
CONDITION MONITORING  
TOOLKIT

Monitorujte stroje a výrobní procesy, zobrazujte a vyhodnocujte stavy a události

CONDITION MONITORING TOOLKIT  
systém (dále jen CMTK ) představuje nové 
a snadno implementovatelné řešení s 
vynikajícím poměrem nákladů a přínosů 
(cena / výkon). S flexibilním CMTK systémem 
rychleji získáte přesnější informace o stavu 
Vašeho stroje a systému, a to díky možnosti 
detekovat odchylky a problémy již v 
počáteční fázi. Všechny komponenty se 
k sobě navzájem perfektně hodí. 

 

 

Představte si, že již v počáteční fázi 
víte, které stroje nebo komponenty ve 
Vašem závodě mohou dřív či později 
způsobit problémy. Ano, je to možné, 
nicméně, mnoho výroben (výrobních 
provozů) stále nemá technické 
podmínky/zázemí pro monitorování 
stavu, ačkoliv to může zabránit 
neplánovaným prostojům a zbytečným 
nákladům. Až doposud modernizování 
výroben (výrobních provozů) často selhalo 
kvůli vysokým požadavkům a souvisejícím 
nákladům pro neustálé monitorování 
příslušných strojů a procesních parametrů.

 
 

 

 
 

 

Funkce/výhody

Jednotné řešení pro modernizaci 
monitorování výrobních procesů 

 

Vysoká flexibilita díky možnosti připojení 
až čtyř libovolných IO-Link senzorů 

 

Uvedení do provozu Plug-and-play 
a vizualizace dat

Varovná hlášení v případě překročení 
nastavených limitů

Soběstačný systém s datovým 
úložištěm - nezávislý na cloudu 
a ovládání stroje

 

Vzdálené monitorování z jakéhokoli místa 
díky síťové integraci
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Popis Základní jednotka a software

Senzory, připojovací a síťové kabely a napájecí zdroje lze individuálně objednávat na www.balluff.cz

Software Tento software umožňuje na místě automaticky zobrazovat a vyhodnocovat shromážděná data. 
V tomto procesu se řídicí panel automaticky vytvoří a nakonfiguruje podle připojených 
senzorů - úspora času a úsilí při uvádění systému do provozu. Webový software umožňuje zobrazit 
data z různých koncových zařízeních, takže informace jsou rychle a snadno dostupné. 
Hraniční hodnoty a analýzy trendů lze snadno a rychle nakonfigurovat. Taktéž je možné nastavit 
automatické monitorování těchto měřených hodnot a upozornění lze zasílat e-mailem. Získaná data 
lze použít například k včasné detekci odchylek, časování oprav a optimalizaci servisních intervalů. 

Data lze samozřejmě ukládat a archivovat pro pozdější analýzy.

  
 

 
 

 
 

 

Základní (BASE) jednotka BASE jednotka je srdcem CMTK do které  jsou  přímo připojeny IO-Link senzory.
Současně je jednotka  připojena k datovým sítím a systémům, kde jsou  data ze senzorů 
dále zpracovávána. BASE jednotka nevyžaduje připojení k řídicímu systému stroje. 
To znamená, že stávající struktury a procesy zůstávají nedotčené a nedochází k žádnému 
nežádoucímu ovlivnění sbíraných dat a ani řídícího procesu stroje. Připojení k internetu 
nebo cloudu není v každodenním provozu potřeba. To znamená, že neexistuje riziko, že se data 
dostanou do rukou třetích stran nebo že vzniknou neplánované výdaje.

 
 

 

Senzory Systém zaujme vysokou flexibilitou při výběru senzoru. Všechny IO-Link senzory dostupné na trhu 
lze použít se systémem CMTK. Možnosti použití CMTK jsou tedy prakticky neomezené. Ideální 
jsou senzory, které se snadno integrují, ovládají a dokáží současně měřit několik měnících 
se veličin a rychle a snadno sdělují získaná data.

 
 

 
Například:

Snímače určené k měření vibrací a teploty pro monitorování motorů a pohonů
Snímače určení k měření tlaku a průtoku pro monitorování čerpadel a kompresorů
Senzory měření teploty a/nebo vlhkosti pro monitorování rozvaděčů
Kapacitní senzory nebo ultrazvukové senzory pro detekci úrovně naplnění

CMTK – snadný/jednoduchý, flexibilní, efektivní
CMTK tvoří tři komponenty: 
software, základní jednotka 
a až čtyři libovolné IO-Link senzory

 
 

 

Příklady použití

Systém monitorování stavu a kondice je vhodný pro většinu nejrůznějších  zařízení a výrobních procesů.
Kontaktujte nás a využijte našich zkušeností v oblasti senzorové techniky, průmyslových sítí a IO-Link.

 


