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k Průmyslu 4.0

Systémy pro monitorování stavu strojů

www.ifm.com/cz/octavis
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Monitorování vibrací

Ochrana strojů
Monitorování 
procesů

Nastavení systému
Přehled produktů
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Systémy pro monitorování 
vibrací – optimální řešení 
pro všechny vaše požadavky



Včasné odhalení potenciálních poruch 
a jejich příčin na základě jednotlivých 
vibračních charakteristik a dalších 
ovlivňujících faktorů.

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

Vyhněte se poškození součástí strojů, 
nástrojů nebo obrobků díky
nepřetržitému sledování a velmi krátké
době odezvy.
Integrace do PLC umožňuje nastavit 
monitorování vibrací strojů a zařízení.

Skupina ifm: vlastní vývoj, konstrukční
provedení a vysoký standard kvality. 
Detekce s integrovaným vyhodnocováním
vibračních signálů je základem pro bez-
problémové začlenění online sledování
provozního stavu do automatizační 
a řídící techniky nezávisle na výrobci.
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Pro průmyslové 
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Monitorování vibrací –
zjistěte poškození v raném
stádiu a vyhněte 
se nákladným opravám

Jednoduché:
Monitorování celkového 
stavu stroje.

Standardizované:
V souladu s normou ISO 10816.

Spolehlivé: 

Ochrana strojů před poškozením.

Flexibilní:
Jednoduchá integrace 
do aplikace. 

Spolehlivé:
Zvýšení provozuschopnosti
strojů.
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Mechanické
uvolnění, 

nevyváženost

Nesouosost

Sledování intenzity vibrací.

Hlídač vibrací řady VK sleduje online
celkový stav vibrací strojů a zařízení 
v souladu s normou ISO 10816. Senzor
měří průměrnou intenzitu vibrací na
povrchu nerotujících dílů a v případě
silných vibrací vyvolává poplach.

Odhalte nevyváženost a poškození
včas.

Vibrace stroje mohou v důsledku 
nevyváženosti, nesouososti nebo
poškození ložiska rychle překročit 
svou přípustnou úroveň. 
Výsledek: neočekávané poruchy 
a kratší životnost stroje. Pomocí senzoru
řady VN lze nepřetržitě zjišťovat, indi-
kovat a dokumentovat vibrace a rázy.
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Monitorování až 4 měřících bodů.

Akcelerometry řady VSA / VSP umožňují
měření vibrací stroje i v obtížně
přístupných místech. S vyhodnocovací
jednotkou řady VSE lze měřit a doku-
mentovat až 4 měřící body. Sběrnicové
rozhraní a rozhraní Ethernet zjedno-
dušují integraci do sítí a vzdálenou 
diagnostiku.

Proč je monitorování vibrací důležité?

Všechny stroje vytváří během provozu 

vibrace. Tyto vibrace mohou v důsledku

nevyváženosti, nesouososti nebo poškození

ložiska rychle překročit svou přípustnou

úroveň.

Zvýšení intenzity vibrací má negativní 

vliv na technický stav a provozuschopnost

stroje. Výsledek: neočekávané poruchy 

a kratší životnost stroje. 

Řešení s efector octavis:

Celková intenzita vibrací je v průmyslových

standardech používána pro vyhodnocení

celkového stavu stroje. Norma ISO 10816

specifikuje doporučené mezní hodnoty

kmitání způsobené vibracemi.

efector octavis sleduje překročení 

povolené úrovně vibrací. Je-li poškození

zjištěno v počáteční fázi, mohou být

poškozené součásti vyměněny a může být

zabráněno jejich následnému poškození. 

Jednoduché nastavení senzoru:
www.ifm.com/cz/setting-guide

Trend vibrací strojů podle normy ISO 10816
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Alarm

Varování

Akcelerometry
řady VSA / VSP

Robustní akcelero-
metry řady VSA
nebo VSP (nebo
jiskrově bezpečný
VSP0xA) pro připo-
jení k vyhodnoco-
vací jednotce VSE.

Inteligentní senzor
vibrací řady VN

4-místný alfanu-
merický displej 
se změnou barvy,
integrovaná
paměť s historií
měřených hodnot
a hodinami reál-
ného času, analo-
gový a spínací
výstup nebo dva
spínací výstupy.

Základní senzor
s převodníkem
řady VK

Spínací výstup 
a funkce převod-
níku. Nastavitelná
doba zpoždění 
pro zabránění 
spínání při
rozběhu. 

Základní senzor 
vibrací řady VT 

Jednoduchá
funkce převod-
níku, 4…20 mA.

Vyhodnocovací
jednotka řady VSE

4-kanálový dia-
gnostický modul 
s přídavnými
vstupy pro pro-
cesní hodnoty, 
integrovaná
paměť historie
naměřených 
hodnot; vhodný
pro práci v síti.



Sledování technického stavu –
zvýšení provozuschopnosti,
snížení nákladů na údržbu 
a zajištění kvality

Spolehlivé:
Nepřetržité sledování technického
stavu 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 kom-
ponent.

Cenová efektivita:
Zpřehlednění výrobního procesu –
v souladu s koncepcí TCO (total
cost of ownership).

Čítač:
Funkce čítače jako klíčový údaj
pro řízení výroby.
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Převodovky /
záběry zubů,

poškozené zuby

Výstřednost
čerpadel, 
kavitace

Valivé ložisko

Nesouosost

Mechanické
uvolnění, 

nevyváženost

Ochrana strojů a vzdálená údržba.

Sledování zatížení a opotřebení 
převodovek ve větrných turbínách
nebo čerpadel ve vodovodech
umožňuje personálu zajistit efektivní
údržbu. Poplachové výstupy se
používají pro ochranu systému,
spuštění vzdálené údržby a zjedno-
dušení cílové analýzy.

Vibrodiagnostika na míchacích 
zařízeních.

Neplánované odstávky důležitých strojů
způsobují obrovské finanční ztráty.
Nepřetržité sledování technického stavu
celého zařízení umožňuje jednat 
s předstihem a optimalizovat procesy.



Jiskrově bezpečný
akcelerometr řady
VSP0xA

Pro sledování vi-
brací v oblastech 
s nebezpečím výbu-
chu. Při použití 
s bezpečnostní 
bariérou a stan-
dardní vyhodnoco-
vací jednotkou je
možné umístění
mimo oblast ATEX.

Snímače vibrací
řady VSA / VSP

Různé typy, také
pro montáž do ob-
tížně přístupných
míst. Různé rozsahy
měření s napěťovým
výstupem (100 mV/g)
nebo proudovým
výstupem (0...10 mA).
Připojení k vyhod-
nocovací jednotce
VSE.

Inteligentní senzor
vibrací řady VN

Displej přímo na
přístroji, záznam
dat pro dokumen-
taci, pro rotující
stroje >120
ot./min.

Vyhodnocovací 
jednotka řady VSE

4-kanálový dia -
gnostický modul 
s přídavnými vstupy
a integrovanou
pamětí historie,
vhodný pro práci 
v síti.
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ifm systémy pro monitorování stavu
strojů:

Systémy pro měření kvality oleje
doplňují portfolio produktů pro 
prediktivní údržbu.
Kromě toho nabízí ifm také softwarové
nástroje pro konfiguraci, vizualizaci 
a záznam dat.

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

Proč je potřebné sledování technického

stavu?

Monitorování stavu umožňuje včasné 

odhalení vznikajícího poškození stroje. 

A proto je možné plánovat servisní inter-

valy a optimálně využít provozní životnost

důležitých komponentů. 

Vibrace, které ovlivňují kvalitu lze auto-

maticky detekovat a předejít tak poško-

zení dílů.

Čítače mohou být použity pro zjišťování

výrobních vlastností (provozní doba,

výrobní hodiny, dobré/špatné díly, zmet-

kovitost, ...) a faktorů, které ovlivňují

životnost komponentů (rázy, doba půso-

bení zvýšených vibrací, teplota, výkon,

rychlost otáček, ...) 

Řešení s efector octavis.

S efector octavis je možné nejen 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 

jiného typu řízení. Kromě toho má senzor

integrovanou paměť s historií naměřených

hodnot pro uložení historie trendů všech

diagnostických charakteristik.

Sledování technického stavu
Čas
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Ochrana strojů 
a monitorování procesů –
snížení množství odpadu 
a následných škod

Dynamika:
Sledování dynamických sil,
například při frézování.

Rychlost:
Reakční doba od 1 ms.

Spolehlivost:
Ochrana strojů, nástrojů 
a obrobků před nákladnou 
opravou při poškození.

Predikce:
Včasné rozpoznání vznikajícího
poškození předchází nepláno-
vaným odstávkám.

Integrace:
přímé připojení k řízení stroje
přes sběrnicové rozhraní.
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Ochrana
obrobku

Ochrana 
nástroje

Ochrana
strojních 

komponent

Rozpoznání neobvyklých vibrací

Mikromechanický akcelerometr 
řady VSA je zašroubován do vřetena 
a detekuje i ty nejjemnější vibrace. 
Senzor je odolný také vůči rychlým 
pohybům a velkým silám.

T3

T2

T1Zdroj: DMG / MORI SEIKI
www.dmgmoriseiki.com



Vyhodnocovací
jednotka řady 
VSE15x

Selektivní monito-
rování frekvence,
funkce historie 
s hodinami reál-
ného času, funkce
čítače, možnost
práce s proto-
kolem TCP/IP,
rozhraní pro stan-
dardní sběrince.

Vyhodnocovací
jednotky řady
VSE002 / VSE100

Selektivní monito-
rování frekvence,
funkce historie s
hodinami reál-
ného času, funkce
čítače, možnost
práce v síti TCP/IP.

Snímače vibrací
řady VSA

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

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

Alarm

Varování

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,

kratší provozní doba a zmetky.

Řešení s efector octavis:

Nepřetržité měření a vyhodnocení

různých vibračních charakteristik

umožňuje ideální monitorování a diagno-

stiku vřetena obráběcího stroje. 

Na základě dynamického zvýšení výkonu

jsou nebezpečné situace detekovány 

a následně včas zobrazeny. Spínací výstup

může reagovat na havárii během mili-

sekundy a tak minimalizovat či dokonce

předejít následnému poškození.

Integrace monitorování vibrací do řízení

stroje pomocí sběrnicového rozhraní

umožňuje ideální nastavení vyhodnocení

(nastavení prahových poplachových hod-

not, potlačení charakteristických hodnot,

které nemohou být vyhodnoceny během

zpracování, např. vřetenové ložisko) 

aktuálního provozního stavu stroje.

Ochrana strojů: 
Rozpoznání kolize vřetena v průběhu 1 ms

Čas
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Varování

Alarm

Průběh bez
alarmu

Zobrazení trendu v procesu lisování
Čas

Alarm 

1 ms

Alarm

Varování

Procesní cyklus

Přizpůsobitelné prahové hodnoty

https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE002
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE100


Senzory vibrací a převodníky pro
nepřetržité sledování stavu vibrací 
strojů a zařízení v souladu s normou 
ISO 10816. Senzory měří průměrnou 
intenzitu vibrací na povrchu nero-
tujících dílů.

Základní
senzory vibrací 
a převodníky

Kompaktní senzor vibrací řady VN 
sleduje stav vibrací strojů a zařízení 
v souladu s normou ISO 10816. 
Jeho charakteristickou vlastností 
je jednoduché nastavení parametrů 
a lokální displej. 
Konfigurační software není zapotřebí.

Inteligentní senzory
vibrací

6-kanálový vyhodnocovací systém 
pro vyhodnocení dynamických signálů
(např. zrychlení) a analogových vstupů.
Flexibilní, detailní sledování a analýza.
Ethernet TCP/IP a sběrnicové rozhraní
(pouze VSE15x) pro připojení a integraci
do systému řízení / PLC. 

Vyhodnocovací 
jednotky

Akcelerometry měří dynamické síly 
na povrchu stroje a odesílají neupravený 
signál pro sledování vibrací nebo 
vibrační diagnostiku např. ve vyhod-
nocovací jednotce řady VSE. 

Akcelerometry

Software VES004 je používán pro 
nastavení parametrů a on-line monitoro-
vání dat všech inteligentních senzorů 
vibrací 
a vyhodnocovacích jednotek. ifm soft-
ware OPC server lze použít pro připojení
vyhodnocovací jednotky k systémům
řízení (SCADA, MES, ERP).

Software 
a příslušenství
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Systémy pro monitorování 
vibrací – správné produkty
pro všechny aplikace

https://www.ifm.com/cz/cs/product/VES004


OPC je standardizované, nezávislé 
na výrobci rozhraní pro komunikaci 
v automatizační technice; nabízí vysokou
flexibilitu a jednoduchou implementaci.
ifm SMARTOBSERVER je software pro 
monitorování stavu strojů a zařízení 
s množstvím různých funkcí pro on-line
vizualizaci, ukládání a analýzu
naměřených hodnot.

Kromě montážního příslušenství ifm 
nabízí širokou škálu propojovací techniky
(např. konektory, Y-kabely) pro různé 
provozní podmínky.
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Pro průmyslové 
aplikace
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https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE002
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE100
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Systémy 
pro monitorování vibrací –
Výběr je na vás

Základní senzor vibrací a převodník
Popis Obj. číslo

Senzor vibrací podle ISO 10816; měřící rozsah RMS
10...1000 Hz; analogový výstup 4...20 mA, spínací 
výstup PNP, doba odezvy nastavitelná pomocí
nastavovacích kroužků, měřící rozsah 0...25 / 0...50 mm/s 

VKV021
VKV022

Inteligentní senzory pro monitorování vibrací
Popis Obj. číslo

Senzor vibrací podle ISO 10816; 2 spínací výstupy nebo 
1 spínací výstup a 1 analogový výstup, paměť historie s
hodinami reálného času, 4-místný alfanumerický displej,
datové rozhraní USB; 2/10...1000 Hz RMS; měřící rozsah
0...25 mm/s; externí vstup 4…20 mA / 4…20 mA nebo
akcelerometr VNA001 

VNB001

Senzor vibrací podle ISO 10816; 2 spínací výstupy nebo 
1 spínací výstup a 1 analogový výstup, paměť historie 
s hodinami reálného času, 4-místný alfanumerický displej,
datové rozhraní USB; RMS zrychlení/rychlost a-Peak
0…6000 Hz; měřící rozsah +/- 25 g; vnější vstup 
4...20 mA / 4...20 mA nebo akcelerometr VNA001

VNB211

Převodník vibrací podle ISO 10816, 10…1000 Hz RMS,
analogový výstup 4…20 mA, měřící rozsah 0…50 / 
0…25 / 0…25 mm/s, použití v oblastech s nebezpečím
výbuchu (typ VTV12A)

VTV121
VTV122
VTV12A

Vyhodnocovací jednotky
Popis Obj. číslo

Vyhodnocovací jednotka pro vyhodnocení dynamických
signálů, např. akcelerometry typu VSA / VSP; montáž na
panel; frekvenčně selektivní monitorování až 4 měřících
bodů stroje; rozhraní TCP/IP Ethernet; integrovaná paměť
historie s hodinami reálného času; 2 digitální výstupy
nebo 1 analogový a 1 digitální výstup; čítací funkce; 
další rozhraní: - / 8 digitálních vstupů / výstupů / rozhraní
pro standardní sběrince

VSE002
VSE100
VSE150
VSE151
VSE153

Akcelerometry
Popis Obj. číslo

Akcelerometry pro připojení k vyhodnocovací jednotce
typu VSE, MEMS, rozsah frekvence 0...6000 Hz, měřící
rozsahy ± 25 g / ± 250 g

VSA001
VSA201

Akcelerometr pro připojení k vyhodnocovací jednotce
typu VSE, MEMS, rozsah frekvence 0...1000 Hz, měřící
rozsah ± 3,3 g

VSA101

Akcelerometr pro připojení k vyhodnocovací jednotce
typu VSE, MEMS; Rozsah frekvence  0…10,000 Hz, 
měřící rozsah ± 25 g, 3 m kabel / 10 m kabel / 0.8 m
kabel a konektor M12 / 6 m kabel

VSA004
VSA005
VSA002
VSA006

Akcelerometr; piezo; 100 mV/g frekvenční rozsah
0…10,000 Hz; měřící rozsah ± 50 g VSP001

Akcelerometr pro použití v oblastech s nebezpečím
výbuchu, skupina II kategorie 1D/1G, připojení přes
bezpečnostní bariéru, 100 mV/g; frekvenční rozsah
2…10,000 Hz, měřící rozsah ± 50 g

VSP01A
VSP02A

Příslušenství
Popis Obj. číslo

Kuželovitá podložka, 5 ks, montážní příslušenství pro
akcelerometry typu VSA001, VSA101, VSA201, VNA001 E30115

Popis Obj. číslo

Software pro nastavení parametrů pro vyhodnocovací
jednotku typu VSE a senzor vibrací typu VNB VES004

Software OPC server (OPC DA) pro vyhodnocovací
jednotku řady VSE002 a VSE100, licence v závislosti 
na počtu připojení 25 / 50 / 75 / 100 / 1000

VOS001 
až 

VOS005

Adaptér PEEK, montážní příslušenství pro elektrickou
izolaci senzoru, pro akcelerometry 
typu VSA001, VSA101, VSA201, VNA001

E30132

Bezpečnostní bariéra pro akcelerometry 
řady VSP01A, VSP02A ZB0633

Akcelerometr pro připojení k senzoru vibrací řady VN VNA001

Y-kabel pro senzory vibrací typu VN E12405

USB kabel pro senzory vibrací řady VN E30136

Ochranný kryt pro senzor vibrací řady VK E30094

Překřížený propojovací kabel pro vyhodnocovací 
jednotku řady VSE, 2 m / 5 m

EC2080
E30112

Konektor pro akcelerometr řady VSA / VSP, M12, 
přímý, PUR-kabel, stíněný, 5 m / 30 m

EVC527
EVC561

Konektor pro akcelerometry řady VSA / VSP, M12, 
úhlový, PUR-kabel, stíněný, 20 m EVC597

Software

https://www.ifm.com/cz/cs/product/VKV021
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VKV022
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VNB001
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VNB211
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VTV121
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VTV122
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VTV12A
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE002
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE100
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE150
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE151
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSE153
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA001
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA201
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA101
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA004
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA005
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA002
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSA006
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSP001
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSP01A
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VSP02A
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E30115
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VES004
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VOS001
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VOS005
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E30132
https://www.ifm.com/cz/cs/product/ZB0633
https://www.ifm.com/cz/cs/product/VNA001
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E12405
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E30136
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E30094
https://www.ifm.com/cz/cs/product/EC2080
https://www.ifm.com/cz/cs/product/E30112
https://www.ifm.com/cz/cs/product/EVC527
https://www.ifm.com/cz/cs/product/EVC561
https://www.ifm.com/cz/cs/product/EVC597


Systémy 
pro monitorování vibrací – 
Od senzoru k ERP

MES SCADA CMMS

Síť (LAN)

Senzor vibrací 
VKxxxx

Obslužný software a software
pro nastavení parametrů
VES004

Sběrnice

Vyhodnocovací 
jednotka pro 
vibrační senzory
VSE15x

Vyhodnocovací
jednotka pro 
vibrační senzory
VSE002 / VSE100

PLC

Převodník 
vibrací
VTVxxx

Senzor vibrací
VNBxxx

Akcelerometry
VSAxxx / VSPxxx

Zenerova
bariéra

ATEX
Teplotní 
senzor
TRxxxx

Hlídač spotřeby 
tlakového vzduchu
SDxxxx

Akcelerometry
VSAxxx / VSPxxx

Zenerova
bariéra

ATEX

Tlakový 
senzor
PN2xxx Průtokoměr

SVxxxx

*není kompatibilní s VSE15x

Software OPC server
VOS00x*

Obslužný software a software
pro nastavení parametrů
VES004

Analogové a digitální signály
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Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz

let

ZÁRUKA

na produkty if
m

Česká republika
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle

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

E-mail: info.cz@ifm.com

Pobočka Brno
areál VÚCHZ, 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

Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
mobilní stroje

Průmyslové 
řídící systémy

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Propojovací technika

Software

Zdroje

PříslušenstvíIO-Link

Identifikační systémy




