
Durum izleme 
Tek makineler ve karışık varlıklar için



PRÜFTECHNİK Durum İzleme Tekno-
lojileri dünyasına hoş geldiniz
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Durum izleme
Bir bakışta avantajlar
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Sadece makine verisi toplamaktan 
çok daha fazlayı!

VIBSCANNER® 2

VIBXPERT® II

SONOCHEK®

VIBGUARD® IIoT

OMNITREND® Center

OMNITREND® Asset View

Kârı şu yöntemlerle arttırılması:

 � Hasarı erken tespit etme
 � Onarım çalışma planlamasını ideal hale getirme
 � Makine kullanılabilirliğini arttırma
 � Yedek parça ve depolama maliyetini azaltma
 � Üretimde planlanmayan duraksamalardan kaçınma 

Çalışanların ve ekipmanın şu yöntemlerle arttırılması: 

 � İkincil hasarlardan kaçınma
 � Hataları ve kaza risklerini azaltma 

Şu yöntemlerle çevresel koruma:

 � Hizmet ömrünü uzatma
 � Enerji tüketimini azaltma 



Durum izleme böyle çalışır
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İşin sırrı önleyici bakımda

Önleyici bakım, sensör ve güçlü yazılım yardımıyla makine ve sistemlerin durumunu devamlı ola-
rak izler. Veri trendinde önemli değişiklikler görülür görülmez harekete geçilmesi gerekir. Reaktif 
bakımın aksine önleyici bakım ekipman durma süresini etkin şekilde planlamanızı, kesintileri mi-
nimuma indirmenizi ve kaynakları korumanızı sağlar.

Reaktif değil proaktif olun! 

Durum izleme olmadan

 � Güçlü titreşimler, ısı ve gürültü
 � Rotor dengesizliği
 � Yatak hasarı ve hatası
 � Dişli ve yataklar gibi bileşenlerin erken 
aşınması

 � Üretimde kayıplar ve planlanmayan durma 
süresi

Durum izleme ile

 � Makine sorunlarının erken teşhisi
 � Hata nedenini giderme
 � Titreşim ve ısının azalması
 � Daha fazla makine kullanılabilirliği ve 
sistem güvenliği

 � İşletim ve bakım masraflarının azalması

Yüksek verimlilik Maksimum performans

Makine durması
Bakım çalışması planlanmış�r
Yedek parçaların siparişi
MES’te üre�min yeniden planlanması

Eylemler te�klenmiş�r

Yüksek güç tüke�miTitreşimler
Yüksek 
sıcaklık Gürültü

Maliyetler

Bileşen 
arızası

Önleyici analiz 
hasarı tespit eder



Industry 4.0’da durum izleme
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“IIoT” dilini konuşabiliyor musunuz? Biz konuşuyoruz!

“Nesnelerin endüstriyel interneti”, kısaca IIoT günümüzün ve geleceğin bakımını büyük ölçü-
de değiştirir. PRÜFTECHNIK doğru çözümlerle geleceğe hazır! 

IIoT ile sensörler, makine davranışını insan müdahalelerinin genel olarak gerekli kalmaya-
cağı şekilde kontrol edip etkiler. Varlık kontrolleri harici sunucularda bulut denen hafızada 
saklanır ve sensörün ölçüm verilerine bağlıdır. Akıllı yazılım, sensör verilerini baz alarak mak-
simum verimlilik için varlık optimizasyonu sağlar. Aynı zamanda makine verileri internet üze-
rinden istendiği zaman her yerden çağrılabilir.

 
 �  Küresel veri kullanılabilirliği
 � Daha az veri transfer hacmi
 � İdeal makine verimliliği



PRÜFTECHNIK IIoT çözümleri
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Ölçüm verileri artık her zaman ve dünyanın her yerinde mevcut

Kanıtlanmış durum izleme sistemlerimizdeki yeni MQTT arayüzü sayesinde tüm makine veri-
leri OMNITREND® Asset View yazılımı aracılığıyla sanal ve gerçek zamanlı olarak çağrılabilir!

Veri, MQTT protokolü kullanarak internet aracılığıyla buluta ya da online bir sunucuya akta-
rılır; böylece mevcut veriye dünyanın her yerinden erişilebilir. Avantaj: Dev bir veri havuzuna 
göndermeye gerek kalmaz. Pratik ve küçük veri paketleri yeterlidir.

 � Tüm VIBGUARD® online durum izleme sistemlerinde mevcut
 � Yüksek hızda mobil veri toplayıcı VIBSCANNER® 2 için mevcut 
 � MQTT Kernel güncellemesi halihazırda kullanımda olan tüm VIBGUARD® sistemleri için 
mümkün

 � OMNITREND® Asset View’de sezgisel trafik ışığı renk sistemi
 � Gerçek zamanlı veri ve trendlere küresel olarak erişilebilir

Küresel makine ağı

7/24 erişime açık makine verisi

MQTT üzerinden IIoT sunucusuna ölçüm verisi aktarımı

OMNITREND® Asset View’deki ölçüm verisinin gerçek  
zamanlı gösterimi



 
Profesyoneller için titreşim analiz 
cihazı
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VIBXPERT® II
Eşsiz güç ve performans

 � Çok yönlü
 � Rota bazlı veri alımı, titreşim teşhisi, tek ya da iki düzenli balans alma, 
makine şablonları ile kabul ölçümleri, sorun giderme

 � Rezonans incelemeleri, başlama ve yavaşlama eğrileri ve etki testleri gibi 
güçlü titreşim analizi

 � Yüksek ölçüm hassasiyeti ve dayanıklı endüstriyel tasarım

PRÜFTECHNIK imzalı VIBXPERT® II, makine durum verilerinin hızlı ve güvenilir 
kaydı ve analizi için sunulan mobil ve güçlü paketidir. Çok kısa bir ölçüm süre-
sinin ardından güncel makine durum verileri gösterilir. Bakım uzmanı verileri 
doğrudan yerinde analiz edebilir. Kaydedilen makine durum verilerinden yola 
çıkarak doğru bir makine durum analizi için önemli olan değerler okunabilir.

VIBXPERT® II, standart makinelerin bulunduğu üretim hattından bir yağ tankeri-
nin dizel jeneratörüne ya da kepçeli ekskavatörden hidroelektrik türbinine kadar 
doğrudan yerinde makine üzerinde kullanılabilir. Sınırsız uygulama mevcuttur!

 � Mobil endüstriyel makine ve varlık izlemede standart
 � Yerinde veri analizi 
 � OMNITREND® Center yazılımı ile uyumlu
 � Tüm endüstriyel sektör ve branşlarda kullanılabilir
 � En sert koşullar için sağlam endüstriyel tasarım
 � Patentli VIBCODE® sistemi sayesinde  
otomatik ölçüm noktası tespiti



Yüksek hızlı veri toplayıcı
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VIBSCANNER® 2 
Sadece birkaç dakika içerisinde komple ölçüm

 � Hızlı – Ölçüm süreleri endüstri standartlarının 4’te biri kadar kısa
 � Kolay – Grafikli kullanıcı arayüzü sayesinde kolay kullanım
 � Hepsi bir arada – Tek düğmeye basarak kapsamlı veri koruma

Eğitim almamış personelin dahi döner ekipmanlarda kolayca ve verimli bir şekil-
de makine titreşimi ölçümü alabileceği benzersiz ölçüm cihazı. İleri teknoloji öl-
çüm prensibi ve üç eksenli sensör ile aynı anda üç eksende veri alımı sayesinde 
tüm önemli durum bilgisi yeni olanaklar açan bir hızda tek bir düğmeye doku-
narak kaydedilir. VIBSCANNER® 2 yalnızca ölçüm hızı ve hassasiyeti bakımından 
değil, aynı zamanda sağlamlığı ve sezgisel işletim konsepti ile de çığır açıyor.

 � Üç eksenli ölçüm ile en hızlı titreşim veri toplayıcı
 � Sezgisel kullanıcı arayüzü ve uygun rota yönlendirmesi
 � Sade veri iletişimi
 � En yüksek veri kalitesi ile maksimum zaman kazanımları

TM

BEST OF
2018

INNOVATIONSPREIS-IT

mittelstand

BEST OF 2018

INDUSTRIE & LOGISTIK

Winner



VIBXPERT® II Balancer
Profesyonel balans alma

Rotor gibi döner bileşenlerdeki dengesizlikler VIBXPERT® II 
Balancer ile tespit edilerek giderilebilir. 

 � Tek ya da iki düzenli balans alma mümkün
 � İdeal sonuçlar için çeşitli işletim modları
 � Titreşim analizi için yükseltme ayrı şekilde satılır

VIBSCANNER® Ex
Patlama tehlikesi bulunan alanlarda güvenilir veri toplama

VIBSCANNER® Ex veri alımını ve titreşim analizini patlama tehli-
kesi olan alanlarda güvenli hale getirir.

 � ATEX Bölge 1 için onaylıdır
 � Sezgisel kumanda kolu ile tek elle sezgisel işletim
 � Titreşim, dönüş hızı ve sıcaklık ölçümleri için patlama 
korumalı entegre sensörler

 � Titreşim analizi: FFT spektrumu, zaman sinyal analizi 
ve kayıt

 � Darbelere karşı korumalı, su geçirmez muhafaza (IP65)
 � VIBCODE sensörleri ile uyumlu olan otomatik ölçüm noktası 
algılaması

VIBXPERT® Ex
Patlama tehlikesi bulunan ortamlardaki en güçlü titreşim analiz 
cihazı

VIBXPERT® Ex patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmak 
üzere patlama koruması bulunan güçlü bir sinyal analiz cihazıdır. 
 

 � ATEX Bölge 1 için onaylıdır
 � Sezgisel kumanda kollu ile çalışma (sol veya sağ el ile)
 � “Trend spektrumları” ile hızlı veri alımı
 � Sağlam alüminyum gövde
 � VIBCODE® sensörü ile uyumlu
 � Farklı analizler için makine koruma sistemlerine bağlantı 
imkanı

MOBIL CIHAZLAR
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VIBGUARD® IIoT
6, 16 ve 20 kanalda online izleme

VIBGUARD® paralel ve senkron eşleştirmeli 6, 16 ya da 20 öl-
çüm kanalına sahiptir. Bu durum, en karmaşık sistemlerin dahi 
sürekli izlenmesini ve plansız durmalara karşı korunmasını sağlar. 
VIBGUARD® IIoT otonom şekilde çalışır ve ölçüm görevlerini oto-
matik olarak yerine getirir. 

 � MQTT arayüzü Endüstri 4.0 çevrelerine sorunsuz şekilde 
entegre olur 

 � Standart makinelerden karışık, dinamik olarak çalıştırılan 
sistemlere kadar izleme için uygun

 � Zaman dalga formunu, karakteristik genel değerleri, FFT 
spektrumunu, kinetik şaft yörüngesini ve torku ölçer

 � Dengesizlik, hizalama hataları, dişli diş hataları ve yatak 
hasarları için hedefli izleme

 � 6, 16 ve 20 analog ölçüm kanalı ile mevcut 
 

VIBRONET® Signalmaster
Büyük makinelerin izlenmesi

Maks. 162 ölçüm noktası oluşturulabilir ve neredeyse tüm üre-
tim alanı izlemeye dahil edilebilir. Temel ünite ve sensör arasın-
daki mesafe belirleyici bir rol oynar. VIBRONET® Signalmaster, 
büyük makineler ve kapsamlı sistemler için en etkili ve maliyet 
açısından en verimli izleme sistemlerindendir.

 � ATEX bölgesinde patlamaya karşı korumalı maks. 120 
titreşim sensörü mümkündür

 � Sinyaller alan çoğullayıcı ile tek bir hatta birleştirilir 
 

ONLINE SISTEMLER 
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OMNITREND® Center
Tüm izleme verilerinin analizi ve raporlanması

OMNITREND® Center, PRÜFTECHNIK mobil ölçüm cihazları ve 
online durum izleme sistemleri için ana yazılımdır. Kolay ölçüm 
konfigürasyonu, merkezi veri yönetimi, yapılandırılmış arşivleme, 
güçlü analiz ve raporlama. OMNITREND® Center kullanımı 
kolay ve öğrenme süresini oldukça kısaltan sezgisel bir yazılım 
platformundan beklediğiniz tüm özellikleri size sunar.

 � İzlenen makine ve ekipmanın durum ekranı 
 � Bulgulara, çalışma ve ölçüm sonuçlarına yönelik bağlantıla-
rın bulunduğu HTML 
formatında interaktif raporlama işlevi 

 � Farklı ölçüm değerlerinin birbiriyle ilişkisini ortaya koyan 
grafik çeşitleri (XY grafiği, 3D şelale grafiği) 

 � Manuel kurulum ve makine dizisinin yapılandırılması için 
sezgisel şematik arayüz

 � Akıllı arama filtreleri sayesinde büyük makinelerde kolay 
navigasyon 

 � Sunucu istemci mimarisi: Dağınık ağlar ve bulut tabanlı 
çözümler için ideal

OMNITREND® Asset View
Makine verisini görselleştirmek için akıllı IIoT çözümü

OMNITREND® Asset View mevcut makine durum verisini 
göstermek için sunucu tabanlı bir yazılımdır. Sezgisel ve açık 
şekilde yapılandırılmış tasarım yöneticiler ve sistem operatörleri 
için idealdir.

 � Makine durumunun gerçek zamanlı sorgusu internet 
üzerinden gerçekleşir 

 � Trafik ışığı renkleri mevcut makine durumunu hemen 
gösterir

 � MQTT veri arayüzü ile dünya çapında veri erişimi
 � Aşan alarm değerleri gösterilir
 � Trend veri görselleştirmesi
 � İnternet bağlantısı olan tüm bilgisayar, akıllı telefon ve 
tabletlerde çalışır

 � VIBGUARD® IIoT, VIBGUARD® compact, VIBGUARD® portab-
le, VIBRONET® Signalmaster ve VIBSCANNER®2 ile uyumlu

YAZILIM
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VIBREX®
Değişken titreşim ve rulman durumu izleme

VIBREX® düşük maliyetli ve kurulumu kolay bir makine koruma 
modülüdür. VIBREX’in modüler tasarımı sayesinde makine titre-
şimleri ve makinenizin rulman durumu 1 ya da 2 kanalda izlene-
bilir. Titreşim izleme DIN ISO 10816 uyarınca yapılır.

 � Röle çıkışları üzerinden kapatma fonksiyonu
 � Aşan alarm değerlerinin renkli LED’ler ile gösterimi
 � Alarm değeri çıkışı doğrudan makine kumandasında 
mümkündür 

 � Makine kapatma fonksiyonlu makine koruma sistemleri
 � Makine kumandası ya da süreç kontrol sistemi için 4-20 mA 
analog sinyal çıkışı

VIBROTECTOR®
Analog sinyal olarak ISO standartlarında titreşim ölçümü

VIBROTECTOR® aralıksız çalışan makinenizi düzensiz titreşimler-
den koruyacak olan en basit ve en düşük maliyetli çözümlerden 
biridir. Titreşim sensörü, geniş bant karakteristik değerlerini (4-
20 mA akım değeri olarak) doğrudan bağlı olduğu proses kont-
rolörüne aktarır. 

 � DIN ISO 10816-3 ya da 7 uyarınca aşan alarm ve kumanda 
sistemine veri aktarımı

 � Aşırı titreşim değerlerinin görüşmesi halinde süreç kontro-
lüne müdahale

 � Aşırı yükü önlemek için kumanda sistemi tarafından maki-
nenin otomatik olarak kapatılması 

MAKINE KORUMASI
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SONOCHEK®
Ultrason teknolojisi ile gaz kaçağı tespiti ve yapısal yolla iletilen 
gürültü testi

Yeni SONOCHECK® ultrasonik test cihazı sayesinde yüksek basınç 
hatlarındaki (birincil sıkıştırılmış hava) spesifik sızıntıların yerini 
belirlemek ve aynı zamanda toplam kayıp hacmini tespit etmek 
mümkündür. 20 ve 100 kHz arasındaki son derece kapsamlı bant 
genişliği, tüm endüstriyel sıkıştırılmış gaz hatlarındaki neredeyse 
her bir sızıntının geniş mesafeler üzerinden izlenmesini ve ardın-
dan değerlendirilmesini sağlar.

Ara, bul ve sızıntıyı değerlendir!

 � Sızıntı tespiti
 � Kısmi boşaltma testi
 � Kondensat ayırıcı testi
 � Yapı esaslı ses ile yatak yağlama durumu

Havadan ve yapı esaslı algılama yapan üç adet yüksek perfor-
manslı sensör ve diğer aksesuarlar, sızıntıların yerini belirlemeye 
ve dönen makine parçalarının ultrason emisyonlarını kaydetme-
ye yardımcı olur.

ULTRASONIK SISTEMLER
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Titreşim sensörleri ve aksesuarlar
Alman kalitesi sensörler

PRÜFTECHNIK tüm cihaz ve uygulamalar için en uygun sensörle-
ri sunar. Tandem piezo tasarımı ile sensörlerimiz turbo makine, 
dişli kutuları, döner yataklar ve pompa kavitasyonu için idealdir.

 � İvme ölçerler: Standart sensörler, belirli 
alanlarda minyatür sensörler, kombinasyon sensörleri, üç 
eksenli sensörler ve düşük frekans ölçümü için sensörler

 � Yakınlık sensörleri
 � Otomatik ölçüm noktası tespiti için VIBCODE® sensörü
 � RPM sensörleri, keyphaser
 � Sıcaklık sensörleri
 � Patlama tehlikesi bulunan alanlar için kullanılabilir
 � Sensör aksesuarları: Adaptörler, araçlar, kablolar, arabirim-
ler ve daha fazlası

WEARSCANNER®
Güçlü on-line yağ partikülü sayacı

WEARSCANNER® ferritik ya da ferritik olmayan partikülleri ta-
nımlar, dişli ağı ya da makaralı yatakta ilerleyen hasarın erken 
tespiti için idealdir.

 � Boyuta bağlı partikül sınıflandırması
 � Patentli eddy current prensibi
 � Yağ sıcaklığından, akış hızından, viskoziteden, hava ve su 
içeriğinden veya yağ renginden (kararma) bağımsız

SENSÖRLER
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PRÜFTECHNIK bakım konusunda 
mükemmel çözümlerin temsilcisidir. 
Dünya çapında!

www.pruftechnik.com

Makine ve şaft hizalama

Makine ve sistem izleme

Tahribatsız muayene ile malzeme testi
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