


SVM 9034/9038
Telepített gépdiagnosztika

Decentralizált gépfigyelő és diagnosztikai távfelügyeleti rendszer 
A TPI SVM (Smart Vibration Monitor) 9034 / 9038 nevű 4- illetve 8-csatornás folyamatos rezgés-
elemző-távfelügyeleti egységek a legkülönfélébb forgógépek felügyeletére és védelmére, valamint
rezgésdiagnosztikai elemzésére lettek kifejlesztve. Az egységek alkalmazása révén megtekinthető a
felügyelt  gépek  állapota  és  analizálhatók  a  helyszíni  rezgésadatok  USB-n  vagy  helyi  Ethernet-
hálózaton keresztül (PC-n futó rezgéselemző szoftverrel), de akár az internet segítségével (felhő-
alkalmazással) is.

Tulajdonságok

• 4 ill. 8 darab ICP-rezgésgyorsulásadók fogadása
• 1-1 bemenet hőmérséklet- és forgásjeladókhoz
• digitális kimenetek és LED-ek (státusz, riasztás) 

csatornánként állítható szintekkel / funkcióval
• 4 ... 20 mA áramkimenet mindegyik csatornához

(rezgésgyorsulás vagy -sebesség skálázással)
• kisméretű kompakt kivitel, DIN-sínre szerelhető
• kommunikáció: Ethernet (TCP/IP) és USB
• önállóan ill. hálózati eszközként is alkalmazható
• intelligens rezgésfigyelő és -elemző PC-szoftver
• akár 51.200 vonal felbontású spektrumelemzés
• online rezgéselemző szoftver (felhő-alkalmazás)

Üzemmódok

A TPI SVM 9034 ill.  9038 telepített  rezgéselemzők a legújabb generációjú  hardveren alapulnak,
mely  egységenként  4  ill.  8  gyorsulásérzékelő,  1-1 darab hőmérséklet-  és  fordulatszám-érzékelő
csatlakozását  teszi  lehetővé,  rezgéscsatornánként  1-1  darab  4  ...  20  mA,  valamint  ugyanennyi
digitális  kimenet  biztosítása  mellett.  A  kiértékelő  eszközzel  pedig  USB  és  Ethernet  kapcsolat
létrehozható, így az egységek különböző módon alkalmazhatók.

Folyamatos internetes gépfelügyelet / rezgéselemzés

A TPI  cég felhőszolgáltatásának igénybevételé-
vel az összes TPI 9034 ill. 9038 egység  rezgés-
adatai bárhonnan a világon a szokásos webbön-
gészők bármelyikével megtekinthetők és a gépek
rezgéselemzése  is  elvégezhető.  Úgyszintén  az
egységek bemenetei, kimenetei és egyéb funkci-
ói konfigurálása is elvégezhető. Sőt, csupán egy
kattintás  a  megfelelő  beszámolók  elkészítése,
valamint e-mailes figyelmeztetési és riasztási ér-
tesítőket is lehet küldeni (ill. automatikus terjesz-
tésre beállítani).  

Bővíthetőség
A rendszer elsősorban decentralizált (elszigetelten telepített) gyártóberendezések és gépcsoportok
folyamatos  felügyeletének  megvalósításához  lett  kifejlesztve.  Ennek  érdekében  az  egységek
tetszés  szerint  egyénként  telepíthetők  és  testre  szabhatók,  de  együttesen  egy  távfelügyeleti  ill.
távdiagnosztikai rendszerként konfigurálhatók.
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Kétcsatornás mérőút-alapú rezgésmérő/analizáló műszer
kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozó képességgel

 strapabíró, ipari kivitelű kétcsatornás műszer

 mérőutas adatgyűjtés azonnali értékeléssel

 rezgésanalízis (forgásfrekvencia és 

első/második harmonikusának értéke)
 12800 vonalas rezgés-spektrumelemzés

 rezgésamplitúdó és fázisszög mérése

 csapágyállapot mérése / burkológörbe-elemzés

 felfutás/leállás mérések rezonanciakereséséhez

 opció: kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás

sok segédfunkcióval, grafikus kijelzéssel
 könnyen kezelhető, magyar menürendszer

 USB 2.0 adatátvitel számítógépre

 akkumulátoros táplálás

A  CXM-Analyzer kéziműszer  rezgésmérési  frekvenciatartománya  a mérendő  gép  tulajdonságainak
minél jobb figyelembe vétele érdekében a 0,5 ... 12.800 Hz tartományt öleli át, a forgásjeladó is igen
széles tartományban - 120 ... 60.000 f/p - alkalmazható fordulatszám és fázisszög mérésére.

A CXM-Analyzer a beépített analízisfunkcióval rendelkezik, mely segítségével már mérés közben kijelzi
a forgásfrekvencia és az első két harmonikusának rezgésértékét, így felismerhető a kiegyensúlyozatlan-
ság, a tengelybeállítási hiba vagy a mechanikai lazaság jelenlétének aránya. (Ez alapján pedig könnyen
eldönthető, hogy például érdemes-e kiegyensúlyozni vagy sem.)

Adatgyűjtés, rezgésmérés és spektrumanalízis

Adatgyűjtés mérési útvonallal
Több mérőút tölthető be egyszerre. 
A  mérőúton  szereplő  mérőpontok
szöveges  elnevezéssel  és  a  régi
adatok felidézésével jelennek meg. A
nem  rögzítendő  pontok  egyszerűen
átugorhatók.  A mérőutas  adatgyűjtés
során  rögzítendő  spektrumok  akár
mérőpontonként  is  különböző
frekvenciatartományokra  (max.  0…
12800Hz-re) és felbontásokra 
(max. 6400 vonalra) programozhatók. 

Az  új  adatok  rögzítése  közben  máris
megtörténik  a  határérték  túllépés
vizsgálat és a megfelelő riasztás. 
Az  adatok  rögzítése  után  a  műszer  automatikusan
továbblép és szövegesen kijelzi a következő mérőpontot. 
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CXM-Analyzer
Kétcsatornás rezgésadatgyűjtő
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SZAKMAI OKTATÁS
negyed évszázad ipari
tapasztalat alapján

Gép- és csapágyállapot elemzési tudást a következő tanfolyamainkon szerezhet:

Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam Gépállapotfelmérés (10816)   
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - szélessávú rezgésszintmérés diagnosztikai
- gyakorlati mérések, próbapados kísérletek       alkalmazásának elmélete és gyakorlata

Dinamikus kiegyensúlyozás Lézeres gépbeálltás 
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- gépi és helyszíni dinamikus egyensúlyozás - lézeres gépgeometriai mérés és beállítás   
  többféle módszer elmélete és gyakorlata   - elméleti háttere és ipari gyakorlata

Gépmozgás animáció Rezonanciakeresés
- professzionális, egynapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- modellalkotás, adatgyűjtési módszerek - rezonancia jelentősége, kimutatása
- elméleti alapok és gyakorlati alkalmazás   - többféle módszer elmélete és gyakorlata

Jöjjön el! Szeretettel üdvözöljük a résztvevők között!
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