
vibNET műszercsalád
vezeték-nélküli gépfelügyelet

PIM vibNET forgógép-távfelügyeleti műszercsalád

= folyamatos gépfelügyeleti „fekete doboz” internetes elérhetőséggel

A rezgésadatok folyamatos távfigyelésével és az esetleges rendkívüli események pontos naplózásával
a  „felderíthetetlen”  káresemények  nagy  része  elkerülhető.  A  többféle  rezgésadat  gyűjtése,  azok
folyamatos  (élő,  online)  internetes  elérhetősége  és  a  manipuláció-biztos  (fekete  doboz  jellegű)
naplózása  alapján  következtethetünk  a  gépeink,  berendezéseink  állapotára,  meghibásodás  esetén
annak  kiváltó  időpontjára  és  forrására. Pont  ezt  szolgálja  az  új  -  saját  fejlesztésű  -  gépfigyelő
műszercsaládunk

A műszercsalád 4 alaptípusa

v  ibN  ET  -  AA
 kétérzékelős csapágyállapot figyelő egység

v  ibN  ET  -  AV
 egyérzékelős gép- és csapágyállapot figyelő

v  ibN  ET  -  VV 
 kétérzékelős gépállapot figyelő egység

v  ibN  ET  -  L  C  D
 egyérzékelős gép- és csapágyállapot
 figyelő egység LCD kijelzővel

Fontosabb jellemzők és műszaki paraméterek

• Ethernet és USB 2.0 csatlakozás,
opcionális BlueTooth és WI-FI csatlakozás

• Internetböngésző alapú adatmegjelenítés (akár több egységről egyszerre)
• Windows XP/7 alatt működő kiértékelő és parametrizáló szoftver
• 2 x 2 előjelzés/riasztás relékimenet, 1 önellenőrzés relékimenet
• előlapi visszajelzés LED-ekkel (előjelzés, riasztás, önellenőrzés, kimenetek)
• szabványos DC 24V tápellátás
• működési hőmérséklet: 0 ... 50 °C
• tokozás: IP 40, szabványos DIN sínre szerelhető 

A vibNET műszercsalád eszközei „fekete dobozként” működnek, vagyis a gyűjtött jeleket tárolják
és továbbítják, a különleges események (beleértve saját állapotuk) pedig egy folyamatos (nem-
manipulálható) naplózásba bekerülnek.  Az egységek rendszerré is összefűzhetők (pl. egy router
segítségével) és így egész gépcsoportok felügyelhetők folyamatosan az internet segítségével - a
világ bármelyik pontjáról!

A műszercsalád  típusválasztékának  köszönhetően könnyen kiválasztható  az éppen szükséges
mérést megvalósító típus. A telepítés és feladatspecifikus konfigurálás is „gyerekjáték”, így már
néhány  perc  után  felügyelheti  gépeit  folyamatosan,  minimális  beruházási  költség  mellett.  Sőt,
meglévő ICP (IEPE) rezgésérzékelők is tovább alkalmazhatók, azokat sem kell lecserélni.
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M80 
telepített gépdiagnosztika

VMI M80 telepített gépfigyelő-rezgésanalizáló és adatgyűjtő rendszer

= decentralizált folyamatos gépdiagnosztika internetes elérhetőséggel

Elsősorban  decentralizált  (elszigetelten  telepített)  gyártóberendezések  és  gépcsoportok  folyamatos
felügyeletének megvalósításához lett kifejlesztve. A modulárisan felépülő és tetszés szerint bővíthető
rendszer a sokoldalúan testre szabható távfelügyeletre és távdiagnosztikára ad lehetőséget. Telepítése
és üzemeltetése az Ethernet-alapú kommunikációjának köszönhetően pedig minimális költségű.

Jellemzők és tulajdonságok

 bővíthető moduláris online rezgésfigyelő rendszer
spektrumelemző és gépdiagnosztikai funkciókkal,
Ethernetes (vagy WIFI's) kommunikációval

 akár 256 önálló moduláris egység egy rendszerben,
egységenként akár 10 analóg mérőmodullal

 mérőmodulonként 8 analóg mérőcsatorna (DC ... 6,4 kHz)
+ 8 darab hőmérsékletmérő csatorna
+ 4 darab fordulatszámmérő csatorna

 rendszer-bővíthetőség: 
max. 256 x 80 = 20 ezer rezgésmérő csatorna
      + 256 x 80 = 20 ezer hőmérsékletmérő csatorna
      + 256 x 40 = 10 ezer fordulatszámmérő csatorna

 online gépelemzés: hőmérséklet- és rezgéstrend, időjel, 6400 vonalas spektrum, burkológörbe

 paraméterezhető adatmentés SD kártyára és adatátvitel professzionális elemző szoftverbe

Online (élő) rezgéselemző képességek

Az egységek gyors adatlekérdezést hajtanak végre az összes csatornán, amely aktuális értékeit
és  az  esetleges  határérték-túllépéseit  (mint  a  gépek  és  csapágyak  állapotát,  hőmérsékletét)
folyamatosan  megjelenítik  könnyen  áttekinthető  grafikus  internet-böngészős  felületen.
Természetesen  nemcsak  az  aktuális  adatok,  hanem  maga  a  kiválasztott  csatornák  trendjei,
időjelei, spektrumai, burkológörbei is az internetböngészővel megjeleníthetők.

Az  adatok  ezek  után  (ill.  párhuzamosan)  továbbíthatók  egy  szerverre,  vagy  akár  közvetlenül
beilleszthetők  adatbázis-alapú  off-line  gépdiagnosztikai  szoftverekbe  további  elemzés  vagy
jegyzőkönyvezés  érdekében. Jelenleg a SpectraPro ill.  a CXSpectra szoftverek adatbázisaiba
való  adatimportálás  elérhető,  további  szoftverekbe  való  „importálók”  ügyfélkérésre  szintén
kifejleszthetők.
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WI-careTM

vezeték-nélküli gépdiagnosztika

Vezeték-nélküli folyamatos gépfigyelő és rezgéselemző rendszer

Az  I-careTM legújabb  fejlesztése,  a  Wi-careTM folyamatos  rezgés-  és  hőmérséklet-figyelő,
spektrumanalizáló és adatgyűjtő rendszer lehetővé teszi a gyártóberendezések és gépcsoportok
folyamatos  felügyeletének  megvalósítását.  Az  adatgyűjtés  vezeték  nélküli  kommunikációval
valósul meg akár mérőutas adatgyűjtés, akár folyamatos telepített rezgésfelügyelet esetén.

Jellemzők és tulajdonságok

 bővíthető moduláris online rezgésfigyelő rendszer
spektrumelemző és gépdiagnosztikai funkciókkal

 vezeték nélküli, 3G alapú kommunikáció

 akár 144 mérőegység egy rendszerben

 folyamatos gyors csatornalekérdezés

 12 800 vonalas spektrum mérése/küldése

 meglévő rezgésérzékelőkre alkalmazható

 5 év akkumulátor-élettartam

 mobil-applikációs és internetes elérhetőség

Teljes rugalmasság

Egy eszközzel több mérési helyet is kiválaszthatunk egyszerűen: egy mérési pontról egyszerűen
egy következőre áthelyezhetjük a készüléket és a „Road map” (QR kódos azonosítás) funkcióval
a  mérési  pozíciókat  el  is  menthetjük  a  későbbi  felhasználás  érdekében.  A  vezeték  nélküli
kommunikációnak (standard IEEE 802.15.4, 2,4GHz) köszönhetően még egy Ethernet vagy WIFI
alapú  hálózatot  sem  kell  létrehoznunk,  de  mégis  gyorsan  és  megbízhatóan  nagy  felbontású
rezgésadatokat  (beleértve  spektrumokat  és  időjeleket),  valamint  gyártóberendezéseink  és
környezetük hőmérsékletének értékeit „gyűjthetünk” vagy központi szerverre továbbíthatunk.
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WI-careTM

Vezeték-nélküli gépdiagnosztika

Adatminőség és biztonság

A Wi-CareTM minden gépelemzési igényt kielégítő nagy felbontású rezgésspektrumokat biztosít: a
spektrum  paraméterei  könnyedén  konfigurálhatók  a  webes  felületen  keresztül,  100  ...  12800
vonalas spektrumfelbontást is lehetővé téve, sőt akár 200 ... 32000 mintájú időjelek rögzítését is
beállíthatunk igényeinknek megfelelően. A mintavételi frekvencia 100 Hz ... 32 kHz között, míg az
analóg frekvenciatartomány 0 ... 16 kHz között módosítható.

Félti  az  adatait?  Az  adatok  biztonságát  szem  előtt  tartva  nyugodt  lehet,  ezt  ugyanis
garantálja a 128 bites AES titkosítás mellett az IEEE 802.15.4 protokoll.  

Az  egységek  folyamatosan  mérnek,  az  aktuális
értékeket és az esetleges határérték-túllépéseket (mint
a  gépek  és  csapágyak  állapotát,  hőmérsékletét)
folyamatosan - azon túl a beállításoknak megfelelően
a spektrumokat és időjeleket  is nagy gyakorisággal  -
megjelenítik  könnyen  áttekinthető  mobileszköz-
applikációban  vagy  grafikus  internet-böngészős
felületen. Az internet segítségével  tehát bárhonnan a
világon  folyamatosan figyelemmel kísérhető a gépeink
állapota!  Az  adatok  frissítését  akár  percenként
kérhetjük  és  a  beállított  figyelmeztetési  módnak
megfelelően  akár  e-mailen,  akár  SMS-en  keresztül
értesítés kaphatunk. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szívesen mélyebben elmerülne a rezgés -
diagnosztika szakmájában, tanfolyamainkon elsajátíthatja a szükséges tudást: 

Gépállapot-felmérés (ISO 10816)             Rezgésdiagnosztika (alaptanfolyam)
- professzionális, egynapos továbbképzés - professzionális, háromnapos tanfolyam
- géprezgés mérése és rezgésszint-értékelés - átfogó gépdiagnosztika-elméleti oktatás
  részletes ismertetése és gyakorlata              - tanácsok 2 évtized tapasztalatai alapján
  az ISO 10816-3 szabvány alapján - gyakorlati műszeres mérések, kísérletek
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