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Пильний нагляд 24/7 за 

вашим найважливішим 

обладнанням

•  Ультразвук

•  Вібрація

•  Температура

•  Тахометр

•  Інші параметри

BE



Моніторинг стану обладнання в режимі 

онлайн поєднує універсальність 

ультразвуку з аналітикою вібрації.

Основні характеристики Vigilant:

• 8 каналів для ультразвуку та вібрації - в будь-якій 
комбінації

• 4 додаткові канали (температура / швидкість 
обертання / інші параметри)

• Вбудоване програмне забезпечення для управління 
даними

• Тенденції / Спектр / Форма хвилі / Водоспад
• Відкритий протокол зв’язку
• Статичні та динамічні дані

Налаштуйте Vigilant на будь-яке 
критичноважливе обладнання

Vigilant - це гнучкий модуль збору даних. Підключіть будь-
яку комбінацію з восьми датчиків - ультразвукових чи 
вібрації - та отримуйте постійний зворотний зв’язок від 
вашого обладнання.

Додаткові входи для відслідковування температури, 
швидкості обертання та тиску створюють 
універсальне рішення для моніторингу стану 
критичноважливого обладнання.

Для роботи з датчиками 
CONMONSense

VIGILANT приймає дані від загальнодоступних 
датчиків, в т.ч. датчиків CONMONSense 
від SDT, призначених для забезпечення 
стабільності роботи у будь-якому 
промисловому середовищі.

Рішення для моніторингу стану обладнання під ключ. Поєднує в собі універсальність 
ультразвуку, аналітичні можливості вібрації, стандартні протоколи зв’язку та вбудоване 

програмне забезпечення для аналізу данних та прогнозування.



Вбудоване програмне забезпечення для управління даними

Застосування

Кожен модуль VIGILANT постачається з вбудованим 
програмним забезпеченням для управління 
даними. Відкритий зв’язок надає відповідальним 
за моніторинг стану обладнання доступ до данних 
в режимі реального часу. Все, що потрібно - це IP-
адреса та підключення до Інтернету. За допомогою 
підключення через веб-браузер користувач може як 
налаштувати, так і отримати доступ до всіх даних, 
що збираються модулем - в тому числі до усіх типів 
графіків, необхідних для їх візуалізації та аналізу 
(тенденції, спектр, форма хвилі, таблиці параметрів 
тощо). Модуль також має достатній об’єм пам’яті 
для зберігання даних - що дозволяє проводити 
моніторингу протягом тривалого періоду часу.

VIGILANT збирає як статичні, так і динамічні данні ультразвуку. Це надає можливість робити 

довгострокові прогнози, аналіз та діагностувати порушення на найбільш ранньому етапі.

Інформаційні панелі, які можна налаштувати під себе, включають віджети для статичних тенденцій, 
графіки динамічних форм хвиль часу, а також спектральний аналіз. Слідкуйте за станом будь-якого 
обладнання віддалено, користуючись безпекою та зручністю улюбленого веб-браузера.

Рекомендуємо застосовувати VIGILANT, налаштований 
на аналіз ультразвуку, для моніторингу:

• Раннього виявлення несправностей підшипників 
кочення (особливо тих, що працюють на низьких 
швидкостях);

• Стану муфтових з’єднань на критично важливому 
обладнанні в місцях з обмеженим доступом;

• Моніторингу обладнання, доступ під час роботи 
до якого обмежений -  таких як робототехніка або 
верстати з ЧПУ;

• Стану змащення підшипників кочення;

• Клапанів, які є критично важливими для процесу;

• Виявлення часткових розрядів в електричному 
обладнанні - такому як панелі MCC та розподільні 
шафи;

• Виявлення тертя або ударних навантажень в 
застосуваннях з лінійним рухом;

• Турбулентність, спричинена кавітацією, дозволяє 
використовувати VIGILANT для моніторингу 
насосів та клапанів, а також для гідроциклонів, що 
використовуються в гірничій галузі.

Змащення Механіка Електричне 
обладнання

Ультразвук

8 динамічних / статичних

Вібрація

Веб-браузер

Стільниковий зв'язок

Modbus TCP
OPC

Ethernet

WIFI

Температура
Швидкість 
обертання
Процес

Струм двигуна

Аналіз мастила

Вловлювачі 
конденсату

Клапани



Доступні дві версії блоку

Технічна специфікація

Ваш сертифікований партнер SDT

Vigilant Mini Vigilant Vigilant Mini - це компактна система 
з невеликими розмірами, що 
зберігає при цьому велику кількість 
динамічних високошвидкісних входів:

• 8 високошвидкісних (динамічних) 
багатофункціональних аналогових 
входів.

• Джерело живлення ICP доступне 
на всіх динамічних входах

• Зв’язок Ethernet TCP/IP
• Живлення від 24 В пост. струму
• Додатковий роз’єм для модулів 

розширення.

Ця версія всього на 4 см довша 
за Vigilant Mini, пропонує ті ж 8 
високошвидкісних динамічних входів 
плюс чотири додаткових статичних 
входи:

• 8 високошвидкісних (динамічних) 
багатофункціональних аналогових 
входів.

• Джерело живлення ICP доступне 
на всіх динамічних входах

• Зв’язок Ethernet TCP/IP
• Живлення від 24 В пост. струму
• 4 допоміжні входи для тахометрів і 

повільних сигналів

Загальні характеристики

Функція
Пристрій постійного збору 

даних
Кількість основних 

динамічних входів

8 каналів (ультразвук та 

вібрація)

Додаткові входи для 

статичних данних

4 канали (8 додаткових каналів 

(4 статичних і 4 релейних) 

за допомогою додаткового 

модуля)

USB-порти 1 хост

Індикатор аналогових 

каналів

12 світлодіодних (Червоний/

Зелений)

Блок живлення 20-26 В, 24 В - номінал

Споживання енергії менше 12 Вт

Характеристики програмного забезпечення

Операційна система

Виділений додаток для веб 

-сервера (локальний або 

хмарний)

CPU
ARM Cortex™-A9 Quad Core 

(NVIDIA® Tegra™ 3)

Об’єм пам’яті 4 Гб

Мережевий інтерфейс

IEEE1588 Ethernet 10/100 

(WIFI/Cellular - за допомогою 

додаткового модуля)

Зв’язок MODBUS TCP & OPC UA

Характеристики блоку

Монтаж

Стандартна 35-мм DIN -рейка 

(опціонально - варіант plug 

& play для легкого монтажу-

демонтажу)

Розмір 119x95x27 мм

Вага 0,42 Кг

Діапазон робочих 

температур

від - 30 C° до + 44,5 C°, без 

конденсації

Вологість 95% 

Отримання сигналу

Головні входи

Частота дискретизації від 512 Гц до 51200 Гц

Постійний струм ± 24 В

Діапазон змінного струму 24 В

Живлення датчиків 5,5 мА @20 В

Роздільна здатність АЦП 16 біт

Режими налаштування 

входу

Динамічний, статичний, цифровий, 

послідовність імпульсів

Гармонічні спотворення -70 дБ

Точність 1 %

Динамічний діапазон 110 дБ

Посилення від 1 дo 128

Типи точок Динамічний, статичний, тахометр

Додаткові входи

Частота дискретизації До 200 Гц

Постійний струм ± 24 В

Роздільна здатність АЦП 16 біт

Вихідна потужність +24 В

Режими налаштування 

входу

Cтатичний, цифровий, послідовність 

імпульсів (лише А1 та А2)

Точність 1%

Посилення від 1 до 32

Типи точок Статичний, тахометр

Обробка сигналу

Спектральні лінії До 12800

Дискретизація сигналів 

у часі
128 - 262,016

Тип віконного 

перетворення Фур’є

Ханна, Хаммінга, Блекмена, 

Прямокутний

Режими обробки
Форма хвилі, Спектр та Форма хвилі, 

Демодуляція, Довга форма хвилі

Доступні фільтри Баттерворта, Бесселя, Чебишева

Гарантія

Пожиттєва гарантія Детальніше на www.sdtultrasound.com

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


