
 

 

 
 
 
 
 

Сензор за надзор вибрација 
 

iQunet бежични сензор за вибрације комбинује сензор, сакупљач 
података и радио у један компактни уређај са погоном на батерије 
који мери и податке о вибрацији и температури. Сензор стања 
бежичне машине иКунет користи веома моћан протокол 
комуникације, нудећи једноставан, поуздан и сигуран начин 

проширивања одржавања који се заснива на стању, у постројења 
и просторе где су трошкови за инсталацију жичаних система 
незнатни. У исто време подаци су доступни постојећим системима 
за контролу процеса и информација. За проширење домета 
бежичне комуникације може се користити репетитор.. 

 
 

Aпликације 
 
Ниски трошкови примене чине ово бежично решење идеалним за: 

 
Ширење рута за обилазак 
Прикупљајте податке аутоматски и чешће из постројења и подручја 

где је ручно(лично) прикупљање података неекономично, 
непрактично или несигурно. 
Решавање проблема 

Привремено инсталирајте сензор на сумњиву опрему да бисте 
пажљивије пратили неисправне компоненте. 
Тешко доступна подручја 

Прикупите основне податке о вибрацијама на локацијама које је 
тешко надгледати помоћу фиксних ожичених система или ручних 
уређаја. 
 

Комплетан систем 
iQunet је бежични сензор стања машине дизајниран за употребу у 
систему који се састоји од следећих компоненти: 
 
• iQunet бежични сензори за надгледање стања 
• iQunet репетитор / актуатор (опционо) 
• iQunet базна станица 
• Сервер за управљање подацима малог формата iQunet 
• iQunet Интернет базиран бежични сензор Управљачка плоча 
• уграђени сервер iQunet OPC UA 
• iQunet листови / Еxcel / csv Export 
• iQunet GraphQL API (+200 добро документованих упутстава) 

 
 

Mонтирање сензора 
 

Сензор је монтиран помоћу М3 вијка (нпр. поклопац од 

нехрђајућег челика, равни вијак, М3 к 16 мм). За трајно 
постављање препоручује се употреба епоксидног лепка између 
леђа сензора и површине машине, пре наношења М3 вијака. 
Означено подручје антене остаје слободно, тако да се ово 
подручје не смије монтирати на металне предмете у складу са 
упутствима за уградњу. Саветује се да сензор монтирате на начин 
да одељци за батерије остају доступни. 

 

Функције хардвера и софтвера 
 
• Снимање временских серија и укупних података о вибрацијама 
• Мерења брзине и убрзања за откривање кварова као што су 
неравнотежа, неусклађеност и лабавост 

•  iQunet водопадни FFT графикони за откривање грешака лежаја и 
других удара 
• Троосни RMS, Kurtosis, ... графикони тренда 

• Уграђени сензор температуре 
• Подесива аутоматска периодична мерења 
• Најдужи век батерије на две лако заменљиве стандардне батерије 

• Неограничен број сензорских чворова у једној iQunet сензорској мрежи 
• Снажан мрежни протокол за најбољу бежичну везу у индустријском 
окружењу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Робустан и сигуран бежични систем 

 
iQunet бежични сензор за надгледање вибрација монтиран је на 

ротирајућој опреми. Мрежа која се креће око препрека формира се 
аутоматски и повезује се са базном станицом. Сервер за управљање 
подацима малог формата, монтиран на DIN-шину, континуирано 

анализира и оптимизује мрежу да би имплементирао најефикасније 
стазе. 
 
Кључне предности iQunet комуникацијског протокола су: 
• Поузданост - чак и уз присуство сметњи, мрежа пружа 99,9% крајње 
поузданости у изазовним радио окружењима. 
• Сигурност и приватност - мрежне комуникације су обезбеђене 
стандардним праксама провере идентитета, шифровања и верификације 
како би се осигурао највиши ниво безбедности. 
• Ефикасно управљање потрошњом енергије - омогућавање мале 
потрошње енергије и дугог трајања батерије. 
 
Важна предност је што су подаци о временским серијама и 
температурама прикупљени помоћу iQunet бежичног сензора за 
надгледање вибрација доступни постојећим клијентовим системима за 
надгледање и контролу процеса путем OPC Unified Architecture (UA). 
 

Софтвер за бежичну сензорску командну плочу 
 

The iQunet Wireless Sensor Dashboard је мрежни софтвер који 

комуницира са локалним iQunet сервером за управљање 
подацима. („Рачунање на ивици“) Овај софтвер се користи за 
управљање информацијама о статусу сензора, за постављање 
временских интервала за мерења вибрација, за визуелизацију и 
анализу података и за пренос информација на уграђени сервер 
OPC UA. Софтвер Wireless Sensor Dashboard такође обрађује 
захтеве корисника за „живим“ подацима и може да извози у 
аналитички софтвер од трећих страна. 

 
 
 
 



 

 
 

Сензор за надзор вибрација 
 
Спецификације прикупљање и извоз података 
 
• Троструко мерење вибрација 
 
- Временска серија од мак. 8192 узорака при брзини узорковања од мак. 3200 Хз 
- Поставите обрађене парцеле фреквенције и водопада 
- Подаци о убрзању / брзини 
- Изборни праг активности 
- Праћење трендова (RMS/Kurtosis) 
- Просек за смањење буке 
 
• Мерења температуре 
• Начини прикупљања података (путем надзорне плоче, OPC UA или API) 
- покренуто 
- временски интервал који се може програмирати 
 
• Начини извоза података 
- OPC UA Server 
- GraphQL Server 
- Google Sheets / Excel / csv 
 
• Машинско учење спремно 
 

Meрења 
• Teмпература 

- Опсег: -20 to +70°C 
- Тачност: +- 0.5 °C (max) 

• Вибрације 
- Убрзање/Брзина 

Јединице: g или mm/s 
Распон амплитуде: 2G, 4G, 8G or 16G 
Учесталост узорковања: 12 Hz to 3200 Hz 
Број активности: 32 to 8192 
Праг активности: 0G to 1G 

- Лабораторија вибрација 
Временска серија, фреквенција или парцеле водопада 
Подаци о убрзању или брзини 
Јединице: g или mm/s 
1/f треперења буке која смањује за брзине спектра 
DFT просек за смањење шума 

- Статистичка лабораторија 
Забележене вредности тренда током временског интервала који се може бирати 
Изборни тренд: RMS или kurtosis 
На основу убрзања или брзине 
Јединице: g или mm/s 
Подесив високопропусни филтер 

 
   Бежична комуникација 

• Battery saving iQunet protocol 
• Unlimited number of nodes 
• Range: up to 50 m in plant 

(actual range depends on specific site topology and device placement) 
 

Сертификати 
• CE 
• ATEX / IECEx certification  (available 2019) 

 
Физички опис 

• Димензије (mm): 57 x 47 x 14 
• Тежина: 35 g 
• Материјал: Tермопластика 
• Заштита: IP 65 

 
Радна температура 

• Радна температура: −20 to +70 °C 
• Препоручена складишна температура: +30 °C максимум 

 
  Напајање 

• 2 x 3V примарна CR2032 заменљива baterija (напомена 1) 
• Доступан је 24V (5-60VDC) сензор за вибрације 
• Трајање батерије до 10 година (напомена 2), зависно од подешавања, 

 употребе и раднe температурe 
 

 
 

Напомена 1: Када се угради, површина батерије се не може додирнути. Додир са 
батеријама знатно ће да скрати време трајања батерије због индуковане струје 
цурења. На располагању су унапред монтирани држачи за батерије за једноставну 
замену батерије.  
Напомена 2: До 10 година живота батерије за више температура мерење на сваких 
сат времена. 
До 5 година трајања батерије за праћење вибрација у зависности од интервала за 
мерење фреквенција, температура околине, RSSI (јачина примљеног сигнала). 

 

 


