mobile bibber
DB Asset Services is een onafhankelijk bedrijf dat
gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardige
conditiebewaking, diagnose en engineering. Voor het
intensief opvolgen van een kritische installatie biedt
Doctor Bibber de MOBILE BIBBER, waarmee
machines 24 uur per dag worden gemeten.
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Product omschrijving

Met 12 sensoren wordt de machine op de meest
kritische punten bewaakt. De trillingen van de
desbetreffende meetlocaties vertellen veel over wat
zich afspeelt in de machine. Zo wordt de installatie
24/7 gemeten en kan na wens een interval bepaald
worden om de status van de installatie op te volgen
en informeert DB Asset Services u of de conditie van
de machine verslechtert of stabiel blijft.
Met behulp van de MOBILE BIBBER, kunnen
machineproblemen worden vastgesteld. Ook kunt u
gecontroleerd en verantwoord doordraaien als er
(lager)schades zijn vastgesteld.
De data wordt ieder moment van de dag gemeten,
waarbij de resultaten worden doorgestuurd naar onze
gecertificeerd analisten voor uitgebreide analyse.
Hierbij wordt u continu op de hoogte gehouden over
de ‘gezondheid’ van uw installatie.
Verantwoord doordraaien doet u met DB Asset
Services

mobile bibber DB163

Dit mobiele meetsysteem kan veelal binnen 24 uur worden
geïnstalleerd en in gebruik worden gesteld.
Specifications:
• 12-kanaals meetsysteem
• Trilling signaal
• +/- 10V
• 4-20mA
• Tot 20kHz
• Optional alarm analog out 24V
• RPM logging (TTL input or tacho)

Meetinstelling:
• Tijdsignaal
• Velocity / Acceleratie / Bearing envelope
Trendlijnen, spectra en watervalplots kunnen worden weergegeven.

Huurprijs
Per week (1e maand)
Per week (vanaf de 2e maand)
Per week (vanaf de 3e maand)

€ 750,€ 575,€ 375,-

Prijzen zijn exclusief (de)montage, analyse en rapportage kosten.

Display/Online dashboard

Overall trillingsniveaus kunnen worden gepresenteerd
in een
overzichtelijk display. Het display wordt
machine specifiek ontworpen zodat in één oogopslag
te zien is waar het probleem zich bevindt. Doormiddel
van kleurcodes krijgt u een indicatie van de status van
de installatie. Hiervoor kan een scherm worden
meegeleverd of kan onze MOBILE BIBBER systeem
aangesloten worden op één van uw schermen.

IN 24 UUR OPGESTART
Doctor Bibber heeft veel ervaring met het
snel inzetten van online monitoring
technieken, waarmee we op afstand de
conditie van uw installatie bewaken. Een
huursysteem kan in Nederland binnen 24
uur worden geïnstalleerd en op afstand
worden uitgelezen. Op deze manier
draait zelfs een beschadigde installatie
verantwoord door en wordt onderhoud
uitgesteld tot een geschikt moment!

