
LAN, PLC

Montáž přímo u soustrojí
Lze připojit
8 x akcelerometr
3 x procesní parametr (0/4-20 mA)
2 x snímač výchylky (posunutí)
1 x snímač otáček
1 x spouštěcí impulz

VIBROWEB® XP je kompaktní monitorovací a
diagnostický systém, který byl vyvinut pro moni-
torování speciálních strojů, kritických pro výrobu:

vytlačovací lisy – ventilátory – speciální pohony – bezobslužné čerpací stanice – nouzové zdroje proudu (UPS)

VIBROWEB® XP provádí naprogramované
měřící úlohy zcela samostatně - dokonce i bez
připojení k PC. Jako inteligentní diagnostický
robot umí detekovat různé provozní podmínky
zařízení a nezávisle přizpůsobuje záznam a vy-
hodnocování měřených údajů těmto pod-
mínkám.

VIBROWEB® XP
Diagnostické monitorování strojů, které se skutečně vyplácí

Deset dobrých důvodů
pro VIBROWEB® XP
Měření a alarmy v závislosti na provozních pod-
mínkách

Diagnostika strojů je podporována inteligent-
ními měřícími funkcemi

Variabilní provozní podmínky – např. změna
zatížení nebo provozních otáček – nepředstavují
žádný problém, a to díky rychlému přepínání
mezi měřícími kanály

Vyhovuje i pro měření strojů s nízkými otáčkami

Kompaktní zařízení, jednoduchá instalace -
ideální pro samostatná soustrojí

Připojení LineDrive nebo ICP® akcelerometrů

Automatická hlášení o poruše e-mailem, SMS
nebo faxem

Nezávislý provoz - měření, vyhodnocování,
ukládání do paměti, hlášení o alarmu, to vše bez
nutnosti připojení k PC

Odesílání naměřených dat, dálkový přístup a
dálkové ovládání přes síť Ethernet nebo modem
- ideální pro obsluhující personál

Uživatelsky příjemné nastavení měření a vyhod-
nocování dat pomocí PC softwaru OMNITREND®
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VIBROWEB® XP – technická data

Analogové vstupy
2x4 vstupy pro LineDrive (ICP volitelné)
akcelerometry (2 synchronní) každý se 4 progra-
movatelnými rozsahy:

0.1Hz až 10Hz   /  10 Hz až 10kHz
10 Hz až 48kHz /  0.1 Hz až 48kHz

2x1 vstup pro induktivní snímače výchylky (2
synchronní); AC/DC

3x1 vstup pro 0/4...20 mA signály

RPM / čítač
1x čítač pro induktivní pulzy snímače nebo
pulzního signálu (5V až 30V)

Spouštěcí vstup
1x spouštěcí vstup pro induktivní pulzy nebo
pulzního signálu (5V až 30V)

Měřící rozsah, analogový vstup
±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV

Dynamický rozsah / rozlišení
96 dB / 16 bit

Měřící funkce
Časový signál, spektrum (amplituda, obálka),
integrace spektra, řádová analýza, cepstrum

Paměť RAM / Flash
32 Mbyte / 32 Mbyte

Ethernet rozhraní
1, rychlost přenosu dat: 10 Mbit

RS 232 rozhraní
2, rychlost přenosu dat: 38,4 kBit

Napájení
90-260 VAC  / 50-60 Hz

Rozměry (dxhxv )
asi 300 x 240 x135 mm

Celková hmotnost
asi  4 kg

Přesnost analogového vstupu
0,05% ve skutečném měřítku

Vzorkovací frekvence analogových vstupů
153,6 / 76,8 / 38,4 / 19,2 / 9,6 kHz

Frekvenční rozsah
48 kHz to 48 Hz rozdělený do 11 pásem

Antialiasing
Dynamické přizpůsobení

Frekvenční rozlišení
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 čar

Obálka
Digitální vstupní filtr, volitelný

Digitální vstupy / Digitální výstupy
2 / 1

FET spínač výstup
12 V DC, 1A, spínací kontakt

Systém OK relé
přepínací kontakt

VIBROWEB®XP, díky speciálním dia-
gnostickým metodám, snadno ana-
lyzuje a zobrazuje komplexní  poru-
chové trendy. Tyto metody jsou
založeny na principu úzkopás-
mového monitorování charakteri-
stických kmitočtů ve spektru. Pokud
jsou provozní podmínky stroje ne-
měnné, lze pomocí záznamu přísluš-
ného amplitudového trendu vysle-
dovat stav součástí předmětného
stroje. V případě, že stroj běží za
různých provozních podmínek,
trend vývoje stavu strojních součástí
nelze jinak spolehlivě předpovědět.

VIBROWEB® XP měří a hlásí alarmy
v závislosti na provozních pod-
mínkách.
Na obrázcích jsou zobrazeny výhody
„diagnostického monitorování“,
kde je použit příklad axiálního ven-
tilátoru s natáčecími lopatkami.
V porovnání s trendem širokopás-
mových charakteristických hodnot,
kde se zobrazuje celkový stav sou-
strojí, amplitudový trend v úzkém
pásmu umožňuje více cílené moni-
torování, které je zaměřené na jed-
notlivé součásti stroje.

Diagnostické monitorování za různých provozních podmínek

Provozní podmínky 1:
Otáčky: 700 - 800 ot./min.
Výkon: 150 - 250 kW

Provozní podmínky 2:
Otáčky: 1300 - 1500 ot./min.
Výkon: 400 - 500 kW

Amplitudový trend za provozních pod-
mínek 1: Malé kolísání hodnot – malé
zatížení strojních částí.

5) Amplitudový trend za provozních
podmínek 2:  Za těchto provozních pod-
mínek větší kolísání hodnot indikuje
vyšší zátěž.

Amplituda 1. řádu (nevyváženost) se zazna-
menává v úzkém kmitočtovém pásmu. Monito-
rování se provádí z důvodu spouštění alarmů.

Amplitudový trend, odvozený ze situace na obr.
2 bez zohlednění provozních podmínek: velké
kolísání hodnot neumožňuje jasnou interpretaci
měřených hodnot.

Popis provozních podmínek

1.

2.

4. 5.

PRÜFTECHNIK
Condition Monitoring
85730 Ismaning, Germany
www.pruftechnik.com
Phone: (+49) 89 99 61 60
Fax: (+49) 89 99 61 63 00
eMail: info@pruftechnik.com
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Navštivte nás na www.pruftechnik.com

Navštivte nás na www.lamikappa.cz

Technika pro produktivní údržbu

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


