3561 FCtrillingssensor
Dit trillingsbewakingssysteem
biedt een oplossing om
vibraties te meten aan de bron,
en op afstand te bewaken

De waarde van trillingsinfomatie
Met behulp van trillingsgegevens kunnen onderhoudsteams vroegtijdig
beslissingen nemen over de oplossing van het probleem, zodat schade
aan installaties wordt voorkomen - wat zou kunnen leiden tot minder
capaciteit, energieverspilling en zelfs catastrofale uitval.
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Trillingsbewaking op afstand
Machines screenen op trillingen vermindert de hoge kosten van deskundige
analyse. Maak alleen gebruik van deskundigen van buitenaf voor de 'steratleten'
onder uw apparatuur, en maak gebruik van sensoren om te screenen op mogelijke problemen op niet-kritieke, semikritische en bedrijfskritische machines.
Onderhoudsteams kunnen realtime informatie en trendhistorische gegevens
bekijken om een probleem te voorspellen voordat het optreedt. De gebruiker
analyseert triaxiale trillings- en temperatuurgegevens tegen het verloop van de
tijd om te bepalen wanneer machines reparaties nodig hebben en wanneer dat
niet het geval is.
Teamleden ontvangen automatisch een waarschuwing wanneer machines een
wijziging ondergaan in hun toestand.
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Gelaagde gegevensverzameling

Screenen, diagnosticeren en analyseren zijn allemaal vormen van trillingsbewaking. Het screenen van trilling heeft bij aanvang de meeste waarde doordat
het een eenvoudig schaalbare oplossing biedt om het materialenpakket uit te
breiden, routes te verkleinen en de arbeidskosten te minimaliseren.

Gedetailleerde analyse voor complexe
defecten om te vergelijken, trends te
zien, te analyseren, de onderliggende
oorzaak te achterhalen en het defect te
corrigeren
Defecten, de ernst en de score van de
ernst diagnosticeren en een
aanbeveling voor reparatie krijgen

Gegevensverzameling automatiseren
en waarschuwingen ontvangen om de
gezondheid van uw machines te
screenen op basis van alarmen

3561 FC-trillingssensor
De Fluke 3561 FC-trillingssensor vormt de ultieme tijdsbesparing.
Onderhoudsteams kunnen de nieuwe trillingssensor
binnen een uur installeren, zodat Fluke Connect™ Condition Monitoring (FCCM)-software de gezondheid van
de apparatuur kan beoordelen. FCCM-software omvat
trillingsnormen voor 37 categorieën machines. Vergroot
de uptime door trends te bekijken en waarschuwingen
te ontvangen op uw smartapparaat of computer binnen
enkele seconden na het optreden van een afwijking.
Sensoren leggen 24/7 trillingsgegevens vast, waardoor
uw team onnodige of gevaarlijke routes kan vermijden,
de uitvaltijd kan verminderen en de betrouwbaarheid
kan verhogen.
Hardware
• Het kleine formaat past bijna overal
• Kan op moeilijk te bereiken en gevaarlijke plaatsen
worden achtergelaten
• Frequentiebereik: 10 tot 1000 hertz
• Batterijlevensduur van drie jaar
Software
• Bekijk trillings- en temperatuurgegevens in grafieken
of in tijdgebonden schaal
• U kunt op smartapparaten waarschuwingsmeldingen
ontvangen wanneer machines wijzigingen in hun
toestand ondergaan, die ook te bekijken zijn via een
computerwebapp

Voorbeelden van veel voorkomend
gebruik:
Bewaking op afstand
Het aanbrengen van sensoren op machines op afgelegen locaties bespaart tijd
en geld. In plaats van helemaal naar een
afgelegen locatie te moeten rijden om
handmatige metingen uit te voeren, kunnen onderhoudsteams gegevens op één
scherm bekijken, waar en wanneer dan
ook.
Veiligheid
Metingen uitvoeren terwijl apparatuur in
werking is, kan ronduit gevaarlijk zijn.
Door sensoren op machines te installeren,
kunnen teams metingen uitvoeren terwijl
de apparatuur in bedrijf is.
Routes verminderen
Onderhoudsteams missen vaak metingen
aan machines vanwege het grote aantal
routes of andere noodsituaties. Breng sensoren aan op machines en leg automatisch
verzamelde gegevens vast.

Meer informatie vindt u op flukeconnect.com.
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