


Get an instant field diagnosis,  
analyse when required.

Makinaların 7 gün 24 saat 
çalışması için. 

Machine condition monitoring 



40 yıldan fazla tecrübeye sahip SPM, 

evrensel kullanıcılarıyla kurduğu yakın 

işbirliği sayesinde önleyici bakım için

reform sayılacak bir yeniliği sunar.   

Leonova™ Infinity, makine durumlarını izlemede 

ileri bir adım.

ö yegane arıza teşhis fonksiyonları 

ö hassas balans ve lazerli eksen ayarı 

ö ihtiyacın olan özelliği seç yaklaşımı

ö uygun ve kullanışlı ergonomik dizayn

ö reformist ekonomik terimler

SPM firması, üretim yapan makinaların karlığını  

ve verimliliğini artırmak için gerekli bilgi donanımı 

ve organizasyonuna sahiptir. 

Durumunuzun özel olduğunu bildiğimiz için 

Leonova Infinity cihazının fonksiyon kapsamını 

geniş tuttuk ve kestirimci bakımı finanse edebilme-

niz için yeni bir sistem geliştirdik. Şimdi seçim yap-

mayı size bırakıyoruz. Kendiniz için en mükemmel 

Leonova Infinity cihazını oluşturun. 

Her çevre ve üretim sartında
– bakımın getirisini düşünün. 

kazançlı bir bakım için 
Machine condition monitoring 



Çok iyi test edilmiş iki ileri teknikle 

makinalardan toplanan güncel datalar, bütün 

önleyici bakımların omurga kemiğini oluşturur. 

ISO standartlarına göre vibrasyon şiddetini izlemek 

makinaların genel durumunu teşhis eder. 

Patentli SPM® metoduna göre şok dalgaları  

izlemek makine arızaları içinde en çok yer tutan 

rulman hasarlarını daha başlangıç 

aşamasında teşhis eder.  

Vibrasyon Şiddet i  ve  
FFT Spektrum

Leonova, en son yayınlanmış ISO 10816 standardı-

na göre makina sınıflarının tamamını içeren menü 

seçenekleri ve konulan alarm limitlerine göre vibras-

yon şiddeti, ivme ve deplasman değerlerini ölçer. 

RMS vibrasyon ölçümüne ek olarak Leonova, 

FFT spektrumu vererek balanssızlık, eksenel ayar-

sızlık ve yapısal zayıflık gibi bazı semptomların 

kolayca teşhisini sağlar.  

True SPM® Metodu
SPM'in şok sinyal metodu olup özellikle rulmanla-

rın izlenmesi için geliştirilmiş en başarılı tekniktir. 

Rulmanın yağ koşulları, bilye ve bilezik yüzeyleri-

nin mekanik durumları hakkında en doğru bilgileri 

vererek rulmanın ömrünü izler. Çoğu rulman arı-

zasının kök nedeni olan hatalı montaj ve yağsız 

çalışmaları kolayca tespit eder.

İyi için yeşil, kötü için kırmızı, erken uyarı için  
sarı. Yüksek teknoloji yaşamı kolaylaştırandır. 

Technical solutions



SPM’in patentli Condition Memory tekniği ile
ölçüm noktasını temassız tanıma.

Vibrasyon Anal iz i 
EVAM® önceden programlı değerlendirme modelleri 

ile skewness, kurtosis ve crest faktörü dahil dokuz 

adet vibrasyon parametresini sunar. FFT analizleri 

12,800 satır hassasiyet ve 40 000 Hz üst frekansa 

kadar spektrum üretir, gerçek zum ve zarflama ola-

nağı sağlar. 

Mönüde seçilmeye hazır yüzlerce arıza sempto-

munun ilişkili frekansları taranır ve seçilen arızaların 

izlenebilir trendleri oluşur. 

SPM Spectrum™

Rulman durumlarının detaylı analizi için geliştirilmiş

yegane özelliktir. SPM probuyla zaman formunda 

kaydedilen şok dalgalara FFT uygulanır. Elde edilen 

spektrumdaki şokların frekansları ile rulmanın dönüş 

frekansları karşılaştırılarak hangi elemanın bozuldu-

ğu tespit edilir. Ek olarak dişli hasarı gibi şok üretebi-

lecek diğer arızalarında kaynağı kolayca tespit edilir. 

Orbi t  Anal iz 
Kaymalı yatakla çalışan makinalar için, iki  

vibrasyon sensörüyle simultane ölçüm alarak elde 

ettiği hassas grafikle şaft merkezinin eksenden  

sapmalarını gösterir.

Yapısal 
Rezonans 

Kritik hız ve rezonans ölçümleriyle arızaya neden 

olan problemlerin kök analizi yapılır.  

Konstrüksiyonun kritik hızlara gösterdiği  

vibrasyon tepkisinin karakteristiği hakkında fikir 

sahibi olunur. 

CondID®

ID-elektronik etiketler, temel bilgi ve en son ölçüm 

değerleriyle yüklenebilir. Leonova bu işlemi prog-

ramlanmış RF sinyalleriyle otomatik yapar. 

CondID® üzerindeki bilgilere ulaşım üç aşamalı 

şifreyle sınırlanabilir veya silinmesi engellenebilir. 

Size en uygun olan izleme tekniğini kullanın.
– Leonova Infinity ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. 

her uygulama için
Technical solutions



 moon grey

jupiter blue

Otomatik ekran aydınlatması

Renkli interaktif TFT ekran 

RS232 ve USB iletişim

CondID® hafıza etiketlerinde bulunan  
nokta bilgilerinin temassız iletişimle  

okunması ve yazılması için RF vericisi 

580 g ağırlık

Basmalı fonksiyon tuşları ve dokunmatik ekran 

Tek elle kullanım, sağ veya sol 

Şarj durumunu gösterir akıllı pil şarjı

Li-Ion pil ile minimum 8 saat normal kullanım 

Binlerce ölçüm noktası yükleme 

Set edilmiş yüzlerce ölçümün geçmişi ve  
her bir noktanın gözlem notları

Gerçek ve dijital zumlu grafikler

Windows® CE platformu

 400 MHz Intel® XScale® işlemci

 64 MB RAM, 32 MB Flaş, 4 GB' a çıkarılabilir

Yeni çalışma tekniklerini deneyin. Leonova hafif, ergonomik ve kolay 

kullanışlıdır. Mönü başlıkları altında bulunan seçilebilir fonksiyonlar,  

tuş veya dokunmatik ekran üzerinden aktif edilir. Hızlı işlemci ve geniş 

hafıza veri toplamayı bilinenden çok daha verimli şekilde gerçekleştirir. 

PC' den yüklenen Leonova ile kolayca ölçümleri yapın ve kaydedin. 

Bütün girilen datalar önceden programlanmıştır. Ölçümden hemen 

sonra değerlendirme yeşil-sarı-kırmızı renklerle ekranda görünür.

Renk baskısı için kendi  
stilinize uyan dizaynı seçin. 

Your requirements



limitleri belirleyin 

Vibrasyon ölçümü 40 kHz

Spektrum tarama 12800 adım

Zarflama, gerçek zum, zaman senkronize ölçüm 

Spektrum analizi için önceden tanımlı arıza 
semptomları 

Şelale görüntü, faz ölçümü ve real time spektrumu

Bode ve Nyqvist diyagramları

Peak value (tepe değer) trendi, kulaklık

Dil seçimi

Otomatik sensör kablosu testi 

LED lambalı durum değerlendirme renkleri  
yeşil – sarı – kırmızı 

50 saate kadar Üç parametrenin simültane  
ölçümü ve kaydı  

Simültane iki vibrasyon kanalı

Bindirme averajlı ölçümü

Hz, CPM veya devir katlarında vibrasyon spektrumu

IEPE standartlı vibrasyon sensörlerine uyum 

Your requirements



Gerçek önleyici bakım mevcut arızaların  

kök nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Kötü ayarlı 

veya balanslı makine fazla enerji çeker ve kendi

parçalarını hızla yıpratır. Yüksek ses, vibrasyon  

ve arıza artışına tolerans tanımamak gerekir. 

Leonova, hızlı yerinde balans ve hassas şaft ayarı 

özelliği ile harika bir bakım aletidir. 

Hassas Şaft  Ayarı 
Leonova yatay ve dik makinaların şaft ayarları  

için özel çizgi lazer tekniğini kullanır. LineLazer  

seti dedektör ve bağlantı aparat ünitelerini içerir. 

Kolay ve hassas hedefleme için dedektör, 

yatay bir lazer çizgi ışığı karşı kafa üzerindeki 

geniş dikey alıcıya gönderir. Sadece bir kafa kablo 

ile Leonova cihazına bağlanır. Kafalar kendi ara-

sında kablosuz ve diğer ışıklara karşı korumalı 

özel kodlarla haberleşir. 

Otomatik hassas açı ölçerler şaftın açısal 

pozisyonunun ölçerek ekranda gösterir. Şaft 180 

dereceden daha az döndürülerek alınan üç ölçüm 

neticesinde ayarsızlıklar tespit edilir. 

Grafik ara yüz ayar süresince kullanıcıyı 

mükemmel bir sonuç alması için yönlendirir. 

Dikey ayarlamalarda ayaklara paslanmaz ve 

hassas SPM şimlerini kullanabilirsiniz. 

Enine lazer çizgi ışık ve geniş dikey hedef 
– LineLazer tekniğiyle hassas şaft ayarı.

Sophisticated tools



düzeltici bakım için

Dinamik Balans
Leonova ile rotorların tek düzlem veya çift düz-

lem yerinde balansı, modern standartlara uygun 

şekilde, çok kolay yapılır. Kaplin ayarındaki gibi bu 

fonksiyonun da limitli veya kredili seçeneği mevcut 

Uygulama yaparken takometreli 2 çalıştırma meto-

dunu veya klasik, takometresiz 4 çalıştırma metodu-

nu kullanabilirsiniz.

Kolay Çal ıŞt ı rma
Leonova’ da bulunan yardımcı fonksiyonlar balans-

ların hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlar. 

Yapılan bir balansın matriks kayıtları hafızada tutu-

lur, aynı rotorun bir daha balansı gerekirse deneme 

ağırlıklı ölçüm almaya gerek duyulmadan balans 

yapılır. İlk vibrasyon ölçümünde alınan spektrum 

balanssızlığın miktarını gösterir ve böylece gereksiz 

ya da başarısız balans ayarları önceden önlenir. 

Özel l ik  
ve faydalar 

Leonova uygun deneme ağırlığını hesaplar ve  

ağırlığın konulacağı yer için birkaç alternatif sunar. 

Deneme ağırlığıyla veya onsuz düzeltme  

ağırlığının yerini radyal olarak değiştirebilir veya 

iki parçaya bölerek rotorun üzerine taksim edebilir-

siniz. Ağırlık kaldırarak balans yapılması gerekirse 

eğer değişik materyaller için uygun delik çap ve 

derinlikleri hesaplanır. 

Ağırlığın pozisyonu hem açısal hem de mesafe 

olarak rotorun çevresi üzerinde gösterilir. İstenirse 

bütün düzeltme ağırlıkları birleştirilerek tek bir  

ağırlığa çevrilebilir. Kullanılan bütün metotlarda final 

ölçüm alınarak balans ayarı kontrol edilir ve ileride 

tekrar balans ayarı gerekmesi durumunda kullan-

mak için veriler kaydedilir.

Sahada balans ayarı
– enerji tasarrufu ve uzun makine ömrü.

Sophisticated tools



uygun teknik ile ideal ekonomi

Fonksiyonlar
Temel platform bir veri toplayıcı olup, hız, sıcak-

lık ve ISO 2372 vibrasyon ölçümlerini yapabilir. 

Temel platform manuel veri girişlerini kabul eder ve 

Condmaster®Nova yazılımıyla iletişim kurar. Diğer 

fonksiyonları ayrıca seçip şartlarınız için en uygun 

kestirimci bakım cihazını oluşturabilirsiniz. Bu fonk-

siyonları isterseniz cihazla beraber isterseniz sonra-

dan tek, tek alabilirsiniz. Çalışanların eğitim ve tec-

rübesine göre cihazı yavaşça genişletmek mümkün. 

Kul lanım
İlave fonksiyonlarda limitsiz kullanım özelliği yeri-

ne kredili kullanım özelliğini seçerek sabit kıymet 

maliyetinizin büyük kısmını işletme maliyetine çevi-

rebilirsiniz. Bu durumda fonksiyona bağlı olarak 

her ölçüm başına küçük bir miktar kredili harca-

ma yapılır. Leonova tankınızda bulunan krediniz 

azaldığında, belirlediğiniz iki farklı seviyede alarm 

vererek sizi uyarır.

Kestirimci bakım, işçilik, eğitim ve 

cihaz maliyetleri için finans gerektirir.  

Leonova ile size uygun cihazın fonksiyonlarını 

ve harcama şeklini belirlemekte serbestsiniz. 

Ölçüm başına harcama yap   
– tankın boşalınca kredi al .

Pay for performance



uygun teknik ile ideal ekonomi

Condmaster®Nova yazılımı ile uyumluluk  

 CondID® etiketlerle ölçüm noktasını tanıma 

Devir ve sıcaklık ölçümleri

Analog sinyal girişi, akım ve voltaj

Serbest giriş, nokta kontrol

RMS vibrasyon, ISO 2372 

Şok dalga metodu

RMS vibrasyon ve spektrum, ISO 10816

FFT ve semptomlar 

SPM Spectrum™

Yağ analizi 

EVAM® değerlendirmeli vibrasyon analizi

Uzun süreli veri kaydı

Tek ve çift düzlem balans 

RMS vibrasyon ve spektrum, ISO 10816

LineLazer tekniğiyle kaplin ayarı 

Orbit analiz

Simültane iki kanal vibrasyon   

Kritik hız ve rezonans testleri

Geniletilmi Frekans Aralı ı ve Yüksek Rezolasyon

Genişleyebilir hafıza

Frontl iner

Platform

Analyser

Balancer

Al igner

Options

İhtiyaç olursa yeni fonksiyon al. 
– önce geri ödesin sonra geliştir. 

Pay for performance



Leonova, verimli ve düşük maliyetli  

kestirimci bakım hayalinin önemli bir parçasıdır. 

Kapsamlı bir yazılım platformu olan 

Condmaster®Nova ile SPM, uygulama ve 

şartlarınıza uygun pratik çözümler sunar.  

Condmaster®Nova
Veri yönetim yazılımı, SPM' in üretmiş olduğu el tipi 

veya on line ölçüm toplayan cihazların hepsinden veri 

girişini kabul eder. Fiyat ve performansa göre seçi-

len modül yapısı seçtiğiniz bir bilgisayara yüklenir. 

Planlama, trend grafikleri, istatistikler ve raporlamalar 

gibi bütün önleyici bakım aktivitelerini destekleyen bir 

yazılımdır. Diğer bakım programlarıyla entegrasyon, 

Internet üzerinden programa giriş, SMS veya mail 

yoluyla alarm mesajı iletme opsiyonları mevcuttur. 

Condmaster®Nova çok geniş bir rulman katalo-

ğuyla birlikte vibrasyon, şok ve yağ analizi için arıza 

değerlendirme modelleri içerir. Önceden program-

lanmış bu semptomlar kolayca seçilerek spektrum 

grafikleri üzerinden makine hasarlarını tespit etmenizi 

sağlarlar. 

Ölçüm noktasından fabrika seviyesine kadar her 

aşamada hızlı izleme sağlayan yeşil – sarı – kırmızı 

renk kodları ölçülen ekipmanların durumunu gösterir. 

Bilgi parmaklarınızın ucunda   
–sahada veya dünyanın herhangi bir yerinde.
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mükemmel bir gözlem ve kontrol için  
Powerful software 


