


Leonova 
the machine condition genius

Plná zodpovědnost za udržení vašich strojů v
provozu. Myslete na údržbu, myslete na profit.

Potřebujete-li okamžitou informaci o stavu
zařízení, použijte analýzu. Šetří vaše peníze.
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Přes 30 let zkušeností a těsné 

spolupráce s uživateli po celém světě 

umožňuje SPM přinášet revoluční inovace 

do oblasti profesionální údržby.

Leonova™ znamená významný pokrok pro 

údržbu strojů

� unikátní diagnostické funkce

� vyberete přesně to, co potřebujete řešit

� optimální ergonomický design

� revoluční ekonomický přístup

My víme, že vaše situace je jedinečná. Proto jsme

vybavili Leonovu úplnou paletou funkcí a vyvinuli

nový systém financování. Volba zůstává na vás. 

Vyberte si a použijte. Udělejte z Leonovy váš

perfektní nástroj.

Zelená - v pořádku, červená - problém, žlutá 
- včasné varování. High-tech přemýšlí jednoduše.



technické 

Páteří profesionální údržby jsou dvě 

prověřené techniky, použitelné pro identifikaci

problémových bodů. Širokopásmové měření

mohutnosti vibrací dle ISO určí celkový stav 

stroje. Monitorování rázových pulsů 

metodou True SPM® poskytuje včasné 

varování zhoršení stavu ložisek, nejčastější 

příčiny selhání strojů.

Mohutnost  v ibrac í  p lus  
FFT spektrum

Leonova měří rychlost vibrací, zrychlení a

výchylku dle nového standardu ISO 10816,

přičemž lze v menu vybrat všechny specifikované

třídy stroje a jejich alarmové hodnoty.

Navíc při měření hodnoty mohutnosti vibrací

Leonova zobrazí FFT spektrum, v němž lze

jednoduše rozeznat symptomy špatného

vyvážení, souososti či uložení konstrukce.

Metoda True  SPM®

Metoda rázových pulsů SPM je jediná úspěšná

monitorovací metoda specializovaná na valivá

ložiska. Představuje přesnou informaci o

mechanickém stavu povrchu a podmínkách

mazání ložisek, určujících jejich životnost. Použití

nevhodných mazadel a nedostatečné mazání,

základní příčina mnoha poruch ložisek, je

jednoduše odhalena.

Amplituda vibrací plus FFT spektrum
– rychlá diagnostika všech běžných poruch stojů.
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pro jakoukoliv situaci

Vibrační  ana lýza
EVAM® nabízí předprogramované modely pro

vyhodnocení a 9 vibračních parametrů, včetně crest

faktoru, kurtosis a skewness. FFT analýza poskytuje

6400 čárové spektrum až do 20 000 Hz, true zoom

a analýzu obálky.

V menu jsou k dispozici chybové symptomy,

které zobrazí odpovídající frekvenční čáry a vypočtou

číselnou hodnotu chybového symptomu pro účely

tvorby trendu.

SPM Spectrum™

Jedná se o unikátní metodu, účinný nástroj pro

detailní analýzu stavu ložisek. Časový záznam

signálu z SPM snímače je zpracován FFT analýzou.

Výsledkem je spektrum, které je porovnáno s

rotačními frekvencemi jednotlivých částí ložisek.

Souběžně s tím jsou analyzovány ostatní period-

ické zdroje rázů jako např. poškození převodovky.

Vyvažování  rotorů
Jedno a dvourovinové vyvažování rotorů v souladu

s moderními metodami je jednoduché pro použití,

uživatel je veden instruktivním menu a grafikou.

Leonova počítá všechny alternativy pro umístění

vyvažovacího závaží.

Ustavování  souosost i  hř ídel í
Pro ustavování souososti používá Leonova zdokonale-

nou techniku rozmítaného laseru, který umožňuje

jeho snadné zacílení a automatický přesný výpočet

polohy hřídele. Grafické prostředí provede uživatele

procesem ustavování až k perfektnímu výsledku.

CondID®

Identifikační štítky obsahují základní data měřícího

bodu a poslední naměřené výsledky. Bezkontaktním

přenesením těchto dat do přístroje je Leonova

automaticky naprogramována. CondID® poskytuje

třístupňové zabezpečení dat pomocí vazeb a hesel.

Bezkontaktní identifikace měřícího bodu patentově
chráněným paměťovým štítkem CondID®.

Valivá ložiska jsou zdrojem rázů, nejlépe
sledovatelných metodou True SPM®.



vaše
požadavky nastavují limity

Vyzkoušejte nové pracovní prostředí. 

Leonova má nízkou hmotnost, snadno se drží a

jednoduše obsluhuje. Pomocí menu můžete

vybrat funkce Leonovy a to buď pomocí kláves-

nice nebo dotykové obrazovky. Díky rychlému

procesoru a velké paměti je práce s daty 

účinnější než kdykoliv předtím. Nahrát data z PC

do Leonovy, poté jednoduše měřit a uložit.

Všechny datové vstupy jsou předprogramovány.

Výsledkem je okamžité vyhodnocení stavu

zařízení na stupnici zelená – žlutá – červená.
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� komunikace přes RS 232 a USB port
� radiový přenos pro bezkontaktní identifikaci

měřícího bodu, čtení a zápis funkcí v návaznosti
na paměťový štítek CondID®

� váha 600 g
� rychlé funkční klávesy
� ovládání jednou rukou, pravou či levou
� rychlonabíjení baterií s indikací nabití
� Li-Ion akumulátory, min. 8 hodin normálního provozu
� nahrání tisíců měřících bodů

� automatické řízení úrovně podsvícení displeje
� interaktivní obrazovka 

240 x 320 bodů, 80 x 60 mm
� výběr funkcí pomocí klávesnice či 

dotykové obrazovky

� vyhodnocení stavu zelená – žlutá – červená
� sledování hodnoty špiček, sluchátka
� výběr jazyka

� automatické testování kabelu snímače
� souběžný záznam tří parametrů po dobu až 50ti hodin

� časový záznam vibrací a 20 000 Hz, 6400 čarové FFT Spektrum
� vyhodnocení tvaru obálky, zoom, časově synchronizované měření

� přdprogramované symptomy poruch pro spektrální analýzu
� spektrální analýza rázových pulsů Shock Pulse Spectrum™

� historie až 100 naměřených výsledků a poznámek pro každý měřící bod
� grafy s možností zoomování

� Windows® CE platforma
� 206 MHz Intel® StrongARM® procesor
� 64 MB RAM, 32 MB Flash paměť

� dva vibrační kanály, multiplex
� používá snímače dle normy IEPE



function and use
optimální ekonomika s 

Funct ion
Základem je dataloger, který měří rychlost, teplotu

a vibrace dle ISO 2372. Komunikuje s

Condmaster®Pro, zobrazuje hlášení a akceptuje

ruční zadávání dat. Individuálně lze přidat další

funkce ze seznamu tak, abyste získali přístroj

nejlépe odpovídající vaším požadavkům. Funkce

můžete zakoupit najednou, nebo postupně jednu

po druhé. Rozšiřujte zařízení postupně a rozložte

tím i náklady na vyškolení obsluhy.

Use
Převeďte většinu vaší investice do provozních

nákladů nákupem "měřících kreditů" namísto

neomezeného použití. Základní funkce data-

logeru jsou zdarma, každé měření stavu pak 

stojí jeden nebo dva kredity, v závislosti na

použité metodě.

Leonova vám zobrazuje stav kreditů, v 

případě nízkého stavu vás v předstihu varuje.

Sledování stavu strojů znamená náklady na

zařízení, zaškolení a práci. S Leonovou máte

možnost volby - 'function and use', patentově

chráněnou metodu od SPM.

Pracujte na účet
– objednejte si dobíjecí kupón když potřebujete.
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Výměna dat se software Condmaster®Pro 
Identifikace měřících bodů pomocí CondID®

Měření rychlosti
Měření teploty

Analogové signály, proud a napětí
Manuální záznam, množství bez omezení

Kontrolní body, text bez omezení
Efektivní hodnota vibrací, ISO 2372

Diagnostika stavu valivých ložisek
Metoda rázových pulsů SPM

Všeobecná diagnostika stavu strojů
Efektivní hodnota vibrací, ISO 10816

Pokročilé analytické techniky
SPM Spectrum™

Analýza mazání
EVAM® vibrační analýza s rozšířenými možnostmi vyhodnocování

Dlouhodobý záznam hodnot

Vyvažování, jednorovinové
Vyvažování, dvourovinové

Efektivní hodnota vibrací se spektrem, ISO 10816

Ustavování hřídelí s LineLazer™

Přesné ustavování hřídelí s LineLazer™. 
Kupujte funkce, když potřebujete

– návratnost nejdříve, rozšiřování později.

Front l iner

Platform

Analyser

Balancer

Al igner



pevný základ
pro přirozený růst

Leonova je náš další příspěvek k monitorování stavu strojů s 

cenou odpovídající užitné hodnotě. SPM se trvale drží na čele 

svého oboru, má dostatečné zkušenosti, organizaci a znalosti pro 

zvyšování spolehlivosti a ziskovosti vašeho výrobního zařízení.

S Condmaster®Pro jako komplexní softwarovou platformou, se

spolehlivými, mnoha instalacemi prověřenými měřícími přístroji 

a s nejnovějšími metodami zpracování dat, může SPM 

poskytnout praktické řešení pro diagnostiku stavu strojů 

vhodné pro vaše prostředí a aplikace.

Účinný software, klíč 
k profitabilní údržbě.

Neustálý přehled s on-line
monitorovacím systémem.
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� Výzkum, výroba, prodej, podpora

Vše v jedné ruce. Koncentrované úsilí do

vyspělých diagnostických technik pro

průmyslové aplikace.

� Zařízení pro sledování stavu strojů

On-line systémy, zařízení pro hlídání

strojů s alarmem, ruční přenosné přís-

troje a pomůcky pro údržbu. Spolehlivé

instalační zařízení pro průmyslové

prostředí.

� Mocný software

Condmaster®Pro přijímá data ze všech

SPM systémů a podporuje všechny 

preventivní činnosti údržby jako časové

plánování, grafy trendů, statistiky, zprávy.

Condmaster®Pro obsahuje limitní 

hodnoty dle norem ISO, rozsáhlý katalog

ložisek a vyhodnocovací modely pro

analýzy rázových pulsů, vibrací a mazání.

� Celosvětová servisní podpora

Vedení projektů, instalace, uvedení do

provozu a řešení problémů.

� Školení na všech úrovních

Teorie, praxe, u zákazníka nebo v našich

školících centrech. Staňte se expertem v

moderních monitorovacích technikách.

Kompletn í  výrobní  řada ,  expertn í  podpora

SPM Academy – staňte se expertem v
moderních monitorovacích technikách.



SPM je zastoupeno po celém světě ve více než 50ti

zemích a poskytuje veškeré technické služby, podporu a

školení potřebné pro účinné aplikace našich technik a metod.

SPM má dceřinné společnosti v Belgii, Bulharsku, Finsku,

Holandsku, Indii, Itálii, Norsku, Rakousku, Rusku, Singapuru,

Spojeném Království a v USA. Hlavní kancelář je ve Strängnäs, Švédsko.
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