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GEA System - Sprytne rozwiązanie do 

pomiaru wibracji 
Producent: NOVATEST 

GEA to kompletne rozwiązanie do pomiaru drgań i analizy budowli w drogownictwie. 
Terenowy system pomaga w zarządzaniu szerokim zakresem zadań; począwszy od 
prostych pomiarów, poprzez ocenę punktową, aż po rozwój złożonych sieci 
monitorujących. 
 

SENSOR GEA I 
Dzięki aluminiowej konstrukcji i ochronie IP68 dla kabli Lemo, czujniki GEA są bardzo 
stabilne i mogą być używane w wyjątkowo nieprzyjaznych warunkach środowiska bez 
potrzeby dodatkowej ochrony. Wewnątrz, oprócz czujników MEMS, które gwarantują 
wyjątkową odporność na wstrząsy i uderzenia, są analogowe 24-bitowe konwertery 
SigmaDelta, które gwarantują szeroki zakres pomiaru hałasu. 
Cyfrowa transmisja sygnału eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, a wyjątkowo 
długi zasięg transmisji (do 1 km dzięki dedykowanemu HubSync) sprawia, że czujniki GEA są idealne i wygodne do 
monitorowania dużych konstrukcji, takich jak mosty i wały. Podstawowa wersja wyposażona jest w futerał, akcesoria, 
kabel połączeniowy i świadectwo kalibracji. 
 

SENSOR GEA II 
Opracowany na podstawie GEA I, został zaprojektowany w celu poprawy ogólnej wydajności. Oparte na technologii 
MEMS-hibrid PIEZO pokazuje poziom hałasu, wysoki zakres poziomu hałasu dzięki SigmaDelta 24 bitowym 
konwenterem AD i zintegrowanym wzmacniaczem istnieje możliwość wykorzystania w zoptymalizowany sposób 
w zależności od typu sygnału. Wbudowany w wyjątkowo wytrzymały anodowany aluminiowy futerał może być 
używany w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, dzięki klasie ochrony IP68. 
 

SYNCHUB 
Ogromną zaletą czujników GEA w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań pomiarowych jest to, że można je 
podłączyć bezpośrednio do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem GEA Lab, bez potrzeby stosowania 
dedykowanych kart pamięci. Ten rodzaj łączności zwiększa liczbę podłączanych czujników, umożliwiając w ten 
sposób opracowanie skuteczniejszych i wysoce opłacalnych systemów monitorowania. Jednak takie rozwiązania 
posiadają pewne ograniczonia, jeśli chodzi o wykonywanie złożonych pomiarów. W szczególności długość kabla w 
tej konfiguracji jest ograniczona do 60 metrów, a synchronizacja wewnątrz czujników jest ograniczona (przez 
technologię USB) do 100 ms. SyncHub pokonuje te ograniczenia. Umożliwia  korzystanie z kabli o długości do 1 km, 
bez potrzeby zastosowania wzmacniaczy pośrednich lub specjalnych kabli. To rozwiązanie gwarantuje również 
synchronizację między czujnikami używanymi do testowania analizy modułowej. Do jednego modułu SyncHub 
można podłączyć do czterech czujników, z których wszystkie mogą być używane jednocześnie. Oznacza, to łącznie 
można podłączyć do 16 czujników w trybie master-slave. 
 

OPROGRAMOWANIE GEA LAB 
GEA Lab to zaawansowane oprogramowanie, które pozyskuje i analizuje dane przychodzące z czujników GEA 
Sensor. Dostępne zarówno dla systemu Windows, jak i systemu operacyjnego Linux (ten ostatni sugerowany jest 
dla długich / ciągłych sesji monitorowania). Oprogramowanie zapewnia następujące opcje pomiaru: 
• Zapis surowych danych. 
• Uszkodzenia    strukturalne    (zgodnie   z    normą     DIN     4150    część   3   i   innymi    odpowiednimi   normami    
  międzynarodowymi). 
• Ocena komfortu (zgodnie z ISO 2631 i innymi odpowiednimi normami). 
 
 
Ponadto w przypadku sesji monitorowania długoterminowego dostępne są następujące opcje: 
• Monitorowanie i planowanie 
• Powiadomienie e-mail 
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GEA REPORTER 
GEA Reporter to narzędzie programowe pozwalające na pobieranie, wizualizację i obsługę danych mierzonych za 
pomocą GEA LAB. Posiada następujące funkcje: 
• Eksport danych do formatu txt / ascii, 
• Kopiowanie i wstawianie wykresów dla celów raportowania, 
• Rejestrowanie wizualizacji danych, 
• Łatwe wyszukiwanie danych o zdarzeniach, 
• Porównanie wyników z różnymi krzywymi odniesienia. 
 

MODEL GEA 1 

Czujnik MEMS, Trójosiowy 

Konwerter 24 bit SigmaDelta 

Próbkowanie 1024 Hz 

Minimalny poziom 0,05 mm/s 

Hałas 100dB 

Pasmo przenoszenia 0,8-100 Hz (315 Hz) 

Stopień ochrony IP67 

Wymiary D: 117 mm x H: 35 mm 

Waga 600 g 

Odporność na wstrząsy 5000 g 

MODEL 
GEA 2 

Czujnik Trójosiowy, MEMS-Piezo 

Konwerter 24 bit SigmaDelta 

Próbkowanie 1024 Hz 

Minimalny poziom 0,0005 mm/s 

Hałas 120dB 

Pasmo przenoszenia 0,8-100 Hz (315 Hz) 

Stopień ochrony IP68 

Wymiary D: 117 mm x H: 35 mm 

Waga 600 g 

 

Zestaw GEA: 
• Czujnik GEA I / GEA II 
• SyncHUB (w razie potrzeby) 
• Monitorowanie (jeśli to konieczne) 
• Oprogramowanie Gea Lab / Gea Reporter 
• Kable i złącza 
• Certyfikat kalibracji 
 

Opcjonalnie: 
• Szkolenie i wsparcie na miejscu 


