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Teraz każdy może 
monitorować stan maszyny



Łatwe monitorowanie maszyn
Uproszczone zbieranie i analiza 

danych inspekcyjnych, procesowych 

i kontrolnych stanu maszyny są teraz 

w zasięgu każdego. 

Dzięki SKF Enlight QuickCollect, każdy 

może teraz monitorować stan maszyny 

bez konieczności odbycia 

szczegółowego szkolenia lub 

posiadania doświadczenia w dziedzinie 

diagnostyki. Połączenie łatwych 

w użyciu detektorów z aplikacjami 

mobilnymi pozwala Ci zidentyikować 

Uproszczone 
zbieranie danych

Ręczne detektory i aplikacje mobilne 

umożliwiają zbieranie, współdzielenie 

i przechowywanie danych 

pochodzących z inspekcji, procesu 

i kontroli stanu maszyny. 

W przeszłości gromadzenie danych na 

temat procesu i maszyny wymagało 

kosztownego sprzętu i polegało na 

wykorzystaniu wiedzy oraz 

doświadczenia zdobytego przez 

pracowników do zrozumienia 

uzyskanych informacji i skutecznego 

zdiagnozowania problemów z maszyną. 

SKF Enlight QuickCollect został 

zaprojektowany do łatwego zbierania 

i interpretowania tych wartościowych 

danych na temat maszyny, w celu 

pomocy w optymalizacji pracy urządzeń 

wykonujących ruch obrotowy. Prosty 

i wytrzymały ręczny detektor 

SKF QuickCollect  monitoruje maszynę 

w celu wykrycia szeregu problemów 

powiązanych z drganiami 

i temperaturą. Detektor przesyła dane 

bezprzewodowo do aplikacji na 

urządzeniu mobilnym, zapewniając 

ciągłą diagnostykę maszyny oraz 

możliwość przechowywania 

i współdzielenia informacji w celu 

późniejszej analizy.  

Aplikacja SKF QuickCollect oferuje 

możliwość analizy na miejscu na 

poziomie wstępnym. Rozbudowa 

systemu do poziomu aplikacji SKF 

DataCollect pozwala uzyskać 

rozszerzenie zakresu funkcji 

diagnostycznych, dostosowane do 

potrzeb klienta formularze do zbierania 

wszystkich typów danych inspekcyjnych 

i procesowych oraz możliwość 

połączenia się z ekspertem serwisu 

zdalnej diagnostyki SKF.

Korzystaj bezpośrednio 
z kompetencji SKF

Zdobądź dostęp do wiodącego 

w przemyśle personelu diagnostycznego 

i zasobów SKF.

Obecnie niewiele organizacji ma wysokie 

kompetencje w dziedzinie 

zapobiegawczego utrzymania ruchu, 

optymalizacji pracy sprzętu 

wykonującego ruch obrotowy oraz 

analizy przyczyn pierwotnych. 

SKF Enlight QuickCollect może rozwiązać 

ten problem poprzez automatyczną 

diagnostykę uzyskiwaną dzięki 

wbudowanej specjalistycznej wiedzy. 

A kiedy potrzebujesz bardziej 

zaawansowanego wsparcia, możesz 

połączyć się bezpośrednio z serwisem 

zdalnej diagnostyki SKF, uzyskując dostęp 

do najlepszych w przemyśle analityków 

pracy maszyn i łożysk. Za pośrednictwem 

SKF Enlight QuickCollect dostęp do 

wiodącej w przemyśle fachowej wiedzy 

i danych porównawczych jest w zasięgu 

Twoich palców. 

stan maszyny w szybki i prosty sposób 

oraz podzielić się w ramach całego 

przedsiębiorstwa danymi 

pochodzącymi z inspekcji, procesu 

i kontroli kondycji maszyny. Możesz 

także połączyć się bezpośrednio 

z centrum zdalnej diagnostyki SKF 

w celu uzyskania specjalistycznej 

analizy i porady. Można łatwo zacząć 

kontrolę stanu na poziomie 

podstawowym angażując niewielkie 

środki inansowe, nie ma potrzeby 

występowania o nakłady inwestycyjne.  
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Zbieraj wartościowe dane z maszyny, 

inspekcji i procesu szybko i w prosty 

sposób, za pomocą tego łatwego 

w użyciu, ekonomicznego dodatku do 

Twojego programu utrzymania ruchu. 

Niewymagający czasochłonnego 

szkolenia i specjalistycznych 

umiejętności, SKF QuickCollect 

umożliwia monitorowanie maszyn 

w Twoim zakładzie przez obecny 

personel. Używając detektora SKF 

QuickCollect i aplikacji SKF QuickCollect 

możesz w łatwy sposób rozpocząć 

sprawdzanie „na miejscu” stanu swoich 

maszyn wykonujących ruch obrotowy. 

Rozbudowa systemu do poziomu 

aplikacji SKF DataCollect umożliwia 

uzyskanie bardziej szczegółowych 

informacji zwrotnych na temat stanu 

maszyny za pomocą kodu 

kolorystycznych oznaczeń bazujących 

na normach ISO, wsparcia 

w wykonywaniu pomiarów w postaci 

wskazówek oraz opcji do połączenia się 

ze specjalistyczny wsparciem 

diagnostycznym SKF, gdy jest to 

potrzebne. 

Program SKF DataCollect dostarcza 

także dostosowane do potrzeb 

formularze do zbierania szerokiego 

zakresu potrzebnych danych na terenie 

zakładu. Oprócz monitorowania 

maszyn, personel może przeprowadzać 

kontrole wzrokowe zgodnie 

z instrukcjami i zapisywać informacje 

takie jak ciśnienie, przepływ, poziom 

środka smarnego itp. Operatorzy mogą 

otrzymywać polecenia, aby wyczyścić 

i skontrolować sprzęt oraz uzyskiwać 

informacje jak szukać pomocy, gdy jest 

ona potrzebna. Tego rodzaju dane 

inspekcyjne mogą być bezcenne dla 

uzupełnienia Twojego programu 

utrzymania ruchu a także zostać 

wykorzystane do automatycznego 

wsparcia takich aktywności jak: audyty 

bezpieczeństwa zakładu i możliwych 

zagrożeń dla środowiska, zdrowia 

i bezpieczeństwa, inspekcje 

środowiskowe, jakościowe, wycieku 

powietrza, sprawdzanie stanu sprzętu 

przeciwpożarowego i trasy 

smarownicze. 

Zacznij od razu zbierać cenne dane 
na temat stanu maszyny  
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Detektor SKF 
QuickCollect

Aplikacja SKF 
QuickCollect 

Aplikacja SKF  
DataCollect

Centrum Zdalnej 
Diagnostyki

•	 Łatwy w użyciu 

•	 Łatwe rozpoczęcie 

•	 Kontrola stanu maszyny na miejscu 

•	 Informacje zwrotne na temat stanu 
maszyny za pomocą kodu 
kolorystycznych oznaczeń 
bazujących na normach ISO 

•	Wsparcie w wykonywaniu pomiarów 
w postaci wskazówek 

•	 Dostosowane do potrzeb formularze 
do zbierania danych inspekcyjnych 
i procesowych 

•	 Przechowywanie i współdzielenie 
danych 

•	 Dostęp do Chmury SKF i ekspertów 
SKF ds. zdalnej diagnostyki 

Analiza danych na 
komputerze  

Serwer 
„w Chmurze” System Zarządzania 

Stanem Maszyn, 
Łączność przez 
oprogramowanie

SKF Enlight QuickCollect


