 
med hårdvara anpassad för tuffa industriella 
miljöer och långvarig användning. Mjukvaru-
komponenterna är noggrant utformade för att 
skapa ett system för framtiden, med goda möj-
ligheter till kommunikation med andra system.

Intellinova finns i flera versioner för att passa 
olika behov.

• Hanterar tusentals mätpunkter

• Flexibel larmhantering

• Ethernet eller trådlös kommunikation

• OPC Data Access

Intell inova Parallel MB är en liten och robust 
designad mätenhet för parallell mätning på  
flera kanaler som ger omedelbar utvärdering 
av maskinkondition.

Enheten finns i två utföranden; antingen för  
vibrationsmätning med möjlighet även till stöt-
pulsmätning med hjälp av kombinationsgivaren 
DuoTech, eller för stötpulsmätning enbart.

Intellinova Parallell MB kan fungera som en fri-
stående enhet men är också enkel att integrera 
i befintliga system via Modbus RTU.

• Parallell mätning

• Exceptionellt korta reaktionstider

• Snabb indikation på driftskondition

• Förprogrammerade konfigurationer

• Montering på DIN-skena
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Tillgänglig i  
IS-version

Intellinova® kombinerar komplexa mätmetoder och avancerad  
databehandling med ett användarvänligt gränssnitt och många 
möjligheter att anpassa systemet individuellt.
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BearingChecker
för snabb mätning av lagerkondition
Instrumentet har funktioner för stötpulsmätning och 
temperaturmätning med inbyggda givare. Omedelbar 
konditionsutvärdering i grönt - gult - rött.

VibChecker
för vibrationsmätning i frekvensområdet 10 -1000 Hz
Ett lättanvänt instrument med inbyggd mätspets, enkel knappstyrning och tydliga 
symboler; bara tryck in mätspetsen och mät för att hitta vibrationsrelaterade 
problem. Omedelbar utvärdering enligt ISO-standard i grönt - gult - rött.

Tillbehör

Lokalisera snabbt källan till  
onormala mekaniska ljud på  
dina maskiner.
Stetoskopet är ett praktiskt och lättanvänt instru-
ment med utmärkt ljudkvalitet, filtrering och in-
spelning. Det kan användas för att lokalisera källan 
till mekaniskt ljud inom ett brett applikationsom-
råde. Lagerproblem och ljud från växlar, pumpar 
eller elektriska relän är några exempel på vad 
som kan identifieras, förstärkas och bedömas. 

Ett omfattande sortiment av 
givare och installationstillbehör 
för industriella miljöer.
DuoTech® är en givare som används för vibra-
tionsmätning eller stötpulsmätning eller båda i 
kombination. Den ger maximal flexibilitet att välja 
den optimala mättekniken för en viss typ av pro-
blem eller applikation. 

SOLID vibrationsgivare har hög prestanda och är 
avsedda för användning inom ett stort applika-
tionsområde. SOLID transmittrar ger en utsignal 
på 4-20 mA för anslutning till vanligt förekom-
mande system för processkontroll.

Vi erbjuder även ett brett utbud av stötpulsgivare 
för lagerövervakning. 

Elektroniskt Stetoskop

Tillgänglig i  
IS-version

Tillgänglig i  
IS-version
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SPM HD® är en patenterad vidareutveckling av 
Stötpulsmetoden (SPM) som används för snabb, 
enkel och tillförlitlig information om rullnings-
lagrens mekaniska kondition och smörjtillstånd. 
Omedelbar konditionsutvärdering presenteras 
i en lättförståelig grön - gul - röd skala. 

Avancerad digital teknik och varvtalsbaserad 
samplingsfrekvens gör SPM HD lämpad för 
mätning inom ett mycket brett varvtalsområde 
som sträcker sig från 0,1 RPM och uppåt. Sofisti-
kerade matematiska algoritmer gör mätmetoden 
mindre känslig för störningar från andra signaler. 
En exceptionellt hög signalkvalitet ger knivskarpa 
resultat i spektrum och tidssignaler.

Den patenterade mätmetoden HD ENV® är en 
ny era inom vibrationsövervakning. Metoden 
kan mycket tidigt i skadeprocessen upptäcka 
och noggrant övervaka utvecklingen av maskin-
problem som i allmänhet är svåra att hitta i god 
tid med konventionell vibrationsteknik, som  
exempelvis kugg- och lagerskador. 

HD ENV kan användas för att övervaka många 
typer av applikationer, i allt från mycket låga  
till extremt höga varvtal. HD ENV stöds av  
SPMs portabla instrument och onlinesystem. 
Mätmetoden kan användas med befintliga  
vibrationsgivare och därmed snabbt och enkelt 
integreras i befintlig infrastruktur.

HD-teknologier
Tillståndskontroll med våra HD (High Definition) teknologier ger 
extremt långa förvarningstider och maximerar därmed planerings-
horisonten för underhåll och reparationer. 

Vi erbjuder kvalificerad utbildning för all produktions- och underhålls- 
personal som på olika sätt är involverade i konditionsövervakning av 
roterande maskiner.

Målet med våra utbildningar är att göra det 
möjligt för din egen personal att utföra mät-
ningar, utvärdera resultaten och kunna fatta väl 
underbyggda beslut. Syftet är att säkra och effek-
tivisera produktionen. SPM Academy erbjuder 

standardiserade kurser såväl som skräddarsydd 
utbildning. SPM Instrument är ett av Mobius  
Institute godkänt utbildningscenter och erbjuder 
ISO-certifierad utbildning i vibrationsanalys på 
nivåerna CAT I, II och III. 

Utöver våra HD-teknologier erbjuder vi  
ett brett urval av metoder och hjälpmedel för felsökning  

och grundorsaksanalys. Våra kunniga medarbetare hjälper 
dig och ditt företag att välja det rätta utifrån dina  

ekonomiska och tekniska krav.



www.spminstru
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