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Tervszerű megelőző karbantartás 
Interaktív útmutatónkból megtudhatja, milyen lépések szükségesek  
a nem tervezett állásidő csökkentéséhez.
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A nyomás 
csökkentése
A légnyomás csökkentése energiát - 
és így költséget - takaríthat meg,  
és meghosszabbíthatja az alkatrészek 
élettartamát. Szereljen fel további 
nyomásszabályozókat, hogy lehetővé 
tegye a gépen belüli beállítást az 
optimális teljesítmény érdekében.

Szivárgások  
a levegőellátásban
A pneumatikus rendszerekben fellépő 
légszivárgások a rendszer 
energiaköltségének 20%-át tehetik ki, 
és előre nem látható meghibásodásokat 
okozhatnak. Rendszeresen ellenőrizze 
a légszivárgásokat szivárgásérzékelő 
spray-vel, és javítsa ki az összes 
észlelt szivárgást.

Ultrahangos 
szivárgásérzékelés
Keresse meg a légszivárgásokat 
ultrahang segítségével.  
Az ultrahangos készülékek olyan 
nyomás nélküli vagy alacsony 
nyomású rendszerekben is 
működnek, ahol nehezebben 
található meg a szivárgás.

Pneumatikai 
levegőminőség 
A rossz minőségű, szennyezett  
vagy nem kellően kenőolajozott 
levegő drasztikusan csökkentheti  
a pneumatikus működtetők élettartamát. 
Szűrje meg és kenje megfelelően  
a légtechnikai rendszereket  
az alkatrészek élettartamának 
maximalizálása érdekében.

Fluidtechnikai intézkedések 
A pneumatikai és hidraulikai rendszerek gyakori problémáinak megelőzése és előrejelzése.
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Az érzékelők idővel 
tönkremennek?
Térjen át IO-Link-es érzékelőkre!  
Ezek tájékoztatást adnak az 
alapvető állapotukról, és jelentést 
küldenek, ha karbantartásra van 
szükség.

Mennyire pontos  
az áramkör?
Az olyan alkatrészek, mint  
az érzékelők, a szelepek, sőt  
a PLC I/O-k elhasználódása  
miatt az áramköri folyamatok  
idővel eltérhetnek az optimálisan  
beállított paraméterektől.  
Tippünk: Rendszeresen ellenőrizzen 
multifunkciós kalibrátorral!

Mi zajlik  
a kulisszák mögött?
Az IIoT kényelmes, mobil vagy  
távoli hozzáférést biztosíthat  
az eszközökhöz vagy az adatokhoz 
megbízható és biztonságos 
módon, segítve Önt a gyorsabb 
döntéshozatalban. Kezdetként 
tekintse meg ipari számítógépeink 
kínálatát.

Terhelési 
egyensúlyhiány?
Előbb-utóbb az elektromos 
problémák meghibásodást 
okozhatnak. Érzékelje időben  
az eltéréseket hőkamera 
segítségével, és avatkozzon  
be akkor, amikor az szükséges.

Elektromos előrejelző tevékenységek
Vegye kézbe az irányítást! Kísérje figyelemmel a berendezések teljesítményét,  
és jelezze előre, mikor kell beavatkoznia.

https://hu.rs-online.com/web/c/teszteles-es-meres/homerseklet-teszteles-es-meres/hokamerak/
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https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/ipari-szamitogepek-es-kiegeszito/
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https://hu.rs-online.com/web/c/teszteles-es-meres/elektromos-teszteles-es-meres/multifunkcios-kalibratorok/
https://hu.rs-online.com/web/c/teszteles-es-meres/elektromos-teszteles-es-meres/multifunkcios-kalibratorok/
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Hibás relék vagy 
érintkezők
Az érintkezők idővel tönkremennek, 
és a tekercsek is meghibásodhatnak. 
Ha teheti váltson a nagy 
megbízhatóságú szilárdtest-relékre.

Agresszív  
környezet?
A panelnél vagy a csatlakozódobozban  
a nedvesség behatolása könnyen 
meghibásodást okozhat. Azért, hogy  
ezt elkerülhesse, váltson magasabb  
IP-értékű burkolatokra.

A tápegység 
feszültségének leesése
Az elöregedő vagy rossz állapotú 
tápegységek feszültségesést 
okozhatnak, ami a berendezés 
meghibásodásához vezethet.  
Cserélje le a tápegységet egy 
nagyobb megbízhatóságú változatra.

Kapcsolók, 
nyomógombok 
meghibásodása
A kapcsolók és nyomógombok 
meghibásodását okozhatják környezeti  
tényezők vagy az elhasználódás. 
Cserélje le ezeket magasabb IP-verziókra, 
vagy olyanokra, amelyek sokkal több 
ciklusra képesek.

Elektromos megelőző intézkedések
 Tegyen intézkedéseket a gyakori elektromos problémák újbóli előfordulásának megelőzésére.

https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok-es-kiegeszito/ipari-nyomogombok-jelzolampak-es-vezerloallomasok/
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https://hu.rs-online.com/web/c/tapegyseg-es-transzformatorok-es-kiegeszito/tapegysegek-es-kiegeszito/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/
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Rezgéselemzés
A rezgésmérőkkel megismételhető, 
súlyossági skálára rendezett 
méréseket végezhet a csapágyak 
állapotáról, mielőtt azok 
meghibásodnának.

Hőmérséklet-
változások
A forgó alkatrészek kopása miatti 
állásidő hőmérséklet-szabályozással 
csökkenthető.

A forró pontokra 
irányuló tesztelés
Hőkamera alkalmazásával 
megállapítható a kopásra hajlamos 
területek állapota, így szükség 
esetén beavatkozhat.

Csapágyazás elemzése
A csapágyak meghibásodása 
előre jelezhető az állapotalapú 
rezgésmegfigyeléssel, amely a  
csapágyak állapotát és megbízhatóságát 
figyeli. A karbantartásra akkor kerül 
sor, amikor a teljesítménycsökkenés 
vagy a közelgő meghibásodás jelei 
jelentkeznek.

Mechanikai előrejelző tevékenységek
Elemezze a rendszerét, hogy megjósolja, mikor fordulhat elő meghibásodás,  
így még mindezek előtt intézkedhet.

https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/erzekelok/rezgeserzekelok/
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Laza szíjak
A laza vagy rosszul megfeszített 
meghajtó- vagy vezérműszíjak idő 
előtti meghibásodást okozhatnak. 
Ellenőrizze a feszességet digitális 
akusztikus feszességvizsgálóval!

A szállítóberendezés 
helytelen beállítása
A rosszul beállított hajtószíjak vagy 
szíjtárcsák jelentősen hozzájárulhatnak 
a zajhoz, a rezgéshez és a kopáshoz, 
ami a csapágyak idő előtti 
meghibásodásához és a gép költséges 
állásidejéhez vezethet. Kerülje el ezt 
egy lézervezérlésű szíjbeállító eszköz 
használatával.

Túl sok rezgés
A rezgés felgyorsíthatja a kopást 
és meghibásodásokat okozhat; 
a rezgésgátló szerelvények 
felszerelése segíthet a rezgések 
csillapításában, növelve  
a működési időt.

Gyenge kenés
A megfelelő kenőanyag és a bevált 
gyakorlat szerinti kenési ütemterv 
segítségével növelheti a mechanikus 
forgó berendezések élettartamát.

Mechanikai megelőző intézkedések
A mechanikai kopásból vagy váratlan meghibásodásból  
eredő állásidő megelőzése vagy csökkentése.

https://hu.rs-online.com/web/c/epulettisztitas-es-karbantartas/zsirok-olajok-es-kenoanyagok/
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Termékek több mint 2 500 vezető gyártótól

Ingyenes házhozszállítás  
nettó 15 000 Ft feletti rendelés esetén

Széles termékkínálat egy helyen

Kalibrált termékek

Több mint 32 országban vagyunk jelen.  
Ismerjen meg minket a hu.rs-online.com oldalon!

Nyomonkövethető szállítás

Miért pont az RS?

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48 
02-672 Varsó, Lengyelország
Tel: 06 1 580 2262
info@rscomponents.hu
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