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Monitorizarea stării lanțului pentru 
întreținerea predictivă 

Detectați uzura, 
acționați la timp.

Beneficiile dumneavoastră cu monitorizarea 
stării lanțului

– O mai bună gestionare a întreținerii prin   
 planificare în timp util

– Calitate mai mare a producției prin intermediul  
 unei notificării atunci când sunt depășite toleranțele

– Timpi de așteptare mai scurți: Risc redus de  
 întreruperi și de întreținere neplanificată

– Productivitate mai mare, dacă se pot evita opririle  
 în producție

– Fiabilitate ridicată a livrării și satisfacție a  
 clienților fără întreruperi ale producției și lanțului de  
 aprovizionare

– Întreținere predictivă: detectarea din timp a uzurii  
 lanțului

F020000202 / Ediție 01.21
Editor și drepturi de autor:
Klüber Lubrication România
Nicolaus Olahus, 5, 550370, Sibiu
 

Urmăriți-vă constant lanțurile – 
creșteți-vă productivitatea

Doriți mai multe informații despre utilizarea monitorizării 
stării lanțului și alte soluții digitale pentru o mai mare 
eficiență în producția dvs.? Atunci vă rugăm să discutați cu 
experții noștri!

https://www.klueber.com/ro/ro/produse-si-servicii/solutii-
digitale/

Lanțuri: legături sensibile
in producție
Aproape nici un sistem de producție nu reușește să se 
descurce fără lanțuri - acestea acționează utilaje, transportă 
componente sau controlează unelte, adesea în regim de 
funcționare continuă și în condiții dificile. În acest sens, starea 
lor are un impact enorm asupra productivității: Uzura sau 
alungirea lanțurilor duc la o pierdere de precizie și la o calitate 
redusă a producției. Rezultatul este întreținerea neplanificată. 
În cel mai rău caz, lanțul se rupe, având drept consecință o 
oprire a instalației. Ambele înseamnă costuri suplimentare - 
acest lucru trebuie prevenit din timp.

Ilustrație care prezintă un lanț fără sarcină (1) și un lanț sub sarcină (2). 
Pivoții se sprijină pe bucșe.
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Monitorizarea continuă previne timpii morți

Sistemul monitorizează lanțurile chiar și acolo unde 
acestea nu pot fi accesate. Prin urmare, expertiza Klüber 
Lubrication în domeniul lubrifianților speciali, soluțiile 
digitale pentru gestionarea lubrifianților și know-how-ul în 
proiectarea lanțurilor, construcția de mașini și tehnologia 
senzorilor de la iwis se completează reciproc la perfecție. 
Sistemul de monitorizare a stării lanțurilor informează 
operatorii de instalații și managerii de întreținere cu privire 
la starea lanțurilor lor și oferă avertismente cu privire la 
evenimente critice sau la atingerea valorilor de prag. Acest 
lucru înseamnă că lucrările de întreținere pot fi planificate 
în timp util, iar timpii de oprire pot fi reduși în mod eficient.

Integrare perfectă în EfficiencyManager

Soluția de monitorizare a stării lanțurilor, gata de 
utilizare, supraveghează lanțurile cu ajutorul unor senzori 
inteligenți. Aceasta permite evaluarea datelor direct în 
EfficiencyManager, soluția software pentru măsuri de 
întreținere de la Klüber Lubrication. Acolo sunt definite 
reguli și valori de prag care sunt utilizate de soluție pentru a 
declanșa notificări privind starea lanțurilor.

Senzor Portal Cloud Vizualizare

Monitorizarea stării lanțului - 
soluția completă pentru mai mult control și productivitate

Cum funcționează sistemul de monitorizare

Vizualizări și notificări
Senzorul pentru sistemul de monitorizare a stării 
lanțului este montat direct pe lanț. Într-o carcasă robustă 
cu protecție IP67, acesta monitorizează, printre altele, 
alungirea lanțului complet și a verigilor individuale, precum 
și temperatura, viteza lanțului și vibrațiile acestuia pe senzor. 
Toți acești factori permit să se tragă concluzii cu privire la 
starea lanțului.

Evaluare în cloud
Informațiile provenite de la 
până la patru senzori de lanț 
sunt colectate, criptate și 
transferate în formă anonimă 
către o soluție cloud, unde 
datele sunt analizate și 
interpretate.

Vizualizări și notificări
Informațiile privind starea lanțurilor sunt afișate și 
vizualizate în direct în Efficiency Manager. Utilizatorii pot 
defini aici valorile de prag pentru notificări și le pot utiliza 
ca bază pentru planificarea corespunzătoare a măsurilor 
de întreținere. De asemenea, acesta le oferă acces la 
valorile istorice măsurate. Prin compararea acestora cu 
datele reale, modificările în starea lanțului pot fi detectate 
cât mai devreme posibil.
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