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Description
Rope Watcher is a 
permanent device that 
keeps the rope under 
constant control and 
provides indications 
about its wearing 
status. 

It detects internal and external 
faults on the rope by means of 
the magneto-inductive method 
(MRT), which is nationally and 
internationally regulated. 

This cutting-edge product allows:

 ■ 24/7 remote rope monitoring;

 ■ real time rope scanning;

 ■ scheduled and on-demand 
replacement of the rope;

 ■ safety and operational 
continuity’s boost;

 ■ alert in case of excessive wear.

Omschrijving
De Rope Watcher 
is een permanent 
apparaat dat de kabel 
continu bewaakt en 
indicaties over zijn 
slijtagetoestand geeft.

Het detecteert in- en uitwendige 
gebreken van de kabel door 
middel van de magneto-inductieve 
methode (MRT), die nationaal en 
internationaal is gereguleerd. 

Dit geavanceerde product maakt 
het volgende mogelijk:
	■ 24/7 kabelbewaking op afstand

	■ Real-time kabel scannen

	■ Geplande en on-demand 
vervanging van de kabel

	■ Bevordert de veiligheid en 
operationele continuïteit

	■ Waarschuwing bij overmatige 
slijtage
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Technical 
functioning
The pictures show how the 
magnetic field behaves inside 
the rope. It is forced by the 
permanent magnets of the 
magneto-inductive device.  
When the rope is fine, the 
magnetic flux flows without 
significant leakages → FIGURE A.

In case of faults, such as broken 
wires, it behaves differently.  
A portion flows out of the rope, 
literally leaping the fault, and  
this is why it’s called leakage  
flux → FIGURE B.

The flux is displayed in a  
graph → FIGURE C, where the peaks 
represent the faults that have 
been detected (broken wires).

FIGURE C

FIGURE A

FIGURE B

Technische 
werking
De foto’s laten zien hoe het 
magnetische veld zich in de kabel 
gedraagt. Het wordt geforceerd 
door de permanente magneten 
van het magneto-inductieve 
apparaat. Als de kabel in orde 
is, stroomt de magnetische flux 
zonder noemenswaardige lekkages 
• AFB A.

Bij gebreken, zoals gebroken 
draden, gedraagt hij zich anders. 
Een deel stroomt uit de kabel, 
letterlijk over de breuk heen 
springend en daarom wordt het 
lekflux genoemd • AFB B.

De flux wordt weergegeven in 
een grafiek • AFB C, waarbij 
de pieken de gedetecteerde 
gebreken (gebroken draden) 
vertegenwoordigen.

AFBEELDING A

AFBEELDING B

AFBEELDING C
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Alert mode
AMC Rope Watcher is an 
alert system that warns 
the user in case the rope 
is in danger, by means of 
a simple indicator → FIGURE D. 

If the condition required further 
analyses (yellow or red area), it will 
be necessary to perform a deeper 
inspection, in order to verify the 
actual conditions of the rope.

This alert functioning requires 
a calibration procedure so that 
the system can interpret data 
correctly, and it is available 
online logging in on the AMC 
Instruments webpage → FIGURE E.

FIGURE D

FIGURE E

Waarschuwings
modus
De AMC Rope Watcher 
is een waarschuwings-
systeem dat de 
gebruiker waarschuwt 
als de kabel in gevaar 
is, door middel van een 
eenvoudige indicator 

• AFB D. 

Als de toestand verdere analyse 
vereist (geel of rood gebied), zal 
een meer diepgaande inspectie 
nodig zijn om de actuele conditie 
van de kabel te controleren.

Deze waarschuwingsfunctie 
vereist een kalibratieprocedure, 
zodat het systeem de data correct 
kan interpreteren, en is online 
beschikbaar door in te loggen 
op de webpagina van AMC 
Instruments • AFB E.

AFBEELDING D

AFBEELDING E
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FIGURE F

FIGURE G

Nonetheless, the history of the 
warnings is saved, in order to 
build a useful trend for predictive 
maintenance.

Thanks to the alert mode,  
it’s easy and intuitive to see  
the health status of the  
ropes → FIGURES F-G.

Bovendien wordt de historie van 
de waarschuwingen bewaard, om 
een bruikbare trend voor preventief 
onderhoud op te bouwen.

Dankzij de waarschuwingsmodus 
is het makkelijk en intuïtief om de 
conditie van de kabels te bekijken 
• AFB F-G.

AFBEELDING F

AFBEELDING G
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MRT mode
Rope Watcher works as 
a permanent-connected 
MRT system, allowing 
on demand acquisitions, 
tracks saving and 
remote file transfer.

Internet connection is required  
in order to enter the system,  
log in with personal credentials 
and operate through the simple 
GUI → FIGURE H.

This way, without leaving the 
office, it is possible to perform 
a deep analysis of the rope, 
acquiring diagrams, downloading 
them on the PC and building 
actual reports.

FIGURA H

MRTmodus
De Rope Watcher werkt 
als een permanent 
verbonden MRT-
systeem, waarmee 
on-demand aanvragen, 
het opslaan van 
historische data en 
bestandsoverdracht op 
afstand mogelijk zijn.

Een Internetverbinding is vereist 
om bij het systeem in te loggen 
met persoonlijke inloggegevens en 
het te bedienen via de eenvoudige 
gebruikersinterface • AFB H.

Op deze manier is het mogelijk 
om, zonder het kantoor te verlaten, 
een diepgaande analyse van de 
kabel uit te voeren, grafieken te 
produceren, die naar de pc te 
downloaden en actuele rapporten 
samen te stellen.

AFBEELDING H
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