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DISTENCE RATKAISEE TEOLLISUUDEN KONEIDEN KUNNONVALVONNAN – ENEMMÄN ÄLYÄ, 
KEHITTYNEEMPIÄ PALVELUITA 

 

Distence on kehittänyt uusia, entistä älykkäämpiä tuotteita erityisesti pyörivien koneiden ja 
laitteiden kunnonvalvontaan. Uusien tuotteiden avulla teollisuuden kone- ja laitevalmistajat sekä 
teollisuuden palveluyritykset voivat digitalisoida koneitaan ja laitteitaan ja kehittää uusia, älykkäitä 
palveluita asiakkailleen. Nyt julkistettavat ratkaisut tuovat markkinoille entistä älykkäämpiä ja 
automatisoidumpia työkaluja erityisesti värähtelyn valvontaan. 

 

Uudet Condence IoT-pilven ominaisuudet yhdessä Distencen T200- ja T210 -älyterminaalien kanssa 
tarjoavat uudenlaisen ratkaisun erityisesti pyörivien koneiden ja laitteiden käytön- ja 
kunnonvalvontaan sekä hallintaan. Esimerkiksi moottoreiden, vaihteiden, pumppujen, 
teollisuuspuhaltimien ja vastaavien laitteiden etäkäytön- ja etäkunnonhallinta voidaan toteuttaa 
erittäin korkealaatuisesti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisu soveltuu niin uusiin kuin jo 
asennettuihinkin koneisiin ja laitteisiin.  

”Asiakkaamme käyttävät järjestelmää omille asiakkailleen toimitettujen laitteiden globaalin 
asennuskannan valvonnassa ja hallinnassa esimerkiksi tuulipuistoissa, teollisuusnostureissa sekä 
teollisuusvaihteissa”, Distencen toimitusjohtaja Kim Korhonen sanoo. ”He rakentavat Distencen 
ratkaisun päälle oman käytön- ja kunnonvalvontatuotteensa. Järjestelmällä voidaan luoda 
asiakkaan ja toimittajan välille tärkeä ymmärrys, intimiteetti.” 

Älykkäissä terminaaleissa on toteutettu mm. värähtelysignaalin analysointi paikallisesti. Entistä 
älykkäämmät Condence-pilven analysointityökalut tarjoavat uudenlaista automatiikkaa värähtelyn 
valvontaan ja laitevikojen havainnointiin. Ratkaisu mahdollistaa älykkäiden terminaalien 
ohjelmistojen hallinnoinnin ja kasvattaa niiden ominaisuuksia dynaamisesti liiketoiminnan 
tarpeiden kasvaessa.  

 

Uudet T200- ja T210 äly-yksikkö tuotteet:  

Paikallisen älykkyyden lisäämisellä tarkoitetaan tiedon käsittelyn lisäämistä laitetasolla. Tiedon 
käsittely viedään sinne missä se tuotetaan, eli sovelletaan edge-computing tai distributed 
intelligence -ajattelua. Distencen älykäs terminaali osaa itse analysoida sensoreilta tulevaa dataa, 
toimia järjestelmän aivoina. Tämä tuo täysin uuden ulottuvuuden tavalliseen datan keräämiseen 
verrattuna. 

Distencen tuoteperheen uusimmat, T200 ja T210, kykenevät lukeman neljää tai kahdeksaa 
värähtelykanavaa samanaikaisesti ja se pystyy analysoimaan värähtelysignaalia aina 24kHz 
taajuuteen asti. Tuotteisiin voi liittää digitaalisen väylän, kuten CAN- tai Modbus-väylän, sekä 
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yhteensä 11 eri lämpötila-, paine-, kierrosluku- tai muuta analogista anturia. Ominaisuudet 
muodostavat erittäin laajan tilannekuvan laitteen käytöstä ja kunnosta.  

”Tuomme aiemmin vain suurissa tehdasympäristöissä mahdollisen ratkaisun jokaisen yrityksen 
käsiin”, toimitusjohtaja Korhonen kertoo. ”Käytännössä ratkaisu tarjoaa kone- ja laitevalmistajille 
sekä jälkiasennusmarkkinoilla toimiville valmiin kokonaisuuden, äly-yksiköistä käyttöliittymään, 
lisätä tuotteisiinsa etäkunnon- ja käytönvalvonta sekä -hallinta toiminnot.” 

 

"Distence tekee rautaisella ammattitaidolla IoT:ssa pitkälti samaa kuin me Invesdorilla julkisissa 
osakeanneissa: me molemmat mahdollistamme aikaisemmin vain suurille toimijoille mahdolliset 
ratkaisut kaikenkokoisille yrityksille" toteaa Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä. 

 

Condence IoT-pilvi:  

Condence IoT-pilvi tarjoaa käyttäjä- ja laitehallinnan, varoitus- ja hälytystyökalujen lisäksi työkaluja 
esimerkiksi värähtelytasojen seurantaan ja värähtely spektrin analysointiin. Jatkossa Condence 
mahdollistaa entistä älykkäämmän ja automatisoidumman värähtelyn valvonnan, joilla voidaan 
tunnistaa aikaisessa vaiheessa haitallisia ilmiöitä kuten epätasapaino, linjausvirhe, laakerivaurio tai 
hammasvaurio.  

Yhdessä Distencen Condence IoT-alusta, ohjelmistot sekä älykkäät terminaalit muodostavat 
kokonaisuuden, jolla voidaan voimakkaasti tehostaa teollisten koneiden kunnon- ja 
käytönvalvontaa ja näin nostaa käyttöastetta ja pidentää elinkaarta. Lisäksi kokonaisuus 
mahdollistaa uusien palvelujen tuottamisen asiakkaille ja käyttäjille ymmärtämällä paremmin 
miten laite toimii, miten sitä käytetään, missä se on ja missä kunnossa se on.  

 

Lisätietoja:  

Kim Korhonen, Toimitusjohtaja 

kim.korhonen@distence.fi phone: +358 40 549 3022 

 

Distence on suomalainen älykkääseen teolliseen internet-teknologiaan keskittynyt yritys. 
Tarjoamme asiakkaillemme end-to-end -ratkaisun teollisuuden koneiden ja laitteiden digitalisointiin 
ja niiden yhdistämiseen yrityksen liiketoiminta prosesseihin. Teknologiamme ja ratkaisujemme 
avulla asiakkaamme rakentavat älykkäitä palveluja sekä luovat uutta liiketoimintaa. 
Toimimme sekä OEM- että jälkiasennusasiakkaiden kanssa. Olemme erikoistuneet vaativiin 
teollisiin ympäristöihin. 

Tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme korkeampi pääoman tuottoaste koneista ja laitteista sekä 
lisätä työkaluja Operational Excellence -työkalupakkiin teollisen internetin ja digitalisaation avulla. 
Olemme 15 vuoden aikana toimittaneet ratkaisuja maailman johtaville teollisuusyrityksille yli 40 
maahan, tehden tuhansia koneita älykkäiksi eri toimialoilla. 

www.distence.fi 


