
Felkészült a környezetkímélő technológiákra?
Az IMV gyártósorairól került ki a világ első takarékos rázórendszere

IMV - EM sorozat  
ECO-shaker

IMV - CV sorozat  
Szállítás során keletkező 
vibrációs terhelések szimulációja

IMV - K sorozat  
Nagy teljesítményű, 
vízhűtéses rázórendszerek 30..200 kN
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ISM-EM – Az energiatakarékos technológia!

EM sorozat  - ECO-shaker
A vibráció-tesztrendszerek általában nem a maximális teljesítményszintükön dolgoznak, mit ahogyan egy 
autó sem közlekedik folyamatosan azzal a maximális sebességgel, amire tervezték.
A hagyományos rendszerek villamos energia fogyasztása akkor is magas, amikor a rendszer éppen nem, 
vagy csak alacsony teljesítménnyel üzemel, mintha az autónk motorját mindíg magas fordulatszámon 
járatnánk, még akkor is, amikor az autó áll, vagy lassan megy. 

Az IMV ECO-shaker technológiája lehetővé teszi, hogy a rendszer villamos energia fogyasztását és 
zaját, ezáltal a környezeti terhelést automatikusan a mindenkori teljesítmény-igényhez igazítva a 
lehető legalacsonyabb szinten tartsuk.

A komplex technológia 2 legegyszerűbb összetevője:  
+ a gerjesztőtekercs áramfelvételének szabályzása a terhelés függvényben,  
+ a hűtőrendszer áramfelvételének szabályzása a terhelés függvényben.

A tipikus vizsgálórendszer egy vagy több elektrodinamikus rázófejet (shaker), erősítőt, vibráció-kontrollert, 
termékfelfogókat, gyorsulás-szenzorokat ill. opcionálisan egy- kettő- vagy többtengelyű rázóasztalt, ill. 
sokcsatornás mérésadatgyűjtő rendszert tartalmaz és speciális szoftvereket a vezérléshez és az 
analízishez.

Rendszereink felhasználhatók klímakamrákkal kombinálva, komplex környezetállósági vizsgálatok 
végrehajtásához is.

Előnyök:
 + A hagyományos vibráció-tesztrendszerekkel megegyző teljesítmény és kezelhetőség 
+ Teljesen automatikus működés. 
+ Alacsonyabb energiafogyasztás, olcsóbb és környezettudatosabb üzemeltetés. 
+ Kevesebb felesleges hőtermelődés, alacsonyabb zajszint. 
+ Alacsonyabb CO2 kibocsátás, kisebb környezeti terhelés. 
+ A csendesebb működés révén kellemesebb munkakörnyezet.
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IMV - J sorozat  
Hosszú löketű, léghűtéses tesztrendszer, 
16..54 kN

IMV - TS-sorozat 
3 tengelyű, egyidejű rázórendszer

IMV - 6DOF típus 
3 tengelyű vibrációs tesztrendszer 

Csökkentse a zaj és szén-dioxid kibocsátást, 
takarítsa meg üzemeltetési költségeinek 80%-át!
Az IMV energiatakarékos ECO-Shaker technológiája meglévő rázórendszerek felújításával-
átépítésével is elérhető.

Amennyiben az Önök cége bármilyen gyártmányú rázóteszt-rendszerrel rendelkezik, és szeretné a jövőben 
nem csak a villamos energia költségeit csökkenteni, hanem ezáltal földünk jövőjét is támogatni, keressen 
bennünket. Az erősítők és kontrollerek cseréjével energiatakarékossá tesszük bármilyen márkájú rázógépét.

IMV termékkategóriák
+ Egy- és többtengelyű rázórendszer
+ Hő- és páratartalom tesztszekrénnyel kombinált rázórendszer  
+ Rezgésvezérlő rendszer

IMV - Kombinált rázórendszerek
klímakamrába integrált rázó
tesztrendszerek

IMV - TC-sorozat 
3 tengelyű, szekvenciális rázórendszer

IMV - I sorozat  
Általános célú, léghűtéses tesztrendszer, 
1..54 KN

IMV - Hagyományos egytengelyű rázórendszerek

I sorozat  - Általános célú, léghűtéses tesztrendszerek, 1..54 KN
Korszerű, megbízható, felhasználóbarát vibrációs tesztrendszerek általános célokra, a legmagasabb 
minőségi igények kielégítésére, a leggyakoribb tesztelési feladatokra (pl. szinusz, random).
J sorozat  - Hosszú löketű, léghűtéses tesztrendszerek, 16..54 kN
Tipikusan nagy amplitúdójú tesztekhez ajánlott gépek, széles elmozdulási tartományú shakerek. Az 
általános feladatokon túl lehetővé teszik nagy sebességet ill. gyorsulást igénylő tesztek végrehajtását is (pl. 
sokk-tesztek).
K sorozat  - Nagy teljesítményű, vízhűtéses rázórendszerek 30..200 kN
A léghűtéses rendszerekhez képest magasabb elérhető teljesítmények, és jelentősen alacsonyabb zajszint.
VS sorozat  - Általános célú, léghűtéses rázógépek, 1..3 KN
Kisméretű, általános célú, léghűtéses rázógépek.
CV sorozat  - Szállítás során keletkező vibrációs terhelések szimulációja
Alkalmasak a nagyméretű csomagolt termékeket szállítás során érő vibrációs terhelések szimulációjára és 
mérésére.
M sorozat – Sokoldalú vizsgálósor gyógyászati berendezésekhez
Kompakt és mégis hatékony, laboratóriumi körülményeknek megfelelő csendes működés, széleskörű 
alkalmazások, beleértve a szállítási és a tartóssági vizsgálatokat is.
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IMV - Többtengelyű rázórendszerek

+ TS-sorozat (3 tengelyű, egyidejű)  
+ DS-sorozat (2 tengelyű, egyidejű)  
+ TC-sorozat (3 tengelyű, szekvenciális)  
+ DC-sorozat (2 tengelyű, szekvenciális)  
+ 6DOF típus (3 tengelyű vibrációs tesztrendszer)  
+ Large Scale 6DOF (vibráció-szimuláló rendszer)

IMV - Kombinált rázórendszerek

Klímakamrába integrált rázótesztrendszerek - klimatikus és mechanikus terhelések egyidejű szimulációja  
Az ipari termékek sok esetben egyidejűleg vannak kitéve klimatikus (hideg-meleg, nagy sebességű 
hőmérséklet-változások, magas vagy alacsony páratartalom stb.) és mechanikus (vibrációs) terheléseknek.
Integrált teszterendszereink ezeket a komplex terheléseket képesek szimulálni.

Egyedi megrendelésre tervezett és kivitelezett IMV - 6DOF egyidejű többtengelyes tesztrendszer 
járművek belső részegységeinek széles körű tesztelésére

A 6DOF rendszerben 8 független elektrodinamikus rázó működik melyek külön és egyidejűleg is 
vezérelhetők. A 6DOF berendezést úgy alakították ki, hogy ne csak azokon a zajszinteken végezzen 
teszteket, amelyek belül vannak a legújabb autóipari előírásokon, hanem alkalmas legyen hosszú idejű 
tartóssági profilok futtatására is.

Crystal - Spider-81 
hálózatba kapcsolt, Ethernet alapra épült, 
IEEE 1588 időszinkronizálással

Crystal - Spider-basic
negyedikgenerációs 
rezgésvezérlő rendszer

Crystal - Spider-81  nagyobb rugalmasságot, 
megbízhatóságot, konfigurálhatóságot, 
és skálázhatóságot biztosít 

Gépdiagnosztika, konstrukciós felülvizsgálat, terméktesztelés, 
és folyamatfejlesztés támogatása mesterfokon!

A Crystal Instruments (CI) rendszerek és szoftverek világszerte vezető szállítója a gépellenőrzés, 
dinamikus méréstechnika, valamint a vibrációs, és akusztikus tesztelés terén. 
A CI termékeit az elektronikai és gépészeti termékek minden típusához alkalmazzák a gyártók a 
gépdiagnosztika, a konstrukciós felülvizsgálat, a terméktesztelés, és a folyamatfejlesztés terén.

Crystal - Spider-81 rezgésvezérlő rendszer

A Spider-81 a rezgésvezérlő rendszereink negyedik generációját képviseli, teljesen hálózatba kapcsolt, 
Ethernet alapra épül, IEEE 1588 időszinkronizálással. Ez a konfiguráció a korábbinál sokkal nagyobb 
rugalmasságot, megbízhatóságot, konfigurálhatóságot, és skálázhatóságot biztosít. Egyedi technológiák 
felhasználásával olyan teljesítményt, és funkciókat kínál, melyekre semmilyen más termék nem képes.

Jellemzők:  
+ DSP centralizált kivitel egyszerű hálózati kapcsolattal  
+ 4 - 1024 bemeneti csatornák kiváló fázisillesztéssel  
+ PC-tether vagy önálló Black Box üzemmód
+ 24 bit A/D és D/A, 130 dB bemeneti dinamika tartomány  
+ Beépített IEPE kimenet, töltő erősítő, AC/DC csatlakozás, TEDS  
+ Folyamatos felvétel az összes csatornán, teljes mintavételi frekvencián
+ AC vagy DC tápfeszültség - Izolált digitális I/O - Fényes LCD kijelző
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A PCB Piezotronics 
precíziós rezgésgyorsulás-mérőket gyárt,

hogy kielégítse a vibráció, az ütés, 
a rezgésgyorsulás pontos mérésével szemben 
támasztott igényeket. 

Különféle érzékelési technikákat alkalmaz, 
hogy a mérési követelmények széles körének 
tegyen eleget. 

Mozgás monitoring precíziós gyorsulásmérőkkel 
A PCB Piezoelectronics precíziós rezgésgyorsulás-mérőket gyárt, hogy kielégítse a vibráció, az ütés, 
a rezgésgyorsulás pontos mérésével szemben támasztott igényeket, és támogassa a felügyeleti, 
ellenőrző és tesztelő alkalmazásokat. Különféle érzékelési technikákat alkalmaz, hogy a mérési 
követelmények széles körének tegyen eleget.

Terméklistánk bővítése a PCB®  gyorsulás szenzoraival lehetővé teszi számunkra, hogy teljes megoldást 
kínáljunk a THP Systems vibrációs tesztelő berendezés termékkörünkhöz. A PCB szenzor termékek 
hozzáadásával ügyfeleink olyan „mindent egy helyen” megoldást vásárolhatnak, amely magába foglalja a 
vibrációs vizsgáló berendezéseket, a vezérlőket és a gyorsulásmérőket.

Az által, hogy az IMV kibővítette ECO technológiáját, amely már magába foglal egy továbbfejlesztési 
útvonalat más gyártók berendezéseihez is és a PCB® társasággal kötött társulási megállapodás, 
lehetővé teszi számunkra, hogy a vezérlőhurok továbbfejlesztését kínáljunk vibrációs vezérlőnkkel 
és adatgyűjtő partnerünkkel, a Crystal Instruments segítségével.

További információkért forduljon hozzánk bizalommal! 

Crystal - CoCo-80/90 kézi adatrögzítő, dinamikus jel analizátor, vibrációs adatgyűjtő - 
laboratóriumi minőségű csúcsteljesítményt nyújt

A CoCo az első akkumulátoros kézi adatgyűjtő készülék, amely a drága berendezések teljesítményét 
és funkcióit képes nyújtani - kitűnően teljesít a dinamikus és a statikus mérésekben is. 
Amikor dinamikus mérésekhez használják, a bemenő csatornák nagyon jó minőségű dinamikatartományt, 
jel/zaj viszonyt, csatornák közötti erősítésillesztést, fázisillesztést és spektrális laposságot nyújtanak az 
elemzett frekvenciatartományban. Amikor statikus vagy kvázi-statikus jelek mérésére használják, nagyon 
nagy pontosságot biztosít DC-n vagy DC közeli frekvenciákon.
A CoCo-80 típusnak 2, 4 vagy 8 bemenő csatornája van, és pontosan méri, illetve regisztrálja a dinamikus 
és a statikus jeleket. A flash memóriára egyidejűleg 8 csatorna adatfolyamát regisztrálhatja a készülék 
egészen 102,4 kHz-ig. Egy beépített jelforrás csatorna különféle jelkimeneti hullámformákat biztosít, ami 
szinkronizálva van a bemeneti mintavételi frekvenciával.
A nagyobb csatornaszámú rendszerekhez, amelyek még hordozhatók, ajánljuk a CoCo-90 típusú, 16 
bemenő csatornás készülékünket.

Crystal CoCo 80/90 kitűnő teljesítmény 
dinamikus és statikus mérésekben egyaránt

Crystal CoCo 80/90  akkumulátoros, mobil 
adatrögzítő és dinamikus jelanalizátor 

Crystal CoCo 90  nagyobb csatornaszámú 
hordozható rendszerekhez 


