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Tjänster

Utbildning

Mätsystem

Givare

Maskinhälsa - helt enkelt™
SEMA-TEC AB är specialister på hälsokontroll av industrimaskiner.  

Genom oss har våra kunder tillgång till den senaste mättekniken i form 
av mätutrustning och sensorer. Med vår mångåriga erfarenhet av  

underhållsmetodik och teknik skräddarsyr vi lösningar som passar just 
Ert företags behov, det har vi fått pris för! 

SEMA-TEC representerar ett flertal världsledande varumärken och  
erbjuder ett komplett sortiment av vibrationssensorer och mätutrust-

ning för alla typer av applikationer och branscher. Våra konsulter arbetar 
dagligen med att lösa komplexa maskinproblem hos kunder över hela 

världen. Tittar Ni på att utveckla Er underhållsverksamhet med ny teknik, 
extern kompetens eller utbildning, köpa/renovera maskiner eller  

behöver lösa produktionsproblem, tveka inte att höra av Er till oss.  
Det lönar sig!



Industrimaskiner
SEMA-TEC genomför maskinhälsokontroller på alla typer 
av industrimaskiner från fläktar, pumpar till maskintåg på 
pappersbruk eller komplexa CNC maskiner. Kort sagt allt som 
roterar.
 
Maskinhälsokontroll
SEMA-TEC:s unika metod för maskinhälsokontroll utgår alltid 
från den aktuella maskinens egenskaper. Det innebär att 
vi inte endast mäter med en teknik, vi ser till helheten! För 
en pump kan det finnas anledning att mäta vibrationer på 
lagringarna för att kontrollera lagerkondition, obalansnivå, 
mekaniskt glapp m.m. Med värmekamera kontrollerar vi att 
de elektriska anslutningarna är ok, letar efter överhettade 
kontaktorer, ventilstyrningar, etc. Ibland behöver vi också 
mäta dynamiskt tryck eller drivmotorns strömförbruknings-
karakteristik. Självklart gör vi en okulärbesikning när vi ändå 
är på plats, är ett personskydd trasigt eller är det för många 
schims under en motorfot står det i vår rapport.

Våra rapporter
När vi har analyserat Er maskin får Ni en rapport av oss, den 
är enkel, tydlig och informationsrik! På första sidan får Ni 
den viktigaste informationen, maskinens hälsotillstånd och 
eventuell rekommenderad åtgärd. För den intresserade finns 
självklart de mätdata och analyser som ligger till grund för 
vår bedömning att tillgå på efterföljande sidor. 

Akuta behov
På SEMA-TEC har vi som mål att alltid kunna ställa upp 
med mycket kort varsel. Ring oss när akuta maskinproblem 
uppstår, oftast har vi en maskinhälsorådgivare som kan åka 
direkt. Självklart jobbar vi i alla delar av världen.

Total vibrationsnivå
Lagerkondition
Obalans
Uppriktning
Kavitation
Bladpassageproblem
Kuggingreppsproblem
Mekaniskt glapp
Böjd axel
Islag

Elektriskt glapp
Överbelastade kablar
Beläggningar i rör
Överhettade reläer, kontaktorer
Undermålig isolering
Varmgång i roterande maskiner  
Förhöjd temperatur i kilrep 
Stavbrott i elmotorer
Excentrisk rotor i elmotorer
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Låga varvtal
Många företag som regelbundet vibrationsmäter sina 
maskiner struntar i att mäta maskiner med riktigt låga varvtal 
eftersom man inte får ut något vettigt av lageranalysen. Det 
får vi! SEMA-TEC har gång på gång överbevisat tvivlande 
kunder om att vi faktiskt klarar av att göra lageranalys vid 30 
rpm och till och med på maskiner under 10 rpm. Vi har unik 
mätutrustning och unik kompetens! Nyttja vår kunskap och 
undvik onödiga stillestånd på kritiska maskiner.

Loggning
Besvärliga maskinproblem blir enklare att lösa om maskin- 
relaterade parametrar kan loggas under kortare eller  
längre tid. Vi loggar t.ex. total vibrationsnivå, lagerstatus, 
obalansnivå, temperatur, tryck, kraft, varvtal eller i stort sett 
vilken annan parameter som helst som kan tänkas påverka 
maskinens funktion eller hälsotillstånd. Loggning kan vara  
från några sekunder till månader!

Höga varvtal
Riktigt höga varvtal kan vara lika svårt som riktigt låga 
varvtal, t.ex. lageranalys vid 120.000 rpm. SEMA-TEC har 
vibrationsmätt hundratals maskiner med riktigt höga varvtal. 
För oss är 30.000 rpm på maskinspindlar eller en flyg-
plansapparat på 120.000 rpm vardag. SEMA-TEC har den 
mätutrustning och den kompetens som krävs! Varför inte 
testa oss på de lite svårare analysuppdragen?

Strukturella tester
Många maskinproblem har sin grund i kritiska varvtal och 
resonanser, därför är SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare 
utrustade med modalhammare. Vi utför mobilitets- 
mätningar på maskinfundament, maskinstrukturer,  
frässpindlar, fläktar och alla andra typer av maskiner. Dessa 
mätningar håller mycket hög kvalitet och ger säkrare resultat 
än traditionella så kallade knackprov.
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Komplexa maskiner
Hälsokontroll av komplexa maskiner är en utmaning, det 
kan röra sig om flerstegs växellådor, verktygsmaskiner med 
flera spindlar eller testriggar för fordonstransmissioner. 
Oavsett vilket hjälper SEMA-TEC Er! Våra servicetekniker har 
marknadens allra kraftfullaste mätinstrument och mångårig 
erfarenhet av riktigt svårlösta maskinproblem. Tveka inte att 
kontakta oss!

Rondering
SEMA-TEC hjälper Er med regelbunden undersökning av hälsotillståndet i Er maskinpark, vi kallar det rondering. Ronderingen  
innebär att SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare regelbundet mäter och analyserar Era maskiner. Hur ofta beror på maskintyp och 
hur kritiska maskinerna är för Er produktion. 

Efter ronderingen får Ni en rapport med lättillgänglig information om vilka maskiner som är ”friska” och vilka maskiner som  
uppvisar problem. För problemmaskinerna finns en bedömmning avseende hur allvarliga vi anser problemen vara och vi ger 
tydliga rekommendationer på åtgärder. Självklat finns också mätdata och analysresultat för problemmaskinerna med i rapporten 
för den som vill fördjupa sig. Ni får trendkurvor över hur olika aspekter på Era maskiners hälsotillstånd utvecklas över tiden.

Balansering
Hög obalans leder till högt maskinslitage och förkortad 
maskinlivslängd. Balansering lönar sig i stort sett alltid efter-
som insatsen är liten och vinsten stor. Att balansera en fläkt  
kostar oftast bara några tusenlappar. Jämför det med att 
renovera och byta lager eller i värsta fall med vad ett akut 
haveri kostar.

Våra maskinhälsorådgivare har verktygen och kompetensen 
att balansera Era maskiner oavsett om det är pumpar, fläktar 
eller elmotorer. Vi balanserar allt från högvarviga maskin- 
spindlar och navigationsgyron till pumpar, fläktar och  
lågvarviga valsar.
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Uppriktning
Uppriktningsproblem leder till höga vibrationsnivåer och 
därmed högt maskinslitage, skadade kopplingar och  
läckande tätningar. Uppriktning är enkelt, billigt och effektivt. 
SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare kontrollerar maskinen 
före åtgärden och verifierar alltid resultatet med nya maskin-
hälsomätningar efteråt. Som kund får Ni en tydlig rapport 
som beskriver maskinstatusen före åtgärden samt resultatet.

Problemlösning
Många maskiner inom industrin presterar inte optimalt, ofta helt i onödan!  SEMA-TEC:s maskinhälsorådgivare är duktiga på att 
identifiera och analysera problem på de flesta maskintyper.

• Akuta haverier
• Kort lagerlivslängd
• Låg tillgänglighet
• Hög slitdelsförbrukning
• Dåligt produktionsresultat
• Buller/oljud
• Hög energiförbrukning
• Onormalt varma maskindelar
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Acceptanstest
Säkerställ att dina verkygsmaskiner uppfyller dina krav eller 
eller internationella normer genom acceptanstest. Testet ger ett 
kvitto på processhälsa, förmåga att producera och maskinhälsa.   
Acceptanstester utförs också för att undersöka tillståndet hos en 
befintlig maskin vid maskinflytt eller i samband med renovering. 

Varför acceptanstesta?
Är inte nya maskiner felfria? Nej, erfarenhet visar att många nya 
maskiner inte är “friska” vi leverans. Det kan handla om för höga 
vibrationsnivåer, lagerskador, resonansproblem, geometriska 
defekter eller elektriska/termiska problem. I vissa fall är maskinen 
så dålig att den inte kan producera den tänkta detaljen med rätt 
kvalitet och i rätt produktionstakt.

Vem?
Inte bara maskinköparen har nytta av en acceptanstest!  
Leverantören/tillverkaren kan också känna sig trygg med ett 
protokoll som visar att denne har levererat en bra maskin, ett 
protokoll man kan luta sig mot vid eventuella garanti- 
förfrågningar.

Krav och toleranser
För många viktiga egenskaper hos maskinen finns det ISO  
standarder. 

• Spindelvibrationer
• Geometri
• Cirkulärinterpolering
• Positionering
• m.m...

SEMA-TEC AB har stor erfarenhet av att jobba med standarder. 
Vi arbetar som internationell projektledare med ISO standarder 
för acceptabla vibrationsnivåer i maskinspindlar.

Dokumentation/Rapporter
Våra rapporter är innehållsrika men lättolkade, vem som helst 
kan förstå dem. Varje enskilt test har en egen sida som grafiskt 
visar vad  mätningen går ut på och resultatet. Rapporterna inne-
håller också en sammanfattning som visar alla resultat och våra 
bedömningar av dessa. 

• Svarvar 
• Fräsar
• Slipar
• Kombimaskiner
• Arborrverk
• Portalfräsar
• Vattenskärmaskiner
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Vibrationsgivare
SEMA-TEC kalibrerar flera typer av vibrationsgivare som 
IEPE-, PE-accelerometrar, hastighetsgivare samt beröringsfria 
givare. Vid kalibrering kontrolleras huruvida givarens utsignal 
avviker från tillverkarens specifikation inom ett frekvensområde. 
Kalibreringsobjektet monteras på en referensaccelerometer 
med kända och spårbara egenskaper och exciteras med en 
vibrator på ett antal frekvenser. Förutom kalibreringen rengörs 
givaren och vi genomför en okulärbesiktning av givarkropp, 
kontaktdon, gängor och eventuellt kablage. Allt dokumenteras 
och ett spårbart kalibreringscertifikat bifogas.

Vi erbjuder två kalibreringsval:
Enkel (20Hz – 2kHz) för industrisensorer som endast används 
för monitorering av generella maskiner inom normala 
varvtalsområden.

Standard (4Hz – 8kHz) för industrisensorer som används till 
analysinstrument, industrisensorer för monitorering av maskiner 
med låga eller höga varvtal samt labb och test sensorer.

Instrument
Vid kalibrering kontrolleras kalibreringsobjektet mot 
tillverkarens specifikationer. Givarsignal simuleras med en 
spårbart kalibrerad tongenerator. Avvikelser beräknas och 
presenteras i en överskådlig rapport. Förutom kalibreringen 
rengör vi enheten och genomför en okulärbesiktning. Allt 
dokumenteras och ett spårbart kalibreringscertifikat bifogas.

Vi kalibrerar:
•    Vibrometrar
•    Datainsamlare/rondinstrument
•    Analysatorer
•    Övervakning/larmenheter
•    Nedkörningssystem

Varför kalibrera?
Felaktig eller utebliven mätdata kan leda till felaktiga beslut, 
processproblem och akuta haverier. Vibrationsgivare åldras och 
deras prestanda försämras över tid. Åldringstakten påverkas av 
givarens konstruktion och yttre faktorer.

Kvalitetskrav
Vår kalibreringsanläggning 
är spårbar mot NIST och 
vi arbetar enligt ISO/IEC 
17025:2005 second edition.
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SEMA-TEC AB tillhandahåller utbildningar inom 
tillståndsbaserat underhåll, vibrationsteknik, balanseringsteknik, 
lageranalys och maskingeometri. På våra utbildningar får 
Ni kunskap och frön till nya tankebanor. Kunskap som kan 
omsättas i effektivare underhåll av maskiner och bättre kontroll 
över den egna maskinparken. Vi utbildar även i grundläggande 

mätteknik, instrumentkännedom och självklart har vi olika 
användarkurser för våra mätinstrument. Alla våra utbildningar 
hålls i mindre grupper för att maximera utbytet med alla 
deltagare. Ofta diskuteras och analyseras mätningar och 
problemmaskiner som deltagarna möter i sin verksamhet.
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Mätinstrument
Vilken mätutrustning man använder spelar ingen roll. Alla 
våra generella utbildningar fokuserar på symtom, analys och 
bakomliggande kunskap om hur problemen uppstår samt hur 
man kan undvika dem. Vi uppmuntrar alla som har möjlighet 
att ta med sina instrument på våra utbildningar, oavsett 
leverantör och fabrikat!

Kundanpassning
SEMA-TEC AB tar fram kundanpassade utbildningar där 
kursinnehåll, timplaner och laborationer diskuteras i samråd 
med kunden. Kundanpassade utbildningar kan hållas hos 
SEMA-TEC i Norrköping eller hos kunden, då gärna med 
laborationer i den egna maskinparken. Kontakta oss för mer 
information. 

Utbildningar
Här ges en kortfattad sammanfattning av kursinnehållet för 
våra standardutbildningar och lämpliga förkunskaper. Våra 
utbildningar innehåller praktiska övningar och laborationer på 
maskiner där deltagaren lär sig effektiva felsökningsmetoder. 
Vi har ett flertal maskiner med väldefinierade lagerskador, 
elmotorer med stavbrott, maskiner för att öva en- och 
flerplansbalansering m.m. Öva Dig att analysera specifika 
maskinfel under kontrollerade former!

11



Vibrationskunskap Bas

Vibrationskunskap 
Analys 1

I Vibrationskunskap BAS förklaras maskinvibrationer från
grunden. Vad är vibrationer, vad orsakar maskinvibrationer
och vilka effekter har vibrationer på maskinens livslängd och 
prestanda? Balansering och resonanser behandlas översiktligt 
samt hur olika maskinfel som obalans och axeluppriktningsfel 
upptäckas med vibrationsmätning.

Kursen utgör första steget för underhållspersonal som skall 
arbeta med vibrationsmätning och maskinanalys men är också 
lämplig för övrig underhållspersonal, produktionsledning och 
kvalitetsansvariga. 

Kursen är instrumentoberoende, ta gärna med Ditt eget  
mätinstrument!

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper:  Inga förkunskaper krävs
 

Ur innehållet
• Vibrationsmätning & maskinunderhåll
• Vad är vibrationer och hur skapas de
• Vibrationers skadliga effekter på maskiner
• Hur mäts vibrationer
• Frekvensanalys
• ISO standarder för vibration
• Obalans och balansering
• Resonanser – kritiska varvtal
• Lageranalys - orientering
• Växellådor - orientering
• Bladade maskiner - orientering

I Vibrationskunskap Analys 1 fördjupas kursdeltagarens 
kunskaper från Vibrationskunskap BAS. Kursens fokus ligger på 
frekvensanalys av maskinvibrationer, alla vanligt förekommande 
maskinfel och deras vibrationskarakteristik förklaras ingående. 
Elektriska fel i motorer och hur de detekteras med vibrations-
mätning behandlas särskilt ingående. Amplitudmodulering, 
resonanser och kritiska varvtal samt fasvinkelmätning är också 
viktiga moment.

Kursen riktar sig till underhållspersonal som vill fördjupa
kunskaperna inom vibrationsmätning och maskinanalys.  
Deltagaren får goda kunskaper i att tolka vibrationsmätningar 
och utifrån dessa konstatera faktiska maskinproblem. 

Utbildningen är instrumentoberoende. 

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: Motsvarande Vibrationskunskap BAS

Ur innehållet:
• Resonanser och kritiska varvtal
• Amplitudmodulering och sidband
• Frekvensanalys av vibrationer
 o Obalans
 o Axeluppriktningsfel
 o Mekaniskt glapp
 o Slag – iskrapning
 o Böjd axel
 o Kuggingreppsfel
 o Elektriska fel i motorer
 o Bladade maskiner (pumpar & fläktar)
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Vibrationskunskap 
Analys 2

I kursen Vibrationskunskap Analys 3 får deltagaren  
fördjupade kunskaper inom maskindynamik, mobilitet, 
resonanser och kritiska varvtal. Fokus ligger på förståelse av 
relationen excitationskraft/mobilitet och vibrations- 
karakteristik hos roterande maskiner. Modalhammaren 
och hur den används för att mäta maskiners mobilitet och 
resonanser behandlas ingående. Multidomänsanalys eller 
tekniken att utöver vibrationsmätning samtidigt mäta t.ex. 
dynamiskt tryck, elektrisk ström eller ljud behandlas och de 
maskinanalysmässiga fördelarna förklaras.

Kursen riktar sig till underhållspersonal och vibrations-
experter som vill fördjupa sin förståelse för maskiners 
vibrationskarakteristik och utveckla förmågan att effektivt 
analysera maskinvibrationer

Utbildningen är instrumentoberoende.
 

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: Motsvarande Vibrationskunskap BAS
  och Vibrationskunskap Analys 1

Ur innehållet:
• Maskindynamik - mobilitet
• Resonanser
• Kritiska varvtal
• Mobilitetsmätning med modalhammare
• Multidomänsanalys
o Vibration
o Tryck
o Kraft
o Ljud
o Elektrisk ström

I kursen Vibrationskunskap Analys 2 ligger tonvikten på 
maskinvarvtalets betydelse för vibrationsmätning och vibra-
tionsanalys. Svårigheter och fallgropar vid vibrations- 
mätning av maskiner med låga respektive höga varvtal  
behandlas ingående. Flödesrelaterade maskinvibrationer 
som t.ex. bladpassageproblem och kavitation får stort  
utrymme liksom envelopeanalys och beröringsfri vibrations-
mätning. Kursdeltagaren får också en inblick i hur  
vibrationssignaler kan analyseras i tidplanet.

Kursen riktar sig till underhållspersonal och vibrations-
experter som vill fördjupa kunskaperna inom vibrations-
mätning och maskinanalys. Kursdeltagaren får fördjupade 
analyskunskaper för de lite svårare maskinanalysproblemen.
Utbildningen är instrumentoberoende.

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: Motsvarande Vibrationskunskap BAS
  och Vibrationskunskap Analys 1

Ur innehållet:
• Vibrationsmätning på låga varvtal
• Vibrationsmätning på höga varvtal
• Flödesrelaterad vibration
 o Bladpassageproblem
 o Kavitation
 o Ledskenepassageproblem
 o Surge
 o med mera…
• Envelope-analys
• Beröringsfri vibrationsmätning
• Vibrationsanalys i tidplanet

Vibrationskunskap 
Analys 3
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Tillståndskontroll av 
rullelementlager 

Maskinhälsa & 
ISO standarder

Vibrationsmätning har länge varit den dominerande 
metoden för mäta maskiners hälsotillstånd, inte minst 
inom pappers- och processindustrin. Så viktig att det 
under årens lopp utvecklats flera internationella ISO 
standarder som främjar gemensamma mätmetoder, 
gränsvärden och acceptanskriterier vid upphandling av nya 
maskiner. Idag använder i stort sett alla industribranscher 
vibrationsmätning som ett verktyg för ökad lönsamhet.

Kursen Maskinhälsa och ISO standarder visar hur ISO 
standarder kan användas under hela maskinens livscykel, 
från upphandling via tillståndsbaserat underhåll till 
utrangering av produktionsutrustning. Kursdeltagaren 
får god insikt i vilka standarder som finns och hur de kan 
användas för att t.ex. kravställa maskiner vid upphandling.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med 
vibrationsmätning, inköpare och underhållsansvariga. Teori 
varvas med fallstudier och övningsuppgifter.

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Ur innehållet:
• ISO standarder – hur och varför? 
• ISO standarder och maskinhälsa:
 o Vibrationsnivå 
 o Balanseringskvalitet 
 o Resonansegenskaper 
 o Mätteknik 
• Använd rätt standard! 
• ISO 10816-3 fördjupning 
• ISO standarder, ett stöd i olika situationer: 
 o Upphandling 
 o Acceptanstest 
 o Maskingaranti 
 o Dagliga vibrationsmätningar 
• ISO standarder för balanseringskvalitet 
• ISO standarder för resonansegenskaper

Kursen Tillståndskontroll av rullelementlager fokuserar helt 
på vibrationsanalys av rullelementlager. Deltagaren får  
fördjupade kunskaper i att detektera, klassificera och  
bedöma lagerskador och lagerslitage. Stor vikt läggs vid 
lagrets skadeutveckling från drifttagning till haveri samt på 
de nödvändiga analysteknikerna som krävs för att lyckas. 
Begrepp som lagerdatabas, amplitudmodulering, sidband 
och envelope-analys förklaras ingående.

Utbildningen riktar sig till underhållspersonal och  
vibrationsexperter som arbetar med vibrationsanalys av 
roterande maskiner. 

Utbildningen är instrumentoberoende.

Omfattning:  3 dagar

Förkunskaper: Motsvarande Vibrationskunskap BAS
  praktisk erfarenhet av vibrationsmätning  
  är en fördel

Ur innehållet:
• Lagrets skadeutveckling från installation till haveri
• Lagerskador, hur en lagerskada ”ser ut”
• Frekvensanalys av lagerskador
• Envelope-tekniken
• Olika typer av lagerskador
• Lagerdatabasen
• Att bedöma lagerkondition
• Amplitudmodulering
• Lagrets resonansfrekvenser
• Parameterinducerade lagervibrationer
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Tillståndsbaserat underhåll 
& Vibrationsteknik

Balanseringsteknik Bas

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till ohälsosamma 
maskinvibrationer. Balanseringsteknik BAS ger kurs- 
deltagaren nödvändiga kunskaper och färdigheter för att 
på ett effektivt sätt både fastställa och åtgärda maskiners 
obalans. Kursen blandar teori och praktik och fördjupar 
kunskaperna inom 1-plans och 2-plansbalansering. Kursen 
behandlar både fältbalansering och balansering i  
balanseringsmaskin.

Utbildningen är instrumentoberoende

Omfattning: 2 dagar

Förkunskaper: Motsvarande Vibrationskunskap BAS

Ur innehållet:
• Vad är obalans
• Olika typer av obalans
• 1-plansbalansering i teori och praktik
• Flerplansbalansering i teori och praktik
• Introduktion till ISO 1940
• Vanliga fel vid balansering
• Att effektivisera balanseringsproceduren
• Balansering av rotorer i balanseringsmaskin

Kursen ger orienterande vibrationskunskap och insikt
i vibrationsteknikens roll i en tillståndsbaserad under-
hållsstrategi. Kursdeltagaren får kunskap om hur tillämpad 
vibrationsövervakning kan sänka underhållskostnaderna, 
öka maskintillgängligheten, förbättra produktionsresultatet 
och förhindra akuta maskinhaverier. 

Kursen är lämplig för produktionsledning, kvalitetsansvariga 
och företagsledning men passar också samtlig  
underhållspersonal.

Omfattning: 2 dagar

Förkunskaper: Inga

Ur innehållet:
• Underhållsstrategier
• Olika typer av felkarakteristik
• Vad är vibrationer
• Vibrationers skadliga effekter på maskiner
• Hur mäts vibrationer
• Bredbandig vibrationsnivå
• Frekvensanalys
• ISO standarder - vad är acceptabla vibrationsnivåer
• Upphandling av roterande maskiner
• Obalans och balansering - orientering
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Kursen ger deltagaren fördjupade handhavandekunskpaer 
för FALCON och NEST i4.0. Särskild vikt läggs vid 
konfigurering och analys av maskintyper som inte stöds av 
Accurex™. Analyshjälpmedlen Defect Factor™, Harmonix™ 
och Shock Finder™ förklaras ingående.
Kursdeltagaren lär sig grundläggande funktioner hos 
signalanalysverktyget VibGraph samt hur Accurrex™ 
automatisk maskindiagnos kan överprövas. Kursen 
beskriver hur användaren kan lägga till egna 
analysparametrar och signaler utöver ISO/Accurex™ samt 
hur dessa kan appliceras på historisk mätdata. Samtliga 
funktioner i NEST i4.0 (ej optioner) förklarads och beskrivs. 
Samtliga funktioner hos FALCON (ej optioner) förklaras och 
beskrivs med särskild vikt på vibrationsmätning av maskiner 
off-route. Samtliga rapporttyper för maskindiagnos, 
anläggningsstatus med mera förklaras. Efter genomförd 
kurs kan användaren hantera samtliga funktioner (ej 
optioner) hos FALCON och NEST i4.0.

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: FALCON + NEST i4.0 AUT 
Laborationer/övningar: Ja

Ur innehållet:
• NEST i4.0 – maskintyper som inte stöds av Accurex™
• NEST i4.0 + Falcon – Defect Factor™
• NEST i4.0 + Falcon – Harmonix™
• NEST i4.0 + Falcon – Shock Finder™
• VibGraph – grundläggande funktioner
• Användardefinierade parametrar och signaler
• Att applicera parametrar och Accurex™ på historisk 
mätdata
• FALCON – Off-route
• NEST i4.0 – Off-route
• Olika typer av automatiska rapporter

Kursdeltagaren lär sig hantera vibrationsmätinstrumentet 
FALCON med tillhörande mjukvara NEST i4.0. Stort fokus lig-
ger på grundläggande funktioner hos FALCON med rekom-
menderade arbetssätt och procedurer för effektiv och säker 
datainsamling i fält samt effektiv maskinhälsoanalys och 
rapportgenerering med NEST i4.0. Hjälpmedlet Accurex™ 
för automatisk konfigurering och analys förklaras ingående, 
praktiska övningar ger deltagaren insikt i hela konfigurering – 
datainsamling – analys - rapportgenrering.
Rekommenderade procedurer för laddning och vård 
av hårdvaran samt den automatiska uppdateringen av 
klient-mjukvaran förklaras. Efter genomförd utbildning kan 
kursdeltagaren självständigt hantera FALCON och NEST 
i4.0 för vibrationsmätning, analys och rapportgenerering av 
maskiner som stöds av Accurex™.

Omfattning:  2 dagar
Förkunskaper: Orienterande kunskaper vibrationsmätning 
Laborationer/övningar: Ja

Ur innehållet:
• FALCON – Funktioner, tillbehör, laddning, vård, etc.
• FALCON – Handhavande i fält
• WLS – den trådlösa vibrationsgivaren 
• WLS – Handhavande i fält
• NEST i4.0 – Uppbyggnad, funktioner, moduler
• NEST i4.0 - Arbetsmetodik
• Accurex™ - Automatisk konfigurering
• Accurex™ - Automatisk maskinhälsoanalys
• Arbetsmetodik Konfigurering – datainsamling – maskinhäl-
soanalys - rapportgenerering
• Vibrationsmätning med FALCON+WLS
• Varvtalsmätning med FALCON
• Temperaturmätnng med FALCON
• Effektiv rapportgenerering
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Kursen ger fördjupade kunskaper kring avancerad vibra-
tionsdatainsamling och signalanalys med FALCON och 
NEST i4.0. Konfigurering för insamling av långa tidsignaler, 
spektrum med mycket hög upplösning med mera förklaras. 
Signalanalysverktyget VibGraph förklaras ingående med 
fördjupande laborationer. Stor vikt läggs vid multi- 
signalanalys. Analysverktyget Cepstrum och dess använd-
ningsområde förklaras ingående samt datavisualiserings- 
verktyget Circular plot. Fördjupande diskussioner kring  
vibrationsmätning vid mycket låga och mycket höga 
maskinvarvtal med nödvändiga analysprocedurer genom-
förs. 

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: FALCON + NEST i4.0 BUT 
Laborationer/övningar: Ja

Ur innehållet:
• FALCON  + NEST i4.0 – Långa tidsignaler
• FALCON + NEST i4.0 – Spektrum med mycket hög 
upplösning
• VibGraph – Multisignalanalys
• VibGraph – All funktionalitet
• Cepstrum – Vad är det och när bör cepstrum användas
• Circular plot
• Låga maskinvarvtal
• Höga maskinvarvtal

Kursen beskriver översiktligt funktion och handhavande av 
de optioner som utgör FALCON ULTIMATE, det vill säga 
funktioner/moduler för Run-up/Coast down analys, FRF/
ODS och balansering. Användningsområde för varje  
modul/funktion förklaras och kursdeltagaren får genom 
praktiska övningar/laborationer lära sig använda dem. 

Kursen är lämplig för produktionsledning, kvalitetsansvariga 
och företagsledning men passar också samtlig  
underhållspersonal.

Omfattning: 2 dagar
Förkunskaper: FALCON + NEST i4.0 BUT 
Laborationer/övningar: Ja

Ur innehållet:
• FALCON Run-up/Coast down
• FALCON FRF/ODS (Frequency Response Function  
/Operating Deflection Shape)
• FALCON Balansering av roterande maskiner
• Vattenfallsdiagram i VibGraph
• Analysmetoder för Run-up/Coast-down
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Komplett utbud
Hos SEMA-TEC hittar Ni ett komplett utbud av mätinstrument 
för mätning av maskiners hälsotillstånd, från världsledande 
varumärken. Vi har det Ni behöver inom vibrationsmätning, 
axeluppriktning, geometrimätning och värmekameror. Vår 
produktportfölj sträcker sig från prisvärda basprodukter till det 
bästa som står att finna!

Trådlös vibrationsmätning
Trådlös vibrationsmätning har det talats om i 25 år, nu finns det 
på riktigt! Hos OneProd finns prisvärda mätinstrument där mät-
prestanda inte har kompromissats bort till förmån för batteri- 
livslängd eller storlek. FALCON är ett portabelt vibrationsmät-
instrument med 3-axlig trådlös WiFi-accelerometer, med samma 
prestanda som en traditionell givare. EAGLE använder samma  
teknik för online system!

Autodiagnostik
Automatisk diagnostik av maskiners hälsotillstånd effektiviserar 
underhållsarbetet och ger lägre utbildningskostnader.  
Accurex™ tekniken från OneProd ger pålitliga och helt auto- 
matiska maskindiagnoser både vid rondering och on-line. Istället 
för krångliga analyser av vibrationssignalens egenskaper berät-
tar systemen i klarspråk hur de övervakade maskinerna mår och 
rekommenderar åtgärder!
 

Axeluppriktning
Hos Fixturlaser finns marknadens bästa och mest prisvärda 
axeluppriktningsinstrument, med innovativ teknik som fören-
klar och effektiviserar båda enkla och komplicerade uppgifter. 
Trådlösa sensorer, pekskärm i färg och suveränt användargräns-
snitt gör axeluppriktningen snabb och säker. Använd PAT II för 
uppriktning av remdrifter, så enkelt det kan bli!

Maskingeometri
MEAX utvecklar de utan jämförelse bästa systemen för att 
mäta verktygsmaskiners geometriska egenskaper. Med trådlösa 
sensorer, smarta fixturer, app-baserade användargränssnitt och 
effektiva rapportverktyg blir geometrimätningen enkel, effektiv, 
noggrann och dokumenterad! 

Värmekameror
FLIR är utan tvekan den världsledande leverantören av teknik 
för termografisk mätning. Hos SEMA-TEC hittar Ni ett utvalt 
sortiment av de bästa FLIR-kamerorna för maskinunderhåll, de 
är prisvärda, enkla att använda och uppkopplade!

Maskinskydd
För stora, dyra eller extremt viktiga maskiner krävs 
automatiska maskinskydd! MEGGITT Vibro-Meter är världs-
ledande på maskinskydd och levererar hela signalkedjan från 
givare till automatisk avstängning av maskinen. Systemen jobbar 
autonomt med hög redundans, dubbla kommunikationslänkar 
och dubbla strömförsörjningsenheter. Systemen är SIL-klassade 
och uppfyller industristandarden API670.
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    Standard
    Option 
    

iT150 iT300 iT301 EAGLE
MV MVX

VibroSMART
VM600 
Slimline VM600mk2

General data
Short description Transmitter Transmitter Transmitter, 

machine  
protection

Wireless online Online Online Machine  
protection, online

Machine  
protection, online

Machine  
protection, online

Input channels per unit 1 1 1 30/100 8 or 12 8,16,24 or 32 2+1 Card dependent Card dependent
Wireless sensor
IEPE/ICP input

Temp. input
Voltage input
Current input
Speed input
Digital inputs
4-20mA output
Analog output
Relay output
Modbus
RS485
Ethernet
Real time Ethernet (SBUS)
Software Web server Web server PC - NEST PC - NEST PC - NEST PC - VibroSight PC - VibroSight PC - VibroSight
Real time monitoring
Mounting DIN DIN DIN Custom DIN DIN DIN 19” rack 19” rack

Certifications

          SIL 1/2            SIL 1/2
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    Standard
    Option 
    

iT150 iT300 iT301 EAGLE
MV MVX

VibroSMART
VM600 
Slimline VM600mk2

General data
Short description Transmitter Transmitter Transmitter, 

machine  
protection

Wireless online Online Online Machine  
protection, online

Machine  
protection, online

Machine  
protection, online

Input channels per unit 1 1 1 30/100 8 or 12 8,16,24 or 32 2+1 Card dependent Card dependent
Wireless sensor
IEPE/ICP input

Temp. input
Voltage input
Current input
Speed input
Digital inputs
4-20mA output
Analog output
Relay output
Modbus
RS485
Ethernet
Real time Ethernet (SBUS)
Software Web server Web server PC - NEST PC - NEST PC - NEST PC - VibroSight PC - VibroSight PC - VibroSight
Real time monitoring
Mounting DIN DIN DIN Custom DIN DIN DIN 19” rack 19” rack

Certifications

          SIL 1/2            SIL 1/2
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     Standard
     Option
     

MAC810 Bearing Defender RT-300
 

SMC
FALCON

BALANCER
FALCON  

ESSENTIAL
FALCON  
SMART

FALCON  
EXPERT

FALCON  
ULTIMATE SEMA-602

simply machine health

General data
Short description Vibrometer Vibrometer Vibrometer/Shaft 

alignment
Machine 
diagnosis 

Balancing  Data collector Data collector Vibration  
analyzer

Vibration  
analyzer

Machine  
analyzer

No. vibration ch. (wired/wireless) 1/0 0/3 0/3 2/3 2/0 2/0 2/3 4/3 4/3 5/0
Speed measurment
PC Software/Cloud service  
Bulit-in camera 
Built-in temperature meter
ATEX certified
Wireless sensor           (triax)          (triax)          (triax)          (triax)
Touch screen
Functions
ISO 10816 support
ISO/TR 17243-series support
FFT (Lines)           (200)          (3200)                          (6400)           (6400)              (102400)              (102400)              (160000)
Envelope
FRF
Logger
Run up/Coast down
Auto diagnosis
Data recorder
Orbit
Balancing
Route data collector
Multi domain analysis
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     Standard
     Option
     

MAC810 Bearing Defender RT-300
 

SMC
FALCON

BALANCER
FALCON  

ESSENTIAL
FALCON  
SMART

FALCON  
EXPERT

FALCON  
ULTIMATE SEMA-602

simply machine health

General data
Short description Vibrometer Vibrometer Vibrometer/Shaft 

alignment
Machine 
diagnosis 

Balancing  Data collector Data collector Vibration  
analyzer

Vibration  
analyzer

Machine  
analyzer

No. vibration ch. (wired/wireless) 1/0 0/3 0/3 2/3 2/0 2/0 2/3 4/3 4/3 5/0
Speed measurment
PC Software/Cloud service  
Bulit-in camera 
Built-in temperature meter
ATEX certified
Wireless sensor           (triax)          (triax)          (triax)          (triax)
Touch screen
Functions
ISO 10816 support
ISO/TR 17243-series support
FFT (Lines)           (200)          (3200)                          (6400)           (6400)              (102400)              (102400)              (160000)
Envelope
FRF
Logger
Run up/Coast down
Auto diagnosis
Data recorder
Orbit
Balancing
Route data collector
Multi domain analysis
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     Standard
     Option 

PEN LEVEL LEVEL DUAL
  

COAXIALITY MT15
 

MT20
 

MT30

General data
Short description Bluetooth probe Electronic  

inclinometer
Electronic  

inclinometers
Coaxiality  

measurment kit
Geometry

measurement kit
Geometry

measurement kit
Geometry

measurement kit
Display unit
Adroid/iPhone app

Applications
Run-out
Backlash
Level
Angular deviation
Angular deviation + level ref.
Straightness
Strevel™ (straightness+angular deviation)

Horizontal coaxiality
Horizontal spindle parallelism
Horizontal spindle parallelism (on moving Z)

Squareness
Vertical coaxiality

Vertical spindle parallelism
Vertical spindle parallelism (on moving Z)
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     Standard
     Option 

PEN LEVEL LEVEL DUAL
  

COAXIALITY MT15
 

MT20
 

MT30

General data
Short description Bluetooth probe Electronic  

inclinometer
Electronic  

inclinometers
Coaxiality  

measurment kit
Geometry

measurement kit
Geometry

measurement kit
Geometry

measurement kit
Display unit
Adroid/iPhone app

Applications
Run-out
Backlash
Level
Angular deviation
Angular deviation + level ref.
Straightness
Strevel™ (straightness+angular deviation)

Horizontal coaxiality
Horizontal spindle parallelism
Horizontal spindle parallelism (on moving Z)

Squareness
Vertical coaxiality

Vertical spindle parallelism
Vertical spindle parallelism (on moving Z)
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     Standard
     Option 

PAT 2 LASER KIT ECO EVO NXA PRO NXA ULTIMATE

General data
Short description Belt alingment Entry level

alignment
Horizontal shaft 

alignment
Shaft alignment State of the art 

shaft alignment
Shaft alignment &  

geometry
Adroid/iPhone app

Display unit

Touch screen

Sceen size 4” 5” 6,5” 6,5”

Features
Verizontal Moves

Screen flip

Realtime values

Run out / thermal expansion

Applications
Belt alignment

Horizontal shaft alignment

Vertical shaft alignment

Machine train™

Softcheck™

Thermal target values

Hot check™

Machine defined data

Feetlock™

Memory manager

Circular flatness

Rektangular flatness

Straightness26
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     Standard
     Option 

PAT 2 LASER KIT ECO EVO NXA PRO NXA ULTIMATE

General data
Short description Belt alingment Entry level

alignment
Horizontal shaft 

alignment
Shaft alignment State of the art 

shaft alignment
Shaft alignment &  

geometry
Adroid/iPhone app

Display unit

Touch screen

Sceen size 4” 5” 6,5” 6,5”

Features
Verizontal Moves

Screen flip

Realtime values

Run out / thermal expansion

Applications
Belt alignment

Horizontal shaft alignment

Vertical shaft alignment

Machine train™

Softcheck™

Thermal target values

Hot check™

Machine defined data

Feetlock™

Memory manager

Circular flatness

Rektangular flatness
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     Standard
     Option 

E6 WiFi E8 WiFi E50 E60 AX8

General data
Short description
IR resolution 160x120 320x240 240x180 320x240 80x60
Sceen size 3”(320x240) 3”(320x240) 3.5”(320x240) 3.5”(320x240)
Measurement range -20°C to 250°C -20°C to 250°C -20°C to 650°C -20°C to 650°C -10°C to 150°C
Accuracy ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2%
Thermal sensitivity <0,06°C <0,06°C <0,05°C <0,05°C <0,10°C
Frame rate 9Hz 9Hz 60Hz 60Hz
Digital zoom 4X 4X
Laser spot

Touch screen

Focus adjustment

WiFi to Adroid and Iphone app

Ethernet

MeterLink

Dual bay charger 

Spare battery

Features
Picture in picture

MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)

Movable spots 3 3 6
Box areas 1 1 3 3 6
Delta T

Voice annotation

Text annotation

Radiomatric JPG to SD card

Video recording28
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     Standard
     Option 

E6 WiFi E8 WiFi E50 E60 AX8

General data
Short description
IR resolution 160x120 320x240 240x180 320x240 80x60
Sceen size 3”(320x240) 3”(320x240) 3.5”(320x240) 3.5”(320x240)
Measurement range -20°C to 250°C -20°C to 250°C -20°C to 650°C -20°C to 650°C -10°C to 150°C
Accuracy ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2% ±2°C or ±2%
Thermal sensitivity <0,06°C <0,06°C <0,05°C <0,05°C <0,10°C
Frame rate 9Hz 9Hz 60Hz 60Hz
Digital zoom 4X 4X
Laser spot

Touch screen

Focus adjustment

WiFi to Adroid and Iphone app

Ethernet

MeterLink

Dual bay charger 

Spare battery

Features
Picture in picture

MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)

Movable spots 3 3 6
Box areas 1 1 3 3 6
Delta T

Voice annotation

Text annotation

Radiomatric JPG to SD card

Video recording 29
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Brett sortiment
SEMA-TEC erbjuder genom Wilcoxon, Endevco, Vibro-Meter 
och OneProd marknadens bredaste sortiment av vibrations-
givare. Allt från lågkostnadsgivare för mångkanalig över-
vakning av generella industrimaskiner till specialgivare för 
explosiva miljöer, radioaktiva miljöer, extrema temperaturer 
eller installation under vatten. Vi vågar påstå att vi har vibra-
tionsgivare till stort sett alla applikationer, utmana oss!
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Accelerometrar för industriapplikationer

Accelerometrar för vibrationsmätning och övervaking av generella 
industrimaskiner som pumpar, fläktar, pappersmaskiner, verktygs- 
maskiner osv. Givarna kommer från MEGGITT Wilcoxon och finns i en 
mängd utföranden för olika krav och applikationer till konkurrens- 
kraftiga priser.

Trådlösa accelerometrar

OneProds världsledande trådlösa accelerometrar innebär stora  
beparingar på installation. Dessutom ger det en flexibilitet som helt 
saknas med trådbundna givare då de kan flyttas från en maskin till 
en annan med endast några få handgrepp. Batteritiden är vid normal 
användning ca. 5 år för givaren.

Beröringsfria givare
 
Beröringsfria vibrationsgivare för mätninga av relativa vibrationer, kast, 
orbitanalys eller axiell förskjutning från MEGGITT Vibro-Meter. Givarna 
uppfyllar API 670 och kan användas under vatten eller högtrycks- 
spolning.

Från MEGGITT Vibro-Meter kommer också LS 120 för monitorering av 
“air gap” mellan rotor och stator i stora generatorer och motorer.

4-20mA vibrationsgivare 

Vibrationsgivare med 4-20 mA utgång (transmittrar) är enkla att 
installera och ansluts med fördel till befintliga kontroll- och styrsystem 
exempelvis PLC. Transmittrar kräver inte dedikerade vibrationsövervak-
ningssystem är därför en kostnadseffektiv lösning för t.ex. processkon-
troll, övervakning av pumpar, fläktar med mera.
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Industriaccelerometrar för extrema temperaturer

Från MEGGITT Vibro-Meter kommer CA- och CE-serien med sensorer 
designade för permanent övervaking i miljöer med extrema  
temperaturer. Användningsområdet sträcker sig från kryogena  
applikationer ned till -253 °C, och upp till 700 °C för övervakning av till 
exempel gasturbiner.

Industriaccelerometrar för radioaktiva miljöer

Både hos MEGGITT Wilcoxon och MEGGITT Vibro-Meter finns accel-
erometrar för vibrationsövervakning i radioaktiva miljöer. Med certifie-
ringar enligt NRC guide 1.20, IEEE 323-1974 och DIN 25.475.1, bevisad 
livslängd och ett stort antal installationer över hela världen sedan 
början av 70-talet är MEGGITT inte bara det självklara valet utan ofta 
det enda!

Industriaccelerometrar undervattensapplikationer
 
En och två-axliga accelerometrar från MEGGITT Wilcoxon för under-
vattensapplikationer upp till 45 bar (650 psi) vattentryck vilket mots-
varar ca. 450 m vattenpelare. Givarna har 100 mV/g känslighet med 
integrerad elektronik (IEPE), integrerad kabel och hög  
noggrannhet. 

Industriaccelerometrar för klassade miljöer
Med ett stort antal certifierade accelerometrar möter MEGGITT varje 
behov av vibrationsövervakning i explosiva miljöer. Produkt- 
programmet omfattar accelerometrar för både industribruk, olja och 
gas samt energiproduktion. 
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Kablage & monteringstillbehör 

Bra vibrationsgivare kräver bra monteringstillbehör och givarkablar 
för en långsiktigt kostnadseffektiv installation. Hos Wilcoxon finns ett 
stort urval av magnetfötter, monteringsbrickor, monteringsvax, utvalda 
monteringslim med mera. För signalöverföring erbjuds givarkablar för 
de flesta industriella miljöer med anpassade kontakdon, tätningar och 
mekaniska kabelskydd.

Kopplingsskåp

Kopplingsskåp medger snabb, säker och effektiv anslutning av  
ronderings- eller analysinstrument till fast installerade vibrationsgivare i 
industriella miljöer. Från Wilcoxon kommer allt ifrån enkla anslutnings-
boxar med två eller fyra kanaler till skåp med dörr och ingångsväljare 
för upp till 48 kanaler. Skåpen finns i plast och plåtutförande, för enkel- 
eller triax-givare.

Vibratorer (shakers)
 
Med vibratorer från Wilcoxon skapas kontrollerade vibrationer för 
modaltester, strukturella tester, kvalitetskontroll och produktutveckling 
med mera. Hos Wilcoxon finns elektromagnetiska och piezoelektriska 
vibratorer för olika frekvensområden och kraftområden.

Supportinstrument
Med ReferenceMate, en portabel referensvibrator från Wilcoxon, 
kontrolleras vibrationsgivares känslighet vid tre olika frekvenser. En 
idealisk lösning för att i fält kalibrera fast installerade vibrationsgivare 
eller givarna till portabla vibrationsmätinstrument. Test– och simuler-
ingsinstrumentet 4830B används för att kontrolleras kabelinstallationer 
och simulera signaler från många olika typer av vibrationsgivare. Testa 
hela signalkedjan från givare till mätvärde på instrument. 
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Accelerationskompenserade tryckgivare

Accelerationskompenserade dynamiska tryckgivare från MEGGITT 
Vibro-Meter har sedan länge varit industristandard för förbrännings- 
övervakning i gasturbiner. Med extrem temperaturtålighet, -196 till 
+700 C°, hög känslighet och lång livslängd är dessa tryckgivare ofta 
standarvalet hos tillverkare av gasturbiner. Givarna är möter kraven 
enligt NRC guide 1.20, IEEE 323-1974 och är ATEX certifierade.
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*Due to continued research and product development, the manufacturer reserves the right to amend this specification without notice.

Wilcoxon model Sensitivity
Sensitivity 
tolerance,  

± 

Frequency 
response  
@ ±3 dB

Resonance Exit type / 
connector

Max 
temp Mounting 

thread

psd noise 
@ 100 Hz

Acceleration 
range Weight Haz. 

area 
option

Hz kHz ° C /√Hz g peak grams

Premium high performance

780A 100 mV/g 5% 0.5 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 5 µg 80 62 Y

786A 100 mV/g 5% 0.5 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 5 µg 80 90 Y

786LF 100 mV/g 5% 0.1 - 13k 30 top, R6 120 1/4-28 3 µg 50 90

787A 100 mV/g 5% 0.5 - 10k 22 side, R6 120 1/4-28 5 µg 80 145 Y

General purpose

780B 100 mV/g 10% 0.5 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 5 µg 80 62

785A 100 mV/g 10% 1.0 - 12k 30 side, R6 120 1/4-28 6 µg 80 85

786B-10 100 mV/g 10% 0.5 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 5 µg 80 90

787B 100 mV/g 10% 0.7 - 10k 22 side, R6 120 1/4-28 5 µg 80 145

Extended temperature range

HT780A 100 mV/g 5% 0.5 - 14k 30 top, R6 150 1/4-28 7 µg 80 62

HT786A 100 mV/g 5% 0.5 - 14k 30 top, R6 150 1/4-28 7 µg 80 90

HT787A 100 mV/g 5% 0.7 - 10k 22 side, R6 150 1/4-28 7 µg 80 145

376/CC701HT 100 mV/g 10% 1.0 - 15k 30 top, R1/ 
inline, R2 260 1/4-28 broadband: 

0.001 g 50 75 / 40

Integral cable

786F 100 mV/g 5% 0.5 - 13k 30 top, integral 
cable 120 1/4-28 5 µg 80 90 Y

787F 100 mV/g 5% 0.7 - 10k 22 side, integral 
cable 120 1/4-28 5 µg 80 145

712F 100 mV/g 10% 3.0 - 25k >45 side, integral 
cable 120 8-32 10 µg 60 35

780FM-2-J88C 100 mV/g 15% 0.4 - 12k 30 top, integral 
cable 120 1/4-28 4 µg 80 150.5

High sensitivity / low frequency

786-500 500 mV/g 5% 0.2 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 1.5 µg 10 90 Y

786LF-500 500 mV/g 5% 0.1 - 13k 30 top, R6 120 1/4-28 2 µg 10 90

787-500 500 mV/g 5% 0.2 - 10k 22 side, R6 120 1/4-28 1.5 µg 10 145 Y

793L 500 mV/g 5% 0.2 - 2.3k 15 top, R6 120 1/4-28 0.2 µg 10 142 Y

797L 500 mV/g 5% 0.2 - 3.7k 18 side, R6 120 1/4-28 0.2 µg 10 148 Y

799LF 500 mV/g 5% 0.1 - 2.5k 18 top, R6 120 1/4-28 1 µg 10 205

High g sensors

786A-I 10 mV/g 5% 0.5 - 14k 30 top, R6 120 1/4-28 23 µg 500 90

732A/732AT 10 mV/g 5% 0.5 - 25k 60 side/top, R1 120 10-32 3 µg 500 13

793-10 10 mV/g 5% 1.0 - 15k 25 top, R6 120 1/4-28 40 µg 500 110 Y

997 10 mV/g 10% 0.5 - 29k >45 side, integral 
cable 120 8-32 9 µg 600 35

Specialty sensors

HV100/200 100 mV/g 5% 0.5 - 12k 25 top, R6 120 1/4-28, 
M6 or M8

5 µg 80 122 - 
126HV100LF/200LF 100 mV/g 5% 0.1 - 11k 28 top, R6 120 5 µg 80

732-1D 10 mV/g 5% 0.4 - 22k 28 top, BNC 120 10-32 4 µg 500 28

LPA100T 50 mV/g 5% 0.3 - 15k 30 top, M12 120 1/4-28 16 µg 25 90 Y
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Wilcoxon model Sensitivity
Sensitivity 
tolerance,  

± 

Frequency 
response  
@ ±3 dB

Resonance Exit type / 
connector

Max 
temp Mounting 

thread

psd noise 
@ 100 Hz

Acceleration 
range Weight Haz. 

area 
option

Hz kHz ° C /√Hz peak grams

Seismic

731A 10 V/g 10% 0.05 - 450 0.75 top, R6 65 3/8-16 0.004 µg 0.5 g 760

731A/P31 10 - 1,000 
V/g 10% 0.05 - 450 0.75 BNC 65 3/8-16 0.004 µg 0.5 g 760 / 

600

735T 10 V/g 10% 0.01 - 350 0.7 top, M12 65 M6x1 0.0035 µg 0.5 g 380

731-207 10 V/g 10% 0.2 - 1.3k 2 .4 top, R1 70 10-32 0.03 µg 0.5 g 50

799M 1 V/g 5% 0.2 - 2.5k 18 top, R6 80 1/4-28 1 µg 5 g 205

Dual output (vibration + temperature) and triaxial sensors

786T 100 mV/g 5% 0.5 - 12k 30 top, R6G 120 1/4-28 5 µg 80 g 90 Y

787T 100 mV/g 5% 0.5 - 12k 22 side, R6G 120 1/4-28 5 µg 80 g 145

793T-3 100 mV/g 5% 0.5 - 15k 24 top, R6G 120 1/4-28 5 µg 80 g 115

797T-1 100 mV/g 5% 1.0 - 12k 26 side, R6G 120 1/4-28 5 µg 80 g 135

797LT 100 mV/g 5% 0.2 - 3.7k 18 side, R6G 120 1/4-28 5 µg 10 g 160

993B series 25, 50 or 
100 mV/g 10% Z: 2 - 10k 

X, Y: 2 - 7k >35 top, integral 
cable 120 10-32 3.2, 2.0,  

1.4 µg
160, 80 or 

40 g 134 Y

993B-7-M12 100 mV/g 10% Z: 2 - 10k 
X, Y: 2 - 7k >35 top, M12 120 10-32 2 µg 60 g 124 Y

Piezovelocity transducers

793V 100  
mV/in/sec 10% 2.5 - 7k 15 top, R6 120 1/4-28 1.0 µin/sec 50 in/sec 145 Y

793V-5 500  
mV/in/sec 10% 5.0 - 7k 15 top, R6 120 1/4-28 0.4 µin/sec 10 in/sec 145

797V 100  
mV/in/sec 10% 1.6 - 7k 18 side, R6 120 1/4-28 0.8 µin/sec 50 in/sec 148 Y

893V 100  
mV/in/sec 5% 4.5 - 5k 15 top, R6 120 1/4-28 1.5 µin/sec 50 in/sec 145

Traditional

793 100 mV/g 5% 0.5 - 15k 25 top, R6 120 1/4-28 5 µg 80 g 112 Y

797 100 mV/g 5% 1.0 - 12k 26 side, R6 120 1/4-28 5 µg 80 g 135 Y

793-6 100 mV/g 10% 1.0 - 12k 25 top, R6 150 1/4-28 10 µg 50 g 135

797-6 100 mV/g 10% 1.0 - 11k 18.5 side, R6 150 1/4-28 10 µg 50 g 145

Underwater accelerometers

746 100 mV/g 5% 1.0 - 15k 30 top, integral 
cable 80 10-32 0.8 µg 50 g 45

754 100 mV/g 10% 2.0 - 25k 60 side, integral 
cable 90 adhesive 4 µg 250 g 4

4-20 mA output vibration sensors
PC420 series 
acceleration, 
velocity, RMS  
and peak

4-20 mA 5% 1.0 - 2k N/A top, R6 105 1/4-28 N/A 5, 10, 20 g 162 Y

PC420DPP 
displacement,  
peak-to-peak

4-20 mA 5% 10 - 1k N/A top, R6 85 1/4-28 N/A 40 mils 162

PC420-EX 4-20 mA 5% 4.0 - 2k N/A flying leads 85 3/8-24 N/A 5, 10, 20 g 380 Y

PCC421 
acceleration, 
velocity, RMS  
and peak

4-20 mA 5% 4.0 - 2k N/A side, R6 105 1/4-28 N/A 5, 10, 20 g 140

PCH420,  
HART-enabled 4-20 mA 5% 3.0 - 1.95k N/A top, M12 105 1/4-28 N/A 5, 10, 20, 

50 g 115 Y
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