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Od monitorování procesu 
až po analýzu vibrací
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Sledování 
technického stavu

Monitorování vibrací

Ochrana strojů
Monitorování 
procesů

Přehled
systému a produktů
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Systémy pro monitorování vibrací
Optimální řešení pro všechny Vaše požadavky

Pro průmyslové aplikace



Sledování technického stavu komponentů.
Identifikace potenciálních poruch a jejich 
příčin v raném stádiu na základě jednotlivých
vibračních charakteristik.
Plánování údržby na základě objektivního
technického stavu stroje.

Monitorování celkových vibrací strojů
podle normy ISO 10816.
Včasné rozpoznání změn vibrací 
zabraňuje následnému poškození 
a prodlužuje životnost stroje.

Nepřetržité sledování stavu vibrací 
v reálném čase (tzv. on-line diagnostika)
umožňuje rychlou odstávku stroje 
v případě prudkého zvýšení dynamických sil.
Krátká reakční doba zabraňuje poškození
strojních součástí, obráběcích strojů 
a obrobků.

ifm: vlastní vývoj, konstrukční provedení
a výroba s vysokým standardem kvality.
Detekce s integrovaným vyhodnocováním
vibračních signálů je základem pro 
bezproblémové začlenění on-line sledo-
vání provozního stavu/stavu opotřebení 
v automatizační a řídicí technice.
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Jednoduché:
Monitorování celkového stavu
stroje.

Standardizované:
V souladu s ISO 10816.

Bezpečné:
Ochrana strojů před poškozením.

Flexibilní:
Snadná integrace do Vaší aplikace.

Spolehlivé:
Zvýšení provozuschopnosti strojů.

Sledování rychlosti vibrací

Hlídače vibrací řady VK sledují on-line
celkový stav vibrací strojů a zařízení 
v souladu s normou ISO 10816.
Senzory měří efektivní hodnoty 
rychlosti vibrací a signalizují překročení
nastavené úrovně.

Monitorování vibrací

Mechanické
uvolnění, 

nevyváženost

Nesouosost
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Proč je monitorování vibrací důležité?

Všechny stroje vytváří během provozu 

vibrace. Například nevyvážení, nesouosost

nebo rezonance mohou způsobit

nadměrnou úroveň vibrací strojů. Zvýšení

vibrací má negativní vliv na technický 

stav a provozuschopnost strojů. 

To vede k nečekaným poruchám strojů 

a k následným odstávkám.

Řešení s efector octavis:

Celková rychlost vibrací je v průmyslových

standardech používána pro vyhodnocení

celkového stavu strojů. Norma ISO 10816

specifikuje doporučené mezní hodnoty.

Všechny senzory vibrací od ifm odpovídají

normě ISO 10816.

efector octavis detekuje výskyt možného

poškození již v počáteční fázi.

Snímače vibrací
řady VSA/VSP

Robustní akcelero-
metry VSA nebo
jiskrově bezpečné
senzory VSP pro
připojení do dia-
gnostické elektro-
niky VSE.

Inteligentní senzor
vibrací – typ VN

Integrovaný nu-
merický displej 
a paměť s historií
měřených hodnot
a hodinami 
reálného času.

Základní snímač 
s převodníkem řady
VK

Spínací a analogový
výstup. Nastavitelná
doba zpoždění 
pro zabránění 
spínání při rozběhu.

Základní snímač 
vibrací s analogo-
vým převodníkem –
typ VT

Analogový výstup
4…20 mA.

Diagnostická elek-
tronika – typ VSE

4-kanálový diagno-
stický modul 
s přídavnými vstupy
pro procesní hod-
noty, vestavěnou
pamětí historie 
a funkcí analýzy;
vhodný pro práci 
v síti.
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Včasné rozpoznání změn vibrací a zabránění 
následným škodám

Včasné rozpoznání nevyváženosti

V důsledku nevyváženosti či nesouososti
může velice rychle dojít k překročení
přípustné úrovně vibrací stroje. To vede
k nečekaným poruchám a k následným
odstávkám stroje. Se senzorem řady 
VN je možné průběžně sledovat, 
zobrazovat a dokumentovat vibrace
nad 120 otáček za minutu (rpm).

Monitorování až 4 měřících bodů

Akcelerometry typu VSA umožňují
měření vibrací stroje i v místech, která
jsou obtížně přístupná. S diagnostickou
elektronikou řady VSE lze měřit 
a dokumentovat až 4 měřící body.
Rozhraní Ethernet umožňuje 
pohodlnou integraci do sítí 
pro vzdálenou diagnostiku.

Snímače vibrací –
jednoduché nastavení:
www.ifm.com/cz/octavis-setting-guide

Trend vibrací strojů podle normy 
ISO 10816

Čas 
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Alarm

Varování



Bezpečnost:
Nepřetržité monitorování vibrací
u “důležitých“ strojů.

Predikce:
Diagnostika strojů pro včasné 
varování před vznikajícím 
poškozením a prevenci 
závažných poruch.

Optimalizace:
Intervaly údržby lze plánovat 
s předstihem.

Dlouhá životnost:
Optimální využití konstrukční
životnosti jednotlivých kompo-
nent.

Cenová efektivnost:
Modelová koncepce TCO 
(Total Cost of Ownership).

Počítání:
Funkce čítače jako klíčový údaj
pro řízení výroby.

Vibrodiagnostika na mixéru

Neplánované odstávky důležitých
strojů způsobují obrovské finanční
ztráty. Nepřetržité sledování technic-
kého stavu celého zařízení umožňuje
jednat předvídavě a optimalizovat 
procesy.

Sledování technického stavu

Ochrana strojů a vzdálená údržba

Sledování zatížení a opotřebení 
převodovek ve větrných turbínách, 
generátorech a ložiscích rotorů přispívá
k efektivní údržbě. Poplachové výstupy
se používají k ochraně zařízení 
a pro vzdálenou údržbu.

Převodovky / 
záběry zubů, 

poškozené zuby

Výstřednost
čerpadel,
kavitace

Valivé 
ložisko

Nesouosost

Mechanické
uvolnění, 

nevyváženost
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Proč je potřebné sledování technického

stavu?

Monitorování stavu umožňuje včasné

rozpoznání vznikajícího poškození stroje.

A proto je možné plánovat servisní 

intervaly a optimálně využívat provozní

životnosti důležitých komponentů. Auto-

matizované sledování kvality detekuje 

odchylky ještě před poškozením dílů.

Čítače mohou být použity pro zjišťování

specifických vlastností (provozní doba,

výrobní hodiny, dobré / špatné díly, 

zmetkovitost) a faktorů, které ovlivňují

životnost komponentů (teplota, rázy,

výkon, rychlost ...).

Řešení s efector octavis

S efector octavis je nejen možné sledovat

hodnoty vibrací, ale také provádět

analýzu signálů a diagnostiku závad

přímo na stroji.

Stav stroje je zjišťován v místě měření 

a je převáděn buď jako alarm nebo jako

stavová hodnota do PLC, případně 

do jiné řídicí úrovně. Tím jsou splněny

hlavní požadavky moderního monitorování

strojů: kompatibilita, modularita 

a přenosná konfigurace.

Jiskrově bezpečný
akcelerometr –
typ VSP

V chemickém 
a hornickém prů-
myslu jsou signály
přenášeny na
velké vzdálenosti.
Při použití s bez-
pečnostní bariérou
a standardní vy-
hodnocovací jed-
notkou je možné
umístění mimo
oblast ATEX.

Snímače vibrací – 
typ VSA

Malé provedení
pro připojení 
na diagnostickou
elektroniku VSE,
ideální pro 
montáž do míst,
která jsou obtížně
přístupná. 
Délky kabelů 
až do 250 metrů.

Inteligentní senzor
vibrací – typ VN

Displej přímo 
na přístroji, 
záznam dat pro
dokumentaci 
vibrací nad 
120 ot. /min. 
a ověřování poru-
chových stavů.

Diagnostická elek-
tronika – typ VSE

4-kanálový dia-
gnostický modul 
s přídavnými vstupy
pro procesní hod-
noty, vestavěnou
pamětí historie 
a funkcí analýzy;
vhodný pro práci 
v síti.

Zvýšení provozuschopnosti a spolehlivosti, 
snížení nákladů na údržbu a zajištění kvality

Systémy pro prediktivní údržbu 
od ifm:

Senzor vlhkosti oleje, senzor pro moni-
torování částic v oleji, snímače otáček 
a rychlosti, teplotní senzory, tlakové
senzory a hlídače spotřeby tlakového
vzduchu doplňují portfolio produktů
pro sledování stavu. Kromě toho nabízí
ifm také softwarové nástroje pro kon-
figuraci, vizualizaci a záznam dat.

Sledování technického stavu
Čas
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Více informací o systémech 
pro monitorování stavu strojů:
www.ifm.com/cz/condition-monitoring



Dynamika:
Sledování dynamických sil,
například při frézování.

Rychlost:
Reakční doba od 1 ms.

Bezpečnost:
Ochrana strojů, nástrojů 
a obrobků před nákladným
poškozením.

Prevence:
Včasné rozpoznání vznikajících
poškození předchází nepláno-
vaným odstávkám.

A navíc:
Kalibrace prostřednictvím integ-
rovaného automatického testu.

Rozpoznání neobvyklých vibrací

Senzor vibrací je zašroubován 
do vřetena a detekuje i ty nejjemnější
vibrace, jako např. nevyváženost. 
Snímač je odolný také vůči rychlým 
pohybům a vysokým silám.

Ochrana strojů 
a monitorování procesů

Ochrana
obrobku

Ochrana 
nástroje

Ochrana
strojních 

komponent

8

Zdroj: DMG / MORI SEIKI
www.dmgmoriseiki.com

T3

T2

T1



Proč jsou ochrana strojů a monitorování

procesů tak důležité?

Nesprávné nastavení nebo použití ne-

správných nástrojů může vést ke kolizím

mezi komponenty a vřeteny obráběcích

strojů. Výsledkem jsou vysoké náklady.

Řešení s efector octavis:

Včasné rozpoznání rostoucích dynamických

sil umožňuje okamžité přerušení

obráběcího procesu. Tím je sníženo

množství zmetků (odpadu) a následných

škod.

Nepřetržité sledování vibračních charakte-

ristik v reálném čase a integrovaných 

poplachových rozhraní (spínací kontakty /

analogové signály) umožňuje vypnutí

stroje dříve, než by došlo k vážnému

poškození. Vypnutí je možné v rámci

jedné milisekundy.

Různé alarmové výstupy umožňují pro-

gresivní a odstupňované signalizování

alarmů v PLC (zelená, žlutá, červená).

Alarmové (prahové) hodnoty je možné 

nastavit on-line. Integrace do řídicích

prvků stroje je možná pomocí analogo-

vých či binárních signálů / TCP/ IP nebo

přes modul průmyslové sběrnice.

Diagnostická elek-
tronika - typ VSE

Selektivní monito-
rování frekvence,
vhodná pro práci 
v síti. Funkce histo-
rie s hodinami 
reálného času,
funkce čítače.

Akcelerometr typ
VSA

Bezporuchový pro-
voz i při rychlých
pohybech nebo při
vystavení vysokým
silám. Integrované
automatické testo-
vání pro trvalou
bezpečnost.

Snížení množství odpadu a následných škod

Předcházejte poškozením obráběcích
strojů

Změny řezných sil, způsobené např.
tupými vrtáky nebo ucpáním šponami,
jsou rozpoznány na základě změny 
v chování vibrací. Každému nástroji 
lze přiřadit individuální úrovně alarmů,
např. úroveň varování a přerušení pro-
cesu. Tak je možné spolehlivě zabránit
poškození obrobku.

Ochrana strojů:
Rozpoznání kolize vřetena za 1 ms

Čas
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Včasné varování

Alarm

Průběh

bez alarmu

Zobrazení trendu v procesu lisování
Čas 

Alarm

Alarm

Varování

Alarm

Varování

Procesní cyklus

1 ms

Přizpůsobivé prahové hodnoty
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Inteligentní snímač vibrací
se spínačem a převodníkem

Základní vibrační spínač 
a snímač vibrací 
s analogovým převodníkem

Diagnostické systémy

Software a příslušenství

efector octavis
Typ VSA / VSP / VSE

Systémy pro monitorování vibrací
Správný produkt pro Vaši aplikaci

Pro průmyslové aplikace

efector octavis
Typ VN

efector octavis
Typ VT / VK
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Kompaktní senzor vibrací typu VN sleduje
celkový stav vibrací strojů a zařízení 
v souladu s normou ISO 10816. 
Mezi jeho charakteristické rysy patří 
jednoduché nastavení, uvedení do 
provozu a zeleno-žluto-červený displej
pro zobrazení měřených hodnot. 
PC konfigurační software není zapotřebí.

Hlídač vibrací a vysílač pro nepřetržité
monitorování celkového stavu vibrací
strojů a zařízení v souladu s normou 
ISO 10816.
Senzory měří efektivní hodnoty vibrací 
a signalizují nadměrné vibrace strojů.

Podrobná analýza vibrací s využitím 
senzorů vibrací řady VSA, VSP 
a samostatné vyhodnocovací elektroniky.
Hodiny reálného času, historie a čítací
funkce umožňují detailní sledování 
a analýzu. Rozhraní Ethernet TCP/IP
umožňuje připojení k systémům vyšší
úrovně.

OPC – nejvyšší flexibilita a velmi 
jednoduchá implementace.
OPC je standardizované rozhraní pro 
komunikaci v automatizační technice.
Používá se tam, kde senzory, aktuátory 
a řídicí systémy od různých výrobců tvoří
společné, flexibilní sítě. 
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Čita
če

ifm OPC server podporuje nejčastěji
používané OPC verze – OPC DA 
(Data Access) a OPC XML DA. 

ifm electronic nabízí širokou škálu 
propojovacích kabelů pro různé 
podmínky okolního prostředí.

VT

VK VK



Bezproblémová integrace

Od jednoduchého spínače po hloubkovou

diagnostiku

ifm systémy pro monitorování stavu strojů

se vyznačují snadnou obsluhou a svou

důsledností. Integrovaná inteligence 

pro dynamické vyhodnocování signálu

snižuje nároky na šířku pásma a algorit-

mizaci na úrovni řízení.

Senzory lze jednoduše dodatečně 

instalovat a znamenají jen velmi malou 

investici na stroj.

Úroveň řízení

Volitelný sběr dat

Systémy pro prediktivní údržbu
(CMS)

Uživatelský a para-
metrizační soft-
ware VES003

OPC server
VOS001

Profibus-Gateway

Uživatelský 
a parametrizační
software VES003

Křížený 
kabel E30112

Diagnostická 
(vyhodnocovací)
jednotka VSExx

Diagnostická 
(vyhodnocovací)
jednotka VSExx

Bezpečnostní
bariéra

Hlídač vibrací
VKxxx

Snímače zrychlení 
(akcelerometry) 
typu VSAxx

Teplotní 
senzor TRxxx

Hlídač spotřeby
tlakového vzduchu
SDxxx

Převodník 
vibrací 
VTVxx

Senzor 
vibrací 
VNxxx

Akcelerometr
VSPxxx

ATEX

PLC

MES SCADA CMMS



Systémy pro monitorování vibrací –
Máte na výběr!

Základní snímače a vysílače vibrací
Popis Obj. číslo

Převodník vibrací podle ISO 10816; měřící rozsah 
RMS: 0...25 mm/s; analogové výstupy 4...20 mA;
prvotřídní ušlechtilá ocel V4A; IP 69K; konektor M12

VTV122

Inteligentní senzory pro monitorování vibrací
Popis Obj. číslo

Senzor vibrací; měřící rozsah 0...25 mm/s; frekvence
2/10...1000 Hz, (volitelně); v-peak nebo v-RMS, 
2 spínací výstupy nebo 1 spínací a 1 analogový výstup; 
1 analogový vstup 4…20 mA;
funkce historie; datové rozhraní USB (M8 x 1);
4-místný alfanumerický displej; konektor M12

VNB001
Hlídač vibrací podle ISO 10816;
měřící rozsah RMS: 0...25 / 0…50 mm/s;
1 spínací výstup a doba odezvy-zpoždění (1…60 s)
pomocí nastavovacího kroužku; 
1 analogový výstup 4...20 mA; konektor M12

Akcelerometry
Popis Obj. číslo

Akcelerometr pro připojení k vyhodnocovací jednotce
VSE; měřící rozsah ± 25 g, 0…6000 Hz; 
závit M8 x 1,25; 90 ° kužel; max. 125 °C; IP 69K;
konektor M12

VSA001

Diagnostické systémy
Popis Obj. číslo

Vyhodnocovací jednotka pro akcelerometry 
typu VSA / VSP; montáž do skříně; frekvenčně selektivní
monitorování až 4 měřících bodů stroje; 
rozhraní Ethernet TCP/IP; integrovaná paměť 
(funkce historie) s hodinami reálného času; 
2 spínací výstupy nebo 1 spínací a 1 analogový výstup; 
čítací funkce

VSE002

Vyhodnocovací jednotka pro akcelerometry 
typu VSA / VSP; montáž do skříně; frekvenčně selektivní
monitorování až 4 měřících bodů stroje; 
rozhraní Ethernet TCP/IP; integrovaná paměť 
(funkce historie) s hodinami reálného času; 
2 spínací výstupy nebo 1 spínací a 1 analogový výstup;
další volně konfigurovatelné vstupy/výstupy; 
čítací funkce

VSE100

Akcelerometr pro připojení k vyhodnocovací 
jednotce VSE; měřící rozsah ± 25 g, 0…10000 Hz;
závit M16 x 1,5; teplota max. 85 °C; IP 67;
délka kabelu 0,6 m

VSA002

Akcelerometr pro připojení k vyhodnocovací jednotce
VSE; měřící rozsah ± 25 g, 0…10000 Hz; 
výška 13,6 mm; montážní otvor 5,5 mm; 
teplota max. 80 °C; IP 67; délka kabelu 3 m / 10 m

VSA004
VSA005

Akcelerometry pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu; ATEX skupina II kategorie 1D/1G;
připojení k vyhodnocovací jednotce VSE pomocí
bezpečnostní bariéry; délka kabelu 10 m

VSP01A
VSP02A

Software · Příslušenství
Popis Obj. číslo

efector octavis OPC server software 
pro 25...1000 připojení

VOS001 až
VOS005

Popis Obj. číslo

Peek adaptér pro VSA001 E30132

Ochranná čepička pro VK E30094

Křížený kabel pro VSE / VSA E30112

Adaptér UNF/M5 pro typ VN E30137

Kabel, konektor M12, přímý, 5-pólový, 2 m PUR EVC070

Kabel, konektor M12, přímý, 5-pólový, 5 m PUR EVC071

Kabel, konektor M12, stíněný, přímý, 5-pólový, 30 m PUR E12008

Parametrizační software pro konfiguraci, 
shromažďování a čtení naměřených dat a export 
dat z paměti pro vyhodnocovací jednotku VSE

VES003

USB/M8 kabel a software historie pro senzor typu VN E30136

VKV021
VKV022

http://www.ifm.com/products/cz/ds/VTV122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VNB001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSP01A.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSP02A.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VOS001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VOS005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30132.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30094.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30112.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30137.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E12008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VES003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30136.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VKV021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VKV022.htm


V
yh

ra
zu

je
m

e 
si

 p
rá

vo
 n

a 
zm

ěn
u 

te
ch

ni
ck

ýc
h 

úd
aj

ů.
 · 

05
/1

4

Polohová senzorika

Senzory pro kontrolu
pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Průmyslové 
řídící systémy

Identifikační systémy

Systémy pro 
mobilní stroje

Propojovací technika

Přehled
produktů ifm:

Příslušenství

Česká republika

ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice

Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180

E-mail: info.cz@ifm.com

Pobočka Brno
areál VUCHZ, a.s.
Křižíkova 70
612 00 Brno

Tel. +420 541 633 838
Fax +420 541 633 319

Slovenská republika

ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel. +421 244 872 329
Fax +421 244 646 042

E-mail: info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz
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