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System monitoringu drgań

SeisNET
System monitoringu drgań dostarczany dla NeoStrain przez firmę GAGAT Janusz Mirek

System SeisNET został zaprojektowany do:
- monitorowania drgań
- analizy i oceny poziomu drgań
- alertowania użytkowników poprzez SMS/email o wystąpieniu 

przekroczenia zadanych granicznych parametrów drgań
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Czy należy mierzyć drgania przenoszone przez grunt na 
budynki podczas wykonywania prac strzałowych i kiedy?

Czy budynki są w strefie oddziaływań 
dynamicznych?

Czy użytkownicy się skarżą?
Czy zaobserwowano uszkodzenia?
Czy chcemy chronić obiekt?
Czy chcemy badać zależność między 

parametrami źródła a poziomem wzbudzanych 
drgań?

Czy chcemy minimalizować skutki oddziaływań 
dynamicznych?

Czy przepisy tego wymagają?
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Skutki przenoszenia drgań gruntu na budynki
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Ocena poziomu drgań wg Polskich Norm
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SeisNET

- czujniki: akcelerometry, geofony
- rejestratory cyfrowe
- rejestratory zintegrowane
- system transmisji danych
- serwer danych

System monitoringu drgań
od 1999

System SeisNET został zaprojektowany do:
- monitorowania drgań
- analizy i oceny poziomu drgań
- alertowania użytkowników poprzez SMS/email o wystąpieniu przekroczenia zadanych 

granicznych parametrów drgań
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SeisNET

ŹRÓŁA DRGAŃ

- prace budowlane
- wstrząsy górnicze
- roboty strzałowe
- roboty rozbiórkowe
- praca kafarów, młotów, wibromłotów itp.
- pogrążanie elementów konstrukcyjnych w gruncie
- drążenie tuneli
- ruch samochodowy, kolejowy, tramwajowy
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SeisNET

Rejestrator zintegrowany
SeisNET uA3X PRO

- Akcelerometr
- Transmisja GSM zintegrowana
- Instalacja na ścianie budynku 
- Skrzynka zabezpieczająca
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SeisNET

Rejestrator 
SeisNET SNRC PRO

- Akcelerometr zewnętrzny
- Odczyt parametrów z wyświetlacza
- Transmisja GSM zewnętrzna
- GPS - lokalizacja
- GPS - synchronizacja czasu 0.0001 s
- Instalacja ściana/podłoga 
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SeisNET

TRANSMISJA DANYCH Z REJESTRATORÓW

- sieć komórkowa GSM
- Ethernet, RJ45
- WiFi

SYNCHRONIZACJA CZASU REJESTRACJI

- GPS z dokładnością < 0.0001 s
- NTP z dokładnościa < 0.1 s
- RTC (zegar wewnętrzny)
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SeisNET

BUDOWA MODUŁOWA

- kontrola pracy systemu
- przebieg czasowy drgań
- widmo sygnału
- poziom drgań w pasmach tercjowych
- wartość skuteczna
- całkowanie sygnału
- różniczkowanie sygnału
- określanie przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia drgań
- wartości szczytowe drgań dla każdej składowej
- wartości szczytowe dla składowej poziomej i wypadkowej
- rozkład czasowy parametrów drgań 
- ocena szkodliwości drgań (normy polskie lub inne)
- system powiadomień SMS/email o wystąpieniu przekroczeń 
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SeisNET

PRACA W SYSTEMIE

- dostęp z poziomu przeglądarki WWW
- komputer, tablet, smartphone
- niepotrzebne dodatkowe oprogramowanie
- dane podzielone na projekty
- ograniczony dostęp dla użytkowników przez

system haseł i uprawnień
- dane w systemie on-line, automatycznie
- natychmiastowa ocena poziomu drgań wg wymaganych norm
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Kontakt

NeoStrain sp. o.o.

Ul Lipowa 3, 30-702 Kraków

Tel: 12 255 44 44

e-mail: handel@neostrain.pl

Product Manager: 

Monika Zając kom: 783 006 311

e-mail: monika.zajac@neostrain.pl


