Безжична система за мониторинг и анализ
състоянието на машините – IWCMS
Intelligent Wireless Condition Monitoring System(IWCMS)
Системата е предназначена за индустриални предприятия и е проектирана и разработена за работа
в изключително опасни места и/или разпръснати машини, неудобни за окабеляване. Тя може да
измерва синхронно вибрациите, температурата и оборотите на машината, за да следи състоянието
на машината напълно, като включва три части: сензори, обработка на данни и дистанционна
диагностика.

Безжичната рентабилна система за наблюдение на състоянието на Ronds е насочена към
промишлени предприятия с критични машини, като се дистанцира от тромавите и скъпи
сензорни кабели. Безжичния датчик RH605 4 в 1 съчетава триосева вибрация и температура в
един сензор с двугодишен живот на батерията. Датчика е с малък размер и тегло и може да
бъде инсталиран с помощта на шпилка или магнит. Сензорът е IP67 има ATEX
взривозащитеност ExiaⅡCT4, може да се инсталира на места изискващи EX степен. Една
безжична колекторна станция RH560, може да се справи с до 40 триосеви датчика. Отделно
тази станция се свързва чрез 3G, 4G, WiFi или фиксирана LAN комуникация към централната
мрежа. Множество колекторни станции RH560 могат да се използват в рамките до 300 m от
мястото на датчиците. Всички канали синхронно събират температурни и вибрационни
сигнали с много висока разделителна способност (до 51 200 линии) за анализ на вибрационния
спектър. Тенденцията, анализирането и съхранението на базата данни се извършва със
софтуера MOS3000.

Характеристики на системата
 Общи вибрации и динамични данни за вибрациите
 Измервания на ускорението, скоростта и преместването
 Вибрационен анализ и откриване на неизправности като дисбаланс, разцентровка,
хлабини и т.н.
 Измервания на температура
 Измервания на обороти
 Безжична връзка с ниска консумация на енергия, работеща на Zigbee протокол
 Взривозащитеност ATEX: ExiaⅡCT4; зона 0,1,2;
 IP67, водоустойчиви и прахоустойчиви сензори.
 Разстояние от датчиците до модула за събиране на данни: до 300 m (без преградни стени)
 Брой датчици за връзка към един модул за събиране на данни: от 40 до 60 броя в
зависимост от приложението и вида на датчика.
 Онлайн софтуер за дистанционен мониторинг и анализ.
 Възможност за "база данни в облак" и преглед от всякъде. Изпълнява се в уеб браузъра
IE, FireFox, Chrome.
 Офлайн софтуер за последваща обработка на данните и анализ.

Топология на безжичната система за наблюдение на състоянието

MOS3000

RH560

RH605, RH505, RH509

Системният хардуер включва безжична станция за събиране на данни RH560, безжични
датчици за измерване на вибрации и температура RH605(триосев), RH505(едноосев) и
RH509(за обороти). Онлайн компютърният софтуер MOS3000 се използва за наблюдение
на състоянието на машината в реално време, помага на потребителите предварително да
разпознаят неизправностите на машините и да се избягват непланирани престои.
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Интелигентно събиране и обработка
на данни
С предварително настроената DAQ
стратегия, пълното събиране на данни,
обработката
и
предаването
на
вибрациите на машините (ускорение,
скорост
и
преместване)
и
температурния сигнал се постигат
интелигентен
мониторинг
и
се
гарантират непрекъсната работа и
безопасността на машините.
Синхронно снемане и анализ на
данните
за
температурата
и
вибрациите
Снемането на сигнала за температура и
вибрациите, увеличава безопасността
на машината чрез двойно наблюдение
на
данните
за
вибрациите
и
температурата.
Интелигентна аларма за проблемни
машини
Приемането на различни видове
параметри на алармата: обща стойност,
индекс (наличен в синхронна версия), температура и т.н., гарантират точността и навременността на
алармената информация.
Настройка на алармата на четири
нива
Задаване на четири нива на алармата.
След като превишите праговете, точката
за измерване ще даде предупреждение
като: SMS, имейл и алармено съобщение
и натиснат бутон APP.
Удобна инсталация
Няма сигнален кабел по време на
инсталацията, 2 години живот на
батерията на безжичен акселерометър,
сигурен монтаж на акселерометър с
магнитна основа и болт M6. Изпълнено е
изискването за степен на взривобезопасност на място.
4 в 1 сензор – триосев вибрационен и температурен интегриран датчик
Интегриран дизайн, синхронно събиране на ускорение, скорост, преместване и температура.
Единен ключов ъпгрейд на хардуера и софтуера
Една ключова дистанционна надстройка. Надстройката на системата е бърза, точна, ефикасна и удобна.
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Безжичен триосев вибрационен и температурен датчик RH605
Интегриран датчик със едновременно измерване на
вибрации (ускорение, скорост и преместване) в три
взаимно перпендикулярни направления и температура.
Вибрационният сигнал може да се покаже като времева
форма и спектър в софтуера.
Zigbee комуникация, специално предназначена за
използване на място, със подобрена възможност за
работа при възникване на смущения и предаване на
дълги разстояния при реални индустриални условия.

Малък обем и тегло Φ47 х H94 mm, 210 грама,
лесен за фиксиране и поддръжка.
Проектиран на ниска консумация на батерията и
събиране на данни, устойчива работа от 2 до 4
години. Интелигентна функция за самоконтрол,
предупреждение за ненормално състояние по
всяко време, спестено време от проверка на
място.
ExiaⅡCT4 защита, може да се използва в зона 0,
IP67, водоустойчив и прахоустойчив.
Тази уникална система, която е одобрена за
използване в опасни зони, изискващи
сертифициране за Exia Zone 0, осигурява
мониторинг за състоянието на машините, като
безжично предава статични и динамични данни на софтуера за анализ и мониторинг MOS3000.
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Безжичен събирач за вибрационни данни RH560
Безжичната станция за събиране на данни предава данни на сървъра чрез кабелна
мрежа, WIFI или мобилна мрежа (3G / 4G).
В сървъра програмата за архивиране на данни и програмата за интелигентен анализ
филтрират точно анормалните данни.

3G / 4G, Wifi, оптично или мрежово предаване на данни
Взривозащитен дизайн (ExdIICT4), подходящ за ZONE 0, ZONE 1 и ZONE 2

MOS3000 - компютърният софтуер за наблюдение на състоянието на машината
Дистанционна диагностика с MOS3000. Предаване на данни през Интернет за дистанционно
диагностиране. Диагностичният софтуер осигурява B/S* и C/S** приложения за два вида клиенти в
едно и също предприятие.
B/S приложението е WEB базирана система за управление; тази част ще покаже всички изводи за
състоянието на машината и анализа.
C/S приложението е приложен програмен продукт, инсталиран на сървъра; тази част се използва за
професионална диагностика чрез вибрационен анализ.
* B/S (browser/server); ** C/S (client/server)
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Дървовидна йерархична структура, лесна за преглед и администриране

MOS3000 онлайн мониторинг софтуера е B/S софтуер, специализиран за наблюдение на
състоянието на машините. След като го инсталирате в корпоративния сървър, клиентите могат да
правят с преглед в браузъра. Системата използва pgSQL и MS SQL сървър база данни.
Графики за вибрационен анализ
Повече от 20 вида графики за анализ на вибрации: времева форма на сигнала, мулти-времева
форма, спектър, мулти-спектър, демодулация - обвивка на сигнала, кепструм, водопад, порядков
анализ, взаимна фаза и т.н.
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Много индексен/параметричен мониторинг
Ексцес, отклонение, граница на безопасност, енергийна честотна лента, характерна честота на
неизправност и други над 400 индекса се използват за наблюдение на проблемни машини.

Звукова форма на сигнала
Освен интерфейса за удобен анализ и управление от потребителите, измерената дълговременна
форма на сигнала може да бъде прослушана и анализирана чрез опитът на експертите може да се
използва за анализ на състоянието.

ПРОГРАМТЕХ ЕООД
Стара Загора

 +359 888 213 601

 office@programteh.com


© 2020 PROGRAMTEH EOOD. All Rights Reserved. 03/2020

Безжична система за мониторинг състоянието на машините

 www.programteh.com

Стр. 7 от 7

