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Takket være en løsning til kontinuerlig digital overvågning har Elite hjulpet et vand- og elforsyningsselskab med at undgå dyre
udskiftninger af lejede køleenheder samt deraf følgende lønomkostninger, bøder og gebyrer.
Et topmoderne kølevandsanlæg i Midtvesten i USA ønskede kontinuerlig, dyb og handlingsrettet diagnostik og varsling. Anlægget,
der hører under det regionale vand- og belysningsvæsen, var forpligtet til nul nedetid. Vand- og belysningsvæsnet investerede
i en vedligeholdelsesaftale med en førende OEM-producent af køleenheder. Elite Lubrication Specialities leverede løsningen til
kontinuerlig digital overvågning – teknologien bag Grundfos Machine Health.
Ved hjælp af disse diagnosticeringsværktøjer opdagede teamet fra Elite Lubrication Specialties straks en kritisk radial ubalance i
en køleenhed. Efter at teamet havde advaret vand- og belysningsvæsnet, inspicerede servicevirksomheden sin egen datakilde –
køleenhedens kontrolpanel – og erklærede sig uenig i resultaterne fra den løbende digitale overvågning.
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Situationen
Elite Lubrication Specialties anvendte
en løsning til kontinuerlig digital
overvågning til at afsløre et alvorligt
problem med radial ubalance i en
køleenhed på et kritisk vandanlæg.

Resultatet
Varslingen gjorde det muligt for
de driftsansvarlige at reducere
belastningen på den problemramte
køleenhed, indtil den kunne blive
repareret, hvilket resulterede i
enorme
besparelser.
Due to the criticality of the plant, Elite Lubrication and the board contracted
a third-party
vibration

analysis company to conduct an independent analysis. The company determined that Augury was
correct in diagnosing the severe fault, and that the service company had missed the diagnosis.
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was executed.

Takket være indsigten og varslingerne fra den digitale overvågning var de driftsansvarlige i stand til at afhjælpe situationen. De
ændrede køleenhedernes rotation i perioder med lavt forbrug for at reducere belastningen på den problemramte køleenhed, indtil
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cogeneration power plant (a 100 MW facility).

MACHINE HEALTH DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIK AF OG TRENDGRAFER FOR MASKINERS TILSTAND
AND TREND
GRAPHS

Augury’s advanced vibration analyst platform
Den avancerede platform til vibrationsanalyse

Machine health trend showing actionable
diagnostic der
alert
Trendgrafer over maskintilstand,
viser diagnostiske advarsler,
som vedligeholdelsesteamet kan handle ud fra
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I dag anvendes det samme digitale overvågningssystem, som også ligger til grund for Grundfos Machine Health, i både
kølevandsværket og det nærliggende kraftvarmeværk på 100 MW.

