
SKF introducerar IMx-8 på den svenska marknaden - en ny enhet
för tillståndskontroll
Göteborg, 2017-05-02: SKF lanserar en ny kompakt och lättanvänd enhet för tillståndskontroll på den svenska marknaden inom det populära
IMx-sortimentet. Den nya 8-kanalsversionen är framtagen för att vara mångsidig och passa alla typer av industrier. IMx-8 har utvecklats för att
även uppfylla de krävande branschkrav som finns inom vindkraft och marin industri.

Den nya enheten är tillverkad i ett mer kompakt utförande jämfört med befintliga 16-respektive 32-kanalsvarianterna inom IMx-sortimentet. Det
gör att enheten upptar mindre utrymme och kan monteras nära den utrustning som ska övervakas, som t.ex. små styrpropellrar på fartyg eller
direktdrivna vindturbiner.

IMx-8 är enkel att installera eftersom det går att hantera strömförsörjning och kommunikation över Ethernet. Gränssnittet i IMx-8 är app-
baserat samt enkelt och lättöverskådligt för användaren.

Det förbättrade internminnet i IMx-8 (4 GB jämfört med 8 MB i tidigare modeller) är en fördel i applikationer där det är långt mellan
underhållsintervallen och det krävs fjärrövervakning för att kontrollera avvikelser. Den ökade minneskapaciteten gör det möjligt att spara en
stor mängd data, vilket underlättar analys efter en kritisk händelse i utrustningen.

Johan Wiksfors, chef för Condition Monitoring Services and Solutions på SKF i Sverige, menar att IMx-8 fyller en efterfrågad lucka på
marknaden.

-       Många maskiner inom industrin klarar sig med ett mindre system än ett 16-kanalssystem som erbjuds i våra befintliga Multilog IMx-
lösningar. Detta blir ett intressant komplement till våra befintliga kunder men även en ny möjlighet för de kunder som vill ta ett första steg inom
tillståndsövervakning av sin maskinutrustning. IMx-8 är ett mångsidigt och lättanvänt alternativ i ett kompakt format.

För ytterligare information, kontakta:
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