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snímače, převodníky, měřicí technika

ní senzoru je doprovázeno ztrátami spojený-
mi s dočasnou výrobou nekvalitního produk-
tu a v mnohých případech je nutné počítat se 
zastavením výrobní linky. Řešením je vymě-
nit senzor dříve, než selže. Tento okamžik 
se ale špatně odhaduje, a proto se preventiv-
ně vyměňují i senzory, které by ještě mohly 
správně měřit.

Sonda 6617 má systém včasné výstrahy, 
který ji průběžně kontroluje z hlediska počí-
nající koroze. Jelikož korozi rozezná již ve 
velmi raném stadiu, může být osoba zodpo-
vědná za zařízení varována dříve, než dojde 
k chybám nebo k přerušení měření. 

Systém včasné výstrahy má také samotný 
převodník 6681, a to ve spojení s libovolný-

Žádný strach před orosením:
nyní je tu spolehlivé měření vlhkosti od firmy Testo.

Budoucnost zavazuje!

Měření vlhkosti v procesech a na OEM-zařízeních je nyní extrémně

spolehlivé díky automatickému systému včasné výstrahy a

možnosti stavových hlášení (preventivní údržba).

S novými převodníky vlhkosti pro oblast klimatizace a průmyslu

testo 6651 a testo 6681 nyní získáváte:

·····
Testo je Vašim mezinárodním partnerem v oblasti měření

vlhkosti s poradenstvím a servisem na místě.
Samozřejmostí je i akreditovaná či ISO kalibrace.

Více o nové přístrojové řadě se dozvíte na: www.testo.cz

Testo, s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5,
tel.: 257 290 205, e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

Těšíme se
na Vaši návštěvu.
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NOVINKA!

Zajímavé veletržní slevy!
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kalibrovatelné, výměnné sondy

jednoduchý software pro konfiguraci a srovnání 

systém vlastní diagnostiky senzorů

Ethernet nebo Profibus-DP

přesnost až do ±1 % rv

Obr. 2. Systém testo Saveris pro zpracování 
a analýzu naměřených dat

mi sondami. Systém může uživatele včas va-
rovat při příliš dlouho trvajícím orosení, po-
dezření na posun dvoubodové kalibrace, při 
nevhodném provozním napětí atd.

Jak se však výstražná hlášení dostanou 
k zodpovědné osobě? Mimo zobrazení krát-
ké zprávy na displeji − který však nebývá 
neustále sledován − lze jednomu ze čtyř relé 
přiřadit „sběrný alarm“. Pomocí tohoto „alar-
mového relé“ mohou být spuštěny lokální vý-
stražné houkačky, výstražná světla apod. nebo 
je digitální alarmové hlášení předáno nadřa-
zenému řídicímu systému. 

Ing. Jana Coufalová, 
Testo, s. r. o.
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y   Systém pro 
bezdemontážní diagnostiku 
větrných turbín

SKF WindCon je systém pro bezdemon-
tážní diagnostiku větrných turbín. Přispí-
vá k prodloužení intervalů údržby turbíny, 
lepšímu řízení zdrojů údržby, snížení počtu 
neočekávaných odstávek a provozních ná-
kladů na jednu kilowatthodinu. Systém, do-
stupný nyní ve verzi 3.0, je vybaven sběrni-
cí CAN pro připojení centrálních mazacích 
systémů, systémů pro monitorování lopatek, 

systémů pro monitorování stavu převodové-
ho oleje a dalších systémů, jež jsou součás-
tí větrné elektrárny. Tyto systémy mohou být 
kontrolovány z center údržby prostřednictvím 
softwaru SKF WebCon.

Systém, který lze snadno instalovat do tur-
bín všech velikostí a typů, přijímá, analyzu-
je a shromažďuje nejrůznější provozní údaje 
prostřednictvím snímačů vibrací umístěných 
na ložiscích hlavní hřídele turbíny, na převo-
dovce hnacího ústrojí a na generátoru. Tyto 
údaje mohou být dále zpracovány podle po-
žadavků vedení, obsluhy nebo pracovníků 
údržby větrné farmy.

Data shromážděná systémem SKF Wind-
Con 3.0 rovněž umožňují plánovat servisní 
zásahy, předcházet neplánovaným odstávkám 
a analyzovat prvotní příčiny poruchy. 

SKF WindCon 3.0 může sledovat pro-
voz na libovolném počtu turbín a sbírat data 
z neomezeného počtu míst na turbínách. Sní-
mače a software zajišťují nepřetržité sledo-
vání např. nevyváženosti lopatek, nesouo-
sosti a průhybu hřídelí, řádného upevnění 
mechanických dílů, stavu ložisek, poškoze-
ní ozubených kol, závad na rotoru a statoru 
generátoru, vibrací sloupu a lopatek, nedo-
statečného mazání atd. (ed)


