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LUBExpert
Комплексне ультразвукове рішення для управління вашою програмою 

акустичного змащування та моніторингу стану обладнання.

Особливості LUBExpert

LUBExpert підказує нам коли змащувати ... і коли зупинятися.

Мастило зменшує тертя в підшипниках. Менше тертя - більша тривалість експлуатації. LUBExpert сповістиь 

вас, коли рівень тертя збільшиться, асистуватиме вам під час повторного змащення та не допустить 

надмірного або недостатнього змащування.

LUBExpert Dynamic з’єднує відповідальних за змащування з командою по моніторингу.

LUBExpert Dynamic забезпечує розширений аналіз стану підшипників. Під час змащення динамічні дані 

фіксуються у фоновому режимі та передаються  відповідальним за моніторинг стану обладнання, щоб 

допомогти оцінити стан підшипників в режимі реального часу.

Правильне 
Мастило

Запобігає змішуванню 

несумісних мастил

Правильний 
Результат

LUBExpert володіє інформацією 

про стан мастила та 

підшипника. Тепер і ви теж!

Правильне 
Обладнання

Інструкція на екрані скеровуватиме 

ваш технічний персонал до того 

обладнання, яке потрібно змастити

Правильна 
Кількість

Покінчіть із недозмащенням 

або надмірним змащенням раз і 

назавжди.

Правильні 
Проміжки

Орієнтуючись на дані LUBExpert, 

ви зможете найточніше визначити 

оптимальний інтервал для змащення

База підшипників

LUBExpert версія Dynamic

Ручний та керований 

режими

Робочі нарядиАвтоматизація

Список речей

Сповіщення

LUBExpert веде базу даних усього 

вашого обладнання, включаючи 

типи і розміри підшипників.

Можна вибирати між режимами 

«РУЧНИЙ» та «КЕРОВАНИЙ», щоб 

правильно змастити підшипники.

Робочий процес, притаманний 

LUBExpert, відновлює порядок та 

дисципліну в процесі змащування.

За допомогою версії “Dynamic” ви скоротите час збору даних, одночасно підвищуючи ефективність 

та покарщуючи комунікацію між тими, хто проводить змащування та тими, хто виконує моніторинг 

стану обладнання.

LUBExpert автоматично 

розраховує час стабілізації між 

вприскуваннями.

LUBExpert нагадуватиме вам 

підготвувати відповідні кількість 

і тип мастила та насос для 

змащування для виконання 

запланованих на день робіт.

LUBExpert використовує 

повідомлення для документування 

кожного рішення, прийнятого 

тим, хто виконує змащування. На 

приклад: “ризик безпеки”, “актив не 

працює”.

®

Змащуйте 

підшипники 

Правильно



Управляйте, прогнозуйте та аналізуйте свої дані ультразвуку.

Ultranalysis® Suite 3
• Створіть сотні баз даних та планів задач

• Контролюйте, які види мастила та в якій кількості 
використовуються

• Точна діагностика на основі 4 показників стану: RMS, 
макс. RMS, піковей RMS, крест-фактор

• Сортуйте дані за статусом: успішне/неуспішне 
змащування, надлишкове змащування, скорочений 
інтервал, підозра на несправність підшипників,…

Динамічні дані, зібрані 

LUBExpert, відображаються 

в програмі UAS3 в розрізі 

Часу і Частоти.

Ця допомагає економити 

час та вирішує проблему 

передачі данних між 

відділами.

Тепер відповідальні за 

змащення можуть збирати 

динамічні дані для відділу 

моніторингу.

Інформація про стан 

обладнання тепер 

доступна для всіх відділів.

Версія Dynamic повністю усуває інформаційний розрив між відповідальними за змащення та 

відділом моніторингу. Завдяки тому, що відповідальні за змащення праціники збирають та (за 

необхідності) контролюють динамічні дані, вони стають невід’ємним членами групи з моніторингу 

стану обладнання.

Під час виконання будь-яких завдань 
по змащуванню, версія Dynamic збирає 
аналітичні дані у фоновому режимі та 
передає дані про стан підшипників як 
тим, хто виконує змащування, так і тим, 
хто відповідальний за моніторинг стану 
обладнання.  Це вагомий плюс як для 
комунікації та ефективності, так і для 
загальної надійності.

Правильне 
мастило

Правильний 
підшипник

Правильні 
проміжки

Правильна кількість
Приавильні 
наслідки

Вирішення проблеми комунікації між відділами



Технічні характеристики LUBExpert

Що входить в комплект:

Вимірювання температури

Діапазон вимірювання від - 70 до + 380 °C 

Точність (0 to 50°C ) ± 0.5 °C 

Поле зору (загасання 

50%)
10°

Збирач даних

Об’єм пам’яті
Понад 10 000 даних для більш ніж 

10 000 точок вимірювань

Механічні характеристики

Екран
Графічний РК -дисплей з 

підсвічуванням (128 x 64)

Корпус
Екструдований алюміній, 

протиударні гумові накладки

Розміри 226 x 90 x 40 мм

Вага 830 г

Робоча температура 

та температура 

зберігання

від - 15 °C до + 60 °C 

Рівень захисту IP 40

Живлення

Акумулятор Акумуляторна батарея NiMH.

Номінальна ємність 4.4 Ач

Автономний режим до 8 годин

Час зарядки 6 годин

Зарядний пристрій 110-230 VAC, 50/60 Hz

Навушники  

Рейтинг зниження 

шуму
25 дБ

Загальні

Зовнішній датчик
Контактний датчик 

LUBEsense1 

Вбудований датчик Інфрачервоний температури

Сумісність програмного 

забезпечення

Ultranalysis Suite 2

Ultranalysis Suite 3

Система 

Операційна система Linux

CPU ARM9

Об’єм пам’яті 256 Mb

Оброка сигналу

Динамічний діапазон 109 дБ

Роздільна здатність 16 біт

Частота дискретизації 256 кГц

Час відповіді <10 мс

Ультразвукові заміри

Діапазон вимірювання -15 to 120 dBμV

Роздільна здатність 0.1 dBμV

Співвідношен. сигнал/шум -6 дБ

Пропускна здатність 36.1 to 40.4 кГц

Індикатори стану
RMS, макс. RMS, пікове RMS, 

крест-фактор

Частота дискретизації 

гетеродина

8000 семплів/сек (версія 

Dynamic)

• Аналізатор LUBExpert

• Універсальний зарядний пристрій

• Програмне забезпечення Ultranal-

ysis Suite 3 (UAS3) Master

• Навушники, гарнітура

• Ремінь на плече та шкіряний 

холдер

• USB-кабель

• USB-накопичувач

• Кейс для транспортування

• Контактний датчик LUBEsense1 

з кабелем та магнітною лапою

• Адаптор

• Підставка для пістолета для 

змащування

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з   тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93

04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б  тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10

69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8   тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03

65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140  тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32

61177, Харків, вул. Залютинська, 10   тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79

21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405 тел./факс: (0432) 68-79-81

25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303   тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88

58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33  тел./факс: (0372) 55-94-13

33009, Рівне, вул. Млинівська, 3а  тел./факс: (0362) 682-682

www.galp.com.ua


