PAMAS CMDM
Condition Monitoring Data Manager
Kunnonvalvontaohjelmisto
Ohjelmisto hydrauli- ja voiteluöljyjärjestelmien
puhtausvalvontaan ja mekaaniseen kunnonvalvontaan
 Trendiseuranta:
hiukkaslaskentatulosten tallennus ja
epäpuhtaustasojen trendianalyysit

 Sallii reittipohjaisen valvonnan
 Laajentaa PAMAS S40 hiukkaslaskimen
osaksi kunnonvalvontajärjestelmää

 Tiedonhallinta kenttä- ja laboratoriomittausten
hiukkaslaskentatuloksille sekä mikroskooppikuville  Systemaattinen öljyn puhtausvalvonta sallii
ym. öljyanalyysien tuloksille
pidemmät huoltovälit ja tuo kustannussäästöjä
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PAMAS CMDM

Ohjelmisto öljyjärjestelmien
kunnonvalvontaan

PAMAS CMDM ohjelma
sisältää tietokannan, joka
järjestelee mittaustulokset
useista eri lähteistä:

PAMAS CMDM ohjelman
tulostenhallinta ikkuna näyttää
mittauspisteet ja niiden tulokset
selkeästi, ja käsittely on helppoa.

 tulokset kannettavasta
PAMAS S40
hiukkaslaskimesta
 tulokset laboratoriohiukkaslaskimesta PAMAS SBSS
(mitattu ohjelmalla PAMAS
PMA)
 mikroskooppianalyysin
kuvatiedostot ISO 4407
mukaisesta öljynäytteen
membraanianalyysistä

PAMAS CMDM ohjelman
tietokantaan voidaan
tallentaa myös digitaaliset
membraanianalyysin
kuvat mikroskoopilta.

PAMAS CMDM ohjelman
trendiseurantatoiminnon avulla
hiukkaslaskimet PAMAS S40 ja
PAMAS SBSS voidaan laajentaa
pitkäaikaisen kunnonvalvonnan
välineiksi.
Reititystila:
PAMAS S40 hiukkaslaskin
voidaan yhdistää PAMAS
CMDM ohjelmaan, jolloin
reititystila on mahdollinen.
Hiukkaslaskennan reittilista,
sisältäen jopa 20 mittauspistettä, voidaan määritellä PC:llä
ja ladata PAMAS S40
hiukkaslaskimelle ennen
mittausten suorittamista.
Jokaisen mittauspisteen
mittausasetukset ovat
ennalta määritelty ja tallennetaan hiukkaslaskimelle
reittilistan mukana. Kaikki
määritellyt mittauspisteet
näkyvät selkeästi
hiukkaslaskimen näytöllä.

Käyttäjän tarvitsee vain valita
mittauskohteen mukainen
mittauspiste PAMAS S40
hiukkaslaskimen näytöltä.
Laite mittaa ennalta määriteltyjen mittausasetusten
mukaan. Valmiiksi määriteltyjä
asetuksia on mahdotonta
peukaloida reittitilassa:
hiukkaslaskin on automaattisesti
asetettu oikein jokaiseen mittauspisteeseen. Näin vältetään
vääristä mittausasetuksista
johtuvat virheet. Käyttäjä voi
toistaa mittaukset tarvittaessa.
PAMAS S40
hiukkaslaskin tallentaa jokaisen
mittauspisteen mittaustulokset,
ja ne voidaan ladata jälkeenpäin
PC:lle. Mittaustuloksia voidaan
tarkastella, tallentaa ja tulostaa
PAMAS CMDM ohjelman
avulla.
Tekniset tiedot:
 PAMAS CMDM ohjelma toimii
Windows® 7 – Windows® 10
käyttöjärjestelmissä
 Ohjelmaa voidaan käyttää
englannin, saksan tai suomen
kielellä
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PAMAS CMDM näyttää
mittaustulokset taulukkoina
ja kaavioina.

Trendiseuranta:
PAMAS CMDM ohjelma
sopii työkaluksi ennaltaehkäisevään kunnossapitoon. Sen
avulla mitattujen hiukkasmäärien ja ISO 4406 puhtausluokkien
seuranta eri mittauspisteissä
käy kätevästi.

®

PAMAS CMDM ohjelma
on kehitetty välineeksi hydrauli- ja voiteluöljyjärjestelmien
puhtauden ja kunnossapidon
hallintaan. Ohjelma tallentaa
ja analysoi PAMAS S40 ja
PAMAS SBSS hiukkaslaskimien
mittaustulokset.

