
 

 

 

VIBER X5™ 

  

VIBER X5™ reprezintă cea mai evoluată versiune a popularului Easy Viber™, 
care combină performanţele deosebite ale procesorului DSP Texas Instrument 
cu facilităţile oferite de către acesta din urmă, toate într-o carcasă robustă şi 
compactă! 

La achiziţionarea unui aparat  VIBER X5™ se poate comanda şi programul 
specializat SpectraPro®, sau se pot adăuga facilităţi suplimentare. 

În pachetul standard se regăsesc: 

� 2 Accelerometre, VMI 192 
� Termometru  IR încorporat 
� Posibilitatea ascultării zgomotelor rulmenţilor 

în timpul efectuării măsurătorilor  
� Carcasă robustă şi compactă IP68   
� Tijă extensie 
� Cablu transfer date la/de la calculator  
� Mânere textile pentru manevrare uşoară 
� Cablu USB pentru conectare la calculator  
� Actualizare gratuită a programului de bază 
� 2 ani garanţie de la producător , cu 

posibilitate de prelungire pană la 6 ani 
� Echilibrare în unul şi două plane 

� Colectare de date în rută  
� Multimetru parametri de proces 
� Colector de date  
� Măsurători în regim tranzitoriu (coast up/ 

down) 
� Orbite 
� Stare rulmenţi BC 
� Amplitudine şi fază 
� Anvelopă 
� Spectru 
� Formă de undă 
� Senzor de temperatură IR inclus 

Multifuncţional şi inovator  

Rapid şi performant 

Prietenos 

Complet accesorizat 

Robust şi compact (IP65) 

Raport excelent calitate preţ 



VIBER X5™  este un analizor evoluat, care, împreună cu aplicaţia SpectraPro®, reprezintă un 
sistem complet în cadrul oricărui program de mentenanţă predictivă.   

VIBER X5™  este capabil să măsoare datele, să le proceseze, să le afişeze şi să le stocheze într-
o gamă largă de parametri de măsurare. Astfel, puteţi colecta diferite tipuri de date din teren, 
de exemplu date referitoare la vibraţii, la rulmenţi, temperatură, turaţie de lucru şi alte 
variabile de proces, care vă permit să-i extindeţi domeniul de funcţionare, prin adăugarea de 
noi module (aplicaţii), în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de analiză. Puteţi folosi analizorul 
VIBER X5™  şi pentru echilibrarea într-un plan sau în două plane a rotoarelor utilajelor 
dinamice.  

VIBER X5™  este perfect compatibil cu aplicaţia software SpectraPro®, precum şi cu toată 
familia de instrumente VMI. 

Caracteristici ale instrumentului VIBER X5™ : 

� RAPID 

VIBER X5™ are la bază un procesor DSP de ultimă generaţie de la Texas Instruments (seria 
C6700), care asigură un timp foarte scurt de procesare a datelor. 

� ROBUST 

Proiectat astfel încât să facă faţă în condiţii de mediu severe, instrumentul VIBER X5™ 
dispune de o carcasă IP65 şi funcţionează la temperaturi între -20 şi +70 °C. 

� COMPATIBIL 

VIBER X5™ apelează la aplicaţia SpectraPro® pentru gestionarea datelor. Pe baza unei baze de 
date existente, VIBER X5™ se poate folosi alături de analizoarele Easy Viber, Easy Balancer şi 
XViber, fără modificarea bazelor de date existente. 

� UŞOR DE FOLOSIT 

VIBER X5™ dispune de o interfaţă grafică, o tastatură operabilă cu ambele mâini simultan şi 
un submeniu de ajutor (HELP) accesibil şi foarte explicit. 

Datele sunt judicios organizate, astfel încât orice începător să se poată descurca în 
gestionarea datelor, dar şi utilizatorii experimentaţi să aibă acces la submeniurile avansate, 
care le permit acţiuni mai complexe. 

� FLEXIBIL 

VIBER X5™ funcţionează cu marea majoritate a traductoarelor de vibraţii existente pe piaţă. 
La efectuarea măsurătorilor în rută aveţi posibilitatea de a defini traductorul pe care îl 
folosiţi, pentru fiecare punct de măsurare în parte. Acest aspect face orice semnal accesibil, 
în scopul obţinerii informaţiilor suplimentare, care ar putea îmbunătăţi calitatea 
măsurătorilor. Instrumentul este compatibil cu orice tahometru extern şi cu traductoarele 
standard 4-20 mA, de proces (debit, presiune, temperatură ş.a.m.d.). 

� SISTEM DESCHIS 

Dispozitivul de stocare cu toate datele utilizatorului poate fi conectat la un PC printr-un cablu 
USB, ca orice dispozitiv USB de stocare în masă. Nu aveţi nevoie de niciun driver.   

Toate datele utilizatorului, inclusiv datele colectate sunt stocate în fişiere. Dacă veţi dori, la 
un moment dat, să includeţi datele referitoare la o anumită rută într-un sistem de 



monitorizare diferit,  puteţi obţine specificaţiile tehnice necesare de la VMI. 

� FIABIL 

VIBER X5™ este un instrument esenţial în monitorizarea funcţionării utilajelor, deoarece 
poate oferi măsurători fiabile pentru standardele ISO în combinaţie cu o gamă de 
caracteristici inteligente. În plus, prezintă un raport calitate-preţ excelent. 

Monitorizarea vibraţiilor cu acest aparat portabil poate juca un rol-cheie în monitorizarea 
stării de funcţionare a utilajelor dinamice. Măsurarea periodică a vibraţiilor cu VIBER X5™ 
reprezintă o alternativă rentabilă la monitorizarea continuă, precum şi posibilitatea de a 
detecta de timpuriu un defect de rulment, o problemă de lubrifiere, un dezechilibru rotoric 
etc. 

Iată câteva dintre părerile utilizatorilor referitoare la ceea ce aceştia apreciază cel mai mult 
la X5: 

• „X5 porneşte în 2 secunde si întotdeauna de la ultimul meniu pe care l-am accesat.”  

• „Ecranul cu rute este foarte bine structurat şi îmi oferă toate informaţiile clar şi 

vizibil.” 

• „Submeniul Ajutor îmi dă răspunsuri imediate, ori de câte ori uit câte ceva.” 

• „Pentru că are senzor de temperatură încorporat, nu mai am nici un motiv să nu 

măsor temperatura în rută.” 

• „Pot să folosesc aceeaşi rută şi pentru X5, cât şi pentru EV, XV sau X6.” 

VMI îşi respectă principiile etice şi profesionale în toate sferele de activitate în care activează, 
fapt pentru care lansează pe piaţă numai produse competitive şi servicii de top la cele mai 
bune preţuri, pentru a-şi  mulţumi pe deplin beneficiarii. Calitatea produselor şi serviciilor 
sunt aspecte de maximă importanţă pentru VMI AB Sweden. 

Echipa de cercetare a VMI inspectează temeinic calificare tehnică a produselor sale înainte de 
lansarea acestora pe piaţă. În scopul îndeplinirii nevoilor iminente ale clienţilor, VMI oferă 
acestora soluţii optime, avansate tehnologic în etapa corespunzătoare. 

Suntem deschişi la sugestiile şi reacţiile clienţilor noştri, deoarece dorim să ne perfecţionăm 
produsele şi serviciile, astfel încât să ne menţinem în topul preferinţelor dumneavoastră.  

Accesoriile cuprinse în trusa de livrare  

Kitul standard pentru VIBER X5™  (Art.No 39001) cuprinde: 

• Un VIBER X5™  cu mânere textile 

• Două accelerometre (VMI192) de înaltă performanţă 

• Două cabluri (1 m) pentru traductoare 

• O tijă pentru traductor 

• Un încărcător extern pentru acumulatori  

• Un cablu USB pentru transfer date la/de la PC  

• Aplicaţii software pentru PC  
o Vizualizare fişiere de echilibrare dinamică  
o Vizualizare fişiere de date (data-logger) 
o Vizualizare fişiere de rută 
o Aplicaţia XY Shape pentru vizualizare grafică 

• Un manual de utilizare 

• O  geantă robustă, închisă ermetic, rezistentă la substanţe chimice, praf şi apă (IP68).  



Accesorii opţionale 

VIBER X5™ are o gamă largă de accesorii opţionale. Contactaţi distribuitorul local VMI  pentru 
informaţii suplimentare. Aveţi în continuare o listă a accesoriilor suplimentare: 

•  Software pentru PC 

SpectraPro® Orange, program specializat de monitorizare a utilajelor dinamice, pentru 
calculatorul de birou 
Vibshape™, program de analiză modală 

• Trusă de echilibrare 

Include un tahometru extern cu laser, cu cablu de 5m , cabluri de extensie de 5m pentru 
traductoarele Vib1 şi Vib2 şi suport magnetic reglabil pentru tahometru . Geanta  instrumentului 
VIBER X5™ a fost astfel proiectată, încât să includă şi accesoriile din trusa de echilibrare. 

• Probă non-contact de măsurare a deplasării  

O modalitate sigură de măsurare a turaţiei de lucru sau de efectuare a analizei fără a sta foarte 
aproape sau a intra in contact cu subansamblele mobile ale utilajelor măsurate.   

• Geantă de transport cu bretea pentru umăr 

• Căşti  

Model standard sau cu atenuarea digitală a zgomotului de fond. 

• Traductoare 

Accelerometre, traductoare de viteză şi de deplasare. 

• Traductoare de turaţie 

Cu laser, optice, Namur, electromagnetice. 

• Set de acumulatori  

Acumulatorii cu litiu, 153Wh, 16V, permit aparatului să funcţioneze ca şi colector de date, timp 
îndelungat. 

• Cabluri 

Cabluri pentru traductoare, cabluri de extensie, cabluri ecranate etc. 

Sofware-ul dedicat SpectraPro
®
   

Pentru performanţe superioare, 
aparatul Viber X5™ a fost 
proiectat să poată funcţiona cu 
programul evoluat de analiză a 
vibraţiilor, SpectraPro®, prin 
intermediul unui calculator de 
birou.  

 

 

� Creează rute şi setează nivelul de alarmă. Viber X5™ se poate folosit pentru aceleaşi rute ca şi  EasyViber™, X-Viber™, 
Viber X4™ şi Viber X6™  

� Baze de date cu structură simplă, cu template-uri şi imagini sugestive. 
� Bibliotecă de rulmenţi (peste 6000 de tipuri) ci frecvenţele de defect aferente acestora. Uşor de completat cu rulmenţi 

noi, de către utilizator. 
� Vizualizare rapidă, personalizare a ferestrelor, în funcţie de preferinţele utilizatorului  
� Spectre cascadă, ultimele 5 spectre sau 5 selecţii ale utilizatorului 
� Generare automată de repoarte de lucru şi sugestii privind posibilele cauze de defect, toate cu un clic. 
� Capacitate de lucru în reţea şi acces pentru mai mulţi utilizatori. 
� Se lucrează pe diferite nivele de acces: colegii, superiorii sau beneficiarii pot vizualiza starea de funcţionare a utilajelor 

printr-o interfaţă grafică. 
� Şi multe, multe altele… 


