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Nem termelő gép = veszteség 

Nem tervezett leállás: magas veszteség 
Előre tervezett leállás: minimalizálható kiesés 
 
A prediktív karbantartási módszerekkel megadatott az 
„előrelátás” képessége 
• Mennyire előre? 
• Milyen részletességgel? 
 



Prekoncepció: telepített állapotfelügyelet = megfizethetetlen 
luxus 
 
Azonban ha minden körülményt figyelembe veszünk, lehet, 
hogy mégis ez a célravezető. 
(pl. a termelés megbízhatósága) 
 

Nem termelő gép = veszteség 



Az online monitoring rendszerek telepítésének legfőbb oka 
 
A berendezés 
• technológiai szerepe miatt 
• leállás költsége miatt 
• biztonsági szempontok miatt 
• a termelés szűk keresztmetszetét jelenti 

Kritikusság 



Nemcsak a forgógépek megközelítése veszélyes. 
• hő 
• zaj 
• sugárzás 
• mérgező környezet 
• robbanásveszélyes környezet 
 
Iktassuk ki a biztonsági berendezéseket, amíg megmérjük? 
Kikábelezés gyűjtődobozba 

Biztonság 



Nem biztos, hogy megközelíthető a berendezés 
• csíramentes térben van 
• mozgó berendezés gátolja a megközelítést 
• a berendezés önmaga mozgó gépen van 
• Folyadékba merülő géprészek 
 

Megközelíthetőség 



Több, egymástól nagy távolságban lévő telephely, vagy 
felügyelet nélkül üzemelő gépek esetén 
• kompresszorállomások 
• szivattyútelepek 
• szélturbinák 

Távolság 



Az útvonal alapú mérések esetén sok idő megy el 
feleslegesen a várakozással, míg a vizsgálandó 
berendezés eléri a megfelelő paramétereket, 
például az állandó fordulatszámot. Az online 
rendszer felügyelet nélkül gyűjti az adatokat, és 
be lehet állítani, hogy csak bizonyos üzemi 
feltételek teljesülése esetén értékeljen 
(fordulatszám, nyomás, hőmérséklet).  

Üzem közben 



Szakaszosan futó, manuálisan nem indítható, vezérlőautomatika 
által üzemeltetett berendezések 
pl. tartályszint függvényében induló-leálló szivattyúk 
(engedjünk el kis anyagot?) 

Idő és költség 



Az online állapotfigyelő rendszer 
folyamatosan szállítja az adatot, 
szünet nélkül. 
Teljes adathalmazt kapunk a 
szórványosan, akár több havi vagy 
éves periódusú kézi adatgyűjtés 
helyett.  

Mindig üzemben 



• még ismeretlen jellemzőkkel bír 
• nem áll rendelkezésre rezgési előzményadat 
• garanciaidőben: rezgésértékei a gyártó által 

szavatolt értékek alatt maradnak? Vitás 
esetben hasznos lehet. 

Új berendezések 



• Ha egy eszköz a kései életciklusában 
folyamatos felügyeletet és odafigyelést igényel 

• meddig képes biztonsággal ellátni a funkcióját, 
mikorra érdemes a cseréjét ütemezni. 

Régebbi berendezések 



• Egyedi gyártású gépek esetében 
• olyan berendezéseknél, amelyek gyártója nagyon nagy 

átfutási idővel biztosítja a cserealkatrészt (pl. tengerentúli 
gyártó) 

Egyedi berendezések 



• Amennyiben nem tudjuk, hogy a berendezés mely eleme 
okozza a problémát, cseréljünk mindent? 

• Bizonytalan eredetű problémák. Megbontsuk? Melyik részét? 
Mihez nyúljunk hozzá? 

Indokolatlan gépmegbontás, 
alkatrészcsere 



A hetekkel, hónapokkal előre-
jelezhető hibák lényegesen 
kevesebb tartalékalkatrész 
tárolását teszik lehetővé. 
 
Raktározás=költség 

Kisebb tartalékalkatrész raktár  



A hetekkel, hónapokkal előre-
jelezhető hibák lényegesen 
hosszabb felkészülési időt 
biztosítanak a karbantartás-
szervezés számára. 
 

Rövidebb beavatkozási idő 



• Precíz megmunkálást követelő gyártási folyamatok esetén. 
• Nagyobb géprezgés nagyobb selejtszámot generál. 
• Kisebb szórással előállított termék, növekvő vevőelégedettség. 
 

Pontosabb gép, jobb 
termékminőség 



• Precíz megmunkálást követelő gyártási folyamatok esetén. 
• Nagyobb géprezgés nagyobb selejtszámot generál. 
• Kisebb szórással előállított termék, növekvő vevőelégedettség. 
 

Minőségellenőrzés 



• ugyanaz az érzékelő 
• ugyanazon a ponton 
• ugyanabban a szögben 
• ugyanolyan nyomással 

 
Az egyetlen változás maga a mért gép 
megfigyelt üzemelési paramétere. 
 

Ismételhetőség 



Gyorsan kialakuló tönkremenetel esetén hasznos 
 

Előre definiált limit elérése esetén riasztás vagy 
leállítás a rendszer kimeneti reléin keresztül. 
 

A riasztás, leállítás késleltethető, feltételhez 
köthető a téves beavatkozások megelőzése 
érdekében. 
  

Fény és hangjelzés 

Gépvédelem 



Komplex gépállapot tárolható el 
 
A rezgésszintek egyéb paraméterek, pl. környezeti hőmérséklet, 
áramlás, nyomás, terhelés, … függvényében vizsgálhatók, 
megkönnyítve a hibaokok feltárását. 

Teljes gépállapot rögzítés 



Off-site adatelemzés: belső 
vagy külsős szakember 
 
Élő adatok elérése 
 
Mobil eszközökön is 
elérhető adatok  

Távoli diagnosztika 



Folyamatos input a helyi 
hálózat számára: adatok, 
események 
 
Visszafelé is: pl indítójel 

Kommunikáció 



A lengyel EC Systems egy 500 
fős mérnöki holding, mely saját 
berkein belül valósítja meg a 
termékei tervezését, gyártását, 
tesztelését, a szoftverek 
fejlesztését.  

EC Systems AMC Vibro 



Energobaltic 
 
Baltic Beta földgáz 
kitermelő- és 
kompresszorállomás 

EC Systems AMC Vibro 



Több száz szélkerék felügyelete Európa szerte 

EC Systems AMC Vibro 



› AMC Vibro Monitor 
AVM 1000 – egycsatornás rezgésmodulok 
• RMS, 0-PEAK 
• Állítható rezgés gyorsulás vagy –sebesség figyelés 
• 4-20mA output 
• dugattyús kompresszorokhoz is 

 

AVM 2000 – kétcsatornás rezgésvédelem 
• RMS, 0-PEAK, Envelope 
• Állítható rezgés gyorsulás vagy –sebesség figyelés 
• fordulat jeladó 
• 5x relé output, 2x 4-20mA output, 
• dugattyús kompresszorokhoz is 
• Szoftveres konfigurálás 

 

AVM 4000 – moduláris, sokcsatornás, multifunkciós rezgésvédelem 
• szoftveres konfigurálás és kiértékelés 
• komplett gépvédelem 
• relé output, 4-20mA output, digitális output 
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True Data ValidatorTM 



› Általános  
(szivattyúk, hajtóművek, 
ventilátorok, villamos 
motorok...) 

› Kompresszorok 

› Szélerőművek 

› AVM 4000 verziók 



› VIBstudio diagram 

AVM 4000 
adatgyűjtő és 
analízis modul 

AV DIAGNOTICS 
CENTER 

Felhasználó 

Kimenetek: Relék,  
4-20mA, SCADA 

Szenzorok a 
gépen 

Riportok 

Adatbázis 

› 

› 

› 

› › › 



› AVM 4000 – Moduláris felépítés 

AVM 4000 modulok 
› ipari számítógép,  
› szerver,  
› AVM4000+V vibro kártya 
› AVM4000+P folyamatparaméter 

kártya 
› AVM4000+U output adapter 
› GSM kártya 
› LCD panel 
› VIBair wireless szenzor  



AVM 4000 EU (Entry Unit) 
› A rendszer alapja 
 
› 1 ipari számítógép,  
› 1 szerver, 
› 1 vibro kártya 

 
Input: 
› 4 bemeneti csatorna 
› 1 fordulatszám jeladó 

› AVM 4000 – Moduláris felépítés 



AVM 4000 +V  Vibro kártya 
› A gyorsulásérzékelő jeleinek 

fogadására és feldolgozására 
› Párhuzamos jelfeldolgozás 
 
Input: 
› 4db szabványos IEPE szenzor,  
› 1db fordulatjeladó 

› AVM 4000 – Moduláris felépítés 



AVM 4000 +P  Folyamatparaméter kártya 
› Különböző gyártási paraméterek  

fogadására és feldolgozására: 
› hőmérséklet, nyomás, áramlás, 

szélsebesség, …. 
4db analóg Input: 
› szabványos 0-10V vagy 4-20mA 
2db digitális input:  
› 24VDC OC 
3db relé output 
› 24VDC 100mA NO/NC 

› AVM 4000 – Moduláris felépítés 



AVM 4000 +U  Output adapter 
 
4db analóg output: 
› 4-20mA 
 
8db digitális output:  
› 24VDC 100mA NO/NC 

› AVM 4000 – Moduláris felépítés 



AVM LCD panel 
Adatmegjelenítés és beállítás 
 
Megjelenítés: 
• RMS, PP, Kurtosis, VRMS, 

Envelope RMS 
• beállítások, 
• riasztások 
 
Beállítási lehetőségek 
• Riasztási szintek 
• relé kimenetek állapota 

› AVM 4000 – Moduláris felépítés 



› AVM 4000 Manager 

Alap adatmegjelenítés és beállítás 
 
Belső v. külső hálózatról elérhető, 
böngészőalapú 



› AV DIAGNOSTIC CENTER 

› Az AV DIAGNOSTIC CENTER a VIBstudio 
platform felhasználói felülete.  

› Letisztult, modern interface 

› Intuitív esemény kezelés 
(figyelmeztetések és riasztások) 

› Időjelek és trendek megjelenítése 

› Élő adatok megjelenítése 

› Historikus adatok megjelenítése 

› Konfiguráció 



› Adatelemzés, beavatkozási javaslat távolról 

Szolgáltatásként: 

› Amennyiben a megrendelő 
igényli, és engedélyezi a külső 
hozzáférést, lehetőség van 
távdiagnosztikára 

› Eseti jelleggel vagy 
rendszeresen 

› Beavatkozási javaslat 



Kontakt 

Takács Attila 
A.A. Stádium Kft. 
6723 Szeged, József Attila sgt. 130 

0620  980 -4664 

office@aastadium.hu 
www.aastadium.hu 

› Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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