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ABB AbilityTM Smart Sensor
Tillståndsövervakning för lågspänningsmotorer

ABB Ability™ Smart Sensor är en 
lösning som möjliggör 
tillståndsbaserat underhåll av 
lågspänningsmotorer. Genom att 
kontinuerligt övervaka och analysera 
motorns driftparametrar kan 
användare undvika oplanerade 
driftstopp, optimera effektiviteten 
och förbättra säkerheten.

Aktivera tillståndsbaserat underhåll för LV-motorer
Tidiga lösningar för tillståndsövervakning har ofta 
varit för dyra för att användas tillsammans med de 
flesta lågspänningsmotorer (LV-motorer). Som en 
följd kördes de flesta av dessa motorer tills de gick 
sönder, utan övervakning. ABB:s nya kostnadseffek-
tiva lösning ändrar allt detta. Med en uppskattad 
återbetalningstid på mindre än 12 månader blir till-
ståndsövervakning möjlig för praktiskt taget alla 
LV-motorer – anläggningar kan till och med införa 
tillståndsövervakning av hela sin LV-motorpark. 

Tillståndsövervakning med hjälp av ABB Ability™ 
Smart Sensor innebär att underhållet kan planeras i 
förväg vilket minskar stilleståndstiden och förlänger 
motorernas livslängd. Samtidigt genererar lös-
ningen data om ett stort antal motorers status, 
vilket banar väg för storskalig optimering av både 
drift och energianvändning.

Smart sensorteknik som är lätt att montera
Hårdvaran utgörs av en liten kompakt sensorenhet 
som är lätt att montera på motorn. Enheten är helt 
trådlös och ingen extra kabeldragning är nödvändig. 
Utvalda delar av ABB:s sortiment av lågspännings-

motorer kan fabriksutrustas med sensorer som 
tillval och vi erbjuder eftermonteringspaket för att 
uppgradera redan installerade motorer. Montering 
och konfiguration av ABB Ability™ Smart Sensor tar 
bara några minuter. Sensorn är kompatibel med i 
princip alla lågspänningsmotorer, vare sig nya eller 
gamla, från ABB eller andra leverantörer.
 
Sensorn övervakar signaler från motorn och mäter 
noggrant de viktigaste parametrarna med regel-
bundet intervall. Den överför data med den 
inbyggda lågenergitekniken Bluetooth® till en 
smartphone eller en gateway och slutligen till en 
säker molnbaserad server. Datakommunikationen 
använder branschens standardiserade krypterings-
protokoll och all data lagras i molnet i krypterad 
form.
 
Avancerade algoritmer baserade på ABB:s omfat-
tande kompetens analyserar data och tar fram vär-
defull information om motorns skick. Servern 
skickar sedan informationen direkt till användarens 
smartphone och till en särskild ABB Ability™ Smart 
Sensor- portal. Data sparas också över tid i portalen 
för att erbjuda trendanalyser. 



Omgivnings-
förhållanden 

Sensorer anslutna till utrustning

Gateway eller 
mobiltelefon

Molnbaserad 
ABB Ability™-plattform

Kundmoln & 
nätverksanslutna 
system

Servicetekniker Kundportal 

Dataexport till. csv
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01 ABB Ability™ Smart 
Sensor överför data via en 
smartphone eller gateway 
till en säker molntjänst. 
Algoritmer analyserar 
data och omvandlar dem 
till värdefull information 
som skickas till 
användarens smartphone 
och kundportal.

Intuitivt gränssnitt
Användare kan när som helst kontrollera status på 
sina motorer med sin smartphone via appen ABB 
Ability™ Smart Sensor. Gränssnittet innehåller en 
enkel trafikljus-display för att ge en snabb överblick 
över alla motorer som övervakas. Användarna får 
också tydliga rekommendationer om hur man bäst 
optimerar underhåll och sparar kostnader.

        RÖD
Kritiskt problem – stor sannolikhet för nära förestå-
ende stopp. Vidta åtgärder så snart som möjligt.

        GUL
Driften kan fortsätta men motorn måste övervakas 
noggrant och servas vid nästa möjliga tillfälle.

        GRÖN
Motorn mår bra – driften kan fortsätta.

Smarta motorer och intelligent underhåll
ABB Ability™ Smart Sensor omvandlar maskiner 
som hittills varit ganska enkla konstruktioner till 
smarta, trådlöst anslutna enheter. Den levererar 
viktig information om motorns skick och prestanda 
vilket gör att användarna kan introducera intelligens 
i underhållet. 

Anläggningar kan nu planera underhållet efter de 
faktiska behoven snarare än bara på grundval av 
fasta tidsintervall eller antalet drifttimmar. Detta 
sänker underhållskostnaderna och minskar eller till 
och med eliminerar antalet oplanerade stopp.
 
Det finns också möjlighet att optimera motorernas 
energianvändning. Genom att kombinera data om 
energiförbrukning för enskilda motorer med övrig 
anläggningsinformation kan man välja de mest 
lämpliga motorerna och därigenom sänka energi-
kostnaderna. Lösningen stöder därigenom anlägg-
ningsoperatörers insatser för att minska de totala 
ägandekostnaderna för motorer.

Framtidens fabrik med digitala drivlinor
Smarta, anslutna fabriker är framtiden för industrin. 
ABB Ability™ ansluter användare till kraften i det 
industriella Internet of Things (IIoT). ABB Ability™ 
kombinerar data som samlats in av motorsensorn 
med data från annan ansluten utrustning, såsom 
frekvensomriktare, pumpar och lager. Dessa data 
kan nås och analyseras på distans och ger djupare 
insikt i hälsan hos hela processen. ABB erbjuder en 
unik digital fördel genom att kombinera konnekti-
vitet och dataanalys med industriell expertis för att 
göra verksamheten effektiv, förutsägbar och säker.
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Parametrar Beskrivning Tillgänglighet

Uppmätta parametrar

Vibration: axiell, radiell, tangentiell mm/s eller tum/s, rms •

Manteltemperatur °C eller °F • 

Magnetfält (Data visas inte, används i beräkningar) •

Akustiska signaler (Data visas inte, används i beräkningar) •

Tid MM:dd:hh:mm:ss •

Vibrationer i FFT och tidssignal Specialrapport •

Beräknade hälsoparametrar 

Total motorkondition Trafikljus för konsoliderad status •

Total vibration Trafikljus, mm/s eller tum/s, rms •

Lagerkondition Trafikljus, heltalsvärden • 

Uppriktningsfel Trafikljus, % •

Obalans Trafikljus •

Böjd axel Trafikljus •

Rotorns lindningsstatus Trafikljus • 

Beräknade driftparametrar

Uteffekt kW •

Drifttimmar Timmar • 

Antal starter Heltalsvärden •

Varvtal Hastighet (rpm) • 

Matningsfrekvens Hz •

Last % av full last enligt märkskylt •

Moment Nm •

Rotationsriktning Medurs/moturs •

Underhållsrekommendationer

Varningar, larm, påminnelser I app, per e-post, push, webhook •

Smörjning Återstående timmar till nästa smörjning • 

Status på sensorenhet och batteristatus •

Certifieringar

IP 66 •

CE •

FCC, UL, C-UL •

NEC Intrinsically Safe Klass 1, Div. 2 • 

IECEx Intrinsically Safe Ex iB IIB T4 Gb, -40 oC till +80 oC •

Kompabilitet

Induktionsmotorer Ramstorlek: 140-440 (NEMA), 56-450 (IEC) •

PM - Permanent Magnet / SynRM - Synkron Reluktansmotor •

Säkert område •

Ej säkert område, Ex. miljö •

Kontinuerlig och intermittent drift •

Fast varvtal och variabel hastighet •

Gamla och nya motorer •

ABB och icke-ABB motorer • 

• = TILLGÄNGLIG
• = TILLGÄNGLIG I KOMMANDE VERSIONER (2019)
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Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska 
ändringar eller ändra innehållet i detta 
dokument utan föregående meddelande. 
När det gäller inköpsorder ska de 
överenskomna uppgifterna råda. 
ABB AB tar inget ansvar för eventuella fel 
eller eventuell brist på information i detta 
dokument.

Vi förbehåller oss alla rättigheter till detta 
dokument och dess innehåll. Reproduktion, 
användning och spridning till tredje part 
eller utnyttjande av innehållet - helt eller 
delvis - är förbjudet utan föregående 
skriftliga samtycke från ABB AB. 
Copyright © 2019 ABB
Alla rättigheter förbehållna
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För mer information vänligen besök:

www.abb.se/smartsensor


