« Υπηρεσίες»

Κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών
1.

Έλεγχος κινηματικής κατάστασης περιστρεφόμενου εξοπλισμού (ανάλυση δονήσεων, ανάλυση

υπέρηχων).
2.

Επιτόπου δυναμική ζυγοστάθμιση πτερωτών ανεμιστήρων.

3.

Υπηρεσίες ευθυγράμμισης (άξονες, cardan-shafts, ιμάντες) υψηλής ακρίβειας.

4.

Υπηρεσίες θερμογραφίας.

5.

Υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας:
A.

Ανίχνευση διαρροών σε δίκτυα συμπιεσμένου αέρα / κενού / αερίων.

B.

Έλεγχος ατμοπαγίδων.

C.

Έλεγχος βανών και βαλβίδων.

6.

Έλεγχος στεγανότητας (αμπάρια, γέφυρα, δεξαμενές έρματος, χώροι ψυγείων, κλπ).

7.

Ηλεκτρική επιθεώρηση φαινομένων corona, tracking και τόξου (arching).

8.

Τεχνική εκπαίδευση / σεμινάρια σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

9.

Εγκατάσταση και λειτουργία online (24/7) συστημάτων παρακολούθησης εξοπλισμού.

10. REA HELLAS Online Monitoring Center (υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης εξοπλισμού).

1Α. Έλεγχος κινηματικής κατάστασης εξοπλισμού
❖

Έλεγχος κινηματικής κατάστασης περιστρεφόμενου εξοπλισμού για διάγνωση προβλημάτων με την μέθοδο
της ανάλυσης δονήσεων.

❖

❖

Φθορά σε ρουλεμάν, γρανάζια και έδρανα ολίσθησης.

❖

Κακή ευθυγράμμιση.

❖

Ύπαρξη φαινομένων συντονισμού.

❖

Φθορά ιμάντων μετάδοσης κίνησης.

❖

Φαινόμενα χαλαρότητας.

❖

Αζυγοσταθμία.

❖

Φαινόμενα σπηλαίωσης.

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: FALCON

▪

Ετήσιο συμβόλαιο
ή
Κατ’ αποκοπή (On-spot)

1Β. Έλεγχος κινηματικής κατάστασης εξοπλισμού
❖

Έλεγχος κινηματικής κατάστασης περιστρεφόμενου εξοπλισμού για διάγνωση προβλημάτων με την μέθοδο
της ανάλυσης δονήσεων, για εφαρμογές που απαιτούν την ταυτόχρονη λήψη μετρήσεων από πολλαπλά
σημεία του μετρούμενου εξοπλισμού.

❖

Η καλύτερη επιλογή για εφαρμογές:
▪

Με μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. ανεμογεννήτριες, inverter, κλπ).

▪

Με δυσκολία πρόσβασης κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.

▪

Πολλαπλά σημεία ταυτόχρονης μέτρησης (έως 16 σημεία ταυτόχρονης παρακολούθησης).

▪

Χρήση διάφορων τύπων αισθητηρίων για λήψη μετρήσεων (accelerometers, tachometers, κλπ.).

▪

Παραμονή της συσκευής μέτρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα στον πελάτη, ώστε να επιτευχθεί
συλλογή μετρήσεων σε διάφορες φάσεις της παραγωγής.

▪

❖

Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης της συσκευής.

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: VMS (16CH)

▪

Ετήσιο συμβόλαιο
ή
Κατ’ αποκοπή (On-spot).

1Γ. Έλεγχος κινηματικής κατάστασης εξοπλισμού
❖

Έλεγχος κινηματικής κατάστασης περιστρεφόμενου
εξοπλισμού για διάγνωση προβλημάτων με την μέθοδο της
ανάλυσης υπερήχων.
▪

Φθορά σε ρουλεμάν και έδρανα ολίσθησης.

▪

Ελαττωματικά γρανάζια.

▪

Σπηλαίωση / στροβιλισμός ροής (αντλίες / ανεμιστήρες).

▪

Προβλήματα ιμαντοκίνησης.

▪

Προβλήματα υπέρ / υπό λίπανσης.

❖ Ιδανική μέθοδος για έλεγχο αργόστροφων εφαρμογών

(RPM < 200)
❖

Provided Service:
▪

Συσκευή: SDT270

▪

Ετήσιο συμβόλαιο
ή
Κατ’ αποκοπή (On-spot)

2. Επί τόπου δυναμική ζυγοστάθμιση
❖

Επί τόπου δυναμική ζυγοστάθμιση σε έως 4 επίπεδα.

❖

Πλεονεκτήματα:
•

Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση της
πτερωτής.

•

Η ζυγοστάθμιση επιτυγχάνεται κάτω από
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

•

Αύξηση της διάρκειας ζωής των ρουλεμάν.

•

Ομαλή λειτουργία (μείωση δόνησης και
θορύβου).

•

Εξοικονόμηση ενέργειας.

•

Μείωση φθοράς των εξαρτημάτων

•

Αύξηση χρόνου λειτουργίας, απόδοσης και

παραγωγικότητας
•
❖

Βελτίωση ποιότητας προϊόντος

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: Falcon

▪

Κατ’ αποκοπή (On spot)

3. Ευθυγράμμιση υψηλής ακρίβειας
1.

Επί τόπου ευθυγράμμιση αξόνων.

2.

Επί τόπου ευθυγράμμιση τροχαλιών.

❖

Πλεονεκτήματα:
•

Υψηλή ακρίβεια.

•

Αυξημένη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν.

•

Ομαλή λειτουργία (μείωση δόνησης και θορύβου).

•

Εξοικονόμηση ενέργειας.

•

Μείωση φθοράς των εξαρτημάτων

•

Αύξηση χρόνου λειτουργίας, απόδοσης και
παραγωγικότητας

•

❖

Βελτίωση ποιότητας προϊόντος

Παροχή Υπηρεσίας:
▪

▪

Συσκευή:
✓

ευθυγράμμιση αξόνων: Fixtur Laser XA PRO

✓

ευθυγράμμιση τροχαλιών: NSK LAB set

Κατ’ αποκοπή (On spot)

4. Θερμογραφία
❖

Ενδεικτικές εφαρμογές:
▪

Καμπίνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

▪

Θερμική κατάσταση περιστρεφόμενου εξοπλισμού

(κινητήρες, κόπλερ, ρουλεμάν, κτλ).
▪

Έλεγχος φθοράς μόνωσης περιστρεφόμενων κλιβάνων.

▪

Κατάσταση λειτουργίας μετασχηματιστών.

▪

Έλεγχος θερμοκρασίας επιφανειών (π.χ. επιφάνειες
μηχανοστασίου σε πλοίο).

▪

Έλεγχος θερμοκρασίας απαγωγών καυσαερίων και
έλεγχος της μόνωσής τους.

▪

❖

Έλεγχος ατμοπαγίδων.

Παροχή Υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: FLIR T420

▪

Ετήσιο συμβόλαιο
ή
Κατ’ αποκοπή (On-spot).

5A. Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα συμπιεσμένου αέρα / κενού / αερίων

❖

Που μπορεί να βρει εφαρμογή;
▪

Οποιοδήποτε πρωτεύον ή / και δευτερεύον δίκτυο
αέρα / κενού / αέριων μπορεί να ελεγχθεί για

διαρροές.

❖

❖

Πλεονεκτήματα:
•

Πολύ άμεση επιστροφή της αρχικής επένδυσης (ROI).

•

Εξοικονόμηση ενέργειας.

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: SDT270

▪

Κατ’ αποκοπή (On spot)

5B. Έλεγχος ατμοπαγίδων
❖

Πιθανές καταστάσεις στη λειτουργία της ατμοπαγίδας:
▪

Αποτυχία ανοίγματος:

❑

Συσσωρευμένο συμπύκνωμα, αέρας και CO2 που
οδηγούν σε κλυδωνισμούς και πρόκληση ζημιών στην
εγκατάσταση.

▪

Αποτυχία κλεισίματος:

❑

Σπατάλη ατμού που οδηγεί σε ενεργειακή
υπερ-κατανάλωση και υποβάθμιση της ποιότητας του
τελικού παραγόμενου προϊόντος.

▪

❖

Κανονική λειτουργία.

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: SDT270 , FLIR T420

▪

Ετήσιο συμβόλαιο
ή

Κατ’ αποκοπή (On-spot)

5Γ. Έλεγχος βανών και βαλβίδων

Μέτρηση στο Downstream της βάνας ατμού

Μέτρηση στο seat της βάνας ατμού

Μέτρηση στο Upstream της βάνας ατμού

❖

11

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: SDT270

▪

Κατ’ αποκοπή (On spot)

6. Έλεγχος στεγανότητας (tightness control)
❖

Ενδεικτικές εφαρμογές:
▪

▪

❖

Βιομηχανία
•

White rooms

•

Δωμάτια ψύξης (ψυγεία)

•

Boilers

Ναυτιλία
•

Αμπάρια (water-tight, weather-tight).

•

Γέφυρα

•

Δεξαμενές έρματος

•

Δωμάτια ψύξης

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: SDT270 + SDT8 KIT

▪

Κατ’ αποκοπή (On spot)

7. Ηλεκτρική επιθεώρηση φαινομένων corona, tracking και τόξου (arching).
❖

Με τους υπέρηχους μπορούμε να ανιχνεύσουμε:
▪

▪

Φαινόμενα Corona
o

Ιονισμός αέρα.

o

Παραγωγή όζοντος και νιτρικού οξέος (>2kV).

Φαινόμενα Tracking
o

Υγρασία σε επιφάνειες και στον αέρα.

o

Επηρεάζει την επιφάνεια ηλεκτρικών

εξαρτημάτων.
▪

Φαινόμενα Τόξου (arching)
o

❖

Εκκένωση πλάσματος.

Παροχή υπηρεσίας:
▪

Συσκευή: SDT270

▪

Κατ’ αποκοπή (On spot)

8. Τεχνική Εκπαίδευση / Σεμινάρια
❖ Θεματολογία:
▪

Ρουλεμάν

▪

Λίπανση

▪

Στεγανοποίηση

▪

Ανάλυση δονήσεων

▪

Ανάλυση υπερήχων

▪

Θερμογραφία

❖ Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:
▪

Θεωρητική ανάπτυξη

▪

Πρακτική ανάπτυξη.

❖ Διεξαγωγή των σεμιναρίων:
▪

Αίθουσα σεμιναρίων της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

▪

Στον χώρο του πελάτη.

9. Εγκατάσταση και παράδοση συστημάτων online παρακολούθησης εξοπλισμού
❖ Εγκατάσταση και παράδοση (installation & commissioning) online
συστημάτων παρακολούθησης περιστρεφόμενου εξοπλισμού:
▪

Συστήματα προστασίας εξοπλισμού.

▪

Online συστήματα ανάλυσης (δονήσεων και υπερήχων).

❖ Η εκπαίδευση των τεχνικών μας γίνεται από:
▪

ACOEM Training Center

▪

SDT INTERNATIONAL Training Center

❖ Οι τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι για εργασία σε ύψος
(π.χ. ανεμογεννήτριες):
▪

Υποχρεωτική εκπαίδευση

εργαζομένων για ασφάλεια & υγεία
(Ν.3850/2010, άρθρο 48).
▪

Εργασίες σε ύψος (Π.Δ. 155/2004)

10. REA HELLAS Online Monitoring Center

Μέτρηση στο πεδίο από τον χρήστη
με εξοπλισμό ιδιοκτησίας του.
(φορητός ή μόνιμα εγκατεστημένος
εξοπλισμός)

Προετοιμασία και αποστολή
τεχνικής έκθεσης στον πελάτη.

Αποστολή των μετρήσεων (μέσω
internet) στο MONITORING CENTER
της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

Ανάλυση των μετρήσεων από
εξειδικευμένο μηχανικό
της ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

Διακρίσεις & Πιστοποιητικά
❖ Ιανουάριος 1996:
Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ είναι η πρώτη εταιρία του
κλάδου της στην Ελλάδα που απέκτησε
το ISO 9001.

❖ Οκτώβριος 2010:
Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ πιστοποιείται από τον ICAP ως
ένα από τα 400 “διαμάντια” της Ελληνικής
οικονομίας.

Διακρίσεις & Πιστοποιητικά
❖ Οκτώβριος 2017:
Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ γίνεται μια από τις τέσσερεις εταιρείες παγκοσμίως που πιστοποιείται από το
group NSK ως Asset Improvement Program (AIP) Partner.

Διακρίσεις & Πιστοποιητικά
❖ Η ΡΕΑ ΕΛΛΑΣ είναι ο πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών condition monitoring που μπορείτε
να εμπιστευτείτε.

Διακρίσεις & Πιστοποιητικά

❖ Οι μηχανικοί μας είναι πιστοποιημένοι
αναλυτές δονήσεων
(MIBoC Certified Vibration Analysts).

❖ Οι μηχανικοί μας είναι πιστοποιημένοι
αναλυτές θερμογραφίας
(ITC Certified Thermographers).

❖ Οι μηχανικοί μας είναι πιστοποιημένοι
αναλυτές υπέρηχων
(SDT Certified Ultra-Sound Analysts).

Που θα μας βρείτε ;;;
❖ Έδρα - Κεντρικό Κατάστημα:
▪ Διεύθ: Σερρών 47, τ.κ. 104 41, Αθήνα.
▪ Τηλ:
210.5154.480 (~7)
210.5222.976 (~7)
▪ Fax:
210.5154.493
▪ Email: info@reahellas.gr
▪ Web: www.reahellas.gr

❖ Τμήμα Condition Monitoring – Τεχνική Δ/νση
▪ Διεύθ: Λ.Αθηνών 84, τ.κ. 104 41, Αθήνα.
▪ Τηλ:
210.5154.480 (~7)
▪ Fax:
210.5154.493
▪ Email: info@reahellas.gr
▪ Web: www.reahellas.gr

Στόχος μας… η ολική σας εξυπηρέτηση !!!

