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Grundläggande tillståndskontroll

Grundläggande övervakning är väsentlig för att uppnå maximal servicelivslängd

Underhållskoncept

Körning till haveri

“Körning till haveri” kallas det när ingen reparation görs förrän ett 

problem resulterar i maskinhaveri. Vid sådana haverier förorsakar 

problemen ofta sekundära skador förutom oplanerade stillestånd 

och underhållskostnader

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll förekommer när man bedömer tillståndet 

hos en maskin medan denna är i drift. 

Detta gör det möjligt att reparera enstaka delar innan de havererar. 

Tillståndsövervakning hjälper inte bara personalen att reducera risken 

för katastrofala haverier, utan gör det också möjligt att beställa 

reservdelar i förväg, schemalägga bemanningen och planera in andra 

reparationer under stilleståndet. Tillståndsbaserat underhåll betyder 

att reparationer bara görs när de behövs. Det mest effektiva 

alternativet

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll förekommer när en maskin, eller delar av en 

maskin, ses över regelbundet oberoende av delarnas tillstånd.

Även om förebyggande underhåll är bättre än körning till haveri, 

så är det dyrt. Man får alltför många stillestånd på grund av 

onödiga reparationer och högre kostnader, då man ofta ersätter 

både utslitna och felfria maskinkomponenter.

För att säkerställa lång lagerlivslängd är det viktigt att 

bestämma tillståndet på maskiner och lager under drift. 

Ett bra förebyggande underhåll kommer både att minska 

maskinens stopptider och reducera de allmänna 

underhållskostnaderna. 

Till hjälp för att uppnå maximal livslängd för lagren har 

SKF utvecklat en serie mätinstrument som analyserar de 

kritiska förhållanden som har stor påverkan på lager och 

på maskinens prestanda. 

Förebyggande underhåll liknar den regelbundna service man ger 

en bil. Ofta utförs onödigt underhåll.

Tillståndsbaserat underhåll betyder att reparationer bara 

görs när de behövs.

Det dyraste underhållsalternativet.

Underhålls-

kostnad per år

Tillstånd

Möjlig 

korrigerande 

åtgärd

Körning till haveri

Vibrationsanalys

Smörjmedelsanalys

Temperaturförändringar

Operatörsinspektion

Ljud

Felpotential

Tid

Förebyggande 

underhåll
Övervakningsbaserat 

underhåll

Underhållsprogram

August

Haveri
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SKFs verktyg för grundläggande tillståndskontroll kan användas för att kontrollera ett antal olika parametrar:

Visuell kontroll

Ibland kan det vara svårt att kontrollera en maskins tillstånd visuellt, 

t.ex. när maskinen är igång eller när den måste kontrolleras invändigt. 

Med hjälp av ett stroboskop kan en maskins rörelse ”frysas” visuellt 

vilket möjliggör kontroll av bl.a. fläktblad, kopplingar och remdrivningar 

under drift. 

För att invändiga maskindelar ska kunna kontrolleras måste maskinen 

ofta demonteras. Med ett endoskop kommer operatören åt det 

intressanta området med minimal demontering, vilket sparar tid 

och pengar.

Hastighet

Maskiner är ofta konstruerade för att köras i en viss hastighet. En för låg 

eller för hög hastighet kan påverka den övergripande processen. 

Med hjälp av en handhållen varvräknare kan maskinens drifthastighet 

mätas snabbt och enkelt. 

Temperatur

Ända sedan den industriella revolutionen har operatörer och tekniker 

vetat att onormala temperaturer ofta indikerar att något är fel 

med maskinen. Instrument som termometrar och värmekameror kan 

användas för att identifiera och sedan mäta dessa värmekällor för 

vidare analys.

SKF har tagit fram ett omfattande sortiment av verktyg för 

grundläggande tillståndskontroll som lämpar sig för 

personer som arbetar med operatörsledd driftsäkerhet 

och underhåll. Vid operatörsledd driftsäkerhet ägs, styrs 

och utförs vissa underhållsrutiner av operatörerna. Ofta är 

operatören den som är bäst lämpad att utföra 

grundläggande kontroll eftersom han/hon kan sin del av 

anläggningen mycket väl. Operatören är ofta uppmärksam 

på små förändringar i ljud och vibrationer som kanske inte 

är uppenbara för någon som saknar erfarenhet från 

verkstadsgolvet. 

Därefter kan mindre defekter snabbt korrigeras genom att 

operatören själv utför enkla justeringar och reparationer. 

Underhållstekniker behöver också verktyg för 

grundläggande tillståndskontroll. Om till exempel 

onormala vibrationer upptäcks, eller om en operatör 

rapporterar onormala driftsförhållanden, kan teknikern 

ofta använda ett verktyg för grundläggande 

tillståndskontroll för att ta reda på grundorsaken till 

problemet för vidare utvärdering.
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Smörjmedlets tillstånd

För att ett rullningslager ska fungera optimalt är det viktigt att 

smörjmedlet är i gott skick. Om oljans eller fettets skick kontrolleras 

regelbundet kan stilleståndstiden minskas och lagrens livslängd 

förlängas avsevärt.

Vibration

Onormala vibrationer är ofta det första tecknet på ett potentiellt 

maskinhaveri. Sådana vibrationer kan bero på exempelvis obalans, 

snedställning, lösa delar, skador på rullningslager och kugghjul. Med 

instrument och system för vibrationsanalys kan många allvarliga 

problem lättare upptäckas på ett tidigt stadium och avhjälpande 

åtgärder kan snabbt vidtas

Elektrisk urladdning

Elektrisk urladdning uppstår när spänningen i en motoraxel avleds till 

jorden, vilket leder till elektrisk erosion, nedbrytning av smörjmedlet och 

i slutändan lagerhaveri. Ett instrument för upptäckt av elektrisk 

urladdning kan underlätta upptäckt av eventuella elektriska 

urladdningar, vilket gör det möjligt att vidta avhjälpande åtgärder.

Ljud 

Onormala ljud från en maskin betyder ofta att något är fel. Ett stetoskop 

hjälper operatören att fastställa ljudkällan och identifiera problemet. 

Läckage i tryckluftssystem är kostsamma, inte bara i fråga om ökade 

energikostnader utan även på grund av extra kostnader för underhåll av 

kompressorer. Läckagesökare med ultraljud kan effektivisera upptäckten 

av läckage så att nödvändiga reparationer kan utföras. Förhöjda 

ljudnivåer kan göra medarbetarna trötta, öka olycksrisken och leda till 

hörselnedsättningar. Ljudnivån kan mätas med en ljudtrycksmätare och 

korrigerande åtgärder kan vidtas.
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Termometrar

TMTP 200 är en användarvänlig, hållbar termometer i fickstorlek. Tack vare 

sondens stadiga, böjbara ände skapas en effektiv ytkontakt som ger en exakt 

temperaturmätning. 

Eftersom underhållstekniker aldrig bör arbeta utan termometer levereras 

SKFs modell med ett praktiskt skyddande fodral med bältfäste så att 

termometern kan bäras med överallt.

Kompakt och ergonomiskt utförande• 

Stort mätområde: från –40 till +200 °C• 

Temperaturangivelse i °C eller °F• 

Sondens böjbara ände ger bättre ytkontakt vilket gör mätningarna mycket exakta• 

Dammtät och vattenbeständig, skyddsklass IP 65• 

Med hjälp av funktionen för maximal temperatur kan temperaturtoppar hållas• 

Funktion för automatisk avstängning• 

Ytterst låg elförbrukning• 

Exakt temperaturmätning av allmän utrustning

Universaltermometer TMTP 200

Beteckning TMTP 200

Temperaturområde –40 till +200 °C

Elektronisk noggrannhet ≤0,5 °C

Upplösning 1 °C/°F

Mätsond Integrerad K-Typ

Display-visningar Temperatur, C eller F, maximal temperatur, utanför 

mätområdet, defekt mätsond, låg batterispänning

Batterier 3 ™ AAA (LR03)

Batterilivslängd 4 000 timmar (ca.)

Avstängning Knapp eller automatiskt efter 5 minuter

IP klass IP 65

Fallmotståndskraft 1 m

Storlek 163 ™ 50 ™ 21 mm 

Vikt 95 g

Tekniska data
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Dessa termometrar är bärbara och lätta instrument för säkra temperaturmätningar på 

avstånd. De är ytterst användarvänliga. Bara sikta och tryck in avtryckaren så visas 

temperaturen i teckenfönstret. De här robusta instrumenten har ett bakgrundsbelyst 

teckenfönster och lasersikte. De har en stark lysdiodslampa som gör att man kan se 

mätobjektet även vid svaga ljusförhållanden.

TKTL 10

En infraröd termometer som är ett oumbärligt verktyg 

för alla tekniker  

Brett temperaturområde, från –60 till +625 °C, tillåter mätningar av • 

många industriapplikationer

Mätoptik på 16:1 ger noggranna temperaturavläsningar på avstånd• 

Fast emissionsfaktor på 0,95 vilket passar många applikationer• 

Maximal temperatur visas alltid, vilket gör att det går att urskilja de • 

verkliga värmekällorna

Automatisk avstängning gör att batteritiden optimeras• 

TKTL 20

En termometer med infraröd mätning och 

beröringsmätning som erbjuder flera olika mätalternativ 

Temperaturområde för infraröd mätning från –60 till +625 °C• 

Temperaturområde för beröringsmätning från –64 till +1 400 °C• 

Mätoptik på 16:1 ger noggranna temperaturavläsningar på avstånd• 

Emissionsfaktorn går att välja mellan 0,1 och 1,0 vilket gör att de • 

flesta yttemperaturer kan mätas 

Temperatursonden TMDT 2-30 medföljer (max. 900 °C) • 

Den är lämplig för många beröringsmätningar

Kan användas med alla SKFs temperatursonder • 

Flera valbara mätfunktioner:  maximivärde, minimivärde, medelvärde, • 

differens och mätsond/infrarött dubbelt temperaturläge samt 

avsökningsfunktion

Valbara höga och låga larmnivåer med ljudsignal som varnar• 

Automatisk avstängning beroende på mätfunktion • 

optimerar batteritiden

Levereras i en robust bärväska• 

e = 0,95

D:S = 16:1

e = 0,1–1,0

D:S = 16:1

Infraröda termometrar
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Brett temperaturområde för infraröd mätning från –60 till +1 000 °C• 

Temperaturområde för beröringsmätning från –64 till +1 400 °C• 

Dubbla lasersikten gör att användaren med stor precision kan • 

definiera mätområdets diameter

Mätoptik på 50:1 gör att man kan göra noggranna • 

temperaturavläsningar på långa avstånd eller mäta temperaturen 

på små områden

Emissionsfaktorn går att välja mellan 0,1 och 1,0 vilket gör att de • 

flesta yttemperaturer kan mätas

Temperatursonden TMDT 2-30 medföljer (max. 900 °C)• 

Den är lämplig för många beröringsmätningar

Kan användas med alla SKFs temperatursonder • 

Flera valbara mätfunktioner såsom maximivärde, minimivärde, • 

medelvärde, differens och mätsond/infrarött dubbelt 

temperaturläge samt avsökningsfunktion

Valbara höga och låga larmnivåer med ljudsignal som varnar• 

Automatisk avstängning beroende på mätfunktion • 

optimerar batteritiden

Levereras i en robust bärväska• 

TKTL 30

En termometer med infraröd mätning och beröringsmätning 

med brett mätområde och dubbla lasersikten 

e = 0,1–1,0

D:S = 50:1

Termometern känner av värmeenergi som strålar från ett objekt via 

en infraröda detektor. Den infraröda detektorn fångar upp energin 

när den pekas mot ett objekt och producerar en signal som 

mikroprocessorn översätter till en temperatur som visas upp på 

den bakgrundsbelysta skärmen. 

Objektets temperatur mäts av kontinuerligt av den infraröda 

detektorn när knappan trycks ner på instrumentet. Detta möjliggör 

snabba och korrekta realtidsavläsningar. 
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Beteckning TKTL 10 TKTL 20 TKTL 30

Temperaturområde vid 

infraröd mätning

–60 till +625 °C –60 till +625 °C –60 till +1 000 °C

Temperaturområde med mätsond – –64 till +1 400 °C –64 till +1 400 °C

Mätsond (ingår) – TMDT 2-30, passar för mätningar 

upp 900 °C

TMDT 2-30, passar för mätningar 

upp 900 °C

Miljöbegränsningar Användning 0 till 50 °C, 

10 till 95% luftfuktighet

Användning 0 till 50 °C,

 10 till 95% luftfuktighet

Användning 0 till 50 °C,

10 till 95% luftfuktighet

Förråd –20 to +65 °C, 

10 till 95% relative luftfuktighet

Förråd –20 to +65 °C, 

10 till 95% luftfuktighet

Förråd –20 to +65 °C,

10 till 95% luftfuktighet

Noggrannhet hela mätområdet Tobj = 0 till 625 °C ±2% av avläst värde 

eller 2 °C (vilket som är störst)

Tobj = 0 till 635 °C ±2% av avläst värde 

eller 2 °C (vilket som är störst)

±2% av avläst värde eller 2 °C 

(vilket som är störst)

Svarstid (90%) <1 000 millisek. <1 000 millisek. <1 000 millisek. 

Visad upplösning 0,1 °C/F från –9,9 to ~199,9 

i övrigt 1 °C/ 

0,1 °C/F från –9,9 to ~199,9 

i övrigt 1 °C/F 

0,1 °C/F från –9,9 to ~199,9 

i övrigt 1 °C/F 

Optik 16:1 16:1 50:1

Spektral känslighet 8–14 μm 8–14 μm 8–14 μm

Emissionsfaktor Förinställd 0,95 0,1–1,0 0,1–1,0

Valfri displaybelysning Nej, perment på På/Av På/Av

Valfri laserpekare Nej, perment på På/Av På/Av

Mätfunktion Max temperatur Max, min, medelvärde, skillnad, 

mätsond/IR-temperaturmätning

Max, min, medelvärde, skillnad, 

mätsond/IR-temperaturmätning

Alarmfunktioner – Hög och låg alarmnivå 

med varningsljud

Hög och låg alarmnivå 

med varningsljud

Laser Klass 2 Klass 2 Klass 2

Mått 195 ™ 70 ™ 48 mm  195 ™ 70 ™ 48 mm 203 ™ 197 ™ 47 mm

Förpackning Pappkartong Robust väska Robust väska

Väskans mått – 340 ™ 200 ™ 65 mm 340 ™ 200 ™ 65 mm

Vikt 230 g Totalt (inkl. väska) : 940 g

TKTL 20: 230 g 

Totalt (inkl. väska) : 1 080 g

TKTL 30: 370 g 

Batteri 2 ™ AAA Alkaline typ IEC LR03 2 ™ AAA Alkaline typ IEC LR03 2 ™ AAA Alkaline typ IEC LR03

Batterilivslängd 18 timmar 180 timmar med laser och släckt 

belysning 

140 timmar med laser och släckt 

belysning. I övrigt 18 timmar

Avstängning Automatiskt efter 15 sek. efter att 

avtryckaren släppts

IR-funktion automatiskt 60 sekunder 

efter att knappen släppts

(60 minuter kan väljas manuellt).

Automatiskt med mätsond efter 

12 minuter

IR-funktion automatiskt 60 sekunder 

efter att knappen släppts

(60 minuter kan väljas manuellt). 

Automatiskt med mätsond efter 

12 minuter

Mätsond, typ Termoelement av K-typ (NiCr/NiAl) enl. IEC 584 Klass 1

Noggrannhet ±1,5 °C upp till 375 °C  

±0,4% av avläst värde över 375 °C 

Handtag  110 mm långt

Kabel 1 000 mm spiralkabel 

(exkl. TMDT 2-31, -38, -39, 41)

Kontakt Minikontakt av K-type (1260-K)

Tekniska data

Tekniska data – Mätsonder, termoelement
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Alla mätsonder kan användas med SKFs digitala termometrar TKTL 20 och TKTL 30 utan att kalibreras om.

130 

ø8

130

ø8

250

ø8

14

130

ø1,5

ø35 max.

ø3

130

1 000

ø1,5

1 500 

2,9 ™ 4,5

250

ø3

130

ø1,5

D ≥50 mm

1 500 

300 

10 metres

Beteckning Beskrivning Max. 

temp.

Reaktions-

tid

TMDT 2-30 Standard  ytmätsond

För fasta ytor såsom lager, lagerhus, motorblock, ugnsluckor, etc. 900 °C 2,3 s

TMDT 2-43 Ytmätsond för krävande ändamål

Samma som TMDT 2-30 men med silikonklädd spets för krävande 

ändamål.

300 °C 3,0 s

TMDT 2-32 Isolerad ytmätsond

För fasta ytor där elektrisk ledning kan orsaka kortslutning, t.ex. 

elmotorer, transformatorer, etc.

200 °C 2,3 s

TMDT 2-33 Vinklad ytmätsond

För fasta, svåråtkomliga ytor i tuff miljö t.ex. maskinkomponenter, 

motorer, etc.

450 °C 8,0 s

TMDT 2-31 Magnetisk ytmätsond

För hårda, magnetiska ytor. 240 °C 7,0 s

TMDT 2-35 Mätsond med skarp spets

Kan lätt föras in i halvfasta material som livsmedel, kött, plast, 

asfalt, djupfrysta produkter, etc

600 °C 12,0 s

TMDT 2-35/1.5 Mätsond med skarp spets

Samma som TMDT 2-35, men med tunnare mätsond och snabbare 

reaktionstid för mätning i mjuka material.

600 °C 6,0 s

TMDT 2-36 Mätsond för rör

För temperatur mätning av rör, kablar, etc. med diametrar 

upp till ø 35 mm.

200 °C 8,0 s

TMDT 2-38 Trådmätsond

Tunn, lätt och mycket reaktionssnabb. Isolerad med glasfi ber 300 °C 5,0 s

TMDT 2-39 Trådmätsond för höga temperaturer

Tunn, lätt och mycket reaktionssnabb, Keramikisolerad. 1 350 °C 6,0 s

TMDT 2-34 Gas- och vätskemätsond

Böjbar, rostfri mätsond för vätskor, oljor, syror, etc. och för höga 

temperaturer t.ex. öppen eld (ej för smält aluminium).

1 100 °C 12,0 s

TMDT 2-34/1.5 Gas- och vätskemätsond

Gas och vätskemätsond Samma som TMDT 2-34, men med tunnare 

mätsond och snabbare reaktionstid. Mycket fl exibel, speciellt lämpad 

för mätning av temperaturer på gaser.

900 °C 6,0 s

TMDT 2-40 Roterande mätsond

För släta ytor under rörelse. Fyra rullningslager sörjer för god 

kontakt med ytan. Max. hastighet 500 m/min.

200 °C 0,6 s

TMDT 2-41 Smältessond

Hållare med doppelement för smälta metaller exkl. järn. 

Hög resistens mot korrosion och oxidation vid höga temperaturer.

1 260 °C 30,0 s

TMDT 2-41A Doppelement 

Doppelement för TMDT 2-41. 1 260 °C 30,0 s

TMDT 2-42 Mätsond för omgivningstemperatur 

För mätning av omgivningstemperatur.

TMDT 2-37 Förlängningskabel

Passar alla mätsonder av K-typ. Speciallängder offereras 

på begäran

Ytmätsond av K-typ serie TMDT 2

Mätt (mm)

Används med SKFs infraröda termometrar TKTL 20 och TKTL 30
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Digitalkamera med omfattande möjligheter för värmebilder

Värmekamera TKTI 10

SKFs värmekamera TKTI 10 är en otroligt användarvänlig kamera speciellt 

framtagen för underhållstekniker för att snabbt och lätt visualisera värmekällor.  

Denna unika värmekamera kräver ingen speciell utbildning och genom 

att helt enkelt rikta den mot applikationen, identifieras värmekällor snabbt. 

Dessutom kan bilderna lagras och analyseras med hjälp av avancerad termografi. 

Kameran fångar både digital- och värmebilder som sedan kan blandas för att man 

lätt ska kunna tyda och analysera läget. PC-programvara för analys och 

rapportskrivning ingår som standard vilket gör det möjligt att utföra omfattande 

bildanalyser och producera proffsiga rapporter.

Visningen med infälld bild visar en tydlig bild med en • 

värmebild i mitten

Den beröringsfria mättekniken möjliggör säkra mätningar på • 

utrustning i drift 

Laserpekaren fastställer mittpunkten i det avbildade området• 

Det breda temperaturområdet från  –10 till +350 °C möjliggör • 

temperaturmätningar i de flesta applikationer, i synnerhet för 

förebyggande underhållsprogram

Ljudlarm och visuella larm för höga och låga temperaturnivåer kan • 

enkelt ställas in

Röst- och textanteckningar kan infogas i bilderna. Detta är mycket • 

användbart vid senare visning av bilderna eftersom alla relevanta 

detaljer kan registreras

Kamerans skärm kan visa isotermer, temperaturgradienter, • 

områdesanalys och två markörer som definieras av användaren, 

vilket möjliggör avancerade analyser av motivet 

8 olika valbara färgpaletter förbättrar visningen• 

Smidig temperaturmätning i °C eller °F• 

Ljus, bakgrundsbelyst 3,5-tumsskärm med skarp upplösning i • 

liggande format som förbättrar visningen

Uppladdningsbart, integrerat litiumjonbatteri med 6 timmars • 

kapacitet 

Stor bildlagringskapacitet: upp till 1 000 radiometriska och • 

visuella bilder 

Upp till 1 000 sekventiella värmebilder och visuella bilder • 

kan tas automatiskt

Menyer på flera språk• 

Avancerad programvara för värmebildbehandling och • 

rapportskrivning medföljer 

Lämplig för industrimiljöer enligt IP 54• 

Löstagbart handtag• 
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Beteckning TKTI 10

Prestanda

Temperaturområde –10 till +350 °C

Synfält 20° ™ 20°

Spektral känslighet 8 till 14 μm

Känslighet ~0,3 °C @ 30 °C

Värmedetektor/Visuell kamera 47 ™ 47 pixlar (interpolerade till 180 x 180)

2 megapixlars digitalkamera

Korrigering av strålning Användaren kan välja 0.1 till 1.0 i steg om 0.01.

Inbyggd tabell över strålningstal för vanliga ytor med 

kompensation för reflekterad omgivningstemperatur

Noggrannhet Den större av ±2 ºC eller ±2% vid avläsningen i °C

Bildruta 8 Hz

Brännvidd 0,5 m till oändligt

Bildlagring Upp till 1 000 bilder på tillhörande Micro SD minneskort

Display 3.5 in. tums färg-LCD med LED-backgrundsbelysning.

8 färgers palett. Blandade värme- och visuella bilder

Laserpekare Klass 2 laser inbyggd 

Strömförsörjning

Batteri Uppladdningsbara litiumjon

Drifttid Upp till 6 timmars kontinuerlig drift

Nätdrift AC-adapter som tillbehör

Mekanisk och miljödata

Temperaturområde –5 till +45 °C

Fuktighet 10 till 90% ej kondenserande 

Förvaringsområde –20 till +60 °C

Skyddsklass IP 54

Mått 210 ™ 120 ™ 90 mm

Vikt 0,70 kg

Programvara Avancerad bildanalys och rapportskrivning

Datorkrav PC med minst 300 MHz processor, MS Windows XP 

128 MB arbetsminne 16-bit färggrafikkort med 

1 024 ™ 768 skärmupplösning

Följande ingår Värmekamera, avtagbart handtag, minneskort (1 GB), 

USB-kabel, universell nätadapter (UK, USA, europeiska 

och australiensiska kontakter), väska, 

CD med IFU och 

programvara, snabbguide (engelska)

Denna värmekamera erbjuder en 

blandning av digitala och termiska bilder 

för att underlätta tolkning av tillståndet.

Teknisk data
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Lättanvänd värmekamera som underlättar maskininspektioner

Avancerad värmekamera TKTI 20

Underhållstekniker och erfarna användare av termografi kan snabbt och enkelt 

upptäcka heta punkter med SKFs användarvänliga värmekamera TKTI 20. 

TKTI 20 har en värmedetektor på 160 × 120 pixlar och en digitalkamera. 

Den passar bra till inspektioner av mekaniska och elektriska applikationer. Ett brett 

temperaturområde på –10 till +250 °C och förmåga att visa temperaturskillnader på 

bara 0,08 °C underlättar underhållsinspektioner och gör dem säkrare.

Värmebilder och synliga bilder, eller en blandning av båda, visas tydligt 

på en stor, ljus LCD-skärm. I läget med infälld bild går det snabbt att 

hitta intressanta områden och med hjälp av laserpekaren kan man 

koppla ihop displayen med intressanta föremål. På platser med dålig 

belysning kan LED-lampan användas för att få tydliga synliga bilder. 

Med sin robusta konstruktion och det utbytbara och uppladdningsbara 

batteriet uppfyller TKTI 20 många underhållsteknikers höga krav.

Värmebilder och synliga bilder kan blandas på olika nivåer, • 

även i läge med infälld bild

Larmgränser för viss temperatur kan ställas in visuellt eller med ljud • 

så att kameran kan användas utan operatör, och bilderna sparas då 

vid larm eller med jämna mellanrum

Automatiska markörer vid heta och kalla punkter• 

Fyra flyttbara temperaturmarkörer med separata inställningar • 

för emission

Temperaturskillnaden mellan två temperaturmarkörer kan • 

visas på skärmen

Röst- och textkommentarer kan infogas i bilderna för senare visning i • 

kamerans bildvisare eller med PC-programvara

Med isotermer, temperaturgradienter och analysrutor kan avancerade • 

analyser av motivet göras

Inbyggda tabeller gör det enkelt att ställa in värden • 

för emissionsfaktor

Åtta olika färgpaletter kan användas• 

Fullt radiometriska värmebilder och digitalbilder lagras på det • 

medföljande mikro-SD-kortet

Levereras med batteriladdare, instruktions-CD och program för • 

avancerad värmebildbehandling och professionell rapportskrivning

Med SKFs värmekameror kan heta punkter snabbt och enkelt 

upptäckas och visualiseras
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OBS! Bilderna är endast avsedda som illustration

Beteckning TKTI 20

Prestanda

Temperaturområde –10 till +250 °C

Bildvinkel 20 ™ 15°

Fokus Manuellt

Radiometri Fyra flyttbara mätkors ger automatisk mätning av 

temperaturskillnader och automatisk låsning på de varmaste och 

kallaste punkterna. 

Känslighet ~0,08 vid 23 °C omgivningstemperatur och 30  °C 

motivtemperatur

Värmedetektor/digitalkamera 160 ™ 120 okyld mikrobolometer (interpolerad till 320 ™ 240)/

digitalkamera med 2 megapixlar

Korrigering av emission Väljs av användaren, 0,1 till 1,0 i steg om 0,01 med 

kompensation för reflekterad omgivningstemperatur. De fyra 

mätkorsen kan tilldelas separata emissionsfaktorvärden. 

Noggrannhet Det som är större av ±2 °C eller ±2% av avläsningen i °C för 

omgivningstemperaturer mellan –15 och +45 °C

Bildfrekvens 8 Hz

Bildlagring Upp till 1 000 bilder på medföljande mikro-SD-kort

Display 3,5-tums LCD-skärm i färg med LED-bakgrundsbelysning. 

Palett med 8 färger. 

Blandade värmebilder och synliga bilder.

Laserpekare En inbyggd klass 2-laser medföljer för att markera referenspixeln 

Bildenhetens strömförsörjning

Batteri Litium-jon, kan laddas i fält

Driftstid Upp till 5 timmars kontinuerlig drift

Växelströmsdrift Växelströmsadapter med USB-kontakt medföljer

Mekaniskt och miljö

Hölje Slagtålig plast med mjuk plast pressad ovanpå

Driftstemperatur –5 till +50 °C

Luftfuktighet 10 till 90 % ej kondenserande 

Förvaringstemperatur –20 till +70 °C

Kapslingsklassning IP 54

Mått 210 ™ 120 ™ 90 mm 

Användning Handhållen och montering på stativ, 0,25 tum BSW 

Vibrations-, stöt och falltest MIL-PRF-288000F Klass 2 avsnitt 4.5.5.3.1 / 4.5.5.4.1 / 

4.5.5.4.2

Vikt 0,80 kg 

Programvara SKF värmekamera TKTI 20: Programvara för avancerad 

bildanalys och rapportskrivning

Systemkrav PC med Windows XP, Vista eller Windows 7

Förpackningens innehåll Värmekamera TKTI 20, mikro-SD-kort (2 GB), USB-kabel, 

universell växelströmsadapter med USB-anslutning (kontakter 

för Storbritannien, USA, Europa och Australien), bärväska, 

CD med bruksanvisning och programvara, kalibrerings- och 

efterlevnadscertifikat, snabbstartsguide (på engelska)

Tekniska data

Överhettat lager i transportör

Lös kabelanslutning

Skadad eldfast beklädnad

Felaktig säkringsanslutning

Brist på isolering
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Beteckning TMRT 1

Display Vändbar, vertikal, femsiffrig LCD- display

Displayfuntioner Vändbar 180° 

Varvtalsområde Optisk mätning: 

3 - 99 999 rpm (eller motsvarande i rps)

Kontaktmätning: Max. 50 000 rpm i 10 sek. 

(eller motsvarande i rps)

Linjärhastighet 0,30 - 1500,0 meter eller yards/min. 

(4 500 ft/min) eller motsvarande i sekunder

Mätfunktioner

Optiskt rpm och rps (också antal och tid)

Med kontaktadapter varv/min, varv/sek, m/min, m/sek

Räkning av totalt antal varv, meter, fot, yards

Mätning av tidsintervall i sekunder mellan pulser 

(omvänd funktion)

Hastighetsinfångnings-

egenskaper

Maximum, Minimum eller Medelvärde

Laseroptiskt område 50–2 000 mm

Vinkelområde ±80°

Stor noggrannhet kombinerad med mångsidiga mätmöjligheter

Mångfunktionell laser- och kontakttakometer TMRT 1

TMRT 1 är en användarvänlig takometer för att mäta linjär hastighet och 

rotationshastighet med laser eller kontakt. Enheten har en adapter för lasermätning 

och en för kontaktmätning och ger snabba och mångsidiga mätningar i fem 

olika lägen.

Valfri mätning i:• 

rpm, rps, m, ft eller yds per minut eller sekund  –

distans eller räkna varv,  –

tidsintervall  –

Brett hastighetsområde och flera mätfunktioner gör TMRT användbar • 

för mätning av hastighet för många applikationer

Det stora vinkelområdet på ± 80° mot mätpunkten ger möjligheter • 

att enkelt mäta i utrymmen där det är svårt att få en rät linje 

till mätpunkten

Tack vare laseroptiksystemet utför man snabbt och enkelt mätningar • 

på säkert avstånd från roterande utrustning

Den stora LCD-displayen, som kan vända på mätsiffrorna, underlättar • 

avläsningen när man måste rikta mätenheten nedåt i maskinen

Kompakt utformning; enkel att använda, instrument • 

Levereras i en väska för skydd och förvaring • 

TMRT 1 kan också förses med fjärrsensor med laser vilken • 

finns som tillbehör

Ljuskälla Diodlaser klass II

Noggrannhet, endast 

hastighetsfunktioner

0,01%, ±1 siffra

Upplösningsegenskaper Full automatisk skala upp till 0,001 siffra eller 

± 1 siffra fast, valbart

Målindikator Ja

Låg batteriindikator Ja

Minnesegenskaper Sista avläsningen låses 1 minut Programinställ-

ning hålls kvar i minnet efter avstängning

Automatisk avstängning Efter 1 minut

Kontaktadapter Ingår komplett med rpm-kona och utbytbart 

metriskt hjul

Batteri 4 ™ AAA alkalinceller typ IEC LR03

Dimensioner, instrument 213 ™ 40 ™ 39 mm

Vikt, instrument 170 g

Dimensioner, väska 238 ™ 49 ™ 102 mm 

Totalvikt (inkl. väska) 355 g

Valfria tillbehör TMRT 1–56: Lasersensor 

TMRT 1–60: Hållare

Tekniska data
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Beteckning TKED 1

Strömförsörjning 4,5 V

3 ™ AAA Alkaline typ IEC LR03 

Tidkontroll:

– förinställning 10 eller 30 sekunder

– standard obegränsad

Drifts- 

förvaringstemperaturer

0 till 50 °C 

–20 till +70 °C

IP klass IP 55

Skärm Mätarområde för LCD: 

0 till 99999 urladdningar.

Möjlighet att välja bakgrundsbelysning 

och varning om svagt batteri

Väskans dimensioner 

(b x d x h)

255 ™ 210 ™ 60 mm 

Total vikt för väska 

med innehåll

0,4 kg

SKF TKED 1 är ett handhållet instrument som är enkelt att använda för att upptäcka 

elektriska urladdningar i elmotorlager. Elektriska urladdningar är resultatet av 

spänningar i motoraxeln som urladdas till jord genom lagret, vilket orsakar elektrisk 

erosion, nedbrytning av smörjmedel och slutligen lagerhaveri. 

Unikt, pålitligt och säkert sätt att upptäcka läckströmmar i elmotorers lager

Instrument för upptäckt av elektriska urladdningar TKED 1

Elmotorer är mer utsatta för elektrisk erosion i lagren när de styrs 

av frekvensomformare. När instrumentet ingår i ett förebyggande 

underhållsprogram kan det bidra till att upptäcka lager som är mer 

känsliga för haveri. Därigenom förhindras oplanerade driftstopp i 

hög grad.

En beröringsfri lösning innebär att instrumentet kan användas på • 

avstånd från motorerna. Detta hjälper till att förhindra att användaren 

rör vid maskiner som är i drift

SKF-teknologi* • 

Ingen speciell utbildning krävs• 

Möjlighet att upptäcka elektriska läckströmmar på en tidbas om • 

10 sekunder, 30 sekunder eller oändlig

Bakgrundsbelyst LCD-skärm innebär att den kan användas • 

i mörka utrymmen

Kan användas i de flesta industrimiljöer, IP55• 

Levereras som standard i väska med batterier, en extraantenn och • 

instruktioner som inte är språkberoende* Patentansökan inlämnad

Tekniska data

Nedbrytning av smörjmedlet 

orsakad av elektrisk 

urladdning.

Den här typen av märken 

på lager karaktäriserar 

elektrisk erosion.
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Enkel och kostnadseffektiv inspektion på ett ögonblick

Stroboskop i serie TKRS

SKFs stroboskop TKRS 10 och TKRS 20 är bärbara, kompakta och lättanvända stroboskop 

som kan "frysa" rörelserna i roterande maskiner och maskiner med fram- och tillbakagående 

rörelser. Med hjälp av stroboskopen kan applikationer som fläktblad, kopplingar, drivhjul, 

verktygsmaskinspindlar och remdrivningar inspekteras under drift. TKRS stroboskop är 

användbara i program för operatörsledd driftsäkerhet och ett måste för underhållstekniker. 

TKRS 10

Blixtfrekvens på upp till 12 500 blixtar per minut täcker många • 

olika applikationer

Lättavläst LCD-display• 

Xenonblixtrör håller i minst 100 miljoner blixtar• 

Levereras med ett extra blixtrör för att minimera stopp för enheten• 

Uppladdningsbart batteripaket med 2,5 timmars batteritid • 

mellan uppladdningarna

TKRS 20

LED-ljuskälla med låg energianvändning ger det uppladdningsbara • 

batteripaketet en batteritid på minst tolv timmar

Ljus och kraftfull blixt ger bra belysning på avstånd med ett fokuserat • 

visningsområde – perfekt för användning utomhus

Blixtfrekvens upp till 300 000 blixtar per minut täcker de • 

flesta höghastighetstillämpningar. Lampläget kan användas 

för rutininspektioner

En laseravkännare medföljer som gör att blixtfrekvensen • 

enkelt kan mätas. Med den kan stroboskopet också användas 

som varvräknare 

På den lättavlästa LCD-displayen visas inställningarna, och det • 

går snabbt att ta fram de tio programmerbara blixtfrekvenserna 

Med kabeln TKRS C1 (tillval) kan TKRS 20 anslutas till • 

SKF Microlog

Serie TKRS har följande funktioner:

Ergonomiska kontroller som gör att blixtfrekvensen kan ställas • 

in på några sekunder

Med fasförskjutningsläget kan visningen av intressanta objekt • 

roteras till korrekt visningsposition – särskilt användbart för 

inspektion av drivhjul och fläktblad

Stroboskopen är försedda med gängning för montering på • 

stativ för att kunna användas under längre perioder

Levereras med ett kraftigt fodral och universalladdare• 
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SBeteckning TKRS 10 TKRS 20

Blixtfrekvensområde 40 till 12 500 blixtar per minut (b/min.) 30 till 300 000 blixtar per minut (b/min.)

Blixtfrekvensområde för optisk sensor Inte tillämpligt 30 till 100 000 b/min.

Noggrannhet, blixtfrekvens ±0,5 b/min. eller ±0,01% av avläsningen, 

det som är störst

±1 b/min. eller ±0,01% av avläsningen, 

det som är störst

Blixtinställning och upplösning på displayen 100 till 9 999 b/min., 0,1 b/min., 

10 000 till 12 500 b/min., 1 b/min.

30 till 9 999 b/min., 0,1 b/min., 

10 000 till 300 000 b/min., 1 b/min.

Varvräknarens mätområde 40 till 59 000 r/min. 30 till 300 000 r/min.

Varvräknarens noggrannhet ±0,5 r/min. eller ±0,01% av avläsningen, 

det som är störst

±0,5 r/min. eller ±0,01% av avläsningen, 

det som är störst

Blixtkälla Xenonrör: 10 W LED

Blixtlängd 9–15 ms 0,1°–5°

Ljuseffekt 154 mJ per blixt 1 600 lux vid 6 000 b/min. på 0,2 m avstånd

Batteripaket NiMH, laddningsbart och löstagbart NiMH, laddningsbart och löstagbart

Laddningstid för batteripaketet 2–4 timmar 2–4 timmar

Användningstid per laddning 2,5 timmar vid 1 600 b/min., 

1,25 timmar vid 3 200 b/min.

12 timmar normal användning

6 timmar med optisk sensor

Nätspänning, batteriladdare 100–240 V växelström, 50/60 Hz 100–240 V växelström, 50/60 Hz

Display 8 tecken x 2 rader LCD, alfanumerisk 8 tecken x 2 rader LCD, alfanumerisk

Displayuppdatering kontinuerlig kontinuerlig

Kontroller Strömbrytare, ™2, ™1/2, fasförskjutning, extern 

avtryckare

Strömbrytare, ™2, ™1/2, fasförskjutning, extern 

avtryckare, pulslängd och minne

Inmatning extern avtryckare 0–5 V TTL-typ via stereojack 0–5 V TTL-typ via stereojack

Fördröjning extern avtryckare till blixt 5 μs max. 5 μs max.

Klockutgång 0–5 V TTL Signaltyp via stereojack Signaltyp via stereojack

Vikt 650 g 600 g

Driftstemperatur 10 till 40 °C 10 till 40 °C

Förvaringstemperatur –20 till +45 °C –20 till +45 °C

Tekniska data
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Snabb och enkel inspektion med videofunktion

Endoskop TKES 1S

SKFs endoskop TKES 1 är ett kompakt, handhållet instrument som tillåter användaren att se 

applikationer i trånga utrymmen som normalt inte kan ses med blotta ögat.  Skärmen, med 3,5” 

vidvinkels-TFT lysdiod, har kapacitet att visa, lagra och sedan visa upp bilder och videosekvenser på 

nytt. Bilderna kan också visas direkt på en TV-skärm eller lagras och överföras till en 

PC för senare bearbetning.

Det flexibla bildröret har en miniatyrkamera som är försedd med 

kraftfull variabel lysdiod för att återge bilder. TKES 1 kan användas som 

det första inspektionsverktyget och sparar tid och pengar eftersom man 

inte behöver montera isär enheten som ska inspekteras. 

Kompakt endoskop, stort som en handflata, lätt att bära med sig • 

Lätt att sätta ihop och använda, ingen särskild utbildning krävs• 

Avancerad optik av högsta kvalitet ger en utomordentlig fullskärmsbild • 

och bra upplösning jämfört med endoskop med fiberoptik

Den 3,5” extra breda TFT-skärmen har skyddsglas mot olja och repor.• 

Detta gör det lätt att se och tolka bilder och videosekvenser

Det böjliga meterlånga röret har ett huvud på endast 5,5 mm • 

som gör att det är lätt att komma åt de flesta applikationer

Minneskortet på 1 GB innebär att man kan lagra upp till • 

30 000 bilder eller 4-5 timmar av videoinspelning. 

Det räcker mer än väl för nästan alla användare

Bilder och videosekvenser kan överföras till PC med hjälp av • 

USB-kabeln som medföljer. Ingen speciell programvara krävs 

för de flesta MS Windows operativsystem

Den inbyggda justerbara lysdiodsbelysningen är steglös vilket • 

förhindrar under- och överbelysning av objektet 

Det böjliga röret motstår vatten och kan användas i fuktiga miljöer• 

Det 67° synfältet erbjuder utomordentlig besiktningsradie i • 

trånga utrymmen

Levereras med rätvinklig sidovysadapter • 

Meny på flera språk på skärmenheten• 

Levereras med alla nödvändiga kablar, universalladdare och bärväska• 
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Beteckning TKES 1S

Bildrör och ljuskälla

Bildsensor CMOS Bildsensor

Upplösning (H ™ V)

– dynamisk

– statisk

320 ™ 240 pixlar

640 ™ 480 pixlar

Huvudets diameter (slang) 5,5 mm 

Bildrörets längd 1 m 

Synfält 67° 

Synfältets djup 1,5–10 cm 

Ljuskälla 4 variabla lysdioder (0-275 Lux/4 cm)

Sondens drifttemperatur –20 till +70 °C

Skyddsnivå IP 57

Bildskärmsenhet

Strömförsörjning 5 V DC

Effekt 3.5” TFT LCD-monitor 320*240 pixlar

Gränssnitt Mini USB 1.1/ AV ut / AV in

Batteri (kan ej servas av användare) Laddningsbara Li-Polymerbatteri (3.7V). 

Normalt 4 timmars användning efter 

laddning i 2 timmar. 

Videoformat NTSC och PAL

Inspelningsmedium, bilder Minneskort på 1 GB medföljer - 

kapacitet ± 30 000 bilder, eller 4-5 

timmars videoinspelning. (Minneskort 

upp till 2 GB kan användas)

Format för stillbilder/video JPEG   (640 ™ 480 pixlar)

ASF     (320 ™ 240 pixlar)

Temperaturområde

drift

förvaring

–20 till +60 °C 

0 till 40 °C 

Funktioner Ögonblicksbilder, videoinspelning, 

granskning av bilder och video på 

LCD-skärm, TV-utgång, överföring av 

bild och video från minneskort till PC

Vikt och dimensioner (totalt) 2,8 kg

44 ™ 32 ™ 8 cm

Bilder och filmer kan överföras till en 

dator med hjälp av en USB-kabel.

Tekniska data
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Enkel detektering av lager- och maskinljud 

Elektroniskt stetoskop TMST 3

Användarvänlig och enkel, kräver ingen specialutbildning• 

Kan enkelt hanteras med en hand tack vare den lätta och • 

ergonomiska konstruktionen

Mycket bra ljudkvalitet som gör det lättare att identifiera den möjliga • 

ljudkällan på ett tillförlitligt sätt

Utmärkt kvalitet på hörlurarna för optimal ljudkvalitet även i mycket • 

bullrig miljö

Förinspelad CD och utgång för analog inspelning underlättar analyser • 

och jämförelser

Försedd med två kontaktsonder, 70 och 220 mm gör det möjligt att • 

komma åt nästan var som helst

Justerbar digital volymkontroll med upp till 32 nivåer för att uppnå • 

önskad volym

TMST 3 är ett instrument för identifiering av problematiska maskindelar genom 

avläsning av maskinljud. TMST 3 innehåller mikrofonlurar, två sonder av olika 

längd (70 och 220 mm) och en CD innehållande de vanligaste maskinljuden som 

tyder på problem. Delarna levereras i en stadig bärväska.

Beteckning TMST 3

Frekvensområde 30 Hz–15 kHz

Användningstemperatur –10 till +45 °C 

Volym Justerbar i 32 nivåer

Led indikator Påslagning

Ljudvolym

Låg batterispänning

Maximal inspelningsutgång 250 mV

Hörlurar 48 ohm (med hörselskydd)

Automatisk avstängning Ja, efter 2 minuter

Batteri 4 ™ AAA Alkaline type IEC LR03 (ingår)

Batterilivslängd 30 timmar (kontinuerlig användning)

Handenhetens mått 220 ™ 40 ™ 40 mm

Kontaktsonder 70 och 220 mm 

Vikter

Totalvikt

Instrument

Hörlurar

1 560 g

162 g

250 g

Tekniska data
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Beteckning TMSP 1

Frekvensomfång 31,5 Hz till 8 KHz

Mätområde 30 till 130 dB

Display LCD

Digital display 4 siffror, Upplösning: 0,1 dB

Display uppdateringsfrekvens: 0,5 s

Analog display 50 segments stapeldiagram 

Upplösning: 1 dB

Display uppdateringsfrekvens: 100 ms

Tidsutjämning Snabb (125 ms), Långsam (1 s)

Nivå område Lo = 30 ~ 80 dB, Med = 50 ~ 100 dB

Hi = 80 ~ 130 dB, Auto = 30 ~ 130 dB

Noggrannhet ±1,5 dB (ref 94 dB @ 1 KHz)

Överensstämmelse Överensstämmer med IEC651 typ 2, ANSI 

S1.4 typ 2 för ljudmätare

Dynamiskt omfång 50 dB 

Strömförsörjning 9 V Alkaline type IEC 6LR61

Driftstid 50 timmar (med alkaline batterier)

Arbetstemperatur 0 till 40 °C 

Luftfuktighet vid 

användning

10 till 90% RH

Höjd över havet vid 

användning

Upp till 2 000 m över havsnivå

Mått 275 ™ 64 ™ 30 mm 

Väskans mått 310 ™ 165 ™ 73 mm 

Vikt 285 g inklusive batteri

Total vikt (inkl. väska) 730 g 

TMSP 1 är ett högkvalitativt handmätinstrument för att mäta ljudnivå i decibel. 

Omgivningens ljudnivå tas upp av instrumentets kondensatormikrofon och 

bearbetas av enheten, ljudnivåerna kan studeras både kvantitativt och kvalitativt.

SKFs ljudnivåmätare TMSP 1 levereras med väska, puffskydd, kalibreringsmejsel, 

anslutningar för externa utgångar och alkaliska batterier.

Användarvänlig, ingen utbildning krävs• 

dBA och dBC skalor med viktning för både generell ljudnivå och • 

lågfrekvent brusmätning, passar de flesta applikationer 

Snabb och långsam tidsutjämning för att möjliggöra normal- eller • 

medelvärdes- mätning av fluktuerande ljudnivåer 

Fyra olika mätskalor passar de flesta situationer• 

Valbar bakgrundsbelysning möjliggöra användning i miljöer • 

med svag belysning 

Fyrsiffrig LCD panel med både digital- och stapeldisplay • 

Max- och min-funktion för toppvärdesmätning• 

Alarmfunktioner som indikerar om signalnivån är för hög eller för låg • 

Möjlighet att montera ett trebensstativ för att positionera • 

mätutrustningen på samma plats under en längre mätperiod 

Uppfyller IEC651 typ2, ANSI S1.4 typ 2 för ljudmätningsutrustning• 

Enkel ljudnivåmätning

Ljudtrycksmätare TMSP 1

Tekniska data
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Beteckning TMSU 1

Förstärkning 7 nivåer: 20, 30, 40, 50, 

60, 70 och 80 dB

Ultraljudssensor 19 mm diameter, mittfrekvens 40 kHz

Detekterade frekvenser 38,4 kHz, ±2 kHz (–3 dB)

Strömförsörjning Två alkaliska AA batterier, 1.5 V  

Laddningsbara batterier kan användas 

men driftstiden blir förkortad

Batterilivslängd Typiskt 20 timmar

Mått Enhet: 170 x 42 x 31 mm 

Flexibla rörets längd: 400 mm

Vikt 0,4 kg inkl. batterier

Temperaturområde –10 till +50 °C 

Snabb och enkel detektering av luftläckor

Läckagedetektor med ultraljud TMSU 1

SKF TMSU 1 är ett högkvalitativt, användarvänligt och känsligt instrument för att 

mäta luftläckage med hjälp av ultraljud. Läckage skapas av bl.a. gas som flödar 

från ett högtrycksområde till ett lågtrycksområde och då uppstår turbulens. 

Turbulensen genererar högfrekvent ljud så kallat ultraljud som kan detekteras med 

hjälp av TMSU 1. Operatören kan enkelt lokalisera läckage genom att styra 

instrumentet till den punkt där ljudet är som högst.

TMSU 1 innehåller en ultraljudsdetektor, hörlurar, munstycke av gummi 

och batterier alltsammans i en stöttålig väska.

Kompakt design gör enheten lätt att använda med ett enhandsgrepp• 

Användarvänlig och lätt att arbeta med, ingen utbildning krävs• 

Genom att luftläckage identifieras och åtgärdas kan • 

energiförbrukningen minskas avsevärt

Det flexibla röret gör det möjligt att komma åt begränsade utrymmen• 

Mikrofonlurar ger god ljudkvalitet även i miljöer med mycket höga • 

ljudnivåer och skyddar dessutom användarens öron

Brett temperaturområde• 

Notera: TMSU 1 är ej ATEX godkänd

Tekniska data
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Analyserar vibrationer utan krångel

MicroVibe P sats CMVL 3860-ML

Med det här mångsidiga och lättanvända fickverktyget utvärderar man enkelt 

maskinens tillstånd och analyserar snabbt problem. Den kompakta 

vibrationsmodulen kan anslutas till minneskortläsaren (CompactFlash typ II) 

på en handdator. 

MicroVibe P samlar in och visar övergripande vibrationsavläsningar och ger ett 

automatiskt expertutlåtande över den uppmätta hastigheten och 

accelerationsnivåer vilket gör det möjligt att omedelbart, noggrant och tillförlitligt 

bedöma maskinens eller lagrens tillstånd.

SKF MicroVibe P har också olika 

analysfunktioner, bland annat inzoomning av 

markörens position, vilket optimerar 

analysförmågan. Dessutom skapar enheten 

automatiskt tabeller och visar de högsta 

vibrationstopparna i ett spektrum. Därigenom 

kan man enkelt och snabbt identifiera signaler 

som indikerar specifika maskinproblem, t.ex. 

snedställning, obalans eller lagerfel.

Fördelar med MicroVibe 

P CMVL 3860-ML:

Plattform för handdator med det • 

användarvänliga operativsystemet 

Windows Mobile

Visar den övergripande vibrationen, • 

tidsignalsanalys, FFT-spektrumanalys 

och tidiga indikationer på försämring av 

lagrets funktion

Optimal för datainsamling i små rundor• 

Lagrar och kan visa upp till 2 000 • 

övergripande vibrationssignaler, 1 000 

FFT-spektrum och 200 tidsignaler vilket 

möjliggör en mer fokuserad analys 

och spårning

Ger handdatoranvändaren möjlighet att • 

ladda upp övergripande skalär- och 

spektraldata till en dator för att avläsa 

trender och vidare analys. Programvara för 

datahantering medföljer

Enkel detektering av högfrekventa ljud

Inspector 400 ultraljudssond CMIN 400-K

Inspector 400 ultraljudssond känner av högfrekventa ljud som skapas av maskiner, 

läckor och elektriska urladdningar. Mätutrustningen omvandlar elektroniskt dessa 

signaler genom en heterodyn-process, så att de blir hörbara för användaren via ett 

headset och även synliga som intensitetssteg på en mätare

Mäter enligt ISO 10816, lågfrekvensvibrationer, från 10 Hz till 1 kHz, • 

för övervakning av maskiners allmänna tillstånd

Storleksbestämmer vibrationer i industrimaskiner som inte har fram- • 

och återgående rörelser

Mäter Envelope som ger en tidig varning vid problem med lager • 

och kuggingrepp

Så lätt och kompakt att den får plats i bröstfickan• 

Enkel att använda med en enda knapp• 

En lättavläst display för två värden• 

Mer information finns i vår trycksak 10549 EN.

Handdator medföljer ej
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Det enkla sättet att övervaka maskiner 

Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 

Både nybörjare och experter kan snabbt och enkelt utföra noggrann 

tillståndskontroll av all roterande utrustning på en anläggning. Genom att förse 

underhålls- och driftspersonalen med detta robusta, ergonomiska och 

lättanvända instrument kan man få tidiga varningssignaler om eventuella 

maskinproblem innan det leder till kostsamma haverier.

Flera mätningar med ett och samma instrument

SKFs Machine Condition Advisor ger en bild av vibrationens totalnivå 

genom att läsa av vibrationssignaler från maskinen orsakade av 

rotations- och konstruktionsproblem som obalans, snedställning och 

glapp och automatiskt jämföra dem med de förprogrammerade ISO-

standarderna. Larmsignalerna “varning” eller “fara” visas när 

mätvärdena ligger utanför dessa riktvärden. Samtidigt mäts 

enveloppaccelerationen i de högre frekvensområdena. Förhöjda 

mätvärden beror på problem med rullningslager eller kuggingrepp och 

jämförs med fastställda riktlinjer för lagervibrationer för att verifiering av 

överensstämmelse eller fastställande av eventuell lagerskada. 

Machine Condition Advisor mäter även temperatur med hjälp av en 

infraröd sensor som indikerar onormal värmeutveckling.

Denna metod ger korrekta och tillförlitliga data att fatta 

underhållsbeslut utifrån och möjliggör tidig upptäckt, bekräftelse och 

korrekt spårning av lager- och maskinproblem. 

 

Samtidig mätning av hastighet, enveloppacceleration och • 

temperatur sparar tid  

Mäter vibrationerna i industrimaskiner med fram- och • 

återgående rörelser 

Är ett lätt, kompakt och ergonomiskt instrument som passar perfekt • 

vid bältet, i en ficka eller i en verktygslåda

Enheten är mycket hållbar och har skyddsklass IP 54 för • 

användning i industrimiljöer 

Snabb och enkel att ställa in och använda. Värdena visas på en ljus • 

skärm som är avläsbar i både svag belysning och starkt solljus. Gratis 

webbaserad utbildning finns också på SKF @ptitude Exchange

Indikatorerna “varning” och “fara” förbättrar säkerheten • 

Uppladdningsbara Machine Condition Advisor är effektiv, ekonomisk • 

och miljövänlig och klarar 10 timmars drift på en laddning 

Enheten är så flexibel att den fungerar med vanliga ICP-• 

accelerometrar på 100 mV/g med konstant ström. Som tillval kan den 

förses med en extern sensor för svåråtkomliga utrymmen samt för 

mer repeterbara och exakta mätresultat

Visning på engelska, franska, tyska, portugisiska, spanska och • 

svenska som underlättar för användaren

Mer information finns i vår trycksak 10549 EN.
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Tekniska data

Beteckning CMAS 100-SL

Vibrationsupptagning Invändigt: Integrerad piezoelektrisk 

acceleration Utvändigt: Kompatibel med en 

100 mV/g accelerometer med konstant 

ström av standardtyp 

Mätningar

Hastighet Intervall: 0,7 till 65,0 mm/s (RMS) 

(ekvivalent toppvärde) enligt ISO 10816

Frekvens: 10 till 1 000 Hz, enligt ISO 2954

Enveloppacceleration Intervall: 0,2 till 50 gE

Frekvens: Band 3 (500 till 10 000 Hz)

Temperatur Intervall: –20 till +200 °C

IR-temperaturnoggrannhet: ±2 °C

Avstånd: Kort räckvidd, max 10 cm 

från mätplatsen

Temperaturområde Vid användning: –10 till +60 °C

Vid laddning: 0 till 40 °C

Förvaringstemperatur Kortare än en månad –20 till +45 °C 

Mer än en månad men mindre än sex 

månader: –20 till +35 °C

Luftfuktighet 95% relativ fuktighet, ej kondenserande

Kapslingsklass IP 54

Godkännanden CE (Certified Engineering)

Falltest 2 m

Vikt 125 g

Mått 200 ™ 47 ™ 25 mm

Batterikapacitet 550 mAh

Batteritid 10 timmar före uppladdning 

(cirka 1 000 mätningar)

Med extern sensor: 

Upp till 55% kortare batteritid

Driftspänning för 

extern sensor

24 V DC vid 3,5 mA

Specifikationer för laddare Universalladdare AC/DC för vägguttag

Ineffekt: 90 till 264 V AC, 47 till 60 Hz

Uteffekt: 5 V DC reglerad, 3 till 4 timmar 

för full laddning
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Också från SKF

Med SKFs verktyg för grundläggande tillståndskontroll kan man på ett enkelt sätt 

använda maskindata för att förbättra utrustningens övergripande effektivitet. 

SKF tillhandahåller grundsatser där flera populära verktyg kombineras i ett 

praktiskt paket.

Mätning av flera parametrar för elmotorer 

Inspektionssats för elmotorer 

CMAK 200-SL

En sats med två mätenheter för elmotorer och annan industriell 

utrustning. SKFs CMAK 200-SL gör det enkelt att utvärdera 

lager i elmotorer och maskinens allmänna tillstånd.

Kontrollerar och utvärderar elmotorers tillstånd • 

Mäter hastighet, enveloppacceleration och temperatur i elmotorer och • 

annan driftsutrustning 

Upptäcker elektrisk urladdning i elmotorer på ett tillförlitligt sätt• 

Instrumenten levereras i en lätt, svart bärväska av nylon • 

Perfekt för både nybörjare och experter• 

Satsen CMAK 200-SL innehåller följande: 

SKFs instrument för upptäckt av elektrisk urladdning TKED 1 • 

SKFs Machine Condition Advisor CMAS 100-SL• 

Det enkla sättet att kontrollera lager och smörjning

Inspektionssats för lager 

CMAK 300-SL

CMAK 300-SL gör det enkelt för underhålls-, drifts-, 

tillförlitlighets- och vibrationsanalysavdelningarna att utvärdera ett 

lagers tillstånd.

 

Kontrollera lagrets skick och smörjning  • 

Inspektera och utvärdera maskinens övergripande tillstånd  • 

Mäter hastighet, enveloppacceleration och temperatur • 

Visar förändringar i oljetillstånd orsakade av vatten, • 

bränsleföroreningar, metallinnehåll och oxidation

Instrumenten levereras i en lätt, hållbar bärväska i aluminium • 

för industrimiljöer

Satsen CMAK 300-SL innehåller följande:

SKFs Machine Condition Advisor CMAS 100-SL• 

SKFs infraröd termometer CMSS 3000-SL • 

SKFs oljeprovare TMEH 1• 
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For additional information, please refer to our publication 10549 EN.

Kontrollera lagrets och maskinens skick snabbt 

och enkelt

Sats för grundläggande 

tillståndskontroll CMAK 400-ML

En oumbärlig uppsättning mätverktyg för alla industriella 

tillverkningsanläggningar. SKFs CMAK 400-ML gör det enkelt för 

underhålls-, drifts-, tillförlitlighets- och vibrationsanalysavdelningarna 

att bevaka maskinens tillstånd.

Kontrollera och utvärdera maskinens övergripande tillstånd. • 

Mät vibration, temperatur, högfrekventa ljud och enveloppacceleration 

i driftsutrustning som lager, pumpar, motorer, kompressorer etc.

Instrumenten levereras i en lätt, hållbar bärväska i aluminium • 

för industrimiljöer 

Perfekt för både nybörjare och experter • 

Satsen CMAK 400-ML innehåller följande: 

SKFs Machine Condition Advisor CMAS 100-SL • 

SKFs externa sensorsats för SKF Machine Condition Advisor • 

CMAC 105 

SKFs infraröd termometer CMSS 3000-SL • 

SKFs Inspector 400 ultraljudssond CMIN 400-K• 

Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 

Machine Condition Advisor mäter vibrationssignaler 

och temperatur samtidigt för att bedöma maskinens och 

lagrens tillstånd.

Extern sensorsats för SKF Machine Condition Advisor 

CMAC 105 

Den externa vibrationssensorn med magnet gör det lättare 

att komma åt svåråtkomliga ytor och ger mer repeterbara och 

korrekta mätningar.

Infraröd termometer CMSS 3000-SL 

SKFs kraftiga infraröda termometer är ett beröringsfritt instrument 

med dubbla lasersikten för lång räckvidd. 

Inspector 400 ultraljudssond CMIN 400-K 

Inspector 400 ultraljudssond känner av högfrekventa ljud 

producerade av driftsutrustning, läckage och elektrisk urladdning 

och gör dem hörbara. SKFs sats för grundläggande 

tillståndskontroll inbegriper alla tillbehör från Inspector 

400 ultraljudssondsats.

Instrument för upptäckt av elektriska urladdningar TKED 1 

SKFs instrument för upptäckt av elektrisk urladdning är ett 

lättanvänt, handhållet instrument som ger en unik, tillförlitlig och 

säker metod att upptäcka elektriska urladdningar i elmotorlager.

Oljeprovare TMEH 1

SKFs oljeprovare indikerar oljans nedbrytning och föroreningsnivå 

och upptäcker eventuellt ökat mekaniskt slitage och försämrade 

smörjegenskaper.
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