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systemy
zabezpieczeń Meggitt

MEGGITT w polscE

AMC VIBRO jest dystrybutorem szwajcarskiej firmy Meggitt, producenta serii produktów 

Meggitt Vibro-Meter® z obszaru wibrodiagnostyki, przeznaczonych dla zabezpieczenia 

pracy maszyn rotacyjnych, w tym między innymi turbin gazowych, parowych oraz wodnych. 

Rozwiązania Meggitt pomagają w utrzymaniu maszyn, by pracowały one bezpiecznie, wydajnie 

i niezawodnie. ponad 60-letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu kompletnych 

systemów diagnostycznych sprawia, że rozwiązaniom Meggitt ufają największe światowe 

firmy w branży.

VM600 - opIs I cEcHY

system VM600 zapewnia zabezpieczenie oraz monitoring stanu maszyn dzięki połączeniu 

w w jednej, standardowej obudowie o rozmiarze 19”, 6U kart zabezpieczeń i monitoringu 

zbierających sygnały dynamiczne od czujników zbliżeniowych, akcelerometrów, czujników 

prędkości drgań, ciśnienia dynamicznego oraz oblodzenia. 

VM600 To

•	 cyfrowy, modułowy oraz skalowalny system

•	 zabezpieczenie oraz monitoring w jednej obudowie

•	 analiza m.in. wibracji, przemieszczeń, wydłużeń, prędkości, ciśnienia dynamicznego spalin, 
ciśnienia oleju

•	 optymalizacja pracy maszyn, co przekłada się na realne oszczędności

•	 możliwość dopasowania systemu do wymagań sIl 1

http://amcvibro.pl/produkt/vm600/
http://amcvibro.pl/produkt/vm600/
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system
VibroSmart®

VIBRosMART® - cEcHY

•	 rozproszony system zabezpieczeń i monitoringu maszyn

•	 dla zakładów, gdzie maszyny ulokowane są w znacznych odległościach od siebie

•	 stosowany zarówno dla kluczowych elementów instalacji, np. turbin, ale także dla 
urządzeń pomocniczych jak wentylatory, silniki elektryczne, pompy, itp.

•	 zmniejsza zapotrzebowanie dla drogiego okablowania

•	 może funkcjonować w ekstremalnych warunkach, posiada certyfikaty ATEX i inne

http://amcvibro.pl/produkt/vibrosmart/
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system 
VibroSight®

VIBRosIGHT® - cEcHY

•	 integralny z systemem VM600 oraz Vibrosmart®

•	 modułowy, prosty w obsłudze interfejs

•	 możliwość rozbudowy o dodatkowe kanały

•	 we współpracy z kartami XMx16 / XIo16T umożliwia zaawansowane analizy diagnostyczne

•	 przechowuje dane historyczne

•	 kontroluje wartości graniczne oraz pozwala na rejestrowanie zdarzeń

•	 umożliwia wizualizację danych zarówno online, jak i offline

SEBASTIAN GLEŃ
inżynier sprzedaży

+48 784 052 925
sglen@amcvibro.pl

www.amcvibro.pl
www.meggittsensing.com

DowIEDZ sIĘ wIĘcEJ  

o pRoDUKTAcH MEGGITT

http://amcvibro.pl/produkt/vibrosight/
http://amcvibro.pl/
http://meggittsensing.com/
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