Langaton
Kunnonvalvontajärjestelmä

Nome Oy on yli 15 vuotta ollut
kunnonvalvonnan ja ennakoivan
kunnossapidon asiantunteva kumppani.
Olemme toimineet lähes jokaisella
teollisuudenalalla ja kokemuksemme
ansiosta kehittämämme tuotteet ja
järjestelmät ovat alansa parhaimpia.
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Yleistä kunnonvalvonnasta
nmas chess on IoT kunnonvalvontajärjestelmä, jonka anturit mittaavat värähtelyä ja
pintalämpötilaa. Se on suunniteltu vaativiin kunnonvalvonnan mittauksiin ja sen avulla
voidaan havaita koneiden ja laitteiden alkavia vaurioita, kuten laakeriviat. Alkavien vaurioiden
havaitseminen ennalta on osa nykyaikaista ennakoivaa kunnossapitoa, jonka avulla
ennaltaehkäistään suunnittelemattomat tuotantokatkokset. Tuotantokatkosten ennaltaehkäisy on
avainasemassa kustannustehokkaaseen, turvalliseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon.
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nmas chess on suunniteltu vaativiin
kunnonvalvonnan mittauksiin ja sen
avulla alkavat viat voidaan havainnoida
jopa kuukausia aiemmin kuin
tavanomaisen 1kHz kunnonvalvontaanturin avulla tehdyissä mittauksissa.
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Soldier anturi
Järjestelmän olennaisin osa on anturi.
Anturin laadukas mittaus on edellytys
vaurioiden havaitsemiselle hyvissä ajoin.
Anturi on varustettu M8 kierteellä, joten
se sopii suoraan useimpiin koneisiin,
joissa on sama kierre. Anturi voidaan
kiinnittää myös tasomagneetilla.
Anturin kuori on suunniteltu ja
valmistettu 3D tekniikkaa hyödyntäen ja
sen sisäiset rakenteet vähentävät osien
resonointia. Tämä mahdollistaa erittäin
tarkan mittaustuloksen.
Laitteiden pintalämpötilaa mittaava
anturi on sijoitettu kierreosan
sisälle, jotta lämpötilan vaste olisi
mahdollisimman tarkka.

Chess reititin
Reititin vastaanottaa mittausdatan
anturilta ja sen tehtävä on toimittaa data
suojattuun pilvipalveluun, josta sitä voidaan
myöhemmin analysoida.
Reititin käyttää tiedonsiirtoon LTE-M
verkkoa. Tekniikka mahdollistaa
tiedonsiirron laajasti jopa sellaisilla alueilla,
jossa perinteinen matkapuhelinverkko ei ole
saatavilla.
Reititin voidaan konfiguroida ohjaamaan
dataa myös automaatioon tai yrityksen
sisäiseen verkkoon. Kysy konfiguroinnista
erikseen hankinnan yhteydessä.

Webboard ohjelmisto

Android sovellus
nmas chess Android sovellus mahdollistaa
viimeisimpien mittaustulosten tarkastelun,
mittausten välittömän aloittamisen,
mittapisteiden nimeämisen ja kaiken
aloittamiseen tarvittavan konfiguroinnin.

Webboard ohjelmisto on järjestelmän mukana
toimitettava ohjelmisto, jonka avulla voit nähdä
helposti onko jokin anturi havainnut mittauksessa
poikkeavaa ilmiötä.
Webboard on helppokäyttöinen ja selainpohjainen
ohjelmisto, joten voit käyttää sitä missä tahansa
työasemalla.

Android sovellus mahdollistaa anturin paikan
vaihtamisen ja siten eri laitteiden mittauksen
reittimittauksen tapaan.
Sovellusta voi käyttää kaikilla Androin 8.0 ja sitä
uudemmilla laitteilla.
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