VIBXPERT® potrafi zadziwić
nie tylko ekspertów ...
Duży, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
Pojemna pamięć
Odporny, lekki i łatwy w użyciu
Długi czas pracy akumulatora
Prostota obsługi – dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika oraz nawigacji
przy pomocy manipulatora
Baza podstawowych ustawień pomiarowych – rozwiązanie idealne dla początkujących, wygodne dla ekspertów
Trójkolorowe diody alarmowe bazujące na
standardach ISO

Intuicyjne ikony
wyboru funkcji

trigger/
kanały
port szerepomiarowe
USB/
gowy/
gniazdo
Ethernet
temperatura wyjście
zasilania
sygnałowe

Gromadzenie danych z w
rzystaniem graficznego o
ścieżki pomiarowej

VIBXPERT® –

Możliwość podłączenia czujników niemal
wszystkich typów

... swoimi możliwościami
pomiarowymi
Wartości sumaryczne
(drgania maszyn, stan łożysk,
temperatura, prędkość obrotowa)

osłona gniazda

Widmo amplitudy
Widmo obwiedni
Przebiegi czasowe
Analiza porządkowa
Cepstrum
Pomiary w stanach nieustalonych
Pomiary fazy
Kreślenie orbit
Parametry procesowe (np. ciśnienie)
Inspekcja wizualna (np. poziom płynu)

Gniazda przyrządu

wykoobrazu

Wspaniała prostota
i funkcjonalność
na każdym ekranie !

Śledzenie uszkodzeń dzięki
monitorowaniu częstotliwości
w wybranych pasmach

Wirnik jest wyważony, gdy
pojawi się symbol “uśmiechniętej buźki”

– nowy 1- lub 2-kanałowy zbieracz danych i analizator sygnałów

Jeden dla wszystkich:
Oprogramowanie OMNITREND®
dla komputerów PC współpracuje
ze wszystkimi systemami gromadzenia
danych produkcji firmy PRUFTECHNIK.
Przeznaczone do planowania zadań,
oceny, archiwizacji i raportowania
zgodnie z normami ISO.

VIBXPERT ® pomaga bezpiecznie
uniknąć awarii Twoich maszyn
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VIBROWEB® – inteligentny system
nadzoru ciągłego natychmiast reaguje
na gwałtowne zmiany stanu maszyn i
informuje o krytycznych zdarzeniach
“zanim będzie za późno”.

Visit us at www.pruftechnik.com
Condition Monitoring
85730 Ismaning, Germany
Phone: (+49) 89 99 61 60
Fax:
(+49) 89 99 61 63 00
eMail: info@pruftechnik.com
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• Szybka akwizycja danych oraz kompletna ich analiza przy maszynie
• Baza danych częstotliwości uszkodzeń maszyn, łożysk oraz
przekładni ułatwia postawienie diagnozy na stanowisku pracy
• Zadania pomiarowe mogą być wcześniej definiowane przez
użytkownika
• Analiza trendów sumarycznych wielkości charakterystycznych
• Zapamiętywanie wartości sumarycznych oraz widm
• Wykresy kaskadowe
• Dostępny z jednym lud dwoma kanałami pomiarowymi
• Wyjście sygnału dla słuchawek i stroboskopu
• Dynamiczne wyważanie w jednej lub dwóch płaszczyznach
• Pomoc kontekstowa do wszystkich funkcji
• Połączenie z komputerem PC poprzez port USB, Ethernet lub RS232
• Automatyczna identyfikacja punktów pomiarowych przy współpracy z systemem VIBCODE®
• Wytrzymałe gniazda połączeniowe – kompatybilne z przyrządem
VIBSCANNER®

VIBSCANNER® – zbieracz danych,
narzędzie do wyważania oraz analizator sygnałów jest idealnym
towarzyszem dla inżyniera diagnosty
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Produkty firmy PRUFTECHNIK
dla Twoich maszyn

