
Det mindre systemet för 
tillståndsövervakning som ger 
er större lexibilitet.
SKF Multilog On-line System IMx-8



• Kompakt övervakningsenhet, 
inte större än en bok

• Vikt: 450 g 

• Mått:  104 x 173 x 40 mm 

SKF Multilog On-line 
System IMx-8
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SKF Multilog IMx-8 är ett kom-

plett system för tidig feldetekte-

ring. Förbättra tillförlitligheten, 

tillgängligheten och prestandan 

för era roterande utrustningar 

där ni får automatiska rekom-

mendationer så att ni kan rätta 

till beintliga eller nära förestå-

ende tillstånd. Den här kompakta 

enheten har 8 analoga och 2 

digitala kanaler med anslutning 

till både mobila enheter och bär-

bara datorer för att förenkla kon-

igurationen och övervakningen. 

Den går även att ansluta till ett 

fast nätverk. Maskinintelligens 

från IMx-8 hjälper er att undvika 

oplanerade driftstopp, och ni kan 

planera underhållet proaktivt, 

förlänga maskinens livslängd och 

minimera underhålls- och repa-

rationskostnaderna. IMx-8 går 

lätt att integrera med andra 

IMx-enheter och ni kan kopplas 

upp till SKF Cloud för att lagra 

och dela information. Det ger 

möjlighet till SKF fjärrdiagnostik-

tjänster där experter bistår med 

rapportering och rekommenda-

tioner. IMx-8 monteras på DIN-

skena, och den kan placeras i ett 

IP65-klassat skåp för att ge extra 

skydd i krävande industrimiljöer.

• 8 dynamiska ingångar 
(DC-ingångar) och  
2 digitala ingångar 
(höghastighetsingångar)

• Samtidiga mätningar på alla 
kanaler, som går att pro-
grammera för upp till 8 ana-
loga kanaler

• PoE (power over ethernet), 
24–48 V DC

• 4 GB inbyggt minne – klarar 
att lagra ett års maskindata 
och många inspelade 
händelser

• Adaptiva larmnivåer

• Databuffring i icke-lyktigt 
minne när kommunikationen 
ligger nere

• Fristående läge eller kompa-
tibel med SKF @ptitude 
Monitoring Suite

• Kan upptäcka haverier 
(verktygsmaskiner)

• Förbättrad Modbus-funktion 
(TCP/IP och RS 485)

• Bluetooth-koniguration och 
dataåtkomst i fristående läge 

med hjälp av app för iOS- och 
Android-enheter

• SAT (Site acceptance test) 
och rapporter med hjälp av 
app för iOS- och 
Android-enheter

• Typgodkännande från DNV 
GL/ABS/Lloyds Marine (vän-
tar på godkännande)

• Certiieringar för förnybar 
energi från DNV GL (väntar 
på godkännande)

Planera maskinunderhållet så att 
det passar er, med Multilog IMx-8

De viktigaste egenskaperna
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Betala bara för den 
övervakning ni 
behöver 
Om ni kan upptäcka tveksamheter kring 

era maskiner innan de utvecklas till pro-

blem, kommer allting att fungera smidi-

gare. SKF Multilog IMx-8 har 8 analoga 

och 2 digitala kanaler där data hämtas 

in från upp till 10 givare. Detta tillsam-

mans med förbättrad Modbus-funktion 

gör att enheten kan sammanställa de 

uppgifter ni verkligen behöver för att ge 

en exakt bild av hur era maskiner pre-

sterar. Dessutom kan ni få direkt 

åtkomst till världsledande programvara, 

analysverktyg och support genom SKF 

@ptitude eller SKF Enlight. Ni får den 

kunskap ni verkligen behöver för att 

undvika driftstopp och förbättra syste-

mets tillgänglighet.

Konigurera och 
övervaka från en 
iOS- och 
Android-enhet
Den kompakta SKF Multilog IMx-8 kan 

konigureras via Bluetooth och överva-

kas med mobila enheter. Den kan också 

använda beintliga maskinkoniguratio-

ner som bygger på mallar och som inns 

lagrade i SKF Cloud. Genom att enheten 

går lätt att ansluta trådlöst behöver fält-

teamen inte längre bära med sig datorer 

för att utföra installation eller övervak-

ning. Tack vare de många kommunika-

tionsalternativen med USB, Ethernet, 

Modbus, TCP/IP och RS 485 samt för-

mågan att upptäcka haverier, är den 

idealisk för att övervaka 

verktygsmaskiner.

Använd den som 
fristående enhet
När SKF Multilog IMx-8 arbetar i fristå-

ende läge, går den att använda utan att 

det behövs någon anslutning till ett cen-

tralt programvarusystem eller någon 

extern datakommunikation. Enheten 

mäter och lagrar maskindata kontinuer-

ligt för senare analys, med larmindike-

ring i realtid. IMx-8 har enastående 

prestanda och har ler funktioner än 

större enheter. Den har 4 GB inbyggt 

minne där det går att lagra ett helt års 

maskindata och händelser. Maskindata i 

realtid går att visa på operatörens 

mobila enhet. Där det inns krav på lex-

ibel övervakning är det en kostnadsef-

fektiv lösning för att få tillgång till värde-

full maskinintelligens. 

Övervakning där det 
tidigare inte ick plats
Utrymmet är inte ett lika stort hinder 

med SKF Multilog IMx-8. Den är 

104 x 173 x 40 mm, alltså inte större än 

en pocketbok, så den går lätt att instal-

lera i mindre utrymmen. Det ger nya 

möjligheter till sänkta kostnader och 

enklare installation genom att det går 

att utnyttja beintliga instrumentskåp. 

Enheten kan spänningsförsörjas över 

Ethernet vilket gör installationen ännu 

enklare och mindre tidskrävande. 

Integrera och utöka 
efter behov
Oberoende av om ni behöver övervaka 

en enda maskin eller en hel anläggning, 

är SKF Multilog IMx-8 lösningen som 

går att anpassa i storlek. Den är tillräck-

ligt kompakt och kostnadseffektiv för en 

enda installation, men den går också att 

integrera med andra IMx-enheter eller 

system för att ge en fullständig bild av 

tillståndet för era maskiner. IMx-8 kan 

monteras på DIN-skena eller i ett 

IP65-klassat skåp. Den har alla rele-

vanta certiikat som krävs för vind-

krafts- och marinindustrin.

Utnyttja oöverträffad 
expertkunskap inom 
tillståndsövervakning
Med SKF Multilog IMx-8 kan ni få direkt 

åtkomst till världsledande programvara, 

analysverktyg och support. Med hjälp av 

molntjänster kan ni diagnostisera fel 

och visualisera data samt koppla upp er 

direkt till SKFs experter. De kan ge er 

det stöd som behövs så att ni kan vara 

säkra på att er utrustning hela tiden 

presterar på högsta nivå.

Inbyggt förtroende
SKFs IMx-lösningar har genom åren 

skaffat sig ett anseende av att leverera 

pålitlig prestanda. Ni som kund kan vara 

trygg i vetskapen om att ni har en över-

vakning som inte bara uppfyller era 

behov, utan också klarar de tuffaste 

industristandarderna.
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Systemkoniguration

• Installation och 

konigurering

• Maskinövervakning

• Fristående läge

• Datalagring

• Datadelning

• Anslutning till SKFs 

tjänster

• Arbetslöden

• Användarvyer

• Instrumentpanel/

Dashboard

• Datavisualisering 

SKF @ptitude/  
SKF Enlight Appen IMx-8 Manager

Internetbaserade system

Maskindata och gräns-
snitt till styrenhet

SKF fjärr-  
diagnostiktjänster

SKF Multilog On-line 
 System IMx-8

6



7



skf.com

® SKF, @ptitude och Multilog är registrerade varumärken som ägs av SKF-koncernen. 

IOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

© SKF-koncernen 2017.
Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga medgivande i förväg. Uppgifterna i denna 
trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för even-
tuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i 
denna trycksak. 
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