
ALPHABOX 
revolucionário sistema de diagnóstico
preditivo para motores a combustão
O ALPHABOX requer apenas o sinal de entrada de um sensor
de velocidade do virabrequim para analisar vibrações de torção
como uma indicação antecipada de falhas mecânicas no seu motor.

Sistema de Diagnóstico para Motores a Combustão
ALPHABOX

Desenvolvido para Ÿ Rápido retorno de investimento

Ÿ Soluções de alto custo-benefício

Ÿ Fácil de instalar e configurar

Ÿ Livre de manutenção

Ÿ Acesso ao dados local e remoto

Ÿ Ideal para motores reformados

Ÿ Monitoramento e relatórios contínuos

Ÿ Diagnósticos individuais por cilindro

Ÿ Detecção prévia de problemas no motor

Ÿ Prolongamento da vida útil do motor

Ÿ Relatórios claros e diretos

Ÿ Instalação em toda frota



A Vika Controls, representante da fabricante  além de sua de linha de sensores e Jaquet Technology Group no Brasil,
tacômetros de velocidade, fornece o revolucionário Sistema de Diagnóstico Preditivo de Motores a Combustão 
ALPHABOX.

O  é uma ferramenta essencial para rotinas de manutenções preditivas, desenvolvida para reduzir ALPHABOX
custos, ser fácil de usar e rápida de instalar. Ela monitora a condição mecânica, a eficiência do motor e outros 
parâmetros importantes do motor para anteceder uma falha funcional. 

Sistema de Diagnóstico para Motores a Combustão
ALPHABOX

www.vikacontrols.com.br

Fácil instalação e partida
Apenas um sensor de velocidade é o suficiente para obter o status geral do motor. Para uma análise detalhada por 

cilindro são necessários dois sensores, um no virabrequim e outro no eixo de comando. Seu Webserver nativo 

permite que suas configurações sejam alteradas diretamente através de um  navegador web, sem a necessidade 

de instalação de programas ou de outros dispositivos.

Características

Rápido retorno de investimento

Fácil de instalar

Versátil

Acesso aos dados online

Diagnósticos detalhados inclusive

dados por cilindro

Benefício ao usuário

Aumento da produtividade e vida útil da máquina

Agendamento de manutenção somente quando uma potencial falha funcional é detectada

Estender intervalos entre revisões

M inimiza o número de rotinas de revisão

Melhora o tempo de reparo

O s recursos para reparos podem ser adequadamente planejados

Otimiza o tempo de inatividade com planejamento de desligamentos dos motores

Não requer treinamento especial

Para medições dedicadas e contínuas ou periódicas

Motores a combustão podem ser facilmente reformados

Motores em linha, tipo-V ou radial

Motores de 2 ou 4 tempos

Motores à diesel ou gasolina

Diagnósticos sob demanda diretamente na sala de controle

Detecção prévia de falhas críticas nos motores

Detecção de tendências de deterioração   e identificação de partes defeituosas no motor

Apoio à equipe de manutenção no rastreio de falhas

Substituição apenas das peças com defeitos identificados

O usuário pode priorizar manutenções de acordo com a gravidade das condições dos motores
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Sistema de Diagnóstico para Motores a Combustão
ALPHABOX

Este motor apresenta todos os indicadores na faixa normal 

Turbocompressor apresenta todos os indicadores na faixa normal 
Este diagnóstico indica instabilidade causada por problema nos

rolamentos resultando em perda de desempenho

Este diagnóstico indica falha no injetor de combustível

Diagnósticos claros e diretos

Parâmetros importantes do motor e trem de força são indicados nas cores verde, amarelo e vermelho para fácil 

identificação. Verde significa "tudo bem", amarelo ressalta uma condição que inspira atenção na próxima 

manutenção e vermelho significa um problema grave que requer intervenção imediata.

Motor saudável - Motor diesel Volvo 6 cilindros Motor com falha - Motor diesel Volvo 6 cilindros

Turbocompressor saudável Turbocompressor com falha



Aplicações Típicas

Ÿ Áreas Classificadas 

Ÿ Hidrelétricas 

Ÿ Locomotivas 

Ÿ Máquinas Hidráulicas 

Ÿ Motores Diesel e a Gas 

Ÿ Turbinas Eólicas 

Ÿ Turbochargers

Produtos - Sensores de Velocidade

Ÿ Tecnologias variadas;

Ÿ Modelos padrões, customizados ou OEM;

Ÿ Para aplicações exigentes, por ex: 300.000 rpm, temperaturas de até 320° C, 
alta vibração, impactos de até 200 g;

Ÿ Linha econômica para aplicações gerais;

Ÿ Modelos à prova de explosão para ambientes classificados;

Ÿ Cintas dentadas e rodas-alvo disponíveis quando necessário;

Produtos - Sistemas

Ÿ Sistemas multicanais de proteção para excesso velocidade;

Ÿ Módulos 1-2 canais para medição, controle e proteção;

Ÿ Sistemas de diagnósticos para motores a combustão;

Ÿ Medição e indicação redundante de velocidade;

Exemplos de Projetos Especiais

Ÿ Sensor de movimento linear automotivo;

Ÿ Medição de energia e torque integrado para indicação e controle de câmbio;

Ÿ Proteção de turbina naval específica para submarinos nucleares;

Ÿ Medição de velocidade para veículos rastreados;

Padrões e Controle de Qualidade

Ÿ Controle de Qualidade: TS 16949 e ISO 9001, ZELM ATEX 1020, KWU;

Ÿ Sensores:  GL, KWU, TÜV, ATEX, EN 50155 ,NF F 16-101 102 , ABS, EMC;

Ÿ Sistemas:  IEC 61508 SIL 2 e SIL 3, API 670, GL, TÜV, KWU, EX;

Ÿ Ambiental: RoHs - EU directive 2002/95/EC;

Parceria Grupo Vika e Jaquet Technology

Ÿ Produtos importados da Suíça;

Ÿ Serviço eficiente e profissional;

Ÿ Pedidos flexíveis, de um a um milhão por projeto;

Ÿ Redução de custos através de soluções inteligentes.

A Vika Controls, em conjunto com a Jaquet Technology Group, oferece as 

mais versáteis e avançadas soluções para detecção, medição, diagnóstico e 

controle de velocidade rotacional. Nossa experiência específica em aplicações 

industriais garante que proporcionemos a solução ideal para seu processo.

Correspondendo exatamente as suas necessidades, combinado a certificados e 

padrões industriais chaves, nossos produtos contribuem para melhorar o 

desempenho de seu equipamento enquanto reduzem custos com manutenção.

Para mais informações, entre em contato conosco:

email: / tel:  vendas@vikacontrols.com.br 11 3159-3674  

Sensores de Velocidade e Tacômetros
LINHA DE PRODUTOS JAQUET

www.vikacontrols.com.br


