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És mégis mozog a Föld 
A termelékenység szabálya a méréstechnológiában és a fejlesztésében

„Fontos, hogy mindent mérjünk, ami mérhető, és megpróbáljuk mérhetővé 
tenni, ami még nem az.”     Galileo Galilei

Ezzel a felfogással Galileo Galilei forradalmasított a a „régi világ” rendjét. A mai napig az a vágy a 
kiindulópontja az innovációnak, hogy a dolgokat opti malizáljuk úgy, hogy lényegüket megértjük, 
megkérdőjelezzük, kipróbáljuk és megmérjük.

Az imc ügyfelei a szakterületük vezető fejlesztői közé tartoznak és legfőbb közös vonásuk, hogy olyan 
terméket szeretnének kifejleszteni, amelyek valóban mérföldkövek az adott  iparág történelmében. 
Megti sztelőnek tartjuk, hogy ügyfeleink innovációs munkáját támogathatjuk mérnöki szakértelmünk-
kel a méréstechnológia területén.

A termelékeny tesztelés számunkra azt jelenti , hogy ügyfeleink gyorsabban és hatékonyabban érik el 
az általuk választott  célt. Ezt úgy tesszük lehetővé, hogy gondoskodunk arról, hogy termékfejleszté-
sünk mindig kövesse ügyfeleink elvárásait, és képesek vagyunk olyan eszközöket fejleszteni, amelyek 
megfelelnek a jelenlegi és jövőbeni szükségleteknek is. Mindemellett  olyan funkciókat kínálunk, me-
lyekkel hétköznapi mérési feladataikat egyszerűbben el tudják látni és így időt takarítanak meg.

A termelékenység létf ontosságú ügyfeleink számára, ezért ez a legfőbb moti vációnk. Ez kétségtelenül 
tükröződik cégünk eddigi történelme során elért mérföldkövekből is, de természetesen nem elégszünk 
meg eddigi eredményeinkkel, ehelyett  új megoldások által egyre tovább fejlesztjük magunkat.

Tudjon meg többet az imc-ről, méréstechnikai megoldásainkról és szolgáltatásainkról.

Galileo Galilei, 
Fizikus, matemati kus, csillagász és a 
heliocentrikus világnézet felfedezője

imc – Tények
• 1988-ban alapított ák
• Németországban jelen van Berlinben, Friedrichsdorfb an és Stutt gartban
• A gyártás Berlinben zajlik
• Németországban megközelítőleg 200 főt foglalkoztat
• 25 partnervállalaton keresztül 28 országban van jelen
• Több mint 100 vállalat választott a már az imc rendszereket
• Magyarországon kereskedelmi képviselett el rendelkezik Győrben
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2002  
Megközelítőleg 
50 000 mérőcsatorna 
mérése egy stutt gar-
ti  autógyártónál
Az imc megújítja a 
CAN busz alapú mé-
réstechnológiát az új 
évezredben. Az imc 
CANSAS egyaránt 
forradalmasítja a 
járműtesztekhez 
és tesztpadokhoz 
használt technoló-
giát. Meggyőződve 
a rugalmasságra 
épülő, „Made in Ber-
lin” mérőeszközök 
koncepciójáról, a 
stutt garti  cég az imc 
CANSAS-ra támasz-
kodik, amikor a tesz-
tek termelékenysége 
is számít.

1989  
imc FAMOS
A világ első jelfel-
dolgozó szoft vere, 
amely MS Windows 
környezetre lett  
fejlesztve 
„Rendelkezésére 
áll a mért adat és 
sürgősen választ 
keres kérdéseire?” 
Függetlenül att ól, 
hogy honnan szár-
mazik a mért adat, 
az imc FAMOS jel-
feldolgozó program 
1989 óta növeli a 
hatékonyságot az 
adatf eldolgozás te-
rületén. Kezdetektől 
fogva egyesíti  és 
fi nomítja az összes 
eszközt, amelyre 
szüksége lehet a 
szakszerű adatelem-
zéshez és megjelení-
téshez.

1993  
Hatékony, paramé-
ter identi fi kációs 
módszeren (PI) 
alapuló villanymo-
tor tesztpadok
Valóban lehetséges 
20 000 motort tesz-
telni 24 órán belül 
egy tesztpadon úgy, 
hogy a lehető leg-
pontosabb legyen, 
továbbá alkalmas 
arra, hogy a mért 
adatból az adott  
tesztdarab valós 
fi zikai paramétereit 
leíró karakteriszti -
kákat is kiértékelje? 
Igen. 1993 óta az 
imc paraméter 
identi fi káción 
alapuló tesztpadjai 
nagymértékben 
növelik a villanymo-
torok tesztelésének 
hatékonyságát. Ez 
a magyarázat arra, 
hogy napjainkban 
az imc a fejlesztői 
és gyártósorvégi 
villanymotor teszt-
padok egyik vezető 
beszállítója.

1996  
imc µ-MUSYCS integ-
rálja a CAN buszt a 
méréstechnológiába
1996-ban a világon 
elsőként egy imc 
műszer rögzített  
időszinkronizáltan 
CAN busz adatokat 
és analóg csatorná-
kon mért adatokat. 
Ezzel megnyílt a 
terepi buszok kor-
szaka a mérőerősítők 
történelmében. 
Mára az imc 
termékei minden 
járműiparban hasz-
nálatos buszrend-
szert és protokollt 
támogatnak.

Mérföldkövek
A termelékeny megoldások fejlődése

1988
Az imc megalapí-

tása

Alapkövei a mérés-
technikai problémák 
megoldása, az 
azokkal kapcsolatos 
tanácsadás és a szo-
ros kapcsolatt artás 
az ügyfelekkel.

1998  
imc Online FAMOS 
– mert annál jobb 
minél gyorsabb
Adatelemzés a 
folyamatban lévő 
mérés értékei-
vel? Miért ne? A 
mérésadatgyűjtőbe 
integrált imc Online 
FAMOS valósidejű 
adatf eldolgozás 
azonnali eredmé-
nyeket nyújt az 
éppen zajló mérés 
monitorozásá-
hoz. A műszeren 
végrehajtott  
előfeldolgozás 
adatredukálást kínál, 
elősegíti  a későbbi 
adatf eldolgozást és 
lehetségessé teszi 
determiniszti kus, 
zárt szabályzókör 
megvalósítását is.
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2006  
Mérésadatgyűjtés 
és szabályzás egyet-
len műszeren belül
Növeli a hatékonysá-
got és csökkenti  a 
különböző rendsze-
rek összekötéséből 
eredő pluszkölt-
ségeket. Az imc 
bevezett e a piacra 
az első integrált 
teszteszközt, amely 
egyszerre szabályzó-
rendszer és egy több 
mint 100 csator-
nával rendelkező 
mérésadatgyűjtő 
rendszer.

2009  
Elektromos hajtás 
kerül a rivaldafény-
be
Tudta, hogy hol 
található Német-
ország legnagyobb 
villamosjármű 
hajtáslánc teszt-
padja? Szoros 
együtt működésben 
a brémai Fraunhofer 
Intézett el, az imc 
kifejlesztett  és létre-
hozott  egy teljes haj-
táslánc tesztpadot 
egy klímakamrában. 
A Hardware-in-the-
Loop-nak, vagyis a 
szimulációnak és 
a komponensek 
valósidejű szabá-
lyozhatóságának 
köszönhetően 
ez Németország 
legrugalmasabb és 
leghatékonyabb 
teszt- és kutatóköz-
pontja az elektro-
mos járműhajtások 
területén.

2010  
imc STUDIO 
szoft vercsomag – 
leti sztult és minden 
részletre kiterjedő
Az iparban közis-
mert tény, hogy a 
szoft ver az egyik leg-
fontosabb tényező 
a hatékony munka-
végzéshez. Ezen 
tételre alapozva 
az imc kifejlesztett  
egy moduláris 
szerkezetű, átf ogó 
szoft verplatf ormot 
az imc STUDIO-t, 
amely magában 
foglalja a tesztelés, 
mérés és szabályzás 
teljes folyamatát.

2011  
Megoldások, 
gyorsabban – 
nagyméretű 
projektek vasúti  
tesztekhez
A vasúti  teszteknek 
megvannak a maguk 
nehézségeik – szét-
osztott  mérés, több 
ezer mérőcsatorna, 
vasúti  szabvány 
szerinti  busz hálóza-
tok, mint például az 
MVB és különösen 
robusztus házki-
alakítású hardver. 
Az imc 15 éve nyújt 
vasúti  alkalmazá-
sokhoz speciális 
mérőeszközöket. 
2011-ben az imc 
elnyerte a kínai 
nagysebességű 
vonatok teszt-
jeihez használt 
eszközök beszállítói 
szerződését.

2014  
Légialkalmasságot 
nyújtunk
Az imc teljes megol-
dást kínál repülőgép 
tesztekhez, amely 
képes több ezer 
időszinkronizált 
mérőcsatornát, 
repülőipari buszo-
kat, videót és a pi-
lótafülke képernyőit 
kezelni. Az adat 
kiértékelhető 
valósidőben a repülő 
fedélzetén, és 
továbbítható a földi 
állomásra telemetria 
segítségével.

2004  
Az imcAccess Ltd. 
megalapítása 
Kínában
Az, hogy szolgálta-
tásaink a lehető leg-
közelebb legyenek 
ügyfeleinkhez, nem 
csak Németország-
ban létf ontosságú. 
Az imc több mint 25 
országban képvisel-
teti  magát – beleért-
ve Kínát is – part-
nerei segítségével. 
Megközelítőleg 25 fő 
szolgálja ki Beijing-
ben és Sanghajban 
ügyfeleinket keres-
kedelmi és műszaki 
kérdésekben.
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Látogassa meg honlapunkat -  
www.imc-hungary.com/products -, 
ahol áttekintheti összes termékünket 
és szolgáltatásainkat.

Sikerek gyorsabban

Számos megoldás azonos forrásból
A mintavételezéstől a jelentésig 

Amikor mérési feladataihoz megoldást keres, az imc olyan termékeket és szolgáltatásokat kínál, melyek-
kel azonnal eredményekhez juthat. Büszkék vagyunk arra, hogy kombinálva a speciális mérési tapaszta-
latokat, a projekteket átfogó megközelítést és az iparágra jellemző kihívásokhoz való mély hozzáértést, 
ügyfeleink erős partnerre találnak bennünk.
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imc Hardverek
A megfelelő eszköz minden szükséglethez

Moduláris, bővíthető 
rendszerek központosított  és 
szétosztott  alkalmazásokhoz

imc Szoft verek
Intuití v és sokoldalú

Kompakt, robusztus és mobil 
rendszerek

Integrált nyílt, zárt 
szabályzókör és szimuláció

Egyéni megoldások 
és tesztpadok

Szabvány komponensektől az egyéni megoldásokig
Bizonyított  és hatékony méréstechnikai megoldások az ipar számos területén

Mérésadatgyűjtés, 
eszközbeállítás és 
adatmegjelenítés 
imc STUDIO

Automati kus 
adatáthelyezés és 
távhozzáférés 
imc LINK / imc WEBDEVICES

Alkalmazás 
specifi kus szoft ver

Kiértékelés, elemzés, 
megjelenítés és 
jelentéskészítés 
imc FAMOS

Tesztpadok Vevőre szabott  
megoldások

ÜgyfélszolgálatMéréstechnikai 
koncepciók
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Szakterületeink 
Autóipar 
Gyorsabb út céljaihoz

Legyen szó tesztvezetésről vagy tesztpadi mérésekről – az imc célja a legmegfelelőbb méréstechnikai 
megoldást kínálni gyorsan és hatékonyan autóipari ügyfelei számára.

Az imc robusztus rendszerei megbízhatóan működnek tesztvezetések során, akár szélsőséges körül-
mények között is. A fekete doboz funkciónak, a PC-független működésnek, a megnövelt működési 
hőmérséklettartománynak, a rezgés- és ütésállóságnak köszönhetően rendszereink készen állnak közúti 
vizsgálatokra. Mindezen felül képesek bármely ezen iparágban használatos érzékelő jeleinek precíz 
rögzítésére, tápegységük széles feszültségtartományon működtethető, kényelmes, egyszerűen kezelhető 
csatlakozókkal rendelkeznek és időszinkronizáltan tudnak terepi busz adatokat rögzíteni, mint például 
a CAN, LIN vagy FlexRay. A moduláris felépítésű rendszerek, mint például az imc CRONOSflex, jobb 
jelminőséget tudnak biztosítani, ugyanis a modulok szétoszthatóak és a lehető legközelebb helyezhetőek 
az érzékelőkhöz.

Az imc tesztpad technológiája könnyen beépíthető, rugalmas, lehetőséget kínál nyílt vezérlésre és zárt 
szabályzókör implementálására, továbbá valósidejű „Hardware-in-the-Loop” (HiL) szimulációs modellek 
futtatására.

Mobil alkalmazások
• Tartóssági tesztek
• Hőterheléses tesztek
• Fáradásos vizsgálatok
• Hidegindítási viselkedés vizs- 
 gálatok
• Modellhitelesítés  
 járműtesztekkel
• Féktesztek
• Töréstesztek
• Menetteljesítmény vizsgálatok
• Járműdinamikai vizsgálatok
• Motor és hajtáslánc tesztek
• Teljesítmény vizsgálatok

ISO & szabvány vizsgálatok
• Gyorsulásmérés
• Fogyasztásmérés
• Zaj- és rezgésmérés
• Féktesztek

Tesztpadok
• Komponens tesztpadok
• Motor és hajtáslánc tesztpad- 
 ok
• Hardware-in-the-Loop (HiL)  
 szimulációs tesztpadok
• Zajmérés
• Vizsgálatok klímakamrában és  
 szélcsatornában
• Sorvégi tesztgépek AC/DC  
 motorokhoz

Alkalmazási szakértelmünk
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Vasút
Biztonságos és gyors mérési eredmények

A vasúti méréseknek megvannak az erre az ágazatra jellemző, különleges kihívásai: decentralizált, szét-
osztott, de időszinkronizált mérésadatgyűjtés több ezer csatornán a vasúti kocsin kívül és belül, továbbá 
iparág specifikus buszrendszerek kezelése, mint például a Multifunction Vehicle Bus (MVB).

A vasút iparág mérnökeinek tartós és erős méréstechnikai hardverekre van szükségük, melyek a 
megfelelő szoftvertámogatással rendelkeznek és képesek valósidejű teszteredmények megjelenítésére, 
továbbá lehetővé teszik jelentések és elemzések készítését.

Az imc több mint 15 éve kínál személyre szabott termékeket és megoldásokat, melyek megfelelnek 
ezeknek a magas elvárásoknak a vasúti kocsik teljes életciklusában, beleértve a fejlesztési szakaszt, a 
prototípus teszteket, a teljesítményhitelesítési teszteket, a tökéletesítési vizsgálatokat egészen a pályán 
végzett tesztekig.
.

Szakértelmünk mobil vizsgálatokban
• Utaskényelmi vizsgálatok
• Járműviselkedési tesztek
• Beüzemelési vizsgálatok
• Töréstesztek
• Vizsgálatok klímakamrában
• Nagy sebesség vizsgálatok
• Kisiklás vizsgálatok

Statikus alkalmazások
• Elemek szerkezeti vizsgálata
• Teljes szerelvény szerkezeti vizsgálata
• Szerkezeti tesztek vasúti sínen
• Kocsik közti hidak szerkezeti vizsgálata
• Légnyomásmérés alagutakban
• Zajszigetelés vizsgálata
• Áramszedők vizsgálata
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Energetikai minőségvizsgálatok  
Szárazföldön, tengeren és a levegőben

Az imc hosszú évek óta dolgozik szoros együttműködésben energiaipari vállalatokkal, hogy effektív és 
teljes értékű megoldásokat tudjon nyújtani szélturbinák, erőművek és villamos hálózatok felügyeleti és 
méréstechnikai kihívásaihoz. A korai fejlesztési szakasztól egészen a terhelési tesztekig – az imc 15 évnyi 
prototípus-, komponens-, szerkezeti és energiaminőségi tesztelési tapasztalatára alapozott - precízen 
végigvezetett méréstechnikai megoldásokat kínál.

A robusztus imc méréstechnikai rendszerek számítógéptől független működésre is alkalmasak és meg-
bízhatóan üzemelnek ott is, ahol más eszközök kudarcot vallanának. A jelfeldolgozás, az AD átalakítás, a 
valósidejű adatfeldolgozás és tárolás egy rendszerbe integrálva teszi lehetővé, a teljesen önellátó teszt- 
és monitoring rendszerek építését. Ezen rendszerek önállóan működtethetőek nehezen megközelíthető 
helyeken, könnyű hozzáférést biztosítva adataihoz vezeték nélküli és telekommunikációs hálózatok 
segítségével.

Amikor a mért adatoknak az adott területre érvényes szabványok és előírások szerinti kiértékelésére 
kerül sor, az imc széles választékban nyújt erre a célra tervezett elemző és adatfeldolgozó eszközöket, me-
lyek azonnal kiszámítják a megfelelő teljesítménygörbéket, teljesítmény és energiaminőségi mutatókat.

Alkalmazási szakértelmünk

Termelékeny megoldások szélenergiával kapcso-
latos feladatokhoz
• Számos alkalmazás prototípusok és kompo- 
 nenseik fejlesztési és hitelesítési tesztjei során
• Terhelés és elektromechanikus hatásfokmérés
• Szélgenerátorok állapotfelügyeleti rendszerei
• Zajmérés
• Szélgenerátorok villamoshálózatra  
 köthetőségéhez szükséges energiaminőségi  
 követelmények ellenőrzése

Teljesítménymérés és felügyelet, illetve 
energiaminőségi vizsgálatok
• EN 50160 és IEC 61400-21 szerinti teljesítmény-  
 felügyelet és minőségvizsgálat
• Villamos hálózatra definiált fizikai mennyiségek  
 mérésére alkalmas platform (pl.: frekvencia, fe- 
 szültségtüskék, feszültség ingadozás, hálózati   
 harmonikusok stb.)
• A kimeneti teljesítmény, illetve paramétereinek  
 mérése és elemzése
• „Smart-grid” szimulációk
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Repülőgépipar
Felszállásra kész

Az űr- és repülőgépiparban a biztonsági követelmények kifejezetten magasak. Minden egyes repülőgép, 
helikopter és űrkapszula átfogó tesztkampányon megy keresztül, mielőtt először a levegőbe emelkedne. 
Emiatt egyre inkább lényegesebbé válik, hogy a repülőgépiparban használt méréstechnikai eszközök a 
legmagasabb minőségi és megbízhatósági követelményeknek is megfeleljenek.

Az imc által gyártott rendszerek repülőgépipari használatra hitelesítettek és számos nagy gyártó számára 
bizonyultak kulcsfontosságú eszközöknek. Ennek oka, hogy megfelelnek az iparág azon követelmé-
nyeinek, amelyek szerint az eszközök kompaktak, de robusztusak, továbbá önállóak legyenek, vagyis 
számítógéptől függetlenül tudjanak működni. Amellett, hogy számos különböző érzékelőn keresztül képe-
sek az adatok rögzítésére, kulcsfontosságú tulajdonsága a rendszernek, hogy a GPS pozíció adatokat és a 
buszrendszerekből ( pl.: ARINC-429, CAN busz) származó adatokat egyaránt időszinkronizáltan rögzíti.

Légi tesztek során szerzett tapasztalataink jól kiegészülnek a földön végzett tesztek és a tesztpadok 
által gyűjtött ismereteinkkel. Legyen szó repülőgépházról, szárnyról, rotorlapátról, motorokról vagy 
hajtásrendszerről – jelek széles kombinációja mérhető időszinkronizáltan, jeleníthető meg, értékelhető 
azonnal és tárolható biztonságosan. A repülőgépipari mérnökök számára semmi meglepő nincs abban, 
ha esetleg ezer mérőcsatornát kell mérni. Az imc méréstechnikai megoldásai az intelligens adattárolási 
lehetőségek mellett az automatizálási rendszerbe könnyen integrálható, zárt szabályzóköröket alkalmazó 
valósidejű tesztpad vezérlést is lefedik.

Tesztrepülésekkel kapcsolatos szakértelmünk
• Mobil mérésadatgyűjtés prototípus tesztelés  
 közben
• Alapvető paraméterek rögzítése próbarepülés  
 során

Szakértelmünk stacionárius alkalmazásokhoz
• Rakományfeltöltő rendszerek fejlesztési tesztjei
• Fejlesztési tesztpad felhajtóerő vizsgálatokhoz
• Alkatrészek szerkezeti vizsgálata  
 (pl.: repülőgépváz, szárnyak, rotorlapátok, moto- 
 rok és hajtásrendszerek)
• Repülőgép és helikopter szerkezeti vizsgálatok
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Építészet
Biztos alap az építészethez és a hidak állapotfelügyeletéhez

A mérőrendszerek az egyszeri vizsgálatok és az állapotfelügyelet során kulcsszerepet játszanak a hidak és 
egyéb szerkezetek hosszú távú biztonságosságának nyomonkövetésében. A környezeti hatásokból vagy 
a forgalomból származó rezgések és lengések idővel repedésekhez és kisebb hasadásokhoz vezethetnek 
az acélszerkezetekben. Az imc méréstechnikai és elemzési megoldásai segíthetnek az ilyen szerkezetek 
szisztematikus felügyeletében és jól megalapozott információt nyújtanak a szerkezet állapotáról. Ezek a 
megelőző munkák hatalmas segítséget jelenthetnek nem csupán a végzetes állapotromlás korai felisme-
résében, hanem a karbantartási munkák biztonságos és hatékonyabb végrehajtásában is.

Hídszerkezet felügyelete
• Rezgésmérés – azonnali és hosszútávú felügyelet
• Adatgyűjtés olyan közel az érzékelőhöz ameny-  
 nyire csak lehet - a decentralizált és moduláris  
 imc technika segítségével – a lehető legma- 
 gasabb jelminőségért.
• Távoli felügyelet és automatikus adatátvitel az  
 imc LINK segítségével
• A mért adat átfogó vizsgálata és megjelenítése  
 az imc FAMOS segítségével

Építőmérnöki alkalmazások
• Rezgésmérés
• Hőmérséklet mérés
• Hang- és zajmérés
• Épületen belüli energiafelhasználás mérésére  
 alkalmas eszközök
• Távoli felügyelet és automatikus adatátvitel az  
 imc LINK segítségével
• A mért adat átfogó vizsgálata és megjelenítése  
 az imc FAMOS segítségével

Alkalmazási szakértelmünk
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Gépészeti Alkalmazások 
Robusztus méréstechnikai megoldások

Legyen szó egy exkavátorról, mezőgazdasági gépről, egy nehézüzemű daruról, egy nyomdai gépről, 
targoncáról vagy egy kéziszerszámról - mindegyiket részletes vizsgálatoknak kell alávetni mielőtt gyár-
tásba kerülhetnek. Hosszú évek óta nyújtunk teljes méréstechnikai megoldásokat a vezető szerszám-
gyártóknak. Robusztus megoldások szükségesek, hogy ellenálljanak az ütések és rezgések mellett a 
különösen hideg vagy meleg környezetnek.

Rendszereinket gyakran magára a gépre telepítik, melyen időszinkronizáltan kell nyúlást, erőt, elmozdu-
lást, mechanikai és elektromos teljesítményt, továbbá a gép vezérlőrendszeréből (pl.: CAN buszról) 
származó adatokat kezelniük és tárolniuk. A mért adatok modern kommunikációs csatornákon történő 
átvitele és az automatikus nyomon követhetőség képessége mellett fokozza a rendszer használ-
hatóságát, a hasonlóan fontos, ellenben egyszerű grafikus felhasználói felület.

Szakértelmünk mobil alkalmazásokhoz
• Terhelés és teljesítmény vizsgálatok  
 nehézüzemű darukon és emelő szerkezete- 
 ken
• Építőipari gépek vizsgálata (exkavátorok,  
 markolók, úthengerek, dömperek)
• Mezőgazdasági gépek (kombájnok, trakto- 
 rok) nyomon követése hosszútávon
• Kézi szerszámgépek EU-szabványszerinti  
 lengés- és rezgésmérése
• Repülőgép hajtóművek elhajlásának és  
 torziós rezgéseinek vizsgálata

Szakértelmünk a helyhez kötött alkalmazások területén 
• Gázturbinák beüzemelési és indítási vizsgálatai
• Generátorok nyomatékfelügyelete
• Szivattyú csúszógyűrűinek vizsgálata
• Tesztpad megoldások – pl.: kuplungtárcsa tesztpad
• Állapotfelügyelet megelőző karbantartáshoz
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Intelligens méréstechnikai rendszerek

imc szoft ver

imc hardver
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Termékek a teljes teszt 
és mérési folyamathoz 
Az Ön előnye – a mi célunk

Időmegtakarítás
Műszeren végrehajtott  valósidejű 
számítások

Mobil & robusztus
PC-től független működés – szélsőséges körül-
mények közt is helytáll

Rugalmas & Bővíthető 
Moduláris rendszerfelépítés – Egységként és 
szétosztva is használható

Hálózatba köthetőek
Hálózatba csatlakoztathatóak és 
időszinkronizálhatóak

Megoldások azonos forrásból 
A teljes teszt- és mérési folyamaton keresztül 
és azon túl

Azonos kezelőszoft ver 
Minden mérőeszközhöz – együtt működő 
műszerek

Munkafolyamat automati zálás 
Leegyszerűsíti  a napi ruti nfeladatokat

Személyre szabható megjelenítés 
Grafi kus felhasználói felület és adat- 
megjelenítés

Multi  device management
Több műszer egyidejű kezelése

Könnyen integrálható
Nyitott  interfészek – modern .net technológia

Képzések & szemináriumok
Képzések és „hotline” terméktámogatás

Szakszerű jelentések
Gyorsan és könnyen elkészíthetőek
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„Amikor egy vonaton zajlik az adatgyűjtés, 
számos mérési pont helyezkedik el a szerelvény 
teljes hosszában. Az imc CRONOSfl ex segítségé-
vel az egyes mérőmodulok közel helyezhetőek 
ezekhez a pontokhoz. A modul és az érzékelők 
közti  kábelhossz minimalizálásával javítható a 
jelminőség.”

„A imc méréstechnikai képességeinek spekt-
ruma kiterjed az egyszerű adatrögzítéstől az 
integrált valósidejű számításokon és mate-
mati kai modellek alkalmazásán át egészen a 
teljes tesztpad automati zálásig.”

„Legyen az egy tesztpályán, tesztpadon vagy 
a laboratóriumban – az integrált mérés, 
szabályzás és szimuláció növeli a hatékonysá-
got. Az imc teszt és méréstechnikai rendszerei 
fenntarthatóak, rugalmasak és bővíthetőek, 
hogy a felhasználó szükségleteivel együtt  
növekedhessenek.“ 

„Az imc STUDIO nagyon meggyőző a rend-
szerbeállítások intuití v megközelítésének és 
a mért adatok személyre szabható valósidejű 
megjelenítésének köszönhetően. Használata 
kényelmes nagymennyiségű mérőcsatorna 
esetén is. A direkt adatkiértékelést támogató 
kurzorok és jelölők leegyszerűsíti k az utólagos 
adatf eldolgozást.”

Termékek a teljes teszt 
és mérési folyamathoz 
Az Ön előnye – a mi célunk
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Intelligens méréstechnikai rendszerek

• Általános, precíz jelkezelés minden gyakorlatban használt 
 érzékelőhöz
• Automati kus érzékelő felismerés (TEDS)
• Műszeren végrehajtott  valósidejű számítások
• Önálló, PC-től független működés
• Adatt árolás a műszeren és/vagy a PC-n

Moduláris, szétosztható teszt- és 
mérőrendszer
imc CRONOSfl ex

• Teljes modularitás, kártyánkénti  házkialakítás
• Ideális gyakran változó teszt, méréstechnikai és szabály-
 zástechnikai követelményekhez
• Összesített  mintavételezési frekvencia 2MHz
• Műszerenként maximum 128 mérőcsatorna

Módosítható, számos jeltí pust kezelő mérő- 
és szabályzórendszer
imc CRONOScompact

• Mérés, szabályzás és szimuláció egy műszeren belül
• Tesztpadokhoz, laborokban és mobil alkalmazásokhoz
• Mérőkártyák és modulok széles választéka
• MATLAB/Simulink modellek implementálhatóak HiL kártya 
 segítségével
• Ideális nagymennyiségű csatornák kezelésére

• Hálózatba köthetőek, több ezer mérőcsatorna szinkronizálható
• Egységes kezelőszoft ver az összes rendszerhez
• Moduláris felépítés, rugalmasan bővíthető
• Időszinkronizált adatgyűjtés analóg érzékelőkről, digitális 
 bemenetekről és terepi buszokról, mint például a CAN, LIN, FlexRay, 
 ARINC, MVB, XCPoE

Gazdaságos megoldás sok csatornás mérési 
feladatokhoz 
imc SPARTAN

• Műszerenként 16-128 mérőcsatorna
• Csatornánkénti  500 S/s mintavételi sebesség
• Feszültség, áram, hőmérséklet és nyúlásmérőbélyeg mé-
 rését is támogatja

Adatgyűjtés terepi buszon – Stacionáriustól mo-
bil alkalmazásig – adatgyűjtéstől kiértékelésig
imc BUSDAQ

• Számos terepi buszt támogat, mint például a CAN, LIN, 
 FlexRay, J1939, ARINC…
• Számos protokollt képes kezelni, mint például a CCP, XCP, 
 DiagOnCAN…
• Önálló működés és önindító funkció („wake-up on CAN”)
• Alacsony teljesítményfelvétel
• Bővített  hőmérséklet tartomány, -40°C-tól +85°C-ig
• Kondenzáció védett  áramkör

imc hardver
Ami minden imc rendszerre jellemző:
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• Hálózatba köthetőek, több ezer mérőcsatorna szinkronizálható
• Egységes kezelőszoft ver az összes rendszerhez
• Moduláris felépítés, rugalmasan bővíthető
• Időszinkronizált adatgyűjtés analóg érzékelőkről, digitális 
 bemenetekről és terepi buszokról, mint például a CAN, LIN, FlexRay, 
 ARINC, MVB, XCPoE

Mérőrendszer szélsőséges környezeti  felté-
telekhez
imc CRONOS-SL

• Extrém ellenálló
• Ütésálló: MIL STD810F
• Védett ség: IP65
• Bővített  működési hőmérséklet tartomány -40°C-tól 
 +85°C-ig
• Kondenzáció védett 

Minden az egyben mérő- és szabályzórendszer
imc C-SERIES

• ideális változó tesztpad összeállításokhoz és mobil alkal-
 mazásokhoz
• Költséghatékony megoldás 8-24 mérőcsatornát igénylő 
 feladatokhoz

Intelligens digitális erősítők, kimeneti  és sza- 
bályzó modulok CAN busz alapú tesztekhez 
és mérésekhez
imc CANSAS

• Beépíthető szétosztva vagy egységként
• Szabadalmazott , CAN busz alapú szinkronizált adatrögzítés
• Szélsőséges körülmények között  is alkalmazható
• Öt különböző, minden alkalmazásnak megfelelő házki-
 alakítás
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Intelligens méréstechnikai rendszerek

imc szoftver
imc STUDIO

Moduláris szoftverfelület, amely minden olyan eszközt magában foglal, amelyre a teszt és mérési 
folyamat során szükség lehet.

Beállítás és adatgyűjtés
imc STUDIO Setup

• Mérőerősítő kiválasztása és adminisztrálása
• Letisztult beállítási lehetőségek minden eszközhöz
• Intelligens trigger mechanizmus és rugalmas, valósidejű  
 számítások

Használat és megjelenítés
imc STUDIO Panel

• Személyre szabható vezérlő és megjelenítő felület
• Előre meghatározható sablon
• „drag & drop” használat
• Sokoldalú görbeablak (2D/3D) és videó megjelenítés

Távoli felügyelet
imc LINK/ imc WEBDEVICES

• Távoli hozzáférhetőség az imc mérőrendszerekhez
• Automatikus adatátvitel PC-re vagy szerverre
• GPS-adat megjelenítése térképen
• Automatizált adatfeldolgozás
• Teljes megoldások, beleértve az IT és telekommunikációs  
 támogatást is

Külső megoldások is integrálhatóak

• Külső DLL fájlok
• imc STUDIO DataProcessing
• Script kezelés (.Net)
• Integrált „workbench”

Teszt szekvencia
imc STUDIO Sequencer

• Tesztfolyamat automatizálása
• „drag & drop” technikával beállítható
• Széles lehetőségek: indítási feltételek beállításától egészen  
 az automatizált analízisig és jelentésekig

Analízis és dokumentáció
imc FAMOS

• Hatékony adatkiértékelés és dokumentáció
• Használatra kész kiértékelő funkciók széles választéka
• Többszintű makrók készíthetőek
• Egyéni felhasználói felület készíthető
• Nagymennyiségű adat kezelése
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Érzékelő kezelés
imc SENSORS

• Bármely érzékelőt kezeli
• Mérőcsatorna beállítása „drag & drop“ módszerrel az  
 érzékelő adatbázisból
• TEDS érzékelő felismerés

Videó integrálható
imc STUDIO Video

• Időszinkronizált videó és adatfeldolgozás
• „Pre-Trigger” funkció
• Akár 4 egyidejű kamerakép kezelése
• Független rögzítő- és megfigyelő csatorna mindegyik  
 kamerához

Adatbázisok
imc SEARCH 2.0

• SQL interfész az SQL adatbázisok automatikus  
 integrációjához
• Mérések és projektekkel kapcsolatos adatok teljes admi- 
 nisztrációjára hivatott adatbázis

Automatizálás
imc STUDIO Automation

• Grafikus fejlesztőkörnyezet tesztpad automatizáláshoz
• Az imc hardver biztosítja a pontos időzítést és a valósidejű  
 választ
• Állapotorientált folyamatmeghatározás, „drag & drop“  
 technika vagy kód segítségével
• Több párhuzamos és időszinkronizált feladat végrehajtása
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Szakértelmünk a tesztpadok területén
Tesztpad elemek  
Moduláris hardver tesztpadokhoz
Válasszon teszt- és mérőrendszereket széles választékából statikus vagy erősen dinamikus alkalmazá-
sokhoz, egyszerű mérésadatgyűjtőktől a mérést és szabályzást időszinkronizáltan végrehajtó komplex 
műszerekig.
 
A rendszerek hálózatba köthetőségének és a szétosztott számítási teljesítménynek köszönhetően az imc 
nem ismer határokat, amikor a szükséges mérőcsatornák számában, vagy számítási kapacitásban kell  
helyt állni. A rugalmas rendszerarchitektúra lehetővé teszi, hogy az eszközöket a mérési területen szét-
osztva vagy egy egységként alkalmazzák.

Kiegészítve a tesztpad szabvány analóg jeleit és érzékelőit, az imc hardver képes időszinkronizáltan 
rögzíteni számos különböző forrásból származó adatot, mint például terepi buszokról, digitális jelekből és 
érzékelőkből, videokamerából és mikrofonból.

Integrált, megnövelt teljesítményszintű kimeneteknek köszönhetően az aktuátorok közvetlen meghajtása 
is lehetséges. Valósidejű szimulációs feladatokhoz az imc hardver átfogó megoldásokat kínál:

• Modellszámítások az integrált jelfeldolgozó processzoron (imc Online FAMOS)
• MATLAB/Simulink modellek implementálhatóak HiL alkalmazásokhoz

Moduláris szoftverfelület tesztpadi alkalmazásokhoz
A moduláris szoftverfelület, az imc STUDIO, minden eszközzel rendelkezik, amelyekre tesztpad automati-
zálás során szüksége lehet: mérőeszköz beállítása, személyre szabott vezérlő- és megjelenítő panelek, PID 
szabályzó, vezérlő kimenetek beállítása, adatkiértékelés, projekt- és mellékadat kezelés, összeköthető és 
integrálható adatbázisokkal nyílt forrású szoftverinterfészeken keresztül.

Integrálás már létező rendszerbe
A nyílt hardver és szoftver architektúrának köszönhetően számos lehetőséget tudunk biztosítani eszköze-
ink gyors és könnyű beilleszthetőségére az Ön rendszerébe:

• CAN • *.dbc, *.a2l
• EtherCAT • CoE (CANopen over EtherCAT)
• EtherNet • COMs
• CANopen • .NET

Tesztpad megoldások
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Rendszerintegrálás tesztekhez és méréshez

Az elmúlt 25 év során összegyűlt tesztpad tervezési és megvalósítási tapasztalataiknak köszönhetően 
bármilyen kérdésben tudunk segíteni – a szaktanácsadástól a helyszíni szolgáltatásig, beleértve az összes 
közbenső lépést is.
• Szaktanácsadás
• Követelmény és teljesítmény specifikációk
• Tesztpad koncepciók és tervek kiértékelése
• Modernizálás (technológiai, vezérlési fejlesztés)
• Programozási szolgáltatások & rendszerintegrálás
• Képzések / tréningek
• Helyszíni szolgáltatások (karbantartás, kalibráció, stb.)

Kulcsrakész megoldások

Tesztpadjaink kutatáshoz, fejlesztéshez és gyártáshoz:
• Komponens tesztpadok elektromechanikus alkatrészek, gépek és szerszámok vizsgálatához
• Hajtómű tesztpadok
• Villanymotor tesztpadok
• Hibrid tesztpadok
• Elektromos komponens tesztpadok, mint például akkumulátorok

Egyedi szakértelem a villanymotor vizsgálatok területén

Az imc a villanymotortesztekkel kapcsolatos szolgáltatások teljes skáláját kínálja egyazon forrásból: szak-
tanácsadás, tervezés és kivitelezés speciális alkalmazásokhoz, tesztstratégiák és alkalmazások kifejleszté-
se, illetve személyre szabott oktatások.
 
A hagyományos motortesztek mellett - melyek a terhelőmotorból, a vizsgált motorból és a 
nyomatékmérésből épülnek fel - a modell alapú, Paraméter Identifikációs (PI) módszerre épülő tesztelés 
is alkalmazható olyan esetekben, amikor a motor már beépítésre került vagy nehezen megközelíthető. 

A PI módszer szerint a vizsgált motor terhelése saját tehetetlensége. Intelligens, dinamikus vezérlési 
minták segítségével olyan működési helyzetek állíthatóak elő, melyekből a vizsgált motor paraméterei 
pontosan meghatározhatóak. Ez nagyon gyors és hatékony vizsgálatot tesz lehetővé mechanikus kapcsoló-
dás nélkül. Mindkét módszer esetén zaj- és rezgésvizsgálatok is lehetségesek. Az imc mindkét módszerrel 
számos villanymotor tesztpadot valósított meg, így ezen alkalmazási területen szerzett tapasztalataink és 
szakértelmünk kiemelkedő.
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Előtérben a vásárló

„Egyedülállóságunk abból a tényből ered, 
hogy használjuk és alkalmazzuk azokat a 
termékeket, melyeket gyártunk és érté-
kesítünk. Magunk vagyunk a legerősebb és 
legkritikusabb ügyfelünk.”
Dipl.-Ing. Peter Scholz, 
Ügyvezető igazgató, 
imc Test & Measurement GmbH

„Néha kompromisszumot kell kötnünk. 
Nem minden, ami megvalósítható, egyben 
gazdaságos is – a funkcionalitás és a 
működési megbízhatóság közti helyes 
egyensúly megtalálása elengedhetetlen.”
Dipl.-Ing. Detlef Böhne, Csoportvezető, 
Alkalmazásfejlesztés

Szolgáltatások ügyfeleinknek
Elkötelezettségünk az Ön sikeréért

A pontos és megbízható mérési eredmények előfeltételei az Ön sikerének. A már számtalanszor bizo-
nyított szakembergárdánk rendelkezésére áll, hogy segítsen méréstechnikai kihívásainak megoldásában.

Mi különböztet meg minket:
Mint fejlesztők és gyártók minden termékünket ismerjük az utolsó műszaki részletig. Ezzel párhuzamosan 
termékeink tulajdonságaira alkalmazási szemszögből is rátekintünk – csakúgy, mint Ön is. Ez az egyedi 
kombináció teszi lehetővé, hogy a legszakszerűbb, mégis gazdaságos, személyre szabott szolgáltatást 
tudjunk Önnek nyújtani. Mi tartjuk azon véleményt, mely szerint a hozzáértés, a megbízhatóság és a 
gazdaságosság szem előtt tartása meghatározó szempontja a szakszerű, vevőorientált szolgáltatásnak.

Mit kínálunk:
• Intelligens méréstechnikai hardver és szoftver eszközöket
• Részleges vagy teljes tesztpadi megoldásokat gazdaságosan egy tapasztalt, a méréstechnika és teszte- 
  lés területén már bizonyított csapattól
• Együttműködő partnerkapcsolatot, amely a rendszeres kommunikációval szisztematikus ismeretcserét  
  biztosít Önnek

A munkának megfelelő eszköz
Tesztpadfejlesztés – felhasználó- és alkalmazásspecifikus szoftver

• Tesztpadszoftver szabályzás és valósidejű számítási koncepcióval
• Egyedi szoftver megoldások
• Személyre szabott vezérlő és megjelenítő panelek
• Felhasználóspecifikus kiértékelési folyamatok
• Adatbázisok és webes interfészek integrálása
• Egyéb gyártó fájlformátumainak megfelelő adatimportálás és exportálás
• Internet és okostelefonos alkalmazások mérési és felügyeleti feladatokhoz

A termék- és alkalmazási ismeretek gyakorlatba ültetése
Teszt- és méréstechnikai támogatás

• Stabil műszaki támogatás alkalmazási és hardver problémák esetén
• Komplex terméktulajdonságok hatékony használata
• Távoli karbantartás
• Helyszíni műveletek és beüzemelés
• Módszertan, koncepció és rendszertervezés
• Adatkonverziós és kiértékelési algoritmusok
• Működtetés, kiértékelés, dokumentáció és adatkezelés automatizálása
• Automatizálás és szabályzástechnika
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Növelje a termelékenységet
imc ACADEMY

• Termék- és alkalmazásoktatások
• Szemináriumok és „workshop”-ok
• Kezdő képzések
• Oktatás szoft verfejlesztőknek
• Képzési programok oktatóknak

Megoldások bérlése
Műszer- és személyzetbérlés

• Moduláris mérőrendszerek kihelyezése
• Ingyenes műszerbeállítással és csatlakoztatással kapcsolatos tanácsadás
• Helyszíni támogatás vagy mérésvégzés specialistánk segítségével
• Kiértékelés és jelentéskészítés
• Vagy válasszon teljes megoldást: érzékelőket, műszert, szakszerű 
 kiértékelést és dokumentációt magában foglaló bérleti  szerződés szerinti  mérést

Fenntartani és megóvni az Ön beruházását
Kalibráció, beállítás, módosítás, javítás és továbbfejlesztés

• Rendszervédelmi és karbantartási koncepciók
• Kalibráció és beállítás
• Rendszer bevizsgálása és javítása
• Rendszer modernizálása

„Gyakorlati  használhatóság nélkül egy 
funkció ismerete lényegtelen és hamar fe-
ledésbe merül. A legegyszerűbb használat 
közben megtanulni, akkor tudni fogja, mire 
jó. Mi ezt hívjuk „workshop”-nak.”
Dr. Holger Knopp, Csoport Vezető, 
imc ACADEMY

„Helyszíni munkák során az ember nagyon 
tudja értékelni azt a nagyfokú rugalmas-
ságot és gyors adoptálhatóságot, amit az 
imc rendszerek kínálnak. És ha elbizony-
talanodna, mi legyen a következő lépés, 
mindig rendelkezésre áll a hotline, ami 
gyors és hatékony segítséget nyújt.” 
Dipl.-Ing. Markus Steinwachs, 
Méréstechnikai mérnök

„A rendszeres karbantartás egyben 
minőségbiztosítás is és nagyban segít 
megelőzni a váratlan leállásokat. Növeli 
a rendszerek rendelkezésre állását és így 
azok élett artama meghaladhatja akár a 20 
évet is!”
Dipl.-Ing. Michael Scheibner-Aden, Szolgál-
tatás- és minőségellenőrzés menedzser, 
imc Meßsysteme GmbH
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„A magyar mérnökök kiemelkedő szaktu-
dását csak könnyen kezelhető, élvonalbeli 
teszteszközök tehetik még hatékonyabbá. 
Az irodánk célja, hogy feladataikat megis-
merve, személyre szabott megoldásokat 
nyújtsunk.”

Nardai Gergely, Értékesítési mérnök,  

imc Magyarország

„Sehol sem található jobb termékismeret, 
megbízhatóság és józan ítélőképesség, mint 
a „hotline” ügyfélszolgálatunkon.”
Heiko Schmidt, Hotline Manager, 
imc Frankfurt

„Amikor hatékony tesztek és méréstech-
nikai megoldások jönnek szóba, az imc 
világszerte értékes partnernek számít. 
Miért? Nos, valószínűleg azért, mert 
próbálunk előre gondolkodni a következő, 
műszakilag fontos lépésen – azért, hogy 
ügyfeleinknek a lehető legjobb támogatást 
tudjuk nyújtani kihívásaikhoz.“
Dr. Dietmar Sprenger, 
Ügyvezető igazgató, imc Berlin

„Az én felelősségem a gyártáselőkészítés és 
rendelésfeldolgozás – Szeretem a munkám 
interfész jellegét. Szépnek találom azt, hogy 
hozzájárulhatok ügyfeleink rendeléseinek 
gyors és gondos útnak indításához.” 
Silke Bettin, Termelés Adminisztráció,  
imc Berlin

„Az új stuttgarti szerviz központunkkal sze-
retnénk ügyfeleinknek gyorsabb kalibrációs, 
beállítási és karbantartási szolgáltatásokat 
nyújtani ezen régióban.”
Raed Faraj, Service Center, 
imc Stuttgart

„Számomra az értékesítés többet jelent, 
mint egyszerű „eladás” – a szaktanácsa-
dást és problémamegoldást kiemelten 
fontosnak tartjuk. A közvetlen kapcsolat 
ügyfeleinkkel és így feladataikkal, illetve 
kihívásaikkal különösen fontos számomra.”
Kai Gilbert, Értékesítési vezető, 
imc Frankfurt

Rólunk
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Mert az igazi különbséget  
az emberek teszik
Rólunk

Legyen a feladat egy vonat prototípusának vizsgálata, egy ügyfél különleges igényeinek megfelelő 
alkatrész tesztpad, vagy egy flottavizsgálat az autóiparban – minél összetettebb a mérési feladat, annál 
fontosabb, hogy arra alkalmas csapat álljon rendelkezésre.

Alkalmazottaink a legfontosabb értékünk – ügyfeleink mindig számíthatnak tapasztalatunkra és is-
mereteinkre. Mi, az imc, úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb erősségünk a tudásra, és azon emberek 
tapasztalatára és elkötelezettségére épül, akik a cégünkért dolgoznak. Körülbelül 200 emberünk dolgozik 
Berlinben, Friedrichdorfban és Stuttgartban. Berlinben található az imc szíve – a fejlesztési részlegünk. 
Ők azok, akik keményen dolgoznak azért, hogy innovatív méréstechnikai megoldásokkal növelhessék 
ügyfeleink hétköznapi munkájának hatékonyságát és termelékenységét.

A minőség melletti elkötelezettségünkről a Németországban végzett gyártásunk is tanúskodik. Ter-
mékeink fejlesztése és gyártása, illetve szoftvereink kidolgozása a legmagasabb szabványok és 
minőségbiztosítási előírások szerint zajlik. Semmilyen termék sem hagyhatja el telephelyünket, mielőtt 
megfelelne szigorú minőségbiztosítási vizsgálatainknak. Ez természetesen arra alkalmas és jól képzett 
munkaerőt igényel. Ebből adódóan az új szakemberek toborzása, karrierük támogatása, illetve szakembe-
reink megtartása egyik legmagasabb prioritásunk.
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Partnereink

Berlintől Beijingig
Világszerte több helyszínen – az imc partnerhálózata

A siker gyakran a jelenlét kérdése. A partneri kapcsolatok személyes kapcsolatokból indulnak ki. Függet-
lenül attól, hogy Berlinről, Beijingről, Detroitról vagy Delhiről van szó - fontos számunkra, hogy közel 
legyünk ügyfeleinkhez. Örömmel ismerjük meg alkalmazásaikat és találunk megoldást méréstechnikai 
problémáikra. Minden partnerünk szoros kapcsolatban van berlini központunkkal és így juttatják el ügy-
feleink kívánságait az egész világból egyenesen a termékfejlesztésünkhöz Németországban.

Egy nemzetközi, erős csapat
25 partner, 28 országban



Partner országok



imc Meßsysteme GmbH
Voltastraße 5
13355 Berlin
Németország

Tel.: +49 (0)30 - 46 70 90 26
Fax: +49 (0)30 - 463 15 76
hotline@imc-berlin.de
www.imc-berlin.com

imc Meßsysteme GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
Hunyadi utca 14.
9024 Győr
Magyarország

Tel.: +36 96 283 634
Mobil.: +36 30 966 68 16
gergely.nardai@imc-berlin.de
www.imc-hungary.com Hu
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