
Medidor de Vibrações
Vibracon Smart SKF
CMVC 5000-K-BR



Autonomia, Inteligência, 
Armazenamento e Controle
√ Cadastro de equipamentos
√ Armazenamento das coletas
√ Rota de coleta automática
√ Cartão de memória expansível
√ Agendamento automático de coletas

O Smart SKF é um medidor 
de nível global gerenciável 
(mm/s, g, gpk-pk, envelope 
e deslocamento), capaz não 
só de realizar coletas de 
inspeção de máquina mas 
também de gerenciar todo
o processo de inspeção.



Vibracon Smart SKF, Tecnologia 
e Simplicidade para sua Equipe

√ Faixa de Trabalho
Velocidade: 0,1 a 82 mm/s rms
Deslocamento: 1,5 a 136 μm 0-pk
Envelope: 0,1 a 10 gE pk-pk
Aceleração: 0,1 a 10 g rms
e 0,1 a 10 g pk-pk 

√ Resposta em Frequência
Velocidade: 10 a 1000 Hz (NBR10082)
Deslocamento: 10 a 1000 Hz
Envelope: 1000 a 2500 Hz
Aceleração: 10 a 2500 Hz

O Smart SKF possui um software de gestão e configuração que permite 
a criação de rotas e faz toda a gestão dos dados coletados, apresentando 
gráficos e tabelas, além de gerar relatórios automáticos destacando quais 
os equipamentos exigem uma atenção especial. O Smart SKF possui a 
capacidade de armazenar as coletas e sincronizar os valores com o PC, 
criando um histórico de manutenção de cada uma das máquinas monitoradas.

Cadastre os 
equipamentos

Crie rotas 
de coleta

Realize as medições 
em campo

Transfira para o Smart SKF

Sincronize o banco de dados

Gere relatórios 
automáticos



CMVC -K-BR
Kit completo Vibracon Smart SKF contendo:
Maleta de transporte
Coletor de dados com software dedicado
Cabo espiralado de 2 metros
Sensor
Base magnética
cartão de memoria SD
bolsa de transporte em campo
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