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Typy urządzeń - Przegląd
Typ urządzenia

Napięcie zasilające

Pomiar BEARCON

VC 1100 C01

230 V AC
115 V AC

TAK

VC 1100 C02

24 V DC

TAK

VC 1100 C11

230 V AC
115 V AC

NIE

VC 1100 C12

24 V DC

NIE

Zestawione w powyższej tabeli typy urządzeń C01, C02, C11, C12 opisane zostały we
wspólnej dokumentacji VIBROCONTROL 1100.
Z wyjątkiem pomiaru BEARCON, który nie dotyczy urządzeń typu C11 i C12, opis ten dla
wszystkich typów urządzeń jest taki sam.

Uwaga
Należy uwzględniać dołączone wskazówki bezpieczeństwa, dotyczące
instalacji, uruchomienia i utylizacji!!
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VC 1100

Przegląd
VIBROCONTROL 1100 jest dwukanałowym, sterowanym mikroprocesorowo
urządzeniem służącym rejestracji danych oraz kontroli. Jako czujniki wartości
pomiarowych stosowane są czujniki prędkości drgań lub czujniki
przyspieszenia drgań.
UWAGA
Jeżeli VIBROCONTROL 1100 został przekonfigurowany w wersję CCS,
to podłączone mogą być tylko czujniki przyspieszenia zasilane prądem
stałym!
Należące so VIBROCONTROL 1100 grupy elementów, takie jak część
sieciowa, stopnie wejścia i wyjścia, pole wyśwetlające i przyciski sterujące
itd., zamontowane są w obudowie jako zwarta jednostka.

Rysunek 1-1:

Widok otwartego VIBROCONTROL 1100
Trzy dowolnie przyporządkowywane ustawionym wartościom granicznym
przekaźniki z wolnymi od potencjału kontaktami przełączeniowymi do
sygnalizowania informacji o zdarzeniach oraz dwa wyjścia analogowe należą
do wyposażenia standardowego. To samo dotyczy również obu interfejsów
szeregowych do przenoszenia danych pomiędzy VIBROCONTROL 1100 i
nadrzędnym komputerem.
Wszystkie prace nastawcze przeprowadza się bezpośrednio na urządzeniu
poprzez wprowadzenie lub wybór wartości parametrów.
Przyłącza zasilania napięciem, czujniki wartości pomiarowych, wyjścia
analogowe i kontaktowe oraz interfejsy szeegowe poprowadzone są przez
zaciski.
Do przyłączania serwisowych przyrządów pomiarowych z wysokoomowym
oporem wejściowym do dyspozycji jest na każdy kanał pomiarowy jedno
wyjście buforowe, przy którym może zostać bezpośrednio zarejestrowany
osłabiony o czynnik 10 sygnał pomiarowy.
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Potencjalne zadania pomiarowe i kontrolne
Wartości wskaźnika
Zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi oceny
drgań maszyny użytkownik może dokonywać wyboru pomiędzy będącymi do
dyspozycji wartościami wskaźnika oraz należącymi do nich jednostkami oraz
wielkościami parametrów wartości efektywnej, szczytowej i międzywierzchołkowej.
Wartość wskaźnika

Oznaczenie literowe

Droga drgań
Prędkość drgań
Przyspieszenie drgań

s
v
a

Jednostka
Mm
mm/s
G

mils
ips
2
m/s

Jeśli jako czujniki wartości pomiarowych zastosowane zostaną czujniki
przyspieszenia, istnieje dodatkowo możliwość, aby wydać wartość wskaźnika
stanu łożyska tocznego BEARCON oraz ją kontrolować; Jednostka stanu
łożyska tocznego: BCU (Bearing Condition Unit)
Stan łożyska tocznego

---

BCU

Normalizacja BCU
Dzięki znormalizowaniu BCU wynik pomiarowy BCU można mnożyć przez
pewnien czynnik. Czynnik ten ustalany jest za pomocą parametru J19 dla
kanału A, J20 dla kanału B w zakresie od 0,1 do 10. W przypadku czynnika 1
wkazywany jest nie normowany wynk pomiarowy.
Dzięki normalizacji BCU istnieje możliwość ustawienia wyniku pomiarowego
na zdefiniowaną wartość początkową, aby móc porównać ze sobą kilka
miejsc pomiarowych. Normalizacj® BCU należy szczególnie stosować w
przypadku nowych łożysk.

Wskazówka:
Przy regulacji wartości granicznej BCU należy uwzględnić wybrany czynnik
normowania. Jeśli wynik pomiaru zostanie przez normowanie np. podzielony
na dwa, wówczas również wartość graniczna musi być podzielona na dwa.

Przykład normalizacji BCU
W przypadku pomiarów BCU wynik pomiarowy uzależniony jest od różnych
czynników, np. od miejsca montażowego czujnika, od rodzaju sprzężenia
(np. moment obrotowy czujnika) itd. Może to w przypadku jednego rodzaju
maszyn o takich samych stanach łożysk tocznych prowdzić do różnych
wyników pomiarowych.
Aby umożliwić przejrzyste porównanie poszczególnych miejsc pomiarowych
(zmiana stanu łożyska również przez dłuższy czas trwania pomiaru), wyniki
pomiarów dla każdego miejsca pomiarowego mogą zostać zrównane przy
pomocy czynnika normującego BCU (Parametry J19, J20) do takiej samej
wartości początkowej (żądana wartość na początku pomiaru).

1-2
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Przeprowadzenie normalizacji
Najpierw należy podać dla określonych miejsc pomiarowych czynnik
normujący 1.
Następnie należy zarejestrować aktualny wynik pomiaru.
Z żądanej wartości początkowej BCU i aktualnego wyniku pomiaru
określonego miejsca pomiarowego oblicza się czynnik normujący BCU J19
lub J20 zgodnie ze wzorem:

J 19 =

gewünschter Anfangswert
aktuelles Meßergebnis

Gewünschter Anfangswert – żądana wartość początkowa
Aktuelles Meßergebnis – aktualny wynik pomiaru
Po wprowadzeniu parametrów wszystkich czynników normujących określone
miejsca pomiarowe muszą wskazywać żądaną wartość początkową BCU.

Tworzenie wartości średniej BCU
Zależnie od stanu roboczego danej maszyny wartość BCU może wahać się
na przykład przez zmieniające się stany obciążeniowe.
Również uszkodzony element toczny, który regularnie zmienia swoje miejsce
w ten sposób, że uszkodzone miejsce dopiero po wielu obrotach styka się
ponownie z powierzchnią łożyska, powoduje wahające się wartości BCU.
Wahania tego rodzaju nie muszą świadczyć o uszkodzeniu łożyska.
Aby takie „wahania“ (które nie reprezentują normalnego stanu mszyny) nie
doprowadziły do powstania sygnału alarmowego, wartość pomiarowa może
zostać uśredniona przez zastosowanie filtra z regulowaną stałą czasu (czas
wartości średniej 10 ... 3600 sek.).
Im większy jest wybrany czas średni

−

Tym stabilniejsza
obserwacji trendu)

−

Tym bardziej bezwładne zachowanie podczas włączania się kontroli
wartości granicznej.

wartość

pomiarowa

(szczególnie

ważne

przy

Tworzenie wartości średniej można wyłączyć lub włączyć oddzielnie dla
kanału A i kanału B (Parametry J15 ... J18).
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Granice zakresu pomiarowego
Zakresy pomiarowe mogą, w zależności od konkretnego zastosowania,
zostać dopasowane do istnejącej maszyny lub do urządzenia nadzorującego.
W poniższych tabelach przedstawiono granice zakresów pomiarowych (Min,
Max) w zależności od wielkości parametru = wartości efektywnej (rms) oraz
czujników przyspieszenia drgań i prędkości drgań.
Czujnik :
Wielkoć parametru :
Wartość wskaźnikowa i
wartość kontrolna
Przyspieszenie drgań
Prędkość drgań

Czujnik :
Wielkość parametru :
Wartość wskaźnikowa i
wartość kontrolna
Prędkość drgań
Droga drgań

czujnik przyspieszenia drgań
wartość efektywna (rms)
Zakres pomiaru
Min
0 ... 4,00
0 ... 0,40
0 ... 5,00
0 ... 0,20

Max
0 ... 800
0 ... 80,0
0 ... 999
0 ... 40,0

Jednostka

m/s

2

g

mm/s
ips

Czujnik prędkości drgań
Wartość efektywna (rms)
Zakres pomiaru
Min
0 ... 5,00
0 ... 0,20
0 ... 50,0
0 ... 2,00

Max
0 ... 150
0 ... 6,00
0 ... 333
0 ... 13,3

Jednostka

mm/s
ips
µm
mils

Przy wyborze wielkości parametru wartości szczytowych wartości te należy
pomnożyć przez 1,41 względnie przy wyborze wartości międzyszczytowych
przez wartość 2,82. Granica regulacji dla wartości maksymalnej wynosi 999.
Granice zakresu pomiarowego wartości BEARCON są niezależne od
wybranej wielkości parametru.
Wartość wskaźnikowa i
wartość kontrolna
BEARCON

1-4

Zakres pomiaru
Min
0 ... 1,00

Max
0 ... 140

Jednostka

BCU
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Wartość wskaźnikowa i szerokość pasma
Rejestracja danych pomiarowych nastepuje albo za pośrednictwem
czujników predkości drgań albo czujników przyspieszenia drgań. Jaki czujnik
jest zastosowany w danym przypadku zależne jest od żądanej wartości
wskaźnikowej i kontrolnej.
Wartość wskaźnkowa
i kontrolna
Droga drgań
Predkość drgań

Czujnik
v
x
x
x
x

Przyspieszenie drgań

Stan łożyska tocznego
Czujnik :

a
x
x
x
x
x
x
x
x

Szerokość pasma
tworzenia parametru
10 Hz ... 1000 Hz
1 Hz ... 1000 Hz
3 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 10 kHz
3 Hz ... 1000 Hz
10 Hz ... 1000 Hz
3 Hz ... 10 kHz
10 Hz ... 10 kHz
15 Hz ... 50 kHz

v = Czujnik prędkości drgań
a = Czujnik przyspieszenia drgań

Ocena sygnału
Napięcie wyjściowe czujnika wartości pomiarowych jest proporcjonalne do
przebiegu czasu mierzonej wielkości (przyspieszenie drgań lub prędkość
drgań).
W przypadku VIBROCONTROL 1100 przeprowadzane są nastepujące kroki
oceny:

Linearyzacja
Charakterystyka czujników prędkości drgań nie jest liniowa w zakresie
niższych częstotliowści, tzn. w. przy częstotliwościach około 10 Hz. Za
pomocą filtru sprzętowego w VC-1100 jest realizowana korekcja
umożliwiająca pracę czujników prędkości drgań w zakresie częstotliwości 1
... 1000 Hz.
VIBROCONTROL 1100 jest domyślnie wyposażony w linearyzację
odpowiedzi częstotliwościowej dla czujników prędkości drgań o
częstotliwości własnej fo = 8 Hz. Dla czujników z częstotliwością własną fo =
15 Hz urządzenie VC-1100 musi być przebudowane po stronie sprzętowej.
Jest to uwidocznione na przylepnej etykiecie wewnątrz jednostki. Jeśli nie są
wykonane modyfikacje sprzętowe, może to prowadzić do błędów
pomiarowych.
Specjalne wykonanie musi być wyspecyfikowane oddzielnie w zamówieniu .
Zmiana ta skutkuje dodatkowymi kosztami dla klienta.
Obwód linearyzacji może być aktywowany lub deaktywowany za pomocą
parametru wejściowego (IO6).

©Brüel & Kjær Vibro/ przegląd/VC1100PL C01 / C02 - C11 / C12 Wersja 9/17.02.2017

1-5

VC 1100

Przegląd

Czujnik przyspieszenia drgań
Oblicznie wartości efektywnej z integralnego sygnału przyspieszenia drgań =
prędkość drgań

Czujnik prędkości drgań
Oblicznie wartości efektywnej z integralnego sygnału prędkości drgań =
droga drgań
Przyłączanie integracji następuje automatycznie wraz z wyborem żądanej
wielkości parametru.

Linearyzacja krzywych charakterystycznych
Krzywa charakterystyczna czujników prędkości drgań w dolnym zakresie, tzn.
przy częstotliwościach ok. 10 Hz, nie przebiega linearnie. Za pomocą
ustawienia z filtrem (standard fo = 8 Hz / wersja specjalna fo = 15 Hz
oznakowana jest przez naklejkę informacyjną we wnętrzu urządzenia)
przeprowadzana jest korekta krzywej charakterystycznej, stąd też dla
czujników prędkości dragań może być użyty zakres roboczy od 1 ... 1000 Hz.
Linearyzację
krzywej
charakterystycznej
można
zdezaktywować przez wprowadzenie parametru (I06).

uaktywnić

lub

Czasy pomiaru i czasy narastania drgań
Informacje ogólne
Przy włączaniu i przełączaniu sygnałów lub napięć zasilających na grupach
elementów elektronicznych takich jak filtry, wzmacniacze itd. występują
zachowania, które nie dopuszczają możliwości wnioskowania o istniejących
sygnałach wejściowych.
Proces, w którym wszystkie brane pod uwagę grupy elementów uzyskują
wartości odpowiadające ich wartościom roboczym, nazywa się „Narastaniem
drgań". Czas trwania procesu narastania drgań zależny jest od włączenia i
wymiarów tych grup elementów.

VIBROCONTROL 1100
Praca jednokanałowa (Pomiar drgań i pomiar BEARCON)
W przypadku pracy jednokanałowej nie występują podczas normalnej
eksploatacji żadne procesy narastania drgań, ponieważ sygnał pomiarowy
znajduje się ciągle w całej ścieżce pomiarowej.
Czasy aktualizacji:

1-6

Wskaźnik wartości pomiarowych co 0,5 s
Kontrola wartości granicznych
co 0,25 s
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Praca dwukanałowa (Pomiar drgań)
Kanały pomiarowe A i B zostają naprzemian włączone na wejście
wzmacniacza (zachowanie Multiplex). Przy każdym przełączeniu przebiega
proces narastania drgań.
Czas łączny jednego cyklu pomiarowego składa się z czasu narastania drgań
i czasu pomiarowego razem wziętych. Czas pomiaru wynosi zawsze 3
sekundy.
Tylko podczas czasu pomiaru następuje aktualizacja wskaźnika wartości
pomiarowych co 0,5 s oraz kontroli wartości granicznych co 0,25 s. Poza
czasami pomiarowymi aktulne wartości wskaźnikowe drugiego kanału
pozostają zamrożone, aktualna wartość pomiarowa jest jednak kontrolowana
w takcie 0,25 s.
W poniższej tabeli zestawione zostały czasy narastaia drgań oraz cylu
pomiarowego poszczególnych grup elementów. Jakie grupy elementów są
używane w poszczególnym przypadku, zależne jest od zastosowania
VIBROCONTROL 1100.
Zastosowanie takich samych grup elementów dla obu kanałów pomiarowych
i kontrolnych nie jest konieczne.
Dołączona grupa elementów

Czas narastania
drgań

Czas cyklu
pomiarowego

1,75 s
1,00 s
1,25 s

4,75 s
4,00 s
4,25 s

1,75 s
6,00 s
5,75 s

4,25 s
9,00 s
8,75 s

Filtr częstotliwość skrajna: 1 Hz
Filtr częstotliwość skrajna: 3 Hz
Filtr ISO częstotliwość skrajna:
10 Hz
Filtr specjalny
Integrator
Linearyzacja krzywej
charakterystycznej

Jeśli dołączona jest większa liczba grup elementów, dla czasu narastania
drgań znaczenie ma tylko najdłuższa.
Praca dwukanaowa (pomiar BEARCON)
Tworzenie wartości wskaźnikowej BEARCON następuje niezależnie od
pomiaru drgań. Czas narastania drgań branych pod uwagę filtrów wynosi
2,75 s, czas pomiaru 1,25 s.
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Funkcje kontrolne
Informacje ogólne
Każdemu kanałowi przyporządkowane są trzy od siebie niezależnie
regulowane wartości graniczne, Limes 1 (lim_1) i Limes 2 (lim_2) i wartość
graniczna BEARCON (lim_b). Regulacja danej wartości granicznej następuje
w przyporządkowanej kanałowi pomiarowemu jednostce.
Zakres regulacji rozciąga się od 10 % do 100 % wartości zakresu
pomiarowego. Mniejsze lub większe regulacje prowadzą do powstania
sygnału o błędzie.
Dane czasu opóźnienia działają zawsze w jednostce sekunda. Jeśli wartość
pomiarowa przekroczy jej przyporządkowaną wartość graniczną na dłużej niż
zakładany czas opóźnienia, wówczas uaktywnia się odpowieni sygnał o
błędzie i zdarzenie zostaje wprowadzone do notatnika.
Jeśli podczas czasu opóźnienia wartość pomiarowa przekroczy dolną
wartość graniczną, zostaje to zarejestrowane tylko podczas czasu pomiaru
danego kanału i prowadzi do resetu czasu opóźnienia.

1-8
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Notatnik
Wszystkie występujące zdarzenia wprowadzane sa w skrótowej formie do
notatnika. Dotyczy to również danych poleceń resetowych. Ilość wpisów do
notatnika jest ograniczona do 99.
Jeśli ilość wpisów przekroczy pojemność notatnika, wpis z najmniejszym
numerem zostaje wymazany, istniejące wpisy przesunięte o jedno miejsce (1) i nowe zdarzenie wprowadzone do notatnika pod największym numerem.
Zawartość notatnika zostaje uaktywniona i wyświetlona w funkcji
wskaźnikowej. Jako charakterystyka przed każdym wpisem wyświetlana jest
litera "H" oraz numer kolejny.

Przykład:
H03 K1 Lim1 A

Znaczenie:
H03
K1
Lim1 A

Charakterystyka i numer kolejny
Przekaźnik sygnałowy
Przekroczona wartość graniczna

(skutek)
(przyczyna)

Wpisy do notatnika mogą przy aktywnym trybie wyświetlania zostać
wymazane.

Wyjście kontaktowe
W celu wydania informacji o zdarzeniach do dyspozycji są wolne od
potencjału kontakty przełącznikowe. Należą one do przekaźników z
oznaczeniami K1, K2 i K3.

Możliwości programowania:
1. Które przekroczenie wartości granicznej działa na jaki
przekaźnik
2. Zachowanie połączeń (samozatrzymujące się/ nie
samozatrzymujące się)
3. Rodzaj włączenia (prąd spoczynkowy / prąd roboczy)
4. Połączenia (AND / OR)

Objaśnienia do 1.
Użytkownik może dowolnie konfigurować sygnalizacje wartości granicznych
jako sygnały grupowe lub pojednyncze. W ten sposób mogą np.
przekroczenia wartości granicznych lim_1 kanału A i B być sygnalizowne za
pomocą K1, przekroczenia wartości granicznych lim_2 kanału A i B za
pomocą K2.
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Objaśnienia do 2.
Zachowanie połączeń: Samozatrzymujące się
Występujące przekroczenia wartości granicznych sygnalizowane są po ich
wystąpieniu jako sygnał zdarzenia. Nowy stan odpowiedniego przekaźnika
pozostaje aż do polecenia reset.
Zachowanie połączeń: Nie samozatrzymujące się
Występujące przekroczenia wartości granicznych sygnalizowane są po ich
wystąpieniu jako sygnał zdarzenia. Sygnał przekaźnikowy obowiązuje tylko
na czas przekroczenia wartości granicznej.

Objaśnienia do 3.
Zgodnie ze stosowaną przez użykownika techniką sygnalizacyjną rodzaj
włączenia może zostać dopasowany do istnjejącej koncepcji.
Włączenie

Normalna praca

Zdarzenie

Prąd spoczynkowy
Prąd roboczy

Przekaźnik włączony
Przekaźnik włączony

Przekaźnik
wyłączony
Przekaźnik
wyłączony

Objaśnienia do 4.
Połączenie AND (I)
Do przekaźnika podłączonych jest kilka kontroli wartości granicznych. Tylko
jeśli wszystkie uczestniczące wartości są przekroczone wydawany jest sygnał
zdarzenia.
Połączenie OR- (LUB)
Do jednego przekaźnika podłączona jest jedna lub wiele kontroli wartości
granicznych. Sygnał zdarzenia następuje, gdy przynajmniej jedna z wartości
granicznych zostanie przekroczona.

Wskazówka:
Jeśli kanał pomiarowy lub funkcja kontrolna, która uczestniczy w połączeniu
AND zostaną włączone na "N" (tzn. nieaktywne), wówczas wszystkie sygnały
o zdarzeniach dotyczące kanału pomiarowego i funkcji kontrolnej zostają
stłumione.

1-10
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Kontrola OK
Zadaniem kontroli OK jest sygnalizowanie zakłóceń działania względnie
awarii danych w pamięciach programów i danych, uszkodzeń elektrycznych
lub awarii czujników wartości pomiarowych oraz ich przewodów łączących.
Kontrola dotyczy (rejestrowanie poza zakresem) sygnału pomiarowego.
Błędy powstałe na skutek przerwania kabla, krótkiego spięcia lub
doziemnienia przewodu sygnałowego zostają rozpoznane, zasygnalizowane i
wprowadzone do notatnika.
Ponieważ przekaźnik OK działa w prądzie spoczynkowym, zostają wydane
również sygnały o stanie roboczym - sieć WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA.

Róweniż sygnały o błędach systemowych takich jak:

−
−

brak danych kalibracyjnych w Eeprom
brak danych konfiguracyjnych w EEprom

prowadzą do błędu OK, który może być zlikwidowany za pomocą Relais
Reset

Ważne:
Gdy wystąpi błąd OK, wszystkie przekaźniki wartości granicznych zachowują
swój aktualny stan. Po usunięciu błędu OK i zresetowaniu go za pomocą
funkcji "Relais Reset" spełniają one znowu swoją normalną funkcję.
Jesli nastapi sygnał o błędzie systemowym np.

−
−

Dane kalibracyjne nie s¹ czytelne (ER -31)
bak aktualnych danych konfiuracyjnych w EEPROM (ER -37)

świadczy to o błędzie oprzyrządowania
Błąd ten może być usunięty tylko w serwisie firmy Schenck lub bezpośrednio
u producenta.

©Brüel & Kjær Vibro/ przegląd/VC1100PL C01 / C02 - C11 / C12 Wersja 9/17.02.2017

1-11

VC 1100

Przegląd

Wejścia i wyjścia
Wejścia
Przyłącza czujników wartości pomiarowych są tak zaprojektowane, że istnieje
możliwość podłączenia zarówno czujników przyspieszenia drgań jak i
prędkości drgań.
Przy zastosowaniu jednokanałowym należy zawsze zwrócić na to uwagę, aby
czujniki wartości pomiarowych były tego samego typu oraz o takiej samej
wrażliwości.
Czujniki przyspieszenia drgań otrzymują napięcie zasilające z wewnętrznej
części sieci VIBROCONTROL 1100.

Wyjścia
a)

Sygnały

Sygnały zaistniałych zdarzeń następują przez wolne od potencjału kontakty
przełączeniowe.

b)

Wyjścia analogowe

Dwa od siebie niezależne wyjścia analogowe, którym przyporządkowana jest
przez parametr funkcja wydawania wartości pomiarowych, umożliwiają
przyłączenie analogowych urządzeń wskaźnikowych i rejestrujących.
Dowonie wybierać można rodzaj i zakres sygnału analogowego.

Interfejs szeregowy
Urządzenie nadzorujące VIBROCONTROL 1100 zaprojektowane jest do
przyłączania do nadrzędengo komputera (Host). Do komputera może zostać
podłączonych łącznie 205 urządzeń. Chatakterystyczny dla urządzenia adres
ustalany jest przez parametr.
Dane pobrane z komputera mogą np. zostać wyświetlone na ekranie
(wizualizacja procesu). Dodatkowe programy umożliwiają kontrolę,
wprowadzanie i zmianę aktualnych wartości parametru lub zachowywanie
wartości parametrów na dyskietkach.

1-12
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Definicje
W potocznym języku stosowane są często dla tego samego pojęcia różne
oznaczenia. Poniższe zestawienie zawiera używane tutaj pojęcia oraz ich
oznaczenia.

Oznaczenie: Wartość wierzchołkowa
Pojęcie
Index
Inne oznaczenia

Opis maksymalnej wysokości drgania w odniesieniu
do linii zero
p
wartość szczytowa, amplituda, peak,
wartość maksymalna

Oznaczenie: międzywierzchołkowa
Pojecie
Index
Inne oznaczenie

Opis maksymalnej wysokości drgania w kierunku
dadatnim i ujemnym.
pp
Wartość międzyszczytowa, podwójna amplituda,
peak-to-peak, szerokość drgania

Oznaczenie: Wartość efektywna
Pojęcie
Index
Inne oznaczenie

Wartość efektywna bierze pod uwagę zarówno
czasowy przebieg jak również zwartość energii drgań.
eff
rms (Root-Mean-Square)

Wartości rachunkowe
Jeśli wynik pomiaru zostanie przeliczony na podstawie działań
matematycznych na inną wielkość, wówczas do indeksu dołączona zostaje
litera charakterystyczna c (= calculated = obliczone).

Przykład:
Wynik pomiaru: Wartość efektywna predkości drgań = veff
Przeliczenie: Predkość drgań vpc = veff x √2
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Ta strona służyć ma Państwa notatkom i dla tych celów pozostaje pusta!
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Parametry techniczne
Operacja jest dozwolone tylko do 2000 m npm!

Napięcie zasilające
•

•

Typ VC-1100-C01
Typ VC-1100-C11

Pobór mocy

115 V AC lub
230 V AC + 15 % / -25 %
regulowane za pomocą
pomostów kablowych
48 ... 400 Hz
ok. 15 VA

Typ VC-1100-C02
Typ VC-1100-C12
Pobór mocy

24 V DC (16 ... 36 V)
ok. 15 W

Bezpieczniki
•

Napięcie zasilające
115/230 V AC

•

Napięcie zasilające
24 V DC
Zasilanie czujników -24 V

strona pierwotna
2 x termobezpiecznik 125 °C
w cewce transformatora
Opór NTC
2 x 30 mA odporny na krótkie
spięcia

EMV
•

EN 61326-1

Bezpieczeństwo
•

EN 61010-1

WEEE-Reg.-No. 69572330
product category / application area: 9
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Mechanika / Warunki otoczenia
Obudowa
•

Wykonanie
Rodzaj zabezpieczenia
Wymiary

Odlew aluminium AL Si 12
IP 65 według DIN 40 050
360 x 160 x 91 (L x B x H)

•
•

Ciężar

ok. 5 kg

Doprowadzenie kabla

złączki 3 x M20 x 1,5 i
9 x M16 x 1,5

•

Lakier

RAL 7032 (szary)
Pokrywa RAL 2011 pomarańcz)
ca.400
360

110

160

6,5

14

M16 x 1,5

M20 x 1,5

340
VC11GEH D metr (030305)

Rysunek 2-1:

Wymiary obudowy

Dopuszczalne warunki otoczenia
•
•
•

2-2

Temperatura magazynowania

-20 ... + 70 °C

Temperatura robocza

0 ... + 50 °C

Wilgotność powietrza

max. 95 % nie kondensujące
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Część analogowa
Ilość kanałów pomiarowych
Wejścia pomiarowe

1) 2)

Opór wejściowy

2
zaprojektowane dla
a)

czujników prędkości drgań z czynnikiem prze
noszenia 100 mV/mm/s, fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ

b)

czujników przyspieszenia drgań z czynnikiem
2
przenoszenia 100 mV/g bzw. 10,2 mV/m/s

ok. 100 kΩ

Dokładność pomiaru
•

Parametr drgania
pomiarowego dodać:

± 0,5 % od wartości końcowej zakresu
± 4,0 % od wartości pomiarowej
( 1 Hz ... 3 Hz)
± 2,0 % od wartości pomiarowej
( 3 Hz ... 10 Hz)
± 1,0 % od wartości pomiarowej
( 10 Hz ... 100 Hz)
± 2,0 % od wartości pomiarowej
(1000 Hz ... 10000 Hz)

•

Wartość BEARCON

± 6 % od wartości pomiarowej dodać
± 3,5 % od wartości końcowej zakresu
pomiarowego

Zakresy częstotliwości roboczej 3)
Wartości 10 Hz i 1000 Hz należą do filtrów 3. porzadku zgodnie z normami
DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 oraz DIN 45 666. Wszystkie inne regulacje
prowadzą do aktywacji filtrów Butterworth 2. porządku. Tłumienie wynosi w
przypadku tych filtrów przy podanej częstotliwości skrajnej -1 dB.

•

Pomiar drgań:

10...1000 Hz (czujnik v)

1) Do obu kanałów pomiarowych podłączyć można tylko czujniki jednego typu
2) Dopasowanie róznych czujników do wejścia pomiarowego następuje za pomocą oprogramowania
przez dialog, tzn za pomocą wbudowanej klawiatury oraz wyświetlacza.
3) Każdorazowy wybór następuje za pomocą oprogramowania przez dialog.
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•

Przy pomiarze prędkości drgań:

•

Przy pomiarze przyspieszenia drgań:
lub
lub
lub

•

Przy pomiarze BEARCON:

lub
lub
lub

1 ... 1000 Hz (czujnik v/a)
3 ... 1000 Hz (czujnik v/a)
10 ... 1000 Hz (czujnik v/a)
10 ... 10000 Hz (czujnik a)
3 ... 1000 Hz (czujnik a)
10 ... 1000 Hz (czujnik a)
3 ... 10000 Hz (czujnik a)
10 ... 10000 Hz (czujnik a)

13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (czujnik a)

Jeśli ustawione zostaną inne niż podane zakresy częstotliwości roboczej, wówczas
zakładana dokładność pomiaru może nie zostać dotrzymana.

Wielkości parametru 3)
•

Wartośc efektywna (Xeff)

dla drogi drgań
prędkości drgań
przyspieszenia drgań

•

Wartość szczytowa (Xpc)

dla drogi drgań
prędkości drgań
przyspieszenia drgań

•

Wartość międzyszczytowa (Xppc)

dla drogi drgań
prędkości drgań
przyspieszenia drgań

•

Wartość BEARCON

w jednostkach BCU

3) Każdorazowy wybór następuje przez dialog za pomocą oprogramowania.
4) Zakresy leżące pomiędzy min.i max. regulowane są stopniowo

2-4
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Zakresy pomiarowe 3) 4)
Wielkość wartości końcowej zakresu pomiarowego zależna jest od
zastosowanego czujnika oraz wybranej wielkości parametru. Zakładane
wartości minimalne ani też zakładane wartości maksymalne nie mogą być
przekraczane.

Czujnik

Jednost
ka

v

a

ppc

max

min

Max

min

max

0... 4,0

0...800,0

0... 6,0

0...999,0

0... 12,0

0...999,0

G

0... 0,4

0... 80,0

0... 0,6

0...120,0

0... 1,2

0...240,0

mm/s

0... 5,0

0...999,0

0... 7,5

0...999.0

0... 15,0

0...999,0

Ips

0... 0,2

0... 40,0

0... 0,3

0... 60,0

0... 0,6

0...120,0

mm/s

0... 5,0

0...150,0

0... 7,5

0...225,0

0... 15,0

0...450,0

Ips

0... 0,2

0... 6,0

0... 0,3

0... 9,0

0... 0,6

0... 18,0

Mm

0...50,0

0...333,0

0...75,0

0...500,0

0...150,0

0...999,0

Mils

0... 2,0

0... 13,3

0... 3,0

0... 20,0

0... 6,0

0... 40,0

2

Jednost
ka

Czujnik

rms
min

m/s
a

Wielkość parametru
Pc

BCU

Zakres pomiaru
min

max

0 ... 1

0 ... 140

Rodzaje czujników:
a = czujnik przyspieszenia drgań
v = czujnik prędkości drgań

Czasy pomiarów
♦

Praca jednokanałowa

•

Pomiar drgań
Pomiar BEARCON

•

Aktualizacja
Wskaźnik
Wartości kontrolne

3,0 s
1,25 s

ok. wszystkie
ok. wszystkie

0,5 s
0,25 s

3) Każdorazowy wybór następuje przez dialog za pomocą oprogramowania.
4) Zakresy leżące pomiędzy min.i max. regulowane są stopniowo.
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Praca dwukanałowa
•

•

Pomiar drgań
Czysty czas pomiaru (na kanał) :
Czas narastania sygnału:
Filtr o dolnej częstotliwości skrajnej 1 Hz
Filtr o dolnej częstotliwości skrajnej 3 Hz
Filtr ISO o dolnej częstotliwości skrajnej 10 Hz
Fitr SPEZIAL
Integrator
Linearyzacja cewki wciąganej

1,75 s
1,0 s
1,25 s
1,75 s
6,0 s
5,75 s

Pomiar BEARCON:
Czysty czas pomiaru (na kanał) :
Czas narastania sygnału:

1,25 s
2,75 s

3,0 s

Wyjścia analogowe
•

3)

2 Wyjścia wielkości pomiarowych
oba wyjścia regulowane są oddzielnie)
Aktualizacja

Rozdzielczość: 256 stopni
ok. wszystkie 0,5 s
lub
lub

Błąd:

Wyjście U
Wyjście I

•

2 wyjścia sygnałów pomiarowych
(bufor A, B)

0...10 V DC Rlast ≥ 500 Ω
(odporny na krótkie spięcia)
0...20 mA obciążenie wtórne
≤ 500 Ω
4...20 mA obciążenie wtórne
≤ 500 Ω
± 1 % od wartości pomiarowej
± 0,1 mV
± 2 % od wartości pomiarowej
± 0,2 µA

fazowe wydawanie obu sygnałów
pomiarowych przez czujniki kanałów
A i B, osłabionych przez czynnik 0,1
Dynamiczny opór wewnętrzny
wyjścia
:≈0Ω
Max. Prąd wyjściowy
: 4 mA
Opór obciążeniowy : > 10 kΩ
Długość kabla dla wydajności kabla
70 pF/m
(żyła przeciw żyle)
: ≤ 16 m

3) Każdorazowy wybór następuje przez dialog za pomocą oprogramowania.
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Część cyfrowa
Wydajność pamięci
RAM
EPROM
EEPROM

8 kByte
64 kByte
2 kByte

Ustawienie parametrów

sterowane oprogramowaniem przez dialog za
pomocą wbudowanych

•
•
zabezpieczenie parametrów

pola przycisków (5 przycisków)
wyświetlacza LCD (16 cyfrowy,
alfanumeryczny)

zachowywane przez EEPROM i dlatego odporne
na awarie napięcia

Wartości graniczne 3)
•
•

Ilość łącznie

6 (3 na kanał pomiarowy)

Rodzaj (na kanał)

1 wartość graniczna 1
1 wartość graniczna 2
1 wartość graniczna BEARCON

(lim_1)
(lim_2)
(lim_b)

Wyjścia przekaźników
•

Samokontrola

1 przkaźnik OK dla kontroli stanu łańcucha
pomiarowego oraz napięcia zasilającego

•

Kontrola wartości granicznych

3 przekaźniki K1 - K3 dla kontroli ustawionych
3)
wartości granicznych

•

Zakres regulacji

10 ... 100 % każdorazowo ustawionego zakresu
pomiarowego

•
•

Rodzaj kontaktu

1 przełącznik

Obciążenie kontaktowe

250 V AC, 5 A (przu obciążeniu omowym,
cos ϕ = 1)
250 V AC, 2 A (przy obciążęniu indukcyjnym,
cos ϕ = 0,4 ... 0,7)
24 V DC / 0,4 A
48 V DC / 0,2 A

Należy przewidzieć gaszenie iskier możliwie blisko źródła powstawania
iskier.

UWAGA!
Do styków przekaźnikowych przyłączane są obce napięcia, dlatego nawet po
przerwaniu zasilania VC-1100 mogą tam jeszcze utrzymywać się napięcia,
stanowiące zagrożenie w razie dotknięcia.
3)

Każdorazowy wybór następuje przez dialog za pomocą oprogramowania.
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Przyporządkowanie wartości granicznych do przekaźników
•
•
•

Każda wartość graniczna może być przyporządkowana tylko raz
Jednemu przekaźnikowi przyporządkować można 1 ... 6 wartości granicznych
Jeśli przekaźnik jest obłożony większą ilością wartości granicznych, wówczas dla
uruchomienia przekaźnika wybrać można spośród dwóch wariantów:
a)

b)

•
•

Przekaźnik OK

•
•

Opóźnienie uruchomienia

•
•

Interfejsy szeregowe

Połączenie prądu spoczynkowego;

Prekaźnik wartości granicznych
K1 ... K3

Funkcja reset

Prędkość transmisji

Funkcja I (AND)
Przekaźnik uruchamia się, jeśli wszystkie
przyporządkowane wartości graniczne są
przekroczone
Funkcja LUB (OR)
Przekaźnik uruchamia się, gdy jedna z
przyporządkowanych wartości granicznych
zostanie przekroczona

3)

3)

Połączenie prądu roboczego
lub spoczynkowego, oba z lub bez
samozatrzymania
na wartość graniczną 1 ... 99 s ± 5 %
1 wejście RESET dla przyłączenia wolnego od
potencjału kontaktu, w celu zresetowania
wszystkich przekaźników wartości granicznych
K1 ... K3, które znajdują się w stanie
samozatrzymania

3)

2 według RS-232-C (EIA) (Data only)
1200, 2400, 4800 lub 9600 Bit/s

3) Każdorazowy wybór następuje przez dialog za pomocą oprogramowania.
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Przyłącza
Informacje ogólne:
Jeżeli VC1100 wykonany jest w wersji do podłączenia czujników CCS, to
podłączone mogą być tylko czujniki przyspieszenia drgań z zasilaniem
prądem
stałym
4
mA
w
technice
dwuprzewodowej!

♦
♦

W celu przyłączenia urządzenia należy zdjąć pokrywę obudowy.

♦
♦

Prace przyłączeniowe odbywają się w stanie beznapięciowym!

♦

Podłączenia VIBROCONTROL 1100 do sieci elektrycznej mogą
dokonywać tylko wykwalifikowani pracownicy!
Do styków przekaźnikowych przyłączane są obce napięcia, dlatego
nawet po przerwaniu zasilania VC-1100 mogą tam jeszcze utrzymywać
się napięcia, stanowiące zagrożenie w razie dotknięcia.
Doprowadzenie kabla następuje przez trzy złączki śrubowe M20 x 1,5 i
dziewięć M16 x 1,5, po sześć po każdej stronie czołowej.
Do urządzenia dołaczone są w torbce plastikowej 2 redukcje
M16 x 1,5/M12 x 1,5. W razie potrzeby można przeprowadzić redukcję z
M16 x 1,5 na M12 x 1,5.
Maksymalny przekrój kabla wynosi 1,5 mm
Używać tylko kabli z elastycznymi żyłami.

2

♦

Żyły kabla (zaopatrzone w tulejki żyłowe) nałożone są na zaciski
śrubowe, które połączone są razem w bloki funkcyjne. Pojedyncze bloki
wyprowadzone są gniazdem wtykowym i mogą zostać zdjęte do
łatwiejszego nałożenia żył kabla.

♦

Wszystkie przeznaczone do podłączenia kable, z wyjątkiem kabla
sieciowego oraz kabli prowadzących do kontaktów przekaźnikowych,
muszą być osłonięte, aby uchronić urządzenie przed zakłóceniami.
W celu nałożenia uziemnienia (SE) przewidziano po obu stronach po
jednej oddzielnej listwie wyposażonej w zaciski śrubowe.

♦

Wszystkie przewody sygnałowe należy przeprowadzić w odległości
przynajmniej 0,5 m od kabli przewodzących Leistungskabeln. Jeśli
skrzyżowania przewodów sygnałowych z kablami przewodzącymi nie da
sie uniknąć, wówczas należy je prowadzić w prawym narożniku.

Należy
chronić
przewody
sygnałowe
za
pomocą
węży
dźwiękoszczelnych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz skutkami
zakłóceń elektrycznych.
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Przegląd przyłączy:
Wejścia:
Napięcie zasilające
Czujnik kanał A
Czujnik kanał B
Reset

Zaciski:
19 ... 24
37 ... 40
41 ... 44
35 ... 36

Strona:
4
5
5
6

Wyjścia:
Kontakt przekaźnikowy 1
Kontakt przekaźnikowy 2
Kontakt przekaźnikowy 3
Kontakt przekaźnikowy, sygnał OK
Wyjście analogowe 1 kanał A
Wyjście analogowe 2 kanał B
Wyjście sygnału pomiarowego bufor A
Wyjście sygnału pomiarowego bufor B

Zaciski:
10 ... 12
13 ... 15
16 ... 18
7 ... 9
3 ... 4
5 ... 6
31 ... 32
33 ... 34

Strona:
7
7
7
7
9
9
10
10

Komunikacja:
2 szeregowe interfejsy
według zaleceń EIA RS-232-C

25 ... 30

11

Szczegóły dotyczące przyłączy:
Wyjaśnienie
Używane są następujące skróty:
TE
SE
PE

=
=
=

Punkt zerowy uziemienia elektroniki (= 0VA)
Uziemienie ekranu
Uziemienie ochronne

↓
0VA
0VD
L
N

=
=
=
=
=

Symbol przewodu odniesienia ogólnie
0V dla części analogowej
0V dla części cyfrowej
Faza zasilania sieci
Przewód zerowy zasilania sieciowego

DC
AC
TD
RD
SG
BA
BB

=
=
=
=
=
=
=

Prąd stały/ napięcie stałe
Prąd zmienny/ napięcie zmienne
Przewód nadawczy (według RS-232-C)
Przewód odbierający (według RS-232-C)
Uziemienie sygnałowe (według RS-232-C)
Wyjście buforu dla kanału A (wyjście pomiarowe)
Wyjście buforu dla kanału B (wyjście pomiarowe)

TE (0VA) i 0VD mogą być połączone w punkcie zerowym.

3-2
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1
2

SE
1
2
+ 3
4
+ 5
6

3
4
5
6
7

10

10
11 Relais K1
12

11
12
13
14
15

18
19

23
24

Esc

P

M/Ent

13
14 Relais K2
15
16
17 Relais K3
18

16
17

22

VIBROCONTROL 1100

7
8 OK-Relais
9

8
9

20
21

TE=0V internal
intern
Output 1
Ausgang 1
Output 2
Ausgang 2

PE

L 19 Power supply
20 Versorgungsspannung
21 Jumper
22 Brücke
230/115Vac
23
N 24

SE

25
26
27
28
29
30

RS 232 25 TD1
(Data 26 RD1
only)
27 SG1
28 TD2
29 RD2
30 SG2

31
32

Buffer A 31
32 BA
Buffer B 33
34 BB
Reset 35
36

33
34
35
36

37

Pickup 37 DC
Chan. A 38
Aufn.
Kanal A 39 COM
40 SIG

Serien Nr.
Series no.
N° de serie

38
39
40

Pickup 41 DC
Chan. B 42
Aufn.
Kanal B 43 COM
44 SIG

41
42
43
44

VC11TOTA (951030)

Rys. 3 - 1:

Widok otwartego urządzenia VIBROCONTROL 1100

Koniecznie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa!
Wskazówki bezpieczeństwa załączone są do niniejszej dokumentacji w
formie oddzielnej wielojęzycznej ulotki.
Za instalację urządzenia oraz miejsce i otoczenie jego eksploatacji jak
również za zastosowanie odpowiedzialny jest użytkownik. Obowiązują
odpowiednie przepisy VDE.

Wrazie błędnego podłączenia zasilania na obudowę mogą zostać
skierowane niebezpieczne napięcia. Może też dojść do zniszczenia wejść i
wyjść pomiarowych przez napięcie sieciowe.
Wrazie błędnego podłączenia złączy przekaźnikowych na obudowę mogą
zostać skierowane niebezpieczne napięcia. Do tego napięcie sieciowe może
zniszczyć wejścia pomiarowe.
W razie błędnego podłączenia wejść pomiarowych groźne napięcia mogą
zostać skierowane na obudowę, lub trafić do innych punktów pomiarowych.
Dodatkowo mogą zostać zniszczone wejścia pomiarowe.
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Wejścia
Napięcie zasilające (przyłącze sieciowe)
UWAGA!
Zasilanie może być doprowadzane tylko za pośrednictwem urządzenia
odłączającego (łącznik lub wyłącznik mocy)! Łącznik używany jako
urządzenie odłączające musi spełniać wymogi wg IEC 60947-1 i IEC 609473 i być dostosowane do aplikacji.
Typ urządzenia
VC 1100 C01/C11
VC 1100 C02/C12
Przyłącze 115 V AC

Przyłącze sieciowe
230 V AC lub 115 V AC
24 V DC
Przyłącze 230 V AC

Przyłącze 24 V DC

Rys. 3 - 2 :

Przyłącze napięcia zasilającego

Legende:
Versorgungsspannung
Anschlus an Klemme 1 oder 2
(patrz Erdungshinweise)

napięcie zasilające
przyłącze dla zacisku 1 lub 2 (patrz
wskazówki dotyczące uziemienia)

Blok zacisków wtykowych 19 - 24 jest tak zakodowany, że nie może zostać
omyłkowo podłączony w innym miejscu !
Przewód zasilający musi być zabezpieczony przed przetarciem i zaginaniem
na wejściu do VC-1100. Należy zadbać o odpowiedni uchwyt odciążający
kabla instalacyjnego!

3-4
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Wskazówka dotycząca uziemienia !
Przebiegający w kablu przewód ochronny dla napięcia zasilającego należy
nałożyć na zacisk osłonowy PE. Jest on centralnym punktem uziemnienia dla
obudowy.
Punkt centralny dla uziemnienia technicznego TE jest w momencie wydania
urządzenia z magazynu połączony przez zaciski 1 i 2 z PE.
Przyłącze urządzeń peryferyjnych z uziemnionym wewnętrznie wejściem
może istotnie zmienić warunki uziemnienia. W tym
przypadku może być wymagane zlikwidowanie połączenia pomiędzy PE i TE
(zacisk 1 i 2).
Należy przestrzegać ogólnych
zawartych w tym podręczniku !

zaleceń

dotyczących

uziemnienia

Przyłącze czujnika (z wyjątkiem czujników CCS)
Przyłącze czujnika dzieli się na dwa różne typy podstawowe:
a)

Czujnik prędkości drgań

b)

Czujnik przyspieszenia drgań

Czujniki prędkości drgań (Typy VS- ... ) dostarczają sygnał pomiarowy nie
wymagając w tym celu dodatkowego napięcia zasilającego.
Kabel przyłączeniowy jest dwużyłowy.
Czujniki przyspieszenia drgań (Typy AS-...) z integralnym wzmacniaczem
pomiaru muszą być zasilane z urządzenia analizującego VC-1100 napięciem
zasilającym -24V DC (max. 30 mA).
Kabel przyłączeniowy jest czterożyłowy.
Przewód przyłaczeniowy jest 4-żyłowy, jeśli przyłączenie następuje przez
obudowę ochronną zaciskową (AC-221). Jeśli czujnik przyłączany jest
bezpośrednio, przewód przyłączeniowy jest 3-żyłowy.

Rys. 3 - 3 : Przyłącze czujników prędkości i przyspieszenia
Wskazówka:
Per connettere un captatore a tre fili al VC-1000, cortocircuitare i terminali 38
e 39 per canale A) e 42 e 43 per canale B)
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RESET - wejście
Na wejściu RESET wolno podłączać tylko bezpotencjałowy element obwodu
(styk zwierny). Służy on zresetowaniu wszystkich przekaźników, którym
przyporządkowana jest funkcja samoczynnego zatrzymywania.
VC1100
+5VD
1k
100uH

0VD

31
32
33
34
35
36

Reset

SE
KL35-36 (020123)

Rys. 3 - 4 :

3-6

Podłączenie wolnego od potencjału elementu
przełączeniowego do wejścia Reset
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Informacje ogólne:
Jeżeli VC1100 wykonany jest w wersji do podłączenia czujników CCS,
to podłączone mogą być tylko czujniki przyspieszenia drgań z
zasilaniem prądem stałym 4 mA w technice dwuprzewodowej!

♦

Niniejszy załącznik opisuje tylko szczegóły, gdy VC1100 wykonany jest
w wersji do podłączenia czujników CCS (Constant Current Supply).

♦

Jeżeli VC1100 przewidziany jest do przyłączenia czujników CCS, to
znajdują się na nim następujące oznakowania:

♦
♦

Oznaczenie na tabliczce znamionowej.
Naklejona tabliczka na wewnętrznej stronie płyty czołowej.

Przegląd przyłączy:
Wejścia:
Czujnik kanał A
Czujnik kanał B

Zaciski:
37 ... 40
41 ... 44

Przyłącze czujnika dla czujników z zasilaniem prądem
stałym
VIBROCONTROL 1100 wymaga przystosowania dla bezpośredniego
przyłącza czujników z zasilaniem prądem stałym. Jeśli VC 1100 został
przebudowany, zaznacza się to za pomocą taśmy naklejonej po
wewnętrznej stronie płyty czołowej.
Przebudowę przeprowadza się tylko dla urządzeń wersjii C01 i C11 (230 /
110 VAC).
Można przyłączyć czujniki przyspieszenia drgań z zasilaniem prądem stałym
4 mA w technice dwukablowej.

Rys. 3 – 4 : Przyłącze czujników przyspieszenia z zasilaniem prądem
stałym (CCS =constant current source)
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Zasilanie czujnika
Zasilanie stałoprądowe (ZSP), 4mA (-15%, +10%)
Długość kabla przyłączeniowego czujnika uzależniona jest od zakresu
częstotliwości, zastosowanego przewodu przyłączeniowego i oczekiwanego
poziomu sygnału.
Dla orientacji tabela pomocnicza dla możliwej długości przewodu:

f [kHz]

amplituda

1

1 Vss
10 Vss
1 Vss
10 Vss
1 Vss
10 Vss
10 BCU
100 BCU

2
10
38

skuteczna pojemność 1000 m
120 pF
227 pF
121 pF
maksymaln a długość kabla w metrach
6600 m
650 m
3300 m
330 m
660 m
65 m
530 m
53 m

3500 m
350 m
1700 m
170 m
350 m
35 m
280 m
28 m

6000 m
650 m
3200 m
320 m
660 m
66 m
520 m
52 m

Uwaga dotycząca definicji granic OK (patrz Podręcznik VC1100, Lista
parametrów)
Dla czujników CCS zaleca się następujące wartości nastaw:

♦
♦

Górna granica OK: 18
Dolna granica OK: 2

Wskazówka:
Jeśli nie jest podłączony czujnik, wyjście analogowe działa na pełnym
wychyleniu!

3-8
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Wyjścia
Kontakty przekaźnikowe
Podczas podłączania
następujące punkty:

kontaktów

przekaźnikowych

należy

uwzględnić

♦

Każdy poszczególny przekaźnik można zaprogramować na połączenie
prądu roboczego i prądu spoczynkowego. Przykłady znajdą Państwo na
stronie następnej.

♦

Jeśli przekaźnik jest zaprogramowany na samoczynne zatrzymanie
(patrz rozdział Przegląd/Funkcja kontrolna), wejście RESET (zacisk 35,
36) musi być wyposażone w wolny od potęncjału kontakt zwierający
(patrz strona poprzednia).

♦

Podczas podłączania obciążeń indukcyjnych należy zapewnić
odpowienie gaszenie iskier. Musi ono być zainstalowane możliwie jak
najbliżej źródła iskier.

♦

Obciążenie styku: 220 V / 5 A obciążenia rezystancyjnego

UWAGA!
Do styków przekaźnikowych przyłączane są obce napięcia, dlatego
nawet
po przerwaniu zasilania VC-1100 mogą tam jeszcze utrzymywać się
napięcia, stanowiące zagrożenie w razie dotknięcia.
Gaszenie iskier należy przewidzieć możliwie jak najbliżej źródła
iskier !
VC1100
7

Beispiel
+

-

8
9

OK-Relais

1
0
1
1
1
2

Relais K1

1
3
1
4
1
5

Relais K2

1
6
1
7

Relais K3

1
8
KL7-18D (940715)

Rys. 3 - 5 :

Przyłączenie kontaktów kontrolno-przekaźnikowych

Legende:
Beispiel – przykład
W przedstawionym położeniu kontaktu cewka nie znajduje się pod
napięciem.
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Kontakty przekaźnikowe
Poniższe rysunki zawierają objaśnienie pojęć

−
−

Połączenie prądu roboczego
Połączenie prądu spoczynkowego

Grube linie, którymi oznakowano przewody oznaczają obwody, w których
płynie prąd.

Rys. 3 - 6:

Schemat połączeń prądu oboczego i spoczynkowego

Legende:

3-10

Arbeitsstromschaltung

połączenie prądu roboczego

Kein Alarm

brak alarmu

Alarm

alarm

Ruhestromschaltung

połączenie prądu spoczynkowego
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Wyjścia analogowe
Wyjścia analogowe służą przeważnie do podłączania urządzeń
wskazujących i rejestrujacych np. rejestratorówn kontroli optycznej. Wyjścia
nie są galwanicznie wolne i dlatego wolno łączyć je jedynie z galwanicznie
wolnymi wejściami. Oba wyjścia są równowartościowe.
Ich działanie zależy od ustawienia parametrów, jak opisano na liście
parametrów.

Przykład :
Parametry dla wyjścia analogowego 1 są nastawione na
"4 ... 20 mA" i "vib B".
Parametry dla kanału B są ustawione w następujący sposób:

−
−
−
−

Baza parametru J04:

v (prędkość)

Jednostka

J06:

mm/s

Ocena sygnału

J08:

rms (wartość efektywna)

Zakres pomiaru J10:

50,0

W przypadku tego ustawienia wartość wyjścia wynosząca 4 mA odpowiada
wartości efektywnej prędkości drgań 0 mm/s lub 20 mA wartości 50,0 mm/s.

Wartości przyłącza :
0/4 ... 20 mA prąd stały:
0 ... 10 V napięcie stałe:

obciążenie

< 500 Ω

obciążenie

> 1 kΩ, odporne na zwarcia
VC1100

0-10V
0/4-20mA
0-10V
0/4-20mA

1 TE=0VA
2 TE=0VA
3 +DC

Ausgang 1

4
5 +DC
6

Ausgang 2

100uH
100uH
100uH

0VA

SE
SE
KL1-6 (030109)

Rys. 3 - 7:
Legende: Ausgang

Przyłącze wyjść analogowych
wyjście
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Wyjścia sygnałów pomiarowych (bufor A i B)
(Wyjścia diagnozujące)
Na wyjściach sygnałów pomiarowych bufor A i B występują sygnały
wejściowe czujników wartości zmierzonych z kanału A i B w osłabionej formie
(współczynnik 0,1) (tylko część AC).
Służą podłączeniu wielkooporowych urządzeń pomiarowych i kontrolnych.
Prąd wyjściowy Imax
:
4 mA
Rezystor obciążający RL
:
Długości kabla przy pojemności kabla
70 pF/m (żyła na żyłę)
:

> 10 kΩ
≤ 16 m

VC1100
0VA

31
BA 32
33
BB 34
35
36

Kanal A
Kanal B

SE
SE
KL31-36 (940718)

Rys. 3 - 8:

Przyłącze wyjść sygnałów pomiarowych

Interfejsy szeregowe
Oba dwukierunkowe szeregowe interfejsy zaprojektowane są według zaleceń
EIA RS-232-C. Zastosowane zostają tylko przewody transmisji danych (Data
only).
Służą one komunikacji z nadrzędnym komputerem w celu konfigurowania,
regulacji i przekazu wartości pomiarowych według stałego protokołu.
Przy podłączaniu VC-1100 do komputera (PC/EDV) rozróżnić należy dwa
przypadki:

3-12
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a)

Podłączenie pojedynczego VC-1100
dla 25 biegunowej wtyczki Sub-D

Rys. 3 - 9:

Szeregowe przyłącze interfejsu dla VIBROCONTROL 1100

Legende:
Pinbelegung fuer 25-poligen Su-D Stecker
Piny dla 25 biegunowej wtyczki Sub-D

b)

Podłączenie pojedynczego VC-1100
dla 9 biegunowej wtyczki Sub-D

RD = Receive Data
(odbiór)
TD = Transmit Data
(wysyłanie)

SG = Signal Ground
(uziemienie)
Rys. 3 - 10:

Szeregowe przyłącze interfejsu dla VIBROCONTROL 1100
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c)

Podłączenie kilku VC-1100

W przypadku, gdy jeden komputer ma obsługiwać kilka VC-1100, wówczas
wszystkie VC-1100 zostają połączone razem „w szeregu” tworząc rodzaj
sieci.
Szeregowe telegramy są przekazywane od urządzenia do urządzenia.
Ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z tradycyjnym interfejsem, urządzenie
można tylko wówczas wyjąć z połączenia, gdy sąsiadujące ze sobą
urządzenia są ze sobą połączone jak na rysunku 10.
(Szczegółowe informacje zawiera rozdział "Komunikacja z nadrzędnym
komputerem")
VC1100

VC1100
SE

SE
2
1
SGRDTDSGRDTD
30 29 28 27 26 25

SE

SE

2
1
SGRDTD SGRDTD
30 29 28 2726 25

RD

next
VC 1100

TD
SG

VC11NETA (960729)

Rys. 3 - 11:

PC
EDV
EDP

SE

Szeregowe przyłącze interfejsu kilku VIBROCONTROL 1100

Poziom spoczynku (brak sygnału w przewodzie) = -10 V
Do transmisji danych używa się osłoniętych kabli ze skręconymi podwójnie
żyłami .

3-14
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Klawiatura wprowadzania danych i wyświetlacz
Po otwarciu obudowy VIBROCONTROL 1100 uzyskuje sie dostęp zarówno
do pola wyświetlacza jak i klawiatury wprowadzania danych.

UWAGA!
Na złączach VC-1100 mogą utrzymywać
niebezpieczeństwo w razie dotknięcia.

się

napięcia

stanowiące

Numer wersji
Wykonanie
Typ urządzenia
Menu główne

Rys. 4 - 1: Klawisze obsługi

Pole wyświetlacza
Pole wyświetlacza składa się z 16 cyffrowego bloku na którym, zależnie od
wybranego wcześniej modułu, wyświetlone zostają wszystkie wywołane
wartości.
Podczas normalnego działania urządzenia wyświetlacz jest wyłączony. W
celu uruchomienia wyświetlacza wystarczy wcisnąć dowolny przycisk.
Najpierw wyświetla się menu główne informujące o typie urządzenia,
wykonaniu i wersji programu w danym urządzeniu.
Wszystkie inne dane prezentowane na wyświetlaczu zależne są od wybranej
za pomocą klawiatury funkcji.
Program sam wyłącza wyświetlacz ok. 15 minut po ostatnim uruchomieniu
klawiszy.
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Wyœwietlanie parametrów
Pozycja wyjściowa

Podczas normalnej pracy urządzenia wyswietlacz jest wyłączony. Po
uruchomieniu dowolnego klawisza wyświetlacz uaktywnia się prezentując
menu główne. Menu główne jest punktem wyjścia dla prezentacji na
wyświetlaczu wszystkich istniejacych funkcji.

Wcisnąć dowolny przycisk.
Wyświetlacz uaktywnia się prezentując menu główne.
Numer wersji programu (V2.00) jest uzależniony od urządzenia.

Wartość parametru
Numer parametru
Wyświetlenie parametru

Przełączenie na niższy numer parametru nie jest możliwe, ponieważ wybrany
został najmniejszy numer parametru.

Przełączenie na następny w kolejności większy numer parametru.
Wybrać można wszystkie numery parametrów za pomocą przyporządkowanych im wartości parametru zarówno przy użyciu klawiszy (pojedyncze
kroki) jak i w trybie przewijania. Ostatnim numerem parametru jest "P02"´

Zakończenie wyświetlania parametrów. Wyświetlacz przełącza się ponownie
na menu główne.

4-2
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Zmiana parametrów
Nowa funkcja może zostać wybrana z reguły tylko z menu głównego.
lub przy wyłączonym wyświetlaczu przez wciśniecie
Za pomocą przycisku
dowolnego przycisku uzyskuje się dostęp do menu głównego.
lub
Wyświetlacz prezentuje menu główne

Wartość parametru
Numer parametru
Grupa parametru
W celu uaktywnienia funkcji wprowadzania danych należy przytrzymać
, a następnie nacisnąć
.
przycisk
Funkcja wprowadzania danych jest oznaczona przez kursor, który podkreśla
grupę parametrów.
Przełączenie do następnego numeru parametru za pomocą klawiszy

i

Przełączenie na niższy numer parametru nie jest możliwe, ponieważ wybrany
został najniższy numer parametru.

Przełączenie na wyższy numer parametru.
Wybrać można wszystkie numery parametrów z przyporządkowanymi
wartościami parametru. Możliwa jst obsługa przez klawisze (pojedyncze
kroki) oraz tryb przewijania. Ostatnim numerem parametru jest "P02"
Jeśli np. wartość parametru I02 ma zostać zmieniona, należy przełączyć za
na funkcję zmiany.
pomocą
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Wartość parametru
Numer parametru
Charakterystyka: funkcja zmiany
Znajdujemy się w funkcji zmiany sygnalizowanej przez miganie grupy
parametrów.
wyświetlane są wartości parametrów,
Za pomocą klawiszy
i
które są możliwe w ramach wybranych numerów parametrów.
W powyższym przykładzie I02: Y lub N

przywołana wartość parametru zostaje
Po ponownym wybraniu
zachowana. Wartość parametru staje się dopiero wówczas aktywna, gdy
.
funkcja zmiany zostaje zakończona za pomocą

Przełączenie na następny parametr.
lub

na wyświetlaczu znika funkcja zmiany i wyświetlone
Przez wybranie
zostaje menu główne.
System sprawdza wpisane dane pod wzgledem błędów logicznych. Błędny
wybór powoduje sygnalizowanie błędu na wyświetlaczu.

Przykład:
wybrano:

I03
J05

czujnik przyspieszenia a
jednostka wiekości pomiarowej µm/s

Sygnalizowanie błędów patrz objaśnienia od str 16.

4-4

©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PL/obsługa C01/ C02 - C11/ C12/ Wersja 8/17.02.2017

Obsługa

VC 1100

Za pomocą dowolnego klawisza usunąć informację o błędzie. Program
sygnalizuje parametr, który został błędnie podany.
Poprawianie błędu: wybrać
podać właściwy parametr:
potwierdzić za pomocą
używając
powrócić do menu głównego
Jeśli korekta przebiegała poprawnie, wówczas na wyświetlaczu pojawi się
menu główne.
Jeśli nastąpiły dlasze błędne wpisy danych, na wyświetlaczu pojawia się
następna informacja o błędzie. Należy poprawić błąd i powrócić za pomocą
do menu głównego.
Objaśnienia do informacji o błędach patrz tabela na stronie 15.
Jeśli zamierzamy opuścić funkcję zmiany..

Charakterystyka: funkcja zmiany

Opuszczanie funkcji zmiany :

Charakterystyka: funkcja zmiany
za pomocą
wyświetlania

następuje przejście od funkcji zmiany Ι

do funkcji

I

Menu główne: ponowne uruchomienie przycisku
menu głównego.
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Podsumowanie wpisów przy zmianie parametru
Start następuje zawsze z menu głównego
zmiany.

Uaktywnić funkcję

System prezentuje się najpierw w funkcji wyświetlania parametrów

wybrać parametr, który podlegać ma zmianie.

Przełączyć na funkcję zmiany

wybrać wartość parametru, która ma być zmieniona

Zachować wartość parametru.
Nastąpi automatyczne przejście do funkcji wyświetlania.
Podać dalsze parametry lub powrócić używając
głównego.

do menu

Po bezbłędnym podaniu danych nowe wartości zostaną przejęte. System
wyświetla następnie menu główne.
Czas kontroli i przejęcia wynosi ok. 15. W tym czasie funkcja kontrolna jest
nieaktywna.

4-6
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Wyświetlanie wartości pomiarowych
Nowa funkcja wybierana jest z reguły tylko z menu głównego.
lub gdy wyświetlacz nie jest aktywny przez
Za pomocą klawisza
naciśnięcie dowolnego klawisza następuje przełączenie do menu głównego.

lub
Na wyświetlaczu prezentowane jest menu główne.

Wielkość parametru
Jednostka
Wartość pomiarowa
Kanał
Wyświetlona zostaje aktualna watość pomiarowa na kanale A
Wyświetlacz miga: przekroczona wartość graniczna.

Przełączenie do następnej wartości pomiarowej

−
−
−

Aktualna wartość pomiarowa BCU na kanale A
Aktualna wartość pomiarowa na kanale B
Aktualna wartość pomiarowa BCU na kanale B itd.

Sygnały z przekaźników

przekaźnik sygnałowy
informacja o zdarzeniu
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zmienna
obiekt
polecenie
charakterystyka
Za pomocą klawisza

przewijać dalej lub za pomocą ...

zmienna
charakterystyka: tryb zmiany
Przejść do trybu zmiany.

wybrać zmienną.
Y:

przekaźniki zostaa zresetowane

N:

przekaźniki nie zostają zresetowane.

Polecenie jest wykonane.

Przełączenie za pomocą
wyświetla się:

, program przełącza się do notatnika i

Dalsze przełączenie prowadzi do pierwszego wpisu do notatnika

4-8
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W notatniku zapisać można do 99 zdarzeń.
Po ostatnim wpisie do notatnika system proponuje usunięcie notatnika
podając informację :

Usunięcie notatnika :

wybrać przez
wybrać przez
za pomocą

funkcję zmiany
Y
notatnik usunąć.

Wpisy o notatnika zostają usunięte a na wyświetlaczu pojawia się :

Opuścić notatnik i powrót do menu głównego.

Objaśnienia do wpisów do notatnika i informacje o zdarzeniach patrz strona
14 i 15.
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Uaktywnienie funkcji serwisowej
Nowa funkcja wybierana jest z reguły tylko z menu głównego.
lub gdy wyświetlacz nie jest aktywny przez
Za pomocą klawisza
naciśnięcie dowolnego klawisza następuje przełączenie do menu głównego.

lub
Na wyświetlaczu pojawia się menu główne

Przed uaktywnieniem funkcji serwisowej ...
następująca wskazówka :
Podczas uaktywniania parametrów serwisowych rejestracja i kontrola
wartości pomiarowych nie jest czynna.
Zmienione stany połączeń przekaźników sygnałowych mogą doprowadzić do
wyłączenia maszyny.

Funkcja
Parametry serwisowe
W celu uaktywnienia funkcji serwisowej przytrzymać klawisz
nacisnąć przycisk
.

,

a następnie

Funkcja serwisowa oznakowana jest kursorem, który podkreśla parametry
serwisowe.

4-10
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Kontrola wyjść przekaźników wartości granicznych
W celu przeprowadzenia kontroli wyjść przekaźników wartości granicznych
należy przełączyć na test działania.

charakterystyka: Test działania
i
włączane są przekaźniki wartości granicznych i
Za pomocą klawiszy
podłączone odbiorniki skontrolowane pod względem działania.
Ustawienie przełącznika

K1 off:
K1 on:

przekaźnik jest wyłączony
przekaźnik jest włączony

następuje przejście od testu działania do funkcji
Przez użycie
wyświetlania. Za pomocą klawiszy
i
wybierać można poszczególne
przekaźniki wartości granicznych w celu dokonania kontroli.
Są to następujące przekaźniki wartości granicznych:
S02
S03

K2 on/off
K3 on/off

Skontrolować przekaźnik OK.
uaktywnić test działania a używając klawiszy
Za pomocą
przełączyc przekaxnik OK.
Ustawienia przełączników:

i

przekaźnik jest włączony (on)
przekaźnik jest wyłączony (off)

Funkcję wprowadzania danych opuścić za pomocą
uaktywnić następną informację.

a używając

Przełączyć na test działania i zadać napięcie wyjściowe wyjścia analogowego 1
Obowiązujące poziomy napięcia :0, 2, 5, 10 Volt
Opuścić test działania za pomocą
informację.

i używając
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Przełączyć na test działania i zadać prąd wyjściowy wyjścia analogowego
Obowiązujące poziomy prądu : 0, 4, 12, 20 mA
Uaktywnienie dalszych parametrów serwisowych jest analogiczne jak w
powyższym opisie.
Wyjście analogowe 2
S07

Wyjście napięcia
0V
2V
5V
10 V

Wyjście analogowe 2
S08

Wyjście prądu
0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

Funkcję samotestującą uruchomić za pomocą

.

Działa ona następująco: Na wyświetlaczu pojawią się w sekundowych
odstępach liczby od 10 do 0. Samotestowanie zamyka się informacją "OK".
Podczas trwania funkcji samotestującej nadal aktywna jest funkcja kontrolna.

Samokalibrowanie elektroniki. W czasie trwania kalibrowania kontrola jest
wyłączona na ok. 15 minut. Samokalibrowanie przedstawia się następująco:
Na wyświetlaczu pojawiają sie w nereglarnych odstępach liczby malejąco od
zadanej wartości liczbowej do 0. Kalibrowanie kończy się informacją:

Opuścić funkcję kalibrowania za pomocą
menu główne.

4-12
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Informacje o zdarzeniach
Wszystkie zaistnałe wydarzenia zostają wprowadzone w skróconej formie do
notatnika. Dotyczy to również funcji resetowania (RESET).
Ilość wpisów jest ograniczona do 99. Jeśłi ilość wpisów przekroczy
pojemność notatnika, wówczas wpis z najniższym numeem zosaje usuniety i
pozostałe wpisy przesunięte o jeden numer. W wolne miejsce wpisane
zostają nowe dane.
Aż do zresetowania notatnika wpisy pozostają zachowane.
Wpisy składają się z numerów kolejnych (H..), przekaźnika sygnałowego i
przyczyny zdarzenia.

Przykład:

Przyczyna
Przekaźnik
Numer kolejny
Jeśli przekaźnik zostanie wyłącony przez jakieś połączenie, wówczas
wyświetlane są wszystkie możliwe przyczyny.
Jako charakterystyka połączenia AND służy "Plus-Zeichen" (znak plus). Jeśli
przy połączeniach OR wystąpią liczne przyczyny, wówczas zostają one
również wprowadzone do notatnika.

Możliwe informacje – przekaźnik OK
Informacja
OK POWER OFF
OK A
OK B

Znaczenie
Przekaźnik OK zareagował
Awaria napięcia sieciowego lub
wyłączenie
Przekaźnik OK zareagował
Kanał A: błąd łańcucha pomiarowego
Przekaźnik OK zareagował
Kanał B: błąd łańcucha pomiarowego
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Możliwe informacje - przekaźniki K1 ... K3
Informacja
K1 Przyczyna
K2 Przyczyna
K3 Przyczyna
Przyczyna
Lim1A
Lim2A
LimbA
Lim1B
Lim2B
LimbB

Znaczenie
Przekaźnik K1 zareagował
Przyczyna:
zależna od konfiguracji
Przekaźnik K2 zareagował
Przyczyna:
zależna od konfiguracji
Przekaźnik K3 zareagował
Przyczyna:
zależna od konfiguracji
Kanał A:
Kanał A:
Kanał A:
Kanał B:
Kanał B:
Kanał B:

Wartość graniczna lim_1 przekroczona
Wartość graniczna lim_2 przekroczona
Wartość graniczna lim_b przekroczona
Wartość graniczna lim_1 przekroczona
Wartość graniczna lim_2 przekroczona
Wartość graniczna lim_b przekroczona

Możliwe informacje RESET
Informacja
RESET DIALOG
RESET EXTERN
RESET RS-232

4-14

Znaczenie
Polecenie RESET od: klawiatury VC 1100
Polecenie RESET od: zewnętrznego kontaktu
Polecenie RESET od: interfejsu szeregowego
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Informacje o błędach

Po zakończeniu nowego wprowadzania danych lub zmiany wartości
parametrów program kontroluje, czy nowoskonfigurowane dane są
bezbłędne. Jeśłi wynik tej ontroli nie odpowiada założeniom, wówczas
wyświetlana jest informacja o błędzie.
Kontrola parametrów wychodzi zawsze od założenia, że parametr z
najniższym numerem jest poprawny. W pojedynczych wypadkach przyczyny
informacji o błędzie należy więc szukać w innym niż wyświetlony parametrze.
Kompletna lista błędów: patrz strona następna
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Błędy urządzenia
Format:

ER -nn

"ER"

Oznacza ERROR (błąd)

"-nn"

Oznacza liczbę jedno- do pięciocyfrową. Przedstawia
kod błędu.

Przykład:
Kod
błędu

< ER -1<
Patrz poniższe
objaśnienie

Znaczenie

-1

!

Błąd w systemie roboczym

-2

!

Błąd w systemie roboczym

-3

!

Błąd w systemie roboczym

-4

!

Błąd w systemie roboczym

-6

!

Awaria napięcia (ostatnia informacja,
jeśli wystarcza czasu)

-8

r

Kontrola programu jest nieaktywna
lub uszkodzona.

-31

r

Dane kalibrowania nie są czytelne.
(Wymagane kalibrowanie systemu!)

-32

!

Błąd EEPROM / błąd
oprzyrządowania

-33

!

Błąd ROM / błąd oprzyrządowania

-34

!

Błąd RAM / błąd oprzyrządowania

-35

!

Tworzenie sum kontrolnych przez
stałe dane RAM jest błędne / błąd
oprzyrządowania

-36

k

Kalibrowanie przebiegło pomyślnie /
błąd oprzyrządowania

-37

e/r

e)

r)

4-16

W EEPROM nie istnieje
obowiązująca konfiguracja !
(wymagana konfiguracja ) / błąd
oprzyrządowania
Jeśli nie zaistnieje obowiązująca
konfiguracja, świadczy to o
istnieniu błędu oprzyrządowania
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Błędy komunikacji
Kod
błędu

Patrz poniższe
objaśnienie

Znaczenie (ciąg dalszy)

-55

w

Charakterystyka parametrów jest
wprawdzie poprawna, polecenie nie
może jednak zostać wykonane,
ponieważ dana wielkość zgodnie z
konfiguracją nie jest tworzona

-57

w

Odbierane dane są błędne. Możliwe
błędy:
a)

W przypadku zmiennej "Mengen":
odbierany element nie jest
elementem zadanej ilości.

b)

W przypadku zmiennej "Integer"
lub "Float": wartość liczbowa leży
poza zakresem tolerancji.

-58

w

Odbierana jednostka (I04) nie pasuje do
odpowiedniego wyboru czujnika (I03),
np. mV/g dla czujników prędkości.

-59

w

Czułość (I05) została ustawiona na zbyt
wysoką lub zbyt niską wartość.

-60

w

Wybrana wielkość parametru (J03/J04)
nie może zostać utworzona z wybranym
czujnikiem (I03), np. parametr
przyspieszenia powinien być ustalany za
pomocą czujnika prędkości.

-61

w

Jednostka (J05/J06) nie pasuje do
wielkości pomiarowej (J03/J04), np.
wartości pomiarowej droga
przyporządkowano jednostkę g.

-62

w

Wartość zakresu pomiarowego została
ustawiona na zbyt wysoką lub zbyt niską
wartość (J09/J10; J13/J14).

-63

w

Wartość graniczna nie odpowiada
wartości końcowej zakresu
pomiarowego (MBE). Dla wartości
granicznych obowiązuje :10 % MBE ≤
wartość graniczna ≤ 100 % MBE
(M09/M10; M11/M12; M13/M14).

-65

w

Wyjście analogowe zostało nastawione
na wydawanie wartości BEARCON,
pomimo podłączenia czujnika prędkości
(I03).

-68

Pobranie parametrów nie jest możliwe,
ponieważ obecnie ma miejsce inne
pobieranie lub przebiega
samokalibrowanie.
Polecenie należy powtórzyć!
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Objaśnienia do informacji o błędach
Niniejsze zestawienie błędów zawiera Zusätzen "k" "r" "!" "e" i "w". Mają
one za zadanie informować użytkownika, jak powinien on zachowywać się w
razie wystapienia poszczególnych błędów.

k
r
!

e

w

4-18

Należy powtórzyć polcenie. Jesli błąd występuje ponownie mimo
kilkakrotnych powtórzeń, wówczas oznacza to, że istnieje trwałe
uszkodzenie, które może być jedynie usunięte drogą naprawy
urządzenia u producenta lub wymiany urządzenia.
Urządzenie musi zostać przysłane do naprawy lub wymiany.
Błąd ten powoduje krótkotrwałe wyłączenie przekaźnika OK.
Urządzenie przeprowadza ponowny start. Jeśli błąd ten pojawia się
w większych odstępach czasu, wówczas świadczy to o
zakłóceniach zewnętrznych. Ewentualnie również przyczyną jest
uszkodzona osłona kabla lub nieprawidłowe uziemienie. Jeśli błąd
wystepuje jednak w krótkich odstępach czasu kilkakrotnie,
wówczas świadczy to o istnieniu trwałego uszkodzenia, które może
być jedynie usunięte drogą naprawy urządzenia u producenta lub
wymiany urządzenia.
Die Konfiguration należy ponownie załadować. Jeśli błąd powtarza
się przy powtórzonej konfiguracji, wówczas oznacza to istnienie
trwałego uszkodzenia, które może być jedynie usunięte drogą
naprawy urządzenia u producenta lub wymiany urządzenia.
Wysłane polecenie należy powtórzyć ze skorygowanymi danymi.
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VC 1100

Objaśnienia do listy parametrów
Informacje ogólne
Wszystkie parametry zlokalizowane są pamięci pod jedna nazwą.
Odpowiadające parametrom wartości mogą w razie potrzeby użytkownika
zostać zmienione w ramach istniejących możliwości.
Po zakończeniu zmiany wartości parametru program sprawdza, czy nowe
dane konfiguracji są bezbłędne. Jeśli wynik tej kontroli nie odpowiada
założeniom wyświetlana jest informacja o błędach. Błędna wartość musi
zostać skorygowana.

Budowa listy parametrów
Wszystkie parametry zestawione są w kolejności. Objaśnienia zakresów
wprowadzania danych, funkcji parametrów oraz ważne wskazówki są
częściami składowymi każdej definicji parametru.
Prezentacja parametrów następuje zawsze według tego samego schematu.

Przykład:
Oznaczenie grupy
Numer kolejny
Tytuł parametru

K 01Kanał A:

Dolna częstotliwość skrajna

Zakres:

Podanie będących do dyspozycji zmiennych

Funkcja:

Objaśnienie zmiennych

Numer parametru
Parametry zebrane są w oznaczone literami grupy. Do nich dołączony jest
numer kolejny. Oznaczenie grupy i numer kolejny tworzą numer parametru.

©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PL/lista parametrów C01/ C02 - C11/ C12/ Wersja 9/17.02.2017

5-1

VC 1100

Objaśnienia do listy parametrów

Tytuł parametru
Tytuł parametru zawiera krótki opis przyporządkowanej parametrowi funkcji.

Grupy parametrów

5-2

Grupa I

Wybór kanału i danych czujnika
Ustalenie kanałów pomiarowych
Wprowadzenie danych czujnika

Grupa J

Definicje parametru
Ustalenie wielkości pomiarowych, zakresów i jednostek
pomiaru

Grupa K

Ustawienia filtra
Ustalenie dolnych i górnych częstotliwości skrajnych filtra

Grupa L

Wyjścia analogowe
Przyporządkowanie i zakres wielkości analogowych do
kanałów wydawania Analog 1 i Analog 2

Grupa M

Kontrola wartości granicznej
Aktywacja, wprowadzenie warości granicznej, czasy
opóźnienia wartości granicznej

Grupa N

Przyporządkowanie przekaźnika
Dowolnie zaprogramowane przyporządkowanie wartości
granicznej
Ustalenie rodzaju włączenia i połączenia

Grupa O

Kontrola OK
Aktywacja / deaktywacja

Grupa P

Interfejsy szeregowe
Ustalenie adresów urządzeń oraz prędkości transmisji

Grupa S

Funkcje serwisowe
Parametry kontrolne do ustawienia wyjść na zdefiniowany stan
lub ustaloną wielkość
Samokontrola
Samokalibrowanie
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Informacje dodatkowe
Nadrzędny opis zebranych w grupie parametrów przedstawiono w
poszczególnych objaśnieniach. W większości wypadków opis ten składa się
z części tekstowej i schematu blokowego.
Dla lepszej przejrzystości schematy blokowe przedstawiane są w ujęciu
jednokanałowym. Wszystkie parametry podane są wraz z ich numerami i
zmiennymi zarówno dla kanału A jak i dla kanału B.
Informacjom o błędach, których przyczyną jest błędne wprowadzenie
parametrów, przyporządkowany jest zank „minus“, jak na polu wyświetlacza.

Legenda
kontrola zakresu
wzmacniac
przetwornik analogowo –
cyfrowy
przełącznik wartości
granicznej
filtr wykładniczy
element opóźnienia
czasowego
AND- (UND-) element I
OR- (ODER-) element
LUB
element pamięci
element NIE
Parametry, podanie
kanału, numeru i
zmiennej
informacja o błędzie
Rys. 5 - 1:

Legenda
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Ta strona służyć ma Państwa notatkom i dla tych celów pozostaje pusta!
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Wybór kanału i dane czujnika Grupa

I

Informacje ogólne
Odpowienio do jego przeznaczenia urządzenie VIBRO-CONTROL 1100
może być eksploatowane jodno- lub dwukanałowo. Ponieważ oba kanały są
równoważne, wybór kanału przy obsłudze jednokanałowej pozostawia się
użytkownikowi.
W przypadku obsługi dwukanałowej należy przestrzegać poniższej zasady:
Należy podłączyć czujniki wartości pomiarowych jednakowego typu i o
jednakowej wrażliwości.

Rys. 5 - 2:

Grupa parametrów I, Wybór kanału

Legende:
Aufnehmer – czujnik
Messignal – sygnał pomiarowy

I 01

Kanał A

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = YAK
N = NIE

I01 = Y :

W celu rejestracji wartości pomiarowych na kanale A musi
został podłączony czujnik.

I01 = N :

Wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolne kanału A są
wyłączone.

Kanał A jest aktywny
Kanał A nie jest aktywny
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I 02

Kanał B

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NEIN

I02 = Y :

W celu rejestracji wartości pomiarowych na kanale B musi
został podłoączony czujnik.

I02 = N :

Wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolne kanału B są
wyłączone.

I 03

Kanał B jest aktywny
Kanał B nie jest aktywny

Czujnik

Zakres :

a, v

Funkcja :

a=

Jako czujniki wartości pomiarowych zastosowano
czujniki przyspieszenia

v=

Jako czujniki wartości pomiarowych zastosowano
czujniki prędkości

Na kanale A i B należy przyłączyć czujniki tego samego typu oraz o tej samej
wrażliwości.

I 04

Jednostka
2

Zakres :

mV/g, mV/m/s , mV/ips, mV/mm/s

Funkcja :

Wprowadzenie funkcji wrażliwości czujnika

Wprowadzenie przeznaczone jest dla podłączonych na kanale A i B
czujników. Jeśli wybrana zostanie niedopuszczalna jednostka, nastąpi po
zakończeniu wprowadzania parametrów podanie inforamcji o błędzie: -58.

Jednostki dopuszczalne:
Czujnik przyspieszenia drgań
Czujnik prędkości drgań

5-6

mV/g

lub

mV/m/s

mV/mm/s

lub

mV/ips

2
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I 05

Wrażliwość

Zakres :

0,8 ... 3750

Rozdzielczość :

Wartość liczbowa

Funkcja :

Wprowadzenie wrażliwości.

0,8
1,00
10,0
100

...
...
...
...

0,999
9,99
99,9
3750

Wprowadzenie przeznaczone jest dla przyłączonych na kanale A i B
czujników. Zależnie od typu zastosowanych czujników oraz ustalonej
jednostki, dane dotyczące wrażliwości nie mogą przekraczać w górę lub w
dół następujących wartości granicznych:

Czujnik dla

Jednostka

min. wartość

max. Wartość

Przyspieszenie drgań
(I03 = a)
Prędkość drgań
(I03 = v)

mV/g
2
mV/m/s
mV/mm/s
mV/ips

8,0
0,8
15
375

120
12
150
3750

I 06

Linearyzacja charakterystyki częstotliwości

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK

Linearyzacja charakterystyki częstotliwości
jest aktywna

N = NIE

Linearyzacja charakterystyki częstotliwości nie
jest aktywna

Czujniki prędkości drgań Brüel & Kjær Vibro dostarczają przy włączeniu
linearyzacji charakterystyki częstotliwości dokładnych wartości pomiarowych
również w niskich zakresach częstotliwości, np. pomiary poniżej
częstotliwości własnej czujnika (f0 < 8 Hz lub f0 < 15 Hz odpowiednio do typu
czujnika).
VIBROCONTROL 1100 jest standardowo wyposażony w linearyzację
charakterystyki częstotliwości dla frenwencji własnych czujnika f0 = 8 Hz.
Wersja specjalna dla f0 = 15 Hz oznakowana jest tabliczką informacyjną
"Tauchspulenlinearisierung 15 Hz", która widoczna jest po otwarciu pokrywy
obudowy po prawej stronie pokrywy płytki przewodników poniżej szyny
uziemienia.
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Ta strona służyć ma Państwa notatkom i dla tych celów pozostaje pusta.
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Ocena sygnału Grupa

J

Informacje ogólne
Grupa parametrów J dotyczy wszystkich wartości parametru, które są
konieczne do tworzenia wymaganej wartości wskaźnikowej.
Użyte pojęcia zawarte są w normach DIN 45 666, 45 670 i 41 050.
Wartość wskaźnikowa tworzona jest z następujących parametrów:
Sygnał pomiarowy dostarczany jest przez czujnik wartości pomiarowych
Wielkość pomiarowa droga drgań, prędkość drgań, przyspieszenie drgań
Jednostka

Jednostka wartości wskaźnikowej oraz punkt
odniesienia dla kontroli wartości granicznej

Ocena sygnału wmagane kryterium:

Wartość szczytowa (pc),
Wartość międzyszczytowa (ppc),
Wartość efektywna (rms)

Związki i wpływy parametrów przedstawione są na schemacie blokowym.

A: J01 A: J03
B: J02 B: J04

A: J05
B: J06

A: J07
B: J08

m/s2
g

MESSIGNAL

a
v
s

N

rms(a)

mm/s
ips

rms(v)

µm
mils

rms(s)

a
v
s

pc = 2 x rms

BEARCON

N

Anzeigewert
SCHWINGUNG

rms
pc
ppc

ppc = 2 x pc
A: J15
B: J16

A: J11
B: J12

A: J09
B: J10

A: J17
B: J18

A: J13
B: J14

Anzeigewert
BEARCON

N

-61
GRUPPE-J01 C01 (030109)

Rys. 5 - 3:

Grupa parametrów J, ocena sygnału

Legende:
Anzeigewert – Wartość wskaźnikowa
Schwingung – drganie

Granice zakresu wskaźnika
Ustalenie wartości końcowych zakresu wskaźnika jest dalece możliwe.
Dozwolona wartość końcowa zakresu wskaźnika zależna jest od
zastosowanego czujnika, wybranej jednostki oraz wybranej oceny sygnału.
Jeśli ustawione zostaną wartości końcowe zakresu wskaźnika leżące poza
dozwolonymi granicami, wyświetlona zostnaie po zakończeniu wprowadzania
parametrów informacja o błędzie -62.
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Dopuszczalne górne i dolne granice zakresu wskaźnika
Wielkość parametru
Czujnik

2

a

v

rms

Jednostka

m/s
G
Mm/s
ips
mm/s
ips
mm
mils

Pc

ppc

min

max

min

Max

min

max

0... 4,00
0... 0,40
0... 5,00
0... 0,20
0... 5,00
0... 0,20
0... 50,0
0... 2,00

0... 800
0... 80,0
0... 999
0... 40,0
0... 150
0... 6,00
0... 333
0... 13,3

0... 6,00
0... 0,60
0... 7,50
0... 0,30
0... 7,50
0... 0,30
0... 75,0
0... 3,00

0... 999
0... 120
0... 999
0... 60,0
0... 225
0... 9,00
0... 500
0... 20,0

0... 12,0
0... 1,20
0... 15,0
0... 0,60
0... 15,0
0... 0,60
0... 150
0... 6,00

0... 999
0... 240
0... 999
0... 120
0... 450
0... 18,0
0... 999
0... 40,0

Stan łożyska tocznego (BEARCON)
a

BCU

0... 1,00

I: 03

0...140

A: J05
B: J06

A: J09
B: J10

A: J07
B: J08
rms
pc
ppc
rms
pc
ppc

a
v

rms
pc
ppc

m/s2
g
mm/s
ips
µm
mils

rms
pc
ppc

m/s2
g
mm/s
ips
µm
mils

rms
pc
ppc
rms
pc
ppc
rms
pc
ppc
rms
pc
ppc

SCHWINGUNG
BEARCON

A: J13
B: J14

1

-62

GRUPPE-J02 C01 (030108)

Rys. 5 - 4:

Grupa parametrów J, Ocena sygnału

Legende:
Schwingung – drganie
Gruppe – grupa

5-10
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Kanał A :

Drgania

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

J01 = Y :

Dla ustalonej w parametrze J03 wielkości pomiaru utworzona
zostaje wartość wskaźnika

J 02

Kanał B :

Tworzenie watości wskaźnika jest aktywne
Tworzenie watości wskaźnika nie jest aktywne

Drgania

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

J02 = Y :

Dla ustalonej w parametrze J04 wielkości pomiaru utworzona
zostaje wartość wskaźnika

J 03

Kanał A :

Zakres :

a, v, s

Funkcja :

a=
v=
s=

J 04

Wielkość pomiarowa:

Przyspieszenie drgań
Prędkość drgań
Droga drgań

Kanał B :

Zakres :

a, v, s

Funkcja :

a=
v=
s=

J 05

Tworzenie watości wskaźnika jest aktywne
Tworzenie watości wskaźnika nie jest aktywne

Wielkość pomiarowa

Przyspieszenie drgań
Prędkość drgań
Droga drgań

Kanał A :

Jednostka

2

Zakres :

g, m/s , ips, mm/s, mils, µm

Funkcja :

g
2
m/s
ips
mm/s
mils
µm

Jednostka
g
mm/s
µm

Wielkość pomiarowa: Przyspieszenie drgań
Wielkość pomiarowa: Przyspieszenie drgań
Wielkość pomiarowa: Prędkość drgań
Wielkość pomiarowa: Prędkość drgań
Wielkość pomiarowa: Droga drgań
Wielkość pomiarowa: Droga drgań
Warunek

2

m/s
ips
mils

Parametr J03 = a
Parametr J03 = v
Parametr J03 = s

Jesli warunki zawarte w tabeli nie zostaną dotrzymane, po zakończeniu
wprowadzania danych wyświetlona zostaje informacja o błędzie -61.
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J 06

Kanał B :

Jednostka

2

Zakres :

g, m/s , ips, mm/s, mils, µm

Funkcja :

g
2
m/s
ips
mm/s
mils
µm

Wielkość pomiarowa: Przyspieszenie drgań
Wielkość pomiarowa: Przyspieszenie drgań
Wielkość pomiarowa: Prędkość drgań
Wielkość pomiarowa: Prędkość drgań
Wielkość pomiarowa: Droga drgań
Wielkość pomiarowa: Droga drgań

Jednostka
g
mm/s
µm

Warunek
2

m/s
ips
mils

Parametr J04 = a
Parametr J04 = v
Parametr J04 = s

Jesli warunki zawarte w tabeli nie zostaną dotrzymane, po zakończeniu
wprowadzania danych wyświetlona zostaje informacja o błędzie -61.
J 07

Kanał A :

Zakres :

rms, pc, ppc

Funkcja :

rms
pc
ppc

J 08

=
=
=

Kanał B :

Zakres :

rms, pc, ppc

Funkcja :

rms
pc
ppc

J 09
Zakres :

=
=
=

Kanał A :

Ocena sygnału

Wartość efektywna
Wartość szczytowa
Wartość międzyszczytowa
Ocena sygnału

Wartość efektywna
Wartość szczytowa
Wartość międzyszczytowa
Wartość końcowa zakresu
pomiarowego (drgania)

0,200 ... 999

Rozdzielczość : Wartość liczbowa

Funkcja :

0,200 ...
1,00
10,0
100

0,999
...
9,99
...
99,9
...
999

Ustalenie wartości końcowej zakresu pomiarowego
Zakresy kanałów A i B mogą być różne.

Zgodnie z zastosowaniem VIBROCONTROL 1100 należy ustawić wartości
końcowe zakresu pomiarowego. Dotyczą one zarówno wskaźnika jak i
wyjścia analogowego. W czasie ustawiania nie należy przekroczyć
zakładanych granic regulacji (tabela: patrz strona 10). Ustawienia
wykraczające poza dopuszczalne zakresy prowadzą przy przejmowaniu
wartości parametrów do powstania informacji o błędzie -62.
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J 10

Kanał B :

Wartość końcowa zakresu
pomiarowego (drgania)

Zakres :

0 ... 999

Auflösung :

Wartość liczbowa

Funkcja :

Ustalenie wartości końcowej zakresu pomiarowego
Zakresy kanałów A i B mogą być różne.

0,200
1,00
10,0
100

...
...
...
...

0,999
9,99
99,9
999

Dalsze objaśnienia patrz parametr J09
J 11

Kanał A :

Stan łożyska BCU

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
Kontrola BCU jest aktywna
N = NEIN
Kontrola BCU nie jest aktywna
Na kanale A musi być podłączony czujnik przyspieszenia
drgań.

Warunek:

J 12

Kanał B :

Stan łożyska BCU

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

Warunek:

Na kanale B musi być podłączony czujnik przyspieszenia
drgań.

J 13
Zakres :

Kanał A :

Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU:

1 ... 140

Rozdzielczość :

Funkcja :

Kontrola BCU jest aktywna
Kontrola BCU nie jest aktywna

Wartość liczbowa

1,00
10,0
100

...
...
...

9,99
99,9
140

Ustalanie wartości końcowej zakresu pomiarowego BCU
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Ustawiony zakres dotyczy zarówno wskaźnika jak i wyjścia analogowego.
Zakresy kanałów A i B mogą być różne. Ustawienia wykraczające poza
dopuszczalne zakresy prowadzą przy przejmowaniu wartości parametrów do
powstania informacji o błędzie -62.
J 14
Zakres :

Kanał B :
1 ... 140

Rozdzielczość :

Funkcja :

Wartość końcowa BCU zakresu
pomiarowego

Wartość liczbowa

1,00
10,0
100

...
...
...

9,99
99,9
140

Ustalenie wartości końcowej CU zakresu pomiarowego.

Ustawiony zakres dotyczy zarówno wskaźnika jak i wyjścia analogowego.
Zakresy kanałów A i B mogą być różne. Ustawienia wykraczające poza
opuszczalne zakresy prowadzą przy przejmowaniu wartości parametrów do
powstania informacji o błędzie -62.
J 15

Tworzenie wartości średniej BCU

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
Tworzenie wartości średniej jest aktywne
N = NIE
Tworzenie wartości średniej nie jest aktywne
Tylko przy aktywnej kontroli BCU kanał A (J11)

Warunek:
J 16

Kanał B :

Tworzenie wartości średniej BCU

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

Warunek:

Tylko przy aktywnej kontroli BCU kanał B (J12)

J 17

Kanał A :

Tworzenie wartości średniej jest aktywne
Tworzenie wartości średniej nie jest aktywne

Czas średni BCU:

Zakres :

10 ... 3600

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu średniego w zależności od frekwencji.

Warunek :

Tworzenie wartości średniej kanał A (J15) = aktywne

J 18

5-14

Kanał A :

Kanał B :

Czas średni BCU:

Zakres :

10 ... 3600

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu średniego w zależności od frekwencji.

Warunek :

Tworzenie wartości średniej kanał B (J16) = aktywne
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J 19

VC 1100

Kanał A :

Czynnik normujący BCU:

Zakres :

0,1 ... 10,0

Rozmiar :

czynnik

Funkcja :

Ustawienie wszystkich miejsc pomiarowych BCU na tę samą
wartość początkową za pomocą czynnika normującego BCU

J 20

Kanał B :

Czynnik normujący BCU:

Zakres :

0,1 ... 10,0

Rozmiar :

czynnik

Funkcja :

Ustawienie wszystkich miejsc pomiarowych BCU na tę samą
wartość początkową za pomocą czynnika normującego BCU
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Ustawienia filtra Grupa

K

Informacje ogólne
Tworzenie wartości parametru następuje przez wybraną dla parametru
szerokość pasma. Ustawienie wartości dla dolnej i górnej częstotliwości
skrajnej należy przeprowadzić dla każdego kanału osobno.
Ustawienie oznakowane cechą "ISO" odpowiadają filtrom norm DIN/ISO
2373, DIN/ISO 3945 oraz DIN 45 666. Dotyczy to filtra 3. porządku.
Wszystkie inne ustawienia prowadzą do aktywacji Butter-worth-Filter 2.
porządku. Tłumienie wynosi w przypadku tych filtrów przy podanej
częstotliwości skrajnej -1 dB.

K 01

Dolna częstotliwość skrajna:

Zakres :

1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO

Funkcja :

1 Hz
3 Hz
10 Hz ISO
* Spezial

K 02

=
=
=
=

Kanał B :

Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna

Zakres :

1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO

Funkcja :

1 Hz
3 Hz
10 Hz ISO
* Spezial

∗

5-16

Kanał A :

=
=
=
=

Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna
Dolna częstotliwość skrajna

Opcja: możliwe tylko z zamontowanym dodatkowym filtrem.
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K 03

VC 1100

Kanał A :

Górna częstotliwość skrajna:

Zakres :

1000 Hz ISO, 10 kHz

Funkcja :

1000 Hz ISO
10 kHz
* Spezial

K 04

=
=
=

Kanał B :

Górna częstotliwość skrajna
Górna częstotliwość skrajna
Górna częstotliwość skrajna

Górna częstotliwość skrajna

Zakres :

1000 Hz ISO, 10 kHz

Funkcja :

1000 Hz ISO
10 kHz
* Spezial

∗

=
=
=

Górna częstotliwość skrajna
Górna częstotliwość skrajna
Górna częstotliwość skrajna

Opcja: możliwe tylko z zamontowanym dodatkowym filtrem.
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Wyjścia analogowe Grupa

L

Informacje ogólne
Użytkownik ma do dyspozycji 2 wyjścia analogowe.
Za pomocą parametrów grupy L można, dla każdego wyjścia analogowego
osobno, przyporządkować zakres i wartość wskaźnika.
Punktem odniesienia dla wartości końcowej zakresu jest ustalona wartość
wskaźnika (patrz grupa parametrów J, parametry J09/J10 i J13/J14) danego
kanału pomiarowego.

Rys. 5 - 5:

Grupa parametrów L, wyjścia analogowe

Legende:
Anzeigewert – wartość wskaźnikowa
Kanal – kanał
Schwingung – drganie
Analogausgang – wyjście analogowe
Jeśli jako czujnik wartości pomiarowych zastosowano czujnik prędkości
drgań, analogowe wydanie wartości wskaźnika BCU nie jest możliwe.
Błędne ustawienia prowadzą do powstania inforamcji o błędzie: -65.
L 01

5-18

Wyjście analogowe 1 :

Zakres :

0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Funkcja :

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

Zakres
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L 02

VC 1100

Wyjście analogowe 2 :

Zakres

Zakres :

0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Funkcja :

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

L 03

Wyjście analogowe 1 : Wielkość pomiarowa

Zakres :

vib A, BCU A,vib B, BCU B

Funkcja :

vib A
BCU A
vib B
BCU B

L 04

=
=
=
=

Wielkość pomiarowa: Drganie Kanał A
Wielkość pomiarowa: BCU Kanał A
Wielkość pomiarowa: Drganie Kanał B
Wielkość pomiarowa: BCU Kanał B.

Wyjście analogowe 2 : Wielkość pomiarowa

Zakres :

vib A, BCU A,vib B, BCU B

Funkcja :

vib A
BCU A
vib B
BCU B

L 05

=
=
=
=

Wielkość pomiarowa: Drganie Kanał A
Wielkość pomiarowa: BCU Kanał A
Wielkość pomiarowa: Drganie Kanał B
Wielkość pomiarowa: BCU Kanał B

Wyjście analogowe 1 : Wartość końcowa zakresu

Zakres :

0,000 ... 999,0

Funkcja :

Wyjście analogowe można skalować w połączeniu z
instrumentem wskaźnikowym lub rejestratorem na dowolną
wartość końcową zakresu wewnątrz zakładanych granic
zakresu.

L 06

Wyjście analogowe 2 : Wartość końcowa zakresu

Zakres :

0,000 ... 999,0

Funkcja :

Wyjście analogowe można skalować w połączeniu z
instrumentem wskaźnikowym lub rejestratorem na dowolną
wartość końcową zakresu wewnątrz zakładanych granic
zakresu.
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Kontrola wartości granicznej Grupa

M

Informacje ogólne
Wszystkie znajdujące się w grupie M parametry służą aktywacji względnie
dezaktywacji funkcji kontrolnych, ustalaniu wartości granicznej oraz czasu
opóźnienia. Każdemu kanałowi przyporządkowane są dwie niezależnie od
siebie regulowane watości graniczne, Limes 1 (lim_1) i Limes 2 (lim_2) i
wartość graniczna Bearcon (lim_B). Regulacja poszczególnych wartości
granicznych następuje w jednostce przyporządkowanej kanałowi
pomiarowemu.
Zakres regulacji rozciąga się od 10 % do 100 % zakresu wskaźnika.
Większe lub mniejsze regulacje prowadzą po przejęciu parametrów do
powstania informacji o błędzie.
Wprowadzanie czasu opóźnienia działa zawsze w jednostce sekundy. Jeśli
wartość wskaźnika przekroczy przyporządkowaną mu wartość parametru
dłużej niż zakładany czas opóźnienia, wówczas uaktywniona zostaje
odpowiednia sygnalizacja zdarzenia w formie przełączenia się przekaźnika
oraz wprowadzenia do notatnika.

Uwaga:
Jeśli wystąpi błąd OK, wszystkie przekaźniki wartości granicznych zachowają
swój stan. Po usunięciu błędu OK oraz zresetowaniu za pomocą funkcji
"Relais Reset" będą one znowu spełniały swoją normalną funkcję.
A: M03
B: M04

A: M09
B: M10

A: M15
B: M16

lim_1
A: M01
B: M02

Anzeigewert
SCHWINGUNG

N

N

Tt

Tt = 0

A: M05
B: M06

A: M11
B: M12

A: M17
B: M18

lim_2
N

Tt

Tt = 0

A: M07
B: M08

Anzeigewert
BEARCON

N

A: M13
B: M14

A: M19
B: M20

lim_b
Tt

Tt = 0
GRUPPE-M C01 (030109)

Rys. 5 - 6 :

Grupa parametrów M, kontrola wartości granicznych

Legende:
Anzeigewert – wartość wskaźnikowa
Schwingung - drganie
Gruppe – grupa

5-20
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M 01

VC 1100

Kanał A :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

Kontrola

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna

Za pośrednictwem tego parametru kontrola wszystkich dotyczących
parametru wartości granicznych kanału A zostaje włączona (Y) względnie
wyłączona (N).
Obowiązywanie :

M 02

Kanał B :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

wartość graniczna Limes 1 (lim_1)
wartość graniczna Limes 2 (lim_2)
Kontrola

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna

Za pośrednictwem tego parametru kontrola wszystkich dotyczących
parametru wartości granicznych kanału B zostaje włączona (Y) względnie
wyłączona (N).
Obowiązywanie :

M 03

Kanał A :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

M 04

Kanał B :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

M 05

Kanał A :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

M 06

Kanał B :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

wartość graniczna Limes 1 (lim_1)
wartość graniczna Limes 2 (lim_2)
Kontrola lim_1

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
Kontrola lim_1

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
Kontrola lim_2

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
Kontrola lim_2

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
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M 07

Kanał A :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

M 08

Kanał B :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

M 09
Zakres :

Kanał A :

5-22

0,020 ...
1,00 ...
10,0
100

0,999
9,99
99,9
999

Wartość graniczna lim_1

Wartość liczbowa

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Ustalenie wartości granicznej kanał B: lim_1
Wpisana zostaje wartość absolutna kontrolowanej wielkości.
Kanał A :

Wartość graniczna lim_2

0,020 ... 999

Rozdzielczość :

Funkcja :

Wartość graniczna lim_1

0,020 ... 999

M 11
Zakres :

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna

Wartość liczbowa

Kanał B :

Rozdzielczość :

Funkcja :

Kontrola lim_b

Ustalenie wartości granicznej kanał A: lim_1
Wpisana zostaje wartość absolutna kontrolowanej wielkości.

M 10
Zakres :

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna

0,020 ... 999

Rozdzielczość :

Funkcja :

Kontrola lim_b

Wartość liczbowa

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

0,999
9,99
99,9
999

Ustalenie wartości granicznej kanał A: lim_2
Wpisana zostaje wartość absolutna kontrolowanej wielkości.
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M 12
Zakres :

Kanał B :
0,020 ... 999

Rozdzielczość :

Funkcja :

Wartość liczbowa

Kanał A :

Zakres :

0,100 ... 140

Rozmiar :

BCU

Rozdzielczość :

Wartość graniczna lim_b

Wartość liczbowa

Kanal B :

Zakres

:

0,999
9,99
99,9
140

:

0,100 ... 140

BCU
Wartość liczbowa

Funkcja

:
Kanał A :

0,999
9,99
99,9
140

Opóźnienie wartości granicznej lim_1

1 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia
Kanał B :

0,100 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

Ustalenie wartości granicznej kanału B: lim_b

Zakres :

M 16

0,100 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

Wartość graniczna lim_b

Rozdzielczość :

M 15

0,999
9,99
99,9
999

Ustalenie wartości granicznej kanału A: lim_b

M 14

Rozmiar

0,020 ...
1,00 ...
10,0 ...
100
...

Ustalenie wartości granicznej kanał B: lim_2
Wpisana zostaje wartość absolutna kontrolowanej wielkości.

M 13

Funkcja :

Wartość graniczna lim_2

Opóźnienie wartości granicznej lim_1

Zakres :

1 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia
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M 17

Opóźnienie wartości granicznej lim_2

Zakres :

1 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia

M 18

Kanal B :

Opóźnienie wartości granicznej lim_2

Zakres :

1 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia

M 19

Kanal A :

Opóźnienie wartości granicznej lim_b

Zakres :

3 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia

M 20

5-24

Kanał A :

Kanal B :

Opóźnienie wartości granicznej lim_b

Zakres :

3 ... 99

Rozmiar :

Sekundy

Funkcja :

Ustalenie czasu opóźnienia
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Przyporządkowanie przekaźników Grupa

N

Informacje ogólne
Dla informacji o występujących zdarzeniach do dyspozycji są trzy dowolnie
programowalne przekaźniki (K1, K2 i K3) z wolnymi od potencjału kontaktami
przełączeniowymi.

lim_1

lim_2

A: N01
B: N02
-K1
K2
K3

&*

AND
OR

N13

N07
N

N10

1

N

1

A: N03
B: N04
-K1
K2
K3

&*

K1

AND
OR

N14

N08
N

1

N

N11

1

lim_b

&*

A: N05
B: N06
-K1
K2
K3

K2

AND
OR

N15

N09
N

1

N12

K3
LOGBUCH

Rys. 5 - 7 :

1

N

RESET

GRUPPE-N C01 (030109)

Grupa parametrów N, przyporządkowanie przekaźników

∗

Narysowane połączenia AND pracują również wtedy, gdy włączone są
tylko 2 z 6 wejść parametrów.

Możliwości parametrów:
1.

Jakie przekroczenie wartości granicznej oddziałuje na jaki przekaźnik

2.

Zachowanie
połączeniowe
samozatrzymujący się)

3.

Rodzaj włączenia (spoczynkowe /prądu roboczego)

4.

Połączenia (AND / OR)

(samozatrzymujący

się

/

nie

ad 1.
Użytkownik może dowolnie konfigurować sygnalizację wartości granicznej
jako sygnał pojedynczy lub grupowy. W ten sposób sygnalizowane mogą być
przekroczenia wartości granicznych lim_1 kanału A i B za pomocą K1,
przekroczenia wartości granicznych im_2 kanału A i B za pomocą K2.
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ad 2.
Zaistniałe przekroczenia wartości granicznych sygnalizowane są przy
odpowiedniej konfiguracji (patrz punkt ad 4.) zawsze w okresie ich
występowania. Czas ten może zostać przedłużny aż do polecenia RESET.

ad 3.
Zgodnie ze stosowaną przez użytkownika techniką sygnalizowania zdarzeń
rodzaj włączenia może zostać dopasowany do istniejącej koncepcji.
Włączenie

Normalna praca

Prąd spoczynkowy
Prąd roboczy

Przekaźnik włączony
Przekaźnik włączony

Wydarzenie
Przekaźnik wyłączony
Przekaźnik wyłączony

ad 4.
Jeśli na jeden przekaźnik przypada większa ilość watości granicznych,
sygnalizowanie zdarzenia może nastąpić w uzależnieniu od jednego
(połączenie OR) lub wszystkich (połączenie AND) przekroczeń wartości
granicznej.

N 01

Kanał A :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

N 02
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Kanał B :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

lim_1 działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3
lim_1 działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3

©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PL/lista parametrów C01/ C02 - C11/ C12/ Wersja 9/17.02.2017

Objaśnienia do listy parametrów

VC 1100

N 03

Kanał A :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

N 04

Kanał B :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

N 05

Kanał A :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

N 06

Kanał B :

Zakres :

--, K1, K2, K3

Funkcja :

--

=

K1

=

K2

=

K3

=

lim_2 działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3
lim_2 działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3
lim_b działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3
lim_b działa na

przekroczenia wartości granicznych nie mają
oddziaływania na nic
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K1
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K2
przekroczenia wartości granicznych mają
oddziaływanie na przekaźnik K3
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N 07

Przekaźnik K1 :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

N 08

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

N 09

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

N 11

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

5-28

Połączenie prądu
spoczynkowego

Połączenie prądu spoczynkowego przekaźnik
włączył się w normalnej pracy.
Połączenie prądu roboczego przekaźnik
wyłączył się w normalnej pracy.

Przekaźnik K2 :

Zakres :

Samozatrzymanie

Zdefiniowany po zaistnałym zdarzeniu stan
włączenia pozostaje aż do skutecznego
polecenia RESET.
Zdefiniowany stan włączenia pozostaje tylko
na czas trwania zdarzenia.

Przekaźnik K1 :

Zakres :

Samozatrzymanie

Zdefiniowany po zaistnałym zdarzeniu stan
włączenia pozostaje aż do skutecznego
polecenia RESET.
Zdefiniowany stan włączenia pozostaje tylko
na czas trwania zdarzenia.

Przekaźnik K3 :

Zakres :

N 10

Zdefiniowany po zaistnałym zdarzeniu stan
włączenia pozostaje aż do skutecznego
polecenia RESET.
Zdefiniowany stan włączenia pozostaje tylko
na czas trwania zdarzenia.

Przekaźnik K2 :

Zakres :

Samozatrzymanie

Połączenie prądu
spoczynkowego

Połączenie prądu spoczynkowego przekaźnik
włączył się w normalnej pracy.
Połączenie prądu roboczego przekaźnik
wyłączył się w normalnej pracy.

©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PL/lista parametrów C01/ C02 - C11/ C12/ Wersja 9/17.02.2017

Objaśnienia do listy parametrów

N 12
Zakres :
Funkcja :

VC 1100

Przekaźnik K3 :
Y, N
Y = TAK
N = NIE

N 13

OR, AND

Funkcja :

OR

=

AND

=

N 14

OR, AND

Funkcja :

OR

=

AND

=

OR, AND

Funkcja :

OR

=

AND

=

Połączenia wartości
granicznych

Przekroczenie jednej z włączonych na K2
wartości granicznych prowadzi do aktywacji
sygnalizacji zdarzenia
Tylko gdy wszystkie włączone na K2 wartości
graniczne zostaną przekroczone, wówczas
zostaje uaktywniona sygnalizacja zdarzenia.

Przekaźnik K3 :

Zakres :

Połączenia wartości
granicznych

Przekroczenie jednej z włączonych na K1
wartości granicznych prowadzi do aktywacji
sygnalizacji zdarzenia
Tylko gdy wszystkie włączone na K1 wartości
graniczne zostaną przekroczone, wówczas
zostaje uaktywniona sygnalizacja zdarzenia.

Przekaźnik K2 :

Zakres :

N 15

Połączenie prądu spoczynkowego przekaźnik
włączył się w normalnej pracy.
Połączenie prądu roboczego przekaźnik
wyłączył się w normalnej pracy.

Przekaźnik K1 :

Zakres :

Połączenie prądu
spoczynkowego

Połączenia wartości
granicznych

Przekroczenie jednej z włączonych na K3
wartości granicznych prowadzi do aktywacji
sygnalizacji zdarzenia
Tylko gdy wszystkie włączone na K3 wartości
graniczne zostaną przekroczone, wówczas
zostaje uaktywniona sygnalizacja zdarzenia.
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Kontrola OK Grupa

O

Informacje ogólne
Zadaniem kontroli OK jest sygnalizowanie uszkodzeń elektrycznych lub
awarii czujników wartości pomiarowych oraz ich przewodów łączących.
Kontrola obejmuje rejestrację "poza zakresem" sygnału pomiarowego. Błędy
powstałe na skutek przerwania kabla, krótkiego spięcia lub doziemnienia
przewodu sygnałowego zostają rozpoznane, zasygnalizowane oraz
wprowadzone do notatnika.

Wskazówka:
W przypadku stosowania czujników prędkości drgań z cewką wciąganą
przerwania kabla lub krótkie spięcia mogą w normalnych warunkach nie
zostać rozpoznane. Dlatego na sygnał pomiarowy nałożony zostaje prąd
stały, który w VIBROCONTROL 1100 prowadzi do spadku stałego napięcia o
ok. 1 V. Ten spadek napięcia mierzony jest jako napięcie OK.
Ponieważ przekaźnik OK pracuje w ustawieniu prądy spoczynkowego,
również
sygnały
wydawane
są
przez
stan
roboczy
Sieć
WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA.
O 01
Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

O 02

Kanał B :

Zakres :

Y, N

Funkcja :

Y = TAK
N = NIE

O 03

Kanał A :

Kontrola OK

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
Kontrola OK

Kontrola jest aktywna
Kontrola nie jest aktywna
Dolna granica OK

Zakres :

-23 V ... + 23 V

Funkcja :

Granice OK regulować można tylko dla czujników
przyspieszenia.

O 04

5-30

Kanał A :

Kanał B :

Dolna granica OK

Zakres :

-23 V ... + 23 V

Funkcja :

Granice OK regulować można tylko dla czujników
przyspieszenia.
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O 05

VC 1100

Kanał A :

Górna granica OK

Zakres :

-23 V ... + 23 V

Funkcja :

Granice OK regulować można tylko dla czujników
przyspieszenia.

O 06

Kanał B :

Górna granica OK

Zakres :

-23 V ... + 23 V

Funkcja :

Granice OK regulować można tylko dla czujników
przyspieszenia.

Wskazówka do definicji granic OK
Jeśli wprowadzona wartość dla górnej granicy OK jest mniejsza niż wartość
dla dolnej granicy OK, następuje sygnalizowanie o błędzie OK.
Typowe wartości nastawcze dla dolnej granicy OK oraz górnej granicy OK
zależne są od typu czujnika.
Dla czujnika SCHENCK zalecamy następujące wartości nastawcze:

Czujnik prędkości (typoszereg VS - ...)
Górna granica OK
Dolna granica OK

:
:

2,5
0,5

Czujnik przyspieszenia (typoszereg AS - ...)
Górna granica OK
Dolna granica OK

:
:

-1
-20
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Interfejsy szeregowe Grupa
P 00
Zakres
Funkcja

Interfejs szeregowy 1 + 2 :
:
:

P 01
Zakres
Funkcja

P 02
Zakres
Funkcja

5-32

1200, 2400, 4800, 9600
1200 = Prędkość transmisji:
2400 = Prędkość transmisji:
4800 = Prędkość transmisji:
9600 = Prędkość transmisji:

Interfejs szeregowy 2 :
:
:

Adres urządzenia

1 ... 205
Ustalenie adresu urządzenia
Ustawienie obowiązuje dla interfejsów szeregowych 1 i 2

Interfejs szeregowy 1 :
:
:

P

1200, 2400, 4800, 9600
1200 = Prędkość transmisji:
2400 = Prędkość transmisji:
4800 = Prędkość transmisji:
9600 = Prędkość transmisji:

Prędkość transmisji
1200 Bd
2400 Bd
4800 Bd
9600 Bd

Prędkość transmisji
1200 Bd
2400 Bd
4800 Bd
9600 Bd
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Parametry serwisowe Grupa

VC 1100

S

Informacje ogólne
W celu kontroli przekaźników sygnałowych, wyjść analogowych oraz dla
przeprowadzenia samotestowania i oraz kalibrowania do dyspozycji
pozostają nam funkcje serwisowe.
Uwaga
Podczas aktywacji parametrów serwisowych nie działają rejestracja
wartości pomiarowych oraz kontrola.
Zmienione stany włączeniowe przekaźników sygnałowych mogą
prowadzić do wyłączenia się maszyny.

Kontrola przekaźników sygnałowych
Aktywacja poleceń: przekaźnik włączyć / przekaźnik wyłączyć
Polecenia dla przekaźników K1 ... K3 oraz przekaźnika OK należy
wprowadzać osobno. Zapisy w notatniku, które odpowiadałyby określonemu
sygnałowi zdarzenia, nie zostają przeprowadzone.

Kontrola wyjść analogowych
Dla każdego wyjścia analogowego można wprowadzić analogową wartość
zadaną. Odpowiednio do ustawionej wielkości (napięcie lub prąd) watości na
zaciskach wyjściowych mogą zostać zmierzone.

Program:

TEST
Uaktywnienie tego programu spowoduje kontrolę wszystkich pamięci
progrmów i danych. Podczas działania programu pojawi się na polu
wskaźnika nazwa programu „TEST", jak również numer kolejny bieżącego
testu. Program nie może zostać przerwany.
Po zakończeniu programu wyświetla się w przypadku poprawnego działania
informacja "TEST ok". Wiadomość ta wyświetla się aż do momentu
uruchomienia dowolnego klawisza. Jeśli wynik testu nie zgadza się z
zaprogramowanymi danymi zadanymi, wydany zostaje sygnał o zdarzeniu z
jednoczesną inicjalizacją przekaźnika OK. Automatycznie natępuje ponowny
start systemu VC-1100.
Czas działania programu wynosi ok. 15 sekund.
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Program:

Kalibrowanie
W tym systemie serwisowym kontrolawana jest funkcja wzmacniaczy i filtrów.
Wyjątkiem są wzmacniacze wejściowe oraz wszystkie wyjścia przekaźnikowe
i analogowe danych stopni napędów lub wzmacniaczy. Gdy program został
uruchomiony, pojawia się na wyświetlaczu napis "CALIBRATION" oraz
numer kolejny bieżącego testu. Przerwanie programu nie jest możliwe.
Wszystkie funkcje pomiarowe i kontrolen urządzenia VC-1100 są podczas
działania programu wyłączone. Stan przekaźników sygnałowych oraz wyjść
analogowych zostaje zamorożony.
Czas działania programu wynosi ok. 15 minut.
S 01
Zakres :

K1 on, K1 off

Funkcja :

K1 on
K1 off

S 02

Przekaźnik K2 :
K2 on, K2 off

Funkcja :

K2 on
K2 off

Stan

= Przekaźnik K2 włącza się lub pozostaje włączony
= Przekaźnik K2 wyłącza się lub pozostaje wyłączony.

Przekaźnik K3 :

Zakres :

K3 on, K3 off

Funkcja :

K3 on
K3 off

S 04

Stan

= Przekaźnik K1 włącza się lub pozostaje włączony
= Przekaźnik K1 wyłącza się lub pozostaje wyłączony.

Zakres :

S 03

Stan

= Przekaźnik K3 włącza się lub pozostaje włączony
= Przekaźnik K3 wyłącza się lub pozostaje wyłączony.

Przekaźnik OK :

Stan

Zakres :

OK on, OK off

Funkcja :

OK on = Przekaźnik OK włącza się
OK off = Przekaźnik OK wyłącza się

S 05

5-34

Przekaźnik K1 :

Wyjście analogowe 1 : Ustawianie wartości napięcia

Zakres :

0 V, 2 V, 5 V, 10 V

Funkcja :

0V
2V
5V
10 V

=
=
=
=

Napięcie wyjściowe wynosi 0 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 2 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 5 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 10 Volt
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S 06

VC 1100

Wyjście analogowe 1 : Ustawianie wartości prądu

Zakres :

0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA

Funkcja :

0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

S 07

=
=
=
=

Prąd wyjściowy wynosi 0 mA
Prąd wyjściowy wynosi 4 mA
Prąd wyjściowy wynosi 12 mA
Prąd wyjściowy wynosi 20 mA

Wyjście analogowe 2 : Ustawianie wartości napięcia

Zakres :

0 V, 2 V, 5 V, 10 V

Funkcja :

0V
2V
5V
10 V

S 08

=
=
=
=

Napięcie wyjściowe wynosi 0 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 2 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 5 Volt
Napięcie wyjściowe wynosi 10 Volt

Wyjście analogowe 2 : Ustawianie wartości prądu

Zakres :

0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA

Funkcja :

0 mA
4 mA
12 mA
20 mA

S 09
Funkcja :

S 10
Funkcja :

=
=
=
=

Prąd wyjściowy wynosi 0 mA
Prąd wyjściowy wynosi 4 mA
Prąd wyjściowy wynosi 12 mA
Prąd wyjściowy wynosi 20 mA

TEST
Wraz z poleceniem przejęcia rozpoczyna się program
testowania.
Kalibrowanie
Wraz z poleceniem przejęcia rozpoczyna się program
kalibrowania.
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Ta strona służyć ma Państwa notatkom i dla tych celów pozostaje pusta.
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VC 1100

Ustawienia parametrów standardowych
Urządzenie : 1100
Wersja

C01 230 V / C02 24 V

: VC 1100 V 2.02

Wystawiający:
Wybór kanału dane czujnika - Grupa I
I01 Kanał A
I02 Kanał B
I03 Czujnik
I04 Jednostka
I05 Wrażliwość
I06 Linearyzacja charakterystyki
częstotliwości
Definicje parametrów - Grupa J
J01 Kanał A: Drgania
J02 Kanał B: Drgania
J03 Kanał A: Wielkość pomiarowa
J04 Kanał B: Wielkość pomiarowa
J05 Kanał A: Jednostka
J06

Kanał B: Jednostka

J07
J08
J09

Kanał A: Ocena sygnału
Kanał B: Ocena sygnału
Kanał A: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał B: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał A: Stan łożyska BCU
Kanał B: Stan łożyska BCU
Kanał A: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał B: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał A: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał B: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał A: Czas śreni BCU
Kanał B: Czas średni BCU
Kanał A: Czynnik normujący BCU
Kanał B: Czynnik normujący BCU

J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

Data: …………………

Y
Y
a
mV/g

[X]
N []
[X]
N []
[X]
v []
[X]
mV/m/s² [ ]
[_____100.0 ____]

Y []
Y
Y
a
a
g
ips
g
ips
rms
rms

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[X]

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

N [X]
N
N
v
v
m/s²
mm
m/s²
mm
pc
pc

[]
[]
[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

s
s
mm/s
mils
mm/s
mils
ppc
ppc

[]
[]
[X]
[]
X]
[]
[]
[]

[_____20.00 ____]
[_____20.00 ____]
Y [X]
N []
Y [X]
N []
[_____2.000 ____]
[_____2.000 ____]
Y []

N [X]

Y []
N [X]
[_______20_____]
[_______20_____]
[_____1.000 ____]
[_____1.000 ____]
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Ustawienia filtra - Grupa K
K01 Kanał A: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K02 Kanał B: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K03 Kanał A: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
K04 Kanał B: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
Wyjścia analogowe - Grupa L
L01 Wyjście analogowe 1: Zakres
L02 Wyjście analogowe 2: Zakres
L03 Wyjście analogowe 1:
Wielkość pomiarowa
L04 Wyjście analogowe 2:
Wielkość pomiarowa
L05 Wyjście analogowe 1:
Wartość końcowa zakresu
L06 Wyjście analogowe 2:
Wartość końcowa zakresu

3Hz [ ]
3Hz [ ]

10Hz ISO [X]
10Hz ISO [X]

* Spez. [ ]
* Spez. [ ]

[]

1kHz ISO [X]

* Spez. [ ]

[]

1kHz ISO [X]

* Spez. [ ]

0..10V [X]
0..10V [X]

0..20mA [ ]
0..20mA [ ]

4..20mA [ ]
4..20mA [ ]

vib_A [X]

BCU_A [ ]

vib_B [ ]

BCU_B [ ]

vib_A [ ]

BCU_A [ ]

vib_B [X]

BCU_B [ ]

[_____20.00____]
[_____20.00____]

Kontrola wartości granicznej - Grupa M
M01 Kanał A: Kontrola
M02 Kanał B: Kontrola
M03 Kanał A: Kontrola lim_1
M04 Kanał B: Kontrola lim_1
M05 Kanał A: Kontrola lim_2
M06 Kanał B: Kontrola lim_2
M07 Kanał A: Kontrola lim_b
M08 Kanał B: Kontrola lim_b
M09 Kanał A: Wartość graniczna lim_1
M10 Kanał B: Wartość graniczna lim_1
M11 Kanał A: Wartość graniczna lim_2
M12 Kanał B: Wartość graniczna lim_2
M13 Kanał A: Wartość graniczna lim_b
M14 Kanał B: Wartość graniczna lim_b
M15 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_1
M16 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_1
M17 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_2
M18 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_2
M19 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_b
M20 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_b

∗
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[]
[]

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[]
N [X]
[]
N [X]
[_____10.00_____]
[_____10.00_____]
[_____15.00_____]
[_____15.00_____]
[_____4.000_____]
[_____5.000_____]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[_______7______]
[_______8______]

Możliwe jedynie przy zamontowanym filtrze dodatkowym
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VC 1100

Przyporządkowanie przekaźników - Grupa N
N01 Kanał A: lim_1 działa na
-N02 Kanał B: lim_1 działa na
-N03 Kanał A: lim_2 działa na
-N04 Kanał B: lim_2 działa na
-N05 Kanał A: lim_b działa na
-N06 Kanał B: lim_b działa na
-N07 Przekaźnik K1: Samozatrzymanie
Y
N08 Przekaźnik K2: Samozatrzymanie
Y
N09 Przekaźnik K3: Samozatrzymanie
Y
N10 Przekaźnik K1: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N11 Przekaźnik K2: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N12 Przekaźnik K3: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N13 Przekaźnik K1: Połączenie
wartości granicznych
AND
N14 Przekaźnik K2: Połączenie
wartości granicznych
AND
N15 Przekaźnik K3: Połączenie
wartości granicznych
AND
Kontrola OK - Grupa O
O01 Kanał A: Kontrola OK
O02 Kanał B: Kontrola OK
O03 Kanał A: Dolna granica OK
O04 Kanał B: Dolna granica OK
O05 Kanał A: górna granica OK
O06 Kanał B: górna granica OK

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
X]
[X]

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[X]

N []

[X]

N []

[X]

N []

[]

OR [X]

[]

OR [X]

[]

OR [X]

K2
K2
K2
K2
K2
K2

[]
[]
[X]
[X]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[X]
[X]

Y [X]
N []
Y [X]
N []
[___-21.0000____]
[___-21.0000____]
[____-2.0000____]
[____-2.0000____]

Parametry przenoszenia interfejsu szeregowego - Grupa P
P00 Adres urządzenia
[_______1______]
P01 Interfejs szeregowy 1: prędkość przenoszenia
9600 [X]
4800 [ ]
P02 Intefejs szeregowy 2: prędkość przenoszenia
9600 [X]
4800 [ ]
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1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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VC 1100

Objaśnienia do listy parametrów

Ustawienia parametrów standardowych
Urządzenie : 1100
Wersja

C11 230 V / C12 24 V

: VC 1100 V 2.02

Wystawiający:

Data: …………………

Wybór kanału dane czujnika - Grupa I
I01 Kanał A
I02 Kanał B
I03 Czujnik
I04 Jednostka
I05 Wrażliwość
I06 Linearyzacja charakterystyki
częstotliwości
Definicje parametrów - Grupa J
J01 Kanał A: Drgania
J02 Kanał B: Drgania
J03 Kanał A: Wielkość pomiarowa
J04 Kanał B: Wielkość pomiarowa
J05 Kanał A: Jednostka
J06

Kanał B: Jednostka

J07
J08
J09

Kanał A: Ocena sygnału
Kanał B: Ocena sygnału
Kanał A: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał B: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał A: Stan łożyska BCU
Kanał B: Stan łożyska BCU
Kanał A: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał B: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał A: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał B: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał A: Czas śreni BCU
Kanał B: Czas średni BCU
Kanał A: Czynnik normujący BCU
Kanał B: Czynnik normujący BCU

J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

5-40

Y
Y
a
mV/g

[X]
N []
[X]
N []
[X]
v []
[X]
mV/m/s² [ ]
[_____100.0 ____]

Y []
Y
Y
a
a
g
ips
g
ips
rms
rms

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[X]

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

N [X ]
N
N
v
v
m/s²
mm
m/s²
mm
pc
pc

[]
[]
[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

s
s
mm/s
mils
mm/s
mils
ppc
ppc

[]
[]
[X]
[]
[X]
[]
[]
[]

[_____20.00 ____]
[_____20.00 ____]
Y []
N []
Y []
N []
[______________]
[______________]
Y []

N []

Y []
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
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VC 1100

Ustawienia filtra - Grupa K
K01 Kanał A: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K02 Kanał B: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K03 Kanał A: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
K04 Kanał B: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
Wyjścia analogowe - Grupa L
L01 Wyjście analogowe 1: Zakres
L02 Wyjście analogowe 2: Zakres
L03 Wyjście analogowe 1:
Wielkość pomiarowa
L04 Wyjście analogowe 2:
Wielkość pomiarowa
L05 Wyjście analogowe 1:
Wartość końcowa zakresu
L06 Wyjście analogowe 2:
Wartość końcowa zakresu

[]
[]

3Hz [ ]
3Hz [ ]

10Hz ISO [X]
10Hz ISO [X]

* Spez. [ ]
* Spez. [ ]

[]

1kHz ISO [X]

* Spez. [ ]

[]

1kHz ISO [X]

* Spez. [ ]

0..10V [X]
0..10V [X]

0..20mA [ ]
0..20mA [ ]

4..20mA [ ]
4..20mA [ ]

vib_A [X]

BCU_A [ ]

vib_B [ ]

BCU_B [ ]

vib_A [ ]

BCU_A [ ]

vib_B [X]

BCU_B [ ]

[_____20.00 ____]
[_____20.00 ____]

Kontrola wartości granicznej - Grupa M
M01 Kanał A: Kontrola
M02 Kanał B: Kontrola
M03 Kanał A: Kontrola lim_1
M04 Kanał B: Kontrola lim_1
M05 Kanał A: Kontrola lim_2
M06 Kanał B: Kontrola lim_2
M07 Kanał A: Kontrola lim_b
M08 Kanał B: Kontrola lim_b
M09 Kanał A: Wartość graniczna lim_1
M10 Kanał B: Wartość graniczna lim_1
M11 Kanał A: Wartość graniczna lim_2
M12 Kanał B: Wartość graniczna lim_2
M13 Kanał A: Wartość graniczna lim_b
M14 Kanał B: Wartość graniczna lim_b
M15 Kanał A: Opóźnienie
wartości granicznej lim_1
M16 Kanał B: Opóźnienie
wartości granicznej lim_1
M17 Kanał A: Opóźnienie
wartości granicznej lim_2
M18 Kanał B: Opóźnienie
wartości granicznej lim_2
M19 Kanał A: Opóźnienie
wartości granicznej lim_b
M20 Kanał B: Opóźnienie
wartości granicznej lim_b

∗

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[X]
N []
[]
N []
[]
N []
[_____10.00 ____]
[_____10.00 ____]
[_____15.00 ____]
[_____15.00 ____]
[______________]
[______________]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[_______1______]
[______________]
[______________]

Możliwe jedynie przy zamontowanym filtrze dodatkowym
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Przyporządkowanie przekaźników - Grupa N
N01 Kanał A: lim_1 działa na
-N02 Kanał B: lim_1 działa na
-N03 Kanał A: lim_2 działa na
-N04 Kanał B: lim_2 działa na
-N05 Kanał A: lim_b działa na
-N06 Kanał B: lim_b działa na
-N07 Przekaźnik K1: Samozatrzymanie
Y
N08 Przekaźnik K2: Samozatrzymanie
Y
N09 Przekaźnik K3: Samozatrzymanie
Y
N10 Przekaźnik K1: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N11 Przekaźnik K2: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N12 Przekaźnik K3: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N13 Przekaźnik K1: Połączenie
wartości granicznych
AND
N14 Przekaźnik K2: Połączenie
wartości granicznych
AND
N15 Przekaźnik K3: Połączenie
wartości granicznych
AND
Kontrola OK - Grupa O
O01 Kanał A: Kontrola OK
O02 Kanał B: Kontrola OK
O03 Kanał A: Dolna granica OK
O04 Kanał B: Dolna granica OK
O05 Kanał A: górna granica OK
O06 Kanał B: górna granica OK

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[X]
[X]
[X]

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N

[X]
[X]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]

N [X]

[]

N [X]

[]

N [X]

[]

OR [X]

[]

OR [X]

[]

OR [X]

[]
[]
[X]
[X]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Y [X]
N []
Y [X]
N []
[___-22.0000____]
[___-22.0000____]
[____-2.0000____]
[____-2.0000____]

Parametry przenoszenia interfejsu szeregowego - Grupa P
P00 Adres urządzenia
[_______1______]
P01 Interfejs szeregowy 1: prędkość przenoszenia
9600 [X]
4800 [ ]
P02 Intefejs szeregowy 2: prędkość przenoszenia
9600 [X]
4800 [ ]

5-42

K2
K2
K2
K2
K2
K2

2400 [ ]

1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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VC 1100

Ustawienia parametrów
Urządzenie : _______________________________________________________________________
Wersja

:___VC 1100/C ___V ______________________________________________________

Wystawiający: _____________________________________________________Data:_____________
Wybór kanału dane czujnika - Grupa I
I01 Kanał A
I02 Kanał B
I03 Czujnik
I04 Jednostka
I05 Wrażliwość
I06 Linearyzacja charakterystyki
częstotliwości
Definicje parametrów - Grupa J
J01 Kanał A: Drgania
J02 Kanał B: Drgania
J03 Kanał A: Wielkość pomiarowa
J04 Kanał B: Wielkość pomiarowa
J05 Kanał A: Jednostka
J06

Kanał B: Jednostka

J07
J08
J09

Kanał A: Ocena sygnału
Kanał B: Ocena sygnału
Kanał A: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał B: Wartość końcowa
zakresu pomiarowego
Kanał A: Stan łożyska BCU
Kanał B: Stan łożyska BCU
Kanał A: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał B: Wartość końcowa zakresu
pomiarowego BCU
Kanał A: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał B: Tworzenie wartości
średniej BCU
Kanał A: Czas śreni BCU
Kanał B: Czas średni BCU
Kanał A: Czynnik normujący BCU
Kanał B: Czynnik normujący BCU

J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20

Y
Y
a
mV/g

[]
N []
[]
N []
[]
v []
[]
mV/m/s² [ ]
[______________]

Y []
Y
Y
a
a
g
ips
g
ips
rms
rms

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

mV/mm/s [ ]

mV/ips [ ]

N []
N
N
v
v
m/s²
mm
m/s²
mm
pc
pc

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

s
s
mm/s
mils
mm/s
mils
ppc
ppc

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[______________]
[______________]
Y []
N []
Y []
N []
[______________]
[______________]
Y []

N []

Y []
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
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Ustawienia filtra - Grupa K
K01 Kanał A: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K02 Kanał B: Dolna częstotliwość skrajna 1Hz
K03 Kanał A: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
K04 Kanał B: Górna częstotliwość
skrajna
10kHz
Wyjścia analogowe - Grupa L
L01 Wyjście analogowe 1: Zakres
L02 Wyjście analogowe 2: Zakres
L03 Wyjście analogowe 1:
Wielkość pomiarowa
L04 Wyjście analogowe 2:
Wielkość pomiarowa
L05 Wyjście analogowe 1:
Wartość końcowa zakresu
L06 Wyjście analogowe 2:
Wartość końcowa zakresu

[]
[]

3Hz [ ]
3Hz [ ]

10Hz ISO [ ]
10Hz ISO [ ]

[]

1kHz ISO [ ]

* Spez. [ ]

[]

1kHz ISO [ ]

* Spez. [ ]

0..10V [ ]
0..10V [ ]

0..20mA [ ]
0..20mA [ ]

4..20mA [ ]
4..20mA [ ]

vib_A [ ]

BCU_A [ ]

vib_B [ ]

BCU_B [ ]

vib_A [ ]

BCU_A [ ]

vib_B [ ]

BCU_B [ ]

[______________]
[______________]

Kontrola wartości granicznej - Grupa M
M01 Kanał A: Kontrola
M02 Kanał B: Kontrola
M03 Kanał A: Kontrola lim_1
M04 Kanał B: Kontrola lim_1
M05 Kanał A: Kontrola lim_2
M06 Kanał B: Kontrola lim_2
M07 Kanał A: Kontrola lim_b
M08 Kanał B: Kontrola lim_b
M09 Kanał A: Wartość graniczna lim_1
M10 Kanał B: Wartość graniczna lim_1
M11 Kanał A: Wartość graniczna lim_2
M12 Kanał B: Wartość graniczna lim_2
M13 Kanał A: Wartość graniczna lim_b
M14 Kanał B: Wartość graniczna lim_b
M15 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_1
M16 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_1
M17 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_2
M18 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_2
M19 Kanał A: Opóźnienie wartości
granicznej lim_b
M20 Kanał B: Opóźnienie wartości
granicznej lim_b

∗
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* Spez. [ ]
* Spez. [ ]

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[]
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]

Możliwe jedynie przy zamontowanym filtrze dodatkowym
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VC 1100

Przyporządkowanie przekaźników - Grupa N
N01 Kanał A: lim_1 działa na
-N02 Kanał B: lim_1 działa na
-N03 Kanał A: lim_2 działa na
-N04 Kanał B: lim_2 działa na
-N05 Kanał A: lim_b działa na
-N06 Kanał B: lim_b działa na
-N07 Przekaźnik K1: Samozatrzymanie
Y
N08 Przekaźnik K2: Samozatrzymanie
Y
N09 Przekaźnik K3: Samozatrzymanie
Y
N10 Przekaźnik K1: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N11 Przekaźnik K2: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N12 Przekaźnik K3: Połączenie prądu
spoczynkowego
Y
N13 Przekaźnik K1: Połączenie
wartości granicznych
AND
N14 Przekaźnik K2: Połączenie
wartości granicznych
AND
N15 Przekaźnik K3: Połączenie
wartości granicznych
AND
Kontrola OK - Grupa O
O01 Kanał A: Kontrola OK
O02 Kanał B: Kontrola OK
O03 Kanał A: Dolna granica OK
O04 Kanał B: Dolna granica OK
O05 Kanał A: górna granica OK
O06 Kanał B: górna granica OK

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

K1
K1
K1
K1
K1
K1
N
N
N

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]

N []

[]

N []

[]

N []

[]

OR [ ]

[]

OR [ ]

[]

OR [ ]

K2
K2
K2
K2
K2
K2

[]
[]
[]
[]
[]
[]

K3
K3
K3
K3
K3
K3

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Y []
N []
Y []
N []
[______________]
[______________]
[______________]
[______________]

Parametry przenoszenia interfejsu szeregowego - Grupa P
P00 Adres urządzenia
[______________]
P01 Interfejs szeregowy 1: prędkość przenoszenia
9600 [ ]
4800 [ ]
P02 Intefejs szeregowy 2: prędkość przenoszenia
9600 [ ]
4800 [ ]
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2400 [ ]

1200 [ ]

2400 [ ]

1200 [ ]
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Ta strona służyć ma Państwa notatkom i dla tych celów pozostaje pusta.
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VC 1100

Montaż, uruchomienie i konserwacja
Montaż
VC-1100
Czujnik:

zamocowanie ściany tylnej,
pozycja montażowa dowolna
patrz dokumentacja dotycząca czujników

Okablowanie i przyłącze

patrz schematy połączeń

Uziemienie

patrz zalecane uziemienie

Szczegóły i parametry techniczne wejść i wyjść zawarte zostały w rozdziale
Parametry techniczne oraz w rozdziale Przyłącza.
Nie używane przewody kablowe należy zastąpić zaślepkami.

Uruchomienie
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA!
Wskazówki bezpieczeństwa załączone są do dokumentacji w formie
oddzielnej wielojęzycznej ulotki.

Kontrola

połączeń
napięcia zasilającego
napięć pomocniczych

Włączenie do sieci
Wprowadzenie parametrów

zgodnie ze specyfikacją danego
urządzenia
Podłączenie czujnika
Wtyczka zaciskowo-blokowa kanał A
(i kanał B)
Przy podłączonych czujnikach oraz włączonym napięciu zasilającym nie
powinien powstać sygnał zdarzenia OK.

Uruchomienie połączeń wtykowych do
wyjść przekaźników
wyjść analogowych
interfejsów szeregowych

Wskazówka:
Nie należy montować VIBROCONTROL-a 1100 w strefach ciągłych wibracji.
Należy zastosować możliwy sposób instalacji izolującej od wibracji!
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Montaż, uruchomienie i konserwacja

Testy
Uaktywnienie funkcji serwisowych opisano szczegółowo w rozdziale
Obsługa, odpowiednie parametry w rozdziale Lista parametrów.
Funkcje przekaźników
Parametry serwisowe S01...S04
Wyjścia analogowe
Parametry serwisowe S05...S08
Za pomocą tych testów przekaźniki mogą być pojedynczo przełączane i
wyjścia analogowe ustawiane na konkretne wartości.
Program „Kalibrowanie“
Parametry serwisowy S10

Zalecenie
Jeśli prace związane z uruchamianiem zostały przeprowadzone na
„stojącej“ maszynie, zaleca się ponowne uruchomienie programu
„Kalibrowanie“ w warunkach eksploatacji maszyny.
Program nie zmienia żadnej z wcześniej przeprowadzonych regulacji.

Konserwacja
Wskazówka:
Prace konserwacyjne i prace w celu utrzymania urządzenia w dobrym stanie
może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel!

♦
♦

Kalibracja
Utrzymanie
Kontrola specyficznej aplikacji klienta pod kątem czułości OK,
przesterowania, wartości mierzonych i wartości granicznych
Kontrola wyjść buforowych, przekaźnikowych i DC-OUT
Kontrola zasilania
Zabezpieczenie specyficznej konfiguracji klienta
Urządzenie można czyścić z zewnątrz lekko nawilżoną tkaniną
płócienną

Do urządzenia nie wolno wprowadzać żadnej wilgoci, jak woda czy inne
płyny!
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