
Fra nedbrud og brandslukning i produktionen til datadrevet 
vedligehold ved hjælp af kunstig intelligens og trådløse sensorer
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I denne e-bog sætter vi fokus på, 
hvordan vi har fuldautomatiseret 
vibrationseksperten ved hjælp af 
kunstig intelligens og maskinlæring, 
og gør det muligt for alle at få 
indsigt i helbredet på sin maskine, 
samt hvilke fejl maskinen har UDEN 
at være ekspert i at analysere.

Vores erfaring er nemlig, at mange 
virksomheder kæmper med at få 
reel værdi ud af den data der 
indsamles, specielt når der kigges 
på monitorering af roterende 
maskineri såsom pumper, elmotorer, 
lejer, ventilation mv.

De fleste virksomheder benytter 
halvårlige eller årlig manuelle 
vibrationsmålinger til at se på om 
maskiner er ved at gå i stykker, eller 
online overvågning, hvor der 
kommer en masse komplekse data 
ud af, som man skal være 
vibrationsekspert for at kunne få 
værdi ud af.
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1. FULD AUTOMATISERET KUNSTIG
 INTELLIGENS ANALYSE 

Giver billedet til højre dig sved 
på panden?

Det gør det for de fleste, da analyse 
af komplekse vibrationsgrafer 
kræver både meget erfaring og 
uddannelse.

Det er disse billeder, som 
vibrationseksperter ser på når de 
laver en vibrationsmåling et par 
gange om året.

Det giver et indblik i maskinerne, 
men data grundlaget er begrænset, 
og det er vores erfaring, at det 
begrænser, hvor meget værdi det 
skaber i sidste ende, når der går 
lang tid mellem målingerne, og tit 
bliver spist af med: ”Lejet er ved at 
gå, men jeg kan ikke sige hvornår”. 
Se næste side for hvordan vi har løst 
det.

Det er disse billeder 
(FFT, Waveform mv.), 
som vibrationseksperterne 
ser på, når de laver 
en vibrationsmåling og 
bagefter skal hjem og lave 
en dybdegående analyse.

(psst.. det er analysen som 
vi har fuldautomatiseret)
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FULD AUTOMATISERET?

Ved hjælp af en masse data, kunstig 
intelligens software og en intensiv 
udviklingsproces på over 2 år, har 
det været muligt at udvikle et 
system der fortæller dig om dine 
produktionsmaskiners helbred. Det 
vi også kan se skaber værdi, er vores 
fejldiagnosticeringsmodul som f.eks. 
kan fortælle, om der er symptomer 
på leje slid i den ene eller anden 
ende af din el-motor, eller om der 
er en kritisk ubalance som skaber 
problemer i din maskine.

FOKUS PÅ SLUTBRUGEREN

Vi har udviklet web portal og mobil 
apps (Apple og Andriod), hvor man 
kan få indsigt i helbredet på sine 
maskiner, hvor man både får at vide 
hvilken tilstand og fejlsymptomer en 
maskine har. Det er udviklet med 
henblik på, at du hurtigt kan få et 
indblik, om du står ved siden af 
maskinen eller sidder på dit kontor. 
Om du har 5 maskiner eller 100 
maskiner koblet på, så er det nemt 
at holde overblikket, og på den 
måde være datadrevet i sit 
vedligehold.
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2. HURTIG OG SIKKER OPSÆTNING 
 AF IOT SENSORER

Hvor nemt er det?

1. Skru eller lim sensoren 
 på maskinen

2. Scan QR-koden med App’en

3. Du får nu data igennem til  
 systemet og er i gang med  
 at monitorere din maskine

VI MENER DET, NÅR VI SIGER, 
AT DET ER NEMT

Når du modtager sensorer og 
gateways fra Hexastate, så er du 
i gang med at monitorere dine 
maskiner med få steps.

Gatewayen er konfigureret, så den 
sætter du bare i et normalt 
strømstik, så kobler den selv op til 
vores system. Sensorerne skruer 
du eller limer du på maskinerne, 
hvorefter du scanner QR-koden, 
så er de koblet op.

Vi benytter den nyeste teknologi 
indenfor trådløse sensorer, hvor vi 
ved hjælp af ’Wirepass’ teknologi 
danner et sikkert netværk mellem 
sensorerne, der hjælper hinanden 
med at sende data til gatewayen. 
På den måde undgås det, at en 
sensor ”hopper” af netværket, hvis 
den sidder for langt fra gatewayen.
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3. UNDGÅ NEDBRUD – 
 STANDALONE ELLER INTEGRERET  

Hvordan griber man 
implementeringsprocessen an?

Det første er at klarlægge, hvilke 
maskiner man ønsker at monitorere, 
dette kan enten ske ud fra, at du 
primært vil monitorere dine kritiske 
maskiner til, at du vil monitorere på 
direkte kritiske og indirekte kritiske 
maskiner, og blive fuldt ud 
datadrevet i dit vedligehold.

Du kan benytte vores platform som 
stand-alone, men også integrere 
den indtil dit eksisterende 
vedligeholdelsessystem.

Hvad betyder et nedbrud 
for din virksomhed? 

For de fleste produktionsvirksomheder 
koster et nedbrud alt fra 75.000 kr.- 
til flere millioner, og det betyder 
tit brandslukning og hurtige 
beslutninger, når tingene står stille. 
Med en intelligent online 
monitoreringsløsning undgår 
du dyre nedbrud, brandslukninger, 
og du kan effektivt ud fra data 
bestemme, hvornår din maskine 
skal repareres.
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ER DU KLAR TIL AT UNDGÅ 
NEDBRUD?

Kontakt os i dag på:

Sales@hexastate.com

Eller ring direkte på 

+45 60748088

4. ET OPGØR MED 
 DYRE LØSNINGER

DEN NYESTE TEKNOLOGI NEDBRINGER UDGIFTEN 
TIL INTELLIGENT OG SMART MONITORERING

Før har løsninger kostet 25.000 kr.- for at monitorere en enkelt 
maskine, vi starter ved 1.800 kr.- for en sensor og helt ned til 65 kr.- pr. 
måned for at monitorere en maskine. Vi leverer samme kvalitet, bare 
mere effektivt, og derfor til en omkostningseffektiv pris, der gør det 
muligt for alle produktionsvirksomheder at være med på den 
nyeste teknologi. 

Med venlig hilsen

Malte Nørgaard
CEO
Hexastate CBM Solutions ApS




