
Viber X5 TM

AZ ÚJ GENERÁCIÓ

VMI Viber X5™ triax  –  ÚJ GENERÁCIÓS PROFI REZGÉSELEMZŐ ÉS -ADATGYŰJTŐ

Eljött  az idő a rezgésdiagnosztikai műszerek megújulásának, az újabb generációk és típusok meg-
jelenésének. Előreláthatóan az idei év slágere a legújabb generációs (2016 verziójú) VMI Viber X5™
rezgéselemző  és  -adatgyűjtő  műszer,  mely  továbbfejlesztett  képességeinek  és  kiváló  műszaki
jellemzőinek  köszönhetően  méltó  utódja  a  népszerű  EasyViber  és  az  előző  generációs  Viber-X5
műszereknek.  A svéd székhelyű VMI  „zászlóshajója”  a  már  bevált  és  jól  ismert  elemzési  funkciók
sokasága mellé még újabb képességekkel bővült. 

A VMI  Viber  X5™ mindazokkal  az  elemzési  lehetőségekkel  rendelkezik,  melyek  hathatós  elemző
eszközzé teszik kezdő és professzionális diagnosztáknak egyaránt. A funkciók könnyű kezelhetősége
és óriási választéka pedig élvezetes diagnosztikai munkavégzést biztosít, a nagyméretű színes kijelző
kristálytiszta és részletes megjelenítéséről már nem is beszélve. A mostoha ipari igénybevételeknek
ellenálló kivitelével  a VMI Viber X5™ egy megbízható,  kényelmes használatú és időtálló (valamint
fejleszthető és bővíthető) diagnosztikai eszköz karbantartók és diagnoszták részére.

FŐBB TULAJDONSÁGOK

• Sokoldalú és intuitív elemző funkciók

• Szuper gyors, nagy teljesítményű DSP

• Nagyméretű (5”-os), színes TFT kijelző

• Triaxiális érzékelők támogatása

• Egyszerű kezelhetőség

• Megbízható működés 

• Nyílt adatátvitel, USB-kezelés

• Egy- vagy többfelhasználós szoftver

• Útvonal-alapú adatgyűjtés

• Egy- vagy kétsíkú kiegyensúlyozás

• Spektrum- és időjel-elemzés

• Fordulatszámmérés lézeres érzékelővel

• Hosszú idejű nagy felbontású adatgyűjtés

• Felfutás/leállás-teszt (rezonanciakeresés)

• Orbit-elemzés, kereszt-fázis, Kurtosis

• Csapágyállapot-elemzés (többféle)

• Ütésimpulzus-teszt (rezonanciakeresés)

• Többcsatornás amplitúdó- és fázis-mérés

• Mozgásmodell-adatfelvétel támogatása

• Burkológörbe-elemzés (demoduláció)

• Hőmérséklet-mérés infra-érzékelővel

• Kétsíkú dinamikus egyensúlyozás (opció)

• Bontás nélküli villanymotor-elemzés (opció)

• Professzionális gépdiagnosztikai szoftver
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9041 Ultra II
KOMPAKT GÉPELEMZŐ

TPI 9041 ULTRA II  REZGÉSELEMZŐ ÉS KIEGYENSÚLYOZÓ MŰSZER –  KICSI, DE ERŐS

A  TPI  9041  Ultra  II első  ránézésre  hasonlít  a  mindennapokban  használatos  PDA-kra,  pedig  egy
rezgésdiagnosztikai  erőgép  lakozik  benne.  Az  ergonomikus  kialakításának  és  kis  súlyának
köszönhetően könnyen mozoghatunk vele a terepen. A kezelőgombok helyett akár a nagy felbontású
érintőképernyő  is  a  segítségünkre  lesz  az  adatgyűjtési,  gépdiagnosztikai  vagy  kiegyensúlyozási
munkáink során. Vízállósága és IP68-os védettsége révén még a legzordabb ipari körülmények között
is számíthatunk a TPI 9041 Ultra II műszerünkre - minden körülmény között, megbízhatóan.

Az  elemzési  funkciók  sokasága  további  előnyökkel  társul:  ugyanis  a  korszerű  műszeralap  és
szoftveres kialakítás nem csak az elemzési funkciók szokatlanul könnyű kezelését, hanem emelt szintű
képességeket is eredményez. Mindez külső PC nélkül!

FŐBB TULAJDONSÁGOK

• Sokoldalú és intuitív elemző funkciók

• Szuper gyors, nagy teljesítmény

• Nagyméretű, színes TFT kijelző

• 3 szimultán rezgésmérő csatorna,

triaxiális érzékelők támogatásával

• Egyszerű kezelhetőség

• Ellenálló ipari kivitel

• Nyílt adatátvitel, USB-interfész

• Egy- vagy többfelhasználós szoftver

SOKOLDALÚ ELEMZÉSI FUNKCIÓK

A 9041 Ultra II rezgéselemző és kiegyensúlyozó műszer 
szemléletes, intuitív kezelési felületen teszi elérhetővé a
fejlett elemzési funkciókat.

• Útvonal-alapú adatgyűjtés

• 51200 vonal felbontású spektrum (FFT)

• Hosszú idejű, nagy felbontású adatgyűjtés

• Sokoldalú trend- és időjel-elemzés

• Többcsatornás amplitúdó- és fázis-mérés

• Burkológörbe-elemzés (demoduláció)

• Csapágyállapot-elemzés

• Egy- vagy kétsíkú kiegyensúlyozás

A  C-TREND IITM szoftverben  tárolt  mérésekből  gombnyomásra  megjeleníthetők  a  gép-  és  a
csapágyállapotokra jellemző gyorsulás, rezgéssebesség vagy elmozdulás számértékei és spektrumai.
Az  adatok  változásainak  követésére  előjelzés  és  riasztás  szintű  színjelölésű  trendek,  valamint
vízesésspektrumok  segítenek.  A  gördülőcsapágyak  esetleges  hibáinak  felismeréséhez  pedig  egy
bővíthető csapágyadatbázis nyújt támogatás.
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GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉSEK
GÉPREZGÉS-DIAGNOSZTIKAI

SZAKMAI TANFOLYAMOK

Gép- és csapágyállapot elemzési tudást a következő tanfolyamainkon szerezhet:

Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam Gépállapot  -  felmérés (  ISO   10816  -3  ) 
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás - szélessávú rezgésszintmérés és elemzés
- gyakorlati mérések, próbapados kísérletek   alkalmazásának elmélete és gyakorlata

Dinamikus kiegyensúlyozás Lézeres gép  geometria-  beáll  í  tás 
- 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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