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1 Pneumatyka i hydraulika – 
działania zapobiegawcze 

Systemy elektryczne – 
działania predykcyjne

Systemy elektryczne – 
działania zapobiegawcze

Diagnostyka predykcyjna 
zużycia mechanicznego

Mechanika – działania 
zapobiegawcze

Zapobiegaj przestojom z RS
Jakie działania podejmować, aby ograniczać nieplanowany czas przestoju? 
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Obniżenie ciśnienia
Zmniejszenie ciśnienia powietrza 
pozwala zaoszczędzić energię,  
a tym samym koszty, oraz wydłużyć 
okres eksploatacji elementów. 
Zainstaluj dodatkowe regulatory 
ciśnienia, aby umożliwić bieżącą 
regulację maszyny dla jej optymalnej 
wydajności.

Nieszczelności 
w dopływie powietrza
Wycieki powietrza w układach 
pneumatycznych mogą stanowić 
20% kosztów energii systemu 
i powodować nieprzewidziane awarie. 
Regularnie sprawdzaj możliwe wycieki  
powietrza za pomocą sprayu  
do wykrywania nieszczelności.

Ultradźwiękowe 
wykrywanie wycieków
Szukaj nieszczelności powietrza  
za pomocą ultradźwięków,  
które są szczególnie skuteczne  
w systemach bezciśnieniowych  
lub niskociśnieniowych, gdzie wycieki 
są trudniejsze do znalezienia.

Jakość powietrza 
pneumatycznego
Powietrze zanieczyszczone, niskiej 
jakości lub niedostatecznie nawilżone  
może drastycznie skrócić okres  
eksploatacji siłowników pneumatycznych. 
Właściwe filtrowanie i smarowanie 
układów pneumatycznych ma kluczowe 
znaczenie dla żywotności elementów.

Pneumatyka i hydraulika – działania zapobiegawcze 
Przewiduj i zapobiegaj typowym problemom z układami pneumatycznymi i hydraulicznymi

https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-z-filtrem-i-smarownica/
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-z-filtrem-i-smarownica/
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-pneumatyczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-pneumatyczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/ultradzwiekowe-detektory-wyciekow/?applied-dimensions=4293104854,4294966617
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/ultradzwiekowe-detektory-wyciekow/?applied-dimensions=4293104854,4294966617
https://pl.rs-online.com/web/c/instalacja-wodno-kanalizacyjna/konserwacja-rur-i-uzdatnianie-wody/wykrywacze-nieszczelnosci-i-usterek/
https://pl.rs-online.com/web/c/instalacja-wodno-kanalizacyjna/konserwacja-rur-i-uzdatnianie-wody/wykrywacze-nieszczelnosci-i-usterek/
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Czujniki ulegają 
z czasem 
uszkodzeniom?
Przejdź na czujniki IO-Link. Są one  
w stanie dostarczyć informacje  
na temat stanu wyjściowego 
czujników i powiadomić  
o wymaganej konserwacji.

Jaka jest dokładność 
pomiaru pętli 
elektrycznej?
Pogorszenie się stanu komponentów, 
czujników, zaworów czy modułów 
WE/WY sterownika PLC powoduje 
odchylenia od optymalnych 
parametrów procesu. Monitoruj 
regularnie stan elementów przy 
użyciu kalibratorów procesu.

Przemysłowy  
Internet Rzeczy (IIoT)
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)  
oferuje wygodny, mobilny lub zdalny 
dostęp do urządzeń lub danych 
w sposób niezawodny i bezpieczny,  
co pomaga w szybszym podejmowaniu  
decyzji. Zapoznaj się z naszą ofertą 
komputerów przemysłowych.

Słaba jakość energii 
elektrycznej? 
Nierównomierne 
obciążenie?
Z czasem te i inne problemy 
elektryczne spowodują awarie. 
Wykrywaj je wcześnie, korzystając 
z obrazowania termicznego oraz  
interweniuj, gdy jest to konieczne.

Systemy elektryczne – działania predykcyjne
Przejmij kontrolę nad zużyciem energii elektrycznej  
Monitoruj wydajność sprzętu i przewiduj podjęcie odpowiednich działań

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=io+link
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/komputery-przemyslowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/kalibratory-uniwersalne/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/
https://pl.rs-online.com/web/c/?searchTerm=io+link
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/komputery-przemyslowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/kalibratory-uniwersalne/
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Wadliwe przekaźniki 
lub styczniki
Z czasem styki ulegają uszkodzeniu, 
a cewki mogą ulec awarii. 
Rozważ wymianę na przekaźniki 
półprzewodnikowe o wysokiej 
niezawodności.

Trudne warunki 
środowiskowe?
Wnikanie wilgoci do wnętrza obudów 
lub skrzynki przyłączeniowej może 
łatwo spowodować awarie – zastosuj 
obudowy o wyższym stopniu 
szczelności, aby rozwiązać ten 
problem.

Spadki napięcia 
zasilania
Przestarzałe lub nieprawidłowo 
konserwowane zasilacze mogą 
powodować spadki napięcia 
prowadzące do awarii sprzętu – 
wymień urządzenia na wersje  
o wysokiej niezawodności.

Awarie  
przełączników
Mogą być spowodowane warunkami 
środowiskowymi lub użytkowaniem. 
Wymień przełączniki na wersje o 
wyższym stopniu ochrony lub takie, 
które wytrzymają większą liczbę cykli.

Systemy elektryczne – działania zapobiegawcze
Zapobiegaj ponownemu wystąpieniu typowych problemów elektrycznych

https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przyciski-przelacznikow-przemyslowych-lampki-kontrolne-i-uklady-sterowania/
https://pl.rs-online.com/web/c/przekazniki/przekazniki-polprzewodnikowe-i-akcesoria/przekazniki-polprzewodnikowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przyciski-przelacznikow-przemyslowych-lampki-kontrolne-i-uklady-sterowania/
https://pl.rs-online.com/web/c/przekazniki/przekazniki-polprzewodnikowe-i-akcesoria/przekazniki-polprzewodnikowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/urzadzenia-zasilajace/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/
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Analiza drgań 
(Mierniki drgań)
Dzięki tym przenośnym testerom 
drgań możesz wykonywać 
powtarzalne pomiary ogólnych  
drgań i stanu łożysk przed 
wystąpieniem awarii.

Zmiany  
temperatury
Zmniejszaj czas przestoju 
spowodowanego zużyciem części 
obrotowych dzięki kontrolowaniu 
temperatury.

Lokalizacja gorących 
i zimnych punktów
Kamery termowizyjne mogą  
pomóc Ci w monitorowaniu miejsc, 
w których przewidujesz zużycie. 
Dzięki temu możesz zainterweniować 
w odpowiednim czasie.

Analiza łożysk 
(Czujniki drgań)
Awarie łożysk można przewidywać 
poprzez monitorowanie drgań  
w zależności od warunków,  
kontrolując stan i niezawodność łożysk. 
Przeprowadzaj konserwację wówczas, 
gdy pojawiają się oznaki spadku 
wydajności lub zbliżającej się awarii.

Diagnostyka predykcyjna zużycia mechanicznego 
Analizuj swoje systemy i podejmuj działania zapobiegające awariom mechanicznym

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/mierniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/mierniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/
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Poluzowane pasy
Poluzowane lub słabo naprężone 
pasy napędowe lub rozrządu mogą 
powodować przedwczesne awarie. 
Sprawdzaj napięcie pasów za 
pomocą cyfrowego akustycznego 
testera naprężenia.

Nieprawidłowo 
wyregulowane 
przenośniki
Nieprawidłowo wyregulowane pasy 
napędowe lub koła pasowe mogą 
prowadzić do przedwczesnej awarii 
łożysk i kosztownych przestojów maszyny. 
Unikniesz tego dzięki laserowemu  
narzędziu do regulacji paska.

Nadmierne drgania
Drgania mogą przyspieszać zużycie 
i powodować awarie. Zamontowanie 
elementów antywibracyjnych jest 
niezwykle przydatne w tłumieniu 
drgań, wydłużając czas pracy  
bez przestojów.

Niedostateczne 
smarowanie
Możesz przeprowadzić szczegółową 
analizę mechanicznych urządzeń 
obrotowych, aby dobrać 
odpowiedni środek smarny do 
danego zadania i opracować 
harmonogram smarowania.

Mechanika – działania zapobiegawcze
Unikaj przestojów spowodowanych zużyciem mechanicznym lub nieoczekiwanymi awariami

https://pl.rs-online.com/web/c/czyszczenie-i-konserwacja-urzadzen/smary-oleje-i-lubrykanty-do-urzadzen/
https://pl.rs-online.com/web/c/mechaniczne-przeniesienie-napedu/paski-i-kola-pasowe/przyrzady-do-pomiarow-paskow-klinowych/
https://pl.rs-online.com/web/c/materialy-konstrukcyjne-i-drobne-przemyslowe-wyroby-metalowe/elementy-do-tlumienia-drgan-i-poziomowania/mocowania-antywibracyjne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/mechaniczne-przeniesienie-napedu/paski-i-kola-pasowe/narzedzia-do-laserowego-wyrownywania-paska-ukladu-napedu/?searchTerm=SKF%20TKBA
https://pl.rs-online.com/web/c/czyszczenie-i-konserwacja-urzadzen/smary-oleje-i-lubrykanty-do-urzadzen/
https://pl.rs-online.com/web/c/mechaniczne-przeniesienie-napedu/paski-i-kola-pasowe/przyrzady-do-pomiarow-paskow-klinowych/
https://pl.rs-online.com/web/c/materialy-konstrukcyjne-i-drobne-przemyslowe-wyroby-metalowe/elementy-do-tlumienia-drgan-i-poziomowania/mocowania-antywibracyjne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/mechaniczne-przeniesienie-napedu/paski-i-kola-pasowe/narzedzia-do-laserowego-wyrownywania-paska-ukladu-napedu/?searchTerm=SKF%20TKBA
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Bezpłatna dostawa przy zamówieniu  
powyżej 250 zł netto
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Dostępność skalibrowanych  
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Jesteśmy w 32 krajach,  
dowiedz się więcej na rs-online.com
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i śledzenie przesyłki
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