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1 Bezpečnostní pokyny 
Tento návod k obsluze obsahuje informace a doporučení, které musí být 
dodržovány během instalace a provozu monitorovací jednotky VIBROCONTROL 
1500. 

Před instalací a uvedením monitoru VIBROCONTROL 1500 do provozu si 
pozorně prostudujte tento návod k obsluze! 

Před instalací a uvedením do provozu si prostudujte všeobecná doporučení 
týkající se bezpečnosti a uzemnění! 

Doporučení týkající se bezpečnosti a uzemnění jsou dodána samostatně s 
tímto návodem k obsluze! 

Použití přístroje 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je určena výhradně pro 
měření, zobrazení a monitorování absolutních vibrací strojů, stavu valivých 
ložisek a teploty v aplikacích ochrany a prediktivní údržby strojů. Provoz je 
povolen pouze do nadmořské výšky 2000 m n. m! 

Jakékoliv jiné použití mimo výše uvedené je považováno za neoprávněné. 

Spolehlivost 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je zařízení, které je v provozu 
spolehlivé a odpovídá nejmodernější technologii. Každý přístroj opouští náš 
závod v bezporuchovém a bezpečném stavu. 

Všichni pracovníci provádějící instalaci nebo provozující monitor 
VIBROCONTROL 1500 si musí před instalací a provozováním prostudovat 
tento návod k obsluze a porozumět mu a to především bezpečnostním 
pokynům. 

V případě neodpovídajícího provozování nebo nedodržení návodu k obsluze 
není poskytována záruka na provozní spolehlivost. 

Upozornění: 

Návod k obsluze obsahuje upozornění na možná rizika a nebezpečí 
během instalace a spouštění. Tato upozornění jsou uváděna 
následujícími termíny: 

Varování 
Varování upozorňuje na skutečnost, že v případě nedodržení 
bezpečnostních pokynů může dojít k hmotné škodě nebo zranění osob. 

 

Uvedení do provozu 
Uvedení do provozu může být prováděno pouze oprávněnými a zaškolenými 
technickými pracovníky. Nezbytné oprávnění je poskytováno výhradně 
společností Brüel & Kjær Vibro. 

 
 

Pozor! 
Je nutno zohlednit přiložené bezpečnostní pokyny pro instalaci, 
uvedení do provozu a likvidaci! 
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2 Systémový přehled 
VIBROCONTROL 1500 je dvoukanálová, mikroprocesorem řízená 
monitorovací a diagnostická jednotka. Pro měření vibrací využívá snímače 
zrychlení napájené konstantním proudem (CCS). 

Kromě měření absolutních vibrací ve frekvenčních rozsazích od 10 Hz do 
1000 Hz je také sledována hodnota stavu valivých ložisek . 

Vedle snímačů vibrací mohou být pro měření a monitorování teploty použity 
také snímače teploty PT 100. 

Pro provoz monitorovací jednotky je nezbytné napájení 20 až 32 V ss. Příkon 
zařízení je přibl. 6 W. 

2.1 Signalizační a ovládací prvky 
Čelní pohled 

 
Obr. 1: Čelní pohled na monitorovací jednotku VIBROCONTROL 1500 

 

Tlačítka a signalizace 

,  Tlačítka pro přepínání do jednotlivých zobrazení, provádění volby v 
nabídkách a zadávání hodnot 

ESC Tlačítko pro návrat do předchozího zobrazení 

ENTER 
MENU Tlačítko pro potvrzení zadání a zobrazení nabídek 

OK Zelená LED kontrolka pro signalizaci stavu OK (v pořádku) 

L1 Žlutá LED kontrolka pro signalizaci stavu L1 

L2 Červená LED kontrolka pro signalizaci stavu L2 
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Standardní jednotka obsahuje: 
o Dvě relé s beznapěťovými přepínacími kontakty pro signalizaci 

překročení nastavených limitních hodnot.  
o Jedno OK relé s beznapěťovými přepínacími kontakty pro kontrolu 

napájení přístroje, funkcí mikroprocesorového systému a připojených 
snímačů. 

o Dva analogové výstupy  úměrné  měřeným vibracím. 
o Rozhraní sběrnice CAN pro přenos dat mezi monitorovací jednotkou 

VIBROCONTROL 1500 a připojeným počítačem. 

Veškerá nastavení jsou prováděna přímo na monitorovací jednotce zadáním 
nebo zvolením hodnot parametrů. Nastavení je také možné provádět pomocí 
softwaru Control-Center-Software.  

Připojení napájecího zdroje, snímačů měření, analogových a kontaktních 
výstupů a také rozhraní sběrnice CAN se provádí pomocí zásuvných svorek. 

 
 

2.2 Možnosti  měření a monitorování 
2.2.1 Měřené hodnoty 

V souladu se státními a mezinárodními předpisy pro vyhodnocování vibrací 
strojů se pro měření (zobrazování a monitorování) používá efektivní hodnota 
(RMS) rychlosti vibrací. 

 
Měřená  hodnota Zkratka Jednotka 
Rychlost vibrací (RMS) v mm/s     in/s 

Přístroj umožňuje též  zobrazování a monitorování hodnoty stavu valivého 
ložiska: 

 
Stav valivého ložiska Hodnota BC BC  

bez rozměru 
 

Při připojení snímačů PT 100 je možno měřit a monitorovat i teplotu: 

 
Teplota T °C     °F 
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2.2.2 Meze měřicího rozsahu 
V závislosti na aplikaci lze měřicí rozsah v širokých mezích přizpůsobit stroji 
nebo monitorovanému zařízení. 

Níže v tabulce jsou uvedeny meze měřicího rozsahu (min. a max.) v 
závislosti na měřené  hodnotě = efektivní hodnotě (RMS) rychlosti vibrací. 

Snímač:    Snímač zrychlení vibrací 
Měřená hodnota:  Efektivní hodnota rychlosti (RMS) 

 
Měřená hodnota Rozsah měření Jednotka 
 Min Max  
Rychlost vibrací 0 ... 10 

0 ... 0,5 
0 ... 200 
0 ...  10 

mm/s 
in/s 

 

Pro zvolený měřicí rozsah jsou na analogových výstupech signály 4 až 20 
mA pro každý snímač, které jsou úměrné měřené hodnotě vibrací. 

 

2.2.3 Kmitočtové filtry 
 

Měřená hodnota Šířka pásma  
Rychlost vibrací  10 Hz ... 1000 Hz 
Stav valivého ložiska 500 ...  5000 Hz  (DFT) 

 

2.2.4 Detekce signálu 
VIBROCONTROL 1500 je vybaven detektorem efektivní hodnoty signálu. 

Výpočet efektivní hodnoty (RMS) rychlosti vibrací se provádí z integrovaného 
signálu zrychlení vibrací, neboť monitorovací jednotka VIBROCONTROL 
1500 pracuje s akcelerometry. (Jejich výstupní napětí je úměrné velikosti 
zrychlení signálu vibrací v čase.) 
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2.3 Všeobecně 
Nezávisle nastavitelné limitní hodnoty jsou přiřazeny každému měřicímu 
kanálu pro vibrace, stav valivého ložiska a teplotu. Nastavení příslušných 
limitních hodnot se provádí v  jednotkách měřené veličiny. 

Pro signalizaci překročení nastavení limitů alarmů jsou dostupné dvě 
hodnoty, které jsou nastavitelné v celém měřicím rozsahu. Překročení limitní 
hodnoty je zobrazeno na monitoru VIBROCONTROL 1500 pomocí LED 
kontrolek a eventuálně přepnutím přiřazených relé. 

Aby se zabránilo falešným alarmům způsobeným, velmi krátkým 
překročením limitní hodnoty vibrací, lze aktivovat časové zpoždění odezvy 
relé, samostatně pro každou limitní hodnotu. 

Zadání časového zpoždění odezvy relé je vždy realizováno v jednotkách 
sekund. Jestliže měřená hodnota překračující přiřazenou limitní hodnotu trvá 
déle než zadané časové zpoždění odezvy, je aktivována zpráva příslušné 
události a relé přepne. 

Jestliže aktuální měřená hodnota poklesne během časového zpoždění 
odezvy pod limitní hodnotu, je zpráva události "limit value violated" (limitní 
hodnota překročena) deaktivována a časové zpoždění odezvy se začne 
znovu odpočítávat při výskytu nového překročení limitní hodnoty. 

 

2.4 Funkce relé 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je vybavena celkem třemi 
relé. 

Stav těchto relé je signalizován na předním panelu LED kontrokami, které 
jsou stejně jako relé sdílena oběma kanály. 

Poznámka: 

Spojte svorky jen na krátkou dobu. 

 

Varování 
Na kontaktech relé se může kdykoliv vyskytovat nebezpečné napětí! 

 

 

Relé LIM 1 

Jestliže aktuální měřená hodnota překračuje nastavenou limitní efektivní 
hodnotu (RMS) rychlosti vibrací L1v déle než je doba nastaveného časového 
zpoždění odezvy T1, relé LIM1 je aktivováno (zapnuto).  

To samé platí - nicméně bez uvažování časového zpoždění odezvy - během 
překročení limitní hodnoty stavu ložiska L1BC a překročení limitní hodnoty 
teploty L1temp (snímač vibrací se snímačem PT 100 nebo s instalací 
samostatného snímače teploty PT 100). 

 



VIBROCONTROL 1500 Systémový přehled 

©VIBROCONTROL 1500 V12.00 - 09.11.2016 C 103845.018 - 11 - 

Relé LIM 1 není samodržné a je okamžitě deaktivováno (vypnuto), pokud 
přestanou být všechny limitní hodnoty L1v, L1BC nebo L1temp překročeny. 

Relé LIM 2 

Jestliže aktuální měřená hodnota překračuje nastavenou limitní efektivní 
hodnotu (RMS) rychlosti vibrací L2v déle než je doba nastaveného časového 
zpoždění odezvy T2, relé LIM2 je aktivováno (zapnuto). 

To samé platí - nicméně bez uvažování časového zpoždění odezvy - během 
překročení limitní hodnoty stavu ložiska L2BC a překročení limitní hodnoty 
teploty L2temp (snímač vibrací se snímačem PT 100 nebo s instalací 
samostatného snímače teploty PT 100). 

Relé LIM 2 je samodržné. Pro resetování tohoto stavu musí být provedeno 
resetování tohoto relé nebo resetování monitorovacího zařízení. 

 

OK relé (relé bezporuchového stavu) 

Kontrola napájení, funkcí mikroprocesorového systému a připojených 
snímačů je realizována funkcí OK-monitoring (monitorování bezporuchového 
stavu). Existující porucha je signalizována pomocí LED kontrolky; výstup 
tohoto signálu je realizován pomocí beznapěťových přepínacích kontaktů  
relé OK. 

V případě bezporuchového provozu tato zelená LED kontrolka na předním 
panelu monitorovacího zařízení svítí trvale (signalizuje provozní 
připravenost) a OK relé je aktivováno  (klidové zapojení). 

V případě poruchy LED kontrolka zhasne a OK relé je deaktivováno. 

Toto OK relé je aktivní během bezporuchového provozu (je zapnuto a svorky 
33 a 34 jsou spojeny). Když se vyskytne porucha, tyto kontakty relé se 
rozpojí. Toto relé je samodržné. Pro opětnou aktivaci je nutné resetovat toto 
relé nebo monitorovací zařízení. 

 

Resetování monitorovacího zařízení 

Současné stisknutí tlačítka  a ENTER/MENU na dobu minimálně 3 
sekund má za následek resetování a nový start monitorovací jednotky. 

 

Resetování samodržného relé 

Resetování aktivního (zapnutého) stavu samodržných relé OK a LIM2 je 
možné provést na vstupu RESET spojením svorek 25 (RST REL2) a 26 
(GND). Toto resetování také současně vymaže všechny poruchové zprávy. 

Poznámka: 

Spojte svorky jen na krátkou dobu. 
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3 Technická data 
 

Napájení 20 až 32 V ss 

Příkon 6 W + 0,25 W 

Třída krytí IP 20 

Skříňka Kovová 

Rozměry skříňky Přibl. 90 x 115 x 75 mm (Š x V x H) 

Hmotnost 700 g 

Vstupní odpor 100 k Ω  + 10% 

Typ monitorovací jednotky Dvoukanálový, přepínatelný na 
jednokanálovou verzi 

Měřená veličina Rychlost vibrací mm/s nebo in/s 

Rozsahy měření 10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s nebo 0,5; 1; 
2; 2,5; 5; 10 in/s 

Detekce signálu Efektivní hodnota (RMS)  

Frekvenční rozsahy 10 Hz až 1kHz 

Strmost filtru Podle ISO 2373 
60 dB/dek  s horní propustí 10 Hz 
40 dB/dek  s dolní propustí 1 kHz 

Limitní hodnoty Nastavitelné v nabídce 

Výstražný (Alert) alarm LIM 1 (libovolný ve zvoleném měřicím 
rozsahu) 

Havrijní  (Danger) alarm LIM 2 (libovolný ve zvoleném měřicím 
rozsahu) 

Kabelová připojení:  

Spodní svorkovnice Dělené svorkovnice se svorkami 
připojenými do zásuvek, max. 2.5 
mm² 

Horní svorkovnice Dělené svorkovnice se svorkami  
připojenými do zásuvek, 
0.14 mm² – 1.5 mm². 

Napájecí zdroj a 
rozdělovací svorkovnice 

1 mm2 – 2,5 mm2 

Kabelové průchodky 
ochranné skříňky AC-211x 

M12: 3.0 mm2 – 6.5 mm2 
M16: 5.0 mm2 – 10.0 mm2 
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Snímač:  

Napájení snímače 5mA + 5% 

Citlivost 100 mV/g a OFF (VYP) volitelné v nabídce.  
Když zvolíte OFF v kanálu B, monitorovací 
jednotka VIBROCONTROL 1500 pracuje 
jako jednokanálová a chybějící snímač není 
pak interpretován jako porucha! 

Korekční hodnota citlivosti Multiplikační koeficient = 0,5 až 1,99; 
hodnota nastavitelná v nabídce. Pro 
snímače zrychlení (typ CCS), jejichž 
citlivost se odchyluje od standardního 
koeficientu 100 mV/g. 

Analogový výstup 4…20 mA, pro efektivní hodnotu (RMS) 
rychlosti vibrací kanálu A a kanálu B; 
úměrný nastavenému měřicímu rozsahu. 
Max. zátěž na analogovém výstupu < 
500Ω . 

 
 
 
 

Výstupy limitních hodnot: Beznapěťové kontakty 
Výstražný (Alert) alarm Beznapěťové kontakty relé LIM1  

Signalizace: žlutá LED kontrolka 
Havarijní (Danger) alarm Beznapěťové kontakty relé LIM2  

Signalizace: červená LED kontrolka 
Zatížení kontaktů: 5A/24 V ss, Při překročení mezní hodnoty 

kanálu A nebo B se aktivují příslušná relé 
LIM 1, LIM 2.  

OK monitoring (monitorování 
bezporuchového stavu) 

Funkční test monitorovací jednotky a 
připojených snímačů 

Rozsah OK monitoring 6V + 0,5V ...18V + 0,5 V 
Signalizace Zelená LED kontrolka, monitorovací 

jednotka OK (v pořádku) a provozně 
připravena 
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Přídržná funkce relé: 

OK = samodržné 

LIM 2 = samodržné 
Při překročení limitní hodnoty je relé LIM 2 
aktivováno a zůstává v tomto stavu, dokud 
není provedeno resetování. 

LIM 1 = není samodržné 
Jestliže měřená hodnota poklesne pod 
nastavenou limitní hodnotu, relé LIM 1 
aktivované překročením limitní hodnoty je 
znovu deaktivováno.  

Monitorování limitní hodnoty Možné pro rychlost vibrací, stav ložiska a 
teplotu 

Časové zpoždění odezvy relé 0 až 10 sekund; nastavitelné v nabídce 

 
 

Analýza:  

Analýza DFT vibrací ložiska Frekvenční rozsah: 10 ...1000 Hz 
Vzorkovací frekvence: 2500 Hz 
Počet vzorků: 800 
Počet čar: 320  
Rozlišení: 3,125 Hz  
Doba měření a výpočtu: přibl. 1,5 minuty 

Analýza DFT stavu ložiska Frekvenční rozsah: 500 ... 5000 Hz 
Vzorkovací frekvence: 15 000 Hz 
Počet vzorků: 800 
Počet čar: 240  
Rozlišení: 18,75 Hz  
Doba měření a výpočtu: přibl. 5  sekund 
 
Na horním zobrazovacím řádku jsou 
uvedeny tři nejvyšší aktuální hodnoty 
rychlosti vibrací v mm/s nebo hodnoty BC 
(stavu ložiska). Na spodním zobrazovacím 
řádku jsou uvedeny příslušné frekvence 
patřící těmto třem hodnotám. 

Hodnota stavu ložiska Relativní hodnota BC (stav ložiska) je 
počítána z hodnoty efektivní hodnoty 
zrychlení ve frekvenčním pásmu 500 Hz až 
5 kHz 

Měření trendu s možností prognózy V časovém intervalu 10x8 hodin, 10x24 
hodin nebo 10x30 dní bude získán 
statistický odhad zbývající doby do limitní 
hodnoty LIM 2. Prognóza je pouze 
informativní a její přesnost není 
garantována. 

Pohavarijní historie 
(postmort) 

Kontrola měřených vibrací ložiska v době 
994 sekund před a 29 sekund po 
překročení limitní hodnoty LIM 2. 
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Stejnosměrná hodnota logických vstupů: 

Logický vstup, nízký VILmin = 0,0V  
VILmax = 1,6V 

Logický vstup, vysoký VIHmi n = 2,5V 
VIHmax = 24,0V 

Maximální proudový 
zdroj 

Ismax = 3mA 

Max. proudové zatížení 
pro napájení +24V ss 
pro logické vstupy 

40 mA 

 
Sběrnice CAN 

 
připojeno může být max. 40 přístrojů 

 
Resetování:  

Resetování na 
monitorovacím zařízení 

Současné stisknutí tlačítek  a MENU na 
dobu minimálně 3 sekund má za následek 
resetování monitorovacího zařízení. 

Externí resetování Resetování relé je možné spojením svorek 
25 a 26 nebo pomocí softwaru Control 
Center Software  

Přesnost:  

Měření vibrací ložiska při 80 Hz: ±2% ± digit 
v rozsazích propusti  
10… 1000 Hz: ±10% ± digit 
při frekvencích zlomu: 
+10%  -20% ± digit 

Frekvenční 
charakteristika 

Podle ISO 2373 
Strmost přenosu 60 dB/dek. s propustí 
10Hz  
Strmost přenosu 40 dB/dek. s propustí 
1kHz 

Měření BC valivého 
ložiska 

+10%  -20% měřené hodnoty 

Teplota: ± 2°C v rozsahu 10°C až 120°C pomocí 
snímače AS-062/T1 

Analogové výstupy ±1% zobrazené hodnoty 
±5% při výstupním proudu 2 mA 

 

Analýza DFT vibrací ložiska: 

Zobrazení frekvence v 
rozsahu 10 ... 1000 Hz 

 
± 2 Hz1 
 
 

Zobrazení amplitudy ve 
zvoleném frekvenčním 
rozsahu 

+5% ... -20% měřené hodnoty 

Celkový šum analýzy 
DFT vibrací  

+5% měřené hodnoty + 4 digits… pro 
horní propust 10Hz  
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Analýza DFT stavu valivého ložiska: 

Zobrazení frekvence v rozsahu 500 ... 5000 Hz ± 18,75 Hz 

Zobrazení amplitudy v rozsahu 500 ... 5000 Hz +10% ... -20% měřené hodnoty 

Šum analýzy DFT stavu ložiska BC +10% měřené hodnoty +4 digits … 
pro všechny horní propusti 

Přeslech kanálu analýzy DFT stavu ložiska BC -40dB 

Přípustné okolní podmínky 

Rozsah skladovacích teplot -20 °C ... +70 °C 

Rozsah provozní teploty bez ochranné skříňky  
AC-211x 0 °C ... +55 °C 

Rozsah provozní teploty v ochranné skříňce  
AC-211x s 1 x VIBROCONTROL 1500 0 °C … +45 °C 

Rozsah provozní teploty v ochranné skříňce  
AC-211x s 2 x VIBROCONTROL 1500 0 °C … +40 °C 

Vlhkost max. 95% nekondenzující 

Snímače vibrací a stavu valivých ložisek: 

Typ Snímače zrychlení s napájením  
konstantním proudem (typ CCS), 
citlivost 100 mV/g 

Typ snímače teploty PT 100, 3vodičový 
nebo PT 100 zabudovaný ve snímači 
zrychlení 

Max. délka kabelu mezi VIBROCONTROL 1500 
a snímačem AS-062/T1 300 m 

Pouze pro monitorování vibrací pouzdra 600 m 

Shoda s normami: 

 EN 61326-1: 2006-10 
Pro průmyslové použití podle 
EN55011, třídy A 

Reg. číslo WEEE DE  
 
Kategorie výrobku / Oblast použití 

69572330  
 
9 
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4 Instalace 
4.1 Podmínky pro instalaci monitorovací jednotky 
 VIBROCONTROL 1500: 

• Instalace nesmí být prováděna s připojeným napájením! 
• Instalace a připojení musí být provedeno pouze technicky 

kvalifikovanými pracovníky. 
• Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je připravena pro instalaci 

na lištu DIN.  
• Nad a pod monitorovací jednotkou musí být ponechán volný prostor 

minimálně 5 cm, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. 
• V závislosti na okolní teplotě a zatížení monitorovací jednotky je skříňka 

schopna vydržet vyšší teploty! 
• V důsledku uspořádání přípojek existuje nebezpečí připojení konektorů 

do nesprávných zásuvek; v případě nesprávného připojení by mohla být 
monitorovací jednotka zničena. 

• Doporučený postup instalace: 
o Nainstalujte monitorovací jednotku na lištu DIN 
o Připojte snímače 
o Připojte relé a proudové výstupy 
o Připojte sběrnici CAN, pokud se používá 
o Připojte napájení 

• Napájení napětím pro napájecí obvod smí probíhat pouze přes 
odpojovací zařízení (spínač nebo výkonový spínač). Vypínač nebo jistič 
použitý jako vypínací zařízení musí splňovat požadavky IEC 60947-1 a 
IEC 60947-3 a musí být vhodný pro konkrétní použití. 

 
 

Poznámka: 

VIBROCONTROL 1500 nesmí být instalován v místech s trvalými 
vibracemi. V opačném případu je třeba instalovat monitor pomoví 
vibroizolačních podložek.  
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4.1.1 Pokyny k montáži VC-1500 na DIN lištu 
Pokud se nástroj VC-1500 přepravuje předmontovaný na DIN liště v krytu či 
skříňi, je nezbytné přidat po dobu přepravy vhodný zabezpečovací 
mechanismus.  

 

Ten nedovolí, aby se držák DIN lišty v důsledku nárazů během přepravy 
zlomil a aby přístroj z DIN lišty spadl. To by mohlo vést k poškození přístroje 
VC-1500 či jiných předmětů nebo k úrazům. 

 

Upozornění:  

VC-1500 se montuje pomocí zavěšení a zacvaknutí na standardní DIN lištu.  

1. Demontáž se provádí zatažením za přidržovací třmen držáku nosné lišty.  

2. K tomu, aby byl přístroj bezpečně namontován a nemohl spadnout z DIN 
lišty, je nutno dbát na to, aby byl přidržovací třmen pevně zacvaknutý.  

3. Přidržovací třmen se pomocí tažné pružiny přitiskne proti DIN liště a 
může být při nepozorně prováděné montáži sevřen na kovové liště a 
nezacvakne tak dostatečně hluboko do lišty.  

4. Proto doporučujeme navíc k síle tažné pružiny vtlačit přidržovací třmen 
do DIN lišty ještě šroubovákem a ručně zkontrolovat pevné usazení 
přístroje. 
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4.2 Montáž v ochranné skříňce AC-211c 
Ochranná skříňka AC-211x zajišťuje mechanickou ochranu a také ochranu 
proti povětrnostním vlivům. V ochranné skříňce mohou být nainstalovány až 
dvě monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 a napájecí zdroje AC-
4111.  

Poznámka: 

Vliv omezené cirkulace vzduchu snižuje přípustný rozsah provozní 
teploty: 

1 x VIBROCONTROL 1500 + 1 x AC-4111: 0 °C …+45 °C 

2 x VIBROCONTROL 1500 + 2 x AC-4111: 0 °C … +40 °C 

Neinstalujte žádné další komponenty do ochranné skříňky! 

 

Poznámka: 

Jednotka VIBROCONTROL 1500  a napájecí zdroj AC-4111 jsou už 
zapojeny. Před instalací nebo připojením dalších částí sejměte  
jednotku VIBROCONTROL 1500 z lišty DIN.  
• Odpojte všechny zástrčky Phoenix v spodní svorkovnici. 
• Zatáhněte tu černou páčku pod relé LIM 1 a sejměte jednotku 

VIBROCONTROL 1500 z lišty DIN. 
• Odpojte všechny zástrčky Phoenix v horní svorkovnici. 
• Připojte nové kabely a pečlivě upevněte stínění na kabelové průchodky. 

Montáž jednotky VIBROCONTROL 1500 do ochranné skříňky. 
• Připojte všechny horní zástrčky Phoenix na jednotku VIBROCONTROL 

1500. 
• Namontujte jednotku VIBROCONTROL 1500 na lištu DIN. 
• Připevněte všechny spodní zástrčky Phoenix na jednotku 

VIBROCONTROL 1500. Pro důkladné přichycení použijte šroubovák. 
 

 
Obr. 2: Jednotka VIBROCONTROL 1500 mounted on a DIN trail 

1. Horní svorkovnice 

2. Lišta DIN 

3. Spodní svorkovnice 
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4.2.1 Specifikace jednotky VIBROCONTROL 1500  v ochranné 
skříňce AC-211x 

Modely ochranné skříňky AC-211x s namontovanou jednotkou Vibrocontrol. 

 
Obr. 3: Jedna jednotka VIBROCONTROL 1500 v ochranné skříňce. 
 (Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/01/DC) 

 
Obr. 4: Jedna jednotka VIBROCONTROL 1500  s napájecím zdrojem v ochranné 

skříňce. (Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/01/AC) 
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Obr. 5: Dvě jednotky VIBROCONTROL 1500 v ochranné skříňce. 
 (Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/02/DC) 

 
 

Obr. 6: Dvě jednotky VIBROCONTROL 1500  s napájecím zdrojem v ochranné skříňce. 
 (Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/02/AC) 
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5 Připojení 
 

Horní svorkovnice 
 

 
 

Spodní svorkovnice  
 

Obr. 7: Připojovací svorky monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 

 

2. řada 

1. řada 
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5.1 Uspořádání připojovacích svorkovnic -  
 horní svorkovnice, první řada  

Kanál A - připojení snímače (snímač zrychlení - CCS) 

1 SE Stínění 

2 GND 0 VA 

3 SIG+ Kladný vstup signálu 

4 SIG- Záporný vstup signálu 

5 POWER Napájení snímače 

6 NC Nepoužívá se 

7 NC Nepoužívá se 

 

 

Kanál B - připojení snímače (snímač zrychlení - CCS) 

8  SE Stínění 

9 GND 0 VA 

10 SIG+ Kladný vstup signálu 

11 SIG- Záporný vstup signálu 

12 POWER Napájení snímače 

13 NC Nepoužívá se 

14 NC Nepoužívá se 

 

 

Stejnosměrný proudový výstup 4-20 mA, maximální zátěž 500Ω  

15 OUT A Výstup kanálu A 

16 GND 0 VA Zem proudových výstupů 

17 OUT B Výstup kanálu B 

 

 

Logické vstupy 

18 LOG IN 1 Logický vstup - nepoužívá se 

19 LOG IN 2 Logický vstup – Tripmultiplier  kanálu B 

20 LOG IN 3 Logický vstup - Tripmultiplier  kanálu A 

21 GND 0 VA Logická zem 

22 +24V +24 V 
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5.2 Uspořádání připojovacích svorkovnic -  
 horní svorkovnice, druhá řada 

PT 100 A 

39 SUP Kladné napájení PT 100 

40 IN Vstup signálu PT 100 

41 COM Záporné napájení PT 100 

42 SE Stínění 

 

 

PT 100 B 

43 SUP Kladné napájení PT 100 

44 IN Vstup signálu PT 100 

45 COM Záporné napájení PT 100 

46 SE Stínění 

 

 
 

5.3 Uspořádání připojovacích svorkovnic -  
 spodní svorkovnice 

 

Sběrnice CAN 

23 CAN H Signál sběrnice CAN, připojení kladného signálu 

24 CAN L Signál sběrnice CAN, připojení záporného signálu 

 

 

Resetování 

25 RST REL 2 Logický vstup -  
RESETOVÁNÍ samodržného relé,  
působí, když je logický vstup nízký (0 V) 

26 GND 0 VA Zem logického vstupu 
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Relé limitní hodnoty 2 

27 LIM 2-1  

28 LIM 2-2 

29 LIM 2-3 

 

Relé limitní hodnoty 1 

30 LIM 1-1  

 

 
31 LIM 1-2 

32 LIM 1-3 

 

OK relé (relé bezporuchového stavu) 

33 OK 1  

34 OK 2 

35 OK 3 

Připojení relé jsou realizována třípólovými zástrčkami 
Phoenix. Hrozí nebezpečí záměny! 
Dávejte pozor, abyste provedli správné připojení reléových 
zástrček! 

 
Stínění 

36 SE Stínění 
 

Napájení 

37 0V 0 V pro napájení 

38 +24 V Kladný pól napájení 24 V ss 
 

Připojení napájení a stínění je realizováno třípólovou 
zástrčkou Phoenix. Existuje nebezpečí nesprávného 
připojení této zástrčky do sousední zásuvky! Napájení 
musí být připojeno pouze na správné svorky (37 a 38) - 
jinak může dojít ke zničení monitorovací jednotky! 
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5.4 Uspořádáni napájecí svorkovnice AC-4111 
 
 

L Vodič L 

N vodič N 

+ +24 V napájecí zdroj pro VIBROCONTROL 1500 

-  0 V napájecí zdroj pro VIBROCONTROL 1500 

Podrobněji viz oddíl 10.1  
 

5.5 Připojení a kontrola snímačů 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je připravena pro připojení 
dvou snímačů zrychlení s napájením konstantním proudem (typu CCS) a 
citlivostí 100 mV/g. 

Když připojujete snímače, věnujte pozornost tomu, že musí být provedeno 
propojení mezi SIG- a GND a také mezi SIG+ a POWER. 

Při testování bezporuchové funkce snímače je měřeno zkušební napětí mezi 
SIG+ a SIG-. Přípustný rozsah napětí je mezi 8 - 16 V ± 0,5 V.  

Jestliže zkušební napětí obou kanálů je mimo tento rozsah, OK relé odpadne 
a na displeji se zobrazí poruchová zpráva 10 ”Both ch sensors“ (snímače 
obou kanálů).  

Když je mimo přípustný rozsah zkušební napětí pouze jednoho kanálu, OK 
relé odpadne a na displeji se zobrazí zprávu "Sensor error" (porucha 
snímače) s uvedením příslušného kanálu. Další funkce monitorovací 
jednotky  zůstávají nezměněny.  

V případě poruchy se proudový výstup kanálu nastaví na proud 2 mA. 
 

 

 
 Obr. 8: Zobrazení poruchy snímače v kanálu B 
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5.6 Připojení snímačů 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 umožňuje připojení max. 
dvou snímačů zrychlení s napájením konstantním proudem (typ CCS) a také 
dvou snímačů PT 100 pomocí třížilového kabelu. Jako příklad je níže 
uvedeno připojení snímače AS-062/T1. Podrobnější informace týkající se 
tohoto snímače jsou uvedeny v technickém popisu.  

Příklad: AS-062/T1 

 
Obr. 9: Připojení snímače AS-062/T1 k monitorovací jednotce VIBROCONTROL 1500 

 
Schirm = Stínění 
TEMP+ = TEPLOTA+ 
TEMP- = TEPLOTA- 
TEMP Signal = Signál TEPLOTY 
GND WEISS = UZEMNĚNÍ BÍLÁ 
SIG ROT = SIGNÁL ČERVENÁ 
Schirm = Stínění 
negative Spannung = Záporné napětí 
Signal = Signál 
positive Spannungsversogung = Kladné napětí napájení 
Versogung = Napájení 
negativ Signal = Záporný signál 
positiv Signal = Kladný signál 
Schirm = Stínění 

 
svorka Barva vodiče Signál 
42 žlutočerná (GN/YE) SE : stínění  
3 & 5 červená (RD) SIG: signál snímače 
2 & 4 bílá (WH) COM/0VA: uzemnění signálu snímače  
39 oranžová (OR) PT-100 + 
41 modrá (BU) PT-100 -  
40 černá (BK) PT-100 - 
 zelená (GN) PT-100 + :pro 4vodičové připojení PT 100 

Pozor! 

Nepoužívat! Dávejte pozor, aby  nedošlo 
ke kontaktu s tímto zeleným vodičem! 
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Poznámka: 

Při připojování jiných snímačů dodržujte informace uvedené 
v technických  datech příslušných snímačů. 

 

Doporučení: 

Pokud je použit snímač AS-062/T1, neměla by délka připojovací kabelu 
mezi VIBROCONTROL 1500 a snímačem překročit macimálně 130 m 
(pro měření pouze absolutních vibrací délku 600m). Platí pro okolní 
teplotu 25 °C a kapacitu kabelu 120 pF/m. 

 

Poznámka: 

V případě použití jiného kabelu musí specifikace kabelu umožňovat 
přenos signálů až 5 kHz (v závislosti na kapacitní impedanci kabelu, 
teplotě a napájecím proudu). Toto je jediný způsob, kdy je možno  
spolehlivě monitorovat stav valivého ložiska.  

Pro odhad délky kabelu lze použít následující vzorec: 

 

[V]voltagepeakmax.U
[F/m]A/SecapacitanccableSpecificC

[Hz]Frequencyf
[A]nconsumptiopoweramplifierChargeI

[A]powercurrent-ConstantI
[m]lengthCablel

UCf2π
IIl

max

K

L

B

maxK

LB

=

=
=
=
=

=
⋅⋅⋅

-
=

ˆ

ˆ  

 
Cable length   = Délka kabelu 
Constant-current power   = Napájecí proud 
Charge amplifier power consumption   = Vlastní spotřeba nábojového 
      zesilovače 
Frequency   = Frekvence 
Specific cable capacitance A/S   = Měrná kapacitaí kabelu  
max. peak voltage   = max. špičkové napětí 

Poznámka: 

Jestliže teploměr PT 100 připojíte po zapnutí monitorovací jednotky, 
může to vést k aktivaci limitních hodnot teploty L1temp, resp. 
Lim2temp, pokud tyto byly v nastavení aktivovány. Kvůli této 
skutečnosti musí být připojení snímačů prováděno pouze za vypnutého 
stavu monitoru VIBROCONTROL 1500. 
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6 Zapnutí monitorovací jednotky 
6.1 Jedno a dvoukanálové měření vibrací 

Po zapnutí monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 připojením 
napájecího napětí se provádí test připojených snímačů, vnitřní test jednotky 
a inicializace zvolených nastavení. Tento náběh trvá přibl. 10 sekund a je 
signalizován současným blikáním LED kontrolek OK, LIM 1 a LIM 2.  

Během této doby je možné přerušit postup inicializace a přejít do nabídky 
stisknutím tlačítka MENU (nabídka) bez generování poruchové zprávy. 
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení) a je zvolena podnabídka "Channel 
setup" (nastavení kanálů). Po potvrzení stisknutím tlačítka ENTER lze 
upravovat nastavení zvoleného kanálu.  

Jestliže citlivost snímače např. v kanálu B je v nastavení "SENS." (snímač) 
nastavena na "OFF" (VYP) a uložena, pak po návratu do nabídky a další 
inicializaci lze monitorovací jednotku provozovat jako jednokanálovou pouze 
s jedním snímačem připojeným v kanálu A.  

 

Poznámka: 

Pokud je připojen pouze jeden snímač, např. v kanálu A, a monitorovací 
jednotka nebyla nakonfigurována pro provoz jako jednokanálová, 
zobrazí se pro nepoužívaný kanál zpráva ”Sensor ERROR“ (PORUCHA 
snímače). OK relé odpadne. Měření na druhém kanálu je možné. 

 

6.2 Jedno a dvoukanálové měření teplot: 
Výše popsaný jednokanálový provoz platí pouze pro měření vibrací. To 
znamená, jestliže je nastavení "SENS." (snímače), např. pro kanál B, 
nastaveno na "OFF" (VYP), nelze v tomto kanálu měřit vibrace. Nicméně, je 
možné použít tento kanál B, který je vypnutý, pro monitorování teploty. 
Za tímto účelem je nutno připojit třívodičový snímač PT 100 k příslušným 
svorkám.  Monitorování limitních hodnot LIM 1 a LIM2 teplot a aktivace relé 
pro použitý kanál měření zůstává aktivní.  

 

Doporučení: 

Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 lze použít také v 
dvoukanálovém provozu teplota-teplota. 
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6.3 Verze hardwaru / firmwaru 
Po zapnutí monitorovací jednotky a během zobrazení popisu typu a čísla 
verze lze získat kompletní popis hardwaru a firmwaru současným stisknutím 
tlačítek  a .   

 
 

Obr. 10: Zobrazení čísel verze hardwaru a softwaru 
  (Čísla verzí  jsou pouze příklady) 

 

Jestliže se následně na displeji zobrazí poruchová zpráva (viz kapitola o 
poruchových zprávách), lze v nabídce provést eventuální nezbytné změny. 
Po uložení provedených nastavení se uskuteční RESETOVÁNÍ a 
restartování zařízení. Kompletní RESETOVÁNÍ a restartování se 
neuskuteční pouze v případě “sensor error” (poruchy snímače) a příslušné 
opravy.  
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7 Obsluha monitoru VIBROCONTROL 1500 
7.1 Uvedení monitoru do provozu 

Po připojení napájení se monitorovací jednotka automaticky zapne.  

Zobrazí se název jednotky a verze softwaru. Zařízení vyžaduje přibl. 10 
sekund pro inicializaci měřicí a monitorovací elektroniky. Tento proces je 
signalizován blikáním tří LED kontrolek. Po inicializaci je monitorovací 
jednotka připravena pro provoz a tento stav je signalizován rozsvícenou 
zelenou OK kontrolkou.  

 

Během této doby inicializace lze zobrazit nabídku nastavení stisknutím 
tlačítka MENU za účelem provádění změn v nastavení, které se odchyluje od 
standardního nastavení z výrobního závodu. Tato činnost přeruší proces 
inicializace. To je signalizováno trvale rozsvícenými všemi třemi LED 
kontrolkami. Po uložení změn provedených v nastavení nebo po ukončení 
nabídky nastavení se zahájí nový proces inicializace. 

 

 
Obr. 11: Displej po zapnutí monitorovací jednotky 

 

7.2 Základní zobrazení 
Po inicializaci monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 se na čelním 
panelu objeví základní zobrazení:  

Aktuální měřená efektivní hodnota (RMS) rychlosti vibrací v mm/s (nebo in/s) 
obou snímačů.  

Dále je zobrazena měřená hodnota jako procentní podíl nastavené limitní 
hodnoty L2v každého kanálu.  

Pomocí tlačítek  a  lze přejít k dalším zobrazením. 
 

 
Obr. 12: Základní zobrazení 
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7.3 Sloupcový graf se zobrazením limitních hodnot 
Ze základního zobrazení lze přejít do zobrazení sloupcového grafu měřené 
hodnoty v kanálu A stisknutím tlačítka  . 

Na následujícím obrázku je zobrazena stupnice sloupcového grafu v 
závislosti na nastavených limitních hodnotách (1 = L1v a 2 = L2v) a 
aktualizovaná měřená hodnota v závislosti na nastaveném měřicím rozsahu.  

Přepnutí na zobrazení hodnot kanálu B lze provést stisknutím tlačítka . 

 
Obr. 13:  Zobrazení sloupcového grafu měřené hodnoty v kanálu A a také 
 obou nastavených limitních hodnot 

 

7.4 Měřené teploty 
Poznámka: 

VIBROCONTROL umožňuje měření teploty v rozmezí 10 °C - 120 °C. 

Opětným stisknutím tlačítka  lze přejít na zobrazení teploty.  

Jsou-li snímače teploty připojeny, je zobrazena teplota pro kanál A (A:) a 
kanál B (B:). 

Teplota v monitorovací jednotceí VIBROCONTROL 1500 je uvedena jako I:. 

Údaj N/A na spodním řádku znamená, že není dostupný žádný signál teploty 
(např. když není připojen žádný snímač teploty). 

Měřené teploty jsou uvedeny ve °C nebo °F podle volby provedené v nabídce 
Setup / Device setup (nastavení / nastavení monitorovací jednotky). 

 
Obr. 14: Zobrazení teploty 
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7.5 Překročení limitní hodnoty - zobrazení 
Jestliže znovu stisknete tlačítko , monitorovací jednotka zobrazí informace 
o posledním překročení limitní hodnoty měřené hodnoty.  

Jestliže měřená hodnota nepřekročí limitní hodnoty L1v, L2v, L1temp, 
L2temp, L1BC, L2BC, zobrazí se následující informace. 

 
Obr. 15: Zobrazení o překročení / nepřekročení (exceeded / not exceeded) 
 některé z  limitních hodnot 

Jestliže některá z limitních hodnot L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC nebo 
L2BC bude překročena, zobrazí se poslední překročení s uvedením 
příslušného kanálu. 

 
Obr. 16: Zobrazení překročení limitní hodnoty; je překročena L1v v kanálu A 

 

Jestliže stisknete tlačítko ESC, když je překročení zobrazeno, aktuální data o 
překročení limitní hodnoty zmizí. Nové zobrazení překročení limitní hodnoty 
se objeví pouze při dalším překročení limitní hodnoty. 

Poznámka: Stisknutí tlačítka ESC neprovede resetování samodržného relé 
LIM2. K tomu dojde pouze použitím svorek 25 a 26 nebo novým 
restartováním jednotky VIBROCONTROL 1500.   

Opětným stisknutím tlačítka  se vrátíte do základního zobrazení. 

Poznámka: 

Když je resetovací kanál uzavřen, stav relé se na displeji  nezobrazuje 
správně. V tomto případě správný stav kanálů relé signalizují jen LED 
kontrolky. 

 

7.6 Nabídkový dialog monitorovací jednotky 
Stisknutím tlačítka ENTER/MENU zobrazíte nabídkový program 
monitorovací jednotky.  

Pomocí tlačítek  a  můžete přecházet dopředu a zpět mezi jednotlivými 
položkami nabídek. 

Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte k předchozímu zobrazení. 
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7.7 Měření stavu valivého ložiska  
Stav valivého ložiska je  charakterizován měřením tzv. BC-hodnoty (BC = 
Bearing Condition). 

Pro získání stavu valivého ložiska provádí monitorovací jednotka 
VIBROCONTROL 1500 periodicky po 4 minutách DFT analýzu ve 
frekvenčním rozsahu 500 až 5000 Hz. Z 20 dominantních  frekvenčních 
složek efektivní hodnoty zrychlení vibrací se pro každé měření vytváří 
geometrický součet (∑fn) a zobrazuje se jako aktuální hodnota Im. 

Ze 4 aktuálních hodnot Im-Sum (tj. po 4 x 4 minutách =  16 minutách) se 
vytváří klouzavá průměrná hodnota, která je zobrazena a uložena jako Avg 
(průměrná hodnota). Z 30 hodnot Avg získaných po 8 hodinách (30 x 
16minut) vytváří monitorovací jednotka referenční hodnotu Ref.  

Ve výpočtu se uvažují pouze hodnoty měřené během provozu stroje. Pro 
rozpoznání stroje v klidu má jednotka VIBROCONTROL 1500 hodnotu 
“Vibration limit value machine on“ (limitní hodnotu vibrací pro zapnutý 
stroj), která může být nastavena např. na 3% měřicího rozsahu vibrací 
ložiska. Přítomnost vyšší hodnoty vibrací ložiska znamená, že stroj běží. 
Měření je možné pouze, když je tato hodnota překročena. Tím se zamezí, 
aby byly do výpočtu průměrné hodnoty Avg zahrnuty hodnoty vibrací 
naměřené za klidu stroje. Skutečná doba pro vytvoření referenční hodnoty 
Ref může být proto delší než 8 hodin. 

Jakmile je referenční hodnota vytvořena a indikována, na displeji se objeví 
další, třetí, bezrozměrná hodnota s označením BC (“stav ložiska”), které je 
vytvořena následovně:  

 

 

 

Výchozí hodnota BC=1. S narůstající provozní dobou se hodnota BC 
normálně zvyšuje a dosahuje hodnot > 1,0. 

Během zvyšování hodnoty BC s provozní dobou a s hodnotami > 1,0 udržuje 
referenční hodnota svou platnost pro další výpočty. 

Zkoumání prokázala, že v případě nových valivých ložisek se vibrace 
související se stavem ložisek snižují během počáteční fáze životnosti a 
hodnota BC může být < 1,0, protože drsnost a otřepy na provozních 
plochách a valivých dílech vzniklé během výrobního procesu se obrušují a 
tím se zlepšuje chování za provozu.  Následně pak druhá fáze životnosti 
začíná se zvýšeným opotřebením, účinky důlkové koroze a únavou 
materiálu, což obvykle vede ke konstantnímu zvyšování vibrací a tudíž ke 
zvyšování hodnoty BC.   

Aby došlo k uplatnění funkce Autoref = <auto>, tj. došlo k automatické 
aktualizaci referenční hodnoty, je zapotřebí aby poměr průměrné hodnoty a 
referenční hodnoty (BC hodnoty) byl menší než 0.9. 

Počínaje tímto okamžikem je předchozí referenční hodnota nahrazena 
poslední měřenou 8hodinovou průměrnou hodnotou Avg, která je pak aktivní 
jako nová referenční hodnota.  

Tento postup se může během životnosti ložiska opakovat několikrát. V tomto 
případě je cyklus aktualizace zobrazení BC minimálně 8 hodin. 

V nabídce nastavení lze referenční hodnotu resetovat návratem na nulu v 
nastavení kanálů ( např. po výměně ložiska) a celý postup se opakuje, jak je 
popsáno výše. 

BC = Avg / Ref 
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Jednotka VIBROCONTROL 1500 monitoruje hodnotu BC pomocí dvou 
nastavitelných limitních hodnot označených jako L1BC a L2BC. Navíc ukládá 
a vizualizuje trend BC.  Pro identifikaci poškození poskytuje frekvence a 
amplitudy tří dominatních frekvenčních složek vibrací v rozsahu 500 až 5000 
Hz. 

Pomocí vizualizačního softwaru Control Center Software lze trendovou a 
frekvenční analýzu stavu valivého ložiska zobrazit ve vyšším rozlišení a 
rozsahu. 

Průběh měření stavu valivého ložiska. 

 
Obr. 17: Nabídka pro stav valivého ložiska 

 

Po potvrzení tlačítkem ENTER/MENU se objeví zobrazení pro volbu, ve 
kterém z kanálů má být prováděn výpočet/analýza. Kanál se volí pomocí 
tlačítek  a . 

 
Obr. 18: Volba kanálu 

 

Výpočet / analýzu zahájíte stisknutím tlačítka ENTER. 

 
Obr. 19: Zobrazení během analýzy Please wait (prosím čekejte) 

 

Po dokončení analýzy stavu ložiska se zobrazí výsledek. 

Během prvních 8 hodin po resetování měření trendu se zobrazí následující 
hodnota: Referenční hodnota stavu ložiska Ref (je zobrazena hodnota 0, 
protože první referenční hodnotu lze počítat až po minimálně 8 hodinách 
provozu). 
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Okamžitá efektivní hodnota (RMS) zrychlení Im a průměrná efektivní 
hodnota (RMS) zrychlení Avg.  

 
Obr. 20:  Výsledek analýzy stavu ložiska před stanovením referenční 
 proměnné Ref 

 

Po určení velikosti referenční hodnoty stavu ložiska Ref (nejdříve po době 
provozu min. 8 hodin) se zobrazí okamžitá efektivní hodnota (RMS) zrychlení 
Im a průměrná hodnota zrychlení Avg. Kromě toho může být nyní také 
počítána a zobrazena proměnná hodnota stavu ložiska. 

 

 

 

 
Obr. 21: Výsledek analýzy stavu ložiska po stanovení referenční proměnné 
 Ref a výpočtu hodnoty BC 

 

Když stisknete tlačítko ENTER (a držíte stisknuté), zobrazí se tři největší 
efektivní hodnoty (RMS) zrychlení (a:) a jim příslušné frekvence (F:) ve 
frekvenčním rozsahu mezi 500 Hz a 5 kHz.  

 
Obr. 22:  Výsledek analýzy DFT stavu ložiska se třemi největšími hodnotami 
 a jejich frekvencemi 

BC = Avg / Ref 



VIBROCONTROL 1500 Obsluha monitoru VIBROCONTROL 1500 

©VIBROCONTROL 1500 V12.00 - 09.11.2016 C 103845.018 - 37 - 

7.7.1 Vypnutí funkce automatického nastavení referenční hodnoty 
Po aktivaci parametru Autoref = <auto>, dojde k automatické aktualizaci 
referenční hodnota v případě, že poměr průměrné hodnoty a referenční 
hodnoty (BC hodnoty) je menší než 0.9. 

Výhodou tohoto nastavení je, že při poklesu hodnoty BC dojde automaticky k 
přepočítání referenční hodnoty, a to v případě že hodnota BC poklesne o 
vice než 10%. 

Pokud chcete deaktivovat funkci automatické rekalkulace referenční 
hodnoty, změňte hodnotu parametru AutoRef na <non-auto>. V tomto 
případě může být referenční hodnota přepočtena pouze v případě, že 
nastavíte parametr Reset BC ref? = <Yes> v menu nastavení kanálu. 

 

Parametr Autoref se nachází v záložce Setup softwaru Control Center, spolu 
s parametrem Automatic BC reference. 

Poznámka:  

In automatic reference value determination can be observed in the BC 
value trend of the Control Center software in the case of re-calculations 
of reference values jumps or transient phenomena. 

Pokud naleznete skoky referenční hodnoty v trendu hodnoty BC, může 
být toto důsledkem aktivované funkce automatického stanovení 
referenční hodnoty. 

This is not an error of the instrument or the Control Center software. 
The reason for this is due to the recalculation of the reference value. 

Toto není chyba přístroje nebo softwaru Control Center. Důvodem je 
rekalkulace referenční hodnoty. 
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7.7.2 Obecné informace o analýze stavu ložiska 
Provedená analýza DFT (diskrétní Fourierova transformace) určuje 
amplitudy 20 největších složek efektivní hodnoty (RMS) zrychlení ve 
frekvenčním rozsahu 500 až 5000 Hz. Na displeji monitorovací jednotky 
VIBROCONTROL 1500 se zobrazí tři složky s největší amplitudou s jim 
příslušnými frekvencemi.  

Pomocí softwaru řídicího centra Control Center Software lze zobrazit všech 
20 hodnot.  

DFT analýza poskytuje mnohem vyšší rozlišení než umožňuje zobrazit  
displej monitorovacího zařízení. Pro zlepšení frekvenčního rozlišení a 
zobrazení na displeji monitoru VIBROCONTROL 1500 se provádí následující 
algoritmus: 

 

1. Pomocí DFT se provádí frekvenční analýza a uloženy jsou příslušné 
čáry ve spektru. 

2. Pokud při posuzování 3 sousedních čar, vykazuje prostřední čára 
největší hodnotu, je  vytvořena pouze jedna výsledná čára. 
Frekvence této čáry je vyhodnocena jako průměrná hodnota 
původních tří frekvenčních složek. Její amplituda je váženým 
průměrem příslušných efektivních hodnot (RMS) zrychlení vibrací 3 
posuzovaných frekvenčních čar. 

3. Takto vypočítaná výsledná frekvenční čára je uložena jako jedna z 
maximálně 20 dominantních složek. Čáry, které jsou menší než 
nejmenší z těchto 20 dominantních složek, nejsou zobrazeny. 
Tento optimalizační postup může ale vést k situaci,  kdy 2 blízce 
sousedící frekvenční složky (s různým buzením)  mohou splynout do 
jedné čáry. Typickými příklady jsou dekantéry, separátory, 
hydraulické spojky, atd., kde 2 rotační díly stroje mají téměř přesně 
stejné otáčky a tím vytváří velmi blízké frekvenční složky vibrací. 
Rozdíl v otáčkách je tak malý, že rozlišení pomocí DFT analýzy není 
dostatečné k vytvoření 2 oddělených frekvenčních čar.. V tomto 
případě lze přesnou frekvenční analýzu s vysokým rozlišením 
dosáhnout použitím přenosného frekvenčního analyzátoru.  

K opětnému přechodu do nabídky stiskněte tlačítko ESC. 
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7.8 Zobrazení trendu vibrací a prognóza 
Podobně jako u měření stavu ložiska, také hodnoty trendu jsou uloženy 
pouze v případě, kdy proces rozpoznávání provozního stavu stroje určí, že 
stroj není v klidu. Na základě uložených hodnot trendu a pomocí teorie 
pravděpodobnosti lze odhadnout dobu, za kterou bude dosaženo limitní 
hodnoty LIM 2.   

Zobrazení znázorněné níže zvolte tlačítky  a  a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
Obr. 23: Zobrazení trendu s vibracemi ložiska 

 

Objeví se zobrazení pro volbu kanálu. Požadovaný kanál zvolte pomocí 
tlačítek  a  a potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 24: Volba kanálu 

 

Trend je možné zobrazit pro dobu 10x8 hodin, 10x24 hodin nebo 10x30 dní. 
Volbu požadované doby proveďte pomocí tlačítek  a . Zobrazena je také 
maximální naměřená hodnota (horní hodnota) a minimální naměřená 
hodnota (spodní hodnota) ve zvolené době.  

 
Obr. 25: Zobrazení trendu; největší hodnota v době 10 x 24 hodin byla 2,1 

 

Jestliže stisknete tlačítko ENTER a držíte stisknuté, objeví se zobrazení 
prognózy:  

Zobrazí se doba, po jejímž uplynutí měřená hodnota překročí limitní hodnotu 
LIM2.  
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Kromě toho se zobrazí pravděpodobnostní výrok pro spolehlivost prognózy: 
N/A (výpočet není možný), LOW (nízká pravděpodobnost), HIGH (vysoká 
pravděpodobnost).  

 
Obr. 26:  Předpokládaná doba, po jejímž uplynutí dojde k překročení hodnoty 
 LIM 2 

 

Jestliže není možné provést spolehlivý výpočet, objeví se následující 
zobrazení. 

 
Obr. 27: Nejistá prognóza, předpověď není možná 

 

Poznámka! 

Tato prognóza zahrnuje statistický postup, který poskytuje výlučně 
údaj pravděpodobné doby, po jejímž uplynutí dojde k překročení limitní 
hodnoty LIM 2. Absolutní garanci tohoto výroku nelze poskytnout. 

Do nabídky se vrátíte stisknutím tlačítka ESC.  
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Průběh redukce dat pro zobrazení trendu. 
 
 

days = dní 

Obr. 28: Struktura zobrazení trendu (AVG = průměrná hodnota) 

 

Monitorovací jednotka obsahuje 3 vnitřní paměťové registry s hodnotami pro 
měření trendu. V každém paměťovém registru je uloženo 30 
zprůměrovaných hodnot měření: 

– registr pro trend získaný z doby 30x16 minut, 

– registr pro trend získaný z doby 30x8 hodin,  

– registr pro trend získaný z doby 30x240 hodin.  

Z důvodu zjednodušeného ukládání je časová osa obrácená - nalevo je 
registrována nejstarší a napravo nejnovější měřená hodnota. 

Kvůli rozměrům displeje nejsou zobrazeny všechny hodnoty, ale pouze 
průměrná hodnota tří následných hodnot měření pomocí sloupce na displeji. 
To platí pro průběh trendu, který bude vytvořen z doby 30x8 hodin (nazvaný 
ve VIBROCONTROL 1500 10x24 hodin) a z doby 30x240 hodin (nazvaný ve 
VIBROCONTROL 1500 10x30 dní).   

 



Obsluha monitoru VIBROCONTROL 1500 VIBROCONTROL 1500 

- 42 -  C103845.018 V12.00 - 09.11.2016 ©VIBROCONTROL 1500 

Průběh trendu z registru 30x16 minut nelze na displeji monitorovací jednotky 
zobrazit. Tento trend lze zobrazit pouze pomocí PC softwaru Control-
Center-Software. V jednotce VIBROCONTROL 1500 je přítomen pouze 
trend 10x8 hodin, který je v zásadě tvořen jinak než všechny ostatní trendy. 
Proto mezi tímto trendem a ostatními trendy není možné nalézt žádnou 
souvislost. Tento trend představuje pouze 10 dočasně uložených posledních 
měřených hodnot z registru 30x8 hodin (viz obr. 23).  

Obsah všech registrů lze vyvolat v nezměněném tvaru pouze pomocí v 
softwaru Control-Center-Software. Zde se trendy aktuálně zobrazují jako 
trendy získané za dobu 30x16 minut, 30x8 hodin a 30x240 hodin. 

 

7.9 Trend stavu valivého ložiska a trend teploty 
Monitorovací jednotka také ukládá trend stavu valivého ložiska mimo 
průměrování hodnot Avg a také trend teploty.  

Činnost je stejná jako u měření trendu vibrací. Z nabídky zvolte následující 
zobrazení a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

 
Obr. 29: Trend stavu valivého ložiska a teploty 

 

Pro tyto hodnoty není možné provádět prognózu vývoje. 
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7.10 Frekvenční analýza 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 provádí frekvenční analýzu 
vibrací. Z nabídky zvolte následující zobrazení a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
Obr. 30: Nabídka - Frekvenční analýza 

 

Na displeji se zobrazí volba kanálu pro vyhodnocování. Požadovaný kanál 
zvolte pomocí tlačítek  a  a analýzu spusťte tlačítkem ENTER.  

 
Obr. 31: Volba kanálu 

 

Během průběhu frekvenční analýzy se na displeji zobrazí následující zpráva. 

 
Obr. 32: Průběh frekvenční analýzy  (Please wait -prosím čekejte) 

 

Výsledek zobrazuje 3 největší frekvenční složky efektivní (RMS) hodnoty 
rychlosti vibrací ve frekvenčním rozsahu od 10 do 1000 Hz (V:) a tři příslušné 
frekvence (F:). 

 
Obr. 33: Výsledek frekvenční analýz. 

 

Frekvenční analýza bude nadále prováděna kontinuálně v kroku cca 4 minut 
a určené nové naměřené hodnoty budou nepřetržitě zobrazovány. 
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7.11 Zobrazení historie po překročení LIM2 (postmort) 
Monitorovací jednotka umožňuje kontrolu uložených naměřených dat z obou 
snímačů v době 994 sekund před překročením limitní hodnoty LIM 2 a až 29 
sekund po tomto překročení.  

V nabídce zvolte následující zobrazení a potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 34: Nabídka Postmortem  

 

Na displeji se objeví zobrazení pro volbu kanálu, jehož naměřená data 
chcete kontrolovat. Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek  a  a 
potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 35: Volba kanálu 

 

Na displeji jsou na horním řádku zobrazeny naměřené hodnoty vibrací a na 
spodním řádku časový průběh. Hodnota času ‘0’ odpovídá času překročení 
limitní hodnoty LIM 2. Vlevo je zobrazena naměřená hodnota před 
překročením a vpravo naměřená hodnota po překročení limitní hodnoty. 
Pomocí tlačítek  a  se v historii událostí můžete posunovat dopředu a 
zpět. Vraťte se do nabídky pomocí tlačítka ESC. 

 
Obr. 36: Zobrazení dodatečné kontroly 

 

Poznámka: 

Po vypnutí monitorovací jednotky odpojením napájení budou všechna 
uložená data historie  vymazána! 
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7.12 Nastavení měřicích kanálů  
V této nabídce lze parametry monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 
upravovat odděleně pro kanál A a kanál B.  

V této nabídce se provádí nastavení pro obě limitní hodnoty, časových 
zpoždění odezvy relé, měřicích rozsahů, frekvencí vstupních filtrů a hodnot 
pro rozpoznání provozního stavu stroje pro měření stavu valivých ložisek a 
trendu. 

Následující zobrazení zvolte pomocí tlačítek  a  a potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
Obr. 37: Nabídka pro nastavení kanálů 

 

Na displeji se zobrazí volba kanálu pro úpravu. Požadovaný kanál zvolte 
pomocí tlačítek  a  a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 38: Volba kanálu 

 

Objeví se následující zobrazení. Je provedeno rozlišení mezi: 

MONITOR : Nastavení specifických parametrů měření 

SENS . : Nastavení specifických parametrů snímačů 

 

 

 
Obr. 39: Volba nastavení 
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7.12.1 Nastavení parametrů měření 
Pomocí tlačítek  a  zvolte MONITOR a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

Nyní je vyžadováno zadání hesla. Heslo pro nastavení specifických 
parametrů kanálu měření je 1500 a může být změněno hlavním heslem. 
Jednotlivé číslice hesla zadávejte jedno po druhém pomocí tlačítek  a  a 
každou číslici potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 40: Zadání hesla 

 

Po správném zadání hesla se objeví zobrazení limitních hodnot a příslušných  
zpoždění odezvy relé. Pomocí tlačítek  a  zvolte hodnotu, kterou chcete 
upravovat a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Pak lze zvolenou hodnotu 
upravovat pomocí tlačítek  a  a upravenou hodnotu potvrdit tlačítkem 
ENTER.  

Pomocí tlačítka ESC je možné se vždy vrátit, aniž by byly upraveny hodnoty. 
Hodnoty L1 v, L2 v jsou limitní hodnoty pro absolutní vibrace v mm/s  nebo 
in/s. T1 a T2 jsou časy odezev relé v sekundách, po aktivaci odpovídajícího 
alarmu v přístroji. 

Hodnoty L1BC, L2BC jsou limitní hodnoty stavu valivého ložiska a 
mohou být vypnuty. L1temp, L2temp jsou limitní hodnoty měření 
teploty. Tyto 4 limitní hodnoty lze zadat jako číselné hodnoty nebo je lze také 
vypnout [OFF]. Když zvolíte OFF (VYP) místo číselné hodnoty, neprovádí se 
žádné monitorování hodnot. 
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Pro překročení limitních hodnot L1BC, L2BC, L1temp a L2temp nejsou k 
dispozici žádná předem nastavitelná časová zpoždění odezvy relé. 
Signalizace těchto událostí se uskutečňuje okamžitě po překročení 
nastavených limitních hodnot. 

 

 

 
Obr. 41: Nastavení limitních hodnot 

 

Dalším procházením nabídky pomocí tlačítek  a  zobrazíte nastavení pro 
měřicí rozsah a frekvenci vstupního filtru. 

 
Obr. 42:  Nastavení měřicího rozsahu (Range) a frekvence zlomu horní 
 propusti (Hi-pass) 

 

Možné měřicí rozsahy:  

10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s (0,5; 1,0; 2; 2,5; 5,0; 10,0 in/s ) 

Kontrola správnosti, při změně rozsahu měření ve vztahu k předem 
nastaveným limitním hodnotám, se neprovádí. To znamená například, že je 
možné nastavit rozsah měření menší, než limitní hodnoty. Uživatel je 
výhradně zodpovědný za správnou konfiguraci. 

Možné frekvence zlomu horní propusti:  

Pro řádný provoz přístroje je povolena pouze spodní frekvence zlomu 10 Hz. 

 

Upozornění: 

Kvůli technické úpravě VC-1500 je nutné omezit frekvenční rozsah na 
10 Hz až 1 000 Hz. Tento rozsah odpovídá továrnímu nastavení při 
expedici a v zájmu bezpečného provozu jej nelze nastavit na jiné 
hodnoty. 
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Stejnosměrný proudový výstup 
Zvolený měřicí rozsah má vliv na nastavení limitních hodnot a také na 
proudový výstup 4 - 20 mA, kde 20 mA odpovídá hodnotě 100% zvoleného 
měřicího rozsahu.  

Kanál A a kanál B mají samostatné proudové výstupy 4-20mA. 

V případě poruchy OK klesne analogový výstup na příslušném kanále na 2 
mA. Analogový výstup se chová stejně, je-li překročen měřicí rozsah nebo 
když je zobrazena porucha "OVERFLOW" (přesycení). 

 

Rozpoznání klidu stroje  
Pomocí tlačítek  a  postupně zobrazte následující data.  

Machine On (stroj zapnutý) je limitní hodnota, od které jsou hodnoty 
trendu ukládány a je určován stav valivého ložiska BC. Za tímto účelem 
je uvažována současná naměřená hodnota vibrací. Hodnota Machine 
On (stroj zapnutý) se zadává jako procentní podíl zvoleného měřicího 
rozsahu. Pokud je aktuální naměřená hodnota nižší než nastavená limitní 
hodnota, do paměti trendů se neukládá žádná hodnota, protože monitorovací 
zařízení VIBROCONTROL 1500 předpokládá, že stroj je v klidu. Také se 
neprovádí žádné měření stavu valivého ložiska. 

Rozsah nastavení je od 1% do 50% zvoleného měřicího rozsahu. 

 

Multiplikátor mezních hodnot 
Během monitorování rozběhu nebo doběhu stroje je pomocí logických 
vstupů možné dočasně zvýšit hodnotu limitní hodnoty L2v koeficientem Trip 
mul (multiplikátor mezních hodnot). Rozsah nastavení pro koeficient Trip 
mul je od 1 do 20.  

Je-li je na vstup LOG IN 2 (svorka 19) přiváděna nízká úroveň napětí , limitní 
hodnota L2v pro kanál A se zvýší předem zvoleným koeficientem.  

Když je na vstup LOG IN 3 (svorka 20) přiváděna nízká úroveň napětí, limitní 
hodnota L2v pro kanál B se zvýší předem zvoleným koeficientem.  

 
Obr. 43:  Nastavení 1% pro rozpoznání provozního stavu stroje a zadání 
 hodnoty 1,5 jako koeficientu Trip mul (multiplikátor mezních hodnot) 
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Mazání dat trendu 
V případě nutnosti vymazání hodnot trendů stiskněte tlačítko ENTER v 
zobrazení dotazu RESET TRENDS ? (RESETOVAT TRENDY ?) a změňte 
No na Yes. Vymazání proběhne až po potvrzení provedených nových 
nastavení (viz níže). 

 
Obr. 44:  Dotaz na vymazání trendů RESET TRENDS ? (RESETOVAT 
 TRENDY ?) 

 

 

Vymazání referenční hodnoty stavu valivého ložiska 
Po výměně ložiska je nezbytné vymazat data určená pro staré ložisko a určit 
nová data. Proto je nutné provést resetování referenční hodnoty BC. 

 
Obr. 45: Dotaz na vymazání referenční hodnoty BC 

 

Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do hlavní nabídky. Pokud byly provedeny 
nějaké změny, zobrazí se dotaz, zda chcete upravené hodnoty uložit. 

Pomocí tlačítek  a  zvolte buď No nebo Yes a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
Obr. 46: Potvrzení pro SAVE SETTINGS? (ULOŽIT NASTAVENÍ?) 
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Nastavení parametrů snímačů 
Zde se provádí nastavení citlivosti pro oba snímače. Zadání dat specifických 
parametrů snímačů se provádí nezávisle pro každý kanál. Do zobrazení 
SELECT SETUP (VOLBA NASTAVENÍ) přejdete přes zobrazení "Channel 
setup" (nastavení kanálu) a "Select channel" (volba kanálu). Zvolte 
požadovaný kanál A nebo B a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 

V nabídce nastavení pomocí tlačítek  a  zvolte SENS (SNÍMAČE) a 
volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 47: Volba nastavení 

 

Pak se zobrazí výzva pro zadání hesla. Heslo pro nastavení specifických 
parametrů snímačů je 1500. Číslice hesla zadávejte jedno po druhém 
pomocí tlačítek  a  a každou číslici potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 48: Zadání hesla 

 

Po zadání správného hesla se objeví zobrazení pro nastavení citlivosti 
snímačů. Pomocí tlačítek  a  zvolte mezi 100 mV/g nebo OFF (VYP) a 
volbu potvrďte tlačítkem ENTER.  

Tlačítkem ESC je možné ukončit nabídku bez provedení změn v nastavení. 

V případě volby 100 mV/g, monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 
předpokládá, že připojený snímač má citlivost 100 mV/g. Pro zohlednění jiné 
citlivosti lze jednotku nastavit pomocí Trim (dolaďovacího) koeficientu na 
skutečnou citlivost použitého snímače. Kalibrace monitorovací jednotky 
VIBROCONTROL 1500 na snímač, který bude použitý, se pak provádí 
pomocí Trim (dolaďovacího) koeficientu, který může být nastaven v rozsahu 
0,50 až 1,99.  
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Hodnota Trim se počítá podle následujícího vzorce: 

 
Sensnominal jmenovitá citlivost 100 mV/g 

Sensreal skutečná citlovost  xxx mV/g snímače  

Jestliže citlivost nastavíte na OFF (VYP), kanál je vypnutý a v tomto kanálu 
se neuskutečňuje žádné měření.  

 

Poznámka:  

Pokud není připojen žádný snímač a citlivost není nastavena na OFF 
(VYP), monitorovací jednotkaí bude signalizovat poruchu. 

 

 

 
Obr. 49: Nastavení citlivosti snímačů 

 

Po stisknutí tlačítka ESC pro přechod do hlavní nabídky se zobrazí dotaz, 
zda chcete uložit změněné hodnoty, pokud byly nějaké změny provedeny. 

Pomocí tlačítek  a  zvolte buď No nebo Yes a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
Obr. 50:  Dotaz na uložení nových nastavení pro každý měřicí kanál SAVE 
 SETTINGS? (ULOŽIT NASTAVENÍ?) 

Trim = Sens nominal /Sens real 
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7.13 Základní nastavení monitorovací jednotky 
Zde provedená nastavení ovlivní celou monitorovací jednotku, tj. kanál A i 
kanál B.  

V nabídce zvolte následující zobrazení Device setup (nastavení monitorovací 
jednotky) a stiskněte tlačítko ENTER. 

 
Obr. 51: Nabídka - základní nastavení 

 

Pomocí tlačítek  a  zvolte hodnotu, kterou chcete změnit a potvrďte 
tlačítkem ENTER. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek  a . Nová 
nastavení potvrďte tlačítkem ENTER. Pomocí tlačítka ESC se můžete vrátit 
do nabídky bez potvrzení změn. 

 

Nastavení sběrnice CAN 

 
Obr. 52: Nastavení přenosové rychlosti (CAN spd) a adresy sběrnice CAN 
 (Device ID) 

 

V této nabídce lze zadat také individuální adresu (Device ID) pro každé 
monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500. Tato adresa může být pro 
každé připojení na sběrnici CAN (tj. pro každou jednotku VIBROCONTROL 
1500) použita pouze jednou. 
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Volba jednotek 
Pomocí tlačítek  a  můžete měnit jednotky (Units) z metrických 
(mm/s, °C) na anglosaské (in/s, °F). 

 
Obr. 53: Změna jednotek 

 

Použití funkce automatického nastavení referenční hodnoty 
Pomocí tlačítek  a  může být změněna funkce z automatického 
nastavení referenční hodnoty AutoRef = <auto> na manuální AutoRef = 
<non-auto>. 

 
Obr. 54: Aktivování funkce automatického nastavení referenční hodnoty) 

 

 
Obr. 55: Vypnutí funkce automatického nastavení referenční hodnoty 

 

 
Obr. 56: Změna hesla Password change? (změnit heslo?) 

 

Nyní zadejte hlavní heslo 7327 a potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
Obr. 57: Zadání hlavního hesla 
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Nyní se zobrazí dotaz, zda se chcete vrátit k původnímu heslu "Reset 
password?" (resetovat heslo?), tj. k původní hodnotě (1500). Jestliže pomocí 
tlačítka  zvolíte "Yes", bude znovu aktivováno původní heslo "1500". 
Jestliže pomocí tlačítka  zvolíte "No", můžete zadat nové heslo (kromě 
"0000"). 

 
Obr. 58: Horní obrázek uvádí dotaz pro návrat hesla k původní hodnotě 
 "1500"; spodní obrázek uvádí zobrazení pro zadání nového  
 hesla 

 

Po zadání nového hesla ukončete zadávací okno stisknutím ESC. Zobrazí se 
dotaz, zda chcete nové heslo uložit. 

Pomocí tlačítek  a   zvolte buď "NO" nebo "YES" a volbu potvrďte 
tlačítkem ENTER. Jestliže zvolíte YES, nové heslo nahradí výchozí heslo 
"1500" jednotky  VIBROCONTROL 1500.  

 
Obr. 59:  Potvrzení uložení nového hesla SAVE SETTINGS? (ULOŽIT 
 NASTAVENÍ?) 
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8 Poruchové zprávy 
 

#1 Vnitřní porucha ve vstupním zesilovači kanálu A. 

#2 Vnitřní porucha ve vstupním zesilovači kanálu B. 

#3 Nepřiřazena žádná porucha 

#4 Nepřiřazena žádná porucha 

#5 Nepřiřazena žádná porucha 

#6 Nepřiřazena žádná porucha 

#7 Vnitřní porucha - napájecí napětí analogové části mimo rozsah. 

#8 Přehřátí monitorovacího zařízení; teplota uvnitř monitorovací 
jednotky je vyšší než 90°C. 

#9 Vnitřní porucha; test paměti FLASH nevyhovující. 

#10 Porucha v obou kanálech snímačů; zkušební napětí mimo 
specifikovaný rozsah v obou kanálech. 
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9 Funkční zkoušky a interní diagnostika 
Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 má následující 
interní diagnostiku: 

• Časovací jednotka  

Počítadlo časovací jednotky je resetováno každých 200 ms 
přerušovacím programem, který počítá efektivní (RMS) hodnotu 
rychlosti vibrací. Pokud není časovací jednotka resetována (v důsledku 
poruchy), počítadlo časovací jednotky překročí limit a následuje 
RESETOVÁNÍ monitorovací jednotky. 

• Test paměti RAM  

Test paměti RAM je prováděn v době přerušení při 15 kHz (přibl. 66 µs). 
Paměťová buňka je kontrolována při každém přerušení. Jestliže se 
vyskytne porucha, aktivuje se příznak poruchy paměti RAM/FLASH. 

• Test paměti FLASH  

Během provozu stroje je programová paměť testována každou hodinu. 
V případě poruchy se aktivuje příznak poruchy paměti RAM/FLASH. 

 

Příznak poruchy paměti RAM/FLASH je testován každou hodinu podle testu 
programové paměti (FLASH). 
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10 Příslušenství 
10.1 Napájecí zdroj AC-4111 

 
Output = Výstup 
Input = Vstup 

Obr. 60: Napájecí zdroj AC-4111 

 

Napájecí zdroj AC-4111 je zdroj 230 V stř. / 24 V ss s vystupním výkonem 10 
W. Tento zdroj může zajišťovat napájení pro jednu monitorovací jednotku 
VIBROCONTROL 1500 a je určeno pro montáž na DIN lištu. 

Pozor! 

Při připojení na 230 V je bezpodmínečně nutné dbát na správnou 
polaritu (L a N). Chybné pólování vede k závadě na přístroji. 
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Popis AC-4111: 
Vstup 
Vstupní napětí 100 V stř. – 240 V stř. 
Frekvence 47-63 Hz 
Odběr proudu 300 mA 

Výstup 
Jmenovité výstupní napětí 24 V ss 
Výstupní výkon 10 W 

Všeobecně 
Teplotní rozsah Skladování: -25 až +85°C,  

Provoz: -25 až +71°C 
Skříňka Plastová 
MAX. potřebný volný prostor 25 mm na všech stranách 
Rozměry V x Š x H (mm) 91 x 18 x 55,6 
Hmotnost 60 g 
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10.2  Napájecí zdroj AC-4601 

 
Obr. 61: Napájecí zdroj AC-4601 

 

Napájecí zdroj AC-4601 je zdroj 230 V stř. / 24 V ss s vystupním výkonem 
600 W. Tento zdroj může napájet až pro 8 monitorovacích jednotek 
VIBROCONTROL 1500 a je určený pro montáž na DIN lištu.  

Pozor! 

Při připojení na 230 V je bezpodmínečně nutné dbát na správnou 
polaritu (L a N).   

 

 

Popis AC-4601: 
 

Vstup 
Vstupní napětí 100 V stř. – 240 V stř. 
Frekvence 45 - 65 Hz 
Odběr proudu Přibl. 0,86 A (při 120 V stř. 

(jmenovitá zátěž)) 
přibl. 0,47 A (při 230 V stř. 
(jmenovitá zátěž)) 

Výstup 
Jmenovité výstupní napětí 24 V ss 
Výstupní proud 2,5 A (-25 … +60 °C) 

Všeobecně 
Teplota Skladování: -25 až +85°C,  

Provoz: -25 až +60°C 
Skříňka Plast/plech 
Minimální potřebný volný 
prostor 

25 mm na všech stranách 

Rozměry V x Š x H (mm) 130 x 55 x 125 
Hmotnost 850 g 
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10.3 USB/CAN převodník AC-4201 
Převodník umožňuje připojit až 40 jednotek 

 

 
Obr. 62: Příklad použití AC-4201 
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11 Uživatelský dialog - přehled 
 

 
Obr. 63: Struktura nabídkově řízeného uživatelského dialogu 
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První sloupec: 
Main screen = Hlavní zobrazení 
Bearing Condition = Stav ložiska 
Vibration trend = Trend vibrací 
Bearing cond. trend = Trend stavu ložiska 
Temperature trend = Trend teploty 
Frequency analysis = Frekvenční analýza 
Postmortem data = Data historie 
Channel setup = Nastavení kanálů 
Device setup = Nastavení monitorovacího zařízení 
 
Druhý sloupec: 
Bargraph channel A = Sloupcový graf - kanál A 
Channel select = Volba kanálu 
CAN bus setup = Nastavení sběrnice CAN 
Units setup = Nastavení jednotek 
Password change = Změna hesla 
AutoRef setup = Installation AutoRef 
Save settings? = Uložit nastavení? 
 
Třetí sloupec: 
Bargraph channel B = Sloupcový graf - kanál B 
Analysis results = Výsledky analýzy 
Trend display = Zobrazení trendů 
Analysis result = Výsledek analýzy 
Measured data = Naměřená data 
Setup type = Nastavení typu 
Password = Heslo 
Reset password? = Resetovat heslo? 
New password = Nové heslo 
 
Čtvrtý sloupec: 
Temperature = Teplota 
Spectrum = Spektrum 
Prediction to reach L2 = Prognóza doby překročení L2 
Password = Heslo 
Reset trends = Resetovat trendy 
Reset BC ref. = Resetovat ref. BC 
 
Pátý sloupec: 
Limits = Limitní hodnoty 
Sensitivity setup = Nastavení citlivosti 
Limits setup = Nastavení limitních hodnot 
Range, filter = Rozsah, filtr 
Machine on setup = Nastavení detekce  zapnutého stroje 
Trip multiply = Multiplikátor mezních hodnott 
BC limits setup = Nastavení limitních hodnot BC 
TEMP limits setup = Nastavení limitních hodnot teploty 
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12 Údržba 
12.1 Kalibrace 

Doporučujeme provádět kalibraci monitorovací jednotky VIBROCONTROL 
1500 každých 5 let. Tím se zajistí kontrola správné funkce systému a 
zachování osvědčení podle normy jakosti. 

 

 

12.2 Čištění 
Přístroj lze v beznapěťovém stavu čistit zevně pomocí mírně navlhčeného 
hadříku. 

 

Do přístroje nesmí proniknout vlhkost, jako je voda nebo jiné kapaliny! 

 
 
 
 
 

13 Likvidace 
Přístroj musí být zlikvidován prostřednictvím místní, k této činnosti 
oprávněné, organizace.  

 

 

Je nutno zohlednit přiložené bezpečnostní pokyny! 
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14 CE - prohlášení o shodě 
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1 Bezpečnostní pokyny


Tento návod k obsluze obsahuje informace a doporučení, které musí být dodržovány během instalace a provozu monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500.


Před instalací a uvedením monitoru VIBROCONTROL 1500 do provozu si pozorně prostudujte tento návod k obsluze!


Před instalací a uvedením do provozu si prostudujte všeobecná doporučení týkající se bezpečnosti a uzemnění!


Doporučení týkající se bezpečnosti a uzemnění jsou dodána samostatně s tímto návodem k obsluze!


Použití přístroje

Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je určena výhradně pro měření, zobrazení a monitorování absolutních vibrací strojů, stavu valivých ložisek a teploty v aplikacích ochrany a prediktivní údržby strojů. Provoz je povolen pouze do nadmořské výšky 2000 m n. m!

Jakékoliv jiné použití mimo výše uvedené je považováno za neoprávněné.


Spolehlivost


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je zařízení, které je v provozu spolehlivé a odpovídá nejmodernější technologii. Každý přístroj opouští náš závod v bezporuchovém a bezpečném stavu.


Všichni pracovníci provádějící instalaci nebo provozující monitor VIBROCONTROL 1500 si musí před instalací a provozováním prostudovat tento návod k obsluze a porozumět mu a to především bezpečnostním pokynům.


V případě neodpovídajícího provozování nebo nedodržení návodu k obsluze není poskytována záruka na provozní spolehlivost.


Upozornění:

Návod k obsluze obsahuje upozornění na možná rizika a nebezpečí během instalace a spouštění. Tato upozornění jsou uváděna následujícími termíny:


Varování


Varování upozorňuje na skutečnost, že v případě nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k hmotné škodě nebo zranění osob.




Uvedení do provozu

Uvedení do provozu může být prováděno pouze oprávněnými a zaškolenými technickými pracovníky. Nezbytné oprávnění je poskytováno výhradně společností Brüel & Kjær Vibro.


Pozor!


Je nutno zohlednit přiložené bezpečnostní pokyny pro instalaci, uvedení do provozu a likvidaci!



2 Systémový přehled


VIBROCONTROL 1500 je dvoukanálová, mikroprocesorem řízená monitorovací a diagnostická jednotka. Pro měření vibrací využívá snímače zrychlení napájené konstantním proudem (CCS).


Kromě měření absolutních vibrací ve frekvenčních rozsazích od 10 Hz do 1000 Hz je také sledována hodnota stavu valivých ložisek .


Vedle snímačů vibrací mohou být pro měření a monitorování teploty použity také snímače teploty PT 100.


Pro provoz monitorovací jednotky je nezbytné napájení 20 až 32 V ss. Příkon zařízení je přibl. 6 W.

2.1 Signalizační a ovládací prvky


Čelní pohled




Obr. 1: Čelní pohled na monitorovací jednotku VIBROCONTROL 1500


		Tlačítka a signalizace



		(, (

		Tlačítka pro přepínání do jednotlivých zobrazení, provádění volby v nabídkách a zadávání hodnot



		ESC

		Tlačítko pro návrat do předchozího zobrazení



		ENTER MENU

		Tlačítko pro potvrzení zadání a zobrazení nabídek



		OK

		Zelená LED kontrolka pro signalizaci stavu OK (v pořádku)



		L1

		Žlutá LED kontrolka pro signalizaci stavu L1



		L2

		Červená LED kontrolka pro signalizaci stavu L2





Standardní jednotka obsahuje:


· Dvě relé s beznapěťovými přepínacími kontakty pro signalizaci překročení nastavených limitních hodnot. 

· Jedno OK relé s beznapěťovými přepínacími kontakty pro kontrolu napájení přístroje, funkcí mikroprocesorového systému a připojených snímačů.


· Dva analogové výstupy  úměrné  měřeným vibracím.


· Rozhraní sběrnice CAN pro přenos dat mezi monitorovací jednotkou VIBROCONTROL 1500 a připojeným počítačem.


Veškerá nastavení jsou prováděna přímo na monitorovací jednotce zadáním nebo zvolením hodnot parametrů. Nastavení je také možné provádět pomocí softwaru Control-Center-Software. 

Připojení napájecího zdroje, snímačů měření, analogových a kontaktních výstupů a také rozhraní sběrnice CAN se provádí pomocí zásuvných svorek.


2.2 Možnosti  měření a monitorování


2.2.1 Měřené hodnoty


V souladu se státními a mezinárodními předpisy pro vyhodnocování vibrací strojů se pro měření (zobrazování a monitorování) používá efektivní hodnota (RMS) rychlosti vibrací.


		Měřená  hodnota

		Zkratka

		Jednotka



		Rychlost vibrací (RMS)

		v

		mm/s     in/s





Přístroj umožňuje též  zobrazování a monitorování hodnoty stavu valivého ložiska:

		Stav valivého ložiska

		Hodnota BC

		BC 
bez rozměru







Při připojení snímačů PT 100 je možno měřit a monitorovat i teplotu:


		Teplota

		T

		°C     °F





Meze měřicího rozsahu


V závislosti na aplikaci lze měřicí rozsah v širokých mezích přizpůsobit stroji nebo monitorovanému zařízení.

Níže v tabulce jsou uvedeny meze měřicího rozsahu (min. a max.) v závislosti na měřené  hodnotě = efektivní hodnotě (RMS) rychlosti vibrací.


Snímač:



Snímač zrychlení vibrací
Měřená hodnota:

Efektivní hodnota rychlosti (RMS)


		Měřená hodnota

		Rozsah měření

		Jednotka



		

		Min

		Max

		



		Rychlost vibrací

		0 ... 10
0 ... 0,5

		0 ... 200
0 ...  10

		mm/s
in/s





Pro zvolený měřicí rozsah jsou na analogových výstupech signály 4 až 20 mA pro každý snímač, které jsou úměrné měřené hodnotě vibrací.

2.2.2 Kmitočtové filtry

		Měřená hodnota

		Šířka pásma 



		Rychlost vibrací

		 10 Hz ... 1000 Hz



		Stav valivého ložiska

		500 ...  5000 Hz  (DFT)





2.2.3 Detekce signálu

VIBROCONTROL 1500 je vybaven detektorem efektivní hodnoty signálu.

Výpočet efektivní hodnoty (RMS) rychlosti vibrací se provádí z integrovaného signálu zrychlení vibrací, neboť monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 pracuje s akcelerometry. (Jejich výstupní napětí je úměrné velikosti zrychlení signálu vibrací v čase.)

Všeobecně


Nezávisle nastavitelné limitní hodnoty jsou přiřazeny každému měřicímu kanálu pro vibrace, stav valivého ložiska a teplotu. Nastavení příslušných limitních hodnot se provádí v  jednotkách měřené veličiny.


Pro signalizaci překročení nastavení limitů alarmů jsou dostupné dvě hodnoty, které jsou nastavitelné v celém měřicím rozsahu. Překročení limitní hodnoty je zobrazeno na monitoru VIBROCONTROL 1500 pomocí LED kontrolek a eventuálně přepnutím přiřazených relé.

Aby se zabránilo falešným alarmům způsobeným, velmi krátkým překročením limitní hodnoty vibrací, lze aktivovat časové zpoždění odezvy relé, samostatně pro každou limitní hodnotu.

Zadání časového zpoždění odezvy relé je vždy realizováno v jednotkách sekund. Jestliže měřená hodnota překračující přiřazenou limitní hodnotu trvá déle než zadané časové zpoždění odezvy, je aktivována zpráva příslušné události a relé přepne.

Jestliže aktuální měřená hodnota poklesne během časového zpoždění odezvy pod limitní hodnotu, je zpráva události "limit value violated" (limitní hodnota překročena) deaktivována a časové zpoždění odezvy se začne znovu odpočítávat při výskytu nového překročení limitní hodnoty.


2.3 Funkce relé


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je vybavena celkem třemi relé.


Stav těchto relé je signalizován na předním panelu LED kontrokami, které jsou stejně jako relé sdílena oběma kanály.

Poznámka:


Spojte svorky jen na krátkou dobu.

Varování


Na kontaktech relé se může kdykoliv vyskytovat nebezpečné napětí!




Relé LIM 1

Jestliže aktuální měřená hodnota překračuje nastavenou limitní efektivní hodnotu (RMS) rychlosti vibrací L1v déle než je doba nastaveného časového zpoždění odezvy T1, relé LIM1 je aktivováno (zapnuto). 


To samé platí - nicméně bez uvažování časového zpoždění odezvy - během překročení limitní hodnoty stavu ložiska L1BC a překročení limitní hodnoty teploty L1temp (snímač vibrací se snímačem PT 100 nebo s instalací samostatného snímače teploty PT 100).


Relé LIM 1 není samodržné a je okamžitě deaktivováno (vypnuto), pokud přestanou být všechny limitní hodnoty L1v, L1BC nebo L1temp překročeny.


Relé LIM 2

Jestliže aktuální měřená hodnota překračuje nastavenou limitní efektivní hodnotu (RMS) rychlosti vibrací L2v déle než je doba nastaveného časového zpoždění odezvy T2, relé LIM2 je aktivováno (zapnuto).

To samé platí - nicméně bez uvažování časového zpoždění odezvy - během překročení limitní hodnoty stavu ložiska L2BC a překročení limitní hodnoty teploty L2temp (snímač vibrací se snímačem PT 100 nebo s instalací samostatného snímače teploty PT 100).


Relé LIM 2 je samodržné. Pro resetování tohoto stavu musí být provedeno resetování tohoto relé nebo resetování monitorovacího zařízení.


OK relé (relé bezporuchového stavu)


Kontrola napájení, funkcí mikroprocesorového systému a připojených snímačů je realizována funkcí OK-monitoring (monitorování bezporuchového stavu). Existující porucha je signalizována pomocí LED kontrolky; výstup tohoto signálu je realizován pomocí beznapěťových přepínacích kontaktů  relé OK.

V případě bezporuchového provozu tato zelená LED kontrolka na předním panelu monitorovacího zařízení svítí trvale (signalizuje provozní připravenost) a OK relé je aktivováno  (klidové zapojení).


V případě poruchy LED kontrolka zhasne a OK relé je deaktivováno.


Toto OK relé je aktivní během bezporuchového provozu (je zapnuto a svorky 33 a 34 jsou spojeny). Když se vyskytne porucha, tyto kontakty relé se rozpojí. Toto relé je samodržné. Pro opětnou aktivaci je nutné resetovat toto relé nebo monitorovací zařízení.


Resetování monitorovacího zařízení


Současné stisknutí tlačítka ( a ENTER/MENU na dobu minimálně 3 sekund má za následek resetování a nový start monitorovací jednotky.


Resetování samodržného relé


Resetování aktivního (zapnutého) stavu samodržných relé OK a LIM2 je možné provést na vstupu RESET spojením svorek 25 (RST REL2) a 26 (GND). Toto resetování také současně vymaže všechny poruchové zprávy.

Poznámka:


Spojte svorky jen na krátkou dobu.

Technická data


		Napájení

		20 až 32 V ss



		Příkon

		6 W + 0,25 W



		Třída krytí

		IP 20



		Skříňka

		Kovová



		Rozměry skříňky

		Přibl. 90 x 115 x 75 mm (Š x V x H)



		Hmotnost

		700 g



		Vstupní odpor

		100 k 

W


 + 10%



		Typ monitorovací jednotky

		Dvoukanálový, přepínatelný na jednokanálovou verzi



		Měřená veličina

		Rychlost vibrací mm/s nebo in/s



		Rozsahy měření

		10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s nebo 0,5; 1; 2; 2,5; 5; 10 in/s



		Detekce signálu

		Efektivní hodnota (RMS) 



		Frekvenční rozsahy

		10 Hz až 1kHz



		Strmost filtru

		Podle ISO 2373
60 dB/dek  s horní propustí 10 Hz
40 dB/dek  s dolní propustí 1 kHz



		Limitní hodnoty

		Nastavitelné v nabídce



		Výstražný (Alert) alarm

		LIM 1 (libovolný ve zvoleném měřicím rozsahu)



		Havrijní  (Danger) alarm

		LIM 2 (libovolný ve zvoleném měřicím rozsahu)



		Kabelová připojení:

		



		Spodní svorkovnice

		Dělené svorkovnice se svorkami připojenými do zásuvek, max. 2.5


mm²



		Horní svorkovnice

		Dělené svorkovnice se svorkami  připojenými do zásuvek,


0.14 mm² – 1.5 mm².



		Napájecí zdroj a

rozdělovací svorkovnice

		1 mm2 – 2,5 mm2



		Kabelové průchodky ochranné skříňky AC-211x

		M12: 3.0 mm2 – 6.5 mm2

M16: 5.0 mm2 – 10.0 mm2





		Snímač:

		



		Napájení snímače

		5mA + 5%



		Citlivost

		100 mV/g a OFF (VYP) volitelné v nabídce. 
Když zvolíte OFF v kanálu B, monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 pracuje jako jednokanálová a chybějící snímač není pak interpretován jako porucha!



		Korekční hodnota citlivosti

		Multiplikační koeficient = 0,5 až 1,99; hodnota nastavitelná v nabídce. Pro snímače zrychlení (typ CCS), jejichž citlivost se odchyluje od standardního koeficientu 100 mV/g.



		Analogový výstup

		4…20 mA, pro efektivní hodnotu (RMS) rychlosti vibrací kanálu A a kanálu B; úměrný nastavenému měřicímu rozsahu. Max. zátěž na analogovém výstupu < 500

W


.





		Výstupy limitních hodnot:

		Beznapěťové kontakty



		Výstražný (Alert) alarm

		Beznapěťové kontakty relé LIM1 


Signalizace: žlutá LED kontrolka



		Havarijní (Danger) alarm

		Beznapěťové kontakty relé LIM2 


Signalizace: červená LED kontrolka



		Zatížení kontaktů:

		5A/24 V ss, Při překročení mezní hodnoty kanálu A nebo B se aktivují příslušná relé LIM 1, LIM 2. 



		OK monitoring (monitorování bezporuchového stavu)

		Funkční test monitorovací jednotky a připojených snímačů



		Rozsah OK monitoring

		6V + 0,5V ...18V + 0,5 V



		Signalizace

		Zelená LED kontrolka, monitorovací jednotka OK (v pořádku) a provozně připravena





		Přídržná funkce relé:



		OK

		= samodržné



		LIM 2

		= samodržné

Při překročení limitní hodnoty je relé LIM 2 aktivováno a zůstává v tomto stavu, dokud není provedeno resetování.



		LIM 1

		= není samodržné
Jestliže měřená hodnota poklesne pod nastavenou limitní hodnotu, relé LIM 1 aktivované překročením limitní hodnoty je znovu deaktivováno. 



		Monitorování limitní hodnoty

		Možné pro rychlost vibrací, stav ložiska a teplotu



		Časové zpoždění odezvy relé

		0 až 10 sekund; nastavitelné v nabídce





		Analýza:

		



		Analýza DFT vibrací ložiska

		Frekvenční rozsah: 10 ...1000 Hz
Vzorkovací frekvence: 2500 Hz
Počet vzorků: 800
Počet čar: 320 


Rozlišení: 3,125 Hz 
Doba měření a výpočtu: přibl. 1,5 minuty



		Analýza DFT stavu ložiska

		Frekvenční rozsah: 500 ... 5000 Hz
Vzorkovací frekvence: 15 000 Hz
Počet vzorků: 800
Počet čar: 240 
Rozlišení: 18,75 Hz 
Doba měření a výpočtu: přibl. 5  sekund

Na horním zobrazovacím řádku jsou uvedeny tři nejvyšší aktuální hodnoty rychlosti vibrací v mm/s nebo hodnoty BC (stavu ložiska). Na spodním zobrazovacím řádku jsou uvedeny příslušné frekvence patřící těmto třem hodnotám.



		Hodnota stavu ložiska

		Relativní hodnota BC (stav ložiska) je počítána z hodnoty efektivní hodnoty zrychlení ve frekvenčním pásmu 500 Hz až 5 kHz



		Měření trendu s možností prognózy

		V časovém intervalu 10x8 hodin, 10x24 hodin nebo 10x30 dní bude získán statistický odhad zbývající doby do limitní hodnoty LIM 2. Prognóza je pouze informativní a její přesnost není garantována.



		Pohavarijní historie

(postmort)

		Kontrola měřených vibrací ložiska v době 994 sekund před a 29 sekund po překročení limitní hodnoty LIM 2.



		

		





		Stejnosměrná hodnota logických vstupů:



		Logický vstup, nízký

		VILmin = 0,0V 
VILmax = 1,6V



		Logický vstup, vysoký

		VIHmi n = 2,5V
VIHmax = 24,0V



		Maximální proudový zdroj

		Ismax = 3mA



		Max. proudové zatížení pro napájení +24V ss pro logické vstupy

		40 mA



		Sběrnice CAN

		připojeno může být max. 40 přístrojů





		Resetování:

		



		Resetování na monitorovacím zařízení

		Současné stisknutí tlačítek ( a MENU na dobu minimálně 3 sekund má za následek resetování monitorovacího zařízení.



		Externí resetování

		Resetování relé je možné spojením svorek 25 a 26 nebo pomocí softwaru Control Center Software 



		Přesnost:

		



		Měření vibrací ložiska

		při 80 Hz: ±2% ± digit
v rozsazích propusti 
10… 1000 Hz: ±10% ± digit
při frekvencích zlomu:
+10%  -20% ± digit



		Frekvenční charakteristika

		Podle ISO 2373
Strmost přenosu 60 dB/dek. s propustí 10Hz 

Strmost přenosu 40 dB/dek. s propustí 1kHz



		Měření BC valivého ložiska

		+10%  -20% měřené hodnoty



		Teplota:

		± 2°C v rozsahu 10°C až 120°C pomocí snímače AS-062/T1



		Analogové výstupy

		±1% zobrazené hodnoty
±5% při výstupním proudu 2 mA





		Analýza DFT vibrací ložiska:



		Zobrazení frekvence v rozsahu 10 ... 1000 Hz

		± 2 Hz1







		Zobrazení amplitudy ve zvoleném frekvenčním rozsahu

		+5% ... -20% měřené hodnoty



		Celkový šum analýzy DFT vibrací 

		+5% měřené hodnoty + 4 digits… pro horní propust 10Hz 





		Analýza DFT stavu valivého ložiska:



		Zobrazení frekvence v rozsahu 500 ... 5000 Hz

		± 18,75 Hz



		Zobrazení amplitudy v rozsahu 500 ... 5000 Hz

		+10% ... -20% měřené hodnoty



		Šum analýzy DFT stavu ložiska BC

		+10% měřené hodnoty +4 digits … pro všechny horní propusti



		Přeslech kanálu analýzy DFT stavu ložiska BC

		-40dB



		Přípustné okolní podmínky



		Rozsah skladovacích teplot

		-20 °C ... +70 °C



		Rozsah provozní teploty bez ochranné skříňky 
AC-211x

		0 °C ... +55 °C



		Rozsah provozní teploty v ochranné skříňce 
AC-211x s 1 x VIBROCONTROL 1500

		0 °C … +45 °C



		Rozsah provozní teploty v ochranné skříňce 
AC-211x s 2 x VIBROCONTROL 1500

		0 °C … +40 °C



		Vlhkost

		max. 95% nekondenzující



		Snímače vibrací a stavu valivých ložisek:



		Typ

		Snímače zrychlení s napájením  konstantním proudem (typ CCS),
citlivost 100 mV/g



		Typ snímače teploty

		PT 100, 3vodičový


nebo PT 100 zabudovaný ve snímači zrychlení



		Max. délka kabelu mezi VIBROCONTROL 1500 a snímačem AS-062/T1

		300 m



		Pouze pro monitorování vibrací pouzdra

		600 m



		Shoda s normami:



		

		EN 61326-1: 2006-10
Pro průmyslové použití podle EN55011, třídy A



		Reg. číslo WEEE DE 

Kategorie výrobku / Oblast použití

		69572330 
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3 Instalace


3.1 Podmínky pro instalaci monitorovací jednotky 
VIBROCONTROL 1500:


· Instalace nesmí být prováděna s připojeným napájením!


· Instalace a připojení musí být provedeno pouze technicky kvalifikovanými pracovníky.


· Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je připravena pro instalaci na lištu DIN. 


· Nad a pod monitorovací jednotkou musí být ponechán volný prostor minimálně 5 cm, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.


· V závislosti na okolní teplotě a zatížení monitorovací jednotky je skříňka schopna vydržet vyšší teploty!


· V důsledku uspořádání přípojek existuje nebezpečí připojení konektorů do nesprávných zásuvek; v případě nesprávného připojení by mohla být monitorovací jednotka zničena.


· Doporučený postup instalace:


· Nainstalujte monitorovací jednotku na lištu DIN


· Připojte snímače


· Připojte relé a proudové výstupy


· Připojte sběrnici CAN, pokud se používá


· Připojte napájení


· Napájení napětím pro napájecí obvod smí probíhat pouze přes odpojovací zařízení (spínač nebo výkonový spínač). Vypínač nebo jistič použitý jako vypínací zařízení musí splňovat požadavky IEC 60947-1 a IEC 60947-3 a musí být vhodný pro konkrétní použití.

Poznámka:


VIBROCONTROL 1500 nesmí být instalován v místech s trvalými vibracemi. V opačném případu je třeba instalovat monitor pomoví vibroizolačních podložek.

3.1.1 Pokyny k montáži VC-1500 na DIN lištu

Pokud se nástroj VC-1500 přepravuje předmontovaný na DIN liště v krytu či skříňi, je nezbytné přidat po dobu přepravy vhodný zabezpečovací mechanismus. 


Ten nedovolí, aby se držák DIN lišty v důsledku nárazů během přepravy zlomil a aby přístroj z DIN lišty spadl. To by mohlo vést k poškození přístroje VC-1500 či jiných předmětů nebo k úrazům.


Upozornění: 


VC-1500 se montuje pomocí zavěšení a zacvaknutí na standardní DIN lištu. 


1. Demontáž se provádí zatažením za přidržovací třmen držáku nosné lišty. 


2. K tomu, aby byl přístroj bezpečně namontován a nemohl spadnout z DIN lišty, je nutno dbát na to, aby byl přidržovací třmen pevně zacvaknutý. 


3. Přidržovací třmen se pomocí tažné pružiny přitiskne proti DIN liště a může být při nepozorně prováděné montáži sevřen na kovové liště a nezacvakne tak dostatečně hluboko do lišty. 


4. Proto doporučujeme navíc k síle tažné pružiny vtlačit přidržovací třmen do DIN lišty ještě šroubovákem a ručně zkontrolovat pevné usazení přístroje.

Montáž v ochranné skříňce AC-211c

Ochranná skříňka AC-211x zajišťuje mechanickou ochranu a také ochranu proti povětrnostním vlivům. V ochranné skříňce mohou být nainstalovány až dvě monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 a napájecí zdroje AC-4111. 


Poznámka:

Vliv omezené cirkulace vzduchu snižuje přípustný rozsah provozní teploty:


1 x VIBROCONTROL 1500 + 1 x AC-4111: 0 °C …+45 °C


2 x VIBROCONTROL 1500 + 2 x AC-4111: 0 °C … +40 °C


Neinstalujte žádné další komponenty do ochranné skříňky!

Poznámka:


Jednotka VIBROCONTROL 1500  a napájecí zdroj AC-4111 jsou už zapojeny. Před instalací nebo připojením dalších částí sejměte  jednotku VIBROCONTROL 1500 z lišty DIN. 


· Odpojte všechny zástrčky Phoenix v spodní svorkovnici.


· Zatáhněte tu černou páčku pod relé LIM 1 a sejměte jednotku VIBROCONTROL 1500 z lišty DIN.


· Odpojte všechny zástrčky Phoenix v horní svorkovnici.

· Připojte nové kabely a pečlivě upevněte stínění na kabelové průchodky.

Montáž jednotky VIBROCONTROL 1500 do ochranné skříňky.


· Připojte všechny horní zástrčky Phoenix na jednotku VIBROCONTROL 1500.


· Namontujte jednotku VIBROCONTROL 1500 na lištu DIN.


· Připevněte všechny spodní zástrčky Phoenix na jednotku VIBROCONTROL 1500. Pro důkladné přichycení použijte šroubovák.



Obr. 2: Jednotka VIBROCONTROL 1500 mounted on a DIN trail


1. Horní svorkovnice

2. Lišta DIN


3. Spodní svorkovnice

3.1.2 Specifikace jednotky VIBROCONTROL 1500  v ochranné skříňce AC-211x


Modely ochranné skříňky AC-211x s namontovanou jednotkou Vibrocontrol.



Obr. 3:
Jedna jednotka VIBROCONTROL 1500 v ochranné skříňce.

(Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/01/DC)



Obr. 4:
Jedna jednotka VIBROCONTROL 1500  s napájecím zdrojem v ochranné skříňce. (Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/01/AC)



Obr. 5:
Dvě jednotky VIBROCONTROL 1500 v ochranné skříňce.

(Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/02/DC)




Obr. 6:
Dvě jednotky VIBROCONTROL 1500  s napájecím zdrojem v ochranné skříňce.

(Objednací kód: VIBROCONTROL 1500/02/AC)

Připojení


Horní svorkovnice




Spodní svorkovnice 

Obr. 7: Připojovací svorky monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500


3.2 Uspořádání připojovacích svorkovnic - 

horní svorkovnice, první řada 


Kanál A - připojení snímače (snímač zrychlení - CCS)

		1

		SE

		Stínění



		2

		GND

		0 VA



		3

		SIG+

		Kladný vstup signálu



		4

		SIG-

		Záporný vstup signálu



		5

		POWER

		Napájení snímače



		6

		NC

		Nepoužívá se



		7

		NC

		Nepoužívá se





Kanál B - připojení snímače (snímač zrychlení - CCS)

		8 

		SE

		Stínění



		9

		GND

		0 VA



		10

		SIG+

		Kladný vstup signálu



		11

		SIG-

		Záporný vstup signálu



		12

		POWER

		Napájení snímače



		13

		NC

		Nepoužívá se



		14

		NC

		Nepoužívá se





Stejnosměrný proudový výstup 4-20 mA, maximální zátěž 500

W




		15

		OUT A

		Výstup kanálu A



		16

		GND

		0 VA
Zem proudových výstupů



		17

		OUT B

		Výstup kanálu B





Logické vstupy

		18

		LOG IN 1

		Logický vstup - nepoužívá se



		19

		LOG IN 2

		Logický vstup – Tripmultiplier  kanálu B



		20

		LOG IN 3

		Logický vstup - Tripmultiplier  kanálu A



		21

		GND

		0 VA
Logická zem



		22

		+24V

		+24 V





3.3 Uspořádání připojovacích svorkovnic - 

horní svorkovnice, druhá řada


PT 100 A

		39

		SUP

		Kladné napájení PT 100



		40

		IN

		Vstup signálu PT 100



		41

		COM

		Záporné napájení PT 100



		42

		SE

		Stínění





PT 100 B

		43

		SUP

		Kladné napájení PT 100



		44

		IN

		Vstup signálu PT 100



		45

		COM

		Záporné napájení PT 100



		46

		SE

		Stínění





3.4 Uspořádání připojovacích svorkovnic - 

spodní svorkovnice


Sběrnice CAN

		23

		CAN H

		Signál sběrnice CAN, připojení kladného signálu



		24

		CAN L

		Signál sběrnice CAN, připojení záporného signálu





Resetování

		25

		RST REL 2

		Logický vstup - 
RESETOVÁNÍ samodržného relé, 
působí, když je logický vstup nízký (0 V)



		26

		GND

		0 VA Zem logického vstupu





Relé limitní hodnoty 2

		27

		LIM 2-1

		



		28

		LIM 2-2

		



		29

		LIM 2-3

		





Relé limitní hodnoty 1

		30

		LIM 1-1

		





		31

		LIM 1-2

		



		32

		LIM 1-3

		





OK relé (relé bezporuchového stavu)

		33

		OK 1

		



		34

		OK 2

		



		35

		OK 3

		





Připojení relé jsou realizována třípólovými zástrčkami Phoenix. Hrozí nebezpečí záměny!

Dávejte pozor, abyste provedli správné připojení reléových zástrček!


Stínění

		36

		SE

		Stínění







Napájení

		37

		0V

		0 V pro napájení



		38

		+24 V

		Kladný pól napájení 24 V ss





Připojení napájení a stínění je realizováno třípólovou zástrčkou Phoenix. Existuje nebezpečí nesprávného připojení této zástrčky do sousední zásuvky! Napájení musí být připojeno pouze na správné svorky (37 a 38) - jinak může dojít ke zničení monitorovací jednotky!


Uspořádáni napájecí svorkovnice AC-4111

		L

		Vodič L



		N

		vodič N



		+

		+24 V napájecí zdroj pro VIBROCONTROL 1500



		-

		 0 V napájecí zdroj pro VIBROCONTROL 1500





Podrobněji viz oddíl 10.1 

3.5 Připojení a kontrola snímačů


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 je připravena pro připojení dvou snímačů zrychlení s napájením konstantním proudem (typu CCS) a citlivostí 100 mV/g.


Když připojujete snímače, věnujte pozornost tomu, že musí být provedeno propojení mezi SIG- a GND a také mezi SIG+ a POWER.


Při testování bezporuchové funkce snímače je měřeno zkušební napětí mezi SIG+ a SIG-. Přípustný rozsah napětí je mezi 8 - 16 V ± 0,5 V. 


Jestliže zkušební napětí obou kanálů je mimo tento rozsah, OK relé odpadne a na displeji se zobrazí poruchová zpráva 10 ”Both ch sensors“ (snímače obou kanálů). 


Když je mimo přípustný rozsah zkušební napětí pouze jednoho kanálu, OK relé odpadne a na displeji se zobrazí zprávu "Sensor error" (porucha snímače) s uvedením příslušného kanálu. Další funkce monitorovací jednotky  zůstávají nezměněny. 


V případě poruchy se proudový výstup kanálu nastaví na proud 2 mA.







Obr. 8: Zobrazení poruchy snímače v kanálu B

Připojení snímačů


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 umožňuje připojení max. dvou snímačů zrychlení s napájením konstantním proudem (typ CCS) a také dvou snímačů PT 100 pomocí třížilového kabelu. Jako příklad je níže uvedeno připojení snímače AS-062/T1. Podrobnější informace týkající se tohoto snímače jsou uvedeny v technickém popisu. 


Příklad: AS-062/T1




Obr. 9: Připojení snímače AS-062/T1 k monitorovací jednotce VIBROCONTROL 1500


Schirm = Stínění


TEMP+ = TEPLOTA+


TEMP- = TEPLOTA-


TEMP Signal = Signál TEPLOTY


GND WEISS = UZEMNĚNÍ BÍLÁ


SIG ROT = SIGNÁL ČERVENÁ


Schirm = Stínění


negative Spannung = Záporné napětí


Signal = Signál


positive Spannungsversogung = Kladné napětí napájení


Versogung = Napájení


negativ Signal = Záporný signál


positiv Signal = Kladný signál


Schirm = Stínění

		svorka

		Barva vodiče

		Signál



		42

		žlutočerná (GN/YE)

		SE : stínění 



		3 & 5

		červená (RD)

		SIG: signál snímače



		2 & 4

		bílá (WH)

		COM/0VA: uzemnění signálu snímače 



		39

		oranžová (OR)

		PT-100 +



		41

		modrá (BU)

		PT-100 - 



		40

		černá (BK)

		PT-100 -



		

		zelená (GN)

		PT-100 + :pro 4vodičové připojení PT 100


Pozor!


Nepoužívat! Dávejte pozor, aby  nedošlo ke kontaktu s tímto zeleným vodičem!





Poznámka:

Při připojování jiných snímačů dodržujte informace uvedené v technických  datech příslušných snímačů.


Doporučení:

Pokud je použit snímač AS-062/T1, neměla by délka připojovací kabelu mezi VIBROCONTROL 1500 a snímačem překročit macimálně 130 m (pro měření pouze absolutních vibrací délku 600m). Platí pro okolní teplotu 25 °C a kapacitu kabelu 120 pF/m.


Poznámka:

V případě použití jiného kabelu musí specifikace kabelu umožňovat přenos signálů až 5 kHz (v závislosti na kapacitní impedanci kabelu, teplotě a napájecím proudu). Toto je jediný způsob, kdy je možno  spolehlivě monitorovat stav valivého ložiska. 


Pro odhad délky kabelu lze použít následující vzorec:
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Cable length 

= Délka kabelu

Constant-current power 

= Napájecí proud

Charge amplifier power consumption 

= Vlastní spotřeba nábojového 
     zesilovače

Frequency 

= Frekvence

Specific cable capacitance A/S 

= Měrná kapacitaí kabelu 

max. peak voltage

 = max. špičkové napětí

Poznámka:

Jestliže teploměr PT 100 připojíte po zapnutí monitorovací jednotky, může to vést k aktivaci limitních hodnot teploty L1temp, resp. Lim2temp, pokud tyto byly v nastavení aktivovány. Kvůli této skutečnosti musí být připojení snímačů prováděno pouze za vypnutého stavu monitoru VIBROCONTROL 1500.

Zapnutí monitorovací jednotky

3.6 Jedno a dvoukanálové měření vibrací

Po zapnutí monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 připojením napájecího napětí se provádí test připojených snímačů, vnitřní test jednotky a inicializace zvolených nastavení. Tento náběh trvá přibl. 10 sekund a je signalizován současným blikáním LED kontrolek OK, LIM 1 a LIM 2. 


Během této doby je možné přerušit postup inicializace a přejít do nabídky stisknutím tlačítka MENU (nabídka) bez generování poruchové zprávy. Zobrazí se nabídka Setup (nastavení) a je zvolena podnabídka "Channel setup" (nastavení kanálů). Po potvrzení stisknutím tlačítka ENTER lze upravovat nastavení zvoleného kanálu. 


Jestliže citlivost snímače např. v kanálu B je v nastavení "SENS." (snímač) nastavena na "OFF" (VYP) a uložena, pak po návratu do nabídky a další inicializaci lze monitorovací jednotku provozovat jako jednokanálovou pouze s jedním snímačem připojeným v kanálu A. 


Poznámka:

Pokud je připojen pouze jeden snímač, např. v kanálu A, a monitorovací jednotka nebyla nakonfigurována pro provoz jako jednokanálová, zobrazí se pro nepoužívaný kanál zpráva ”Sensor ERROR“ (PORUCHA snímače). OK relé odpadne. Měření na druhém kanálu je možné.


3.7 Jedno a dvoukanálové měření teplot:


Výše popsaný jednokanálový provoz platí pouze pro měření vibrací. To znamená, jestliže je nastavení "SENS." (snímače), např. pro kanál B, nastaveno na "OFF" (VYP), nelze v tomto kanálu měřit vibrace. Nicméně, je možné použít tento kanál B, který je vypnutý, pro monitorování teploty. Za tímto účelem je nutno připojit třívodičový snímač PT 100 k příslušným svorkám.  Monitorování limitních hodnot LIM 1 a LIM2 teplot a aktivace relé pro použitý kanál měření zůstává aktivní. 


Doporučení:

Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 lze použít také v dvoukanálovém provozu teplota-teplota.

Verze hardwaru / firmwaru


Po zapnutí monitorovací jednotky a během zobrazení popisu typu a čísla verze lze získat kompletní popis hardwaru a firmwaru současným stisknutím tlačítek ( a (.  





Obr. 10: Zobrazení čísel verze hardwaru a softwaru


(Čísla verzí  jsou pouze příklady)

Jestliže se následně na displeji zobrazí poruchová zpráva (viz kapitola o poruchových zprávách), lze v nabídce provést eventuální nezbytné změny. Po uložení provedených nastavení se uskuteční RESETOVÁNÍ a restartování zařízení. Kompletní RESETOVÁNÍ a restartování se neuskuteční pouze v případě “sensor error” (poruchy snímače) a příslušné opravy. 


Obsluha monitoru VIBROCONTROL 1500


3.8 Uvedení monitoru do provozu


Po připojení napájení se monitorovací jednotka automaticky zapne. 


Zobrazí se název jednotky a verze softwaru. Zařízení vyžaduje přibl. 10 sekund pro inicializaci měřicí a monitorovací elektroniky. Tento proces je signalizován blikáním tří LED kontrolek. Po inicializaci je monitorovací jednotka připravena pro provoz a tento stav je signalizován rozsvícenou zelenou OK kontrolkou. 


Během této doby inicializace lze zobrazit nabídku nastavení stisknutím tlačítka MENU za účelem provádění změn v nastavení, které se odchyluje od standardního nastavení z výrobního závodu. Tato činnost přeruší proces inicializace. To je signalizováno trvale rozsvícenými všemi třemi LED kontrolkami. Po uložení změn provedených v nastavení nebo po ukončení nabídky nastavení se zahájí nový proces inicializace.




Obr. 11: Displej po zapnutí monitorovací jednotky

3.9 Základní zobrazení


Po inicializaci monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 se na čelním panelu objeví základní zobrazení: 


Aktuální měřená efektivní hodnota (RMS) rychlosti vibrací v mm/s (nebo in/s) obou snímačů. 


Dále je zobrazena měřená hodnota jako procentní podíl nastavené limitní hodnoty L2v každého kanálu. 


Pomocí tlačítek ( a ( lze přejít k dalším zobrazením.



Obr. 12: Základní zobrazení

Sloupcový graf se zobrazením limitních hodnot


Ze základního zobrazení lze přejít do zobrazení sloupcového grafu měřené hodnoty v kanálu A stisknutím tlačítka ( .


Na následujícím obrázku je zobrazena stupnice sloupcového grafu v závislosti na nastavených limitních hodnotách (1 = L1v a 2 = L2v) a aktualizovaná měřená hodnota v závislosti na nastaveném měřicím rozsahu. 


Přepnutí na zobrazení hodnot kanálu B lze provést stisknutím tlačítka (.




Obr. 13:
 Zobrazení sloupcového grafu měřené hodnoty v kanálu A a také 
obou nastavených limitních hodnot

3.10 Měřené teploty

Poznámka:


VIBROCONTROL umožňuje měření teploty v rozmezí 10 °C - 120 °C.

Opětným stisknutím tlačítka ( lze přejít na zobrazení teploty. 


Jsou-li snímače teploty připojeny, je zobrazena teplota pro kanál A (A:) a kanál B (B:).


Teplota v monitorovací jednotceí VIBROCONTROL 1500 je uvedena jako I:.

Údaj N/A na spodním řádku znamená, že není dostupný žádný signál teploty (např. když není připojen žádný snímač teploty).


Měřené teploty jsou uvedeny ve °C nebo °F podle volby provedené v nabídce Setup / Device setup (nastavení / nastavení monitorovací jednotky).




Obr. 14: Zobrazení teploty

Překročení limitní hodnoty - zobrazení


Jestliže znovu stisknete tlačítko (, monitorovací jednotka zobrazí informace o posledním překročení limitní hodnoty měřené hodnoty. 


Jestliže měřená hodnota nepřekročí limitní hodnoty L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC, L2BC, zobrazí se následující informace.



Obr. 15: Zobrazení o překročení / nepřekročení (exceeded / not exceeded) 
některé z  limitních hodnot

Jestliže některá z limitních hodnot L1v, L2v, L1temp, L2temp, L1BC nebo L2BC bude překročena, zobrazí se poslední překročení s uvedením příslušného kanálu.



Obr. 16: Zobrazení překročení limitní hodnoty; je překročena L1v v kanálu A


Jestliže stisknete tlačítko ESC, když je překročení zobrazeno, aktuální data o překročení limitní hodnoty zmizí. Nové zobrazení překročení limitní hodnoty se objeví pouze při dalším překročení limitní hodnoty.


Poznámka: Stisknutí tlačítka ESC neprovede resetování samodržného relé LIM2. K tomu dojde pouze použitím svorek 25 a 26 nebo novým restartováním jednotky VIBROCONTROL 1500.  


Opětným stisknutím tlačítka ( se vrátíte do základního zobrazení.


Poznámka:


Když je resetovací kanál uzavřen, stav relé se na displeji  nezobrazuje správně. V tomto případě správný stav kanálů relé signalizují jen LED kontrolky.

3.11 Nabídkový dialog monitorovací jednotky

Stisknutím tlačítka ENTER/MENU zobrazíte nabídkový program monitorovací jednotky. 


Pomocí tlačítek ( a ( můžete přecházet dopředu a zpět mezi jednotlivými položkami nabídek.


Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte k předchozímu zobrazení.


Měření stavu valivého ložiska 


Stav valivého ložiska je  charakterizován měřením tzv. BC-hodnoty (BC = Bearing Condition).

Pro získání stavu valivého ložiska provádí monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 periodicky po 4 minutách DFT analýzu ve frekvenčním rozsahu 500 až 5000 Hz. Z 20 dominantních  frekvenčních složek efektivní hodnoty zrychlení vibrací se pro každé měření vytváří geometrický součet (∑fn) a zobrazuje se jako aktuální hodnota Im.


Ze 4 aktuálních hodnot Im-Sum (tj. po 4 x 4 minutách =  16 minutách) se vytváří klouzavá průměrná hodnota, která je zobrazena a uložena jako Avg (průměrná hodnota). Z 30 hodnot Avg získaných po 8 hodinách (30 x 16minut) vytváří monitorovací jednotka referenční hodnotu Ref. 


Ve výpočtu se uvažují pouze hodnoty měřené během provozu stroje. Pro rozpoznání stroje v klidu má jednotka VIBROCONTROL 1500 hodnotu “Vibration limit value machine on“ (limitní hodnotu vibrací pro zapnutý stroj), která může být nastavena např. na 3% měřicího rozsahu vibrací ložiska. Přítomnost vyšší hodnoty vibrací ložiska znamená, že stroj běží. Měření je možné pouze, když je tato hodnota překročena. Tím se zamezí, aby byly do výpočtu průměrné hodnoty Avg zahrnuty hodnoty vibrací naměřené za klidu stroje. Skutečná doba pro vytvoření referenční hodnoty Ref může být proto delší než 8 hodin.


Jakmile je referenční hodnota vytvořena a indikována, na displeji se objeví další, třetí, bezrozměrná hodnota s označením BC (“stav ložiska”), které je vytvořena následovně: 




Výchozí hodnota BC=1. S narůstající provozní dobou se hodnota BC normálně zvyšuje a dosahuje hodnot > 1,0.


Během zvyšování hodnoty BC s provozní dobou a s hodnotami > 1,0 udržuje referenční hodnota svou platnost pro další výpočty.


Zkoumání prokázala, že v případě nových valivých ložisek se vibrace související se stavem ložisek snižují během počáteční fáze životnosti a hodnota BC může být < 1,0, protože drsnost a otřepy na provozních plochách a valivých dílech vzniklé během výrobního procesu se obrušují a tím se zlepšuje chování za provozu.  Následně pak druhá fáze životnosti začíná se zvýšeným opotřebením, účinky důlkové koroze a únavou materiálu, což obvykle vede ke konstantnímu zvyšování vibrací a tudíž ke zvyšování hodnoty BC.  


Aby došlo k uplatnění funkce Autoref = <auto>, tj. došlo k automatické aktualizaci referenční hodnoty, je zapotřebí aby poměr průměrné hodnoty a referenční hodnoty (BC hodnoty) byl menší než 0.9.


Počínaje tímto okamžikem je předchozí referenční hodnota nahrazena poslední měřenou 8hodinovou průměrnou hodnotou Avg, která je pak aktivní jako nová referenční hodnota. 


Tento postup se může během životnosti ložiska opakovat několikrát. V tomto případě je cyklus aktualizace zobrazení BC minimálně 8 hodin.

V nabídce nastavení lze referenční hodnotu resetovat návratem na nulu v nastavení kanálů ( např. po výměně ložiska) a celý postup se opakuje, jak je popsáno výše.


Jednotka VIBROCONTROL 1500 monitoruje hodnotu BC pomocí dvou nastavitelných limitních hodnot označených jako L1BC a L2BC. Navíc ukládá a vizualizuje trend BC.  Pro identifikaci poškození poskytuje frekvence a amplitudy tří dominatních frekvenčních složek vibrací v rozsahu 500 až 5000 Hz.

Pomocí vizualizačního softwaru Control Center Software lze trendovou a frekvenční analýzu stavu valivého ložiska zobrazit ve vyšším rozlišení a rozsahu.


Průběh měření stavu valivého ložiska.




Obr. 17: Nabídka pro stav valivého ložiska


Po potvrzení tlačítkem ENTER/MENU se objeví zobrazení pro volbu, ve kterém z kanálů má být prováděn výpočet/analýza. Kanál se volí pomocí tlačítek ( a (.




Obr. 18: Volba kanálu


Výpočet / analýzu zahájíte stisknutím tlačítka ENTER.




Obr. 19: Zobrazení během analýzy Please wait (prosím čekejte)


Po dokončení analýzy stavu ložiska se zobrazí výsledek.


Během prvních 8 hodin po resetování měření trendu se zobrazí následující hodnota: Referenční hodnota stavu ložiska Ref (je zobrazena hodnota 0, protože první referenční hodnotu lze počítat až po minimálně 8 hodinách provozu).


Okamžitá efektivní hodnota (RMS) zrychlení Im a průměrná efektivní hodnota (RMS) zrychlení Avg. 




Obr. 20: 
Výsledek analýzy stavu ložiska před stanovením referenční 
proměnné Ref

Po určení velikosti referenční hodnoty stavu ložiska Ref (nejdříve po době provozu min. 8 hodin) se zobrazí okamžitá efektivní hodnota (RMS) zrychlení Im a průměrná hodnota zrychlení Avg. Kromě toho může být nyní také počítána a zobrazena proměnná hodnota stavu ložiska.






Obr. 21:
Výsledek analýzy stavu ložiska po stanovení referenční proměnné 
Ref a výpočtu hodnoty BC

Když stisknete tlačítko ENTER (a držíte stisknuté), zobrazí se tři největší efektivní hodnoty (RMS) zrychlení (a:) a jim příslušné frekvence (F:) ve frekvenčním rozsahu mezi 500 Hz a 5 kHz. 




Obr. 22: 
Výsledek analýzy DFT stavu ložiska se třemi největšími hodnotami 
a jejich frekvencemi

3.11.1 Vypnutí funkce automatického nastavení referenční hodnoty

Po aktivaci parametru Autoref = <auto>, dojde k automatické aktualizaci referenční hodnota v případě, že poměr průměrné hodnoty a referenční hodnoty (BC hodnoty) je menší než 0.9.

Výhodou tohoto nastavení je, že při poklesu hodnoty BC dojde automaticky k přepočítání referenční hodnoty, a to v případě že hodnota BC poklesne o vice než 10%.

Pokud chcete deaktivovat funkci automatické rekalkulace referenční hodnoty, změňte hodnotu parametru AutoRef na <non-auto>. V tomto případě může být referenční hodnota přepočtena pouze v případě, že nastavíte parametr Reset BC ref? = <Yes> v menu nastavení kanálu.

Parametr Autoref se nachází v záložce Setup softwaru Control Center, spolu s parametrem Automatic BC reference.

Poznámka: 


In automatic reference value determination can be observed in the BC value trend of the Control Center software in the case of re-calculations of reference values jumps or transient phenomena.


Pokud naleznete skoky referenční hodnoty v trendu hodnoty BC, může být toto důsledkem aktivované funkce automatického stanovení referenční hodnoty.


This is not an error of the instrument or the Control Center software. The reason for this is due to the recalculation of the reference value.


Toto není chyba přístroje nebo softwaru Control Center. Důvodem je rekalkulace referenční hodnoty.

Obecné informace o analýze stavu ložiska


Provedená analýza DFT (diskrétní Fourierova transformace) určuje amplitudy 20 největších složek efektivní hodnoty (RMS) zrychlení ve frekvenčním rozsahu 500 až 5000 Hz. Na displeji monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 se zobrazí tři složky s největší amplitudou s jim příslušnými frekvencemi. 


Pomocí softwaru řídicího centra Control Center Software lze zobrazit všech 20 hodnot. 


DFT analýza poskytuje mnohem vyšší rozlišení než umožňuje zobrazit  displej monitorovacího zařízení. Pro zlepšení frekvenčního rozlišení a zobrazení na displeji monitoru VIBROCONTROL 1500 se provádí následující algoritmus:


1. Pomocí DFT se provádí frekvenční analýza a uloženy jsou příslušné čáry ve spektru.


2. Pokud při posuzování 3 sousedních čar, vykazuje prostřední čára největší hodnotu, je  vytvořena pouze jedna výsledná čára. Frekvence této čáry je vyhodnocena jako průměrná hodnota původních tří frekvenčních složek. Její amplituda je váženým průměrem příslušných efektivních hodnot (RMS) zrychlení vibrací 3 posuzovaných frekvenčních čar.

3. Takto vypočítaná výsledná frekvenční čára je uložena jako jedna z maximálně 20 dominantních složek. Čáry, které jsou menší než nejmenší z těchto 20 dominantních složek, nejsou zobrazeny.
Tento optimalizační postup může ale vést k situaci,  kdy 2 blízce sousedící frekvenční složky (s různým buzením)  mohou splynout do jedné čáry. Typickými příklady jsou dekantéry, separátory, hydraulické spojky, atd., kde 2 rotační díly stroje mají téměř přesně stejné otáčky a tím vytváří velmi blízké frekvenční složky vibrací. Rozdíl v otáčkách je tak malý, že rozlišení pomocí DFT analýzy není dostatečné k vytvoření 2 oddělených frekvenčních čar.. V tomto případě lze přesnou frekvenční analýzu s vysokým rozlišením dosáhnout použitím přenosného frekvenčního analyzátoru. 


K opětnému přechodu do nabídky stiskněte tlačítko ESC.


Zobrazení trendu vibrací a prognóza


Podobně jako u měření stavu ložiska, také hodnoty trendu jsou uloženy pouze v případě, kdy proces rozpoznávání provozního stavu stroje určí, že stroj není v klidu. Na základě uložených hodnot trendu a pomocí teorie pravděpodobnosti lze odhadnout dobu, za kterou bude dosaženo limitní hodnoty LIM 2.  


Zobrazení znázorněné níže zvolte tlačítky ( a ( a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 23: Zobrazení trendu s vibracemi ložiska


Objeví se zobrazení pro volbu kanálu. Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek ( a ( a potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 24: Volba kanálu


Trend je možné zobrazit pro dobu 10x8 hodin, 10x24 hodin nebo 10x30 dní. Volbu požadované doby proveďte pomocí tlačítek ( a (. Zobrazena je také maximální naměřená hodnota (horní hodnota) a minimální naměřená hodnota (spodní hodnota) ve zvolené době. 




Obr. 25: Zobrazení trendu; největší hodnota v době 10 x 24 hodin byla 2,1


Jestliže stisknete tlačítko ENTER a držíte stisknuté, objeví se zobrazení prognózy: 


Zobrazí se doba, po jejímž uplynutí měřená hodnota překročí limitní hodnotu LIM2. 


Kromě toho se zobrazí pravděpodobnostní výrok pro spolehlivost prognózy: N/A (výpočet není možný), LOW (nízká pravděpodobnost), HIGH (vysoká pravděpodobnost). 




Obr. 26: 
Předpokládaná doba, po jejímž uplynutí dojde k překročení hodnoty 
LIM 2

Jestliže není možné provést spolehlivý výpočet, objeví se následující zobrazení.




Obr. 27: Nejistá prognóza, předpověď není možná

Poznámka!


Tato prognóza zahrnuje statistický postup, který poskytuje výlučně údaj pravděpodobné doby, po jejímž uplynutí dojde k překročení limitní hodnoty LIM 2. Absolutní garanci tohoto výroku nelze poskytnout.


Do nabídky se vrátíte stisknutím tlačítka ESC. 

Průběh redukce dat pro zobrazení trendu.




days = dní


Obr. 28: Struktura zobrazení trendu (AVG = průměrná hodnota)


Monitorovací jednotka obsahuje 3 vnitřní paměťové registry s hodnotami pro měření trendu. V každém paměťovém registru je uloženo 30 zprůměrovaných hodnot měření:


· registr pro trend získaný z doby 30x16 minut,


· registr pro trend získaný z doby 30x8 hodin, 


· registr pro trend získaný z doby 30x240 hodin. 


Z důvodu zjednodušeného ukládání je časová osa obrácená - nalevo je registrována nejstarší a napravo nejnovější měřená hodnota.


Kvůli rozměrům displeje nejsou zobrazeny všechny hodnoty, ale pouze průměrná hodnota tří následných hodnot měření pomocí sloupce na displeji. To platí pro průběh trendu, který bude vytvořen z doby 30x8 hodin (nazvaný ve VIBROCONTROL 1500 10x24 hodin) a z doby 30x240 hodin (nazvaný ve VIBROCONTROL 1500 10x30 dní).  


Průběh trendu z registru 30x16 minut nelze na displeji monitorovací jednotky zobrazit. Tento trend lze zobrazit pouze pomocí PC softwaru Control-Center-Software. V jednotce VIBROCONTROL 1500 je přítomen pouze trend 10x8 hodin, který je v zásadě tvořen jinak než všechny ostatní trendy. Proto mezi tímto trendem a ostatními trendy není možné nalézt žádnou souvislost. Tento trend představuje pouze 10 dočasně uložených posledních měřených hodnot z registru 30x8 hodin (viz obr. 23). 


Obsah všech registrů lze vyvolat v nezměněném tvaru pouze pomocí v softwaru Control-Center-Software. Zde se trendy aktuálně zobrazují jako trendy získané za dobu 30x16 minut, 30x8 hodin a 30x240 hodin.


3.12 Trend stavu valivého ložiska a trend teploty

Monitorovací jednotka také ukládá trend stavu valivého ložiska mimo průměrování hodnot Avg a také trend teploty. 


Činnost je stejná jako u měření trendu vibrací. Z nabídky zvolte následující zobrazení a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.





Obr. 29: Trend stavu valivého ložiska a teploty

Pro tyto hodnoty není možné provádět prognózu vývoje.


Frekvenční analýza


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 provádí frekvenční analýzu vibrací. Z nabídky zvolte následující zobrazení a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 30: Nabídka - Frekvenční analýza


Na displeji se zobrazí volba kanálu pro vyhodnocování. Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek ( a ( a analýzu spusťte tlačítkem ENTER. 




Obr. 31: Volba kanálu


Během průběhu frekvenční analýzy se na displeji zobrazí následující zpráva.




Obr. 32: Průběh frekvenční analýzy  (Please wait -prosím čekejte)

Výsledek zobrazuje 3 největší frekvenční složky efektivní (RMS) hodnoty rychlosti vibrací ve frekvenčním rozsahu od 10 do 1000 Hz (V:) a tři příslušné frekvence (F:).



Obr. 33: Výsledek frekvenční analýz.


Frekvenční analýza bude nadále prováděna kontinuálně v kroku cca 4 minut a určené nové naměřené hodnoty budou nepřetržitě zobrazovány.


Zobrazení historie po překročení LIM2 (postmort)

Monitorovací jednotka umožňuje kontrolu uložených naměřených dat z obou snímačů v době 994 sekund před překročením limitní hodnoty LIM 2 a až 29 sekund po tomto překročení. 

V nabídce zvolte následující zobrazení a potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 34: Nabídka Postmortem 

Na displeji se objeví zobrazení pro volbu kanálu, jehož naměřená data chcete kontrolovat. Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek ( a ( a potvrďte tlačítkem ENTER.



Obr. 35: Volba kanálu

Na displeji jsou na horním řádku zobrazeny naměřené hodnoty vibrací a na spodním řádku časový průběh. Hodnota času ‘0’ odpovídá času překročení limitní hodnoty LIM 2. Vlevo je zobrazena naměřená hodnota před překročením a vpravo naměřená hodnota po překročení limitní hodnoty. Pomocí tlačítek ( a ( se v historii událostí můžete posunovat dopředu a zpět. Vraťte se do nabídky pomocí tlačítka ESC.




Obr. 36: Zobrazení dodatečné kontroly


Poznámka:


Po vypnutí monitorovací jednotky odpojením napájení budou všechna uložená data historie  vymazána!


3.13 Nastavení měřicích kanálů 


V této nabídce lze parametry monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 upravovat odděleně pro kanál A a kanál B. 


V této nabídce se provádí nastavení pro obě limitní hodnoty, časových zpoždění odezvy relé, měřicích rozsahů, frekvencí vstupních filtrů a hodnot pro rozpoznání provozního stavu stroje pro měření stavu valivých ložisek a trendu.


Následující zobrazení zvolte pomocí tlačítek ( a ( a potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 37: Nabídka pro nastavení kanálů


Na displeji se zobrazí volba kanálu pro úpravu. Požadovaný kanál zvolte pomocí tlačítek ( a ( a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 38: Volba kanálu


Objeví se následující zobrazení. Je provedeno rozlišení mezi:


MONITOR
: Nastavení specifických parametrů měření


SENS
.
: Nastavení specifických parametrů snímačů




Obr. 39: Volba nastavení

Nastavení parametrů měření

Pomocí tlačítek ( a ( zvolte MONITOR a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.


Nyní je vyžadováno zadání hesla. Heslo pro nastavení specifických parametrů kanálu měření je 1500 a může být změněno hlavním heslem. Jednotlivé číslice hesla zadávejte jedno po druhém pomocí tlačítek ( a ( a každou číslici potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 40: Zadání hesla


Po správném zadání hesla se objeví zobrazení limitních hodnot a příslušných  zpoždění odezvy relé. Pomocí tlačítek ( a ( zvolte hodnotu, kterou chcete upravovat a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Pak lze zvolenou hodnotu upravovat pomocí tlačítek ( a ( a upravenou hodnotu potvrdit tlačítkem ENTER. 

Pomocí tlačítka ESC je možné se vždy vrátit, aniž by byly upraveny hodnoty. Hodnoty L1 v, L2 v jsou limitní hodnoty pro absolutní vibrace v mm/s  nebo in/s. T1 a T2 jsou časy odezev relé v sekundách, po aktivaci odpovídajícího alarmu v přístroji.

Hodnoty L1BC, L2BC jsou limitní hodnoty stavu valivého ložiska a mohou být vypnuty. L1temp, L2temp jsou limitní hodnoty měření teploty. Tyto 4 limitní hodnoty lze zadat jako číselné hodnoty nebo je lze také vypnout [OFF]. Když zvolíte OFF (VYP) místo číselné hodnoty, neprovádí se žádné monitorování hodnot.


Pro překročení limitních hodnot L1BC, L2BC, L1temp a L2temp nejsou k dispozici žádná předem nastavitelná časová zpoždění odezvy relé. Signalizace těchto událostí se uskutečňuje okamžitě po překročení nastavených limitních hodnot.








Obr. 41: Nastavení limitních hodnot


Dalším procházením nabídky pomocí tlačítek ( a ( zobrazíte nastavení pro měřicí rozsah a frekvenci vstupního filtru.




Obr. 42: 
Nastavení měřicího rozsahu (Range) a frekvence zlomu horní 
propusti (Hi-pass)


Možné měřicí rozsahy: 

10; 20; 40; 50; 100; 200 mm/s (0,5; 1,0; 2; 2,5; 5,0; 10,0 in/s )

Kontrola správnosti, při změně rozsahu měření ve vztahu k předem nastaveným limitním hodnotám, se neprovádí. To znamená například, že je možné nastavit rozsah měření menší, než limitní hodnoty. Uživatel je výhradně zodpovědný za správnou konfiguraci.

Možné frekvence zlomu horní propusti: 

Pro řádný provoz přístroje je povolena pouze spodní frekvence zlomu 10 Hz.

Upozornění:


Kvůli technické úpravě VC-1500 je nutné omezit frekvenční rozsah na 10 Hz až 1 000 Hz. Tento rozsah odpovídá továrnímu nastavení při expedici a v zájmu bezpečného provozu jej nelze nastavit na jiné hodnoty.


Stejnosměrný proudový výstup


Zvolený měřicí rozsah má vliv na nastavení limitních hodnot a také na proudový výstup 4 - 20 mA, kde 20 mA odpovídá hodnotě 100% zvoleného měřicího rozsahu. 


Kanál A a kanál B mají samostatné proudové výstupy 4-20mA.

V případě poruchy OK klesne analogový výstup na příslušném kanále na 2 mA. Analogový výstup se chová stejně, je-li překročen měřicí rozsah nebo když je zobrazena porucha "OVERFLOW" (přesycení).


Rozpoznání klidu stroje 


Pomocí tlačítek ( a ( postupně zobrazte následující data. 


Machine On (stroj zapnutý) je limitní hodnota, od které jsou hodnoty trendu ukládány a je určován stav valivého ložiska BC. Za tímto účelem je uvažována současná naměřená hodnota vibrací. Hodnota Machine On (stroj zapnutý) se zadává jako procentní podíl zvoleného měřicího rozsahu. Pokud je aktuální naměřená hodnota nižší než nastavená limitní hodnota, do paměti trendů se neukládá žádná hodnota, protože monitorovací zařízení VIBROCONTROL 1500 předpokládá, že stroj je v klidu. Také se neprovádí žádné měření stavu valivého ložiska.


Rozsah nastavení je od 1% do 50% zvoleného měřicího rozsahu.


Multiplikátor mezních hodnot

Během monitorování rozběhu nebo doběhu stroje je pomocí logických vstupů možné dočasně zvýšit hodnotu limitní hodnoty L2v koeficientem Trip mul (multiplikátor mezních hodnot). Rozsah nastavení pro koeficient Trip mul je od 1 do 20. 


Je-li je na vstup LOG IN 2 (svorka 19) přiváděna nízká úroveň napětí , limitní hodnota L2v pro kanál A se zvýší předem zvoleným koeficientem. 


Když je na vstup LOG IN 3 (svorka 20) přiváděna nízká úroveň napětí, limitní hodnota L2v pro kanál B se zvýší předem zvoleným koeficientem. 



Obr. 43: 
Nastavení 1% pro rozpoznání provozního stavu stroje a zadání 
hodnoty 1,5 jako koeficientu Trip mul (multiplikátor mezních hodnot)


Mazání dat trendu

V případě nutnosti vymazání hodnot trendů stiskněte tlačítko ENTER v zobrazení dotazu RESET TRENDS ? (RESETOVAT TRENDY ?) a změňte No na Yes. Vymazání proběhne až po potvrzení provedených nových nastavení (viz níže).




Obr. 44: 
Dotaz na vymazání trendů RESET TRENDS ? (RESETOVAT 
TRENDY ?)


Vymazání referenční hodnoty stavu valivého ložiska


Po výměně ložiska je nezbytné vymazat data určená pro staré ložisko a určit nová data. Proto je nutné provést resetování referenční hodnoty BC.



Obr. 45: Dotaz na vymazání referenční hodnoty BC

Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do hlavní nabídky. Pokud byly provedeny nějaké změny, zobrazí se dotaz, zda chcete upravené hodnoty uložit.


Pomocí tlačítek ( a ( zvolte buď No nebo Yes a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 46: Potvrzení pro SAVE SETTINGS? (ULOŽIT NASTAVENÍ?)

Nastavení parametrů snímačů


Zde se provádí nastavení citlivosti pro oba snímače. Zadání dat specifických parametrů snímačů se provádí nezávisle pro každý kanál. Do zobrazení SELECT SETUP (VOLBA NASTAVENÍ) přejdete přes zobrazení "Channel setup" (nastavení kanálu) a "Select channel" (volba kanálu). Zvolte požadovaný kanál A nebo B a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.

V nabídce nastavení pomocí tlačítek ( a ( zvolte SENS (SNÍMAČE) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 47: Volba nastavení

Pak se zobrazí výzva pro zadání hesla. Heslo pro nastavení specifických parametrů snímačů je 1500. Číslice hesla zadávejte jedno po druhém pomocí tlačítek ( a ( a každou číslici potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 48: Zadání hesla

Po zadání správného hesla se objeví zobrazení pro nastavení citlivosti snímačů. Pomocí tlačítek ( a ( zvolte mezi 100 mV/g nebo OFF (VYP) a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 


Tlačítkem ESC je možné ukončit nabídku bez provedení změn v nastavení.


V případě volby 100 mV/g, monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 předpokládá, že připojený snímač má citlivost 100 mV/g. Pro zohlednění jiné citlivosti lze jednotku nastavit pomocí Trim (dolaďovacího) koeficientu na skutečnou citlivost použitého snímače. Kalibrace monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 na snímač, který bude použitý, se pak provádí pomocí Trim (dolaďovacího) koeficientu, který může být nastaven v rozsahu 0,50 až 1,99. 


Hodnota Trim se počítá podle následujícího vzorce:





Sensnominal
jmenovitá citlivost 100 mV/g


Sensreal
skutečná citlovost  xxx mV/g snímače 


Jestliže citlivost nastavíte na OFF (VYP), kanál je vypnutý a v tomto kanálu se neuskutečňuje žádné měření. 


Poznámka: 

Pokud není připojen žádný snímač a citlivost není nastavena na OFF (VYP), monitorovací jednotkaí bude signalizovat poruchu.




Obr. 49: Nastavení citlivosti snímačů

Po stisknutí tlačítka ESC pro přechod do hlavní nabídky se zobrazí dotaz, zda chcete uložit změněné hodnoty, pokud byly nějaké změny provedeny.


Pomocí tlačítek ( a ( zvolte buď No nebo Yes a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.




Obr. 50: 
Dotaz na uložení nových nastavení pro každý měřicí kanál SAVE 
SETTINGS? (ULOŽIT NASTAVENÍ?)

Základní nastavení monitorovací jednotky

Zde provedená nastavení ovlivní celou monitorovací jednotku, tj. kanál A i kanál B. 


V nabídce zvolte následující zobrazení Device setup (nastavení monitorovací jednotky) a stiskněte tlačítko ENTER.




Obr. 51: Nabídka - základní nastavení

Pomocí tlačítek ( a ( zvolte hodnotu, kterou chcete změnit a potvrďte tlačítkem ENTER. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek ( a (. Nová nastavení potvrďte tlačítkem ENTER. Pomocí tlačítka ESC se můžete vrátit do nabídky bez potvrzení změn.


Nastavení sběrnice CAN




Obr. 52: Nastavení přenosové rychlosti (CAN spd) a adresy sběrnice CAN 
(Device ID)

V této nabídce lze zadat také individuální adresu (Device ID) pro každé monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500. Tato adresa může být pro každé připojení na sběrnici CAN (tj. pro každou jednotku VIBROCONTROL 1500) použita pouze jednou.

Volba jednotek


Pomocí tlačítek  a  můžete měnit jednotky (Units) z metrických (mm/s, °C) na anglosaské (in/s, °F).




Obr. 53: Změna jednotek

Použití funkce automatického nastavení referenční hodnoty

Pomocí tlačítek  a  může být změněna funkce z automatického nastavení referenční hodnoty AutoRef = <auto> na manuální AutoRef = <non-auto>.



Obr. 54: Aktivování funkce automatického nastavení referenční hodnoty)



Obr. 55: Vypnutí funkce automatického nastavení referenční hodnoty



Obr. 56: Změna hesla Password change? (změnit heslo?)

Nyní zadejte hlavní heslo 7327 a potvrďte tlačítkem ENTER.



Obr. 57: Zadání hlavního hesla

Nyní se zobrazí dotaz, zda se chcete vrátit k původnímu heslu "Reset password?" (resetovat heslo?), tj. k původní hodnotě (1500). Jestliže pomocí tlačítka  zvolíte "Yes", bude znovu aktivováno původní heslo "1500". Jestliže pomocí tlačítka  zvolíte "No", můžete zadat nové heslo (kromě "0000").



Obr. 58:
Horní obrázek uvádí dotaz pro návrat hesla k původní hodnotě 
"1500"; spodní obrázek uvádí zobrazení pro zadání nového 

hesla

Po zadání nového hesla ukončete zadávací okno stisknutím ESC. Zobrazí se dotaz, zda chcete nové heslo uložit.


Pomocí tlačítek  a   zvolte buď "NO" nebo "YES" a volbu potvrďte tlačítkem ENTER. Jestliže zvolíte YES, nové heslo nahradí výchozí heslo "1500" jednotky  VIBROCONTROL 1500. 



Obr. 59: 
Potvrzení uložení nového hesla SAVE SETTINGS? (ULOŽIT 
NASTAVENÍ?)

Poruchové zprávy


		#1

		Vnitřní porucha ve vstupním zesilovači kanálu A.



		#2

		Vnitřní porucha ve vstupním zesilovači kanálu B.



		#3

		Nepřiřazena žádná porucha



		#4

		Nepřiřazena žádná porucha



		#5

		Nepřiřazena žádná porucha



		#6

		Nepřiřazena žádná porucha



		#7

		Vnitřní porucha - napájecí napětí analogové části mimo rozsah.



		#8

		Přehřátí monitorovacího zařízení; teplota uvnitř monitorovací jednotky je vyšší než 90°C.



		#9

		Vnitřní porucha; test paměti FLASH nevyhovující.



		#10

		Porucha v obou kanálech snímačů; zkušební napětí mimo specifikovaný rozsah v obou kanálech.





Funkční zkoušky a interní diagnostika


Monitorovací jednotka VIBROCONTROL 1500 má následující interní diagnostiku:


· Časovací jednotka 

Počítadlo časovací jednotky je resetováno každých 200 ms přerušovacím programem, který počítá efektivní (RMS) hodnotu rychlosti vibrací. Pokud není časovací jednotka resetována (v důsledku poruchy), počítadlo časovací jednotky překročí limit a následuje RESETOVÁNÍ monitorovací jednotky.


· Test paměti RAM 

Test paměti RAM je prováděn v době přerušení při 15 kHz (přibl. 66 µs). Paměťová buňka je kontrolována při každém přerušení. Jestliže se vyskytne porucha, aktivuje se příznak poruchy paměti RAM/FLASH.


· Test paměti FLASH 

Během provozu stroje je programová paměť testována každou hodinu. V případě poruchy se aktivuje příznak poruchy paměti RAM/FLASH.


Příznak poruchy paměti RAM/FLASH je testován každou hodinu podle testu programové paměti (FLASH).


4 Příslušenství

4.1 Napájecí zdroj AC-4111




Output = Výstup


Input = Vstup


Obr. 60: Napájecí zdroj AC-4111

Napájecí zdroj AC-4111 je zdroj 230 V stř. / 24 V ss s vystupním výkonem 10 W. Tento zdroj může zajišťovat napájení pro jednu monitorovací jednotku VIBROCONTROL 1500 a je určeno pro montáž na DIN lištu.


Pozor!


Při připojení na 230 V je bezpodmínečně nutné dbát na správnou polaritu (L a N). Chybné pólování vede k závadě na přístroji.

Popis AC-4111:


		Vstup



		Vstupní napětí

		100 V stř. – 240 V stř.



		Frekvence

		47-63 Hz



		Odběr proudu

		300 mA



		Výstup



		Jmenovité výstupní napětí

		24 V ss



		Výstupní výkon

		10 W



		Všeobecně



		Teplotní rozsah

		Skladování: -25 až +85°C, 
Provoz: -25 až +71°C



		Skříňka

		Plastová



		MAX. potřebný volný prostor

		25 mm na všech stranách



		Rozměry V x Š x H (mm)

		91 x 18 x 55,6



		Hmotnost

		60 g





 Napájecí zdroj AC-4601




Obr. 61: Napájecí zdroj AC-4601

Napájecí zdroj AC-4601 je zdroj 230 V stř. / 24 V ss s vystupním výkonem 600 W. Tento zdroj může napájet až pro 8 monitorovacích jednotek VIBROCONTROL 1500 a je určený pro montáž na DIN lištu. 

Pozor!


Při připojení na 230 V je bezpodmínečně nutné dbát na správnou polaritu (L a N).  

Popis AC-4601:


		Vstup



		Vstupní napětí

		100 V stř. – 240 V stř.



		Frekvence

		45 - 65 Hz



		Odběr proudu

		Přibl. 0,86 A (při 120 V stř. (jmenovitá zátěž))
přibl. 0,47 A (při 230 V stř. (jmenovitá zátěž))



		Výstup



		Jmenovité výstupní napětí

		24 V ss



		Výstupní proud

		2,5 A (-25 … +60 °C)



		Všeobecně



		Teplota

		Skladování: -25 až +85°C, 
Provoz: -25 až +60°C



		Skříňka

		Plast/plech



		Minimální potřebný volný prostor

		25 mm na všech stranách



		Rozměry V x Š x H (mm)

		130 x 55 x 125



		Hmotnost

		850 g





4.2 USB/CAN převodník AC-4201

Převodník umožňuje připojit až 40 jednotek



Obr. 62: Příklad použití AC-4201

Uživatelský dialog - přehled



Obr. 63: Struktura nabídkově řízeného uživatelského dialogu


První sloupec:


Main screen = Hlavní zobrazení


Bearing Condition = Stav ložiska


Vibration trend = Trend vibrací


Bearing cond. trend = Trend stavu ložiska


Temperature trend = Trend teploty


Frequency analysis = Frekvenční analýza


Postmortem data = Data historie

Channel setup = Nastavení kanálů


Device setup = Nastavení monitorovacího zařízení


Druhý sloupec:


Bargraph channel A = Sloupcový graf - kanál A


Channel select = Volba kanálu


CAN bus setup = Nastavení sběrnice CAN


Units setup = Nastavení jednotek


Password change = Změna hesla

AutoRef setup = Installation AutoRef

Save settings? = Uložit nastavení?

Třetí sloupec:


Bargraph channel B = Sloupcový graf - kanál B


Analysis results = Výsledky analýzy


Trend display = Zobrazení trendů


Analysis result = Výsledek analýzy


Measured data = Naměřená data


Setup type = Nastavení typu


Password = Heslo


Reset password? = Resetovat heslo?


New password = Nové heslo


Čtvrtý sloupec:


Temperature = Teplota


Spectrum = Spektrum


Prediction to reach L2 = Prognóza doby překročení L2


Password = Heslo


Reset trends = Resetovat trendy


Reset BC ref. = Resetovat ref. BC


Pátý sloupec:


Limits = Limitní hodnoty


Sensitivity setup = Nastavení citlivosti


Limits setup = Nastavení limitních hodnot


Range, filter = Rozsah, filtr


Machine on setup = Nastavení detekce  zapnutého stroje


Trip multiply = Multiplikátor mezních hodnott

BC limits setup = Nastavení limitních hodnot BC


TEMP limits setup = Nastavení limitních hodnot teploty


5 Údržba

5.1 Kalibrace


Doporučujeme provádět kalibraci monitorovací jednotky VIBROCONTROL 1500 každých 5 let. Tím se zajistí kontrola správné funkce systému a zachování osvědčení podle normy jakosti.


5.2 Čištění

Přístroj lze v beznapěťovém stavu čistit zevně pomocí mírně navlhčeného hadříku.

Do přístroje nesmí proniknout vlhkost, jako je voda nebo jiné kapaliny!

6 Likvidace


Přístroj musí být zlikvidován prostřednictvím místní, k této činnosti oprávněné, organizace. 

Je nutno zohlednit přiložené bezpečnostní pokyny!

7 CE - prohlášení o shodě




�





� EMBED Autosketch.Drawing.5  ���





�





�EMBED Unknown���





2. řada





1. řada





�





�EMBED Unknown���





BC = Avg / Ref





BC = Avg / Ref





�EMBED Unknown���





� EMBED AutoSketch ���





Trim = Sens nominal /Sens real





� EMBED Autosketch.Drawing.5  ���





� EMBED Autosketch.Drawing.5  ���





� EMBED Autosketch.Drawing.5  ���





� EMBED Autosketch.Drawing.5  ���








© VIBROCONTROL 1500 
V7.00 - 2011.01
C 103 845.018
- 3 -



_1340112220.unknown



_1340112224.unknown



_1340112226.pcx



_1536647051.pcx



_1340112223.pcx



_1340112217.unknown



_1340112219.pcx



_1340112216.unknown



_1096354713.pcx



