
Tilstandsbasert overvåking av vannkraftverk

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 årlig omsetning rundt 200 
mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 450 
ansatte som omsetter for rundt 4,3 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. 



Proaktivt  
tilstandsbasert 
vedlikehold

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.

Produkter og tjenester:

• Online/offline systemer for vibrasjonsmåling,  
vern og avansert analyse

• Utstyr og sensorer for vibrasjonsmåling
• Inspeksjoner av roterende maskiner  

(vibrasjonsmåling, ultralyd, laseroppretting)
• Laseroppretting  

(roterende og geometriske målinger)
• Balansering av roterende maskiner
• Analyse av defekte lager (kule-/rullelager)
• Strukturmålinger (vibrasjon)
• Overvåking av transformatorer  

(gass og fuktighet løst opp i isolerende olje) 
• Overvåking av gjennomføringer på  

transformatorer
• Måling av nettkvalitet
• Gassdeteksjon (termografering)  
• Komfort-målinger på skip (vibrasjon og akustikk)
• Termografering av elektriske systemer
• System for ytelsesmåling av dieselmotorer og 

skipsmaskineri
• Rådgivning innen våre fagområder



Vibrasjonsvern IKM Instrutek leverer komplette systemer for 
vibrasjonsovervåking i kraftverk. Vi kan tilby ulike 
løsninger for maskinbeskyttelse og trending/analyse av 
historiske måledata. 

Sammen definerer vi Deres behov, og leverer 
prosjektering, installasjon, igangkjøring, samt støtte 
etter at systemet er i satt drift.

Vi tilbyr:

• Definerte løsninger for Deres behov
• Støtte og veiledning i alle faser
• Gode referanser, >250 leverte systemer i Norge
• Rackmontert vern med alt av funksjoner, API 670
• Kompakte vern til mindre anlegg, og småkraft
• System ferdig montert og koblet i Rittal skap
• Muligheter for vern og analyse i samme system
• Gode løsninger for logging og trending av data
• Fleksibelt grensesnitt mot kontrollanlegg  

(OPC, MODBUS)

Instrumentering og sensorer

Vibrasjonsovervåking for kraftverk innebærer sensorer 
for å måle akselkast i lager, samt lagerhusvibrasjon i 
flere retninger.  

Vi leverer alt av sensorer og feltutstyr nødvendig for en 
komplett leveranse:

• Avstandsprober / signalomformere
• Akselerometre / hastighetssensorer
• Festemateriell
• Koblingsbokser
• Signalkabler
• Dokumentasjon / tegninger
• Sluttrapporter og testprotokoll



Vibrasjons-
overvåking

Vibrasjonsvern (MPS): 

• Skal hindre havari
• Kontinuerlig sjekk av vibrasjonsnivåer mot  

definerte grenser
• Reléutganger kan gi varsel til overordnet system 

eller stenge maskinen
• Ingen lagring av målte data nødvendig

Tilstandsovervåking (CMS):

• Verktøy for langsiktig preventivt vedlikehold
• Utfører, lagrer og viser høyoppløselig data for 

avansert analyse (1x,2x, 5x, Orbit, WF, Spectrums)
• Alarmer og varsler kun til operatør
• Data lagres over flere år
• Data til BIGDATA server via OPC/MODBUS



Beskrivelse:

• Over 5000 anlegg levert i hele verden, 250 i Norge
• Fleksibelt og skalerbart
• Konfigurering skjer på PC (Ethernet eller RS-232)
• Maskinbeskyttelse og tilstandsovervåking i samme 

rack, totalt segregert 
• Kommunikasjon mellom kortene på interne busser
• Software for BIGDATA innhenting til ekstern server 

via OPC/MODBUS.
• Kan leveres ferdigbygget i skap

VM600
Vibrasjonsvern 
fra Vibro-Meter



VibroSight for 
trending av data

Software: 

• VibroSight Trend Mimic/Programvare for logging 
og trending av vibrasjonsnivåer

• Historiske data over flere år, samt Mimic
• Kan installeres på sentral server og kommunisere 

med flere stasjoner/VM600-rack
• Kan utvides til full tilstandskontroll 

 
• Spesifikk frekvens data:

• Akselorbit
• Polfrekvenser
• Skovlefrekvenser
• 1x, 2x, 3x ++
• 1ooHz fenomen



IKM Instrutek AS, Hovedkontor

Elveveien 28

3262 Larvik 

T:  33 16 57 00 

F:  33 16 57 01

E: IKMinstrutek@IKM.no

IKM Instrutek AS, avd. Stavanger

Skvadronveien 24

4050 Sola 

T:  33 16 57 00 

IKM Instrutek AS, avd. Bergen

Johan Berentsens vei 63

5160 Laksevåg 

T:  55 50 64 10 

IKM Instrutek AS, avd. Ålesund

Postvegen 13

6018 Ålesund 

T:  33 16 57 00 

www.IKM.no/ikm-instrutek


