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Grundfos Machine Health

HÁ FALHAS GRAVES QUE
PODEM NÃO SER VISÍVEIS
 descoberta de falhas das máquinas permite uma poupança de
A
210k € em custos por substituição
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Em parceria com

CLOUD SERVICES

Graças a uma solução de monitorização digital contínua, a Elite ajudou uma instalação elétrica e de água a evitar a dispendiosa
substituição de refrigeradores de aluguer, em conjunto com os custos de mão-de-obra, multas e taxas associados.
Uma instalação de água fria de última geração na região centro-oeste dos EUA pretendia um nível contínuo de alertas e
diagnósticos profundamente úteis. A central, gerida pela administração regional da água e luz, estava comprometida a não permitir
qualquer tempo de paragem. A administração investiu num acordo de serviço de manutenção de um refrigerador OEM líder. A Elite
Lubrication Specialities forneceu a solução de monitorização digital contínua – a tecnologia por trás do Grundfos Machine Health.
Ao utilizar estes diagnósticos, a equipa da Elite Lubrication Specialties descobriu imediatamente um problema de desequilíbrio
radial grave num refrigerador. Após alertar a administração, o contratante de serviço da administração inspecionou a sua própria
fonte de dados – o painel de controlo do refrigerador – e não concordou com as conclusões da monitorização digital contínua.

210K €

EVITADOS EM CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO

A situação
A Elite Lubrication Specialties utilizou
uma solução de monitorização digital
contínua para descobrir um problema
de desequilíbrio radial grave num
refrigerador de uma instalação de
água importante.
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O resultado
A notificação antecipada permitiu que
os operadores da central reduzissem a
carga no refrigerador com o problema
até poder ser reparado, o que resultou
emagrandes
poupanças.
Due to the criticality of the plant, Elite Lubrication and the board contracted
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.

Graças às análises de monitorização digital e às notificações antecipadas, os operadores da central conseguiram resolver a situação.
Mudaram a forma como os refrigeradores funcionavam nos períodos de menor necessidade para reduzir a carga no refrigerador
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cogeneration power plant (a 100 MW facility).

MACHINE HEALTH DIAGNOSTICS
GRÁFICOS DE TENDÊNCIA E DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO DAS MÁQUINAS
AND TREND
GRAPHS

Augury’s advanced vibration analyst platform
A plataforma de análise de vibrações avançada

Machine health trend showing actionable
diagnostic
alertcom a indicação de alertas
Tendência da condição
das máquinas
de diagnóstico úteis
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Atualmente, é utilizado o mesmo sistema de monitorização digital por trás do Grundfos Machine Health na central de água fria e
na central elétrica de cogeração de 100 MW adjacente.

