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VIBNODE®

Dokonalé a jednoduché
Online monitorování stavu strojů

Ideální pro ventilátory,
čerpadla & motory



K čemu vlastně slouží Online
monitorování stavu strojů?

Stále se zvyšující tlak na snižování
cen nutí firmy nacházet stále nové
a nové cesty, jak ušetřit finanční
prostředky včetně přijímání nej-
různějších opatření s cílem zvýšit
celkovou výkonnost zařízení. V
oblasti údržby a oprav strojů se
jedná o zajištění bezporuchového
provozu, zabránění neplánovaným
prostojům a zabezpečení optimál-
ních pracovních podmínek v
průběhu celé životnosti strojního
zařízení.
Využívání systémů Online monito-
rování stavu strojů se stalo v tomto
ohledu nezbytností: lze tak
provádět okamžitou diagnostiku
poruch, plánovat údržbu v optimál-
ním čase a účinně eliminovat pro-
stoje strojů.
Systém VIBNODE® nabízí
jedinečnou příležitost vstoupit do
světa monitorování jak jednotlivých
strojů, tak i menších soustrojí.

Proč některé online monitorovací systémy
neobjeví poruchy strojů?

Jednoduché a účinné m

Typické aplikace systému VIBNODE®

Motory Čerpadla Ventilátory Valivá ložiska Ozubené převody
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Selektivní monitorování
Selektivní monitorování v
určitém frekvenčním pásmu
umožňuje eliminovat rušivé
signály - složky. Pokud signál
ze stroje, uvedeného vlevo,
monitorujeme ve dvou na sobě
nezávislých pásmech, potom
jakákoliv změna v daném kmi-
točtovém pásmu je okamžitě
registrovaná zvětšením hodno-
ty křivky trendu (na displeji ve
spodní části).
U systému VIBNODE® lze v
celém spektru nastavit až 12
pásem.

Širokopásmové
monitorování
Při monitorování odezvy široko-
pásmových vibrací ventilátorů
převažuje v trendu celkových
hodnot složka lopatkové
frekvence nad menšími
složkami, indikujícími nevyvá-
ženost a nepřesné ustavení.
Zvýšení složek od nevyvá-
ženosti a nesouososti křivku
trendu bezprostředně neo-
vlivní. A proto lze tyto závady u
strojů snadno přehlédnut.

onitorování strojů pomocí systému VIBNODE®!

Frekvenční pásmo

Trend celkové hodnoty
frekvenčního pásma

Nevyváženost

Nesouosost

Širokopásmové monitorování

Trend celkové hodnoty
frekvenčního pásma

Jednoduchost Dokonalost

! Levné a jednoduché řešení se
6 nebo 12 kanály

! Jednoduchá instalace přímo na
stroji - nižší náklady na instalaci

! Standardní rozhraní – připojení
do Ethernetu

! Snadná obsluha pomocí
osvědčeného softwaru
OMNITREND®

! Širokopásmové i úzkopásmové
monitorování

! Potlačení šumů

! Sledování frekvenčních pásem
v závislosti na otáčkách

! Redukce inteligentních dat

! Nezávislý alarm

! Informace v místě měření:
kompletní zpracování signálu
systémem VIBNODE®



*hardwarová verze 1.2 a vyšší

Systém VIBNODE® tvoří nedílnou
součást koncepce firmy PRÜFTECH-
NIK v oblasti monitorování stavu
strojů, sestávající se z přenosných
přístrojů a Online monitorovacích
systémů. Tato koncepce, která
nabízí finančně nenáročné a opti-
mální řešení v oblasti monitorování
stavu strojů splňující veškeré tech-
nické požadavky, by se měla stát
součástí vybavení každého strojo-
vého parku.

Celková strategie

OMNITREND® PC Software
programování – vyhodnocování – archivace

Software OMNITREND® PC nabízí
mnoho variant nastavení displeje,
analýzy, vytváření dokumentace i
archivace naměřených dat. Napro-
gramování měření i alarmů je velmi
jednoduché pouhým kliknutím
myši.

Technické údaje

Analogové vstupy
VIBNODE® 6:

6 jednopólových vstupů pro:
– zrychlení vibrací
– 0/4-20mA
– ±5V AC/DC

VIBNODE® 12:
12 jednopólových vstupů pro:
– zrychlení vibrací
– 0/4-20mA
– ±5V AC/DC

Měřící rozsah, analogový vstup
±5 V se stupni zesílení 1, 10, 100

Dynamický rozsah / rozlišení
76 dB / 12-bit

Kmitočtový rozsah
400 Hz, 1kHz, 5kHz*, 10kHz Fmax.

Kmitočtové rozlišení
3200 čar

Obálka
Nastavení pevného filtru: LP = 900 Hz, HP =
2kHz
Fmax: 1kHz

Otáčky, vstup čítače
Počet: 1 (VIBNODE® 6)
Počet: 2 (VIBNODE® 12)

Digitální vstupy
Počet: 2 (5V - 30V)

Digitální výstupy
Počet: 3 (otevřený kolektor)

Analogové výstupy (na přání)
Počet: 2 (4-20mA); nejsou elektricky odděleny
Elektrické oddělení na přání zákazníka

Přepínací napětí
24 V DC, přepínatelné

Měřící úlohy
FFT spektrum, obálka, parametry, charakteristické
hodnoty (špičkové, efektivní) s vyhodnocením
úzkopásmových/širokopásmových spekter

Kapacita paměti
Prstencový buffer pro až 48 FFT spekter
Prstencový buffer pro až 30000 měření (trend dat )

Ethernetové rozhraní
Počet: 1, přenosová rychlost: 10 Mbit

Rozhraní RS 232
Počet: 2, přenosová rychlost: 115 kbit

Napájení
21-30 VDC / 1A

Povolená teplota okolí
- 25°C ... +60°C

Finančně nenáročné a jednoduché
řešení
Finančně nejméně náročné monito-
rování strojů je při použití šesti nebo
dvanácti kanálů. V případě požadavku
zákazníka lze počet kanálů zvýšit.
Decentralizovaný systém – vše v
místě
Systém VIBNODE® se instaluje přímo
na stroj, nevyžaduje použití PC a je
přímo integrován do firemní datové
sítě (Ethernet, Modbus TCP, OPC).
Rychlá instalace
Krátké kabely včetně robustní propo-
jovací technologie zajišťují rychlou in-
stalaci systému VIBNODE®
Flexibilní měřící procesy
Zaznamenáváním souhrnných široko-
pásmových hodnot lze získat infor-
mace o celkovém stavu strojů. Na
druhé straně, selektivní monitorování
specifických poruchových frekvencí
umožňuje provést spolehlivou diagnó-
zu závady. U strojů s proměnlivými
otáčkami dochází k posuvu
frekvenčních pásem. Vhodným vý-
běrem frekvenčních pásem lze účinně
eliminovat vliv rušivých signálů na
křivku trendu.
Spektrum pouze pro účely alarmů
Kvůli požadavku na malý objem
přenášených dat se signály ze stroje
ukládají do paměti pouze pro účely
FTT spektra nebo obálkové analýzy, v
případě překročení alarmu.
Rychlé varování
V případě překročení limitních hodnot
jsou technici údržby informováni o
alarmu po Ethernetu, e-mailem nebo
SMS zprávou.

Na první pohled –
 „Prostě dokonalý“

PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring
D-85737 Ismaning, Germany
Phone: (+49) 89 99 61 60
Fax: (+49) 89 99 61 63 00
eMail: info@pruftechnik.com

Tisk v Německu VIB 9.820.06.05.CZ
VIBNODE®, OMNITREND® je registrovaná ochranná
známka firmy PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG.
Jakákoli reprodukce tohoto materiálu v jakékoli
formě je bez výslovného písemného souhlasu firmy
PRÜFTECHNIK AG zakázána. Díky neustálému vývoji
nemusí informace v tomto materiálu souhlasit
přesně se skutečností. Výrobky firmy PRÜFTECHNIK
jsou předmětem patentů nebo patentových jednání.
© Copyright 2005 PRÜFTECHNIK AG.

Technika pro produktivní údržbu

Navštivte nás na www.pruftechnik.com
Zastoupení pro ČR a SR:

LAMI KAPPA, spol. s r.o.
Vladislavova 3142
CZ-41501 Teplice
Tel: +420 417 534 542-3
Fax: +420 417 534 544
eMail: info@lamikappa.cz

Navštivte nás na www.lamikappa.cz


