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Descrição / Utilização adequada
O equipamento para a supervisão de oscilações VIBROCONTROL 1000,
série C, composto por

♦

Parte electrónica

♦

Sensor de velocidade de oscilação VS-...

é utilizado para medir e supervisar a oscilação absoluta de mancais.
• sensor converte as oscilações existentes no mancal em sinais eléctricos.
Estes sinais eléctricos depois são transmitidas à electrónica de medição
e supervisão que efectua o cálculo

♦

do valor efectivo da velocidade de oscilação (veff) ou, como alternativa,

♦

do valor máximo do curso da oscilação (sp).

Os valores medidos são comparados com dois valores limite ajustáveis. Em
caso de ultrapassar os valores limite são accionados os respectivos relês de
valor limite. Os contactos, livre de potencial, dos relês podem gerar avisos
(pré- alarme) ou provocar a desactivação da máquina (alarme principal).

Os modelos CV-110 e CV-116 distinguem-se apenas pela tensão de
alimentação:
CV-110 requer uma tensão de alimentação de 230 V AC,
CV-116 requer uma tensão de alimentação de 24 V DC.

Por favor, leia os avisos de segurança anexos!
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Descrição / Utilização adequada

Diagrama de ligação

Imagem 1
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Diagrama de bloco
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Dados técnicos
Número de canais de medição

1

Entrada de medição

própria para o sensor de velocidade de oscilação.
Factor de transmissão
100 mV/mm/s,
fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ
ou
75 mV/mm/s,
fo = 15 Hz, Ri = 2,8 kΩ

Resistência de entrada

Rent = 27 kΩ sem linearização,
100 kΩ com linearização
A adaptação da entrada de medição é feita na
fábrica e conforme a referência de encomenda

Frequência de trabalho

Sensor fo = 8 Hz:
10 ... 1000 Hz ou
1 ... 1000 Hz (com linearização)
Sensor fo = 15 Hz
15 ... 1000 Hz ou
2 ... 1000 Hz (com linearização)
Definição por jumper

Valor medido

Valor efectivo da velocidade de oscilação
veff (mm/s)
ou
Valor máximo do curso de oscilação p (µm)
Alteração do valor medido por jumper

Intervalos de medição

0 ... 2 mm/s
0 ... 5 mm/s
0 ... 10 mm/s
0 ... 20 mm/s
0 ... 50 mm/s
0 ... 100 mm/s

0 ... 20 µm
0 ... 50 µm
0 ... 100 µm
0 ... 200 µm
0 ... 500 µm
0 ... 1000 µm

Alteração do intervalo de medição mediante
jumper

CV110/116PT / C102848.009 / V12 / 25-04-2017
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Dados técnicos

Saídas analógicas
Quantidade

2, para utilização simultânea

Tensão de saída

0 ... 10 V,

Corrente de saída

0/4 ... 20 mA,
RB ≤ 500 Ω
Definição da corrente por jumper

Margem de erro

5 % do valor medido
3 % do valor limite do intervalo de medição
10 % na cadeia de medição completa, incluindo o
sensor de oscilações

RL ≥ 100 kΩ

Alimentação eléctrica do modelo CV-110
Tensão de alimentação

230 V AC (196 ... 253 V AC) 50 ... 60 Hz ou
115 V AC ( 96 ... 128 V AC) 50 ... 60 Hz

Consumo de potência

10 VA

Fusível

Termo- disjuntor integrado no transformador

A alimentação elétrica apenas deve ocorrer atravé de dispositivo de separação (interruptor
ou Schalter oder disjuntor)! O interruptor utilizado como dispositivo de separação tem de
cumprir os requisitos em conformidade com a IEC 60947-1 e IEC 60947-3 e tem de ser
apropriado para a aplicação.

Alimentação eléctrica do modelo CV-116
Tensão de alimentação

24 V DC (18 ... 32 V DC)

Consumo de potência

10 VA

Fusível F403

500 mA, 250 V, lento

Caixa
Material

Fundição de alumínio

Classe de protecção

IP65 segundo DIN 40 050

Pintura

RAL 7032 (cinzento)

Medidas

220 x 120 x 90 mm (C x L x A)

Peso

2 kg, aproximadamente

Ambientes de trabalho admissíveis
Temperatura de armazenamento
Temperatura de trabalho
Húmidade atmosférica
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-40 °C ... + 100 °C
0 °C ... + 65 °C
máximo, 95 %, sem condensar
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CEM
EN 61326-1

Segurança
EN 61010-1

WEEE-Reg.-No. 69572330
product category / application area: 9

Valores limite
Quantidade

2

Margem de ajuste

De 10 % até 100 % do valor limite do intervalo de
medição

Erro de ajuste

5 % do valor limite do intervalo de medição

Retardo de resposta

Valor limite LIM1 (Pré- alarme)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Valor limite LIM2 (Alarme principal)
30 ms, 1 s, 3 s, 10 s, ± 5 %
Alteração do retardo de resposta por jumpers

Histerese de comutação

3 % do valor limite do intervalo de medição
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Dados técnicos

Relê de valor limite
Quantidade

2

Descrição

Relês monostáveis, opção de função por

−

corrente de trabalho ou

−

corrente de repouso

−

auto- retentor

−

não auto- retentor

Definição mediante jumpers

Carga de contacto (carga de Ohm)
Tensão de comutação

AC max. 250 V,
DC max. 150 V:

com 1 A, máximo
com 0.5 A, máximo

Potência de comutação

AC 250VA, máximo, com 1 A, máximo
DC em função da corrente
........................ com 150 V: P < 70 W
........................ com 48 V: P < 72 W
........................ com 24 V: P < 192 W
Em caso de existência de cargas indutivas
prever um afogamento de faíscas adequado!

Auto- controlo
O sistema de detecção, os condutores de sinais e
a alimentação eléctrica são controlados por
interrupções. Mensagem de erro por relê OK sem
retardo de resposta.

Relê OK
Quantidade

1

Descrição

Relê monostável, função por corrente de
repouso, não auto- retentor
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Folha de encomenda modelo CV-110

CV

A
110

G

Electrónica de supervisãol

1 1 0 Com relê, ligação 230/115 V AC
1 1 6 Com relê, ligação 24 V DC

B

H

Valor medido, frequência de trabalho

C

para sensor de velocidade de oscilação
VS-068/069/168/169
1 Velocidade de oscilação 10 ... 1000 Hz
2 Velocidade de oscilação 1 ... 1000 Hz
10 ... 1000 Hz
3 Curso da oscilação

I

para sensor de velocidade de oscilação
VS-077, 079, 177 (letra de imprensa C 1334)
4 Velocidade de oscilação15 ... 1000 Hz
5 Velocidade de oscilação 2 ... 1000 Hz
15 ... 1000 Hz
6 Curso da oscilação

J

Intervalo de medição

K

Velocidade de oscilação / Curso da oscilação
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Saídas analógicas

Relê de valor limite 2

1 Auto- retentor
2 Não auto- retentor

Retardo de reposta, Valor limite 1

1
2
3
4

1 sec
seg
3 sec
seg
10 sec
seg
ms
30 msec

Retardo de reposta, Valor limite 2

1
2
3
4

1 sec
seg
1
3 sec
seg
10 sec
seg
ms
30 msec

Valor limite conforme cliente

1 Não
2 Sim. valores:

Sensor

1 Sem protecção contra explosão
2 Com protecção contra explosão

Tensão de alimentação

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (só para CV-116)

1 0 ... 20 mA e 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V

E

Relê de valor limite 2

1 Corrente de repouso
2 Corrente de trabalho

Relê de valor limite 1

1 Corrente de repouso
2 Corrente de trabalho

F

N
0

Relê de valor limite 1

1 Auto- retentor
2 Não auto- retentor

Ajuste padrão
CV

A

110

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Condições especiais

0 Não
1 Sim. P.F. indicar:

K L M
1 1 1

N
0

Soma
Número de código

125

CVBC110 (090609)

Imagem 2

Código de encomenda
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2.2

Dados técnicos

Folha de encomenda modelo CV-116

CV

A
116

G

Electrónica de supervisãol

1 1 0 Com relê, ligação 230/115 V AC
1 1 6 Com relê, ligação 24 V DC

B

H

Valor medido, frequência de trabalho

C

para sensor de velocidade de oscilação
VS-068/069/168/169
1 Velocidade de oscilação 10 ... 1000 Hz
2 Velocidade de oscilação 1 ... 1000 Hz
10 ... 1000 Hz
3 Curso da oscilação

I

para sensor de velocidade de oscilação
VS-077, 079, 177 (letra de imprensa C 1334)
4 Velocidade de oscilação15 ... 1000 Hz
5 Velocidade de oscilação 2 ... 1000 Hz
15 ... 1000 Hz
6 Curso da oscilação

J

Intervalo de medição

K

Velocidade de oscilação / Curso da oscilação
0 ... 100 µm
1 0 ... 10 mm/s
0 ... 20 µm
2 0 ... 2 mm/s
0 ... 50 µm
3 0 ... 5 mm/s
0 ... 200 µm
4 0 ... 20 mm/s
0 ... 500 µm
5 0 ... 50 mm/s
6 0 ... 100 mm/s 0 ... 1000 µm

D

L
M

Saídas analógicas

Relê de valor limite 2

1 Auto- retentor
2 Não auto- retentor

Retardo de reposta, Valor limite 1

1
2
3
4

1 sec
seg
3 sec
seg
10 sec
seg
ms
30 msec

Retardo de reposta, Valor limite 2

1
2
3
4

1 sec
seg
1
3 sec
seg
10 sec
seg
ms
30 msec

Valor limite conforme cliente

1 Não
2 Sim. valores:

Sensor

1 Sem protecção contra explosão
2 Com protecção contra explosão

Tensão de alimentação

1 230 V 50/60 Hz
2 115 V 50/60 Hz
3 24 V DC (só para CV-116)

1 0 ... 20 mA e 0 ... 10 V
2 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V

E

Relê de valor limite 2

1 Corrente de repouso
2 Corrente de trabalho

Relê de valor limite 1

1 Corrente de repouso
2 Corrente de trabalho

F

N
0

Relê de valor limite 1

1 Auto- retentor
2 Não auto- retentor

Ajuste padrão
CV

A

116

B

1

C

1

D

2

E

2

F

1

G

2

H
1

I
1

J
1

Condições especiais

0 Não
1 Sim. P.F. indicar:

K L M
1 1 3

N
0

Soma
Número de código

133

CVBC110 (090609)

Imagem 3
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Pôr em funcionamento
Por favor, leia os avisos de segurança anexos!

3.1

Montagem
Tirar a tampa do aparelho e fixar a parte de baixo com 4 parafusos M6
cabeça Philips.
A posição de montagem é livre!
Para cumprir com os requisitos da classe de protecção IP segurança CEM,
todos os conectores de rosca não usados devem ser substituídos por bujões
metálicos.

220

Placa de
identificação

28

4 x M16 x 1,5

30

3
2
1
15
14
7
6
5
4
PE
0V

32
34
36
26
27
25
24

82

22

90
o6,3

120
4 x M16 x 1,5

20

Borne de terra

204

Borne de terra
CV110/116 (030916) metr

Imagem 4

Medidas

Instrução:
A montagem (instalação) apenas deve ser realizada por técnicos
qualificados!

Instrução:
A instalação do VIBROCONTROL 1000 (CV-110/CV-116) não deve ser
realizada numa área com vibrações permanentes. Se possível, deverá ser
instalado numa área isolada de vibrações.
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3.2

Pôr em funcionamento

Ligações do modelo CV-110
Para ter acesso aos bornes de ligação retirar a tampa do
aparelho.

Caixa

Sensor de
oscilção

Valores limite

28
29

*

LIM 1

R76

31

LIM 2

SIG 2

Input

0V

3

V

1
32

*

0%

100

33

Reincializar

R75

35

15
14

*

34
36

PE

0%

100

30

Output
0/4...20mA DC

Relê "OK"

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

W201

L

25
24
23

N

230 VAC
115 VAC

22

PE

20

+
-

27

26

Output
0...10V DC

Tensão de
alimentação

+5
-4
PE

*

0V

24 V DC

* ver instruções na página 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 110

*

Blindagem em conector PG (ver manual, imagem 6)

min. 16 mm 2

Executar a fiação conforme o plano de ligação!
Atenção:
Antes de ligar o parelho
verificar o potencial e a ligação à terra.
Se necessário, executar uma separação de potencial!
CVANSCHL metr (040715)

Imagem 5
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Esquema dos bornes de ligação
(Os contactos dos relês mostram estado sem corrente)
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Ligações do modelo CV-116
Para ter acesso aos bornes de ligação retirar a tampa do
aparelho.

Caixa

Sensor de
oscilção

Valores limite

28
29

*

LIM 1
100

0%

30

R76

31

LIM 2

0V

3

V

1
32

100

0%

33

*

Reincializar

R75

35

15
14

*

34
36

PE

SIG 2

Input

Output
0/4...20mA DC

Relê "OK"

+7
-6

*

0...20mA
4...20mA

*

Estrutura

+
-

26
27

Tensão de
alimentação

W201
Output
0...10V DC

F403 0,5 A lento

+5
-4
PE

PE

0V

20

24V / 0,7A

*

* ver instruções na página 22
VIBROCONTROL 1000
CV - 116

*

Blindagem em conector PG (ver manual, imagem 6)

min. 16 mm 2

Executar a fiação conforme o plano de ligação!
Atenção:
Antes de ligar o parelho
verificar o potencial e a ligação à terra.
Se necessário, executar uma separação de potencial!
CVANSCHL metr (040715)

Imagem 6

Esquema dos bornes de ligação
(Os contactos dos relês mostram estado sem corrente)
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Anotação:
Neste capítulo encontra uma descrição dos bornes de ligação dos modelos
CV-110 e CV-116. Eventuais alterações dos ajustes dos aparelhos que
possam vir ser necessários são descritas no capítulo "Serviço".

Fio de massa
O fio de massa SL do cabo de alimentação é ligado ao ponto de massa 1,
situado no interior da caixa (ver imagem 7). Utilize o terminal que já se
encontra montado no ponto de massa 1 para fazer a conexão.

CEM
A ligação à terra exterior da caixa deve ser executada com um fio de secção
2
mínima de 16 mm , procurando a ligação mais curta possível à terra.

3
2
1

F403

4 5 6

7
8
9

7
8
9

1 2 3

4 5 6

1

1415

3
2

0V PE 4 5 6 7

EMV
EMC
CEM

20 22

1

24 25 27 26 36 34 32 30 28

Placa de
identificação

CVANSCH2 (030916)

Imagem. 7
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Localização e descrição dos bornes de ligação e dos pontos de massa
(setas)
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Blindagem
Todos os cabos a ser ligados à electrónica devem possuir blindagem
electrónica!
Distinguir neste contexto os seguintes casos:

−

A blindagem do cabo do sensor é passado pelo conector de rosca e
ligado ao borne de rosca 1.

−

A blindagem dos demais cabos é colocada nos respectivos conectores
de rosca, igual como mostrado na imagem 8.

Imagem 8
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Colocação da blindagem dos cabos nos conectores
de rosca
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Relê de valor limite
Quando os valores limite são ultrapassados respondem - com
algum retardo - os relês de valor limite consignados. Através dos
seus contactos de comutação, livres de potencial, podem originar
a emissão de um aviso ou provocar a desactivação da máquina
supervisada.

3.4.1

O que deve saber sobre relês de valor limite
Existem dois tipos de comutação:

♦

Comutação por corrente de trabalho
A bobine do relê permanece sem corrente sempre que o valor limite
(OK) não for ultrapassado. Quando o valor limite é ultrapassado
(alarme), a bobine tem corrente e o relê é activado.

♦

Comutação por corrente de repouso
A bobine do relê tem corrente sempre que o valor limite (OK) não for
ultrapassado. Quando o valor limite é ultrapassado (alarme), a bobine
fica sem corrente e o relê é desactivado.

A selecção do tipo de comutação desejado é efectuado por jumpers (ver
capítulo 5.1)

Imagem 9

Relê de valor limite
Os contactos mostram estado sem corrente.

Existem, ainda, dois modos de funcionamento:

♦

auto- retentor

♦

não auto- retentor

O modo de funcionamento pré- ajustado consta na folha de informações no
interior caixa (auto- retentor/ não auto- retentor)

Página 16 de 24
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Reinicializar (Confirmar mensagens dos relês)
Relês de valor limite auto- retentores devem ser reinicializados

−

depois de uma mensagem de alarme

−

depois de ligar a electrónica de supervisão!

Fazendo uma ligação em ponte, com arame, entre os bornes 14 e 15 obtémse uma ”Reset” permanente.
Este jumper de arame deixa-se substituir, se for necessário, por um botão
de ”reset” externo que faz a ponte entre os bornes 14 e 15 apenas quando é
premido (ver imagens 5 e 6).
Conectar o botão de ”reset” apenas com um condutor blindado!

3.4.3

Ajustar os valores limite
A sensibilidade de resposta dos dois relês de valor limite ajusta-se com os
potenciómetros LIM1 e LIM2. O ajuste é efectuado em x% relativamente ao
valor limite do intervalo de medição seleccionado.

Exemplo:
Requisito

Pré- alarme a 10 mm/s
Alarme principal 14 mm/s

Ajuste

Int. de medição: 20 mm/s (= 100 %)
Pré- alarme: Potenciómetro LIM1
10 mm/s = 50 %
Alarme principal: Potenciómetro LIM2
14 mm/s = 70 %

Imagem 10
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Potenciómetros de valor limite
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Relê (Auto- controlo)
Um sistema de auto- controlo integrado alerta sobre interrupções no sistema
de detecção/ no condutor para a transmissão do sinal e, ainda, a falta da
corrente de alimentação.
Os avisos são comunicados sem retardo pelo relê OK.
O relê OK sempre

−

funciona por corrente de repouso

−

é não auto- retentor

O relê OK reinicializa-se automaticamente (da posição ”Alarme” para ”OK”)
após ligar novamente a electrónica de medição e supervisão ou depois de
corrigir uma falha de funcionamento, dispensando assim de fazer o ”Reset”.
O auto- controlo não interfere nas mensagens de valor limite.

3.6

Pronto para serviço
Depois de ter executado correctamente todas as ligações e ajustes, pode
ligar o aparelho à rede de alimentação. O relê OK é activado e passa para a
posição "OK".
Se trabalhar com relês de valor limite auto- retentores deve, agora, carregar
no botão de reset externo –não pode haver alarme!
É possível que a máquina atinja, durante a fase de arranque, valores de
oscilação superiores aos valores limite definidos (por exemplo, na passagem
da ressonância).
Se o tempo de retardo ajustado não for suficiente para a passagem da
ressonância, os relês de valor limite reagem e provocam a paragem da
maquina. Para evitar isto, o utilizador da máquina deveria bloquear a
desactivação.
Depois de atingir as condições de serviço:
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−

Pressionar o botão reset

−

Desactivar o bloqueio
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Protecção contra explosão
O equipamento de controlo de oscilações VIBROCONTROL 1000, série C,
também permite controlar máquinas situadas em áreas com risco de
explosão.
A electrónica deve ser montada fora da área com risco de explosão !
A instalação de um sensor protegido contra exposição a condições
climáticas/ explosões requer, obrigatoriamente, a integração de um fusível
de disjunção na electrónica de medição.
Fusíveis F101, F102
Protecção contra explosão

2 x 15 mA, rápido

4 5 6

3
2

4 5 6

F102

7
8
9

F101

0V PE 4 5 6 7

1

7
8
9

1

1415

3
2

1 2 3

Placa de
identificação

EX-F101 (030916)

Imagem 11

Posição dos fusíveis F101 e F102

O utilizador do equipamento responsabiliza-se a garantir que a instalação
seja executada de acordo com as normas vigentes no local da instalação,
sujeitando-se à aprovação por parte das entidades locais competentes.
Por favor, veja para mais informações os planos de ligação, imagem 5 e 6, e
a descrição do sensor.
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5

Serviço

Serviço
Por favor, leia os avisos de segurança anexos!

5.1

Alterar ajustes
Antes de alterar qualquer ajuste desligar o aparelho da corrente de
alimentação.
Todos os ajustes devem ser efectuados, exclusivamente, por técnicos de
serviço autorizados para trabalhar com o equipamento !!! A manipulação do
aparelho por parte de pessoal não autorizado é estritamente proibida!
O ajuste da electrónica efectua-se mediante jumpers na placa electrónica.
Retirar a tampa da caixa do aparelho para ter acesso à placa (ver
imagem12).
Dado serem ligadas tensões externas nos contactos de relé, também podem
ser aí ligadas tensões de alta tensão após a interrupção da alimentação
elétrica.
Todas as configurações devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados!
Os seguintes ajustes são possíveis:

♦

Valor medido

◊

Velocidade de oscilação

◊

Curso de oscilação

♦

Área de frequência, com e sem linearização

♦

Intervalo de medição

♦

Modo de funcionamento dos relês de valor limite

♦

◊

Corrente de trabalho ou corrente de repouso

◊

auto- retentor ou não auto- retentor

◊

Tempo de retardo

Corrente de saída analógica

◊

0 ... 20 mA

◊

4 ... 20 mA

A electrónica de medição e supervisão é ajustada e controlada de acordo
com as informações que nos facilitou na sua encomenda.
Os dados do ajuste ficam registados na folha "Código de encomenda/Ajuste
do aparelho" que se encontra no interior da caixa do aparelho.
Quando o ajuste do aparelho difere do ajuste padrão, encontra os dados do
ajuste no capítulo "Configuração de entrega". Para a sua própria segurança
recomendamos registar, com indicação do número de fabricação, todas as
alterações do ajuste de origem que venha efectuar.
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Imagem. 12

Relação dos ajustes (em cima) e posição dos jumpers
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5.2

Serviço

Procura de erros
Por favor, leia os avisos de segurança anexos!
Sempre que o relê OK emita um erro, o
equipamento de supervisão deixa de estar pronto para serviço.
Recomendamos efectuar o seguinte controlo:

1.

Controlar a alimentação de corrente
(modelo CV-110)

Desligar o aparelho da corrente!

−

tem a tensão de alimentação requerida nos bornes de alimentação?

−

foi disparado o termo- disjuntor no interior do transformador da fonte?
Aguardar até o transformador da fonte arrefecer.
Se ligar de novo e o disjuntor voltar a disparar, é necessário enviar o
aparelho á fábrica.

2.

Controlar a alimentação de corrente
(modelo CV-116)

Desligar o aparelho da corrente!

−

tem a tensão de alimentação requerida nos bornes de alimentação?

−

o fusível de alimentação F403 está intacto?

3.

Controlar a ligação do sensor
−

−

Os bornes do condutor de sinais estão correctamente
conectados?

O cabo para transmissão de sinais está partido, ou aconteceu uma
ruptura por torção no sensor?

O sistema de auto- controlo somente reage a interrupções do circuito do
sinal. Uma ligação em ponte dos bornes 2 e 3 da entrada permite simular
condições de funcionamento correctas.
Pode localizar o local do erro mais rapidamente se passar esta ponte, por
exemplo, para a caixa de protecção dos bornes.
O sistema de auto- controlo não consegue identificar curto- circuitos no
sensor ou na conexão do sensor.
Contudo, neste caso, é possível – apesar da vibração existente- efectuar as
seguintes medições nas saídas analógicas:
Saída analógica

0 ... 10 V:
0 ... 20 mA:
4 ... 20 mA:

→0V
→ 0 mA
→ 4 mA

Se estas medidas não permitirem remover o erro, é necessário enviar a
electrónica, junto com o sensor, à fábrica.
Apenas pessoal autorizado pode realizar pesquisas mais avançadas no local
de instalação do equipamento.
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Vantagens e desvantagens da operação com 24 V DC
(CV-110 e CV-116)
Ligação de 24 V DC no modelo CV-116
Vantagem:
Este aparelho possui um conversor DC/DC que garante uma corrente de
alimentação livre de potencial. Desta maneira também as saídas analógicas
ficam livres de potencial.
Outra vantagem é a grande margem de tolerância da alimentação de 24 V
(18 ... 32 V DC).
Além disso, este tipo de ligação cumpre as normas CEM já de fábrica.

Ligação de 24 V DC no modelo CV-110
Desvantagem:
O modelo CV-110 pode ser operado com 24 V DC, desde que se verifiquem
algumas condições.
Para poder ligar a uma fonte de 24 V DC deve cumprir os seguintes
requisitos:
1. O utilizador do equipamento deve garantir o cumprimento das normas
CEM para este tipo de ligação.
2. Entradas e saídas não são livres de potencial, ou seja, o condutor 0 V
da saída analógica sempre terá o potencial da tensão de funcionamento
0V!
3. A margem de tolerância da tensão de alimentação é reduzida (24 V DC)
-20 % ... + 10 %.
4. Qualquer erro na alimentação de tensão 24 V DC tem um impacto na
electrónica de medição.

Aviso:
A entrada 24 V DC tem um fusível lento de 0,5 A.

6

Limpeza
O exterior do aparelho pode ser limpo com um pano ligeiramente húmido.
Nao sujeitar o aparelho a humidade, tal como água ou outros líquidos!

7

Utylizacja
Por favor, leia os avisos de segurança anexos!
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Declaração de conformidade CE
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