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Уреди 
за вибродиагностика
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VIBXPERT II – уред за вибродиагностика

VIBXPERT II е високоефективен, многофункционален уред за 
събиране и анализ на сигнали, който дава възможност за лесно 
наблюдение състоянието на оборудване, монтирано в различни 
предприятия от енергийната, нефтохимическата, целулозна, харти-
ена и други промишлености. VIBXPERT II събира данни в работни 
условия, включително информация за вибрациите, състоянието на 
лагерите, осъществява проверка и обработка на данни. За по-за-
дълбочен анализ, архивиране и документация на информацията от 
VIBXPERT II  на софтуера OMNITREND.
Двуканална синхронизирана система за диагностика на повреди 
при по-сложно технологично оборудване. Сменяеми флаш карти. 
Клас на защита IP65

Характеристики:
Компютър
– Процесор: Marvell PXA320 806 MHz
Дисплей
– TFT-LCD, 18 bit цветен,
– 480 x 640 pixels (VGA) @ 140 ppi
– Пиксел зона 87 x 116 mm
Елементи за управление
– 1 Навигационен пад и 7 бутона, саморегулираща се подсветка 
Памет
– 128 MB DDR RAM
– CompactFlash: 2 GB - 8 GB
Интерфейси
– RS 232: up to 115 kBaud
– USB host for printer
– USB slave for PC/laptop
– Ethernet: 100 Mbit (100Base T), 10 Mbit (10Base T)
Принтиране
– Директно принтиране на репорти чрез USB интерфейс
– Съвместими видове принтери: HP, Epson и други принтери с USB 
връзка
Захранване
– Акумулатори: Li-ion (7.2 V/4.8 Ah – 34 Wh); зареждани в устрой-
ството или в отделна станция
Зарядно
– Input: 110–240 V/50–60 Hz
– Време за зареждане < 5 часа, интелигентен цикъл на зареждане
– Температура на зареждане: 0 °C to 50 °C
Рамери
– 186 x 162 x 52 mm (L x W x H)
Тегло
– 1.15 kg
Работна среда
– Клас на защита: IP65, прахо- и защита от водни пръски
– Температурен обхват на работа: –10 °C to +60 °C

Измерване на виброускорение, виброскорост, вибропреместване, 
обороти, температура, шок пулс метод за диагностициране на ла-
гери. Светофарна индикация за оценка на резултатите в съответ-
ствие със стандарта ISO или дефинирани от потребителя аларме-
ни прагове
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VIBROTIP колектор на данни

VIBROTIP е изключително здрав и лесен за използване ръчен колектор.На разположение 
са  пет ключови показатели за състоянието на машината. Всички сензори са вградени, без 
тромавите кабели или нестабилни контакти. VIBCODE (по избор) може да се използва за 
премахване на грешки при измерването и  местоположението. Автоматично всички данни 
се архивират и се подготвят за обработка. Сигнализира чрез аларми за превишени вибра-
ционни нива, предварително зададени от софтуера 

Всички сензори са вградени

Измервани величини:
– характеристики на вибрациите
– състояние на лагери
– скорост на въртене
– температура
– кавитация

VIBROTIP разполага със здрав, гумиран кор-
пус, проектиран да понася трудностите на 
ежедневна поддръжка. Всички използвани 
елементи са здрави, за да издържат на не-
избежните сътресения, пръски и мръсотия.

Канали

1x аналогов:
– Вибросензори ( - CLD)
Вградени сензори:
– вибрационен, Шок пулс & кавитация
– Температура
– Обороти

Измервателни обхвати

Скорост: 0 .. 50 mm/s
Шок пулс: –9 .. 80 dBsv
Температура: – 30 .. +270 °C
RPM: 60 .. 30 000 rpm

Динамични нива 48 dB
Памет 128 kB
Клас на защита IP 65
Дисплей LCD, fi xed segment
Захранване Battery
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VIBSCANNER Ръчен инструмент с разширени възможности 

VIBSCANNER е измервателен уред за ди-
агностика и запис на състоянието на ма-
шината.  Необходимите датчици  вече са 
интегрирани, така че той е винаги готов за 
експлоатация.
VIBSCANNER е колектор на данни. Може-
те да се използва за прехвърляне на съх-
раняваните резултати от измерването на 
компютъра. OMNITREND софтуер обработ-
ва данните и проверява дали някой нива 
са превишени. За визуализация данните 
се показват графично в диаграма (тренд, 
спектър, времеви сигнал).

Графика на тенденцията  показва как из-
мерените стойности на машина, се държат 
за по-дълъг период от време. Ако графи-
ката превишава определените граници, 
VIBSCANNER уведомява с визуален сигнал 
за тревога.

Времевият сигнал и орбита служат за от-
криване на повреди в ниско-скоростни ма-
шини, скоростни кутии или турбо машини. 
Времевите линия могат да бъдат увели-
чени за подробен анализ. Амплитудите са 
мащабируеми.

Канали

1x аналогов:
– Вибро сензори  - CLD, ICP)
– изходи (AC & DC)
1x цифров: (TTL)
вградени сензори:
– Вибрационен, шок пулс & кавитация
– температура
– RPM

Измервателни обхвати 

Преместване: 9000 μm (p-p)
Скорост: 9000 mm/s (p-p)
Ускорение: 6000 m/s² (p-p)
Обороти: 60 .. 60 000 rpm
Темп.: –50 .. +100°C
Ниско ниво напрежение ± 30 V
Ниско ниво ток: ± 20 mA

Динамични нива 60 dB
F max 10 kHz
Max. FFT линии 6,400
Памет 512 MB
Клас защита IP 65
Дисплей LCD 
Захранване Акумулаторни батерии

 smartSCANNER

Смарт 3-в-едно решение за вибрационен 
анализ, съостност и балансиране.
В момента smartSCANNER е най-универ-
салната система за измерване на машинни 
сигнали , сервиз и поддръжка. Той съчета-
ва богат набор от функции за измерване и 
анализ, базирани  на опита на проверена 
VIBSCANNER система с възможности за 
центроване чрез лазерна оптична система и 
привеждане в съответствие с изискванията.
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VIBCONNECT RF – онлайн система за мониторинг

Онлайн системата е базирана на радиовълни, като предлага не-
ограничена гъвкавост при планирането и инсталирането на това 
решение за мониторинг.
Чрез VIBCONNECT RF се премахва скъпото окабеляване на сен-
зорите, пестят се време и средства по време на експлоатация. 
VIBCONNECT RF е напълно автоматизиран и се монтира с автоно-
мен източник на захранване. Системата може да бъде разширена 
на всеки един етап – просто се добавят допълнителни сензорни 
елементи на съоръженията.

Предимства:
– Лесен за инсталиране
– Скъпото окабеляване се компенсира от трансфера на радиосиг-
нала
– Автономен източник на енергия (батерия 24 V захранване)
– 3 в 1 сензор за вибрации, състояние на ролковия лагер и темпе-
ратура

Доказана технология
– Точни измервания за мониторинг на състоянието и диагностика
– Разделяне на радио модули и сензори за оптимизирано приемане 
на сигнала
– Здрави индустриални компоненти

Рентабилност
– Ниска себестойност, монтаж и експлоатационни разходи
– Подобрена с допълнителни сензорни единици
– Живот на батерията – приблизително четири години благодаре-
ние на енергийно ефективни сензорна технология и интелигентно 
управление на захранването
– Достъпен PC софтуер за визуализация, анализ и конфигурация

Особености: 
– Лесен и бърз монтаж, без необходимост от кабели
– Пълна интеграция в областта на софтуера OMNITREND PС
– Всеки мост обслужва до 50 сензорни единици
– Всяка сензорна единица се предлага с два изцяло окабелени 
двойни сензори за вибрации и температура
– Дава възможност за оптимизирано позициониране на датчиците 
и блока за радиопредаване навсякъде в машината
– Измерване на времеви сигнал  на вълната
– Изчисляване на амплитуди и спектри
– Идентификация на широки и тесни стойности, характерни за гру-
пата
– Мониторинг на зареждане на батерията
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VIBCONNECT RF – онлайн система за мониторинг

Vibconnect RF мост
– Основна единица на радио клетките
– Получава измервателните сигнали от сензорните единици
– Изчислява характерните стойности и  спектри 
– Предава измерване на данни чрез Ethernet към платформата 
OMNITREND софтуер за по-нататъшен анализ, отчитане и архи-
виране
– Предава данни за конфигурацията на сензорни единици.
– Радио честотата не се използва често и  този начин е почти без 
смущения.
– Вградена памет за кеширане на данни.

Vibconnect RF сензорни единици
– Датчиците за сензорни единици са монтирани на машината и 
свързани помежду си с къси кабели (< 2.9 m).
– Могат  да бъдат поставени навсякъде, където радиоприемането 
е добро
– Между цикъла на измерване, сензорният модул е в режим на го-
товност, за да се гарантира дълъг живот на батерията.

Vibconnect RF сензори
– Записват вибрации, състояние на  ролковия лагер и температура-
та едновременно, с минимална консумация на енергия.
– Изключително компактни, изискващи минимално пространство
– По този начин могат да бъдат разположени на възможно  най-
подходящата точка на машината за измерване. Свързана е със 
сензорна единица, която е в рамките на радиочестотния обхват 
на моста
– Монтирани с M8 винт на машината
– Лепила и магнитни адаптери (допълнително оборудвани)

Топология на радио мрежата
– Двустранна комуникация между сензора и моста
– Индивидуално сензорите не могат да комуникират един с друг.
– Това гарантира, че допълнителни сензори могат да се добавят 
към мрежата по всяко време, без това да повлияе на съществува-
щите компоненти.
– Повредата или изключването на сензора по никакъв начин не за-
сяга останалата част от мрежата.
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