
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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Ipari célú infrahőmérő-család

Pontos és gyors hőmérés egy gombnyomással, német minőségben  

A német Optris GmbH ipari célú kézi infrahőmérői minden olyan képességgel rendelkeznek,  mely
akár  kis  tárgyak  nagy  távolságból  történő  pontos  hőmérséklet-méréséhez  kell:  kiváló  minőségű
professzionális  optika,  keresztalakú  lézerjelölő  vagy  célzó-távcső  és  széles  hőmérséklet-mérési
tartomány. Különleges  az  Optris  LS  típus  egyedülállóan  átkapcsolható  optika  és  nagy  termikus
felbontása, az Optris P20 típus kiváló minőségű 120:1-es, 150:1-es ill. 300:1-es optika, célzó-távcső
és széles hőmérséklet-mérési tartománya. Az ...LT-s altípusok kiválóan alkalmazhatóak nem-fémes
anyagokra,  az  1M és  2M típusok  pedig  fémek  hőmérsékletének  mérésére,  míg  a  05M típus  a
fémolvadékok hőmérsékletének pontos meghatározásához ajánlott. 

Optris P20   -   LT/ 1M     /     2M     /     05M Optris LS   -   LT

Készülékjellemzők

     P20 - LT    P20 - 1M / 2M / 05M  LS - LT
* széles méréstartomány: 
  0°C ... +1300°C
* nagy termikus felbontás: 1K
* hőelem-oszlopos érzékelő
* spektrális tartomány: 8…14 µm
  (nemfémes anyagok mérésére)
* precíziós optika: 120:1
* rövid mérési idő: 300 ms
* jól olvasható kijelző színes  
  világító riasztásfunkcióval
* beépített célzó-távcső
* belső memória: 2000 mérésre
* adatátvitel USB-n keresztül

* széles mérési tartományok:
  650°C ... 1800°C (P20 1M)
  385°C ... 1600°C (P20 2M)
  (fémek mérésére ajánlott)
  1000°C ... 2000°C (P20 05M)
  (fémolvadékok méréséhez)
* precíziós optika:
  300:1 (1M, 2M), 150:1 (05M)
* rövid mérési idő: 100 ms
* jól olvasható kijelző színes  
  világító riasztásfunkcióval
* beépített célzó-távcső
* belső memória: 2000 mérésre
* adatátvitel USB-n keresztül

* széles méréstartomány: 
  -35°C ... +900°C
* termikus felbontás: 100 mK
* hőelem-oszlopos érzékelő
* spektrális tartomány: 8…14 µm
  (nemfémes anyagok mérésére)
* precíziós optika: 75:1
  (átállítható 1mm mérőfoltra)
* rövid mérési idő: 150 ms
* jól olvasható digitális kijelző
* belső memória: 100 mérésre
* adatátvitel USB-n keresztül
* hőelem-csatlakozó

Adatgyűjtés és PC-szoftver
A  mérési  eredményeket  pedig  USB-n  keresztül  PC-re  küldhetjük,  ahol  az  Optris  cég  által
kifejlesztett  sokoldalú,  32-bites,  Windows  XP/Vista/Win7  alatt  futtatható  Compactconnect  PC-
szoftverrel megfigyelhetjük a termikus folyamatokat, tárolhatjuk és dokumentálhatjuk az értékeket.
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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

A korrekt  hőkamerás  mérésekhez  szükséges szakmai  tudást  a Magyarországon
egyedülállóan professzionális termográfiai tanfolyamainkon megszerezheti:

Termográfiai alaptanfolyam          Épület-termográfiai tanfolyam
- professzionális, háromnapos tanfolyam - professzionális, egynapos továbbképzés
- átfogó elmélet, többféle alkalmazás       - épület-termográfia mérések részletesen
- gyakorlati mérések, kísérletek      - épület-felmérési gyakorlat

Szívesen nyújtunk további szakmai és gyakorlati segítséget akár telefonon, akár
helyszíni  konzultáció  /  műszaki  tanácsadás  vagy  szakértések  formájában  is.
Forduljon  hozzánk  bizalommal:  negyed  évszázados  tapasztalatunk  révén
biztosan segítségére lehetünk!
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