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SNIŽTE NEPLÁNOVANÉ PROSTOJE  
S NAŠIMI ŘEŠENÍMI
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Plánovaná údržba
Co můžete udělat ke snížení neplánovaných prostojů? 
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Plánovaná údržba 
hydraulických  
a pneumatických systémů 

Prediktivní údržba  
elektroinstalace 

Preventivní údržba  
elektroinstalace

Prediktivní diagnostika  
mechanického  
opotřebení

Preventivní opatření  
proti mechanickému  
opotřebení
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Snížení tlaku
Snížení tlaku vzduchu může ušetřit 
energii a tím i náklady a prodloužit 
životnost součástí. Instalujte 
další regulátory tlaku za účelem 
seřizování stroje za chodu  
pro optimální výkon.

Netěsnosti  
v přívodu vzduchu
Úniky vzduchu v pneumatických 
systémech mohou představovat  
až 20 % nákladů na energie  
a způsobovat nepředvídané poruchy.  
Pravidelnou kontrolou sprejem  
pro detekci netěsností zjistíte,  
zda nedochází k únikům vzduchu.

Ultrazvuková  
detekce úniků
Vyhledejte úniky vzduchu pomocí 
ultrazvuku. Ty mohou fungovat také 
na beztlakových nebo nízkotlakých 
systémech, kde může být nalezení 
úniku obtížnější.

Kvalita vzduchu 
Znečištěný vzduch nebo špatné 
mazání může výrazně snížit provozní 
životnost pneumatických akčních 
členů. Správná filtrace a lubrikace 
vzduchových systémů je  
pro maximalizaci životnosti  
součástí klíčová. 

Hydraulické a pneumatické systémy
Zamezte běžným problémům díky prediktivním opatřením.

https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/lubrikatory-regulatoru-s-filtrem/
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/pneumaticke-regulatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/instalaterske-prvky-a-potrubi/udrzba-potrubi-a-uprava-vody/spreje-pro-detekci-netesnosti-a-trhlin/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/ultrazvukove-detektory-netesnosti/?applied-dimensions=4293123547,4294966617
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/lubrikatory-regulatoru-s-filtrem/
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-a-hydraulika/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/pneumaticke-regulatory/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/ultrazvukove-detektory-netesnosti/?applied-dimensions=4293123547,4294966617
https://cz.rs-online.com/web/c/instalaterske-prvky-a-potrubi/udrzba-potrubi-a-uprava-vody/spreje-pro-detekci-netesnosti-a-trhlin/
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Zhoršuje se časem 
funkce snímačů?
Přejděte na snímače IO-Link. Jsou 
schopny poskytovat informace  
o svém základním stavu a 
oznamovat požadovanou údržbu.

Jak přesná je smyčka?
Zhoršování stavu součástí, včetně 
snímačů, ventilů a dokonce I/O PLC 
způsobuje odchylky procesu od svých 
optimálních parametrů. Provádějte 
pravidelné sledování pomocí 
procesních kalibrátorů.

Průmyslové počítače
IIoT je schopno nabídnout pohodlný, 
mobilní nebo vzdálený přístup  
k přístrojům či datům, a to spolehlivě  
a bezpečně, což vám umožní  
rychlejší rozhodování. Pro začátek  
si prohlédněte naši řadu 
průmyslových počítačů.

Špatné spoje? 
Nevyvážené zatížení?
Tyto a další elektrické nedostatky 
dříve či později způsobí poruchy. 
Pomocí termálního zobrazování 
zjistíte závady včas.

Prediktivní údržba elektroinstalace
Převezměte kontrolu. Sledujte výkon zařízení a předvídejte, kdy bude nutný zásah.

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=io+link
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/prumyslove-pocitace/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/multifunkcni-kalibratory/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=io+link
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/multifunkcni-kalibratory/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-prumyslove-pocitace/prumyslove-pocitace/
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Vadná relé  
nebo stykače
Stav kontaktů se časem zhoršuje  
a selhat mohou i cívky. Zvažte 
výměnu za vysoce spolehlivá 
polovodičová relé.

Agresivní prostředí?
Vnikání vlhkosti do rozvaděčů  
nebo svorkovnic může snadno 
způsobovat poruchy – přejděte  
na skříně s vyšším IP krytím. 

Poklesy  
napájecího napětí
Stárnutí nebo špatný stav 
napájecího zdroje může způsobovat 
poklesy napětí vedoucí k selhání 
zařízení – proveďte výměnu  
za spolehlivé zdroje napájení.

Závady spínačů
Mohou být způsobeny vlivem 
prostředí nebo používáním. Proveďte 
výměnu za verze s vyšším stupněm 
krytí nebo za prvky schopné 
pracovat po mnohem více cyklů.

Preventivní údržba elektroinstalace
Učiňte opatření pro zamezení opětovnému vzniku běžných elektrických problémů.

https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/prumyslova-tlacitka-kontrolky-a-ovladaci-stanice/
https://cz.rs-online.com/web/c/rele/polovodicova-rele-a-prislusenstvi/polovodicova-rele/
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/
https://cz.rs-online.com/web/c/spinace/prumyslova-tlacitka-kontrolky-a-ovladaci-stanice/
https://cz.rs-online.com/web/c/rele/polovodicova-rele-a-prislusenstvi/polovodicova-rele/
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/
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Analýza vibrací
S těmito přenosnými vibračními 
testery můžete provádět opakovaná 
měření celkových vibrací a stavu  
ložisek, než dojde k poruše.

Změny teploty
Kontrola teploty Vám pomůže snížit 
prostoje, které jsou způsobeny 
vlivem opotřebení rotujících dílů.

Testování  
horkých míst
Termokamery Vám pomohou 
monitorovat oblasti, u nichž máte 
podezření na opotřebení. Zajistíte 
tak včasný zásah.

Analýza ložisek
Selhání ložisek lze předvídat 
monitorováním vibrací na základě 
podmínek sledováním stavu  
a spolehlivosti ložisek. Údržba pak 
probíhá, vyskytnou-li se známky 
snížení výkonu nebo blížící se závady.

Prediktivní diagnostika mechanického opotřebení
Analyzujte svůj systém a přijměte opatření k předcházení závadám.

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/vibracni-snimace/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vibraci/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace/vibracni-snimace/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vibraci/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/
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Volné řemeny
Uvolněné nebo špatně napnuté 
hnací nebo rozvodové řemeny 
mohou způsobit předčasné poruchy; 
kontrolujte napnutí digitální 
akustickou zkoušečkou.

Nesprávně seřízené 
dopravníky
Nesprávně seřízené hnací řemeny 
nebo řemenice mohou významně 
přispívat k hluku, chvění a opotřebení, 
což vede k předčasnému selhání 
ložisek a nákladným prostojům stroje. 
Zamezte tomuto pomocí laserem 
naváděného nástroje seřizování řemenů.

Nadměrné vibrace
Vibrace mohou urychlit opotřebení 
a způsobit poruchy; montáž 
antivibračních držáků může pomoci 
vibrace ztlumit a zvýšit tak dobu 
provozuschopnosti.

Špatné mazání
Se správným mazivem a plánem 
mazání můžete prodloužit životnost 
svého mechanického rotačního 
zařízení.

Preventivní opatření proti mechanickému opotřebení
Zamezte prostojům způsobeným mechanickým opotřebením nebo neočekávanými poruchami.

https://cz.rs-online.com/web/c/cisteni-a-udrzba-zarizeni/vazeliny-oleje-a-maziva/
https://cz.rs-online.com/web/c/prenos-mechanickeho-vykonu/remeny-a-remenice/merky-hnaciho-remene/
https://cz.rs-online.com/web/c/technicke-materialy-a-prumyslove-zelezarske-zbozi/antivibracni-a-vyrovnavaci-soucasti/antivibracni-uchyty/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/prenos-mechanickeho-vykonu/remeny-a-remenice/pristroje-pro-laserove-vyrovnavani-hnaciho-remene/?searchTerm=SKF%20TKBA
https://cz.rs-online.com/web/c/cisteni-a-udrzba-zarizeni/vazeliny-oleje-a-maziva/
https://cz.rs-online.com/web/c/prenos-mechanickeho-vykonu/remeny-a-remenice/merky-hnaciho-remene/
https://cz.rs-online.com/web/c/prenos-mechanickeho-vykonu/remeny-a-remenice/pristroje-pro-laserove-vyrovnavani-hnaciho-remene/?searchTerm=SKF%20TKBA
https://cz.rs-online.com/web/c/technicke-materialy-a-prumyslove-zelezarske-zbozi/antivibracni-a-vyrovnavaci-soucasti/antivibracni-uchyty/?applied-dimensions=4291335396
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Spolupracujeme s 2 500 dodavateli

Doprava zdarma při objednávce  
nad 2 000 Kč bez DPH

Více než 550 000 produktů  
pro potřeby inženýrství

Kalibrované přístroje skladem

Jsme ve 32 zemích,  
více na cz.rs-online.com

Služba sledování zásilky

Vaše výhody u RS

RS Components Sp. z o.o.
Tel: +420 234 749 737
info@rscomponents.cz
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