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Achtung! Note! ATTENTION! 
Vor Inbetriebnahme des Produktes 
muss die Betriebsanleitung gelesen 
und verstanden werden. 

Bei Bedarf die Betriebsanleitung in 
fehlender EU-Sprache unter 
folgender Adresse anfordern: 
 

www.bkvibro.com 

Before operating the product the 
manual must be read and 
understood. 

If necessary you may order the 
manual in the missing European 
Union language under the following 
address: 

www.bkvibro.com 

Avant utilisation de l'appareil, il faut 
impérativement avoir lu et compris 
le manuel d'emploi. 

Si besoin, commander le manuel 
d'emploi dans la langue manquante 
à l'adresse suivante : 
 

www.bkvibro.com 

Nota importante! Nota! Atenção! 
Antes de utilizar este producto debe 
leer y comprender el manual. 

Si necesita el manual en otro idioma 
de la Unión Europea, puede pedirlo 
en la siguiente dirección: 
 
 

www.bkvibro.com 

Il manuale deve essere letto e 
compreso prima della messa in 
servizio del prodotto. 

Se necessario, il manuale mancante 
nella lingua Europea desiderata, è 
ordinabile al seguente indirizzo: 
 

www.bkvibro.com 

Antes de usar o produto é 
necessário ler a documentação e 
entender-la. 

Se for necessário é favor pedir a 
documentação na língua europeia 
que necessita dirigindo-se a está 
direção: 

www.bkvibro.com 

Attentie! Henvisning! Observera! 
Voor ingebruikname van het 
produkt dient de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen te zijn. 

Bij behoefte aan een gebruiksaan-
wijzing in een ontbrekende EU-taal 
is deze op onderstaand adres aan te 
vragen: 

www.bkvibro.com 

Før produktets ibrugtagning skal 
brugsanvisningen læses og forstås! 

Brugsanvisningen kan bestilles på 
et EU-sprog ved henvendelse til: 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Före idrifttagning av produkten 
måste bruksanvisningen läsas och 
förstås. 

Om nödvändigt kan bruksan-
visningen beställas i det saknade 
EU-språket under följande adress: 
 

www.bkvibro.com 

Huomio! Προσοχή! Figyelem! 
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja 
ymmärtää käyttöohjeet. 

Kun tarvitset käyttöohjeita muilla 
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan 
osoitteeseen: 
 

www.bkvibro.com 

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, 
πρέπει να διαβάσετε και να 
καταλάβετε το εγχειρίδιο. 

Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε 
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα, 
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση : 

www.bkvibro.com 

A termék üzembe helyezése előtt az 
üzemeltetési utasítást el kell 
olvasni, és meg kell érteni. 

Szükség esetén hiányzó EU-nyelven 
az üzemeltetési utasítást, az alábbi 
címen lehet igényelni: 

www.bkvibro.com 

Uwaga! Pozor! Upozornenie! 
Przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia uprzejmie prosimy o 
uważne zapoznanie się z instrukcją 
obsługi. 

Instrukcje obsługi dla naszych 
urządzeń  dostępne są we 
wszystkich oficjalnych językach 
Unii Europejskiej. Brakujące 
egzemplarze można zamawiać pod 
wskazanym poniżej adresem: 

www.bkvibro.com 

Před uvedením výrobku do provozu 
je nutné přečíst si návod k provozu 
a porozumět mu. 

V případě potřeby si návod k 
provozu v chybějící řeči EU 
vyžádejte na následující adrese: 
 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Pred uvedením zariadenia do 
prevádzky si treba dôkladne 
prečítať prevádzkový návod a treba 
jeho obsah správne pochopiť. 

V prípade potreby si prevádzkový 
návod vyžiadajte v príslušnom 
jazyku EÚ na nasledovnej adrese: 
 
 
 

www.bkvibro.com 
 

mailto:info@bkvibro.com
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Pozor! Uzmanību! Dėmesio! 
Pred zagonom proizvoda morate 
najprej prebrati in razumeti navodilo 
za uporabo. 

Po potrebi zahtevajte navodilo za 
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, 
na naslednjem naslovu: 

www.bkvibro.com 

Pirms produkta ekspluatācijas 
uzsākšanas, rūpīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju. 

Vajadzības gadījumā pieprasiet 
lietošanas instrukciju izstūkstošajā 
ES valodā pa šādu adresi: 

www.bkvibro.com 

Prieš pradedant naudoti produktą, 
atidžiai perskaitykite instrukciją. 

Esant reikalui, reikalaukite 
instrukcijos trūkstama ES kalba 
tokiu adresu: 
 

www.bkvibro.com 

Tähelepanu! Внимание! ATENTIE! 
Enne toote kasutuselevõttu tuleb 
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest 
aru saada. 

Kui vajate kasutusjuhendit mõnes 
muus EL keeles, küsige seda 
järgmiselt aadressilt: 
 

www.bkvibro.com 

Преди въвеждане в 
експлоатация на продукта 
ръководството му трябва да 
бъде прочетено и разбрано. 

При нужда от ръководство на 
липсващ EU език, Вие можете да 
го поръчате на следния адрес:  

www.bkvibro.com 

Inainte de utilizarea produsului 
trebuie sa citiţi si sa inţelegeţi 
prezentul manual de operare. 

La nevoie puteţi comanda manualul 
de operare intr-una din limbile 
recunoscute oficial in U.E. la 
urmatoarea adresa: 

www.bkvibro.com 
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Mechanisch 

 
Afb. 01: Maten 

Massa 
ca. 130 g (zonder kabel) 

Materiaal behuizing 
Roestvrij staal 1.4301 

Toepassing 
De ASA-063 wordt voornamelijk binnen en buiten gebruikt voor het meten van trillingen bij roterende machines als 
turbines, pompen, compressoren etc. 

Indien de sensor wordt gebruikt op een wijze niet beschreven in de handleiding kan de functie en de beveiliging van de 
sensor beschadigen. 

Algemeen 
De versnellingsopnemers werken volgens de piëzo-elektrische compressietechnologie. In de opnemer vormen een 
piëzo-keramische schijf en een interne massa samen een veer-massa-systeem. Als op dit systeem trillingen inwerken 
oefent de massa een wisselende druk uit op de keramische schijf. Daarbij veroorzaakt het piëzo-effect elektrische 
ladingen die proportioneel zijn met de versnelling. 

Een geïntegreerde versterker zet deze ladingen om in een bruikbaar spanningssignaal. 

De ASA-063 is een voorbeeld voor de serie ASA-06x. 

 

Met de bijgevoegde veiligheidsaanwijzingen voor installatie, inbedrijfsstelling en verwijdering moet 
rekening worden gehouden! 

Toepassingsgebied 
De opnemers van de serie ASA-06x zijn volgens Richtlijn ATEX goedgekeurd voor toepassing in “explosiegevaarlijke 
omgevingen”. 

Onder deze toepassingen vallen daarmee ook het gebruik als apparatuur voor Categorie 1 resp. 2 apparatuur voor 
gassen of Categorie 2, apparatuur voor stof (ATEX). 

Het gebruik van de opnemers is alleen toegestaan binnen het kader van de in de data sheet vermelde specificaties  
en dient uitsluitend voor het meten van mechanische trillingen. 
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Leveringsomvang 
Opnemer ASA-063 
Schroefdraadstift M8 x 14 
Schroefdraadstift M8 x 1/4“ 28 UNF 
Borgring 
Documentatie  

Aansluiting 
Insteekverbinding (MIL C-5015) 
5/8“ – 24 UNEF 2A 

A = + (SIG/4 mA)    B = - (0 V / GND) 
 

 
Afb. 02:  Stekeraansluitingxxx ASA-063 

Constante voeding IB 
4 mA   Min. 2 mA / Max. 10 mA), ompoolbeveiligd tot 

voedingsspanning UB 
+24 V  Min.+18 VDC/ Max.+ 30 VDC 

Levering 
De sensor moet worden aangesloten op een SELV voeding met beperkte kracht (max. stroom zie intrinsiek 
veilige waarden). 

Aansluitkabel 
 

De aansluitkabel moet hittebestendig zijn tot minimaal 130 °C. 

Kabel EL2075-S-xxxx  tot -40 °C (toebehoren) 

Kabel EL2157-S-xxxx  tot  -55 °C (toebehoren) 

 

Afb. 03: Aansluitkabel 
 

Lengte max. 50 m 

A = wit (+) 
 
B = zwart (-) 

Signaal 
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Lengte 
5 m, 10 m, 15 m, 20 m 

Bouw 
2-aderig getwist + afscherming+wapening 

Elektrische mantelisolatie 
ETFE 

Kleur 
Buitenmantel blauw 

Buitendiameter 
4,5 mm (±0,3 mm) 

Aantal aders 
2 

Kabeldoorsnede 
0,325 mm² (22AWG) 

Aderisolatie: 
ETFE 

 

Montage 
Opschroeven 
In principe geldt: 
De massa van de versnellingsopnemer mag maximaal een-tiende zijn van de trillingstechnisch relevante massa  
van het te meten object waarop de opnemer is gemonteerd. 

De versnellingsopnemer vormt een extra massa die het te meten object belast en die daardoor van invloed kan  
zijn op het dynamisch gedrag van het object. 

De versnellingsopnemer wordt door middel van frictie vastgezet op een contactresonantievrije en stijve 
bevestigingslocatie op het te meten object, met name voor metingen bij hoge frequenties. 

Een "correcte" installatie is voorwaar de voor een bedrijfszekere installatie.De opnemer moet worden 
beschermd tegen: 

• Mechanische beschadigingen (bv. door beschadiging van de kabel) 

• Beschadiging van de kabel door trillingen 

• Invloeden vanuit de omgeving (bv. vocht) 
Naast het aanhouden van de algemene installatievoorschriften voor elektrische installaties moet bij de aanleg van 
elektrische installaties in explosieveomgevingen gewerkt worden volgens de voorschriften van IEC 60079-14 resp.  
de relevante landelijke regels voor de aanleg vanexplosieveilige installaties. 

De opnemer mag worden toegepast als apparaat voor Categorie 1 of 2 in omgevingen met gas en als apparaat 
Categorie 2 in omgevingen met stof. 

Bij de doorvoer van de aansluitkabel van Zone 0 naar Zone 1 moet een IP 67 muurdoorvoer (EN 60529) worden 
gebruikt. 

Bij gebruik van slangen met metalen wapening moet worden gezorgd voor een afdoende aarding 
(contactweerstand ≤ 1 MΩ). 
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90°

1
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M8
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5

ASA063_mon (070424)

> ø28

0,02
0,8

Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteur d'accélération
Type AS/ASA-06x

Montagefläche
Mounting surface
Surface de montage

Gewindestift gegen 
Lösen sichern
Please protect set screw 
from working loose
Veuillez arrêter le boulon 
fileté s.v.p.

max. Einschraubtiefe
Max. thread reach
Profondeur de filetage max.

 
Afb. 03:  Montage ASA - 063 

• Het montagevlak voor de opnemer moet vlak en bewerkt zijn. 

• Maak in het montagevlak een schroefdraadgat M8 resp. 1/4“ van 15 mm diep. 

• Breng op het montagevlak een dunne laag siliconenvet aan; hierdoor treedt minder contactresonantie op. 

• Schroef de schroefdraadstift volgens afbeelding 4 in het montagevlak en borg hem met bv. LOCTITE 243 
(gemiddelde sterkte) of LOCTITE 270 (hoge sterkte). 

• Schroef de opnemer op de schroefdraadstift. Aanhalen met het maximale aanhaalmoment voor  
de schroefdraadstift. 

• Hou de max. inschroefdiepte van ≤ 5 mm voor de versnellingsopnemer aan. 

• Aanbevolen aanhaalmomenten voor de meegeleverde schroefdraadstift: 

M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm 
M8 x 14 : 6,5 Nm 

• Na bevestiging van de aansluitkabel aan de opnemer moet de meegeleverde borgring tussen de wartel  
en de stekkerbehuizing van de kabel worden gedrukt (afb. 03). 

Kabel en beschermslangen 
De opnemerkabel en eventuele verlengingen ervan moeten elektrisch en mechanisch worden beschermd.  
Zorg voor een juiste trekontlasting! 

Werk daarbij volgens de geldende voorschriften. 
 

 
Versnellingsopnemer 
Type AS/ASA-06x 

 

Max. Inschroefdiepte 

Schroefdraadstift borgen 

 
 

Montagevlak 
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Explosieveiligheid 
EG goedkeuringscertificaat 

PTB 07 ATEX 2008  
Ausgab 1 

Beschermingsklasse volgens EN 60529 
IP 66/67 

Normreferenties 
EN 60079-0  : 2012 + A11 
EN 60079-11  : 2012 
EN 60079-26 : 2007 

ATEX-Markering  

II 1 G Ex ia IIC T6…T1 Ga 

II 2 G Ex ia IIC T6…T1 Gb 

II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db 

  

IECEx- Markering (IECEx PTB 12.0033) 
Ex ia IIC T6 Ga  
Ex ia IIC T6 Gb 
Ex ia IIIC T145 °C Db 

  

Normreferenties  
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013  
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012 

 

EAC Ex  
Conform TR-TS 012/2011  
(TP-TS 012/2011) 
EAC ex-certificaat:  
RU-C-DE.AA87.B.00334 

 

 

Temperatuurklass Maximaal Omgevingstemperaturen 

 Categorie 1G Categorie 2G Categorie 2D 

T6 
T5 
T4 

T3, T2, T1 

-55 °C… 50 °C 
-55 °C… 60 °C 
-55 °C… 90 °C 

-55 °C… 125 °C 

-55 °C… 65 °C 
-55 °C… 80 °C 
-55 °C… 115 °C 
-55 °C…125 °C 

85 °C 
100 °C 
125 °C 
145 °C 

Tab. 01: Temperatuurklassen 
 

Stroomvoedingscircuit 
bij beschermingsklasse intrinsieke veiligheid  
Ex ia IIC of Ex iaD alleen voor aansluiting op een goedgekeurd intrinsiek veilig stroomcircuit 

Maximale waarden: 

 Ui   =  28 V  Ci  = ASA-063 + EL2… (Zie tabel 02) 

 Ii  =  95 mA  Li   = verwaarloosbaar klein    

 Pi  = 665 mW 

Opmerking 
Er moet rekening mee worden gehouden dat de totale capaciteit door het aansluiten van de kabel EL2… hoger wordt. 
De betreffende waarde staat in de onderstaande tabel 
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Tab. 02: Ctot totale capaciteit ASA-063 +EL2… 

ASA-063 Type Lengte [m] Ctot [nF] (opnemer ASA-063 + EL2…) 

15 nF 

EL2075-S-0050 

EL2157-S-0050 
5 17 

EL2075-S-0100 

EL2157-S-0100 
10 19 

EL2075-S-0150 

EL2157-S-0150 
15 21 

EL2075-S-0200 

EL2157-S-0200 
20 23 

EL2075-S-0250 

EL2157-S-0250 
25 25 

EL2075-S-0300 

EL2157-S-0300 
30 27 

EL2075-S-0350 

EL2157-S-0350 
35 29 

EL2075-S-0400 

EL2157-S-0400 
40 31 

EL2075-S-0450 

EL2157-S-0450 
45 33 

EL2075-S-0500 

EL2157-S-0500 
50 35 
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Technische gegevens 
Elektrisch 
Gevoeligheid (80 Hz / 23 ± 3 °C) 

100 mV/g ±5 % 
10,2 mV/m/s2 ±5 % 

ASA-063  100 mV/g   S/N 00002045

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 10 100 1000 10000 100000

Frequenz / Hz

Fr
eq

ue
nz

ga
ng

 / 
dB

 
Afb. 04: Typisch frequentieverloop van de gevoeligheid 

Nauwkeurigheid van de gevoeligheid 
4 Hz ... 10 kHz  : ±5% 
1,5 Hz / 13 kHz  : ±3 dB 
Temperatuur reactie 
-50 °C ... +120 °C : ± % 

Richtingsfactor (80 Hz) 
≤ 8 ... 10% 

Resonantiefrequentie 
35 kHz ± 3 kHz 

Meetbereik 
±80 g (Umax = +24 V...+30 V) : ±7% 
±40 g (Umax = +20 V)  : ±7% 
±20 g (Umax = +18 V)  : ±7% 

 

Frequentie / Hz 

Fr
eq

ue
nt

ie
s 

/ d
B
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POL_ASA063 Polariteit   
Bij de ingetekende bewegings-richting van de lagerschaal volgt er een positief signaal. 

Dynamische interne weerstand van de uitgang 

≤ 300 Ω (Werkfrequentiebereik) 

ca. 2 kΩ (Resonantiefrequentie) (Uitsturing 1 Veff  IB = 4 mA) 

Rustpotentiaal  
(-50 °C ... +125 °C) 

+12,5 V ±1,5 V 

Rekbaarheid 
< 0,002 g/ ( µm/m ) 

Isolatieweerstand  
(behuizing - pen A/B) 

≥ 20 MΩ 

Werktemperatuurbereik 
-55 °C ... +125 °C 

Opslagtemperatuurbereik (in originele verpakking) 
-20 °C ... +70 °C 

Overbelasting 
continu 500 g 
schok 5000 g 
(alle richtingen) 

Luchtvochtigheid 
99,99% 

Vervuilingsgraad 
3 

Maximale hoogte 
2000 m 

EMV 
EN 61326-1 
De meetwaarden kunnen worden beïnvloed door elektromagnetische velden. 
Bij dit soort stoorvelden wordt aanbevolen voor de opnemerkabel een geaarde slang met metalen wapening  
te gebruiken. 

WEEE-reg.-nr. DE 69572330 
Productcategorie / toepassingsgebied: 9 
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Onderhoud en reparaties 
De opnemers van de serie ASA-06x hebben geen onderhoud nodig. 

 

Belangrijk reparatieadvies: 
Een defecte opnemer mag niet geopend worden en moet bij schade volledig worden vervangen. 

Bij een defect bij de aansluit-kabel moet de opnemer vervangen- worden. 

 

Beschrijving storing Mogelijke oorzaak 
 

Controle 

Geen meetsignaal Opnemer defect Rustpotentiaal ≠ 12,5 V ± 1,5 V 

Geen meetsignaal Kabel defect Contactweerstand van de 
kabeladers controleren  
RAder = 0 Ohm 

Tab. 03: Storingtabel  

Meetopstelling 

0V

IB= 2 ... 10 mA

+ 18 V . . . + 30 V

A

B
ASA063-2 (070502)

Sensor
Capteur

Digitalmultimeter
Digital multimeter
Multimètre numèrique

 

Opmerking: 
De metingen mogen alleen buiten het explosieveilige gebied worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel. 

Als de opnemer wordt toegepast in een explosiegevaarlijke omgeving moeten de op het moment van  
de inspectie geldende normen en wettelijke voorschriften worden aangehouden. 

Verantwoordelijkheid van de exploitant van de installatie 
Voor de juiste berekening van de elektrische installatie onder explosieveiligheidsvoorwaarden en de correcte 
ingebruikname is uitsluitend de exploitant van de installatie verantwoordelijk. Er moet gewerkt worden volgens de  
van toepassing zijnde explosieveiligheidsbepalingen en veiligheidsvoorschriften en zonodig moeten deze door een 
deskundige worden gecontroleerd. 

Als de installatie in opdracht van de exploitant wordt aangelegd door een onderaannemer mag de installatie pas in 
gebruik worden genomen nadat de onderaannemer door een installatieverklaring de correcte installatie conform de 
geldende voorschriften heeft bevestigd. 

De eerste ingebruikname van explosieveilige installaties of delen van installaties en de hernieuwde ingebruikname  
na grotere wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden moet door de gebruiker gemeld worden bij de verantwoordelijk 
inspectie. 

Markering kabel 
De markering van de kabel van de meetplek tot de aansluiting op de mee te lektronica is bijzonder belangrijk.Deze  
is onmisbaar voor de documentatie, de ingebruikname en de serviceafdelingen en moet worden uitgevoerd door de 
exploitant.  

 

 
Digitale multimeter 
 

 
Opnemer 
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CE-verklaring  
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Aansluitschema  
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