
DN26-G3
Intelligens gépvédelmi rendszer (API670)

Korszerűsítés - hatékonyan, gazdaságosan!

Meglévő termelőipari vagy energetikai berendezések életkora nem ritkán eléri vagy túl is lépi a fél
évszázadot.  Létrehozásuk  és  telepítésük  idején  az  Ipar  4.0  szemléletű  műszerezettségéről,  a
folyamatok nyomon-követési igényéről még senki nem tudhatott.  Azonban az említett törekvések
nem kerülik el a régi erőgépeket sem. Azonban az ipari fejlődési törekvések nem kerülik el a régi
erőgépeket  sem.  A felmerülő  -  esetenként  eltérő  -  feltételeknek  leginkább  olyan  univerzális
készülékkel  lehet  megfelelni,  amelyeket  az  éppen  aktuális  igényeknek  és  feltételeknek  meg-
felelően lehet paraméterezni. 

A SENSONICS DN26-G3 gépvédelmi rendszer beállítható mindenféle érzékelőtípushoz és kiérté-
kelési  feladathoz.  Ennek  köszönhetően  használható  csapágy-  vagy  tengelyrezgés  mérőnek,
háznyúlás, relatív elmozdulás vagy tengelyhelyzet védelmi egységnek, fordulatszám és rezgés-
vektor felügyeletnek. Ráadásul mindezt a szigorú API 670 és a GDCD96 szabványok által elvárt
megbízhatósággal!

• API 670 és GDCD96 szabványoknak megfelelő védelmi
   rendszer (turbinavédelem, forgógépvédelem)

• 2- ill. 3-csatornás, teljesen programozható egység

• két univerzális analóg csatorna minden érzékelőtípushoz

• adat és riasztási állapot grafikus kijelzése csatornánként

• 3 előjelzés, riasztás relékimenetekkel (opció 7 darab)

• csatornánként 4 ... 20 mA áram- és analíziskimenetek 

• folyamatos csatorna- és érzékelő-ellenőrzés (riasztással)

• távvezérelhető funkciók, pl. külső riasztás-nyugtázás

• programozható és kiolvasható számítógépről

• kommunikáció: RS485 Modbus és Ethernet (TCP/IP)

• kis helyigényű (127x109x89 mm), DIN sínre szerelhető

Gépészeti védelmi / mérési üzemmódok
• Abszolút rezgés (gép- és csapágyrezgés) mérése
• Relatív rezgés (tengelyrezgés) mérése
• Elmozdulás és tengelyhelyzet mérése
• Fordulatszám, rezgésfázis (rezgésvektor) mérése

Alkalmazási területek
• Kis és közepes forgógépek egyedi védelme
• Ipari ventilátorok, szivattyúk, motorok, centrifugák
• Leállás-védelem
• OEM-alkalmazások (új gépekbe való integrálása)

Rugalmas konfiguráció
• Univerzális, szabadon konfigurálható hardver
• Programozható előjelzés és riasztás
• Helyszíni (előlapi) programozás
• Távoli kezelés/konfigurálás belső webszerverrel

Cégünk a fenti eszköz és a megfelelő érzékelők szállítására, valamint komplett
rendszerek helyszíni kivitelezésre és üzembe helyezésre is vállalkozik.
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333D01
digitális gyorsulásérzékelő

Új digitális technológia rezgésméréshez és adatgyűjtéshez
A PCB 333D01 a világ első teljesen integrált, magas digitális felbontású és egyben széles frekven-
ciájú piezoelektromos gyorsulásérzékelője ütésálló ipari kivitelben. Megbízható működésű, a folya-
matosan  digitalizált  rezgésjelalakok  egyszerűen  rögzíthetők  alkalmazásával,  akár  mikrofon-
bemenetes hangrögzítés PC-n, táblagépen vagy okostelefonon. Üzemeltetéséhez (táplálásához és
kiolvasásához) csupán egy szabványos USB-interfész szükséges. A PCB 333D01 digitális gyor-
sulásmérő egy teljesen új eszköz, kategóriájában, kiemelkedő pontosságú, egyedi tesztelésekhez
és ipari alkalmazásokhoz egyaránt jól használható.

• Működik Windows, iOS, Linux, Android 
 és Mac OS operációs rendszerekkel

• Számtalan szoftver és applikáció 
 akár ingyenesen letölthető hozzá

• Rezgésadatok rögzítése laptopon, 
 táblagépen vagy akár okostelefonon

• Nincs szükség külön meghajtókra

• Robusztus piezoelektromos érzékelő

• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 24 bites A/D-átalakító

• Megszünteti a „külső” jelfeldolgozás
 és -digitálizálás szükségességét

Dinamikus érzékelők jeleinek decentralizált digitalizálása
Meglévő  dinamikus  érzékelők  (például  ICP-rezgésérzékelők,  ICP-nyomásérzékelők,  ICP-mikro-
fónok és ICP-erőérzékelők) a  PCB 485B39 típusú kétcsatornás - magas digitális felbontású és
egyben széles frekvenciájú - érzékelőcsatoló/jeldigitalizáló egységgel csatolhatók USB-n keresztül
számítógéphez.  Ezzel  megbízható,  folyamatoson  digitalizált  időjelek  rögzíthetők  (végtelen
adatfolyamként), mintha mikrofonbemenetes hangrögzítést végeznénk a PC-n, táblagépen vagy
okostelefonon. Üzemeltetéséhez (táplálásához és kiolvasásához) csupán egy szabványos USB-
interfész szükséges! 

• Működik Windows, iOS, Linux, Android 
 és Mac OS operációs rendszerekel

• Számtalan szoftver és applikáció 
 akár ingyenesen letölthető hozzá

• Időjel-adatfolyam rögzítése laptopon, 
 táblagépen vagy akár okostelefonon

• Nincs szükség külön meghajtókra

• Robusztus tokozás, ipari kivitel

• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 
 24 bites A/D-átalakító

• >115 dB dinamikatartomány

• Megszünteti a „külső” jelfeldolgozás
 és -digitálizálás szükségességét

Velünk könnyű az Ipar 4.0!
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XT440
3D-s tengelyvonal-beállító

A gépek hosszú élettartamának feltétele a jó beállítás!
Az svéd Easy-Laser cég XT 440 műszere egy kiváló ár-teljesítmény jellemzőjű, kábel nélküli lézeres
tengelybeállító eszköz, a méltán népszerű XT-sorozat legkisebb tagja. Az  Easy-Laser® XT 440 a
hagyományos tengelyvonal-beállítási funkciók mellett képes a puha-láb ellenőrzésére, csupán 40°
forgatásból  történő  tengelyvonal-beállításra  (vízszintes  és  függőleges  tengelyű  gépek  esetén),
hőtágulás korrekcióra, s végül a korrekciós mozgások folyamatos 3D-s kijelzésre. 

Többfelhasználós  szoftvere  segítségével  pedig  a  felhasználók  az  aktuális  mérést  akár  okos-
telefonon vagy tablet-en is nyomon követhetik, így oktatási célra is rendkívül alkalmas.

Tulajdonságok

 3 beépített mérőprogram részletes 3D-s grafikákkal
 Tengelyvonal-beállítás vízszintes és függőleges gépekhez
 Pozíció független mérés, 2 x 20° elfordulás alapján
 Puha láb felismerése grafikus kijelzéssel
 Hőtágulás korrekció "hideg" gépbeállításhoz
 Kettős lézer a pontos mérésekhez
 Vezeték nélküli Bluetooth® kapcsolat a mérőfejekkel
 Ergonomikus, élő 3D-s korrekciómozgás-kijelzés
 Megszakításmentes mérés 
 Mérésátlagolás rezgő környezetben való mérésekhez
 IP 66- és IP 67 ipari védettség
 Teljes körű mérő- és jegyzőkönyvkészítő alkalmazás 

További jellemzők

A  készülék  kivitele  megfelel  az  ipari  alkalmazás  követelményeinek,  kezelése  ergonomikus,
könnyen elsajátítható. Az Easy-Laser® XT 440 hosszútávon is modern karbantartó eszköz lehet,
mivel  képességei  számos  kiegészítővel,  beépített  programjának  egyszerű,  USB-memóriáról
történő frissítésével fejleszthetők.
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Nem megfelelő a termék állapota egy szállítást követően?

A svájci  gyártmányú  MSR miniatűr  adatrögzítő  családja  újabb  taggal  -  az  MSR  175
típussal - bővült, mely akár ütésszerű behatásokat is rögzíthet. Kis méretüknek, súlyuknak
és  hatalmas  adatkapacitásuknak  köszönhetően  alkalmas  élőlények,  gépelemek  vagy
szállítmányokat  ért  behatások  naplózására  (pl.  rezgés,  páratartalom,  hőmérséklet,
nyomás). Strapabíró kivitelüknek köszönhetően ipari környezetben is megállják a helyüket,
ugyan úgy, mint labori körülmények között.

MSR 145 WD

• Több mint 1 millió mért  
    érték tárolása
• Könyvjelző beállítása,
    start/stop funkció
• OLED kijelző
• Lítium-polimer akku 
   (260 / 900 mAh)
• Csatlakozás: USB,
    Bluetooth
• MSR SmartCloud
   szolgáltatás
• Méret / súly: 
   57 x 35 x 25 mm, kb. 62 g

MSR 165

• Több mint 2 millió mért
      érték tárolása
• 3-tengelyű digitális
      gyorsulásmérő 
      (13 bit felbontással) 
• Mérési tartomány:
      ±15 g / ±200 g, 
      -20... +65 °C
• Tárolási sebesség: 
      1600/s-ig (±15%)
• Lítium-polimer akku 
      900 mAh (USB töltő)
• Csatlakozás: USB
• Méret / súly:
      39 x 23 x 72 mm, kb. 69 g

MSR 175

• 5000 adat tárolása másod-
percenként (5 kHz)

• Több mint 2 millió mért
érték tárolása (8 hét)

• rezgésmérés: 
3-tengelyű digitális
gyorsulásmérő
±15 g / ±100 g

• hőmérsékletmérés:
-20... +65 °C

• páratartalom (opció):
relatív 0…100 %

• légnyomás (opció):
abszolút 0...1000 mbar

• fényerő (opció):
0...65000lx

• Lítium-polimer akku 
230 mAh (USB töltő)

• Csatlakozás: USB
• Méret / súly:

47 x 16 x 54 mm, kb. 28 g
• Védettség: IP67

Sokoldalú PC szoftveres támogatás
Minden adatrögzítőhöz a gyártó által fejlesztett, sokoldalú adatmegjelenítő és adatelemző
szoftver tartozik,  amellyel exportálhatja adatait pl. MS Excel, MATLAB programokba.
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Hatékony gépkarbantartáshoz jó műszer kell!
A géprezgések  mérésére  és  elemzésére  alkalmas  műszerek  közül  kitűnik  a  svéd  gyártmányú  CXM-
Analyzer könnyű kezelhetőségével, kétcsatornás kivitelével, a leggyakoribb mérések esetén szükséges
funkciók hiánytalan meglétével, kézre álló méretével és a jól átgondolt adatgyűjtős funkcióival.

 strapabíró, ipari kivitelű kétcsatornás műszer

 mérőutas adatgyűjtés azonnali értékeléssel

 rezgésanalízis (forgásfrekvencia és

 első/második harmonikusának értéke)

 12800 vonalas rezgés-spektrumelemzés

 rezgésamplitúdó és fázisszög mérése

 csapágyállapot mérése / burkológörbe-elemzés

 felfutás/leállás mérések rezonanciakereséséhez

 opció: kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás

 sok segédfunkcióval, grafikus kijelzéssel

 könnyen kezelhető, magyar menürendszer

 USB 2.0 adatátvitel számítógépre

 akkumulátoros táplálás

A CXM-Analyzer kéziműszer  mérési frekvenciatartománya a mérendő gép rezgéseinek minél jobb
észlelése érdekében a 0,5 ... 12.800 Hz tartományt öleli át, a forgásjeladó is igen széles tartományban
(120 f/p-től 60.000 f/p-ig) alkalmazható fordulatszám és fázisszög mérésére.

A  CXM-Analyzer a beépített  analízisfunkcióval rendelkezik,  mely segítségével már mérés közben
kijelzi  a  forgásfrekvencia  és  az  első  két  harmonikusának  rezgésértékét,  így  felismerhető  a
kiegyensúlyozatlanság, a tengelybeállítási hiba vagy a mechanikai lazaság jelenlétének aránya. (Ez
alapján pedig könnyen eldönthető, hogy például érdemes-e kiegyensúlyozni vagy sem.)

Adatgyűjtés, rezgésmérés és spektrumanalízis

Adatgyűjtés mérési útvonallal

Több mérőút tölthető be egyszerre.
A mérőúton szereplő mérőpontok
szöveges elnevezéssel és a régi
adatok felidézésével jelennek meg.
A nem rögzítendő pontok egyszerűen
átugorhatók. A mérőutas adatgyűjtés
során rögzítendő spektrumok akár
mérőpontonként is különböző frek-
venciatartományokra (max. 0 …
12800 Hz-re) és felbontásokra (max.
6400 vonalra) programozhatók. 

Az  új  adatok  rögzítése közben máris  megtörténik  a  határérték  túllépés  vizsgálat  és  a  megfelelő
riasztás.  Az  adatok  rögzítése  után  a  műszer  automatikusan továbblép  és  szövegesen  kijelzi  a
következő mérőpontot.
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SZAKMAI OKTATÁS
negyed évszázad ipari
tapasztalat alapján

Gép- és csapágyállapot elemzési tudást tanfolyamainkon szerezhet:

  Rezgésdiagnosztikai alaptanfolyam      Gépállapot-felmérés (ISO10816)
  - professzionális, háromnapos tanfolyam       - professzionális, egynapos továbbképzés
  - átfogó elmélet, többféle alkalmazás        - széles-sávú rezgésszintmérés
  - gyakorlati mérések, próbapados kísérletek           alkalmazásának elmélete és gyakorlata

  Dinamikus kiegyensúlyozás   Lézeres gépbeállítás
  - 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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