
Kenmerken
•	Meet	continu	het	trillingsniveau,	door	tijdens	het	in	bedrijf	zijn	van	
de	pomp	de	respons	afkomstig	van	de	motor	en	de	pomp	waar	te	
nemen.				

•	Als	 de	 van	 tevoren	 ingestelde	 grenzen	 overschreden	 worden	
waarschuwt	 het	 monitoring	 systeem	 de	 eindgebruiker	 via	 een	
knipperende	rode	LED.	Hierdoor	kan	de	gebruiker	van	de	pomp	
veranderingen	aan	het	proces	of	aan	de	pomp	aanbrengen	voor-
dat	er	een	noodlottige	storing	optreedt.	

•	De	i-ALERTTM	is	bovendien	voorzien	van	één	groene	LED	die	be-
stemd	is	om	aan	te	geven	wanneer	het	systeem	in	werking	is.	

•	Beide	knipperende	groene	en	 rode	LEDs	zijn	makkelijk	 te	 zien	
door	de	gebruiker	of	anderen	tijdens	de	geplande	inspecties	of	als	
men	er	voorbij	loopt.	

Alarmmodus
•	De	 conditie	 monitor	 geeft	 een	 alarm	 als	 de	 trillingsgrenzen	 bij	
meer	dan	twee	op	elkaar	volgende	lezingen	binnen	een	interval	
van	 tien	minuten	 overschreden	worden.	 De	 alarmmodus	wordt	
door	twee	rood	knipperende	LEDs	met	tussenpozen	van	twee	se-
conden	aangegeven.	

•	Trillingsgrens:	Stijging	van	100%	boven	de	basislijn	of	max.	tril-
lingsniveau	 van	 12,7	 mm/s	 (Standard	 Hydraulic	 Institute,	 ISO	
10816).

•	 Het	 minimale	 trillingsniveau	 waardoor	 de	 alarmmodus	 geacti-
veerd	wordt	 is	3,175	mm/s,	om	valse	alarmen	tot	een	minimum	
te	beperken.

Inschakeling
•	De	conditie	monitor	is	gereed	voor	inschakelen	als	de	pomp	in	be-
drijf	is	en	een	constante	flow,	druk	en	temperatuur	bereikt	heeft.		

•	Plaats	een	magneet	op	de	conditie	mo-
nitor	 over	 het	 ITT	 logo	 en	 verwijder	 de	
magneet	weer.	

•	Als	de	conditie	monitor	 ingeschakeld	 is,	
vervult	het	de	volgende	functies:
1.	 Het	 toont	 een	 reeks	 rode	 LEDs	 ge-

volgd	door	een	groene	LED	die	con-
stant	aan	is.

2.	 Het	 verzamelt	 acht	 steekproefmetin-	
gen	met	een	interval	van	een	seconde	
van	elkaar.		

3.	 Het	berekent	het	gemiddelde	van	deze	
aflezingen	om	het	basisniveau	van	de	trillingen	te	bepalen.	

4.	 Het	zorgt	ervoor	dat	er	na	ongeveer	twaalf	seconden	een	groe-
ne	LED	gaat	knipperen.		

e-SV™ Serie 
i-ALERT™ – Controle systeem

i-ALERT™ – Het controle 
systeem dat oorspron-
kelijk voor de markt van 
industriële processen 
ontwikkeld was, is nu op-
genomen in het e-SV pro-
ductaanbod.
Door de statusmonitoring 
logica van het systeem is 
het, dankzij de toename 
van de gemiddelde tijd 
tussen bedrijfsstoringen 
(MTBF), mogelijk om de 
bedrijfs- en onderhouds-
kosten te verminderen.



Voor meer informatie 
bezoek de site:
www.lowara.nl

Lowara is a trademark of Lowara srl Unipersonale, subsidiary of Xylem Inc.
e-SV™ is a trademark of Fluid Handling LLC, subsidiary of Xylem Inc.
i-ALERT™ is a trademark of ITT Corporation.

Monitoring modus
•	Meetintervallen	van	de	conditie	monitor	tijdens	de	normale	wer-
king	en	als	de	monitor	in	de	alarmmodus	staat.

  Modus Meetinterval
	 	 Normaal	(groen)	 Vijf	minuten
	 	 Alarm	(rood)	 Twee	minuten

•	Als	de	 i-ALERT™	een	afleeswaarde	buiten	de	aangegeven	 tril-
lingsgrens	meet	gaat	de	betreffende	rode	LED	knipperen.	Zodra	
het	proces	of	de	status	van	de	pomp,	die	het	alarm	veroorzaakt	
heeft,	hersteld	is,	gaat	de	i-ALERT™	na	een	meting	van	het	nor-
male	niveau	weer	terug	naar	de	normale	modus.	

Mogelijke oorzaken van trillingen
•	Ingesloten	lucht	in	de	procesvloeistof	
•	Turbulente	doorstroming	van	de	procesvloeistof	in	de	installatie
•	Versleten	lagers	(pomp	of	motor)
•	Waterslag
•	Losgeraakte	verankerings-	/	bevestigingsbouten
•	Verbogen	as	/	Gebrekkige	uitlijning
•	Harmonische	trilling
•	Draaiende	onderdelen	niet	in	balans
•	Tal	van	andere	factoren	kunnen	aanmerkelijke	trillingen	veroorza-
ken	

Duur van de batterij
•	De	batterij	van	de	Statusmonitor	i-ALERT™	kan	niet	vervangen	
worden.	Als	de	batterij	leeg	is	moet	de	hele	eenheid	dus	vervan-
gen	worden.	De	duur	van	de	batterij	wordt	niet	gedekt	door	de	
standaard	garantie	van	de	pomp.	

  Modus Duur van de batterij
	 	 Normaal	(groen)	 3	-	5	jaar
	 	 Alarm	(rood)	 1	jaar

Productgoedkeuringen en 
certificeringen
CSA Certificering
Intrinsiek	veilig	voor:
•	Klasse	I,	Div.	1,	Groep	A,	B,	
C	en	D

•	Klasse	 II,	Div.	1,	Groep	E,	
F	en	G

•	Klasse	III
•	Gecertificeerd	volgens	Ca-
nadese	 en	 Amerikaanse	
eisen

Regelgeving "Explosievei-
lig materieel"
Alle	 explosieveilige	 produc-
ten,	 die	 in	 omgevingen	met	
explosiegevaar	gebruikt	kun-
nen	worden,	zijn	met	inacht-
neming	van	één	of	meer	van	
de	 volgende	 goedkeuringen	
ontworpen:
•	EN,	ATEX	Richtlijn	94/9/EG
•	FM	volgens	NEC
•	Klasse	1	Div.	1	Groep	C	en	
D

•	Klasse	2	Div.	1	Groep	E,	F	
en	G

•	Klasse	3	Div.	1	Gevaarlijke	
locaties

ATEX/IECEx:
•	Groep:	IIC
•	Categorie:	Ex	ia
•	Temperatuurklasse:	T4		
(voor	 omgevingen	 tot	
100°C)

•	ATEX	markering:	Ex	II	1	G


