
VIBROWEB®

Monitorování online – chytře & pružně

Používá
internetovou
technologii

Ideální pro stroje
s proměnnými otáčkami



VIBROWEB® – Spolehlivé  online monitorování
klíčových zařízení

• Stroje s proměnným
zatížením nebo otáčkami

• Čerpadla a motory
• Ventilátory
• Kompresory
• Převodové skříně
• Drtiče

Komunikuje po síti
(LAN/Ethernet)

Přístup k naměřeným datům je
možný pomocí internetu od-
kudkoli.

Radiové spojení
(WLAN)

Chybová hlášení
odesílaná přímo na
mobilní telefon for-
mou SMS

Architektura přístroje VIBROWEB®

Sdružovací skříňka
šetří náklady na
kabeláž a instalaci

Co je VIBROWEB®?
VIBROWEB®  je inteligentní moni-
torovací systém strojů a zařízení,
pomocí kterého lze provádět
měření, vyhodnocování i ukládání
dat do paměti. Přístroj umí spustit
alarm nezávisle na připojení k PC.
Tento přístroj byl speciálně vyvinut
pro klíčové stroje výrobních nebo
zpracovatelských odvětví, u kterých
je aplikace monitorovacích systémů
a diagnostických metod nezbyt-
ností.

• Provozní monitorování
• Monitorování procesů
• Těžební zařízení
• Čerpací stanice ropovodů

• Papírenské stroje
• Odstředivky
• Protlačovací stroje
• Lisy
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Obr. 1: Průběh křivky celkových vibrací se pohy-
buje v “zeleném” pásmu ...

Obr. 3: Důvodem k alarmu je velikost amplitudy
charakteristické frekvence, jejíž hodnota pře-
sahuje  hranici alarmu specifického
frekvenčního pásma. V praxi to znamená in-
dikaci vadného záběru  kuželového soukolí.

Obr. 4: Trend křivky velikosti amplitudy charak-
teristické frekvence ukazuje nápadný vzrůst
během několika posledních dnů. Obr. 5: Typický vzhled webové stránky prohlížeče (volitelné

příslušenství); barevná změna políček informuje o aktuál-
ním stavu v měřeném bodě.

Obr. 2: ... i přesto, že indikátor stavu v databázi upozorňu-
je na alarmovou situaci (červená značka).

Pouze monitorování alarmu speci-
fického frekvenčního pásma
kuželového soukolí umožňuje přes-
nou diagnózu stavu: poškozené
soukolí lze včas vyměnit!

VIBROWEB® v praxi
Poškození soukolí převodovky pásového dopravníku



Lze použít jakýkoliv snímač!

Připojení snímačů k přístroji VIBROWEB®

Àÿ32  vstupů pro snímače
VIBROWEB® má celkem 32
analogových měřících kanálů,
dva vstupy lze měřit současně.
Stálé napětí pro senzory
umožňuje rychlé přepínání sní-
mačů.

ÁÿLAN
Data z přístroje VIBROWEB® se
běžně přenášejí po síti (TCP/IP,
Ethernet) k uživateli.

ÂÿRS232
Dvě sériová rozhraní jsou vy-
hrazená pro:
- Laptop (PPP) k analýze dat
přímo na místě
- Modem (analog/ISDN) k
přenosu dat telefonní linkou
(Internet)
- Inteligentní senzory (volitelné
příslušenství), např.
PERMALIGN® pro stálé moni-
torování ustavení strojů
- Připojení ke sběrnici field bus,
např. Modbus (volitelné pří-
slušenství)

ÃÿDigitální vstup/výstup
Každou skupinu čtyř digitálních
vstupů a výstupů lze využít pro
řídící úkoly (PLC, ovládací
prvky, relé…) nebo jako řídící
obvod.

ÄÿOtáčkové/ pulzní vstupy
Osm digitálních měřících
kanálů se používá pro
spouštění měření, časově syn-
chronní průměrování (potlačení
šumu) a pro řádovou analýzu.

Kryt základní desky není na obrázku zobrazen.

Globální
komunikace
Přístroj VIBROWEB® komunikuje
přes TCP/IP a Ethernet, proto jej lze
integrovat přímo do existující sítě
Ethernet. Přístroj se umí připojit na
Internet přes telefonní modem
(PPP), ISDN, GSM nebo HSCSD
adaptér a dokáže odesílat e-maily i
s přílohami. Na místě lze k přenosu
dat využít jeden nebo dva sériové
porty (RS232).
Další komunikační možnosti jsou:
• WLAN
• Rádiový modem (GSM/ HSCSD)
• Satelit (Immarsat M/ A)
• Připojení field bus (volitelné pří-

slušenství)
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Vynikající kombinace -
senzor a “plug-in” karta
Ve spojení s přístrojem VIBRO-
WEB® lze použít téměř jakýko-
liv druh senzoru (ICP, Pt100,
tenzometr, Current Line Drive).
Pro každý měřící kanál je jedna
“plug-in” karta, která má za
úkol zpracovat signál. Tato kar-
ta se jednoduše zasune do
základní desky. Přístroj VIBRO-
WEB® je velmi flexibilní a lze
jej přizpůsobit jakékoliv aplikaci
přímo na místě. Protože se in-
stalují pouze ty komponenty,
které jsou pro měření skutečně
nezbytné, jsou i pořizovací
náklady na přístroj nízké.
Instalaci kabelů usnadňují vyjí-
matelné svorkovnice.



Konfigurace senzorů v SW OMNITREND®

Snadné programování
souboru měření
Čas a počet měření se zadávají v sub
menu do odpovídajících kolonek.

Grafické zobrazení
propojení
V PC software OMNITREND®  se
zadávají měřící místa a měřící úlohy
jednotlivým senzorům. Graficky
jsou zobrazeny vyjímatelné svor-
kovnice umístěné uvnitř skříňky
přístroje VIBROWEB®.
To umožňuje rychlé ověření, který
senzor je připojen ke kterému
kanálu a jak jsou v PC software
OMNITREND®  nastaveny měřené
parametry.



inteligentní – automatická analýza signálu a spouštění alarmů

samostatný – měření, vyhodnocování, ukládání, spouštění alarmů bez připojení k PC

univerzální – lze použít s téměř všemi druhy senzorů

konfigurovatelný – “plug-in” karty  na zpracování signálu z jakéhokoliv senzoru

kompatibilní – snadná integrace do již existujícího systému

rychlý – ideální pro dynamické procesy, proměnné zatížení a otáčky

komunikativní – přenos dat přes Ethernet, RS232, PPP, rádio, fieldbus, ...

uživatelsky příjemný – vyhodnocování dat a nastavení parametrů v software OMNITREND

Systém VIBROWEB® je součástí
celkové strategie firmy PRÜFTECH-
NIK, týkající se monitorování
klíčových i méně kritických sou-
strojí a spojující ekonomicky výhod-
nou kombinaci offline a online
systémů: u některých strojů je vý-
hodnější provádět monitorování

VIBROWEB® technické údaje - VIB 7.500

Analogové vstupy
2x16 diferenciálních vstupů (2 jsou synchronní)

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

Dynamický rozsah / Rozlišení
96 dB / 16 bit

Přesnost, analogového vstupu
0,05% plného rozsahu

Signál
AC/DC pro každý kanál

Vzorkovací kmitočet, analogové vstupy
153,6 / 76,8 / 38,4 / 19,2 / 9,6 kHz

Kmitočtový rozsah
48 kHz až 48 Hz rozdělených do 11 rozsahů

Antialiasing
Dynamický

Kapacita flash paměti
32 MB

Ethernetové rozhraní
1x, rychlost přenosu dat: 10 Mbit

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

Napájení
90-260 VAC / 50-60 Hz

Rozměry (DxŠxV)
Přibližně 38 x 38 x 22 cm

Celková hmotnost
Přibližně 10.0 kg

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

Obálka
Digitální vstupní filtr, volitelný

Tacho /  vstupy
8

Digitální vstupy /  výstupy
4 / 4

FET spínací výstup
12 V DC, 1A, přepínatelný

Měřící funkce
Časový signál, spektrum, integrace spektra, obálka,
řádová analýza, rázový puls, zrychleni vibrací (RMS),
rychlost vibrací (špička, RMS)

Kapacita paměti RAM
32 MB

“ručně” pomocí přenosných
měřících přístrojů, u jiných strojů je
nezbytné provádět nepřetržité
monitorování. Oba tyto druhy
monitorování jsou, vedle mnoha
jiných dat o stroji, společně zahrnu-
ty do platformy PC software OMNI-
TREND®.

VIBROWEB® je součástí celkové strategie

VIBROWEB® je ...

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 9.810.02.04.CZ
VIBROWEB® 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 2004 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


