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Wprowadzony na rynek wiosną br. wibrometr Fluke 805FC z funkcją Fluke Connect™ to
przyrząd diagnostyczny służący do wykrywania problemów z wibracjami; wyznacza przy tym
całkiem nowe standardy w obszarze analizy drgań. Pozwala utrzymać kontakt z całym
zespołem i zapewnia bardzo dokładne pomiary stanów łożysk, drgań całkowitych oraz
temperatury w podczerwieni.

  

      

  

Pozwala utrzymać kontakt z całym zespołem i zapewnia bardzo dokładne pomiary stanów
łożysk, drgań całkowitych oraz temperatury w podczerwieni. Przyrząd ocenia poziom istotności
problemu w 4-stopniowej skali i umożliwia kopiowanie danych do komputera w celu późniejszej
analizy trendów. Fluke 805 FC mierzy poziom drgań całkowitych w zakresie niskich
częstotliwości i wykrywa awarie łożysk w zakresie wysokich częstotliwości. Dostępna w aplikacji
Fluke Connect funkcja historii EquipmentLog™ pozwala redukować czas trwania przestojów
oraz koszty z nimi związane.
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      Wibrometr Fluke 805FC doskonale nadaje się do monitorowania następujących kategoriimaszyn:         -  Chłodziarki (zespoły chłodnicze),      -  Wentylatory,      -  Sterowniki chłodni kominowych,      -  Pompy odśrodkowe,      -  Pompy wyporowe,      -  Sprężarki powietrza,      -  Dmuchawy.      -  Narzędzia maszynowe (silniki, skrzynie biegów, osie napędowe, itp.),      -  Obrabiarki.      Pomiary drgań chronią przed kosztownymi awariami  Drgania mogą być pierwszym symptomem występowania usterek w maszynach. Pojawiają się ijako pierwsze wskazują na potencjalny problem, zanim jeszcze można zaobserwować inneoznaki nieprawidłowości - wysoką temperaturę, wyższy pobór prądu czy zanieczyszczenia wsmarze. Mogą wskazywać na wewnętrzne usterki, takie jak: uszkodzenie łożyska, złewyważenie, przemieszczenie oraz luzy, które skracają żywotność urządzeń. Dzięki regularnympomiarom można zdiagnozować nieprawidłowości i przeprowadzić działania naprawcze jeszczezanim dojdzie do poważnego pogorszenia stanu urządzenia i awarii.    Regularne pomiary poziomu drgań gwarantują:  PrzewidywalnośćWczesne ostrzeganie o nadchodzących awariach maszyn daje technikom czas nazaplanowanie niezbędnej naprawy i zamówienie części.    BezpieczeństwoInformacje o stanie maszyn pozwalają operatorom wstrzymywać prace "podejrzanego"urządzenia przed wystąpieniem niebezpieczeństwa.    ZyskW dobrze utrzymywanych maszynach występuje mniej awarii, co zapobiega przerwom wprodukcji obniżającym zyski. Eksploatowanie maszyn aż do samej awarii często skutkujekosztownymi naprawami, zbędnymi nadgodzinami i koniecznością zakupu dodatkowych części.    www.fluke.pl    
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