
Distribuovaný měřicí systém
- až 32 centrálních jednotek
se 16 měřicími místy.

Monitorované veličiny:
teploty, vibrace, stav ložisek
(analogová obálka zrychlení),
provozní hodiny.

Vizualizace.

Komunikace po sériové lince,
protokoly CAN BUS, MODBUS,
PROFIBUS DP, MININET.

Přímé připojení na Internet
z vizualizace.

Reléové výstupy pro signalizaci
nebo odstavení stroje.

Výstupy pro analýzu signálů.

Monitorovací systém

Spolehlivostní systémy SKF

SKUTEČNÉ PODMÍNKY. SKUTEČNÁ ŘEŠENÍ.

Na‰e firma je Va‰ím 
spolehliv˘m partnerem
pfii optimalizaci
efektivnosti 
technologick˘ch 
zafiízení.



MULTIPARAMETRICKÁ
DIAGNOSTIKA
Doby, kdy bylo možné určit
stav stroje jen z měření teplot,
jsou dávno pryč. Přístroje
SKF, a tedy i F-LINK, 
umožňují měřit více paramet-
rů na jednom měřicím bodě 
- teploty, vibrace, stav 
ložisek, provozní hodiny.
Porovnáním okamžitých 
naměřených hodnot 
s mezními je možné vyhlásit
dva stupně alarmů.

CO JE SKF F-LINK?
SKF F-LINK je moderní 
monitorovací systém určený
pro analýzu stavu strojů. 
Má trvale nainstalované 
snímače, umožňující měřit
celkovou úroveň vibrací, stav
ložisek, teplotu, provozní 
hodiny. Pro zjištění stavu 
ložisek využívá analogovou
obálkovou metodu. Má výstup
pro externí frekvenční 
analýzu např. přístrojem 
SKF Microlog CMVA 60.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:
Procesor: RISC Motorola MC 68332A, Intel
Komunikace: RS 232, RS 485, CAN BUS, PROFIBUS DP, MODBUS,

MININET, modem, GSM modem, web server,...
Vstupy: 8,16/4 veliãiny (vibrace, teploty, stav loÏisek,

kontrola ãidel, provozní hodiny) 
Mûfiené veliãiny:
■ Vibrace: Efektivní hodnota rychlosti kmitání v pásmu 10 Hz - 1 kHz,

nebo 2 Hz -1 kHz, dle âSN ISO 10816; piezoelektrick˘
akcelerometr s citlivostí 10, 30, 100 mV/G

■ Teploty: odporov˘ teplomûr PT-100; termoãlánek J-K;
CopperheadTM

■ Stav loÏisek: analogová obálka zrychlení (envelope)
■ Kontrola ãidel: mûfiení bias
■ Provozní ãas: doba provozu v hodinách na kaÏdém mûfiicím bodu

V˘stupy: ■ Operátorsk˘ panel 1/4 VGA; 
■ 3 sumaãní reléové v˘stupy (porucha, v˘straha, 

havárie)
■ Vizualizace

Teplotní rozsah: 0 - 60 OC
PrÛmysl. krytí: IP 54
Napájení: 230 V/50 Hz
Rozmûry (mm): 410 x 640 x 150 
Hmotnost (kg): 19 

PROČ MONITOROVACÍ SYSTÉM SKF F-LINK?
Nûkteré dÛleÏité, tûÏko dostupné nebo nebezpeãné stroje
je sloÏité diagnostikovat pochÛzkovou diagnostikou. 
I kdyÏ jste vynaloÏili maximální úsilí, nebylo moÏné zjistit
zhor‰ování technického stavu a stroj havaroval. Jednalo se
vût‰inou o ventilátory, ãerpadla nebo elektromotory. 
U tûchto strojÛ není v˘hodné nasadit vy‰‰í systémy 
monitorování napfi. SKF Multilog. F-Link je moÏné pofiídit 
za cenu srovnatelnou s náklady na pochÛzkovou diagnostiku,
pfiiãemÏ stroj bude diagnostikován nepfietrÏitû. 

ROZŠIŘITELNOST
SYSTÉMU F-LINK

Aplikaci lze „ušít na míru“
podle počtu měřených bodů

a počtu strojů. Je možné 
zapojit až 32 jednotek.

Ty mohou pracovat lokálně,
v síti, nebo být spojeny 

pomocí komunikační linky
s vyhodnocovacím PC 
na velíně. Délka linky
může být až 4800 m.

Vizualizaãní software poskytuje
vy‰‰í komfort obsluhy

F-LINK - akcelerometr SKF
CMMS 2100 

Operátorsk˘ panel 
s grafick˘m displejem 1/4 VGA 

Aplikace F-LINKU na hlavním dÛlním ventilátoru

Váš distributor:

Monitorovací systém

Další reléové výstupy 
umožňují odstavení stroje,
pokud dojde k překročení
nastavených mezí. SKF 
F-LINK je řízen procesorem
a je určen pro zpracování 
dynamických dat z 8 nebo
16 kanálů. Zpracovaná data
jsou přístupná pomocí 
datové komunikace (RS 232, 
RS 485, CAN BUS a další) 
na vyhodnocovacím počítači.
Naměřená data je možné 
zobrazit a vyhodnotit 
v prostředí aplikačního
software F-LINK Control. 

OVLÁDÁNÍ
F-LINK lze využít pro 
diagnostiku jednoho až čtyř
strojů. Pro ovládání je použit
panel operátora s grafickým
1/4 VGA displejem. F-LINK
lze spojit s komunikačním PC,
na němž je nainstalován
vizualizační software F-LINK
Control. Ten umožňuje 
zobrazení, správu a vyhod-
nocení naměřených dat.
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