Multi Management System Kft.
Olajállapot és szennyeződés figyelő szenzorok,
Kapacitív folyadékszint mérők
GILL Sensors & Controls Ltd. magyarországi képviselete
Az MMS Kft. 2019-től képviseli Magyarországon a GILL Sensors & Controls érzékelőket
gyártó angol céget az alábbi két területen:

GILL 4212 - Motorok, Hajtóművek Állapotfigyelő Szenzorai:
A GILL olajállapot és szennyeződés figyelő szenzorok a prediktív karbantartás
elemeiként motorokban, hajtóművekben, sebváltókban a kopás és elhasználódás korai
szakaszában érzékelik a leváló fémszemcséket és az olajba került víz jelenlétét.
Mivel a szenzor állandó valós idejű mérést biztosít, ezért már a tervezett olaj-minta
analízis vagy a kritikus rezgésértékek megjelenése előtt jelezheti az olaj állapotának
legkisebb megváltozását, a hamarosan bekövetkező meghibásodást. Kijelzős és kijelző
nélküli változatban érhetőek el:

Mindkét változat esetén az érzékelő jeleit egy elektromos egység feldolgozza és USB kábelen
továbbíthatja PLC vagy DCS egységhez. Kimeneti jelszintek 0-10V, 4-20mA vagy CAN bus.
A kijelzős változaton zöld-sárga-piros LED-ek jelzik a finom, durva szennyeződési szinteket ill.
az olaj hőmérsékletét. A gép oldalára szerelve a karbantartók azonnal láthatják ha a
szennyeződési szintek megváltoznak.
Olaj leeresztő csavarok helyére vagy olajvezetékekbe építhetők, a csavarok és menetek
széles választéka áll rendelkezésre.
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GILL – Kapacitív Folyadék szintérzékelők:
Legfőbb jellemzőik:












Anyaguk rozsdamentes acél, Nem tapadó FEP bevonatos, anódozott alumínium,
Olajok, üzemanyagok, tapadós, lúgos-savas folyadékok esetén egyaránt használható,
Nincs mozgó alkatrészük,
Magas hőmérséklet és nyomás tűrők,
Vezető és nem-vezető folyadékoknál is használhatók,
Könnyű beszerelés, karbantartás-mentes,
Egyedi gyártási hosszban is rendelhetől,
Volumetrikus kijelzés,
+/- 2% pontosság,
Gyárilag kalibrált.

A termékekről bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat:
https://gillsc.com/products/
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MMS Kft. szolgáltatásai
Cégünk 2002 óta foglalkozik Ipari Facility Management Szolgáltatásokkal, kiemelten kezelve a preventív
és prediktív karbantartással és energia-megtakarítással kapcsolatos tevékenységeket, méréseket,
mint:








Villanymotorok és hajtások rezgés diagnosztikája,
Villanymotorok, hajtások és egyéb forgó gépek dinamikus kiegyensúlyozása,
Forgó gépek lézeres egytengelyűség beállítása,
Gépek, gépalapok lézeres pozícionálása.
PARALIGN: forgó hengersorok tengelyeinek párhuzamosság mérése,
Hőkamerás épület hőveszteség mérése, elektromos kapcsolószekrények biztonságtechnikai
mérése,
Ultrahangos levegő és gáz rendszerek szivárgás vizsgálata.

Villamos karbantartási szolgáltatások:











Villamos kivitelezés a 0,4-től 35 kV-os hálózatok közötti kivitelezési területen, valamint
villamos elosztó berendezések gyártása.
Aszinkron-, szinkron-, egyenáramú motorok, generátorok, különleges villamos gépek
karbantartása, javítása.
Középfeszültségű villamos forgógépek karbantartása, javítása.
Robbanásbiztos kivitelű villamos gépek és készülékek karbantartása, javítása.
On-line csapágy- és rezgésállapot figyelő rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása
és kezelése.
Kis- és középfeszültségű, olaj és száraztranszformátorok vizsgálata, karbantartása,
javítása.
Teheremelő elektromágnesek és mágnes asztalok javítása, felújítása.
Kis- és középfeszültségű kapcsolókészülékek ellenőrzése, karbantartása.
Ipari elektronikai berendezések, hajtásszabályzók, PLC-s vezérlések tervezése, kivitelezése,
karbantartása, javítása.
Keringető- és búvárszivattyúk teljes körű gépészeti és villamos javítása.

A fenti mérésekről bővebb leírásokat a megújult weboldalunkon találhat:
https://mms-kft.hu/szolgaltatasok/
Várjuk további szíves megkeresésüket!
Mayer György
ügyvezető
MMS Multi Management System Kft.
+36 70 206 4541
mms@mms-kft.hu
www.mms-kft.hu
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