
SKF Multilog On-line  
System IMx-8
Kompaktní a lexibilní systém pro monitorování stavu



• Kompaktní monitorovací jednotka  
o rozměrech knížky

• Hmotnost: 450 g

• Rozměry:  104 × 173 × 40 mm

SKF Multilog On-line 
System IMx-8
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SKF Multilog IMx-8 představuje 

úplný systém pro včasnou detekci 

závad. Zlepšete spolehlivost, 

pohotovost a výkonnost vašeho 

rotačního zařízení pomocí  

automatického poradenství  pro 

nápravu existujících nebo bez-

prostředně hrozících stavů. Toto 

kompaktní zařízení nabízí 8 

analogových a 2 digitální kanály, 

lze jej připojit k mobilním 

zařízením a také k přenosným 

počítačům, což usnadňuje koni- 

guraci a monitorování. Pochopení 

stavu strojů pomocí dat z IMx-8 

vám napomůže vyloučit nepláno-

vané odstávky a plánovat proak-

tivní údržbu, zvýšit pohotovost 

strojů a minimalizovat náklady na 

údržbu a opravy. IMx-8 je snadno 

propojitelný s jinými jednotkami 

IMx a můžete se jeho  prostřed-

nictvím připojit na SKF Cloud  

pro uložení a sdílení dat, což 

umožňuje SKF Remote Diagnostic 

Services (dálkovým diagnos-

tickým službám) zpracovat 

odbornou zprávu a doporučení. 

IMx-8 se instaluje na DIN Rail 

(lištu) a lze jej umístit do skříňky  

s krytím IP65 pro ještě delší 

ochranu v náročných průmys-

lových prostředích.

• 8 dynamických nebo DC 
vstupů a 2 digitální nebo 
otáčkové vstupy

• Současná měření všech 
kanálů, skutečná synchronní 
měření jsou programovatelná 
až pro 8 analogových kanálů

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

• 4 GB interní paměť – schop- 
ná uložit roční hodnotná data 
stroje a řady zachycených 
událostí

• Adaptivní poplachové úrovně

• Uložení dat do energeticky 
nezávislé paměti, pokud 
dojde k přerušení komunikace 

• Režim autonomního provozu 
nebo kompatibilita s SKF  
@ptitude Monitoring Suite

• Způsobilost detekce havárie 
(crash – obráběcí stroje)

• Zlepšená způsobilost pro 
Modbus (TCP/IP & RS 485)

• Konigurace „Bluetooth“ a 
přístupu dat v autonomním 

režimu přes iOS a aplikaci 
zařízení s Androidem

• SAT (site acceptance test – 
test pro přejímku na místě)  
a podávání zpráv přes iOS a 
aplikaci zařízení s Androidem

• DNV GL/ABS/Lloyds Marine 
type – schválení (čekající na 
schválení)

• DNV GL Renewables Certii-
cations – certiikace pro 
obnovitelné zdroje  
(čekající na schválení)

Plánujte údržbu stroje s SKF 
Multilogem IMx-8 tak, 
jak vám bude vyhovovat

Nejdůležitější vlastnosti
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Plaťte jen za 
monitorování, které 
potřebujete 

Pokud jste schopni zpozorovat odchylky 

v zařízení před tím, než z nich vznikne 

problém, všechno běží plynuleji.  

S 8 analogovými a 2 digitálními kanály 

sbírajícími data až z 10 snímačů a při 

zvýšených schopnostech Modbusu sbírá 

SKF Multilog IMx-8 podstatná data, 

která vám přesně říkají, jak fungují vaše 

stroje. Navíc můžete mít přímý přístup  

k software světové třídy, k analýze a 

podpoře díky SKF @ptitude nebo SKF 

Enlight. Získáváte tak podstatné zna-

losti, které potřebujete pro vyloučení 

odstávek a pro zvýšení pohotovosti 

systému.

Konigurujte a 
monitorujte jednotku 
z vašeho mobilního 
zařízení 

Kompaktní jednotku SKF Multilog IMx-8 

lze konigurovat přes Bluetooth a moni-

torovat mobilními zařízeními (s ope- 

račním systémem iOS nebo Android),  

a může používat existující konigurace 

šablon strojů, které jsou uloženy v SKF 

Cloud. Pomocí snadného bezdrátového 

připojení nemusí již provozní personál 

nosit přenosné počítače pro úplné nas-

tavení nebo pro provedení monito- 

rování. Díky možnosti zvolit komunikaci 

přes USB, Ethernet, Modbus TCP/IP & 

RS 485 spolu s detekcí havárie (crash) je 

tato jednotka ideálním nástrojem pro 

monitorování obráběcích strojů.

Použijte jednotku jako 
autonomní přístroj
V autonomním režimu lze kompaktní 

jednotku SKF Multilog IMx-8 použít bez 

potřeby napojení na centrální soft-

warový systém nebo na externí datovou 

komunikaci. Jednotka trvale měří  

a ukládá data stroje pro pozdější 

analýzu, přitom má indikaci poplachu v 

reálném čase. IMx-8 je velmi výkonná  

a má více funkcionalit,  než větší jed-

notky, má 4 GB vnitřní paměti, do které 

se dají uložit roční cenná data stroje  

a data událostí. Data stroje lze v reál-

ném čase zobrazit na mobilním zařízení 

operátora. Pro činnost v případě lexibil-

ních požadavků na monitorování před-

stavuje tato jednotka nákladově efek-

tivní řešení pro získání cenných 

informací o stroji.

Monitorujte tam,  
kde to dříve nebylo 
možné

Prostor je nyní menší překážkou. SKF 

Multilog IMx-8 má rozměry 104 × 173 × 

40 mm, tedy stejné, jako brožovaná 

knížka, takže se snadno vejde do 

menších prostorů, což otevírá možnost 

úspory nákladů a provedení snadné 

instalace s využitím již existujících 

přístrojových skříněk. Jednotka 

umožňuje napájení přes Ethernet, což 

může dále zjednodušit provoz, zajistit 

úsporu času a nákladů na instalaci. 

Propojete a rozšiřte 
Váš systém podle 
potřeby

Ať už potřebujete monitorovat jeden 

stroj nebo celý závod, SKF Multilog 

IMx-8 je řešením, které lze upravit tak, 

aby vám vyhovovalo. Je kompaktní  

a dostatečně nákladově efektivní pro 

samostatnou instalaci, ale také je 

snadno propojitelné s jinými IMx pro-

dukty nebo systémy, pro dosažení úpl-

ného přehledu o stavu vašich strojů. 

IMx-8 je dostupný jako jednotka 

namontovaná na DIN liště, nebo ji lze 

umístit ve skříňce s krytím IP65 a má 

všechny relevantní certiikáty pro lodní 

průmysl a pro větrné elektrárny.

Začněte čerpat z 
bezkonkurenčních 
znalostí pro 
monitorování stavu 

Pomocí  SKF Multilog IMx-8 můžete 

získat přímý přístup k software světové 

třídy, k analýze a podpoře. Přes služby 

aktivované v Cloudu můžete diagnostik-

ovat závady a vizualizovat data a také se 

přímo spojit s odborníky z SKF, kteří vám 

poskytnou podporu a pomohou vám 

zajistit, aby vaše zařízení fungovalo co 

nejlépe a po celou dobu jeho životnosti.

Důvěřujte zákazníky 
prověřenému řešení

V průběhu let si IMx řešení od irmy SKF 

získalo dobrou pověst díky spolehlivé 

výkonnosti. Naši zákazníci mohou věřit v 

úroveň monitorování, která nejen že 

odpovídá jejich potřebám a požadav-

kům, ale je také v souladu s těmi 

nejpřísnějšími průmyslovými normami.
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Konigurace systému

• Nastavení a konigurace

• Monitorování stroje

• Autonomní režim

• Uložení dat

• Sdílení dat

• Připojení na SKF 

Services

• Pracovní toky

• Zobrazení pro uživatele

• Přístrojový panel

• Vizualizace dat 

SKF @ptitude/  

SKF Enlight IMx-8 Aplikace pro 

 správu

On-line systémy

Data stroje  

a ovládací rozhraní

Služby vzdálené 

diagnostiky SKF

SKF Muitilog online 

systém IMx-8
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