
Pakiet aplikacyjny ifm:
pełna ochrona 
wentylatorów

Systemy monitorowania stanu

fans.ifm

Mój zakład 
działa sprawnie.



Gwarancja spokoju: 
monitorowanie i konserwacja
wentylatorów w oparciu 
o stan techniczny Diagnostyka w trybie

ciągłym:
Pełne pokrycie rzeczywistego
czasu pracy.

Wczesna diagnostyka:
Monitorowanie niewyważenia,
zużycia i drgań ogólnych.

Maksymalna wydajność:
Stała diagnostyka gromadzenia
się zanieczyszczeń np. na łopat-
kach wirnika.

Łatwa integracja:
ifm zapewnia indywidualne
rozwiązania dostosowane do
różnych typów wentylatorów.

Pakiet aplikacji ifm
Wentylatory

Pakiet aplikacyjny ifm – zastosowania.

Wentylatory promieniowe z przekładnią

bezpośrednią lub pasową oraz wentyla-

tory osiowe stosowane w:

•  systemach odpylania

•  systemach świeżego 

   i wywiewanego powietrza 

   w lakierniach

•  systemach wentylacji 

   warsztatowej

•  systemach klimatyzacji

•  zewnętrznej wentylacji silników

•  górnictwie

•  układach odciągowych w odlewniach

•  układach zasysania mgły olejowej 

   na obrabiarkach

•  systemach doprowadzania powietrza 

   do elektrociepłowni / spalarni 

   odpadów

“System monitorowania stanu tech-
nicznego ifm trzykrotnie zapobiegł przesto-

jom produkcyjnym w okresie 6 miesięcy.”
(Kierownik produkcji 

w przemyśle motoryzacyjnym)

Monitorowanie
wentylatora 
i silnika, np. 
z przekładnią 
pasową

1

Czujnik drgań - wkręcany 

Czujnik drgań z kablem - przykręcany śrubą 
1

Czujnik temperatury

Przetwornik do czujników temperatury
2

Czujnik indukcyjny do wykrywania prędkości obrotowej3

Elektronika diagnostyczna4

Zasilacz impulsowy 24 V5

Kable połączeniowe z gniazdem6

Oprogramowanie do parametryzacji elektroniki diagnostycznej

Opcjonalnie

Wizualizacja i alarmowanie LR SMARTOBSERVER

1

2

1

1

3

Wentylator Silnik



Do zastosowań 
przemysłowych

Oparta o stan techniczny konserwacja w

razie potrzeby zamiast stałych okresów

serwisowych.

Wymianę części można zaplanować.

Wykrywanie uszkodzeń łopatek wirnika,

drgań wirnika wskutek niewyważenia,

niewspółosiowości wału, uszkodzeń łożysk

tocznych, niewyważenia i zużycia.

Gromadzenie i analiza danych.

Czyszczenie łopatek wentylatora w razie

potrzeby.

Pakiet aplikacji od czujnika do oceny 

i analizy sieciowej. 

Skalowalność: Możliwość rozszerzenia 

na inne aplikacje i/lub systemy ERP.

Ograniczaj koszty

Zapobiegaj 
nieplanowanym 
przestojom

Optymalizacja procesu

Wdrożenie 
niezależne od działu IT

SMARTOBSERVER

2 1 1

3
6

45

1

IPC

Więcej informacji: Listę projektów monitorowania wentylatorów 
można znaleźć na stronie ifm.com/pl/pumps-package

“Odkąd rozpoczęliśmy stosowanie 
systemu monitorowania wentylatorów ifm,
łopatki wirnika są czyszczone tylko wtedy, 

gdy jest to konieczne. 
Daje nam to oszczędności na poziomie 

15 000 euro miesięcznie.”
(Inżynier utrzymania ruchu 

w przemyśle motoryzacyjnym)
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Odwiedź naszą stronę:
ifm.com/pl

lat

GW
ARANCJA

na produkty if
m

Czujniki położenia

Czujniki 
kontroli ruchu

Systemy 
przetwarzania obrazu

Technika 
bezpieczeństwa

Czujniki 
procesowe

Systemy sterowania 
do urządzeń 
mobilnych

Komunikacja 
przemysłowa

Systemy 
monitorowania 
stanu

Technika 
łączeniowa

Oprogramowanie

Zasilacze

AkcesoriaIO-Link

Systemy 
identyfikacji

ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
Tel. +48 32 7056400
Faks+48 32 7056455
E-mail: info.pl@ifm.com


