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www.arpedon.com
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Αυτοματοποίηση διαδικασιών

• Αναφορές

• Συναγερμοί

• Συλλογή δεδομένων

• Εντολές εργασίας

Ξοδέψτε λιγότερα σε

• Εργαλεία

• Συμβουλευτική

• Χρόνο εκτός λειτουργίας

• Επισκευές

ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
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Χρειάζεται να εξοικονομήσετε χρόνο εκτός παραγωγής και να βελτιώσετε 

τις διαδικασίες



ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

• Συστήματα πεπιεσμένων αερίων

• Εναλλάκτες θερμότητας

• Δεξαμενές και λέβητες

• Καλλύματα

• Βάνες και βαλβίδες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

• Ηλεκτρικοί πίνακες

• Γραμμές μεταφοράς & μονωτήρες

• Μετασχηματιστές

• Διακόπτες κυκλώματος

(ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ : Tracking, Arcing, Corona, 

μηχανικές απόσφιξεις, αρμονικές ρευμάτων, 

ανισοκατανομή τάσεων και ρευμάτων)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

• Κατάσταση εδράνων

• Λίπανση βάσει κατάστασης σφαιροτριβέων

• Συντονισμοί

• Απευθυγραμμίσεις

• Αζυγοσταθμίες

• Αποσφίξεις

• Ευθύτητα και εκκεντρότητα αξονικών 

συστημάτων

• Κατάσταση στενανοποιητικών δακτυλίων

• Κατάσταση υγρών μηχανών

• Σπηλαίωση

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

• Παλινδρομικές μηχανές

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Πεπιεσμένα 

αέρια

Ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις

Μεταδόσεις 

κίνησης

Διαχείριση 

ρευστών

Στεγανότητα 

καλυμμάτων 

/ κιβωτίων

Ανάλυση ταλαντώσεων ●

Θερμογραφία ● ● ● ●
Ανάλυση έντασης 

ρεύματος ηλεκτρικών 

κινητήρων
●

Επαγωγική ανίχνευση 

ηλεκτρικών εκκενώσεων 

ηλεκτροκινητήρων
●

Υπέρηχοι αερόφερτοι ● ● ● ● ●

Υπέρηχοι στερεόφερτοι ● ●
Εκτίμηση κατάστασης 

υγρών μηχανής

(καυσίμων, ψυκτικών, 

λιπαντικών)

● ●

Οπτικές επιθεωρήσεις ● ● ● ● ●



01. ΟΡΙΣΜΟΣ
1. Ποια είναι τα 

σημαντικότερα πάγια;

2. Ποιος θα τα παρακολουθεί;

3. Ποια είναι τα μελλοντικά 

οφέλη;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
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02. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ
1. Ποιες διαγνωστικές 

τεχνολογίες;

2. Μόνιμα ή φορητά συστήματα;

3. Cloud ή Τοπικό;

03. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Ποια είναι η ομάδα σας;

2. Ποιος είναι ένας εφικτός 

στόχος;

3. Μπορείτε να προσθέσετε 

αξία;

04. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Πως να θέσετε δείκτες απόδοσης;

2. Πως εναρμονίζεται με άλλους 

στόχους;

3. Πως θα βελτιώσετε διαδικασίες 

μετά των ευρημάτων;



Ανάλογα το χρόνο και το κόστος επισκευής κάθε εξοπλισμού μπορεί να 

δημιουργηθεί ένας κατάλογος προτεραιότητας για τον οργανισμό. Ξεκινήστε 

από:

1. Βασικό εξοπλισμό παραγωγής

2. Εξοπλισμό εξυπηρέτησης κτηρίου

3. Εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης

Εκτιμήστε το ρίσκο βλάβης κάθε εξοπλισμού:

1. Αναφερθείτε σε πρώιμη εμπειρία και βλάβες

2. Κατανοήστε συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν πολλαπλούς εξοπλισμούς

π.χ. πρόβλημα στο μπόιλερ μπορεί να σταματήσει όλο το σύστημα ατμού

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
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Ανάλυση κρισιμότητας για το σύνολο του εξοπλισμού και κατηγοριοποίηση 

ανάλογα με τον τρόπο που παρακολουθείται με:

1. Μόνιμη παρακολούθηση

2. Περιοδική με φορητό εξοπλισμό

3. Χωρίς παρακολούθηση μέχρι την διακοπή λειτουργίας

Επιλογή τεχνολογιών διαγνωστικής συντήρησης:

1. Ανάλυση ταλαντώσεων

2. Ανάλυση ηλεκτρικών ρευμάτων / Επαγωγική ανίχνευση ηλεκτρικών εκκενώσεων 

ηλεκτροκινητήρων

3. Θερμογραφία / μετρήσεις θερμοκρασιών

4. Αερόφερτοι / στερεόφερτοι υπέρηχοι

5. Εκτίμηση κατάστασης υγρών μηχανής

6. Θερμοδυναμική ανάλυση μηχανών DIESEL

7. Μετρήσεις συμβατικών μηχανικών, ηλεκτρικών και ροικών μεγεθών
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
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Μιλήστε με τους συνεργάτες σας:

1. Προσωπικό συντήρησης

2. Προμηθευτές

3. Technology suppliers (CMMS, ERP, Ειδικοί συντήρησης)

Επιλογή διασυνδέσεων (ανοικτής αρχιτεκτονικής) με:

1. Βιομηχανικά πρωτόκολλα

2. Λογισμικό μηχανοργάνωσης συντήρησης

3. Λογισμικό συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού

4. Λογισμικό επιχειρησιακής λειτουργίας

Επιλογή εγκατάστασης:

1. Στο σύννεφο

2. Τοπικά

• Επιλογή τρόπου λήψης μετρήσεων και γνωματεύσεων:

1. Εξωτερική υπηρεσία

2. Εσωτερική υπηρεσία

3. Υβριδικός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ



Εκπαίδευση προσωπικού:

1. Εισαγωγική επιτόπου στην εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαγνωστικές 

τεχνικές

2. Δομημένη βάσει προτύπου

3. Εφαρμογών

Αξιολόγηση:

1. Σύνταξη και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης

2. Βελτίωση διαδικασιών
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ



ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Όλες οι μετρήσεις σε 

ένα μέρος

• Λιγότερα εργαλεία

• Διασύνδεση με άλλα 

συστήματα

• Προηγμένοι 

συναγερμοί
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ & 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ & 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚ

Η ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΗΧΑΝΩΝ 

DIESEL

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΓΡΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΣ
(ΚΑΥΣΙΜΩΝ, 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, 

ΨΥΚΤΙΚΩΝ)

ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΙ / 

ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΙ 

ΥΠΕΡΗΧΟΙ



• Μόνιμα εγκατεστημένοι αισθητήρες

• Συνεχής παρακολούθηση 24/7

• IEPE Επιταχυνσιόμετρα, Υπέρηχοι, και 

οποιοσδήποτε 0-10V/4-20mA 

αισθητήρα 
(ρυθμός περιστροφής, στατική και δυναμική πίεση, 

θερμοκρασία, υγρασία, τάση/ρεύμα, δύναμη, ροπή)

• Modbus, CANBUS, OPC-UA

• Σύνδεση με λογισμικό OEE

MAINTNODE
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• Τα συστήματα επικοινωνούν 

χρησιμοποιώντας διαδεδομένες 

τεχνολογίες όπως Ethernet και 

WiFi

• Το λογισμικό μπορεί να είναι 

εγκατεστημένο στο cloud ή τοπικά 

στην εγκατάσταση

• Σε απομακρυσμένες περιοχές 

μπορεί να υλοποιηθεί σύνδεση 4G

• Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης 

τα δεδομένα μπορούν να 

παραμένουν για πάνω από 6 

μήνες στη συσκευή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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WEARDC

• Η πλατφόρμα αποτελείται από ένα 

συνδυασμό αισθητήρων και μίας 

συσκευής συλλογής δεδομένων με ένα  

έξυπνο τηλέφωνο ή tablet σαν διεπαφή

• Αισθητήρες από κορυφαίους 

κατασκευαστές

• IEPE Επιταχυνσιόμετρα, Υπέρηχοι, και 

οποιοσδήποτε 0-10V/4-20mA αισθητήρας 
(ρυθμός περιστροφής, στατική και δυναμική 

πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, τάση/ρεύμα, 

δύναμη, ροπή)
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ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

• Με την εφαρμογή WEARDC One οποιοσδήποτε 

μπορεί να εκτελέσει οπτικές επιθεωρήσεις μόνο 

με ένα έξυπνο τηλέφωνο. 

• Οι αναφορές δημιουργούνται αυτόματα και 

είναι διαθέσιμες από το λογισμικό Mechbase. 

• Οι χάρτινες φόρμες είναι παρελθόν

1

6



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
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• Θερμικές κάμερες FLIR

• Εικόνες και θερμοκρασίες 

συγχρονίζονται με το cloud



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Αισθητήρες Υπερήχων

• Αισθητήρες Κραδασμών

• Όργανα μέτρησης και μεταδότες

• Δοκιμαστές και προσομοιωτές σημάτων

• Υλικά εγκατάστασης αισθητήρων
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

MECHBASE
• Οπτικοποιήστε κατάσταση (όλες οι 

μετρήσεις με συναγερμούς σε μία οθόνη)

• Οπτικοποιήστε τη λειτουργία

• Εργαλεία ανάλυσης

• Στατιστικοί συναγερμοί

• Οργάνωση παγίων με καθιερωμένα 

πρότυπα

• Τυποποιημένες περιεκτικές και συμπαγείς 

αναφορές
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

CMMS & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείστε τα λογισμικά που ήδη 

ξέρετε.

Εντολές εργασίας εκδίδονται 

αυτόματα στο CMMS σύμφωνα με την 

κατάσταση των παγίων.

Συμβατότητα με λογισμικά OEE
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Παραγωγή

MODBUS, CANBUS, OPC-UA, 

αισθητήρες προβλεπτικής 

συντήρησης, αισθητήρες 

μηχανικών, ηλεκτρικών και 

ροικών μεγεθών

Συστήματα Arpedon

Maintnode, Weardc, Mechbase

CMMS / ERP / API

AIMMS, Fiix, Siveco, Evocon

ρωτήστε για οποιοδήποτε άλλο 

λογισμικό

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ERP
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

• Βλάβες εδράνων με χρήση 

επιταχυνσιομέτρων

• Βλάβες εδράνων με χρήση στερεόφερτων 

Υπερήχων

• Υποβοήθηση λίπανσης εδράνων με χρήση 

στερεόφερτων Υπερήχων

• Παρακολούθηση ρευμάτων και MCSA

• Παρακολούθηση θερμοκρασίας

• Παρακολούθηση ταχύτητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΡΕΥΣΤΩΝ

• Παρακολούθηση κινητήρων

• Δυναμική και στατική πίεση

• Κατάσταση υγρών εξοπλισμού

• Επιθεωρήσεις διαρροών με 

εντοπισμό αερόφερτων Υπερήχων

• Παρακολούθηση θέσης βαλβίδων

(ON/OFF)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Ηλεκτρικοί παράμετροι μέσω Αναλυτών ισχύος

Vph-N, Vph-ph, Cur., Freq., cosφ, THD %V, THD %C

• Παρακολούθηση θερμοκρασίας Πάνελ

• Παρακολούθηση κυμματομορφής ρεύματος

• Παρακολούθηση Arcing / tracking με αερόφερτους 

υπερήχους

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Συλλογή παραμέτρων από Modbus εξοπλισμό(PLC, 

SCADA, άλλο)

• Συλλογή παραμέτρων από OPC-UA εξοπλισμό(PLC, 

SCADA, άλλο)

• Καταγραφή ON/OFF εξοπλισμού

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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• Μέτρηση Κραδασμών

• Μέτρηση Ρεύματος

• Μέτρηση Πίεσης

• Μέτρηση Θερμοκρασίας

• Μέτρηση Φθοράς ωστικού 

ρουλεμάν

• Μέτρηση στροφών/λεπτό

Κυλινδρόμυλοι
Ανεμιστήρας & Αεροδιαχωριστής
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• Μέτρηση Κραδασμών

• Μέτρηση Υπερήχων

• Θερμοκρασία Πινάκων

• Παρακολούθηση θέσης βανών

πυροσβεσης

• Ωρομέτρηση και εικονοποίηση

παραγωγής

• Τηλεπίβλεψη λειτουργίας αυτόματων 

συστημάτων κατάσβεσης πινάκων με 

AEROSOL

Μηχανική διαλογή 

ανακυκλώσιμων 

υλικών
Ταινιόδρομοι, Βαλλιστικός 
διαχωριστής, Περιστροφικός 
διαχωριστής, Συστήματα 
κατάσβεσης 

24



• Μέτρηση Αερόφερτων υπερήχων

• Μέτρηση Θερμοκρασίας 

Τυλιγμάτων 

• Συλλογή δεδομένων Αναλυτή ισχύος

• Μέτρηση Θερμοκρασίας και 

υγρασίας χώρου

Εργοστάσιο Ζυμαρικών

Μετασχηματιστής υποσταθμού
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• Σήμανση των πάνελ με QR κωδικούς

• Θερμογραφία με το WearDC και Flir

κάμερα

• Επιθεώρηση κατάστασης και επιθεωρήσεις 

για μηχανική απόσφιξη σε μονώσεις και 

ηλεκτρικά πάνελ.

Χρησιμοποιώντας QR κωδικούς μπορούμε να 

εντοπίσουμε εύκολα το σημείο μέτρησης και να 

προγραμματίσουμε την επισκευή

Εργοστάσιο Ζυμαρικών

Θερμογραφία και οπτική 

επιθεώρηση σε μονωτικά πάνελ 

στη γραμμή ξήρανσης και σε 

ηλεκτρικά ερμάρια
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• Μέτρηση Κραδασμών

• Στάθμη δεξαμενών καυσίμου

• Θερμοκρασία χώρου και 

περιβάλλοντος

• Τάση μπαταρίας

• Παρακολούθηση κυματομορφής

ρεύματος

• Παρακολούθηση controller Η/Ζ

Απομακρυσμένοι 

σταθμοί κινητής 

τηλεφωνίας
H/Z Diesel, Κλιματισμός, 

Καταναλώσεις
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• Σχεδιασμός, κατασκευή και 

συντήρηση Η / Μ εγκαταστάσεων
ηλεκτρολογικά, βιομηχανικός εξαερισμός, 

σημειακή αποκονίωση, υδρονέφωση, απόσμηση, 

πυρανίχνευση, ανίχνευση CO, πυρόσβεση, 

εξοικονόμηση ενέργειας

• Ολοκληρωμένα προγράμματα 

διαγνωστικής συντήρησης
επιλογή αισθητήρων και διαγνωστικών 

συσκευών, εκτέλεση μετρήσεων, διαγνώσεων και 

διασύνδεση με άλλα λογισμικά

• Συντήρηση ακριβείας
ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, λίπανση βάσει 

κατάστασης, εύρεση-κοστολόγηση και 

αποκαταστάσεις διαρροών πεπιεσμένων αερίων

• Εκπαίδευση
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


