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Уникнути простоїв та несправностей

Ми будуємо новий світ, з новими 
стандартами екології та безпеки.  
Безпечна електроенергетика майбутнього 
базується на найновітніших технологіях, 
які забезпечують контроль роботи 
обладнання та його вчасну діагностику. 

Діагностичні системи розроблені у 
відповідності до сучасних стандартів 
надают можливість вчасно визначати 
стан пристроїв та систем. 

Для власників обладнання це означає 
захист інвестицій через запобігання 
витрат на позапланові простої та ремонт.



Indeema Remote Diagnostics System

Спеціалісти Indeema Systems пропонують 
унікальний метод діагностики обертових 
механізмів і двигунів на основі аналізу 
вібрації - Remote Diagnostics System 
(Indeema ReDS). 

Діагностична система, що розроблена 
Indeema Systems базується на алгоритмі 
оцінки стаціонарної характеристики 
коливань та обчисленні 
середньоквадратичного значення 
сигналу.

Використання системи Indeema ReDS 
скорочує кількість незапланованих 
простоїв через поломки ключових 
елементів на 75%.



Переваги Indeema ReDS

Indeema ReDS - діагностуючи рухомі 
компоненти конструкцій, дозволяє вчасно 
визначати їх стан, та необхідність втручання, 
щоб запобігти критичній ситуації. 

Можливості Indeema ReDS:
● Заздалегіть повідомляти про загрозу 

критичного стану вузлів обертових 
механізмів;

● Ефективно планувати й організовувати 
роботу сервісних команд;

● Аналізувати найбільш частіші випадки 
несправностей;

● Вести сервісну документацію;
● Зберігати мапу, що надає відомості про 

стан пристроїв.



Концепція Indeema ReDS 
I - Збір даних

Для збору структурованих даних про стан 
механізму Indeema ReDS використовує 
триосьові акселерометри IDAх132. 
Кількість сенсорів залежить від 
конструктивних властивостей механізму.

Давачі передають інформацію в модуль 
збору даних для збереження і передачі 
його на Indeema ReDS Main Server.

Система використовує акселерометри в 
критичних точках вітряка, щоб 
забезпечити точну оцінку його робочого 
стану в режимі реального часу.



Концепція Indeema ReDS 
II - Big Data вітрогенераторів

Головний сервер Indeema ReDS  отримує 
інформацію від усіх пристроїв компанії 
через захищений протокол передачі даних 
(HTTPS) та зберігає їх в базі даних *.

Надалі це дозволяє:
● Вчасно передбачити несправності, щоб 

уникнути простоїв;
● Оцінювати стан кожного механізму;
● Оптимально планувати та 

організовувати роботу сервісних 
служб;

● Створити мапу станів вітрогенераторів
● Аналізувати загальні закономірності і 

тенденції циклів вітрогенераторів.



Концепція Indeema ReDS 
III -  Internet вітрогенераторів

Системне програмне забезпечення підтримає 
кросплатформність, та  може бути використано на 
різних типах пристроїв (мобільні пристрої або ПК), 
що надають інформацію про наступне:
● Звіт про роботу кожного обертового механізму  в 

системі;
● Рання діагностика пристроїв і негайна відправка 

повідомлення про потенційно небезпечні 
пошкодження або критичний стан вузла механізму;

● Технічна інформація про пристрій (технічні дані, 
історію обслуговування і т.д.);

● Мапи з місцями розташуванням та визначенням 
станів  пристроїв;

● План приміщення або місцевості, шлях доступу до 
пристрою та іншу інформацію.

Веб-інтерфейс Indeema ReDs надає дані про стан обертових механізмів 
в залежності від рівня доступу користувача.



Алгоритми для збору даних з 
використанням методології Big Data 
дозволяють найкращим чином 
використовувати їх для навчання власної 
системи штучного інтелекту. 
Використовуючи власні бази даних 
програмне забезпечення Indeema System 
надаватиме оператору:
● Аналіз характеру поломки та їх 

класифікація.
● Створення відповідних 

попереджувальних заходів технічного 
обслуговування обладнання для 
допомоги оператору;

● Спрощення робочих процедур.

Системи штучного інтелекту для 
поглибленого аналізу



Додаток 1

Зразок звітів про нормальний стані механізмів 

Зразки звітів про можливих несправностей в обертових механізмах



Додаток 2

Зелений: Зона A
Нормальна експлуатаційна 
вібрація обладнання;

Жовтий: Зона B
Рівень вібрації 
підвищений; 

Червоний: Зона C
Небезпечна вібрація, яка 
може призвести до 
поломки механізмів.

Indeema ReDS використовує стандарти ISO 2372, ISO 10816-1, 
ISO 20816-1 для опису стану механізму:



E-mail: support@indeema.com  Skype: indeemasoftware http://indeema.com

Україна:

вул.  Зелена, 109, м. Львів, Україна, 79035

Тел.: +38 032 253 83 58

US Office:

187E. Warm Springs Rd.Ste B310, Las Vegas, 

NV 89119, USA

mailto:support@indeema.com
mailto:support@indeema.com
mailto:support@indeema.com

