
MetalSCAN 3000 maakt met een kleine investering en zonder bedrijfskosten 
een continue transmissiebewaking mogelijk – absoluut betrouwbaar en  
eenduidig.

Met MetalSCAN 3000 bent u precies op de hoogte van de actuele status en 
van een eventuele schade aan uw productierelevante transmissie – zonder 
omslachtige analyses.

U kunt tijdig en gericht verdere maatregelen nemen, zoals een nauwkeurige 
identificatie van het defecte transmissiedeel of een geplande vervanging  
van de gehele transmissie. Zelfs reeds beschadigde transmissies kunnen  
later altijd met MetalSCAN 3000 worden uitgerust.

Onverwachte bedrijfsuitvallen met alle bijbehorende negatieve gevolgen  
behoren tot het verleden.

Eenvoudig en 100% betrouwbaar – erkend door verzekeringen – 
MetalSCAN 3000.

Nauwkeurige en voordelige online-

statusbewaking voor transmissies 

met olie-omloopsmering.

· REDUCTIE van reparatiekosten

· REDUCTIE van ongeplande  
 bedrijfsonderbrekingen

· REDUCTIE van verzekeringskosten

· REDUCTIE van verkeerde diagnoses

· REDUCTIE van CMS-bedrijfskosten

· VERHOGING van de beschikbaarheid

Alarmmoduul M1

MS 3000 Sensor – 38 mmMS 3000 Sensor – 8 mm



Schadeontwikkeling

niet beschadigt beschadigtInloop
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Prestaties

sensor-diameter minimaal herkenbare deeltjesgrootte volumestroom deeltjes
herkenningssnelheid

Fe Nfe minimaal maximaal
8 mm 125 µm 450 µm (Al) 0,5 l/min 65 Deeltjes/s
25 mm 260 µm 600 µm (Al) 10 l/min 65 Deeltjes/s
38 mm 350 μm 1.000 µm (Al) 38 l/min 65 Deeltjes/s

Uitgang

Deeltjes evaluatie Vorm Rechthoek-Impuls
Amplitude zoals ingangsspanning
Duur 5 ms +/– 2 ms
Maximale frequentie 65 Hz

Zelftest Vorm HI / LO Logic
Storingstoestand 0.0 VDC
Operationele toestand zoals ingangsspanning

Ingang

Ingangsspanning 18 bis 35 VDC

Omgevingsfactoren

Olie-druk 20 bar (max.)
Olie-temperatuur – 40 bis 85 °C
Omgevings-temperatuur – 40 bis 70 °C
Toelaatbare trillingen 15 mm/s (0 bis 300 Hz)
Verdraagbare vloeistoffen Hydraulica- en smeerolie

Synthetische- en mineraalolie
Oplos- en schoonmaakmiddelen
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Metalen resten in de smeerolie, die al  
bij de kleinste schade ontstaan, worden 
inductief en zonder foutalarmen door de 
MetalSCAN 3000 gescand. Zo wordt een 
dreigend totaal defect al vele maanden 
van tevoren herkend.

Het MetalSCAN 3000-systeem bestaat  
uit een sensor en een alarmmoduul.  
De sensor wordt voor het hoofd- en  
zijstroomfilter in het smeersysteem  
gemonteerd, het alarmmoduul op een 
willekeurige plaats in de installatie.

Elk metaaldeeltje genereert een elek-
trische puls in de sensor die aan het 
alarmmoduul wordt verzonden. Het  
absolute aantal gescande metaaldeeltjes 
en de toename na verloop van tijd  
beschrijven de transmissiestatus en  
de schadeontwikkeling.

Er worden individuele alarmgrenzen  
vastgelegd, waarbij overschrijdingen  
niet alleen op het alarmmoduul worden 
getoond, maar via elk willekeurig netwerk 
kunnen worden doorgestuurd – bijv. als 
e-mail of per sms. Bovendien kan het sys-
teem in bestaande bewakingssystemen 
worden geïntegreerd, en is automatisch 
uitschakelen van de installatie mogelijk.

Al 4000 keer beproefd – 
MetalSCAN 3000.
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Waarschuwing Alarm

25 mm Sensor sensor met 
SAE J518 code 61 flens


