
Vibrasjonsvern for småkraftverk

Vibrasjonsvern



IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på 
kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter 
og tjenester til blant annet shipping, offshore, 
industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med 
ulike måletekniske behov. 

Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim 
navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, 
tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer.

Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik 
og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. 
Vi er 45 ansatte og har en budsjettert omsetning på 
kr 190 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 
2 450 ansatte som omsetter for rundt 4,2 milliarder.

IKM 
Instrutek AS

En del av IKM Gruppen

IKM Instrutek er en del av IKM Gruppen – 

en multidisiplinleverandør med hovedfokus på olje- 

og gassindustrien. IKM har selskaper innenfor fem

forretningsområder: elektro/instrument/prosess, 

subsea/ferdigstillelse, engineering/operations, 

fabrikasjon/ inspeksjon og rigg/nedihullstjenester. 

«Vekst i fokus» ligger bak alt vi gjør, og ambisjonen 

er at selv den mest  krevende kunde skal ha IKM som 

foretrukket  leverandør. Alle selskapene er ISO-

sertifisert, og gjennom internrevisjoner og tett 

opp følging sørger konsernet for kvalitetssikring og 

kontinuerlig forbedring innen helse, miljø og sikkerhet. 

Skreddersydde løsninger og servicekonsepter for et 
proaktivt tilstandsbasert vedlikehold er en viktig faktor 
i våre leveranser. Dette innbefatter et bredt spekter av 
produkter og tjenester innen forebyggende 
vedlikehold. 

For en optimalisert drift av roterende utstyr og annet 
maskineri, tilbyr vi totalleveranser inkludert survey, 
engineering, fabrikktester, installasjon, idriftsettelse, 
opplæring og support

Ved å identifisere begynnende slitasje og skader, kan 
man planlegge optimalt vedlikehold og dermed sikre 
maksimal oppetid. 

Vi er sertifisert som serviceleverandør av DNV GL, ABS 
og Lloyd`s og alle våre serviceingeniører er sertifiserte 
som ISO Vibration Analyst Cat II eller Cat III.



Løsninger 4-20mA SENSORER:

Enkle vibrasjonssensorer med 4-20mA utgang gir en 
meget kostnadseffektiv beskyttelse av maskinen: 

• Ferdig filtrert vibrasjonssignal (mm/sec) direkte til 
kontrollanlegg som 4-20mA signal.

• Drives av sløyfespenning på 24VDC fra  
kontrollanlegg/PLS.

• Grenseverdi settes direkte i kontrollanlegg/PLS.
• Minimum 1 sensor per lager anbefales.
• Sensorer skrus fortrinnsvis fast i maskinen,  

men kan også limes. 
• Livstidsgaranti på sensorer.

ENKLE VERN-MODULER

Standard vibrasjonssensorer (100mV/g) sammen med 
kompakte vernmoduler gir mange av de samme  
fordelene som fullskala vern: 

• DIN-skinne montert modul med LCD fargedisplay.
• Justerbare grenseverdier, filtre og måleområde.
• Justerbare tidsforsinkelser på alarmer.
• Reléutganger for forvarsel, tripp, og sensorfeil.
• Mulighet for økte grenser under oppstart.
• Råsignalutgang for analyse med portabelt utstyr.
• 2 kanaler for vibrasjon, og eventuelt 1 kanal for 

turtall per modul.

FULLSKALA RACKMONTERT VERN

Vi leverer Vibro-Meter VM600 fullskala vern (med eller 
uten moduler for analyse) til større kraftverk over hele 
landet. 

Slike vern er fullt konfigurerbare, og måler ofte både 
akselkast og lagerhusvibrasjon, med ulike typer  
sensorer. 

Videre kan vibrasjonsmålingene logges og eventuelt 
analyseres i medfølgende software.

Noen av våre kunder er Statkraft, Sira-Kvina, E-CO 
Energi, Agder Energi, Lyse og Elkem.
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