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Os modelos em resumo 
 
 

Tipo de aparelho Tensão de alimentação Medição  BEARCON 

VC 1100 C01 230 V AC 
115 V AC SIM 

VC 1100 C02 24 V DC SIM 

VC 1100 C11 230 V AC 
115 V AC NÃO 

VC 1100 C12 24 V DC NÃO 

 
 

Os modelos C01, C02, C11, C12 estão descritos numa documentação única, 
VIBROCONTROL 1100. 

Com excepção da medição BEARCON, que não tem relevância para os modelos C11 e 
C12, a descrição é idêntica para todos os modelos. 

 
 
 
 

 

 

Atenção 
Devem ser observadas as indicações de segurança em anexo para a 
instalação, colocação em funcionamento e eliminação! 
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1 Apresentação 
O VIBROCONTROL 1100 é um aparelho de registo de dados de medição e 
monitorização de 2 canais, controlado por um microprocessador. Como 
sensores de medição são usados sensores de velocidade e de aceleração 
da vibração. 

ATENÇÃO 
Se o VIBROCONTROL 1100 foi convertido numa versão CCS somente é 
possível ligar sensores de aceleração alimentados por corrente 
constante!  

 

Os grupos de construção do VIBROCONTROL 1100, tais como a fonte de 
alimentação, as interfaces de entrada e saída, o painel de indicação e de 
comando etc. são integrados como unidade compacta numa carcaça. 

 

 

Figura 1-1: Vista do VIBROCONTROL 1100 aberto 

 
Três relês, livremente associáveis aos valores limite definidos e dotados de 
contactos de comutação livres de potencial para sinalizar as notificações de 
ocorrências, assim como 2 saídas analógicas fazem parte do equipamento 
de série. Igualmente fazem parte do equipamento de série duas portas de 
série para a comunicação de dados entre o VIBROCONTROL 1100 e um 
computador superior. 

Todos os trabalhos de ajuste são efectuados directamente no aparelho 
mediante introdução ou selecção dos valores dos parâmetros. 

As ligações da alimentação eléctrica, dos sensores de medição, das saídas 
analógicas e de contactos e das portas de série são executadas mediante 
blocos de terminais de encaixe. 

Para a ligação de aparelhos de medição de manutenção com alta 
resistência de entrada existe por canal de medição uma saída buffer, nesta 
é possível ter acesso directo ao sinal de medição, atenuado pelo factor 10. 
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Possíveis tarefas de medição e monitorização 

Valores de indicação 
De acordo com as normas nacionais e internacionais em matéria de 
avaliação da vibração de máquinas, o utilizador pode seleccionar entre os 
valores de indicação a usar e as respectivas unidades e os valores 
característicos valor efectivo, valor ponta e valor ponta a ponta.  

 
Valor de indicação Símbolo Unidade 
Curso da vibração s mm mils 
Velocidade da vibração v mm/s ips 
Aceleração da vibração a g m/s2 

Em caso de utilizar sensores de aceleração como sensores de medição 
ainda é possível visualizar e monitorizar o valor de indicação do estado do 
rolamento BEARCON. Unidade do estado do rolamento: BCU (Bearing 
Condition Unit) 

 
Estado do rolamento - - - BCU 

 
Normalização BCU 
Mediante a normalização BCU é possível multiplicar o resultado de medição 
BCU com um factor. Este factor é definido mediante o parâmetro J19 para o 
canal A, e mediante o parâmetro J20 para o canal B, num intervalo de 0,1 a 
10. Com o factor 1 é visualizado o resultado de medição não normalizado. 

A normalização BCU oferece a possibilidade de colocar o resultado de 
medição num valor inicial predefinido, permitindo assim comparar vários 
pontos de medição. A normalização BCU deve ser usada de preferência 
com rolamentos novos. 

 

Aviso: 

Para a definição do valor limite BCU deve ser considerado o factor de 
normalização escolhido. Se, por exemplo, o valor de medição é reduzido à 
metade por causa da normalização, então também o valor limite deve ficar a 
50%. 

 
 
 



Apresentação VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PT/ueberblick C01/ C02 - C11/C12/ Version 9/15.02.2017  1-3 
 
 

 

Exemplo: Normalização BCU 
Nas medições BCU o resultado da medição depende de vários factores: Por 
exemplo, local de montagem do sensor, forma de acoplamento (i.e. torque 
de aperto do sensor) etc. Isto pode em máquinas equivalentes, com 
rolamentos em idêntico estado, levar a resultados de medição diferentes. 

Para permitir uma comparação clara entre os diferentes pontos de medição 
(alteração do estado do rolamento também ao longo de um período grande 
de medição), os resultados de medição podem ser colocados com ajuda do 
factor de normalização BCU (parâmetros J19, J20) em todos os pontos de 
medição a um valor inicial idêntico (valor desejado no início da medição). 

 
Executar a normalização 
Introduza primeiro o factor de normalização 1 para os pontos de medição 
abrangidos. 

A seguir, apure o resultado de medição actual. 

O factor de normalização J19 (e J20) é calculado a partir do valor inicial BCU 
e o valor de medição actual do ponto de medição em questão através da 
seguinte fórmula: 

 

 

Depois da introdução de parâmetro de todos os factores de normalização, 
os pontos de medição abrangidos devem indicar o valor inicial BCU 
desejado. 

 

Formação da média BCU 
O valor BCU pode oscilar em função do estado operacional de uma 
máquina, por exemplo por diferentes estados de carga.  

Também um corpo de rolamento que altera regularmente a sua posição, 
fazendo que o ponto danificado só voltar em contacto com a superfície de 
tracção depois de muitas rotações,  pode provocar valores BCU flutuantes. 

As oscilações deste tipo não permitem tirar quaisquer conclusões acerca da 
danificação do rolamento. 

Para que estas „flutuações", que de maneira nenhuma representam o 
estado normal da máquina, não possam causar alarmes, é possível formar 
uma média do valor de medição, usando um filtro com uma constante do 
tempo ajustável (tempo de formação da média 10 ... 3.600 s). 

Quanto maior o tempo de formação da média 

− mais estável o valor de medição (especialmente importante para 
observações da tendência) 

− mais lenta reacção da monitorização do valor limite. 

A formação da média pode ser activada e desactivada individualmente para 
os canais A e B (parâmetros J15 ... J18). 

isM e s s e r g e b na k tu e lle s
tA n fa n g s w erg e w ü n s c h teJ =1 9  
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Limites dos intervalos de medição 
Os intervalos de medição deixam-se, em função de cada aplicação, adaptar 
em grande medida à máquina existente/ instalação a monitorizar. Os limites 
dos intervalos de medição (mín, máx) em função do valor característico = 
valor efectivo (rms), assim como em função dos sensores para aceleração e 
velocidade da vibração, constam das tabelas abaixo: 

Sensor:  Sensor de aceleração da vibração 
Valor característico:  Valor efectivo (rms) 

 
Valor de indicação e 
monitorização 

Intervalo de medição Unidade 

 Mín Máx  
Aceleração da vibração 0 ... 4,00 

0 ... 0,40 
0 ... 800 
0 ...  80,0 

m/s2 

g 
Velocidade da vibração 0 ... 5,00 

0 ... 0,20 
0 ... 999 
0 ...  40,0 

mm/s 
ips 

 
Sensor:  Sensor de velocidade da vibração 
Valor característico:  Valor efectivo (rms) 

 
Valor de indicação e 
monitorização 

Intervalo de medição Unidade 

 Mín Máx  
Velocidade da vibração 0 ...  5,00 

0 ...  0,20 
0 ... 150 
0 ...   6,00 

mm/s 
ips 

Curso da vibração 0 ... 50,0 
0 ...  2,00 

0 ... 333 
0 ...  13,3 

µm 
mils 

 
Na selecção do valor característico valores ponta, os valores devem ser 
multiplicados por 1,41, e na selecção de valores ponta a ponta, por 2,82. O 
limite de ajuste para o valor máximo é 999. 

Os limites do intervalo de medição do valor BEARCON são independentes 
do valor característico seleccionado. 

 
Valor de indicação e 
monitorização 

Intervalo de medição Unidade 

 Mín Máx  
BEARCON 0 ... 1,00 0 ... 140 BCU 
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Valor de indicação e largura de banda 
O registo dos dados de medição é efectuado ou bem por sensores de 
velocidade da vibração ou bem  por sensores de aceleração da vibração. A 
escolha do sensor a usar em cada caso depende do valor de indicação e 
monitorização requerido. 

 
Valor de indicação e Sensor Largura de banda 

da 
monitorização v a formação do valor 

característico 
Curso da vibração x  10 Hz ... 1000 Hz 
Velocidade da vibração x x  1 Hz ... 1000 Hz 
 x x  3 Hz ... 1000 Hz 
 x x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ...   10 kHz 
Aceleração da vibração  x  3 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x  3 Hz ...  10 kHz 
   10 Hz ...  10 kHz 
Estado do rolamento  x 15 Hz ...  50 kHz 

Sensor: v = Sensor de velocidade da vibração 
  a = Sensor de aceleração da vibração 

 

Avaliação do sinal 
A tensão de saída dos sensores de medição é proporcional ao 
comportamento, ao longo do tempo, da unidade a medir (aceleração/ 
velocidade da vibração). 

O VIBROCONTROL 1100 efectua os seguintes passos de avaliação: 
 

Sensor de aceleração da vibração 
Cálculo do valor efectivo a partir do sinal integrado da aceleração da 
vibração = velocidade da vibração. 

 

Sensor de velocidade da vibração 
Cálculo do valor efectivo a partir do sinal integrado da velocidade da 
vibração = curso da vibração. 

A integração é automaticamente ligada mediante a selecção do valor 
característico requerido. 
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Linearização das curvas características 
A curva característica dos sensores de velocidade não apresenta um 
comportamento linear no segmento baixo, ou seja, em frequências à volta 
de 10 Hz. Através de um filtro (padrão fo = 8 Hz / a versão especial fo = 15 
Hz é identificada por uma etiqueta no interior do aparelho) procede-se a uma 
correcção da curva característica, permitindo desta forma aos sensores de 
velocidade o aproveitamento operacional da banda 1 ...  1.000 Hz. 

A linearização da curva característica pode ser ligada através do parâmetro 
(I06): activo - inactivo. 

 

Tempos de medição e estabilização 

Informação geral 
Ao ligar e alterar sinais ou tensões de alimentação em grupos de construção 
electrónicos como filtros, amplificadores etc. surgem comportamentos que 
não permitem quaisquer conclusões em relação aos sinais de entrada 
existentes. 

O processo que decorre até todos os grupos de construção em causa 
atingirem seus valores de operação é designado „estabilização. A duração 
do processo de estabilização depende da ligação e do dimensionamento 
destes grupos de construção. 

 
VIBROCONTROL 1100 
Operação de 1 canal (medição da vibração e BEARCON) 

No modo de operação de 1 canal não surgem processos de estabilização 
durante a operação normal, porque o sinal de medição está sempre 
presente na sequência de medição inteira. 

Tempos de actualização: Indicação dos valores de medição 
 cada 0,5 s 
 Monitorização de valores limite cada 0,25 s 

Operação de 2 canais (medição da vibração) 

Os sinais de medição dos canais A e B são colocados alternadamente na 
entrada do amplificador (método multiplex). Depois de cada comutação 
decorre um processo de estabilização. 

O tempo total de um ciclo de medição é composto pelo tempo de 
estabilização e o tempo de medição. O tempo de medição é sempre de 3 
segundos. 

Somente durante o tempo de medição são actualizadas a indicação do valor 
de medição (cada 0,5 s) e a monitorização de valores limite (cada 0,25 s). 
Fora dos tempos de medição os valores de indicação do outro canal são 
„congelados, o valor de medição actual contudo é monitorizado de 0,25 a 
0,25 s. 
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Na seguinte tabela são representados os tempos de estabilização e do ciclo 
de medição dos grupos de construção. Os grupos de construção a ser 
usados em cada caso individual depende da aplicação do VIBROCONTROL 
1100. 

A utilização de grupos de construção iguais para ambos os canais de 
medição e monitorização não é obrigatória. 

 
Grupo ligado Tempo de 

estabilização 
Tempo do ciclo de 

medição 
Filtro freq. de transição  1 Hz 1,75 s 4,75 s 
Filtro freq. de transição  3 Hz 1,00 s 4,00 s 
Filtro freq. trans. ISO: 10 Hz 1,25 s 4,25 s 
Filtro especial 1,75 s 4,25 s 
Integrador 6,00 s 9,00 s 
Linearização das curvas 
características 

5,75 s 8,75 s 

 

Se estão vários grupos de construção ligados, somente o tempo de 
estabilização maior tem importância. 

 
Operação de 2 canais (medição  BEARCON) 

A formação do valor de indicação BEARCON é independente da medição da 
vibração. O tempo de estabilização dos respectivos filtros é 2,75 s, o tempo 
de medição 1,25 s. 
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Funções de monitorização 

Informação geral 
A cada um dos canais de medição são atribuídos 3 valores limite, ajustáveis 
de forma independente, limite 1 (lim_1) e limite 2 (lim_2), e o valor limite 
Bearcon (lim_b).  O ajuste do respectivo valor limite efectua-se na unidade 
associada ao canal de medição. 

A margem de ajuste vai de 10 % a 100 % do valor limite de indicação.  
Ajustes demasiado pequenos ou grandes originam mensagens de erro. 

A introdução do tempo de retardamento sempre terá efeito com a unidade 
segundos. Se um valor de medição exceder o valor limite a ele associado 
durante mais tempo que o tempo de retardamento definido, será activada a 
correspondente notificação da ocorrência, e a ocorrência ficará registada no 
"logbook". 

Se o valor de medição for inferior ao valor limite durante o tempo de 
retardamento, isto somente será registado durante o tempo de medição do 
canal em causa e fará reiniciar o tempo de retardamento. 

 

Logbook 
Todas as ocorrências são registadas de forma abreviada no „logbook“. Isto 
também se aplica a eventuais comandos de reiniciar. O número de entradas 
no „logbook“ está limitado a 99. 

Se o número de entradas exceder a capacidade do „logbook“, o registo com 
o número mais baixo será eliminado, os restantes registos serão movidos 
número para trás (-1) e a nova ocorrência ficará registada no logbook sob o 
número mais alto.  

O conteúdo do „logbook“ é acedido e visualizado na função de indicação. 
Para identificação é visualizada antes de cada entrada a letra „H“ assim 
como o número sequencial de contagem. 

 

Exemplo: 

H03 K1 Lim1 A 

Significado: 
H03  Identificação e número 
K1  Relê de monitorização    (efeito) 
Lim1 A Valor limite violado  (causa) 

As entradas no "logbook“ podem ser eliminadas no modo de indicação 
activo. 

 

Saída de contactos 
Para a transmissão de ocorrências existem contactos de comutação livres 
de potencial. Estes pertencem aos relês com as designações K1, K2 e K3. 
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Possibilidades de programação: 
1. Que violação de valor limite actua em que relê 

2. Comportamento de comutação (auto retenção/ sem auto retenção) 

3. Tipo de circuito (corrente de repouso/ corrente de trabalho) 

4. Ligações lógicas (AND / OR) 
 

Acerca de 1. 
O utilizador pode configurar as sinalizações dos valores limite como 
mensagens individuais ou mensagens de grupo. Assim, por exemplo, as 
violações lim_1 dos canais A e B podem ser assinaladas por K1 e as 
violações lim_2 dos canais A e B por K2. 

 

Acerca de 2. 
Comportamento: Auto retenção 

Eventuais violações de valores limite são assinaladas como mensagem de 
erro depois da sua ocorrência. O novo estado de comutação do 
correspondente relê permanece activo até for emitido um comando de 
reiniciar. 

 

Comportamento: Sem auto retenção 

Eventuais violações de valores limite são assinaladas como mensagem de 
erro depois da sua ocorrência. O aviso do relê somente é válido durante o 
tempo da violação do valor limite. 

 

Acerca de 3. 
De acordo com a técnica de sinalização implementada pelo utilizador, o tipo 
de comutação poderá ser adaptado ao conceito existente. 

 
Comutação Operação normal Em caso de ocorrência 
Corrente de 
repouso 
Corrente de 
trabalho 

Relê excitado 
Relê desexcitado 

Relê desexcitado 
Relê excitado 

 

Acerca de 4. 
Ligação AND ("E“) 

Várias monitorizações de valor limite estão ligadas num relê. A ocorrência 
será notificada somente quando todos os valores limite em causa são 
violados. 

Ligação OR („OU“) 

Uma ou várias monitorizações de valor limite estão ligadas num relê. A 
ocorrência será notificada quando pelo menos um valor limite é violado. 
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Aviso: 

Se um canal de medição ou uma função de monitorização que faz parte de 
uma ligação AND são colocados em „N“ (inactivo), todas as notificações de 
ocorrência relativas a este canal de medição e função de monitorização 
serão suprimidas. 

 

Monitorização OK 
A função da monitorização OK é informar de falhas de funcionamento ou 
falhas de dados nas memórias de programa e de dados ou da falha de 
sensores de medição e seus cabos de ligação. 

A monitorização se estende a um registo „fora das 
margens“ do sinal de medição. As falhas que surgem na sequência de uma 
quebra de cabo, curto-circuito ou falha à terra do cabo de sinal, são 
identificados, reportados e registados no „logbook“. 

 

Como o relê OK também é operado no circuito de corrente de repouso 
também são emitidas mensagens sobre o estado da rede, LIG/DESLIG. 
 

 
Também mensagens de erro do sistema, tais como: 

- Falta de dados de calibragem na Eeprom 

- Falta de dados de configuração na Eeprom 

provocam erros OK, que podem ser reiniciados com o reset de relês  
 

Importante: 
Quando ocorre um erro OK, todos os relês de valor limite permanecem no 
seu estado actual. Após correcção do erro OK e sua confirmação com a 
função „Relê Reset“, voltam a executar a sua função normal. 

Quando está activa uma mensagem de erro do sistema, por exemplo, 

- Dados de calibragens não legíveis (ER -31) 

- Falta de dados de configuração válidos na EEPROM (ER—37) 

existe um erro de Hardware 
 

Este tipo de erros só pode ser corrigido num ponto de serviço técnico da 
Brüel & Kjær ou na casa mãe. 
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Entradas e saídas 

Entradas 

As ligações dos sensores de medição são dimensionadas de tal forma que é 
possível ligar tanto sensores de velocidade como sensores de aceleração. 

Na operação de 2 canais é preciso ter o cuidado que os sensores de 
medição ligados sejam do mesmo tipo e sensibilidade. 

Os sensores de aceleração são alimentados através da fonte de 
alimentação interna do VIBROCONTROL 1100. 

 
Saídas 

a) Mensagens 
A notificação de ocorrências é efectuada através de contactos de comutação 
livres de potencial. 

 

b) Saídas analógicas 
Duas saídas analógicas independentes, às quais é atribuída por parâmetro a 
função de emissão do valor de medição, permitem a ligação de aparelhos de 
indicação e registo analógicos.  O tipo e as margens do sinal analógico são 
de escolha livre. 

 
Portas de série 

O aparelho de monitorização VIBROCONTROL 1100 está preparado para a 
ligação a um computador superior (Host).  Até 205 aparelhos podem ser 
ligados a um computador. O endereço específico do aparelho é definido por 
parâmetro. 

Os dados consultados pelo computador podem ser indicados, por exemplo, 
num monitor (visualização do processo). Programas adicionais permitem o 
controlo, a introdução e alteração dos valores actuais dos parâmetros, e 
também a memorização dos valores dos parâmetros em disquetes. 
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Definições 
No linguagem de dia a dia usamos frequentemente diferentes designações 
para o mesmo termo. A tabela a seguir representa os termos e designações 
usados no presente documento: 

 

Designação: Valor ponta 
Termo Descreve a altura máxima de uma vibração em  
   relação à linha 0 
Índice  p 
Outras designações 
  Valor cimeiro, amplitude, valor peak, 
  valor máximo 

 

Designação: Valor ponta a ponta 
Termo Descreve a altura máxima de uma vibração em sentido  
   positivo e negativo 
Índice  pp 
Outras designações 
  Valor de cima a cima, amplitude dupla, 
  valor peak to peak, largura de vibração 

 

Designação: Valor efectivo 
Termo O valor efectivo considera tanto o decurso temporal como 
  o teor de energia de uma vibração 
Índice  eff 
 

Outra designação 
  rms (Root-Mean-Square) 

 
Valores calculados 
Se um valor de medição e convertido por fórmulas matemáticas numa outra 
unidade, é acrescentado ao índice a letra c (de calculado). 

 

Exemplo: 
Resultado de medição: Valore efectivo da velocidade da vibração = veff 
Conversão:  Velocidade da vibração vpc = veff x √2 
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2 Dados técnicos 
 

Tensão de alimentação 

• Tipo VC-1100-C01 
Tipo VC-1100-C11 115 V AC ou 

230 V AC +15 % / -25 % 
ajustável mediante jumper 
48 ... 400 Hz 

• Consumo Aprox. 15 VA 

• Tipo VC-1100-C02 
Tipo VC-1100-C12 24 V DC (16 ... 36 V) 
Consumo Aprox. 15 W 

 

Fusíveis 

• Tensão de alimentação 
115/230 V AC Lado primário  
 2 x termofusível 125 °C 
 na bobina do transformador 

• Tensão de alimentação 24 V DC Resistência NTC 
Alimentação do sensor -24 V 2 x 30 mA resistente a  
 curtocircuito 

 

CEM   

• EN 61326-1 
 

Segurança   

• EN 61010-1 
 
 

Nr. Reg. REEE 69572330 
Categoria de produto / área de aplicação: 9 

 

A operação só é permitida até 2000 m de altitude! 
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Mecânica / Condições ambientais 

Carcaça 

• Material Alumínio AL Si 12 
 
Classe de protecção IP 65 segundo DIN 40 050 
 
Dimensões 360 x 160 x 91 (C x L x A) 

 

• Peso aprox. 5 kg 
 

• Interfaces p/ cabos  3 x M20 x 1,5 e 
  9 x M16 x 1,5 (rosca) 
 

• Pintura RAL 7032 (cinzento) 
 Tampa RAL 2011 (laranja) 

 

Figura 2-1: Dimensões da carcaça 

 
Condições ambientais admissíveis 

• Temp. de armazenamento -20 ... +70 °C 
 

• Temperatura de operação   0 ... + 50 °C 
 

• Humidade rel. do ar máx. 95 % não cond. 
 
 

340

ca.400
360

6
,5

1
6
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Parte analógica 
Nr. dos canais de medição 2 

Entradas de medição 1) 2) dimensionadas para 

 a) Sensor de velocidade da vibração com  
   factor de transmissão de 
  100 mV/mm/s, fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ 

 b) Sensor de aceleração da vibração com  
  factor de transmissão de 
  100 mV/g e 10,2 mV/m/s2 

Resistência de entrada aprox. 100 kΩ  

 
Precisão de medição 
• Valor caract. da vibração ± 0,5 % do valor final do intervalo de medição mais:

    ± 4,0 % do valor de medição  (   1 Hz ...   3 Hz) 
    ± 2,0 % do valor de medição  (   3 Hz ...  10 Hz) 
    ± 1,0 % do valor de medição  (  10 Hz ...  100 Hz) 
    ± 2,0 % do valor de medição  (1000 Hz ... 10000 Hz) 

 
• Valor BEARCON  ± 6 % do valor de medição mais 

    ± 3,5 % do valor final do intervalo de medição 

 
Frequências de trabalho 3)  

Os valores na ordem dos 10 Hz e 1000 Hz pertencem a filtros do 3º grau 
conforme as normas DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 e DIN 45 666. Todos os 
restantes ajustes levam à activação de filtros Butterworth do 2º grau. A 
atenuação destes filtros na frequência de transição indicada é de -1 dB. 

 
• Na medição do curso de vibração: 10...1000 Hz (sensor v) 

 
 
 
 

1) Em ambos os canais de medição só podem ser ligados sensores do mesmo tipo. 
2) A adaptação dos diferentes sensores à entrada de medição efectua-se controlada por software, 
 por diálogo, ou seja através do teclado e da indicação do aparelho. 
3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
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• Na medição da velocidade da vibração   1 ...  1000 Hz (sensor v/a) 

 ou  3 ...  1000 Hz (sensor v/a) 
 ou 10 ...  1000 Hz (sensor v/a) 
 ou 10 ... 10000 Hz (sensor a) 

 
• Na medição da aceleração da vibração   3 ...  1000 Hz (sensor a) 

 ou 10 ...  1000 Hz (sensor a) 
 ou  3 ... 10000 Hz (sensor a) 
 ou 10 ... 10000 Hz (sensor a) 

 
• Na medição  BEARCON: 13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (sensor a) 

 
Em caso de ajustar frequências de trabalho diferentes das acima indicadas, a 
precisão de medição especificada não poderá ser atingida. 

 

Valores característicos 3) 
• Valor efectivo rms (Xeff)  para Curso da vibração 

     Velocidade da vibração 
     Aceleração da vibração 

 
• Valor ponta (Xpc)  para Curso da vibração 

     Velocidade da vibração 
     Aceleração da vibração 

 
• Valor ponta a ponta (Xppc), para Curso da vibração 

     Velocidade da vibração 
     Aceleração da vibração 

 
• Valor BEARCON   Em unidades BCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
4) Os valores entre mín. e máx. podem ser ajustados de forma contínua. 
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Intervalos de medição 3) 4) 

A grandeza do valor final do intervalo de medição depende do sensor 
utilizado e do valor característico seleccionado. Os valores não devem ficar 
abaixo ou acima, respectivamente, dos valores mín. e máx. definidos. 

 
  Valor característico 

Sensor Unidade rms pc ppc 
  mín máx mín máx mín máx 
 m/s2 0... 4,0 0...800,0 0... 6,0 0...999,0 0... 12,0 0...999,0 

a 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 

v 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 

 

Sensor Unidade Intervalo de medição 
  mín máx 

a BCU 0 ... 1 0 ... 140 
 

Tipos de sensor: 
a = Sensor de aceleração da vibração 
v = Sensor de velocidade da vibração 

 
Tempos de medição 

♦ Operação de 1 canal 

• Medição da vibração    3,0  s 
Medição BEARCON    1,25 s 

 

• Actualização 
da indicação aprox. cada 0,5  s 
dos valores de monitorização aprox. cada 0,25 s 

 
 
 
 
 

3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
4) Os valores entre mín. e máx. podem ser ajustados de forma contínua. 
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♦ Operação de 2 canais 

• Medição da vibração 
Tempo líq. de medição (por canal) :     3,0  s 
Tempos de estabilização: 
Filtros com uma frequência de transição inferior de 1 Hz 1,75 s 
Filtros com uma frequência de transição inferior 3 Hz  1,0 s 
Filtros ISO com uma frequência de transição inferior 10 Hz 1,25 s 
Filtros SPEZIAL     1,75 s 
Integrador     6,0  s 
Linearização da bobina mergulhadora    5,75 s 

 

• Medição  BEARCON: 
Tempo líq. de medição (por canal) :      1,25 s 
Tempo de estabilização      2,75 s 

 

♦ Saídas analógicas 

• 2 Saídas de medição 3)  Resolução: 256 níveis 
ambas as saídas são   individualmente configuráveis) 
Actualização  aprox. cada 0,5 s 
  0...10 V DC Rcarga  ≥ 500 Ω 
  (resist. curto-circuito) 
 ou 0...20 mA Resistência ≤ 500 Ω 
 ou  4...20 mAResistência ≤ 500 Ω 
Erro:  Saída U 
  ± 1 % do valor de medição ± 
  0,1mV 
 Saída I 
  ± 2 % do valor de medição ± 
  0,2 µA 

 

• 2 Saídas de medição Emissão correcta na fase dos dois  
 (Buffer A, B) sinais de medição dos 
 sensores de Canal A e 
  B, reduzido peloFactor 0,1 
  Impedância interna dinâmica 
 da saída : ≈ 0 Ω 
 Corrente máx. de saída : 4 mA 
 mpedância de carga : > 10 kΩ  
  Compr. de cabo com cabo 
 de capacidade 70 pF/m 
 (fio contra fio) : ≤ 16 m 

 
 
 

3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
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Parte digital 

Memória 

RAM   8 kByte 
EPROM 64 kByte 
EEPROM  2 kByte 

 

Ajuste dos parâmetros  Controlado por software, por diálogo, mediante 
• O teclado (5 teclas) 
• O painel de indicação LCD (16 díg., alfanúm.) 

Gravação dos parâmetros Memorizado na EEPROM e portanto protegida 
 contra falhas de alimentação 

 

Valores limite 3) 

• Quantidade total  6 (3 por canal de medição) 

• Tipo (por canal de medição)  
1 Valor limite 1  (lim_1) 
1 Valor limite 2 (lim_2) 
1 Valor limite BEARCON (lim_b) 

Saídas de relê 

• Auto-monitorização1 relê OK para monitorização do estado da 
cadeia de medição e da tensão de alimentação 

• Monitorização de valores limite 3 relês K1 – K3 para monitorização 
dos valores limite definidos 3) 

• Intervalo de ajuste 10 ... 100 % do intervalo de medição  definido 
Tipo de contacto 1 comutador 

• Carga do contacto  
250 V AC, 5 A (com carga ohm, cos ϕ = 1) 
250 V AC, 2 A (com carga indutiva, 
cos ϕ = 0,4 ... 0,7) 
24 V DC / 0,4 A 
48 V DC / 0,2 A 

 

Prever a extinção das faíscas o mais perto possível do gerador das 
faíscas. 

ATENÇÃO! 

Uma vez que estão ligadas tensões externas aos contactos de relé,  

mesmo após a interrupção da tensão de alimentação do  

VC-1100, ainda podem existir tensões perigosas em caso de contacto. 

 

3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
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♦ Atribuição dos valores limite aos relês 
• Cada valor limite só pode ser atribuído uma vez 
• A cada relê podem ser atribuídos 1.... 6 valores limite 
• Se um relê estiver associado a vários valores limite, então é possível 

escolher entre 2 variantes para a reacção do relê: 

a) Função E (AND) 
O relê só reage quando todos os valores limite associados foram violados 

b) Função OU (OR) 
O relê reage quando um valore limite associado foi violado 

 
• Relê OK: Circuito de corrente de repouso; 

Relê valor limite 3) K1 ... K3 Circuito de corrente de trabalho ou circuito 
de corrente de repouso, ambos  com ou sem auto retenção 

• Retardamento de reacção 3) por valor limite 1 ... 99 s ± 5 % 
• Função REINICIAR 1 entrada RESET para ligação de um contacto 

comutador livre de potencial, para  reiniciar todos os relês de valor limite 
K1 ... K3  que se encontram em auto retenção 

 

♦ Portas de série 2 conforme RS-232-C (EIA) (Data only) 
• Velocidade de transmissão 3)  1200, 2400, 4800 ou 9600 Bit/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Selecção controlada por software, por diálogo. 
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3 Ligação 
Informação básica: 

Se um aparelho VC1100 foi modificado para ligação de sensores CCS 
somente podem ser ligados sensores de aceleração da vibração com 
alimentação de corrente constante de 4mA, executando a ligação 
através da técnica de 2 fios!  
 

♦ Para executar a ligação do aparelho é preciso retirar a tampa do 
aparelho. 

♦ As ligações eléctricas VIBROCONTROL 1100 só podem ser efectuadas 
por pessoal qualificado! 

♦ Os trabalhos de ligação são efectuados sem tensão! 

♦ Uma vez que estão ligadas tensões externas aos contactos de relé, 
mesmo após a interrupção da tensão de alimentação do VC-1100, ainda  
podem existir tensões perigosas em caso de contacto directo. 

♦ A conexão é efectuada através de 3 fixações métricas, M20 x 1,5, e 
nove fixações métricas, M16 x 1,5, 6 em cada frente. 
Juntamente com o aparelho são fornecidas, numa saca plástica, 2 
redutores M16 x 1,5/M12 x 1,5. Se necessário é possível reduzir de 
M16 x 1,5 para M12 x 1,5  
 
Secção máxima dos fios 1,5 mm2  
Usar somente cabos com fios flexíveis. 

 
 

♦ Os fios (com os casquilhos terminais aplicados) são colocados nos 
bornes de aparafusar. Estes são agrupados por grupos de função. Os 
diferentes blocos são de encaixe, podendo assim ser removidos para 
colocar as fios dos cabos com mais facilidade. 

 

♦ Todos os cabos a ligar, com excepção do cabo de alimentação e os 
cabos a ligar aos contactos dos relês, devem estar blindados para 
suprimir a inserção de ruído no sistema. 

 

♦ Todos os cabos de sinal devem ser passados com uma distância de, no 
mínimo, 0,5 m dos cabos de corrente. Se cruzamentos entre cabos de 
sinal e os cabos de corrente forem inevitáveis, executar os cruzamentos 
em ângulo recto. 

 

Proteja os cabos de sinal com mangas de aço de danificação mecânica 
e interferências eléctricas. 
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Todas as ligações em resumo: 
Entradas: Terminais: Página(s): 
Tensão de alimentação 19 ... 24 4 
Sensor Canal A 37 ... 40 5 
Sensor Canal B 41 ... 44 5 
Reset 35 ... 36 6 
 
Saídas: Terminais: Página(s): 
Contacto relê 1 10 ... 12 7-8 
Contacto relê 2 13 ... 15 7-8 
Contacto relê 3 16 ... 18 7-8 
Contacto relê Aviso OK   7 ...  9 7-8 
Saída analógica 1 Canal A   3 ...  4 9 
Saída analógica 2 Canal B   5 ...  6 9 
Saída sinal medição Buffer A  31 ... 32 10 
Saída sinal medição Buffer B  33 ... 34 10 
 
Comunicação: 
2 portas de série 25 ... 30 11 
conforme recomendação EIA RS-232-C 

 
As ligações ao detalhe: 

Informação 
Serão usadas as seguintes abreviaturas: 

 
TE = Ponto estrela da terra da electrónica (= 0 VA) 
SE  = Terra da blindagem 
PE  =  Terra de protecção 
↓ =  Símbolo geral para condutor de referência 
0VA  =  0V para a parte analógica 
0VD  =  0V para a parte digital 
L  = Fase da alimentação eléctrica 
N =  Fase neutra da alimentação eléctrica 
 
DC  =  Corrente contínua 
AC  = Corrente alternada 
TD  =  Condutor de transmissão (segundo RS-232-C) 
RD  =  Condutor de recepção (segundo RS-232-C) 
SG  =  Terra de sinal (segundo RS-232-C) 
BA  =  Saída buffer para canal A (saída de medição) 
BB  =  Saída buffer para canal B (saída de medição) 
 
TE (0VA), e 0VD podem convergir num ponto estrela. 
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Fig. 3 - 1: Vista do VIBROCONTROL 1100 aberto 

 
Observar sem falta os avisos de segurança! 

 
 

Os avisos de segurança são anexos, em separado, à documentação em 
forma de um caderno redigido em várias línguas.  

 

A configuração do aparelho e do seu ambiente operacional, e também sua 
utilização em conjunto com partes da instalação protegidas de explosões, é 
da exclusiva responsabilidade de cada entidade operadora. 

Devem ser aplicadas as respectivas normas VDE. 
 

 

No caso de uma ligação errada da alimentação de tensão, podem ser 
conduzidas tensões perigosas para a caixaOu as entradas e saídas de 
medição podem ser destruídas pela tensão de rede. 

No caso de uma ligação errada das ligações de relé, podem ser conduzidas 
tensões perigosas para a caixa. Além disso, as entradas de medição podem 
ser destruídas pela tensão de rede. 

No caso de uma ligação errada das entradas de medição, podem ser 
conduzidas tensões perigosas para a caixa ou desviadas para outros pontos 
de medição. Além disso, as entradas de medição podem ser destruídas.  

 
 
 

VIBROCONTROL 1100

3+ Output 1

10
11
12

13
14
15

17
18

19
20
21
22
23
24

16

18

19
20
21
22
23
24

PE

L

N

11
12

13
14
15
16
17

4
5
6

7
8

10
9

4
5
6

7
8
9

+

Power supply
Versorgungs-
spannung
Jumper
Brücke
230/115Vac

Relais K1

Relais K2

Relais K3

Ausgang 1
Output 2
Ausgang 2

OK-Relais

Esc P

1
2
3

1
2

SE
TE=0V internal

intern
27 SG1

4040 SIG

Pickup
Chan. A
Aufn.
Kanal A

41
42
43
44

Pickup
Chan. B
Aufn.
Kanal B

41
42
43
44

DC

COM
SIG

28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39

M/Ent

Reset

Buffer B

Buffer A

35
36

37
38
39COM

DC

28
29
30

31
32
33
34

TD2
RD2
SG2

BA

BB

25
26

RS 232
(Data
only)

25
26
27

SE
TD1
RD1

Serien Nr.
Series no.
N° de serie

VC11TOTA (951030)  

 

 



VC 1100 Ligação 
  

    
3-4  ©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PT/Anschluss C01/ C02 - C11/C12 /Version 12/15.02.2017 
 
 

 

Entradas 

Tensão de alimentação (Alimentação eléctrica) 

ATENÇÃO! 

A alimentação de tensão só pode ser efectuada através de um dispositivo 
de corte (interruptor ou disjuntor de potência)! O interruptor utilizado como 
dispositivo de corte tem de cumprir os requisitos de acordo com IEC 60947-
1 e IEC 60947-3 e tem de ser adequado para a aplicação. 

 

Tipo de aparelho   Rede de alimentação eléctrica 
VC 1100 C01/C11 230 V AC ou 115 V AC 
VC 1100 C02/C12 24 V DC 
 
Ligação 115 V AC Ligação 230 V AC 

 

Ligação 24 V DC 

Fig. 3 - 2: Ligação da tensão de alimentação 

 

O bloco de terminais de encaixe 19 – 24 está codificado de tal forma que é 
impossível encaixá-lo sem querer em outro ponto! 

 

 

 

 

Tensão de 
alimentação 
24 V DC

Ligação em terminal 1 ou 2 
(ver avisos sobre terra)

KL19-24 D (940715)

0V

+24 V

24V DC 0V
24

PE

20
21
22
23

19

***

***

VC1100

 



Ligação VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100PT/Anschluss C01/ C02 - C11/C12 /Version 12/15.02.2017 3-5 
 
 

 
A linha de ligação à rede tem de ser protegida contra a abrasão e dobras no 
ponto de introdução do VC-1100. Deve-se garantir o alívio adequado da 
tracção do cabo de ligação!  

 

Aviso de terra! 
O condutor de terra que faz parte do cabo de alimentação de ser ligado ao 
terminal de bainhas PE. Este é o ponto de terra central para a carcaça. 

O ponto central para a terra técnica TE está, no momento de entrega do 
aparelho, ligado através dos terminais 1 e 2 à terra PE. 

A ligação de aparelhos de periferia com entrada ligada internamente à terra 
pode alterar a malha de terra significativamente. Nestes casos poderá ser 
necessário remover a ligação entre PE e TE (terminais 1 e 2). 

Por favor consulte as recomendações gerais para ligação à terra deste 
manual! 
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Ligação de sensores (excepto sensores CCS) 
Para a ligação dos sensores é precisos diferenciar entre 2 tipos base de 
sensor diferentes: 

a) Sensor de velocidade da vibração 

b) Sensor de aceleração da vibração 

Os sensores de velocidade (Série VS - ... ) fornecem um sinal de medição 
sem necessidade de uma tensão de alimentação adicional. 

O cabo de alimentação tem 2 fios. 

Os sensores de aceleração (Série AS-...) com amplificador de medição 
integrado precisam de ser alimentados pelo analisador VC-1100 com uma 
tensão de alimentação de -24 V DC (máx. 30 mA). 

O cabo de alimentação é de 4 fios quando a ligação é executada através de 
bornes em caixa de protecção  (AC-221). Se o sensor é ligado directamente, 
o cabo de alimentação é de 3 fios. 

 
Fig. 3 – 3.: Ligação de sensores de velocidade e de  

aceleração 

O comprimento dos cabos de ligação dos sensores é de 5 m. 

Em caso de ligação de uma adequada caixa de terminais protegida e 
utilização de um cabo de sinal blindado, é possível transmitir os sinais até 
uma distância máxima de 200 m. 

Mais informações constam da descrição do respectivo sensor. 
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Entrada RESET 

Na entrada RESET só pode ser ligado um elemento lógico sem potência 
(contacto de trabalho). Este serve para reiniciar todos os relês aos quais foi 
atribuído uma função de auto retenção. 

 
 

Fig. 3 - 4: Ligação de um dispositivo de comutação livre de potencial à 
 entrada RESET 
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Ligação de sensores CCS 

Informação básica: 

Se um aparelho VC1100 foi modificado para ligação de sensores CCS 
somente podem ser ligados sensores de aceleração da vibração com 
alimentação de corrente constante de 4mA, executando a ligação 
através da técnica de 2 fios! 

 

♦ Esta folheto descreve somente as características especiais quando o 
VC1100 estiver dimensionado para a ligação de sensores CCS 
(alimentação de corrente constante).   

♦ Quando um VC-1100 estiver preparado para a ligação de sensores 
CCS, ostenta a seguinte identificação:  

♦ Identificação na placa de identificação. 

♦ Etiquete na placa frontal interior. 
 

Todas as ligações em resumo: 
Entradas: Terminais: 
Sensor canal A 37 ... 40 
Sensor canal B 41 ... 44 

 
Ligação do sensor para sensores de aceleração com 
alimentação de corrente constantes (CCS) 

 
Fig. 3 - 5: Ligação de sensores de aceleração com alimentação de corrente 
constante  (CCS =constant current source) 

 

Alimentação do sensor 

Alimentação a corrente constante (CCS), 4mA (-15%, +10%) 
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O comprimento do cabo de ligação do sensor depende da banda de 
frequência a transmitir, do cabo de ligação a usar e do nível de sinal 
esperado. 

Este quadro poderá dar alguma orientação em relação a possíveis 
comprimentos do cabo: 

 
  Capacidade efectiva do cabo 1000 m 
  120 pF 227 pF 121 pF 

f [ kHz ] Amplitude Comprimento máx. do cabo em metros 
1 1 Vss 6.600 m 3.500 m 6.000 m 
 10 Vss 650 m 350 m 650 m 
2 1 Vss 3.300 m 1.700 m 3.200 m 
 10 Vss 330 m 170 m 320 m 

10 1 Vss 660 m 350 m 660 m 
 10 Vss 65 m 35 m 66 m 

38 10 BCU 530 m 280 m 520 m 
 100 BCU 53 m 28 m 52 m 

 

Aviso para definição dos limites OK (ver manual do VC100, lista de 
parâmetros) 

Para sensores CCS recomendamos os seguintes ajustes: 

 

♦ Limite superior OK 18 

♦ Limite inferior OK  2 

 
Aviso: 

Caso não estiver nenhum sensor ligado, a saída analógica terá 
deslocamento máximo ! 
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Saídas 

Contactos de relê 

Para a ligação dos contactos de relê considere os seguintes pontos: 

 

♦ O relê em causa pode estar programado por circuito por corrente de 
trabalho ou corrente de repouso.  
Exemplos acerca disso encontram-se na página seguinte. 

♦ Se o relê estiver programado para auto retenção (ver capítulo Resumo/ 
Função de monitorização), a entrada RESET (terminais 35, 36) deve ser 
ligada a um contacto de fecho livre de potencial (ver página anterior). 

♦ Para a ligação de cargas indutivas deve ser prevista uma extinção de 
faíscas adequada. Esta deve ficar situada o mais perto possível do 
gerador das faíscas. 

 

♦ Carga de contacto: 220 V / 5 A carga óhmica 
 
 

ATENÇÃO! 

Uma vez que estão ligadas tensões externas aos contactos de relé, mesmo 
após a interrupção da tensão de alimentação do VC-1100, ainda  podem 
existir tensões perigosas em caso de contacto. 

 

Prever a extinção das faíscas o mais perto possível do gerador das 
faíscas! 

 
 

Fig. 3 - 6: Ligação dos contactos dos relês de monitorização  
 

Na configuração representada a bobina está sem corrente. 

 

 

Exemplo

KL7-18D (940715)

-

+

18
17 Relê K3
16
15
14
13

12

10
11

9
8
7

Relê K2

OK-Relê

Relê K1

VC1100
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Contactos de relê 
Os seguintes diagramas explicam os termos 

− Circuito de corrente de trabalho e 

− Circuito de corrente de repouso 

As linhas mais grossas indicam os circuitos onde passa corrente. 
 
 

 

Fig. 3 - 7: Diagramas dos circuitos de corrente de trabalho e corrente de 
 repouso 

 
 
 
 

 

Circuito de corrente de trabalho

Sem
alarme

KL7-18A PT (070807) -

+

+

10 11 12

VC1100

Alarme +

+

+-

+

1110 12

VC1100

 

Circuito de corrente de repouso

10

KL7-18B PT (070807)

+

11 12

+ -
Sem

alarme

VC1100

10

+

1211

Alarme+ -

+

+

VC1100
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Saídas analógicas 
As saídas analógicas servem sobretudo para ligar aparelhos de indicação e 
registo, p. ex. elementos para a monitorização óptica. 

Estas saídas não estão galvanicamente livre e portanto só devem ser 
ligadas a entradas galvanicamente livres.  Ambas as saídas são 
equivalentes. 

A sua função depende do ajuste dos parâmetros, conforme descrição na 
listagem de parâmetros. 

 
Exemplo: 

Os parâmetros para a saída analógica estão ajustados em 
"4 ... 20 mA" e "vib B". 

Os parâmetros para o canal B têm a seguinte definição: 

− Base valor caract.  J04: V (velocidade) 

− Unidade    J06: mm/s 

− Avaliação do sinal  J08: rms (valor efectivo) 

− Intervalo de medição  J10: 50,0 
 

Com este ajuste, um valor de saída de 4 mA corresponde a um valor 
efectivo da velocidade de vibração de 0 mm/s, e 20 mA a 50,0 mm/s. 

 
Ligação: 
0/4 ... 20 mA de corrente contínua: Carga  < 500 Ω  
 0 ... 10 V  corrente contínua: Carga  > 1 kΩ, à prova de curto-

circuitos 
 

Fig. 3 - 8: Ligação das saídas analógicas 
 
 
 

0-10V
0/4-20mA

0-10V
0/4-20mA

KL1-6 (030109)

Saída 2

Saída 1

VC1100

4
+DC

6
5

100uH

SE

SE

TE=0VA
TE=0VA
+DC3

2
1

100uH

100uH
0VA
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Saídas de sinal de medição (buffer A e B) 

(saídas de diagnóstico) 

Nas saídas de sinalização de medição Buffer A e B, estão os sinais de 
entrada dos sensores do valor de medição do canal A e B de forma 
atenuada (factor 0,1) (apenas a percentagem CA). 

Servem para a ligação dos aparelhos de medição e de teste de alta 
resistência. 
Corrente de saída Imáx : 4 mA 
Resistência de carga RL : > 10 kΩ 
Comprimento dos cabos no caso de capacidade de cabos 
70 pF/m (fio condutor em relação ao fio condutor) : ≤ 16 m 

 
 

Fig. 3 - 9: Ligação das saídas de sinal de medição 
 
 
 
 
 

SE

SE

0VA

BB

36
35
34
33

KL31-36 (940718)

Kanal B

BA 32
31

Kanal A

VC1100
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Portas de série 
As duas portas de série bidireccionais foram executadas de acordo com a 
recomendação RS-232-C da EIA. Somente as linhas de dados são usadas 
(data only). 

Estas servem para a comunicação com um computador superior para 
configuração, definição e transmissão de valores de medição em 
conformidade com um protocolo fixo. 

Na ligação do VC-1100 a um computador (PC/rede informática) devem ser 
distinguidos os seguintes dois casos principais: 

 

a) Ligação de um VC-1100 individual 

 com ficha Sub-D de 25 pólos 
 

Fig. 3 - 10: Ligação da porta de série de um VIBROCONTROL 1100 
 

b) Ligação de um VC-1100 individual 

 com ficha Sub-D de 9 pólos 
 

 

 

 

RD = Receive Data 
 (receber) 

 

TD = Transmit Data 
 (enviar) 

 

SG = Signal Ground 
 (terra) 

Fig. 3 - 11: Ligação da porta de série de um VIBROCONTROL 1100 

KL25-30a (960729)

Pinagem da ficha
Sub-D de 25 pólos

EDPEDP

PC
EDVEDV
PC

SE

SE

0VD

100uH

VC1100

RD229
SG230

SG127
TD228

TD1
RD126

25

(7)

(3)

(2)

SG

SE

RD

TD

RS-232-C

 

 

 

Pinagem da ficha 
SUB-D de 9 pólos

29
30

25
26

28
27

KL25- 30b (960729)

EDPEDP

PC
EDVEDV
PC

(5)

(2)

(3)

SG

SE

RD

TD
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c) Ligação de vários VC-1100 

Se for necessário controlar com um computador vários VC-1100, todos os 
VC-1100 serão ligados "em série" através das suas portas de série, 
formando assim uma espécie de rede. 

Os telegramas de série então serão passados de aparelho a aparelho. 

Mas como não se trata de um „bus“ autêntico, só se pode retirar um 
aparelho do grupo ligando os 2 aparelhos vizinhos conforme ilustrado na 
figura 10. 

(Par mais informações ver o capítulo „Comunicação com um computador 
superior“) 

 
 

Fig. 3 - 12: Ligação em série de vários VIBROCONTROL 1100 
 

Nível de repouso (sem sinal na linha) = -10 V 

 

Para a transmissão de dados devem ser usados cabos blindados com fios 
enlaçados por pares. 
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Para sus notas! 
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4 Comando 

Teclado e painel de indicação 
O painel de indicação e o teclado ficam acessíveis depois de abrir a carcaça 
do VIBROCONTROL 1100. 

ATENÇÃO! 

Nos bornes do VC-1100 podem existir tensões perigosas em caso de 
contacto directo. 

 

 

 

Versão Nr. 

Versão 

Tipo de aparelho 

Menu base 

Fig. 4 - 1:  Teclas de comando 
 

Painel de indicação 

O painel de indicação é composto por um bloco de indicação alfanumérico 
de 16 dígitos que permite, em função do modo seleccionado, visualizar 
todos os valores seleccionados. 

A indicação está desligada em modo de operação normal. Para activá-la é 
suficiente carregar numa tecla qualquer. 

No início é visualizado o menu base que informa sobre o tipo e a versão do 
aparelho assim como acerca a versão específica do programa do aparelho. 

Todas as restantes indicações dependem da função que é activada através 
das teclas de introdução. 

Uma monitorização controlada por um programa desliga a indicação aprox. 
15 minutos após a última actuação numa tecla. 
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Indicar parâmetros 
 

Posição inicial 
 
 

A indicação está desligada em modo de operação normal. Depois de 
carregar numa tecla qualquer, a indicação é activada com o menu base. O 
menu base é o ponto de partida para seleccionar todas as funções. 

 

 

Carregar  numa tecla qualquer. 

A indicação arranca com o menu base. 

O número da versão do programa (V2.00) é específico do aparelho. 
 

  Valor do parâmetro 

  Número do parâmetro 

Abrir a indicação do parâmetro 
 

 

Impossível ir para o número de parâmetro imediatamente inferior porque já 
está seleccionado o número de parâmetro mais pequeno. 

 

 

Ir para o número de parâmetro imediatamente superior. 

É possível seleccionar, tanto em modo de pulsar (passos individuais) como 
em modo de „scroll“, todos os números de parâmetros com os valores de 
parâmetro associados a estes. O último número de parâmetro é „P02“. 

 

 

Terminar a indicação de parâmetros. A indicação volta para o menu base. 
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Alterar parâmetros 
Em princípio só é possível seleccionar uma nova função a partir do menu 
base. 

Dentro do programa, carrega-se em  ou, quando a indicação está 
desligada, numa tecla qualquer, para voltar ao menu base.  

 

 

A indicação arranca com o menu base. 
 

  Valor do parâmetro 

  Número do parâmetro 

  Grupo de parâmetros 

Para abrir a função de introdução, manter a tecla  premida e premir, a 
seguir, a tecla  . 

A função de introdução caracteriza-se pelo cursor que sublinha o grupo de 
parâmetros. 

Para ir para o número de parâmetro seguinte premir nas teclas   e  . 
 

Impossível ir para o número de parâmetro imediatamente inferior porque já 
está seleccionado o número de parâmetro mais pequeno. 

 

 

Ir para o número de parâmetro imediatamente superior. 

É possível seleccionar todos os números de parâmetros com os valores de 
parâmetro associados, em modo de pulsar (passos individuais) e em modo 
„scroll“. O último número de parâmetro é „P02“. 

Para alterar, por exemplo, o valor de parâmetro de I02, carregar em  para 
mudar para a função de alteração. 

 
 
 
 

   ou 
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  Valor do parâmetro 

  Número do parâmetro 
  Identificação:  
   Função de alteração 

Estamos na função de alteração, que é indicado pelo piscar do grupo de 
parâmetros. 

 

Através das teclas  e  agora é possível visualizar os valores 
de parâmetro que constam do número de parâmetro seleccionado. 

No exemplo I02 acima: Y ou N 
 
 

O valor de parâmetro seleccionado é memorizado temporariamente 
carregando novamente em  . A alteração do valore de parâmetro só se 
torna efectiva depois de sair da função de alteração através da tecla   . 

 

 

Ir para o parâmetro seguinte. 
 

 ou 
 

 
 

Ao premir  a indicação muda da função de alteração para o menu base. 

O sistema agora controla a introdução por erros lógicos. Introduções erradas 
provocam uma mensagem de erro na indicação. 

 

Exemplo: 

Selecção I03 Sensor de aceleração a 
  J05 Unidade de medição µm/s 

 

 
 

Ver uma descrição das mensagens de erro a partir da página 16. 
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Confirmar a mensagem de erro com uma tecla qualquer. O programa 
assinala o parâmetro que foi mal introduzido. 

Corrigir o erro:   (premir) 
Seleccionar o parâmetro correcto:       
  Confirmar com   e 
  Voltar com  ao menu base 

Se a correcção foi efectuada correctamente aparece agora o menu base na 
indicação. 

Se a introdução continua errada, aparece a seguinte mensagem de erro na 
indicação. Corrigir o erro e voltar com  ao menu base. 

Ver uma descrição das mensagens de erro na tabela, página 17. 
 

Quando se quer sair da função de alteração... 

  Identificação: Função de 
alteração 

 

Sair da função de alteração: 

  Identificação: Função de 
alteração 

 

Premir   para mudar da função de alteração para a função de indicação 

 
 

Menu base: Premir novamente a tecla  para voltar ao menu base. 
 
 
 

  

 

  

  

Ι  I 
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Resumo das introduções para alterar um parâmetro 

Começar sempre a partir do menu base. Abrir a função de alteração através de    no menu base. 

O sistema mostra a função de indicação de parâmetros. 
 
 

Seleccionar o parâmetro que deve ser alterado. 

 
 
 

Mudar para a função de alteração. 

 
 
 

Seleccionar o valor do parâmetro que deve ser alterado. 
 
 

 

Guardar temporariamente o valor do parâmetro. 

A indicação muda automaticamente para a função de indicação. 

Introduzir mais parâmetros ou voltar com    ao menu base. 

 

Os novos valores serão aplicados se a introdução não tiver erros. O sistema 
avisa depois de aplicar no menu base. 

O tempo para verificar e aplicar é de aprox. 15 segundos. Durante este 
tempo a monitorização está desactivada. 
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Indicar valores de medição 
Em princípio só é possível seleccionar uma nova função a partir do menu 
base. 

Dentro do programa, carrega-se em   ou, quando a indicação está 
desligada, numa tecla qualquer, para voltar ao menu base.  

 

 

A indicação arranca com o menu base. 
 
 

 

  Valor característico 

  Unidade 

  Valor de medição 

  Canal 

É visualizado o valor de medição actual em canal A. 

Indicação pisca: Valor limite foi ultrapassado 
 
 

Ir para o valor de medição seguinte. 

− Valor de medição BCU actual em canal A 

− Valor de medição actual em canal B 

− Valor de medição BCU actual em canal B etc. 
 

Mensagens de relê 
 

 

  Relê de monitorização 

  Notificação de ocorrência 
 
 
 
 
 

  ou  
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  Variável 

  Objecto 

  Comando 

  Identificação 

Paginar com a tecla   ou usar 
 
 

  Variável 

  Identificação: Modo de 
alteração 

para ir ao modo de alteração. 
 
 

Seleccionar variável. 

Y:  Os relês são reiniciados. 

N:  Os relês não são reiniciados. 
 

O comando foi executado. 
 

Continuar com  , o programa muda para o „logbook“ e aparece 
com : 
 

 

Para chegar até ao primeiro registo no „logbook“. 
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O „logbook“ permite registar até 99 ocorrências. 

Após a última entrada no "logbook" o sistema propõe apagar o "logbook" 
visualizando a seguinte mensagem: 

 

Apagar o „logbook“: Seleccionar com  a função de alteração 
 Seleccionar com    Y  
 Apagar com  o „logbook“. 

 

Todos os registos no „logbook“ são eliminados e na indicação aparece: 
 

 

Sair do „logbook“ e voltar para o menu base. 
 

 

Ver página 14 e 15 para mais informações acerca de registos no „logbook“ e 
notificações de ocorrências. 
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Abrir a função de manutenção 
Em princípio só é possível seleccionar uma nova função a partir do menu 
base. 

Dentro do programa, carrega-se em   ou, quando a indicação está 
desligada, numa tecla qualquer, para voltar ao menu base.  

 

A indicação arranca com o menu base. 
 

Antes de abrir a função de manutenção ... 

Tome conhecimento do seguinte: 

Durante o tempo em que os parâmetros de manutenção estão activados, o 
registo e a monitorização dos valores de medição não estão activos. 

Posições de comutação alteradas dos relês  de monitorização podem levar à 
desactivação da máquina. 

 

 

  Função: 

  Parâmetro de manutenção 

Para abrir a função de manutenção, manter a tecla   premida e premir, a 
seguir, a tecla  . 

A função de manutenção caracteriza-se pelo cursor que sublinha o 
parâmetro de manutenção. 

 
 
 
 

   ou 
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Verificação das saídas dos relês de valor limite 
Para proceder à verificação das saídas dos relês de valor limite mudar para 
o teste de funcionamento. 

 

  Identificação: Teste de 
funcionamento 

Premir as teclas  e  para comutar os relês de valor limite e controlar o 
funcionamento dos consumidores ligados. 

Posição de comutação K1 off:  Relê desexcitado 
   K1 on:  Relê excitado 

 

Premir   para mudar do teste de funcionamento para a função de 
indicação. Com as teclas  e  é possível seleccionar outros relês de 
valor limite para verificar.  

São estes os relês de valor limite: 

S02  K2 on/off 
S03  K3 on/off 

 

Verificar Relê OK. 

Abrir com  o teste de funcionamento e comutar o relê OK com as teclas 
 e  . 

Posições de comutação: Relê excitado (on) 
   Relê desexcitado (off) 

Premir    para sair da função de introdução e carregar em   para abrir a 
indicação seguinte. 
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Mudar para o teste de funcionamento e definir a tensão de saída da saída 
analógica 1   .  

Níveis de tensão disponíveis: 0, 2, 5, 10 V. 

 

Premir    para sair do teste de funcionamento e carregar em   para 
abrir a indicação seguinte. 

 

Mudar para o teste de funcionamento e definir a corrente de saída da saída 
analógica 1     .  

Níveis de corrente disponíveis: 0, 4, 12, 20 mA 

 

A selecção dos restantes parâmetros de manutenção efectua-se 
analogamente à descrição acima. 

 

Saída analógica 2 Tensão à saída 

S07   0 V 
   2 V 
   5 V 
  10 V 

 

Saída analógica 2  Corrente à saída 

S08    0 mA 
   4 mA 
  12 mA 
  20 mA 

 
 

Iniciar o autodiagnóstico com  . 

O autodiagnóstico é representado da seguinte forma no painel de indicação: 
Na indicação aparecem, em sequências de segundos, os números 10 a 0. O 
autodiagnóstico é concluído com a mensagem „OK“. O autodiagnóstico não 
interrompe a monitorização. 
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Autocalibragem da electrónica. Enquanto decorre a autocalibragem, a 
monitorização fica desactivada durante aprox. 15 minutos. A autocalibragem 
é representada da seguinte forma no painel de indicação: É visualizada, em 
intervalos irregulares, a contagem de um valor internamente definido até 0.  
A calibragem é concluída com a mensagem: 

 

 
 

Premir   para sair da função calibragem. O sistema volta ao 
menu base. 
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Notificações de ocorrências 
Todas as ocorrências são registadas de forma abreviada no „logbook“. Esta 
regra também se aplica ao comando de conformação (RESET). 

O número de entradas está limitado a 99. Se o número de entradas exceder 
a capacidade do logbook, é apagado o registo com o número mais pequeno 
e as restantes entradas são movidas um número, cada. O espaço libertado 
com o número mais alto é preenchido pelo registo novo. 

As entradas no „logbook“ ficam guardadas até à execução de um comando 
RESET para o „logbook“. 

As entradas no „logbook“ são compostos pelo número sequencial (H..), o 
relê de monitorização afectado e a causa da ocorrência. 

 

Exemplo: 

 

  Causa 

  Relê 

  Número sequencial 

Se o relê de monitorização dispara na sequência de uma cadeia de 
acontecimentos interligados, são visualizadas todas as causas envolvidas. 

A relação lógica AND é representada pelo símbolo „+“. Se no caso de 
relações lógicas OR ocorrem várias causas de forma seguida, também 
estas ficarão registadas no "logbook“. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Possíveis indicações Relê OK 
 

Registo Significado 

OK POWER OFF Relê OK disparou 
Falha ou desactivação 
da tensão da rede de alimentação 

OK A Relê OK disparou 
Canal A: Cadeia de medição com 
erros 

OK B Relê OK disparou 
Canal B: Cadeia de medição com 
erros 
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Possíveis indicações Relês K1 ... K3 
 

Registo Significado 

K1 Causa Relê K1  reagiu 
Causa:  Em função da configuração 

K2 Causa Relê K2 reagiu 
Causa: Em função da configuração 

K3 Causa Relê K3 reagiu 
Causa: Em função da configuração 

Causa  
Lim1A Canal A:  Valor limite lim_1 excedido 
Lim2A Canal A: Valor limite lim_2 excedido 
LimbA Canal A: Valor limite lim_b excedido 
Lim1B Canal B: Valor limite lim_1 excedido 
Lim2B Canal B: Valor limite lim_2 excedido 
LimbB Canal B: Valor limite lim_b excedido 

 

Possíveis indicações de RESET 
 

Registo Significado 

RESET DIALOG Comando RESET de: Teclado VC 1100 
RESET EXTERN Comando RESET de: Contacto externo 
RESET RS-232 Comando RESET de: Porta de série 
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Mensagens de erro 
 
 

 

Após a introdução de uma configuração nova ou a alteração dos valores dos 
parâmetros, um programa verifica se os novos dados de configuração não 
contêm erros. Se o resultado deste teste não corresponder aos requisitos 
predefinidos será emitida uma mensagem de erro. 

 

A verificação dos parâmetros sempre parte do princípio que o parâmetro 
com o número mais baixo está correcto. Nalguns casos portanto poderá ser 
necessário procurar o motivo para a mensagem de erro num parâmetro 
diferente daquele que está a ser visualizado. 

 

Lista complete dos erros: Ver na página seguinte 
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Erros do aparelho 
 

Formato: ER -nn 

"ER" Representa „ERRO“ 

"-nn" Um número de 1 a 5 dígitos. Representa o 
código do erro. 

 

Exemplo:  < ER -1< 
 

Código 
de erro 

Ver explicação a 
seguir 

Significado 

-1 ! Erro no sistema operativo 

-2 ! Erro no sistema operativo 

-3 ! Erro no sistema operativo 

-4 ! Erro no sistema operativo 

-6 ! Falha de tensão (última 
mensagem se houver tempo) 

-8 r A monitorização do programa 
está desactivada ou avariada. 

-31 r Dados de calibragem não legíveis 
(calibragem do sistema necess.!) 

-32 ! Erro EEPROM / Erro de Hardware 

-33 ! Erro ROM / Erro de Hardware 

-34 ! Erro RAM / Erro de Hardware 

-35 ! Soma de controlo dos dados RAM 
constantes com erro / Erro de 
Hardware 

-36 k Calibragem sem resultados / Erro 
de Hardware 

-37 e/r e) EEPROM não contém 
nenhuma  configuração 
válida!  (Configuração 
necessária) /  Erro de Hardware 
 
r) Se não é possível formar 
nenhuma configuração válida 
existe um  erro de Hardware 
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Erros de comunicação 
 
 

Código 
de erro 

Ver explicação a 
seguir 

Significado (continuação) 

-55 w A identificação dos parâmetros 
está correcta, mas o comando 
não pode ser executado porque a 
variável em questão não é 
formada de acordo com a 
configuração 

-57 w Os dados recebidos contêm 
erros. Possíveis erros: 

a) No tipo de variável 
„Conjuntos“: 
 O valor recebido não é 
elemento  do conjunto
 requerido. 

b) Nas variáveis tipo „Integer“ 
 ou "Float": 
 O valor fica fora da
 tolerância. 

-58 w A unidade recebida (I04) não é 
compatível com a selecção do 
sensor (I03), p. Ex., mV/g em 
sensores de velocidade. 

-59 w A sensibilidade (I05) foi escolhida 
demasiado grande ou pequena.  

-60 w O valor característico (J03/J04) 
seleccionado não pode ser 
formado com o sensor escolhido 
(I03), p.ex. valor característico da 
aceleração a ser apurado por um 
sensor de velocidade.   

-61 w A unidade (J05/J06) não é 
compatível com a unidade de 
medição (J03/J04), p. Ex., à 
unidade de medição trajecto foi 
atribuída a unidade g. 

-62 w O valor final do intervalo de 
medição foi escolhido demasiado 
grande ou pequeno (J09/J10; 
J13/J14). 
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Código 
de erro 

Ver explicação a 
seguir 

Significado (continuação) 

-63 w O valor limite não é compatível 
com o valor final do intervalo de 
medição (VFIM). Regra para 
valores limite:10 % do VFIM  
≤ val. limite ≤ 100 % do VFIM 
(M09/M10; M11/M12; M13/M14). 

-65 w Uma saída analógica foi ajustada 
para emissão do valor BEARCON 
mas há um sensor de velocidade 
(I03) ligado. 

-68  A aplicação do parâmetro não é 
possível quando ao mesmo 
tempo outra aplicação está activa 
ou quando a autocalibragem 
estiver a decorrer. 
Repetir o comando! 
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Explicação das mensagens de erro 
 
 

A listagem de erros acima contém os sufixos "k" "r" "!"  "e" e "w". Estes 
servem para indicar ao utilizador como reagir em caso da ocorrência do 
respectivo erro. 

 

Repita o comando. Se o erro continuar a aparecer sempre após várias 
repetições existe um dano permanente que só pode ser corrigido mediante 
reparação do aparelho no fabricante ou substituição do aparelho. 

 

É necessário substituir o aparelho ou mandá-lo reparar à fábrica. 

Este erro tem a desexcitação, durante pouco tempo, do relê OK como 
consequência. O aparelho reinicia. Se este erro aparecer em intervalos de 
tempo espaçados, é um indicador para fontes de erro externas. 
Eventualmente os cabos de fora para a máquina poderão estar mal 
blindados ou a ligação à terra não está correcta. Se o erro aparecer em 
intervalos de tempo curtos existe um dano permanente que só pode ser 
corrigido mediante reparação do aparelho no fabricante ou substituição do 
aparelho inteiro. 

A configuração deve ser carregada de novo. Se o erro persistir depois de 
repetir a configuração existe um dano permanente que só pode ser corrigido 
mediante reparação do aparelho no fabricante ou substituição do aparelho. 

O comando enviado deve ser repetido com informações corrigidas. 
 
 

 
 
 
 

k 

r 

! 

e 

w 
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5 Explicação da lista de parâmetros 

Informação geral 
Todos os parâmetros são depositados sob um nome em células de 
memória. Caso necessário, os valores relativos aos parâmetros podem ser 
alterados dentro das possibilidades disponíveis pelo utilizador. 

Após a conclusão da alteração dos valores dos parâmetros um programa 
verifica se os novos dados de configuração não contêm erros. Se o 
resultado deste teste não corresponder aos requisitos predefinidos será 
emitida uma mensagem de erro. O valor errado deve ser corrigido. 

 

Constituição da lista de parâmetros 
Todos os parâmetros são listados de forma sequencial. Explicações acerca 
das margens de introdução, da função do parâmetro assim como avisos 
importantes fazem parte da definição de cada parâmetro. 

A ilustração dos parâmetros segue sempre o mesmo esquema. 
 

Exemplo: 
  Designação de grupo 
  Número sequencial 
  Título do parâmetro 

 
 

K 01 Canal A: Frequência de transição 

Variáveis:  Indicação das variáveis disponíveis 

Função:  Descrição das variáveis 
 

Número do parâmetro 

Os parâmetros são agrupados em grupos designados por letras. À 
continuação desta letra encontra-se um número sequencial. A designação 
de grupo e o número sequencial formam o número do parâmetro. 
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Título do parâmetro 
O título do parâmetro contém uma descrição abreviada da função atribuída 
ao parâmetro. 

 

Grupos de parâmetros 

Grupo I Selecção de canal e dados do sensor 
  Definição dos canais de medição 
  Introdução dos dados do sensor 

 

Grupo J Definições de valores característicos 
  Definição de indicadores, intervalos e unidades de medição 

 

Grupo K Definições dos filtros 
  Definição das frequências de transição inferior e superior do 
filtro 

 

Grupo L Saídas analógicas 
  Associação e grandeza dos valores analógicos aos 
  canais de saída Analógico 1 e Analógico 2 

 

Grupo M Monitorização de valores limite 
  Activação, introdução de valores limite, tempos de 
retardamento 

 

Grupo N Associação de relês 
  Atribuição de valores limite programável de forma livre 
  Definição do tipo de comutação e interligação 

 

Grupo O Monitorização OK 
  Activação / Desactivação 

 

Grupo P Portas de série 
  Definição do endereço do aparelho e das velocidades de
  transmissão 

 

Grupo S Grupo de manutenção 
  Parâmetros de controlo para colocar as saídas em  
   determinado estado ou tamanho predefinido 
  Autodiagnóstico 
  Autocalibragem 
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Informações adicionais 

À frente das descrições individuais dos parâmetros agrupados encontra-se 
uma descrição genérica do respectivo grupo de parâmetros. Na maior parte 
dos casos, esta descrição é composta por um texto e um diagrama de 
blocos. 

Para melhorar interpretação, os diagramas de bloco são executados em 
ilustração monocanal. Todos os parâmetros são indicados com seus 
números e variáveis, tanto para canal A como para canal B. 

As mensagens de erro que derivam da introdução errada de parâmetros são 
representados, igual como no painel de indicação, com um „-„ à frente. 

 

Legenda 
 

Fig. 5 - 1: Legenda 
 
 
 

Parâmetro (indicação de canal, 
número e variável)

Mensagem de erro LEGENDE D (070807)

Monitorização de área

Conversores anal./digital

Comutador de valor limite

Filtro, exponencial

Elemento de retardamento

Elemento AND ("E")

Elemento OR ("OU")

Elemento de memória

NÃO elemento1

&
1

tT

Amplificador
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Selecção de canal e dados de sensor - Grupo  I 

Informação geral 

O aparelho VIBROCONTROL pode ser operado, em função da aplicação 
requerida, com um ou dois canais. Como ambos os canais são equivalentes, 
a escolha do canal a seleccionar em operação monocanal é livre. 

Na operação bicanal deve ser cumprida a seguinte condição: 

Somente devem ser usados sensores de medição do mesmo tipo e com a 
mesma sensibilidade. 

 

Fig. 5 - 2: Grupo de parâmetros I, selecção de canal 
 

I 01 Canal A 

 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Canal A está activo 
  N = NÃO Canal A não está activo 

I01 = Y: Para registo de valores de medição em canal A é preciso 
  ter um sensor ligado. 

I01 = N: Todas as funções de medição e monitorização do canal A  
   estão desligadas. 

 
 
 
 

A: I01
B: I02

GRUP-I01D (070807)

SONDA

N

v

-58

mV/ips
mV/mm/s

a

I03
mV/g
mV/m/s2

I04

Signal de 
medição

2286,0

-59

2794,0

110,0

90,0

-60

a
v
s

8,0

11,2

110,0

0,816

I05

A: J03
B: J04

a
v
s
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I 02 Canal B 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Canal B está activo 
  N = NÃO Canal B não está activo 

I02 = Y: Para registo de valores de medição em canal B é preciso 
  ter um sensor ligado. 

I02 = N: Todas as funções de medição e monitorização do canal B  
   estão desligadas. 

 

I 03 Sensor 

Variáveis: a, v 

Função: a = Como sensores de medição estão a ser usados 
   sensores de aceleração 

  v = Como sensores de medição estão a ser usados 
   sensores de velocidade 

 

Nos canais A e B só devem ser ligados sensores do mesmo tipo e com a 
mesma sensibilidade. 

 

I 04 Unidade 

Variáveis: mV/g, mV/m/s2, mV/ips, mV/mm/s 

Função: Introdução da unidade da sensibilidade do sensor 

A definição é válida para os sensores ligados aos canais A e B. Em caso de 
selecção de uma unidade não válida, é emitida após a conclusão da 
introdução do parâmetro a mensagem de erro: -58. 

 

Unidades admitidas: 

Sensor de aceleração da vibração 
    mV/g  ou mV/m/s2  

Sensor de velocidade da vibração 
    mV/mm/s ou mV/ips 
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I 05 Sensibilidade 

Variáveis: 0,8 ... 3750 

Resolução: Valor numérico   0,8 ...    0,999 
      1,00 ...    9,99 
     10,0 ...   99,9 
    100 ... 3750 

Função: Definição da sensibilidade 
 

A definição é válida para os sensores ligados aos canais A e B. Em função 
do tipo dos sensores usados e da unidade definida, as definições de 
sensibilidade não devem ficar fora dos seguintes intervalos: 

 
Sensores para Unidade Valor mín. Valor máx. 

Aceleração da vibração mV/g 8,0 120 
(I03 = a) mV/m/s2 0,8 12 

Velocidade da vibração mV/mm/s 15 150 
(I03 = v) mV/ips 375 3750 

 

I 06 Linearização da resposta em frequência 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A linearização da resposta em frequência está 
activa 

  N = NÃO A linearização da resposta em frequência não 
     está activa 

Os sensores de velocidade da vibração fornecem, após activação da 
linearização da resposta em frequência, uma medição exacta também na 
banda baixa de frequência, por exemplo, em medições abaixo da frequência 
própria do sensor (f0 < 8 Hz;  f0 < 15 Hz, segundo o tipo de sensor). 

O VIBROCONTROL 1100  vem de série equipado com uma linearização de 
resposta em frequência para frequências próprias dos sensores de f0 = 8 Hz.  
A versão especial, para f0 = 15 Hz, está identificada por uma etiqueta que diz 
„Linearização de bobina mergulhadora 15 Hz". Ao abrir a tampa da carcaça 
é possível ver a etiqueta colada do lado direito da cobertura da placa, abaixo 
da calha de terra. 
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Avaliação do sinal - Grupo J 

Informação geral 

No grupo de parâmetros J são definidos todos os valores de parâmetro que 
são necessários para formar o valor de indicação solicitado. 

A terminologia usada encontra-se definida nas normas DIN  45 666, 45 670 
e 41 050. 

O valor de indicação é formado a partir dos seguintes elementos: 

Sinal de medição É fornecido pelo sensor de medição 

Valor de medição Curso, velocidade e aceleração da vibração 

Unidade  Unidade do valor de indicação e referência para a 
monitorização  de valores limite 

Critério para avaliação do sinal: Valor ponta (pc), 
     Valor ponta a ponta (ppc), 
     Valor efectivo (rms) 

As relações e as influências dos parâmetros são ilustradas no diagrama de 
blocos: 

 
 

Fig. 5 - 3:  Grupo de parâmetros J, avaliação do sinal 
 

Limites das margens de indicação 

Os valores limites de indicação podem ser definidos em intervalos bastante 
amplos. O valor final de indicação depende do sensor usado, da unidade de 
medição e da avaliação de sinal escolhidas. Em caso de definir valores 
finais de indicação que ficam fora dos limites permitidos, é emitida após a 
conclusão da introdução do parâmetro a mensagem de erro: -62. 

 
 

B: J04
A: J03

GRUPPE-J01 C01 D (070807)

N

A: J11
B: J12

N

Sinal de Medição

A: J01
B: J02

ss

mils
µm

-61

BEARCON

rms(s)

mm/s

m/s
g

ips
a
v

A: J05
B: J06

a
v

2

rms(a)

rms(v)

B: J10

A: J13
B: J14

A: J09

ppc

ppc = 2 x pc

A: J17
B: J18

N

A: J15
B: J16

pc = 2 x rms
rms
pc

B: J08
A: J07

Indicação 
BEARCON

Indicação 
VIBRAÇÃO
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Limites de indicação inferior e superior admissíveis 
 

  Valor característico 
Sensor Unidade rms pc ppc 

  mín máx mín máx mín máx 

 m/s2 0... 4,00 0... 800 0... 6,00 0... 999 0... 12,0 0... 999 
a g 0... 0,40 0... 80,0 0... 0,60 0... 120 0... 1,20 0... 240 
 mm/s 0... 5,00 0... 999 0... 7,50 0... 999 0... 15,0 0... 999 
 ips 0... 0,20 0... 40,0 0... 0,30 0... 60,0 0... 0,60 0... 120 
 mm/s 0... 5,00 0... 150 0... 7,50 0... 225 0... 15,0 0... 450 
v ips 0... 0,20 0... 6,00 0... 0,30 0... 9,00 0... 0,60 0... 18,0 
 mm 0... 50,0 0... 333 0... 75,0 0... 500 0... 150 0... 999 
 mils 0... 2,00 0... 13,3 0... 3,00 0... 20,0 0... 6,00 0... 40,0 

 

Estado do rolamento (BEARCON) 
 

a BCU 0... 1,00 0...140 
 

Fig. 5 - 4:  Grupo de parâmetros J, avaliação do sinal 

BEARCON
Vibração

A: J13
B: J14

rms
pc
ppc

pc

rms
pc
ppc

ppc

a
v

mils
µm
ips
mm/s
g
m/s2

g
m/s

mm/s
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µm

2

I: 03 A: J05
B: J06

rms

rms

pc
ppc

rms

pc
ppc

rms

pc
ppc

A: J09
B: J10

pc
ppc

rms

pc
ppc

A: J07
B: J08

rms

1

GRUPPE-J02 C01 D (940818)

-62
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J 01 Canal A:  Vibração 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Formação do valor de indicação activa 
  N = NÃO Formação do valor de indicação não activa 

J01 = Y: Para o valor de medição definido para o parâmetro J03  
 é formado o valor de indicação 

 

J 02 Canal B:  Vibração 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Formação do valor de indicação activa 
  N = NÃO Formação do valor de indicação não activa 

J02 = Y: Para o valor de medição definido para o parâmetro J04  
 é formado o valor de indicação 

 

J 03 Canal A: Valor de medição: 

Variáveis: a, v, s 

Função: a = Aceleração da vibração 
  v = Velocidade da vibração 
  s = Curso da vibração 

 

J 04 Canal B: Valor de medição 

Variáveis: a, v, s 

Função: a = Aceleração da vibração 
  v = Velocidade da vibração 
  s = Curso da vibração 
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J 05 Canal A: Unidade 

Variáveis: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Função: g Unidade de medição da aceleração da vibração 
  m/s2 Unidade de medição da aceleração da vibração 
  ips Unidade de medição da velocidade da vibração 
  mm/s Unidade de medição da velocidade da vibração 
  mils Unidade de medição do curso da vibração 
  µm Unidade de medição do curso da vibração 

 
Unidade Condição 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parâmetro J03 = a 

Parâmetro J03 = v 

Parâmetro J03 = s 

Se as condições indicadas na tabela não são cumpridas, será emitida, após 
a conclusão da introdução do parâmetro, a mensagem de erro -61. 

 

J 06 Canal B: Unidade 

Variáveis: g, m/s2, ips, mm/s, mils, µm 

Função: g Unidade de medição da aceleração da vibração 
  m/s2 Unidade de medição da aceleração da vibração 
  ips Unidade de medição da velocidade da vibração 
  mm/s Unidade de medição da velocidade da vibração 
  mils Unidade de medição do curso da vibração 
  µm Unidade de medição do curso da vibração 

 
Unidade Condição 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parâmetro J04 = a 

Parâmetro J04 = v 

Parâmetro J04 = s 

Se as condições indicadas na tabela não são cumpridas, será emitida, após 
a conclusão da introdução do parâmetro, a mensagem de erro -61. 
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J 07 Canal A: Avaliação do sinal 

Variáveis: rms, pc, ppc 

Função: rms = Valor efectivo 
  pc = Valor de ponta 
  ppc = Valor de ponta a ponta (ppc) 

 

J 08 Canal B: Avaliação do sinal 

Variáveis: rms, pc, ppc 

Função: rms = Valor efectivo 
  pc = Valor de ponta 
  ppc = Valor de ponta a ponta (ppc) 

 

J 09 Canal A: Valor final do intervalo de medição (vibração) 

Variáveis: 0,200 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,200 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor final do intervalo de medição. 
  Os intervalos dos canais A e B podem ser diferentes. 

 

Os valores finais dos intervalos de medição devem ser definidos de acordo 
com tipo de aplicação do VIBROCONTROL 1100. Estes valores são válidos 
tanto para a indicação como para a saída analógica. Para o ajuste não 
devem ser excedidos os limites de ajuste predefinidos (tabela: ver página 
10). Ajustes fora das margens admitidas levam à emissão da mensagem de 
erro -62 aquando da validação dos valores dos parâmetros. 

 

J 10 Canal B: Valor final do intervalo de medição (vibração) 

Variáveis: 0 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,200 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor final do intervalo de medição. 
  Os intervalos dos canais A e B podem ser diferentes. 
  Para mais explicações: Ver parâmetro J09 
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J 11 Canal A: Estado do rolamento BCU 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Monitorização BCU activa 
  N = NÃO Monitorização BCU inactiva 

Requisito: Em canal A deve haver um sensor de aceleração  
  ligado. 

 

J 12 Canal B: Estado do rolamento BCU 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Monitorização BCU activa 
  N = NÃO Monitorização BCU inactiva 

Requisito: Em canal B deve haver um sensor de aceleração  
  ligado. 

 

J 13 Canal A: Valor final do intervalo de medição BCU 

Variáveis: 1 ... 140 

Resolução: Valor numérico   1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 140 

Função: Definição do valor final do intervalo de medição BCU. 

O intervalo ajustado é válido tanto para a indicação como para a saída 
analógica. Os intervalos dos canais A e B podem ser diferentes. A 
introdução de valores fora das margens permitidas leva, após a conclusão 
da introdução do parâmetro, à emissão da mensagem de erro: -62. 

 

J 14 Canal B: Valor final do intervalo de medição BCU 

Variáveis: 1 ... 140 

Resolução: Valor numérico   1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 140 

Função: Definição do valor final do intervalo de medição BCU. 

O intervalo ajustado é válido tanto para a indicação como para a saída 
analógica. Os intervalos dos canais A e B podem ser diferentes. A 
introdução de valores fora das margens permitidas leva, após a conclusão 
da introdução do parâmetro, à emissão da mensagem de erro: -62. 

 
 



Lista de parâmetros VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/VC1100PT/paralist C01/ C02 - C11/ C12/ Version 9/15.02.2017  5-13 
 
 

 

J 15 Canal A: Formação da média BCU 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A formação da média está activa 
  N = NÃO A formação da média não está activa 

Requisito: Somente com monitorização BCU Canal A (J11) = activo 
 

J 16 Canal B: Formação da média BCU 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A formação da média está activa 
  N = NÃO A formação da média não está activa 

Requisito: Somente com monitorização BCU Canal B (J12) = activo 
 

J 17 Canal A: Tempo de cálculo da média BCU 

Variáveis: 10 ... 3600 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de cálculo da média em função da  
   frequência. 

Requisito: Formação da média Canal A (J15) = activo 
 

J 18 Canal B: Tempo de cálculo da média BCU 

Variáveis: 10 ... 3600 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de cálculo da média em função da 
   frequência. 

Requisito: Formação da média Canal B (J16) = activo 
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J 19 Canal A: Factor de normalização BCU 

Variáveis: 0,1 ... 10,0 

Dimensão: Factor 

Função: Ajuste de todos os pontos de medição para o mesmo valor
  inicial mediante o factor de normalização BCU. 

 

J 20 Canal B: Factor de normalização BCU 

Variáveis: 0,1 ... 10,0 

Dimensão: Factor 

Função: Ajuste de todos os pontos de medição para o mesmo valor
  inicial mediante o factor de normalização BCU. 
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Definições dos filtros Grupo K 

Informação geral 

A formação dos valores característicos efectua-se através da largura de 
banda previamente seleccionada por parâmetro. A definição dos valores 
para as frequências de transição inferior e superior deve ser feita para cada 
canal em separado. 

As definições identificadas pelo sufixo „ISO“ correspondem a filtros 
compatíveis com as normas DIN//ISO 2373, DIN/ISO 3945 e DIN 45 666. 
Trata-se de filtros de 3º grau. 

As restantes definições levam à activação de filtros Butterworth de 2º grau. A 
atenuação destes filtros na frequência de transição indicada é de -1 dB. 

 
 

K 01 Canal A: Frequência de transição inferior: 

Variáveis:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Função:  1 Hz  = Frequência de transição inferior 
   3 Hz  = Frequência de transição inferior 
  10 Hz ISO = Frequência de transição inferior 
  * Especial = Frequência de transição inferior 

 

K 02 Canal B: Frequência de transição inferior 

Variáveis:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Função:  1 Hz  = Frequência de transição inferior 
   3 Hz  = Frequência de transição inferior 
  10 Hz ISO = Frequência de transição inferior 
  * Especial = Frequência de transição inferior 

∗ Opção: Só com filtro adicional instalado. 
 
 



VC 1100 Lista de parâmetros 
  

    
5-16  ©Brüel & Kjær Vibro/VC1100PT/paralist C01/ C02 - C11/ C12/ Version 9/15.02.2017 
 
 

 

K 03 Canal A: Frequência de transição superior 

Variáveis: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Função: 1000 Hz ISO =  Frequência de transição superior 
     10 kHz =  Frequência de transição superior 
  * Especial =  Frequência de transição superior 

 

K 04 Canal B: Frequência de transição superior 

Variáveis: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Função: 1000 Hz ISO =  Frequência de transição superior 
     10 kHz =  Frequência de transição superior 
  * Especial =  Frequência de transição superior 

∗ Opção: Só com filtro adicional instalado. 
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Saídas analógicas Grupo L 

Informação geral 

O utilizador dispõe de 2 saídas analógicas. 

Através dos parâmetros do grupo L é possível atribuir, em separado para 
cada saída analógica, as variáveis e o valor de indicação. 

A referência para os valores limite das variáveis é o valor de indicação 
definido (ver grupo de parâmetros J, parâmetros J09/J10 e J13/J14) para 
cada canal de medição. 

 

Fig. 5 - 5:  Grupo de parâmetros L, saídas analógicas 
 

Se é usado um sensor de velocidade como sensor de medição, a 
transmissão analógica do valor de indicação BCU não é possível. 

Definições erradas levam à emissão da mensagem de erro: -65. 
 

L 01 Saída analógica 1: Variáveis 

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

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

 

L 02 Saída analógica 2: Variáveis 

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

Função: 0 ... 10 V 
  0 ... 20 mA 
  4 ... 20 mA 
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Canal A: BEARCON (BCU_A)
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L 03 Saída analógica 1: Valor de medição 

Variáveis: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Função: vib A = Valor de medição: Vibração Canal A 
  BCU A = Valor de medição: BCU Canal A 
  vib B = Valor de medição: Vibração Canal B 
  BCU B = Valor de medição: BCU Canal B 

 

L 04 Saída analógica 2: Valor de medição 

Variáveis: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Função: vib A = Valor de medição: Vibração Canal A 
  BCU A = Valor de medição: BCU Canal A 
  vib B = Valor de medição: Vibração Canal B 
  BCU B = Valor de medição: BCU Canal B 

 

L 05 Saída analógica 1: Valor final de intervalo 

Variáveis: 0,000 ... 999,0 

Função: A saída analógica deixa-se, em conjunto com um  
  instrumento de indicação ou registo, escalar livremente a um 
   valor final de intervalo dentro dos valores limite do intervalo  
   predefinidos. 

 

L 06 Saída analógica 2: Valor final de intervalo 

Variáveis: 0,000 ... 999,0 

Função: A saída analógica deixa-se, em conjunto com um  
  instrumento de indicação ou registo, escalar livremente a um 
   valor final de intervalo dentro dos valores limite do intervalo 
   predefinidos. 
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Monitorização de valores limite Grupo  M 

Informação geral 

Os parâmetros fo grupo M servem para activar ou desactivar as funções de 
monitorização dos valores limite e do tempo de retardamento definidos. 

A cada um dos canais de medição são atribuídos 2 valores limite, ajustáveis 
de forma independente, limite 1 (lim_1) e limite 2 (lim_2), e o valor limite 
Bearcon (lim_b).  O ajuste do respectivo valor limite efectua-se na unidade 
associada ao canal de medição. 

A margem de ajuste vai de 10 % a 100 % do valor de indicação.  Ajustes 
abaixo ou acima deste intervalo levam, após a validação do parâmetro, à 
emissão de uma mensagem de erro. 

A introdução do tempo de retardamento sempre terá efeito com a unidade 
segundos. Se um valor de indicação exceder o valor limite que lhe foi 
atribuído durante mais tempo do que o tempo de retardamento definido, será 
activada a respectiva notificação de ocorrência em forma de comutação de 
relê e registo no log. 

 

Atenção: 

Quando ocorre um erro OK, todos os relês de valor limite permanecem no 
seu estado actual. Após correcção do erro OK e sua confirmação com a 
função „Relê Reset“, voltam a executar a sua função normal. 

 

Fig. 5 - 6:  Grupo de parâmetros M, monitorização de valores limite 
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M 01 Canal A: Monitorização 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

Com este parâmetro liga-se (Y) ou desliga-se (N) a monitorização de todos 
os valores limite relativos aos valores característicos do canal A. 

Validade: Valor limite Limite 1 (lim_1) 
  Valor limite Limite 2 (lim_2) 

 

M 02 Canal B: Monitorização 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

Com este parâmetro liga-se (Y) ou desliga-se (N) a monitorização de todos 
os valores limite relativos aos valores característicos do canal B. 

Validade: Valor limite Limite 1 (lim_1) 
  Valor limite Limite 2 (lim_2) 

 

M 03 Canal A: Monitorização lim_1 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

M 04 Canal B: Monitorização lim_1 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

M 05 Canal A: Monitorização lim_2 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 
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M 06 Canal B: Monitorização lim_2 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

M 07 Canal A: Monitorização lim_b 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

M 08 Canal B: Monitorização lim_b 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

M 09 Canal A: Valor limite lim_1 

Variáveis: 0,020 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,020 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor limite Canal A: lim_1 
  Introduz-se o valor absoluto do   valor a monitorizar. 

 

M 10 Canal B: Valor limite lim_1 

Variáveis: 0,020 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,020 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor limite Canal B: lim_1 
  Introduz-se o valor absoluto do   valor a monitorizar. 
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M 11 Canal A: Valor limite lim_2 

Variáveis: 0,020 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,020 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor limite Canal A: lim_2 
  Introduz-se o valor absoluto do   valor a monitorizar. 

 

M 12 Canal B: Valor limite lim_2 

Variáveis: 0,020 ... 999 

Resolução: Valor numérico   0,020 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 999 

Função: Definição do valor limite Canal B: lim_2 
  Introduz-se o valor absoluto do   valor a monitorizar. 

 

M 13 Canal A: Valor limite lim_b 

Variáveis: 0,100 ... 140 

Dimensão: BCU 

Resolução: Valor numérico   0,100 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 140 

Função: Definição do valor limite Canal A: lim_b 
 

M 14 Canal B: Valor limite lim_b 

Variáveis: 0,100 ... 140 

Dimensão: BCU 

Resolução: Valor numérico   0,100 ...   0,999 
      1,00 ...   9,99 
     10,0 ...  99,9 
    100 ... 140 

Função: Definição do valor limite Canal B: lim_b 
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M 15 Canal A: Retardamento valor limite lim_1 

Variáveis: 1 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
 

M 16 Canal B: Retardamento valor limite lim_1 

Variáveis: 1 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
 

M 17 Canal A: Retardamento valor limite lim_2 

Variáveis: 1 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
 

M 18 Canal B: Retardamento valor limite lim_2 

Variáveis: 1 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
 

M 19 Canal A: Retardamento valor limite lim_b 

Variáveis: 3 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
 

M 20 Canal B: Retardamento valor limite lim_b 

Variáveis: 3 ... 99 

Dimensão: Segundos 

Função: Definição do tempo de retardamento 
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Associação de relês Grupo N 

Informação geral 

Para a emissão de ocorrências existem 3 relês (K1, K2 e K3), com contactos  
livres de potencial, livremente programáveis. 

 

Fig. 5 - 7:  Grupo de parâmetros N, associação de relês 
 

∗ As relações AND também funcionam quando apenas 2 das 6 entradas 
possíveis por parâmetro são comutadas. 

 

Possibilidades de programação: 

1. Que violação de valor limite actua sobre que relê 

2. Comportamento de comutação (auto mantido / não auto mantido) 

3. Tipo de comutação (repouso / tensão de trabalho) 

4. Relações lógicas (AND / OR) 
 

Acerca de 1. 

O utilizador pode configurar as sinalizações dos valores limite como 
mensagens individuais ou mensagens de grupo. Assim é possível, por 
exemplo, sinalizar a violação dos valores limite lim_1 de canal A e B através 
de K1 e a violação dos valores limite lim_2 de canal A e B através de K2. 
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Acerca de 2. 

Ocorrências de violação de valores limite serão, pressupondo a 
correspondente configuração (ver parágrafo acerca do ponto 4.), sinalizados 
sempre durante o tempo da sua existência. Este tempo pode ser prolongado 
com a opção de auto retenção activada até um comando RESET. 

 

Acerca de 3. 

De acordo com a técnica de sinalização de ocorrências implementada pelo 
utilizador, o tipo de comutação poderá ser adaptado ao conceito existente. 

 
Comutação Operação normal Em caso de ocorrência 

Corrente de repouso 
Corrente de trabalho 

Relê excitado 
Relê desexcitado 

Relê desexcitado 
Relê excitado 

 

Acerca de 4. 

Se num relê estiverem ligados vários valores limite, a notificação da 
ocorrência pode acontecer na sequência de uma (operador OR) ou de todas 
(operador AND) as violações de valores limite. 

 

N 01 Canal A: lim_1 actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 = Violações de valores limite actuam sobre relê K3 

 

N 02 Canal B: lim_1 actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 = Violações de valores limite actuam sobre relê K3 

 

N 03 Canal A: lim_2 actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 =  Violações de valores limite actuam sobre relê K3 
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N 04 Canal B: lim_2 actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 = Violações de valores limite actuam sobre relê K3 

 

N 05 Canal A: lim_b actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 = Violações de valores limite actuam sobre relê K3 

 

N 06 Canal B: lim_b actua sobre 

Variáveis: --, K1, K2, K3 

Função: --   = Violações de valores limite sem efeito 
  K1= Violações de valores limite actuam sobre relê K1 
  K2 = Violações de valores limite actuam sobre relê K2 
  K3 = Violações de valores limite actuam sobre relê K3 

 

N 07 Relê K1: Auto retenção 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A posição de comutação definida para depois 
    de uma ocorrência mantém-se até um  
     comando RESET efectivo. 
  N = NÃO A posição de comutação definida somente se 
    mantém ao longo da duração da ocorrência. 

 

N 08 Relê K2: Auto retenção 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A posição de comutação definida para depois 
    de uma ocorrência mantém-se até um  
     comando RESET efectivo. 
  N = NÃO A posição de comutação definida somente se 
    mantém ao longo da duração da ocorrência. 
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N 09 Relê K3: Auto retenção 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A posição de comutação definida para depois 
    de uma ocorrência mantém-se até um 
     comando RESET efectivo. 
  N = NÃO A posição de comutação definida somente se 
    mantém ao longo da duração da ocorrência. 

 

N 10 Relê K1: Circuito de corrente de repouso 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Circuito de corrente de repouso 
    Relê excitou-se em operação normal. 
  N = NÃO Circuito de corrente de trabalho 
    Relê desexcitou-se em operação normal. 

 

N 11 Relê K2: Circuito de corrente de repouso 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Circuito de corrente de repouso 
    Relê excitou-se em operação normal. 
  N = NÃO Circuito de corrente de trabalho 
    Relê desexcitou-se em operação normal. 

 

N 12 Relê K3: Circuito de corrente de repouso 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM Circuito de corrente de repouso 
    Relê excitou-se em operação normal. 
  N = NÃO Circuito de corrente de trabalho 
    Relê desexcitou-se em operação normal. 

 

N 13 Relê K1: Relações de valores limite 

Variáveis: OR, AND 

Função: OR = A violação de um valor limite ligado em K1  
    leva à activação da notificação da 
    ocorrência 
  AND = Só quando todos os valores limite ligados  
     em K1 
    são violados simultaneamente é activada 
    a notificação da ocorrência 
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N 14 Relê K2: Relações de valores limite 

Variáveis: OR, AND 

Função: OR = A violação de um valor limite ligado em K2 
    leva à activação da notificação da 
    ocorrência 
  AND = Só quando todos os valores limite ligados  
     em K2 
    são violados simultaneamente é activada 
    a notificação da ocorrência 

 

N 15 Relê K3: Relações de valores limite 

Variáveis: OR, AND 

Função: OR = A violação de um valor limite ligado em K3 
    leva à activação da notificação da 
    ocorrência 
  AND = Só quando todos os valore limite ligados  
     em K3 
    são violados simultaneamente é activada 
    a notificação da ocorrência 
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Monitorização OK Grupo O 

Informação geral 

A tarefa da monitorização OK é informar sobre danificações eléctricas ou a  
falha dos sensores de medição e seus cabos de ligação. 

A monitorização se estende a um registo „fora das margens“ do sinal de 
medição. As falhas que surgem na sequência de uma quebra de cabo, 
curto-circuito ou falha à terra do cabo de sinal, são identificados, reportados 
e registados no „logbook“. 

 

Aviso: 

No caso dos sensores de velocidade com bobina mergulhadora em geral 
não é possível identificar uma quebra de cabo ou um curto-circuito. Por isso 
é sobreposta ao sinal de medição uma corrente constante que, no caso do 
VIBROCONTROL 1100, leva a uma queda de corrente contínua de aprox. 
1V.  Esta queda de tensão eléctrica é medida como tensão OK. 

Como o relê OK também é operado no circuito de corrente de repouso 
também são emitidas mensagens sobre o estado da rede, LIG/DESLIG. 

 

O 01 Canal A: Monitorização OK 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

O 02 Canal B: Monitorização OK 

Variáveis: Y, N 

Função: Y = SIM A monitorização está activa 
  N = NÃO A monitorização não está activa 

 

O 03 Canal A: Limite inferior OK 

Variáveis: -23 V ... + 23 V 

Função: Os limites OK somente podem ser ajustados para sensores 
  de aceleração. 
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O 04 Canal B: Limite inferior OK 

Variáveis: -23 V ... + 23 V 

Função: Os limites OK somente podem ser ajustados para sensores 
  de aceleração. 

 

O 05 Canal A: Limite superior OK 

Variáveis: -23 V ... + 23 V 

Função: Os limites OK somente podem ser ajustados para sensores 
  de aceleração. 

 

O 06 Canal B: Limite superior OK 

Variáveis: -23 V ... + 23 V 

Função: Os limites OK somente podem ser ajustados para sensores 
  de aceleração. 

 

Aviso acerca da definição dos limites OK 

Se o valor introduzido para o limite superior OK é inferior ao limite inferior 
OK, é emitida uma mensagem de erro OK. 

Os valores de definição típicos para os limites inferior e superior OK 
dependem do tipo de sensor. 

 

Para sensores recomendamos os seguintes ajustes: 

Sensores de velocidade (Série VS - ...) 

Limite superior OK : 2,5 
Limite inferior OK : 0,5 

Sensores de aceleração (Série AS - ...) 

Limite superior OK : - 1 
Limite inferior OK : -20 
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Portas de série Grupo P 
 

P 00 Porta de série 1 + 2: Endereço do aparelho 

Variáveis : 1 ... 205 
Função: : Definição do endereço do aparelho 
  A definição só será efectiva para os portas de série 1 e 2  

 

P 01 Porta de série 1: Velocidade de transmissão 

Variáveis : 1200, 2400, 4800, 9600 
Função: : 1200 = Velocidade de transmissão 1200 Bd 
  2400 = Velocidade de transmissão 2400 Bd 
  4800 = Velocidade de transmissão 4800 Bd 
  9600 = Velocidade de transmissão 9600 Bd 

 

P 02 Porta de série 2: Velocidade de transmissão 

Variáveis : 1200, 2400, 4800, 9600 
Função: : 1200 = Velocidade de transmissão 1200 Bd 
  2400 = Velocidade de transmissão 2400 Bd 
  4800 = Velocidade de transmissão 4800 Bd 
  9600 = Velocidade de transmissão 9600 Bd 
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Parâmetros de manutenção Grupo S 

Informação geral 

As funções de manutenção servem para controlo dos relês de 
monitorização, das saídas analógicas assim como para execução de um 
autodiagnóstico e do circuito de calibragem.  

 
Atenção 
Enquanto os parâmetros de manutenção estão activados, o registo e a 
monitorização dos valores de medição não estão activos. 
Posições de comutação alteradas dos relês de monitorização podem 
levar à desactivação da máquina. 

 

Controlo dos relês de monitorização 

Activação dos comandos: Excitar relê/ desexcitar relê 

Os comandos devem ser introduzidos para os relês K1 ... K3 e  para o relê 
OK em separado. Registos no „logbook“ que deveriam corresponder a 
determinada notificação de ocorrência não são realizados. 

 

Controlo das saídas analógicas 

Para cada uma das saídas analógicas pode ser determinado, em níveis 
predefinidos, um valor teórico de saída.  De acordo com a unidade de saída 
ajustada (tensão ou corrente), podem ser medidos os valores nos terminais 
da saída. 

 

Programa: TEST 

A selecção do programa inicia a verificação do todas as memórias de 
programa e de dados. Durante a execução do programa aparece no painel 
de indicação o nome do programa, „TEST“, assim como o número de 
contagem do teste em curso. O programa não pode ser interrompido. 

Após a conclusão do programa, e estando todas as funções correctas, é 
visualizada a mensagem „TEST ok“. A indicação mantém-se até actuar em 
qualquer uma das teclas. Se o resultado do teste não coincidir com os 
valores teóricos programados, será emitida uma mensagem desta 
ocorrência, e será iniciado, em simultâneo, o relê OK. A seguir o sistema V-
1100 reiniciar-se-á automaticamente. 

O tempo de execução do programa é aprox. 15 segundos. 
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Programa: CALIBRAGEM 

Com este programa de manutenção é verificada a função dos 
amplificadores e dos filtros. Não abrangidos são os amplificadores de 
entrada assim como todos os controladores e amplificadores relativamente 
aos relês e às saídas analógicas. Não é possível interromper a execução do 
programa. 

Todas as funções de medição e desactivação do VC-1100 ficam 
desactivadas durante a execução do programa. As posições dos relês de 
comunicação e das saídas analógicas são congeladas. 

O tempo de execução do programa é aprox. 15 minutos. 
 

S 01 Relê K1: Estado 

Variáveis: K1 on, K1 off 

Função: K1 on  = Relê K1 foi excitado ou permanece excitado 
  K1 off  = Relê K1 foi desexcitado ou permanece desexcitado 

 

S 02 Relê K2: Estado 

Variáveis: K2 on, K2 off 

Função: K2 on  = Relê K2 foi excitado ou permanece excitado 
  K2 off  = Relê K2 foi desexcitado ou permanece desexcitado 

 

S 03 Relê K3: Estado 

Variáveis: K3 on, K3 off 

Função: K3 on  = Relê K3 foi excitado ou permanece excitado 
  K3 off  = Relê K3 foi desexcitado ou permanece desexcitado 

 

S 04 Relê OK: Estado 

Variáveis: OK on, OK off 

Função: OK on  = Relê OK foi excitado 
  OK off  = Relê OK foi desexcitado 
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S 05 Saída analógica 1: Definir tensão 

Variáveis:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Função:  0 V = A tensão de saída é 0 V    
   2 V = A tensão de saída é 2 V    
   5 V = A tensão de saída é 5 V    
   10 V = A tensão de saída é 10 V  

 

S 06 Saída analógica 1: Definir intensidade 

Variáveis:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Função:  0 mA =  A corrente de saída é 0 mA 
   4 mA =  A corrente de saída é 4 mA 
  12 mA =  A corrente de saída é 12 mA 
  20 mA =  A corrente de saída é 20 mA 

 

S 07 Saída analógica 2: Definir tensão 

Variáveis:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Função:  0 V = A tensão de saída é 0 V     
   2 V = A tensão de saída é 2 V     
   5 V = A tensão de saída é 5 V    
   10 V = A tensão de saída é 10 V  

 

S 08 Saída analógica 2: Definir intensidade 

Variáveis:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Função:  0 mA =  A corrente de saída é 0 mA 
   4 mA = A corrente de saída é 4 mA 
  12 mA =  A corrente de saída é 12 mA 
  20 mA =  A corrente de saída é 20 mA 

 

S 09 TESTE 

Função: Com o comando de confirmação é iniciado o programa de 
teste. 

 

S 10 CALIBRAGEM 

Função: Com o comando de confirmação é iniciado o programa de 
calibragem. 
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Definições padrão dos parâmetros 
Instalação : VC 1100 C01 230 V / C02 24 V 

Versão : VC 1100 V 2.02 

Responsável: Data:....……………. 

 
Selecção de canal e dados do sensor – Grupo I 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Sensor a [X] v [ ] 
I04 Unidade mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidade  [_____100.0_____] 
I06 Linearização da resposta em frequência Y [ ] N [X] 
 
Definições de valores característicos – Grupo J 
J01 Canal A:  Vibração Y [X] N [ ] 
J02 Canal B:  Vibração Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Valor de medição a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Valor de medição a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unidade g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidade g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Avaliação do sinal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Avaliação do sinal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final intervalo de medição  [_____20.00 ____] 
J10 Canal B: Valor final intervalo de medição  [_____20.00 ____] 
J11 Canal A: Estado de rolamento BCU Y [X] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de rolamento BCU Y [X] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final do intervalo de medição BCU  [_____2.000 ____] 
J14 Canal B: Valor final do intervalo de medição BCU  [_____2.000 ____] 
J15 Canal A: Formação da média BCU Y [ ] N [X] 
J16 Canal B: Formação da média BCU Y [ ] N [X] 
J17 Canal A: Tempo de cálculo da média BCU   [_______20 _____] 
J18 Canal B: Tempo de cálculo da média BCU   [_______20 _____] 
J18 Canal A: Factor de normalização BCU  [_____1.000_____] 
J20 Canal B: Factor de normalização BCU  [_____1.000_____] 

Definições dos filtros – Grupo K  
K01 Canal A: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [  ] 10Hz ISO [X] * 
Espec. [ ] 
K02 Canal B: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [  ] 10Hz ISO [X] * 
Espec. [ ] 
K03 Canal A: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Espec. [ ] 
K04 Canal B: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Espec. [  ] 

Saídas analógicas – Grupo L 
L01 Saída analógica 1: Variáveis 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Saída analógica 2: Variáveis 0.0,10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Saída analógica 1: Valor de mediçãovib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Saída analógica 2: Valor de mediçãovib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Saída analógica 1: Valor final de intervalo  [_____20.00____] 
L06 Saída analógica 2: Valor final de intervalo  [_____20.00____] 
 

∗ Só com filtro adicional instalado. 
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Monitorização de valores limite – Grupo M 
M01 Canal A: Monitorização Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Monitorização Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Monitorização lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Monitorização lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Monitorização lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Monitorização lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Monitorização lim_b Y [ ] N [X] 
M08 Canal B: Monitorização lim_b Y [ ] N [X] 
M09 Canal A: Valor limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canal B: Valor limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canal A: Valor limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canal B: Valor limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canal A: Valor limite lim_b  [_____4.000 ____] 
M14 Canal B: Valor limite lim_b  [_____5.000 ____] 
M15 Canal A: Retardamento valor limite lim_1  [_______1______] 
M16 Canal B: Retardamento valor limite lim_1  [_______1______] 
M17 Canal A: Retardamento valor limite lim_2  [_______1______] 
M18 Canal B: Retardamento valor limite lim_2  [_______1______] 
M19 Canal A: Retardamento valor limite lim_b  [_______7______] 
M20 Canal B: Retardamento valor limite lim_b  [_______8______] 

Associação de relês – Grupo N 
N01 Canal A: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N06 Canal B: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N06 Relê K1: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N08 Relê K2: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N09 Relê K3: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N10 Relê K1: Circuito de corrente de repousoY [X] N [ ] 
N11 Relê K2: Circuito de corrente de repousoY [X] N [ ] 
N12 Relê K3: Circuito de corrente de repousoY [X] N [ ] 
N13 Relê K1: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 
N14 Relê K2: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 
N15 Relê K3: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 

Monitorização OK -  Grupo O  
O01 Canal A: Monitorização OK Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Monitorização OK Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inferior OK  [____-21.0000___] 
O04 Canal B: Limite inferior OK  [____-21.0000___] 
O05 Canal A: Limite superior OK  [_____-2.0000___] 
O06 Canal B: Limite superior OK  [_____-2.0000___] 

Parâmetros de transmissão das portas de série - Grupo P 
P00 Endereço do aparelho  [______1_______] 
P01 Porta de série 1: Velocidade de transmissão 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Porta de série 2: Velocidade de transmissão 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Definições padrão dos parâmetros 
Instalação : VC 1100 C11 230 V / C12 24 V 

Versão : VC 1100 V 2.02 

Responsável: Data:....……………. 

 
Selecção de canal e dados do sensor – Grupo I 
I01 Canal A Y [X] N [ ] 
I02 Canal B Y [X] N [ ] 
I03 Sensor a [X] v [ ] 
I04 Unidade mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidade  [_____100.0 ____] 
I06 Linearização da resposta em frequência Y [ ] N [X ] 
 
Definições de valores característicos – Grupo J 
J01 Canal A:  Vibração Y [X] N [ ] 
J02 Canal B:  Vibração Y [X] N [ ] 
J03 Canal A: Valor de medição a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canal B: Valor de medição a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canal A: Unidade g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidade g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Avaliação do sinal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Avaliação do sinal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final intervalo de medição  [_____20.00 ____] 
J10 Canal B: Valor final intervalo de medição  [_____20.00 ____] 
J11 Canal A: Estado de rolamento BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de rolamento BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final do intervalo de medição BCU  [______________] 
J14 Canal B: Valor final do intervalo de medição BCU  [______________] 
J15 Canal A: Formação da média BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Formação da média BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Tempo de cálculo da média BCU   [______________] 
J18 Canal B: Tempo de cálculo da média BCU   [______________] 
J19 Canal A: Factor de normalização BCU  [______________] 
J20 Canal B: Factor de normalização BCU  [______________] 

Definições dos filtros – Grupo K  
K01 Canal A: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * 
Espec. [ ] 
K02 Canal B: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * 
Espec. [ ] 
K03 Canal A: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Espec. [ ] 
K04 Canal B: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Espec. [ ] 

Saídas analógicas – Grupo L 
L01 Saída analógica 1: Variáveis 0.0,10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Saída analógica 2: Variáveis 0.0,10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Saída analógica 1: Valor de mediçãovib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Saída analógica 2: Valor de mediçãovib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Saída analógica 1: Valor final de intervalo  [_____20.00 ____] 
L06 Saída analógica 2: Valor final de intervalo  [_____20.00 ____] 
 

∗ Só com filtro adicional instalado. 
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Monitorização de valores limite – Grupo M 
M01 Canal A: Monitorização Y [X] N [ ] 
M02 Canal B: Monitorização Y [X] N [ ] 
M03 Canal A: Monitorização lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canal B: Monitorização lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canal A: Monitorização lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canal B: Monitorização lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canal A: Monitorização lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Monitorização lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Valor limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canal B: Valor limite lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canal A: Valor limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canal B: Valor limite lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canal A: Valor limite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valor limite lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Retardamento valor limite lim_1  [______1_______] 
M16 Canal B: Retardamento valor limite lim_1  [______1_______] 
M17 Canal A: Retardamento valor limite lim_2  [_______1______] 
M18 Canal B: Retardamento valor limite lim_2  [______1_______] 
M19 Canal A: Retardamento valor limite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Retardamento valor limite lim_b  [______________] 

Associação de relês – Grupo N 
N01 Canal A: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relê K1: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N08 Relê K2: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N09 Relê K3: Auto retenção Y [X] N [ ] 
N10 Relê K1: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [X] 
N11 Relê K2: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [X] 
N12 Relê K3: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [X] 
N13 Relê K1: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 
N14 Relê K2: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 
N15 Relê K3: Relação de valores limite AND [ ] OR [X] 

Monitorização OK -  Grupo O  
O01 Canal A: Monitorização OK Y [X] N [ ] 
O02 Canal B: Monitorização OK Y [X] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inferior OK  [___-22.0000____] 
O04 Canal B: Limite inferior OK  [___-22.0000____] 
O05 Canal A: Limite superior OK  [____-2.0000____] 
O06 Canal B: Limite superior OK  [____-2.0000____] 

Parâmetros de transmissão das portas de série - Grupo P 
P00 Endereço do aparelho  [_______1______] 
P01 Porta de série 1: Velocidade de transmissão 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Porta de série 2: Velocidade de transmissão 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Definições dos parâmetros 
Instalação :________________________________________________________________________ 

Versão :___VC 1100/C ___V _______________________________________________________ 

Responsável: _____________________________________________________Data:_____________ 

 
Selecção de canal e dados do sensor – Grupo I 
I01 Canal A Y [ ] N [ ] 
I02 Canal B Y [ ] N [ ] 
I03 Sensor a [ ] v [ ] 
I04 Unidade mV/g [ ] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilidade  [______________] 
I06 Linearização da resposta em frequência Y [ ] N [ ] 
 
Definições de valores característicos – Grupo J 
J01 Canal A:  Vibração Y [ ] N [ ] 
J02 Canal B:  Vibração Y [ ] N [ ] 
J03 Canal A: Valor de medição a [ ] v [ ] s [ ] 
J04 Canal B: Valor de medição a [ ] v [ ] s [ ] 
J05 Canal A: Unidade g [ ] m/s2 [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canal B: Unidade g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canal A: Avaliação do sinal rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canal B: Avaliação do sinal rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canal A: Valor final intervalo de medição  [______________] 
J10 Canal B: Valor final intervalo de medição  [______________] 
J18 Canal A: Estado de rolamento BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canal B: Estado de rolamento BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canal A: Valor final do intervalo de medição BCU  [______________] 
J14 Canal B: Valor final do intervalo de medição BCU  [______________] 
J15 Canal A: Formação da média BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canal B: Formação da média BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canal A: Tempo de cálculo da média BCU   [______________] 
J18 Canal B: Tempo de cálculo da média BCU   [______________] 
J19 Canal A: Factor de normalização BCU  [______________] 
J20 Canal B: Factor de normalização BCU  [______________] 

Definições dos filtros – Grupo K  
K01 Canal A: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * 
Espec. [ ] 
K02 Canal B: Frequência de transição inferior1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * 
Espec. [ ] 
K03 Canal A: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Espec. [ ] 
K04 Canal B: Frequência de transição superior 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Espec. [ ] 

Saídas analógicas – Grupo L 
L01 Saída analógica 1: Variáveis 0.0,10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Saída analógica 2: Variáveis 0.0,10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Saída analógica 1: Valor de mediçãovib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Saída analógica 2: Valor de mediçãovib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L05 Saída analógica 1: Valor final de intervalo  [______________] 
L06 Saída analógica 2: Valor final de intervalo  [______________] 
 

∗ Só com filtro adicional instalado. 
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Monitorização de valores limite – Grupo M 
M01 Canal A: Monitorização Y [ ] N [ ] 
M02 Canal B: Monitorização Y [ ] N [ ] 
M03 Canal A: Monitorização lim_1 Y [ ] N [ ] 
M04 Canal B: Monitorização lim_1 Y [ ] N [ ] 
M05 Canal A: Monitorização lim_2 Y [ ] N [ ] 
M06 Canal B: Monitorização lim_2 Y [ ] N [ ] 
M07 Canal A: Monitorização lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canal B: Monitorização lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canal A: Valor limite lim_1  [______________] 
M10 Canal B: Valor limite lim_1  [______________] 
M11 Canal A: Valor limite lim_2  [______________] 
M12 Canal B: Valor limite lim_2  [______________] 
M13 Canal A: Valor limite lim_b  [______________] 
M14 Canal B: Valor limite lim_b  [______________] 
M15 Canal A: Retardamento valor limite lim_1  [______________] 
M16 Canal B: Retardamento valor limite lim_1  [______________] 
M17 Canal A: Retardamento valor limite lim_2  [______________] 
M18 Canal B: Retardamento valor limite lim_2  [______________] 
M19 Canal A: Retardamento valor limite lim_b  [______________] 
M20 Canal B: Retardamento valor limite lim_b  [______________] 

Associação de relês – Grupo N 
N01 Canal A: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canal B: lim_1 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canal A: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N04 Canal B: lim_2 actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N05 Canal A: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canal B: lim_b actua sobre -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Relê K1: Auto retenção Y [ ] N [ ] 
N08 Relê K2: Auto retenção Y [ ] N [ ] 
N09 Relê K3: Auto retenção Y [ ] N [ ] 
N10 Relê K1: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [ ] 
N11 Relê K2: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [ ] 
N12 Relê K3: Circuito de corrente de repousoY [ ] N [ ] 
N13 Relê K1: Relação de valores limite AND [ ] OR [ ] 
N14 Relê K2: Relação de valores limite AND [ ] OR [ ] 
N15 Relê K3: Relação de valores limite AND [ ] OR [ ] 

Monitorização OK -  Grupo O  
O01 Canal A: Monitorização OK Y [ ] N [ ] 
O02 Canal B: Monitorização OK Y [ ] N [ ] 
O03 Canal A: Limite inferior OK  [______________] 
O04 Canal B: Limite inferior OK  [______________] 
O05 Canal A: Limite superior OK  [______________] 
O06 Canal B: Limite superior OK  [______________] 

Parâmetros de transmissão das portas de série - Grupo P 
P00 Endereço do aparelho  [______________] 
P01 Porta de série 1: Velocidade de transmissão 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Porta de série 2: Velocidade de transmissão 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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6 Montagem, colocação em serviço e manutenção 

Montagem 
VC -1100 Fixação pelo painel traseiro 
 Posição de montagem livre 
Sensor: Ver documentação do sensor 

Cabos e ligação Ver diagrama de cablagem 

Terra Ver recomendação 

 

Pormenores e dados técnicos das entradas e saídas constam dos capítulos 
Dados técnicos e Ligações. 

Entradas de cabo não usadas devem ser fechadas com tampos cegos. 

 

Colocação em serviço 
 

PRESTE ATENÇÃO AOS AVISOS DE SEGURANÇA! 

Os avisos de segurança são anexos, em separado, à documentação em 
forma de um caderno redigido em várias línguas.  

 

 
Controlo das ligações 
 Tensão de alimentação 
 Tensões auxiliares 
Ligar a rede 
Introdução de parâmetros Conforme especificação relativa à  
 instalação 
Execução ligação sensor Ficha de bloco de terminais canal A 
 (e canal B) 
 Com os sensores ligados e a fonte 
 de alimentação ligada, a notificação de 
 ocorrência OK não deve voltar a  
 Aparecer. 

Est. ligações de encaixe para Saídas de relê 
 Saídas analógicas 
 Portas de série 

  

Nota: 

A instalação do VIBROCONTROL 1100 não deve ser realizada numa 
área com vibrações permanentes. Se possível, deverá ser instalado 
numa área isolada de vibrações 

.

 

 



VC 1100 Montagem, colocação em serviço e manutenção 
  

    
6-2 →VC1100PT/montage C01 / C02 - C11 / C12 / C102844.013 / Version 10 / 03.02.2017 

 

Ensaios 
A activação das funções de manutenção está descrita no capítulo 
Comando, e os respectivos parâmetros no capítulo Lista de parâmetros.  
Funções de relê Parâmetros de manutenção S01...S04 
Saídas analógicas Parâmetros de manutenção S05...S08 

Através destes testes é possível comutar os relês individualmente e 
configurar as saídas analógicas para os valores definidos. 
Programa “Calibragem” Parâmetro de manutenção S10 

 

Conselho 
Se os trabalhos de colocação em serviço foram efectuados com a máquina 
“parada”, é aconselhável voltar a executar o programa "Calibragem" 
novamente em condições de operação. 

O programa não altera nenhum dos ajustes efectuados. 
 
 
 
 
 

Manutenção 
Nota: 

Os trabalhos de manutenção e de conservação apenas devem ser 
realizados por técnicos qualificados.  

♦ Calibração 

♦ Conservação 

♦ Verificação da aplicação específica do cliente relativamente à   
resolução OK, de sobrecarregamento, de valor de medição e de 
valor limite 

♦ verificação das saídas do buffer, do relé e de DC-OUT 

♦ verificação da alimentação de tensão garantia da configuração 
específica do cliente  

♦ O aparelho pode ser limpo no exterior com um pano ligeiramente 
húmido    

  
 

Não introduzir humidade, como água ou outros líquidos no aparelho! 
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