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Tipuri de aparate – Vedere de ansamblu 
 
 

Tip de aparate Tensiune de alimentare Măsurare BEARCON 

VC 1100 C01 230 V AC 
115 V AC DA 

VC 1100 C02 24 V DC DA 

VC 1100 C11 230 V AC 
115 V AC NU 

VC 1100 C12 24 V DC NU 

 
 

Tipurile de aparate listate în tabelul de mai sus C01, C02, C11, C12 sunt descrise într-o 
documentaţie comună VIBROCONTROL 1100. 

Descrierea este aceeaşi pentru toate aparatele, până la măsurarea BEARCON, care nu se 
aplică la aparatele tip C11 şi C12. 

 

 

Atenţie 
Trebuie avute în vedere indicaţiile de siguranţă anexate pentru 
instalare, punere în funcţiune şi eliminare la deşeuri! 
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1 Imagine de ansamblu 
Aparatul VIBROCONTROL 1100 este un aparat bicanal pentru sesizarea 
datelor măsurate şi monitorizare, comandat de un microprocesor. Ca senzor 
pentru valorile măsurate se utilizează senzori pentru viteza, resp. acceleraţia 
vibraţiilor. 

 

ATENŢIE 
Dacă aparatul VIBROCONTROL 1100 a fost echipat pentru versiunea 
CCS, pot să fie conectaţi numai accelerometre.  
 

Modulele care ţin de VIBROCONTROL 1100, precum circuitul de alimentare, 
etajele de intrare şi ieşire, afişajul şi tastatura pentru operare, etc., sunt 
montate într-o carcasă sub formă de unitate compactă. 

 

Figura 1-1: Vedere VIBROCONTROL 1100 cu carcasa deschisă 

 
Echiparea standard cuprinde trei relee cu contacte de comutaţie fără 
potenţial pentru semnalizarea evenimentelor, şi care pot fi alocate la alegere 
pentru valorile limită setate, precum şi două ieşiri analogice. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru ambele cele două interfeţe seriale pentru transferul de 
date între VIBROCONTROL 1100 şi un calculator. 

Toate lucrările de setare şi configurare se realizează direct la aparat, prin 
introducerea sau selectarea valorilor parametrilor. 

Conexiunile pentru alimentarea cu tensiune, senzori, ieşirile analogice, 
contactele de ieşire şi interfaţa serială se realizează prin blocuri de borne cu 
fişă. 

Pentru conectarea de aparate de măsură de service, cu rezistenţă ohmică 
mare de intrare, este disponibilă o ieşire tip buffer pentru fiecare canal, care 
livrează direct semnalul măsurat atenuat cu factorul 10. 
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Posibilităţi de măsurare şi monitorizare 

Valori afişate 
Conform prevederilor naţionale şi internaţionale în vigoare pentru aprecierea 
vibraţiilor maşinilor, utilizatorul poate să selecteze atât valorile afişate 
disponibile şi unităţile de măsură aferente, cât şi caracteristicile valoare 
efectivă, valoarea de vârf sau valoarea dintre vârfuri. 

 
Valoare afişată Simbol Unitate de măsură 
deplasarea vibraţiei s mm mils 
viteza vibraţiei v mm/s ips 
acceleraţia vibraţiilor a g m/s2 

Dacă drept senzori pentru mărimile măsurate se utilizează accelerometre, 
atunci există în plus posibilitatea să fie afişată şi monitorizată şi valoarea 
măsurată pentru starea rulmenţilor BEARCON, unitatea de măsură pentru 
starea rulmenţilor fiind:’ BCU (Bearing Condition Unit) 

 
Starea rulmentului - - - BCU 

 
Normarea BCU 
Prin normarea BCU rezultatul măsurat BCU poate să fie multiplicat cu un 
factor. Acest factor se defineşte prin parametrul J19 pentru canalul A, J20 
pentru canalul B, în plaja de la 0,1 până la 10. Cu factorul 1 este afişat 
rezultatul nenormat al măsurării. 

Prin normarea BCU există posibilitatea ca rezultatul măsurării să fie setat la 
o valoare iniţială definită, pentru a putea compara între ele mai multe puncte 
măsurate. Normarea BCU este de preferinţă aplicabilă în cazul rulmenţilor 
noi. 

 

Notă: 

La setarea valorii limită BCU se va avea în vedere factorul de normare 
selectat. Dacă de ex. rezultatul măsurării este înjumătăţit pe baza normării, 
atunci şi valoarea limită trebuie să fie înjumătăţită. 

 
 
 



Imagine de ansamblu VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/VC1100RO/vedere de ansamblu C01/C02 - C11/C12/ Versiunea 9/21/02/2017 1-3 
 
 

 

Exemplu de normare BCU 
În cazul măsurărilor BCU rezultatul măsurării depinde de diferiţi factori, ca de 
ex. de locul de montare al senzorului, de tipul conectării (de ex. momentul de 
strângere al senzorului), etc. Acest lucru poate să ducă în cazul unor maşini 
de acelaşi tip, cu stări similare ale rulmenţilor, la diferite rezultate ale 
măsurării. 

Pentru a face posibilă o comparare clară a diverselor puncte de măsurare 
(modificarea stării rulmentului, chiar şi pe o perioadă de măsurare mai 
îndelungată) rezultatele măsurate pot să fie reglate cu ajutorul factorului de 
normare BCU (parametrii J19, J20) pentru mai multe puncte de măsurare la 
aceeaşi valoare iniţială (valoarea dorită la începutul măsurării). 

 
Efectuarea normării 
Mai întâi setaţi pentru fiecare dintre punctele de măsurare respective factorul 
de normare 1. 

Apoi sesizaţi rezultatul măsurării actual.  

Din valoarea BCU iniţială dorită şi rezultatul actual al măsurării al punctului 
de măsurare în cauză se calculează factorul de normare BCU J19, resp. 
J20, după formula: 

 

 

După introducerea parametrilor tuturor factorilor de normare trebuie ca toate 
punctele de măsurare respective să indice valoarea BCU iniţială dorită. 

 

Obţinere valoare medie BCU 
În funcţie se starea operaţională a unei maşini valoarea BCU poate să 
varieze, de ex. datorită efectelor de solicitare care se modifică. 

Chiar şi o bilă de rulment defectă, care-şi schimbă periodic poziţia în aşa fel 
încât locul defect ajunge abia după mai multe rotaţii înapoi în atingere cu 
suprafaţa de rulare a rulmentului, generează valori BCU variabile în timp. 

Variaţiile de acest tip nu permit să se tragă concluzii cu privire la deteriorarea 
unui rulment. 

Pentru ca asemenea „variaţii” (care nu reprezintă starea normală a maşinii) 
să nu ducă la un mesaj de alarmă, valoarea măsurată poate să fie mediată 
cu ajutorul unui filtru cu o constantă de timp configurabilă (timp de mediere 
10 … 3600 sec.). 

Cu cât timpul de mediere selectat este mai mare 

− cu atât mai stabilă este valoarea măsurată (deosebit de important pentru 
consideraţiile cu privire la tendinţă) 

− Cu atât este mai rigid răspunsul monitorizării valorilor limită. 

Obţinerea valorii medii se poate activa şi dezactiva separat pentru canalul A 
şi canalul B (parametrul J15 … J18). 

m a s u ra n iia c tu a l
d o r itain it ia lav a lo a re a

1 9J =  
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Limitele domeniului de măsurare 
Domeniile de măsurare pot să fie adaptate după caz şi în limite largi la 
maşina existentă, resp. la instalaţia de monitorizat. În tabelele următoare 
sunt redate limitele domeniilor de măsurare (min, max) în funcţie de 
caractristică = valoarea efectivă (rms), precum şi senzorii pentru acceleraţia 
şi viteza vibraţiei. 

Senzor:  senzori pentru acceleraţia vibraţiei 
caracteristică : (valoare efectivă) rms 

 
Valoare afişată şi 
monitorizată 

Domeniu de măsurare Unitate de 
măsură 

 Min Max  
acceleraţia vibraţiilor 0 ... 4,00 

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

m/s2 

g 
viteza vibraţiei 0 ... 5,00 

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

mm/s 
ips 

 
Senzor:  senzori pentru viteza vibraţiei 
caracteristică : valoarea efectivă (rms) 

 
Valoare afişată şi 
monitorizată 

Domeniu de măsurare Unitate de 
măsură 

 Min Max  
viteza vibraţiei 0 ...  5,00 

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

mm/s 
ips 

deplasarea vibraţiei 0 ... 50,0 
0 ...  2,00 

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

µm 
mils 

 
La selectarea caracteristicii valoare la vârf valorile se multiplică cu 1,41, resp. 
la selectarea caracteristicii valoare vârf-vârf valorile se multiplică cu 2,82. 
Limita de configurare pentru valoarea maximă este 999. 

Limitele domeniilor de măsurare pentru valorile BEARCONsunt 
independente de caracteristica selectată. 

 
Valoare afişată şi 
monitorizată 

Domeniu de măsurare Unitate de 
măsură 

 Min Max  
BEARCON 0 ... 1,00 0 ... 140 BCU 
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Valori afişate şi lăţimea de bandă 
Obţinerea datelor măsurate se realizează fie prin intermediul senzorilor 
pentru acceleraţia vibraţiei, fie pentru viteza vibraţiei. Alegerea senzorului în 
cazurile individuale depinde de valoarea de afişare şi monitorizare solicitată. 

 
Valoare afişată şi  Senzor Lăţimea de bandă a 
monitorizată v a obţinerii 

caracteristicii 
deplasarea vibraţiei x  10 Hz ... 1000 Hz 
viteza vibraţiei x x  1 Hz ... 1000 Hz 
 x x  3 Hz ... 1000 Hz 
 x x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ...   10 kHz 
acceleraţia vibraţiilor  x  3 Hz ... 1000 Hz 
  x 10 Hz ... 1000 Hz 
  x  3 Hz ...   10 kHz 
   10 Hz ...   10 kHz 
Starea rulmentului  x 15 Hz ...   50 kHz 

Senzor: v = senzor pentru viteza vibraţiei 
  a = senzor pentru acceleraţia vibraţiei 

 

Detecţia semnalului 
Tensiunea la ieşire de la senzori este proporţională cu variaţia în timp a 
mărimii fizice măsurate (acceleraţia, resp. viteza vibraţiilor). 

În VIBROCONTROL 1100 se realizează următorii paşi de evaluare: 
 

Senzori pentru acceleraţia vibraţiei 
Calcularea valorii efective din semnalul integrat al acceleraţiei vibraţiei = 
viteza vibraţiei 

 

Senzori pentru viteza vibraţiei 
Calcularea valorii efective din semnalul integrat al vitezei vibraţiei = 
deplasarea vibraţiei 

Activarea integrării se realizează automat prin selectarea caracteristicii 
solictate. 
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Liniarizare 
Caracteristica senzorilor de viteza a vibrației (velocimetre) nu este liniară în 
partea inferioara a domeniului de frecvență  și anume in domeniul  
frecvențelor de aproximativ 10 Hz. Prin intermediul filtrului hardware-ul din 
VC-1100 se efectueaza  o corecție pentru a permite funcționarea senzorilor 
de viteză vibrații în gama de frecvențe de 1 ... 1000 Hz 

VIBROCONTROL 1100 este în mod implicit echipat cu liniarizare a 
răspunsului  în frecvență pentru senzorii de viteză cu o frecvență naturală de 
fo = 8 Hz. Pentru senzorii de viteză cu o frecvență naturală de fo = 15 Hz, 
aparatul VC-1100 trebuie să fie reconstruit pe partea de hardware. Acest 
lucru este indicat printr-o etichetă adezivă în interiorul unității. În cazul în care 
modificările de hardware nu sunt efectuate,  aceasta poate duce la erori de 
măsurare. 

Designul special trebuie să fie specificat separat în comanda. Conversia 
genereaza costuri suplimentare pentru beneficiar.   

Circuitul de liniarizare poate fi activat sau dezactivat prin intermediul 
parametrului de intrare (IO6). 

 

Timpi de măsură şi de stabilizare 

Generalităţi 
La alimentarea sau la oprirea alimentării cu semnale sau cu tensiune în 
modulele precum filtre, amplificatoare, etc, apar frecvent comportamente 
care nu permit concluzii cu privire la semnalele de intrare existente. 

Funcţionarea până la momentul când toate modulele ajung la regimul de 
lucru normal se numeşte „stabilizare”. Durata stabilizării depinde de circuit şi 
de dimensionarea modulelor. 

 
VIBROCONTROL 1100 
Funcţionare monocanal (măsurare vibraţii şi BEARCON) 

În funcţionarea monocanal nu există nici o fază de stabilizare, pentru că 
semnalul măsurat există permanent în întregul circuit de măsură. 

Timpi de actualizare: Afişare valori măsurate la fiecare 0,5  s 
 Monitorizarea valorilor limită la fiecare 0,25 s 

Funcţionare biocanal (măsurare vibraţii) 

Semnalele măsurate de la canalele A şi B sunt comutate alternativ la intrarea 
amplificatorului (procedeu multiplex). La fiecare comutare are loc câte o 
etapă de stabilizare. 

Timpul total pentru un ciclu de măsurare este compus din timpul de 
stabilizare şi cel de măsurare. 

Timpul de măsurare este întotdeauna 3 secunde. 

Numai în timpul timpului de măsurare se actualizează afişarea valorilor 
măsurate la fiecare 0,5 s, şi monitorizarea valorilor limită la fiecare 0,25 s.  În 
afara acestor timpi de măsurare valorile actuale afişate ale celuilalt canal 
sunt „îngheţate”, valoarea măsurată actuală este însă monitorizată cu ritmul 
de 0,25 s. 
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În tabelul următor sunt redaţi timpii de stabilizare şi de măsurare ale 
modulelor posibile. De utilizarea VIBROCONTROL 1100 depinde tipul de 
module care se utilizează în cazurile individuale. 

Nu este obligatorie utilizarea de modulelor identice pentru ambele canale de 
măsurare şi monitorizare. 

 
Modul conectat Timp de 

stabilizare 
Durată ciclu 
măsurare 

Frecvenţă limită filtru:  1 Hz 1,75 s 4,75 s 
Frecvenţă limită filtru:  3 Hz 1,00 s 4,00 s 
Filtru ISO frecvenţă lim.: 10 Hz 1,25 s 4,25 s 
Filtru special 1,75 s 4,25 s 
Integrator 6,00 s 9,00 s 
Liniarizarea curbelor de 
răspuns 

5,75 s 8,75 s 

 

Dacă sunt conectate mai multe grupe, pentru timpul de stabilizare contează 
numai valoarea cea mai mare. 

 
Funcţionare bicanal (Măsurare BEARCON) 

Obţinerea valorii afişate BEARCON se realizează independent de măsurarea 
vibraţiilor. Timpul de stabilizare al filtrului respectiv este de circa 2,75 s, 
timpul de măsurare 1,25 s.  

 
 
 
 



VC 1100 Imagine de ansamblu 
  

         
1-8  ©Brüel & Kjær Vibro/VC1100RO/vedere de ansamblu C01/C02 - C11/C12/ Versiunea 9/21/02/2017 
 

 

Funcţiile de monitorizare 

Generalităţi 
Fiecărui canal de măsurare îi sunt alocate trei valori limită setabile 
independent una de cealaltă, Limes 1 (lim_1) şi Limes 2 (lim_2) şi valoarea 
limită Bearcon (lim_B). Setarea valorii limită respective se realizează în 
unitatea de măsură alocată canalului de măsurare. 

Plaja setabilă se întinde de la 10 % până la 100 % din domeniul de 
măsurare. Setarea la un nivel mai mare sau mai mic duce la un mesaj de 
eroare. 

Datele pentru timpul de întârziere sunt întotdeauna exprimate în secunde. 
Dacă valoarea măsurată depăşeşte limita alocată ei un timp mai îndelungat 
decât cel de întârziere prescris, atunci este activată semnalizarea respectivă, 
şi evenimentul este înregistrat în jurnal. 

Dacă în intervalul de întârziere prescris valoarea măsurată este mai mică 
decât limita alocată, atunci acest lucru este sesizat numai în intervalul de 
măsurare al canalului respectiv, şi duce la resetarea timpului de întâriere. 

 

Jurnalul 
Toate evenimentele intervenite sunt înregistrate în formă prescurtată în 
jurnal. Acest lucru este valabil şi pentru comenzile date pentru resetare. 
Numărul înregistrărilor în jurnal este limitat la 99. 

Dacă numărul înregistrărilor depăşeşte capacitatea jurnalului, atunci 
înregistrarea cu cel mai mic număr este ştearsă, şi celelalte înregistrări 
rămase sunt decalate corespunzător cu un loc (-1), şi pe locul devenit liber şi 
având cel mai mare număr de ordine se înregistrează noul eveniment. 

Conţinutul jurnalului este apelat şi afişat în modul pentru funcţia afişare. 
Drept cod în faţa fiecărei înregistrări este afişată litera „H”, precum şi un 
număr de ordine. 

 

Exemplu : 

H03 K1 Lim1 A 

Semnificaţie: 
H03  Cod şi număr de ordine 
K1  releu de semnalizare   (acţiune) 
Lim1 A Valoare limită depăşită   (Cauză) 

Înregistrările în jurnal pot să fie şterse în modul afişare activat. 
 

Utilizarea contactelor 
Pentru redarea evenimentelor intervenite sunt disponibile contacte de 
comutaţie fără potenţial. Ele fac parte din releele cu referinţele K1, K2 şi K3. 
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Posibilităţi de programare: 
1. Ce depăşire de valoare limită are efect şi asupra cărui releu? 

2. Comportament la comutare (autoblocare / fără autoblocare) 

3. Tip de comutare (curent de repaus / curent de lucru) 

4. Legături (ŞI / SAU) 
 

Referitor la punctul 1 
Utilizatorul are posibilitatea să configureze la alegere semnalizări pentru 
valori limită sub formă de mesaje individuale sau de grup. Astfel pot fi de 
exemplu semnalizate depăşiri de valori limită lim_1 pentru canalul A şi B prin 
intermediul K1, depăşiri de valori limită lim_2 pentru canalul A şi B prin 
intermediul K2. 

 

Referitor la punctul 2 
Comportament la comutare: autoblocare 

Depăşirile de valori limită intervenite sunt semnalizate după apariţie sub 
formă de mesaje despre evenimente. Noua stare de comutaţie a releului în 
cauză se menţine până la o comandă de resetare. 

 

Comportament la comutare: Fără autoblocare 

Depăşirile de valori limită intervenite sunt semnalizate după apariţie sub 
formă de mesaje despre evenimente. Semnalul releului este valid numai pe 
perioada cât este depăşită valoarea limită. 

 

Referitor la punctul 3 
În conformitate cu tehnologia de semnalizare aplicată de utilizator tipul de 
comutare poate să fie adaptat în funcţie de conceptul existent. 

 
Comutare Regim normal de lucru Eveniment 
Curent de repaus 
Curent de lucru 

Releu activ 
Releu inactiv 

Releu inactiv 
Releu activ 

 

Referitor la punctul 4 
Legătură logică AND (ŞI) 

La un releu sunt legate mai multe monitorizări pentru depăşirea de valori 
limită. Numai dacă toate valorile limită respective sunt depăşite apare 
semnalizarea evenimentului. 

Legătură logică OR (SAU) 

La un releu sunt legate una mai multe monitorizări pentru depăşirea de valori 
limită. Semnalizarea evenimentului are loc dacă cel puţin una dintre valorile 
limită respective este depăşită. 
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Notă: 

Dacă un canal de măsurare sau o funcţie de monitorizare care face parte 
dintr-o legătură logică AND este comutat pe „N” (adică nu este activ), sunt 
suprimate toate semnalizările de eveniment referitoare la canalul de 
măsurare şi la funcţiile de monitorizare. 

 

Monitorizare OK 
Rolul monitorizării OK este să semnalizeze disfuncţionalităţile, resp. 
pierderile de date din program şi memoriile de date, defectele electrice sau 
defectarea senzorilor şi a conductoarelor lor de legătură. 

Monitorizarea se realizează prin sesizarea 
semnalului măsurat „în afara domeniului”. Problemele, precum cele care 
intervin prin ruperea cablurilor, scurt-circuite sau conectarea la pământ a 
conductoarelor de semnal, sunt recunoscute, semnalizate şi înregistrate în 
jurnal. 

 

Cum releul OK este operat cu comutaţie de curent de repaus, sunt efectuate 
şi semnalizările despre regimul de funcţionare al reţelei ÎNCHIS/DESCHIS. 
 

 
Şi mesajele de eroare de sistem precum: 

- nu există date de calibrare în EEPROM 

- nu există date de configurare în EEPROM 

duc la o eroare OK, care poate să fie adusă la zero cu releul RESET. 
 

Important: 
Dacă intervine o eroare OK, menţineţi toate releele pentru valorile limită în 
starea lor actuală. După îndepărtarea erorii OK şi validarea acesteia cu 
funcţia "Relais Reset" ele îşi reiau funcţionarea normală. 

Dacă există un mesaj de eroare de sistem, de ex. 

- datele de calibrare nu pot fi citite (ER -31) 

- nu există date valide pentru configuraţie în EEPROM (ER -37) 

atunci există o eroare de hardware 
 

Această eroare poate să fie remediată numai la un service Brüel & Kjær 
Vibro sau autorizat de acesta. 
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Intrări şi ieşiri 

Intrări 

Conexiunile senzorilor sunt în aşa fel concepuţi încât să poată să fie 
conectate atât accelerometre,cât şi senzori pentru viteza vibraţiilor. 

la utilizarea bicanal trebuie avut mereu în vedere ca senzorii să fie de acelaşi 
tip şi să aibă aceeaşi sensibilitate. 

Accelerometrele sunt alimentate intern cu tensiune de la  
VIBROCONTROL 1100. 

 
Ieşiri 

a) Semnalizări 
Semnalizarea evenimentelor intervenite se face prin contacte de comutaţie 
fără potenţial. 

 

b) Ieşiri analogice 
Două ieşiri analogice independente, cărora li se alocă prin parametri funcţia 
de redare a valorii măsurate, permit conectarea de aparate analogice de 
afişare şi înregistrare. Tipul şi domeniul semnalului analogic este selectabil la 
alegere. 

 
Interfeţe seriale 

Aparatul de monitorizare VIBROCONTROL 1100 este conceput pentru 
conectare la un calculator (Host). Pot să fie conectate până la 205 aparate la 
un calculator. Adresele specifice aparatelor sunt definite prin parametri. 

Datele apelate de la calculator pot de ex. să fie afişate de ex. pe un monitor 
(vizualizarea procesului). Programe suplimentare permit controlul, 
introducerea şi modificarea valorilor actuale ale parametrilor, resp. stocarea 
lor pe dischete. 
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Definiţii 
În limbajul curent se utilizează deseori denumiri diferite pentru aceeaşi 
noţiune. Tabelul de mai jos redă noţiunile şi denumirile utilizate. 

 

Denumire: Valoare vârf 
Noţiune Descrierea înălţimii maxime a unei vibraţii   
  raportată la linia de zero 
Simbol p 
Alte denumiri 
  amplitudine, valoarea peakului, valoare pic 
  valoare maximă 

 

Denumire: Valoarea vârf-vârf  
Noţiune Descrierea înălţimii maxime a unei vibraţii în   
  sens pozitiv şi negativ 
Simbol pp 
Alte denumiri 
  valoarea dintre picuri, amplitudinea dublă, 
  valoarea peak-to-peak, lăţimea vibraţiei 

 

Denumire: Valoare efectivă 
Noţiune Valoarea efectivă ţine seama atât de evoluţia în timp cât 
  şi de conţinutul energetic al unei vibraţii. 
Simbol eff 
 

Alte denumiri 
  rms (Root-Mean-Square) 

 
Valori calculate 
Dacă rezultatul unei măsurări se face prin calcul din relaţiile matematice cu o 
altă mărime, atunci simbolului i se ataşează indicele c  
(= calculated = calculat). 

 

Exemplu : 
Rezultatul măsurării: Valoarea efectivă a vitezei de vibraţie = veff 
Calcul:  Viteza de vibraţie vpc = veff x √2 
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2 Date tehnice 
Operațiune este doar la 2000 m deasupra nivelului mării permis! 

Tensiune de alimentare 

• Tiyp VC-1100-C01 
Tip VC-1100-C11 115 V AC sau 
 230 V AC +15 % / -25 % 
 setabilă prin punţi 
 48 ... 400 Hz 
Consum circa 15 VA 

 

• Tiyp VC-1100-C02 
Tip VC-1100-C12 24 V DC (16 ... 36 V) 
Consum circa 15 W 

 

Siguranţe 

• tensiune de alimentare 
115/230 V AC în circuitul primar  
 2 x siguranţe termice 125 °C 
 în desfăşurarea 
 transformatorului 

• Tensiune de alimentare 24 V DC Rezistenţă NTC  
Alimentare senzor -24 V 2 x 30 mA rezistentă la scurt-
 circuite 

 

CEM   

• EN 61326-1 
 

Securitate   

• EN 61010-1 
 

 

Reg. WEEE No. 69572330 
Categorie produs / domeniu de aplicare: 9 
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Mecanică / Condiţii de mediu 

Carcasă 

• Execuţie fontă de aluminiu AL Si 12 
 
Tip de protecţie IP 65 conform DIN 40 050 
 
Dimensiuni 360 x 160 x 91 (L x B x H) 

 

• Greutate circa 5 kg 
 

• Intrare cablu 3 x M20 x 1,5 şi 
 9 x M16 x 1,5-asamblare 
 filetată 

 

• Lăcuire RAL 7032 (gri) 
 Capac RAL 2011 (oranj) 

 

Figura 2-1: Dimensiunile carcasei 

 
Condiţii de mediu admisibile 

• Temperatură de depozitare -20 ... + 70 °C 
 

• Temperatură de lucru   0 ... + 50 °C 
 

• Umiditate aer max. 95 % fără condensare 
 

340

ca.400
360

6
,5

1
6
0

M20 x 1,5

M16 x 1,5

11
0

VC11GEH D metr (030305)

1
4

 



Date tehnice VC 1100 
  

    
©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100RO/tedaten C01/C02 - C11C12/ Versiunea 10/21.02.2017  2-3 
 

 

Circuitul analogic 
Număr de canale de măsurare 2 

Intrări de măsură 1) 2) prevăzute pentru 

 a) Senzor pentru viteza vibraţiei cu un factor de 
  transmisie de 
  100 mV/mm/s, fo = 8 Hz, Ri = 4 kΩ 

 b) Senzor pentru acceleraţia vibraţiei cu un 
  factor de transmisie de 
  100 mV/g resp. 10,2 mV/m/s2 

Rezistenţa intrării circa 100 kΩ 

 
Precizia măsurării 

• Caracteristica vibraţiei ± 0,5 % din valoarea de capăt de scară plus: 
 ± 4,0 % din valoarea măsurată (   1 Hz ...     3 Hz) 
 ± 2,0 % din valoarea măsurată (   3 Hz ...    10 Hz) 
 ± 1,0 % din valoarea măsurată (  10 Hz ...   100 Hz) 
 ± 2,0 % din valoarea măsurată (1000 Hz ... 10000 Hz) 

 

• Valoare BEARCON ± 6 % din valoarea măsurată plus 
 ± 3,5 % din valoarea de capăt de scară 

 
Plaje de frecvenţe de lucru 3)  

Valorile de 10 Hz- şi de 1000 Hz aparţin de filtrele de ordinul 3, 
corespunzând normelor DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 precum şi DIN 45 666. 
Toate celelalte setări duc la activarea filtrelor Butterworth de ordinul 2. 
Atenuarea la aceste filtre este -1 dB la frecvenţa limită dată. 

 

• în cazul măsurării vibraţiei: 10...1000 Hz (Senzor v) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) La ambele canale de măsurare pot să fie conectaţi numai senzori de acelaşi tip. 
2) Adaptarea diferiţilor senzorilor la intrarea de măsurare se realizează prin comandă software prin 
 dialog, adică cu ajutorul tastaturii şi a afişajului înglobate. 
3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 

 
 



VC 1100 Date tehnice 
  

    
2-4  ©Brüel & Kjær Vibro/ VC1100RO/tedaten C01/C02 - C11C12/ Versiunea 10/21.02.2017  

 

 

• în cazul măsurării vitezei vibraţiilor: 
   1 ...  1000 Hz (senzor v/a) 
 sau  3 ...  1000 Hz (senzor v/a) 
 sau 10 ...  1000 Hz (senzor v/a) 
 sau 10 ... 10000 Hz (senzor a) 

 

• în cazul măsurării acceleraţiei vibraţiei: 
   3 ...  1000 Hz (senzor a) 
 sau 10 ...  1000 Hz (senzor a) 
 sau  3 ... 10000 Hz (senzor a) 
 sau 10 ... 10000 Hz (senzor a) 

 

• în cazul măsurării BEARCON: 13 kHz ... 64 kHz- 3 dB (senzor a) 
 
dacă se setează alte domenii de frecvenţă de lucru în afara celor definite, nu se poate 
menţine precizia de măsurare indicată. 

 
Mărimi de măsurare 3) 

• valoarea efectivă (rms) (Xeff) pentru deplasarea vibraţiei 
   viteza vibraţiei 
   acceleraţia vibraţiilor 

 

• valoarea vârfului (Xpc) pentru deplasarea vibraţiei 
   viteza vibraţiei 
   acceleraţia vibraţiilor 

 

• valoarea vârf-vârf (Xppc) pentru deplasarea vibraţiei 
   viteza vibraţiei 
   acceleraţia vibraţiilor 

 

• Valoare BEARCON în unităţi BCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 
4) Reglarea se efectuează fără trepte între min. şi max. scării. 
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Domenii de măsură 3) 4) 
Mărimea capătului de scară este în funcţie de senzorul utilizat şi a 
caracteristicii selectate.  
Valorile minime prestabilite nu pot să fie depăşite în jos, iar valorile maxime 
prestabilite nu pot să fie depăşite în sus. 

 
  Caracteristică 

Senzor Unitate 
de 

măsură 

rms pc ppc 

  min max min max min max 
 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 

 

Senzor Unitate 
de 

măsură 

Domeniu de 
măsurare 

  min max 

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

Tipuri de senzori: 
a = senzor pentru acceleraţia vibraţiei (accelerometru) 
v = senzor pentru viteza vibraţiei 

 

Timpi de măsurare 

Funcţionare monocanal 

• Măsurare deplasare vibraţie    3,0  s 
Măsurare BEARCON    1,25 s 

 

• Actualizare 
Afişare aprox. la fiecare 0,5  s 
Valori monitorizare aprox. la fiecare 0,25 s 

 
 

3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 
4) Reglarea se efectuează fără trepte între min. şi max. scării. 
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Funcţionare bicanal 

• Măsurare vibraţie 
Timp de măsurare (pe fiecare canal):    3,0  s 
Timp de stabilizare: 
Filtre cu o frecvenţă limită inferioară de 1 Hz    1,75 s 
Filtre cu o frecvenţă limită inferioară de 3 Hz    1,0  s 
Filtre ISO cu o frecvenţă limită inferioară de 10 Hz    1,25 s 
Filtre speciale    1,75 s 
Integrator    6,0  s 
Liniarizator cu bobină mobilă    5,75 s 

 

• Măsurare BEARCON: 
Timp de măsurare (pe fiecare canal) :    1,25 s 
Timp de stabilizare    2,75 s 

 

Ieşiri analogice 

• 2 ieşiri pentru mărimile măsurate 3)  Rezoluţie: 256 de trepte 
(ambele ieşiri pot să fie setate separat) 
Actualizare  aproximativ la fiecare 0,5 s 

 
   0...10 V DC Rlast  ≥ 500 Ω 
   (rezistent la scurtcircuit) 
 sau 0...20 mA  sarcină ≤ 500 Ω 
 sau  4...20 mA  sarcină ≤ 500 Ω 

Erori: Ieşire U 
   ± 1 % din val. măsurată 
   ± 0,1mV 
 Ieşire I 
   ± 2 % din val. măsurată 
   ± 0,2 µA 

 

• 2 Ieşiri pentru semnalul măsurat ieşire pentru ambele semnale măsurate 
(buffer A, B) de la senzorii canalelor A şi B cu fazele
 corecte, atenuate cu Factorul 0,1 
 Rezistenţă internă dinamică 
 a ieşirii   : ≈ 0 Ω 
 Curent maxim de ieşire : 4 mA
 Rezistenţa sarcinii  : > 10 kΩ 
 Lungimea cablului la  
 capacitatea cablului 70 pF/m 
 (fir pe fir)   : ≤ 16 m 

 
 
 
 
 
 

3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 
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Circuitul digital 

Capacităţi de stocare 

RAM   8 kByte 
EPROM 64 kByte 
EEPROM  2 kByte 

 

Setarea parametrilor  comandată prin dialog comandat prin software cu 

• Tastatura (5 taste) 

• Afişajul LCD (16 caractere, alfanumerice) 

Salvarea parametrilor stocaţi în EEPROM şi prin urmare protejate contra 
penelor de curent 

Valori limită 3) 

• Număr total  6 (3 pentru fiecare canal de măsurare) 

• Tip (funcţie de canalul  
de măsurare) 1 valoare limită 1   (lim_1) 
 1 valoare limită 2   (lim_2) 
 1 valoare limită BEARCON (lim_b) 

Ieşirile releelor 

• Automonitorizare 1 releu OK pentru monitorizarea stării lanţului 
 de măsurare şi a tensiunii de alimentare 

• Monitorizarea valorilor limită 3 relee K1 – K3 pentru monitorizarea valorilor
 limită autoreglate 3) 

• Plajă de reglare 10 ... 100 % din domeniul de măsurare setat 
 după caz 

• Tip de contact 1 comutator 

• Încărcare contact 250 V AC, 5 A (la sarcină ohmică, cos ϕ = 1) 
 250 V AC, 2 A (la sarcină inductivă, 
 cos ϕ = 0,4 ... 0,7) 
 24 V DC / 0,4 A 
 48 V DC / 0,2 A 

 

Dispozitivul pentru stingerea scânteilor se va prevedea cât mai aproape de 
generatorul de scântei. 

ATENŢIE! 

Deoarece la contactele releurilor se pot conecta şi tensiuni externe, pot fi 
prezente tensiuni periculoase la atingere şi după întreruperea tensiunii de 
alimentare a VC-1100. 

 

3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 
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Alocarea valorilor limită releelor 

• Fiecare valoare limită poate să fie alocată numai o singură dată 

• Unui releu pot să i se aloce 1 … 6 valori limită 

• Dacă unui releu îi sunt alocate mai multe valori limită, atunci pentru anclaşarea 
releului se poate selecta una dintre următoarele 2 variante: 

a) Funcţia ŞI (AND) 
Releul anclaşează numai atunci când sunt depăşite toate valorile limită 
alocate 

b) Funcţia SAU (OR) 
Releul anclaşează de îndată de este depăşită una dintre valorile limită 
alocate 

 

• Releul OK comutare pe curent de repaus; 

• Relee pentru valori limită 3) K1 ... K3 Comutare prin curent de lucru 
 sau comutare pe curent de 
 repaus, ambele  cu sau fără 
 autoblocare 

• Întârziere anclaşare 3) pentru fiecare valoare limită 1 ... 
 99 s ± 5 % 

• Funcţia resetare (aducere la zero) 1 intrare pentru RESETare 
 pentru conectarea unui contact 
 de comutare fără potenţial, în 
 scopul resetării tuturor releelor 
 pentru valorile limită K1 ... K3 
 care sunt în stare de 
 autoblocare 

 

• Interfeţe seriale 2 conform RS-232-C (EIA) 
(Data only) 

• Viteză de transfer 3)  1200, 2400, 4800 sau 9600 
Bit/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Selectarea dorită se face prin dialog comandat prin software. 
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3 Conectică 
Fundamente: 

În cazul în care un aparat VC1100 este transformat pentru conectarea 
de senzori CCS, pot să fie ataşaţi numai senzori pentru acceleraţie cu 
alimentare de 4 mA curent continuu cu tehnologie cu 2-fire !  
 

♦ Pentru conectarea aparatului trebuie să se îndepărteze capacul 
carcasei. 

♦ Conexiunile electrice ale VIBROCONTROL 110 vor fi efectuate în 
exclusivitate de către un personal de specialitate. 

♦ Lucrările de conectare se efectuează în stare fără tensiune. 

♦ Deoarece la contactele releurilor se pot conecta şi tensiuni externe, pot 
fi prezente tensiuni periculoase la atingere şi după întreruperea tensiunii 
de alimentare a VC-1100. 

♦ Pasajele cablurilor se realizează prin trei asamblări cu şuruburi metrice  
M20 x 1,5 şi nouă asamblări cu şuruburi M16 x 1,5, câte şase pe fiecare 
parte frontală.  
 
Împreună cu aparatul se livrează într-o pungă de plastic 2 reductoare 
M16 x 1,5/M12 x 1,5. La nevoie se poate face reducţia de la M16 x 1,5 
la M12 x 1,5. 
 
Secţiunea maximă a conductoarelor este de 1,5 mm2  

 

Se vor utiliza numai cabluri cu conductoare flexibile. 
 

♦ Conductoarele din cablu (prevăzute la capăt cu papuci) se conectează 
cu bornele cu şurub, care sunt grupate în blocuri funcţionale. Blocurile 
individuale sunt executate cu fişe şi astfel pot să fie scoase pentru a 
facilita realizarea conectării conductorilor din cablu. 

 

♦ Toate conductoarele de conectat trebuie să fie ecranate, în afară de 
cablul de alimentare cu curent electric şi a conductoarelor către 
contactele releelor, pentru a suprima dispersiile parazite. Pentru 
realizarea legării la pământ a ecranului (SE) este prevăzută pe ambele 
laturi câte o plăcuţă de prindere cu şurub. 

 

♦ Toate conductoarele de semnal trebuie să fie dispuse la o distanţă de 
cel puţin 0,5 m de cablurile de putere. Dacă nu se pot evita încrucişările 
conductoarelor de semnal cu cabluri de putere, atunci acestea trebuie 
să se facă sub un unghi drept. 

 

Conductoarele de semnal se vor proteja prin protecţii flexibile de oţel 
contra deteriorării mecanice şi de influenţele electrice perturbatoare. 
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Conexiunile – imagine de ansamblu: 
Intrări: Borne: Pagina: 
Tensiune de alimentare 19 ... 24 4 
Senzor canal A 37 ... 40 5 
Senzor canal B 41 ... 44 5 
Reset 35 ... 36 6 
 
Ieşiri: Borne: Pagina: 
Contact releu 1 10 ... 12 7-8 
Contact releu 2 13 ... 15 7-8 
Contact releu 3 16 ... 18 7-8 
Contact releu mesaj OK   7 ...  9 7-8 
Ieşire analogică 1 Canal A   3 ...  4  9 
Ieşire analogică 2 Canal B   5 ...  6  9 
Ieşire semnal măsurat buffer A  31 ... 32 10 
Ieşire semnal măsurat buffer A  33 ... 34 10 
 
Comunicaţie: 
2 interfeţe seriale 25 ... 30 11 
conform recomandării EIA RS-232-C 

 
Conexiunile în detaliu: 

Legendă 
Se utilizează următoarele abrevieri: 

 
TE = Punctul neutru al masei electronice (= 0VA) 
SE  = Legarea la pământ a ecranului 
PE  =  Legare de protecţie la pământ 
↓ =  Simbol general pentru conductor de referinţă 
0VA  =  0V pentru partea analogică 
0VD  =  0V pentru partea digitală 
L  = Faza alimentării de la reţea 
N =  Neutrul alimentării de la reţeaua electrică 
 
DC  =  Curent / Tensiune continuu/ă 
AC  = Curent / Tensiune alternativ/ă 
TD  =  Conductor de emisie (conform RS-232-C) 
RD  =  Conductor de recepţie (conform RS-232-C) 
SG  =  Masa pentru semnal (conform RS-232-C) 
BA  =  Ieşire buffer pentru canalul A (ieşire de măsurare) 
BB  =  Ieşire buffer pentru canalul B (ieşire de măsurare) 
 
TE (0VA) şi 0VD pot să fie racordate la un singur punct central. 
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Fig. 3 - 1: Imaginea VIBROCONTROL 1100 deschis 

 
Respectaţi obligatoriu instrucţiunile pentru securitatea 
muncii ! 

 
 

Instrucţiunile pentru securitatea muncii sunt anexate documentaţiei sub 
forma unui document separat redactat în mai multe limbi. 

 

Pentru instalarea aparatului şi mediul de operare, precum şi în cazul utilizării 
împreună cu piese de echipament antiexploziv este responsabil utilizatorul 
respectiv. 

Sunt valabile prevederile VDE în materie. 
 

 

În cazul unei conectări incorecte a tensiunii de alimentare, pot apărea 
tensiuni periculoase pe carcasă. Sau intrările şi ieşirile de măsurare pot fi de-
teriorate de tensiunea de reţea. 

În cazul unei conectări incorecte a releului, pot apărea tensiuni periculoase 
pe carcasă. În plus intrările de măsurare pot fi deteriorate de tensiunea de 
reţea. 

În cazul unei conectări incorecte a intrărilor de măsurare, pot apărea 
tensiuni periculoase pe carcasă sau pot fi transmise către alte puncte de 
măsurare. În plus intrările de măsurare pot fi deteriorate. 
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Intrări 

Tensiunea de alimentare (conectarea la reţea) 

ATENŢIE! 

Alimentarea cu tensiune trebuie efectuată printr-un dispozitiv de separare 
(întrerupător sau întrerupător de putere)! Întrerupătorul folosit pe post de dis-
pozitiv de separare trebuie să îndeplinească cerinţele IEC 60947-1 şi IEC 
60947-3 şi trebuie să fie potrivit pentru această aplicaţie. 

 
Tipul aparatului Alimentare 
VC 1100 C01/C11 230 V AC sau 115 V AC 

VC 1100 C02/C12 24 V DC 

 
Conectare 115 V AC Conectare 230 V AC 

 

Conectare 24 V DC 

Fig. 3 -2: Conectarea la tensiunea de alimentare 

 

Blocul de borne 19 - 24 este codat în aşa fel încât să nu poată să fie introdus 
din greşeală într-un alt loc! 
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Conducta de conectare la reţea trebuie protejată împotriva frecării şi 
răsfrângerii în punctele de intrare în VC-1100. Trebuie asigurată o deten-
sionare adecvată pentru cablul de conectare! 

 

Indicaţie pentru legarea la pământ ! 
Conductorul de protecţie care face parte din cablul de alimentare trebuie să 
fie racordat la borna PE. Ea este punctul central de legare la pământ pentru 
carcasă. 

Punctul central al masei electronice TE este la livrarea aparatului legat prin 
bornele 1 şi 2 cu PE. 

Conectarea aparatelor periferice cu intrare internă legată la pământ pot să 
modifice sensibil condiţiile de legare la pământ. În acest caz poate să fie 
necesar să se îndepărteze legătura dintre PE şi TE (bornele 1 şi 2). 

Vă rugăm să respectaţi recomandările generale pentru legarea la pământ 
din acest manual de utilizare ! 
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Conectarea senzorilor (cu excepţia senzorilor CCS) 
La conectarea senzorilor trebuie să se facă deosebire între două tipuri de 
bază diferite. 

a) senzori pentru viteza vibraţiei 

b) senzori pentru acceleraţia vibraţiei 

Senzorii pentru viteza vibraţiei (Tipurile VS- …) furnizează un semnal 
măsurat fără să aibă nevoie de o tensiune de alimentare suplimentară. 

Cablul de conectare este bifilar. 

Senzorii de tip accelerometru (tipurile AS-...) cu amplificator de măsură 
integrat trebuie să fie alimentate de la aparatul VC-110 cu o tensiune de 
alimentare de 24 V DC (max. 30 mA). 

Cablul de alimentare are 4 conductoare, în cazul în care conectarea se 
realizează printr-o carcasă de protecţie cu borne (AC-221). Dacă senzorul 
este conectat direct, atunci cablul de conectare este trifilar. 

 

 
Fig. 3 - 3:  Conectarea senzorilor pentru viteza, resp. acceleraţia  

 vibraţiei 

 
Notă: 

Pentru a conecta senzorul cu tehnologie cu trei fire la VC-1100, va trebui să 
faceţi legătura într-e clemele 38 și 39 ( pentru canalul A ) sau într-e clemele 
42 și 43 ( pentru canalul B ). 

Lungimea cablurilor de conectare a senzorilor este de 5 m. 

La conectarea unei carcase adecvate de protecţie şi dacă se utilizează cablu 
de semnal ecranat este posibilă transmisia semnalului până la maximum 
200 m. 

Mai multe informaţii puteţi găsi în descrierea respectivului senzor. 
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Intrarea RESET 

La intrarea RESET se va conecta numai un element de comutare fără po-
tenţial (normal deschis). Serveşte  la repunerea pe zero a tuturor releelor 
cărora le sunt alocate funcţii de autoblocare. 

 
 

Fig. 3 - 4: Conectarea unui element de comutaţie la intrarea Reset 
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Conexiune pentru senzori CCS 

Fundamente: 

În cazul în care un aparat VC1100 este transformat pentru conectarea 
de senzori CCS, pot să fie ataşaţi numai senzori pentru acceleraţie cu 
alimentare de 4 mA curent continuu cu tehnologie cu 2-fire! 
 

♦ Această anexă descrie numai particularităţile, în cazul în care aparatul 
VC1100 este creat pentru conectarea de senzori CCS (Constant Current 
Supply). 

♦ În cazul în care un aparat VC-1100 este prevăzut pentru conectarea de 
senzori CCS, atunci el este marcat după cum urmează: 

♦ Marcaje pe placa de timbru: 

♦ Etichetă lipită pe placa frontală internă 
 

Conexiunile – imagine de ansamblu: 
Intrări: Borne: 
senzor canal A 37 ... 40 
Senzor canal B 41 ... 44 

 
Conexiune senzor pentru accelerometre cu alimentare 
cu curent continuu (CCS) 

 
 
 
 

Fig. 3 - 5: Conectarea de accelerometre 
cu alimentare cu curent continuu (CCS = constant current source) 

Sursa alimentare senzor 

Sursa alimentare cu curent constant CCS, 4mA (-15%, +10%) 
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Lungimea conductorului accelerometrului depinde de domeniul de frecvenţă 
de transmis, de conductorul de conectare utilizat şi de nivelul semnalului. 

Orientativ iată un tabel ajutător pentru lungimea posibilă a conductorului: 
 

  Capacitatea eficace a cablului  1000 m 
  120 pF 227 pF 121 pF 

f [kHz] Amplitudinea Lungimea maximă a conductorului, în 
metri 

1 1 Vss 6600 m 3500 m 6000 m 
 10 Vss 650 m 350 m 650 m 
2 1 Vss 3300 m 1700 m 3200 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 

 

Indicaţie pentru definirea limitelor OK (vezi Manual VC100 – Lista 
parametrilor) 

Pentru senzori CCS se recomandă următoarele valori de setare: 

 

♦ Limita superioară OK: 18 

♦ Limita inferioară OK:  2 

 
Notă: 

Dacă nu este conectat nici un senzor, ieşirea analogică trece pe valoarea 
diviziunii maxime ! 
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Ieşiri 

Contactele releelor 

La conectarea contactelor releelor respectaţi următoarele: 

 

♦ Releul respectiv poate să fie programat pe comutare pe curent de lucru 
sau pe curent de repaus. Exemple în acest sens găsiţi la pagina 
următoare. 

♦ Dacă releul este programat pe autoblocare (vezi capitolul Imagine de 
ansamblu/Funcţia de monitorizare) trebuie ca intrarea pentru RESET 
(borna 35,36) să fie conectată printr-un contactor fără potenţial (vezi 
pagina precedentă). 

♦ La conectarea sarcinilor inductive trebuie să fie prevăzut un dispozitiv 
pentru protecţie contra scânteilor. Acesta trebuie să fie instalat cât mai 
aproape de generatorul de scântei. 

♦ Sarcină contact: 220 V / 5 A sarcină ohmică 
 

 

ATENŢIE! 

la contactele releurilor se pot conecta şi tensiuni externe, pot fi prezente 
tensiuni periculoase la atingere şi după întreruperea tensiunii de alimentare 
a VC-1100. 
 

Dispozitivul pentru stingerea scânteilor se va prevedea cât mai aproape 
de generatorul de scântei! 

 

Fig. 3 - 6 : Conectarea contactelor releelor de monitorizare 
 

În cazul situaţiei contactelor redată bobina nu are curent. 
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Contactele releelor 
Schemele de principiu de mai jos clarifică noţiunile 

− comutare pe curent de lucru şi 

− comutare pe curent de repaus 

Conductoarele desenate cu linie groasă indică prin ce circuite trece curent. 
 
 

 

Fig. 3 - 7 : Schema de principiu pentru comutarea pe curent de lucru şi pe 
 curent de rapaus 
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Ieşiri analogice 
Ieşirile analogice servesc preponderent la conectarea de echipamente de 
afişaj şi de înregistrare, de ex. înregistrator pentru monitorizarea vizuală. 

Ieşirile nu sunt izolate galvanic şi de aceea este permis numai să fie legate la 
intrări izolate galvanic. Cele două ieşiri au aceleaşi caracteristici. 

Funcţionarea lor depinde de setarea parametrilor, aşa cum sunt ei descrişi în 
lista parametrilor. 

 
Exemplu : 

Parametrii pentru ieşirea analogică 1 sunt setaţi pe 
"4 ... 20 mA" şi "vib B". 

Parametrii pentru canalul B sunt setaţi după cum urmează: 

− Baza caracteristicii J04: v (viteza) 

− Unitate de măsură J06: mm/s 

− Detecţie semnal  J08: rms (valoare efectivă) 

− Domeniu de măsurare J10: 50,0 
 

În cazul acestei setări valoarea de ieşire de 4 mA corespunde unei valori 
efective a vitezei vibraţiei de 0 mm/s, resp. 20 mA corespunde unei valori de 
50,0 mm/s. 

 
Caracteristici conexiune : 
0/4 ... 20 mA curent continuu: Încărcare < 500 Ω  
 0 ... Tensiune continuă 10V: Sarcină  1 kΩ, rezistentă la scurtcircuit 

 

Fig. 3 - 8 : Conectarea ieşirilor analogice 
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Ieşiri pentru semnalul măsurat (buffer A şi B) 

(Ieşiri pentru diagnoză) 

La ieşirile de semnal de măsurare buffer A şi B semnalele de intrare ale sen-
zorilor valorilor de măsurare de la canalul A şi B sunt prezente în formă 
atenuată (factor 0,1) (numai componenta AC) 

Acestea servesc la conectarea unor aparate de măsură şi control cu re-
zistenţă ohmică ridicată. 
Curentul de ieşire Imax : 4 mA 
Rezistenţă sarcină RL : > 10 kΩ 
Lungimea cablului la o capacitate cablu 
de 70 pF/m (fir faţă de fir) : ≤ 16 m 

 
 

Fig. 3 - 9 : Conectarea ieşirilor pentru semnalul măsurat 
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Interfeţele seriale 
Ambele interfeţe seriale bidirecţionale sunt conforme cu recomandarea 
RS-232-C. Se utilizează numai cabluri de date (Data only). 

Ele servesc la comunicarea cu un calculator în scopul configurării, setării şi 
transmiterii valorilor măsurate după un protocol prestabilit. 

La conectarea VC-1100 la un calculator (PC/EDV) există în principal 
următoarele două cazuri: 

 

a) Conectarea unui singur VC-1100 

 pentru o fişă Sub-D cu 25 pini 
 

Fig. 3 - 10 : Conectarea prin interfaţă serială a unui VIBROCONTROL 1100 
 

b) Conectarea unui singur VC-1100 

 pentru o fişă Sub-D cu 9 pini 
 

 

 

 

RD = Receive Data 
 (recepţie) 

 

TD = Transmit Data 
 (transmitere) 

 

SG = Signal Ground 
 (pământ) 

 

Fig. 3 - 11 : Conectarea prin interfaţă serială a unui VIBROCONTROL 1100 
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c) Conectarea mai multor VC-1100 

Dacă mai multe VC-1100 trebuie să fie deservite de către un singur 
calculator, atunci toate vor fi legate prin interfeţele lor seriale „în serie”, într-
un fel de reţea. 

Semnalele seriale sunt în acest caz transmise de la aparat la aparat. 

Cum în acest caz nu este vorba despre o adevărată magistrală de date 
(bus), un aparat poate să fie scos din reţea numai dacă aparatele învecinate 
sunt legate unul de celălalt ca în figura 10. 

(Pentru mai mult detalii pe această temă vezi capitolul „Comunicarea cu un 
calculator”) 

 
 

Fig. 3 - 12 :  Conectarea prin interfaţă serială a mai multor aparate 
  VIBROCONTROL 1100 

 

Nivel de repaus (nici un semnal pe cablu) = -10 V 

 

Pentru transferul de date trebuie să fie utilizate cabluri ecranate cu fire 
torsadate în pereche. 
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Pentru note! 
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4 Operare 

Tastatura şi afişajul înglobate 
După deschiderea carcasei VIBROCONTROL 1100 afişajul şi tastatura 
pentru operare devin accesibile. 

ATENŢIE! 

La bornele VC-1100 pot fi prezente tensiuni periculoase la atingere. 

 

Număr versiune 

Execuţie 

Tipul aparatului 

Meniu principal 

 

Fig. 4 - 1 :  Tastele pentru operare 
 

Afişajul 

Afişajul constă dintr-un bloc de afişare cu 16 caractere alfanumerice, pe care 
în funcţie de modul preselectat se pot afişa toate valorile apelate. 

În regim normal de funcţionare afişajul este decuplat. Pentru activarea lui 
este suficientă apăsarea oricărei taste. 

Este afişat mai întâi meniul principal, care oferă informaţii despre tipul 
aparatului, execuţia acestuia şi versiunea programului specifică aparatului. 

Toate celelalte afişaje depind de funcţia care este apelată cu tastatura 
funcţională. 

Un sistem de monitorizare comandat de program decuplează afişajul după 
circa 15 minute de la ultima apăsare de tastă. 
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Afişarea parametrilor 
 

Iniţial 
 
 

În regim normal de funcţionare afişajul este inactiv. După apăsarea oricărei 
taste apare afişarea meniului principal. Meniul principal este punctul de 
plecare pentru apelarea tuturor funcţiilor. 

 

 

Apăsarea oricărei taste. 

Afişajul redă meniul principal. 

Numărul versiunii de program (V2.00) este specifică aparatului. 
 

  Valoare parametri 

  Număr parametru 

Apelarea afişării parametrilor 
 

 

Nu este posibilă apelarea numărului de parametru imediat precedent, pentru 
că este selectat cel mai mic număr de parametru. 

 

 

Salt pe parametrul următor. 

Toate numerele parametrilor se pot selecta pe baza valorilor alocate 
parametrilor, atât prin apăsări individuale succesive ale tastelor, cât şi prin 
apăsare continuă (derularea listei). Ultimul număr de parametru este "P02"´ 

 

 

Terminarea afişării parametrilor. Afişajul sare înapoi la meniul principal. 
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Modificarea parametrilor 
În principiu o funcţie nouă poate să fie selectată numai din meniul principal. 

Din program se accesează meniul principal cu tasta  sau în cazul 
afişajului inactiv cu orice tastă. 

 

 

Afişajul redă meniul principal 
 

  Valoare parametru 

  Număr parametru 

  Grupă parametru 

 
Pentru apelarea funcţiei se menţine apăsată tasta  , apoi se apasă pe 
tasta  . 

Funcţia de introducere date este indicată prin cursorul care subliniază grupa 
parametrului. 

Salt la următorul număr de parametru cu tastele   şi  . 
 

 
Nu este posibilă apelarea numărului de parametru imediat precedent, pentru 
că este selectat cel mai mic număr de parametru. 

 

 

Salt la parametrul următor. 

Se pot selecta toate numerele de parametri împreună cu valorile atribuite 
parametrilor. Prin apăsări succesive sau prin derularea mai rapidă a listei 
(apăsare continuă). Ultimul număr de parametru este "P02" 

Dacă trebuie de ex. să se modifice valoarea parametrului I02 se va comuta 
cu  pe funcţia de modificare. 

 
 
 
 

   sau 
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  Valoare parametru 

  Număr parametru 

  Indică: Funcţia de modificare 

 
Funcţia de modificare activă este indicată prin faptul că grupa parametrului 
clipeşte. 

 

Cu tastele  şi  pot fi acum afişate valorile parametrilor care 
sunt posibile pentru numerele de parametri selectate. 

În exemplul de mai sus I02: Y sau N 
 
 

 
Prin încă o apăsare a tastei  valoarea apelată pentru parametru este 
salvată. Valoarea parametrului devine însă activă doar după ce se părăseşte 
funcţia de modificare cu tasta   . 

 

 

Salt la următorul parametru. 
 

 sau 
 

 
 

Cu tasta  afişajul trece din funcţia de modificare în meniul principal. 

Sistemul verifică ca datele introduse să nu aibă erori de logică. Datele greşite 
introduse generează un mesaj de eroare pe afişaj. 

 

Exemplu : 

selectat: I03 Accelerometru a 
  J05 Unitate pentru mărimea măsurată µm/s 

 

 
 

Pentru mesajele de eroare vezi explicaţiile de la pagina 16. 
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Se validează mesajul de eroare cu orice tastă. Programul afişează 
parametrul care a fost introdus greşit. 

 
Corectarea erorii:   apoi 
selectarea corectă a parametrului:      
  cu   confirmaţi 
  cu  săriţi înapoi în meniul principal 

Dacă corecţia s-a făcut corect, pe afişaj apare meniul principal. 

Dacă sunt şi alte intrări greşite, apare următorul mesaj de eroare pe afişaj. 
Corectaţi erorile şi cu   săriţi în meniul principal. 

Pentru explicarea mesajelor de eroare vezi tabelul de la pagina 17. 
 

Dacă se doreşte părăsirea funcţiei de modificare ... 

  Indică: Funcţia de modificare 
 

Părăsirea funcţiei de modificare: 

  Indică: Funcţia de modificare 
 

cu  se realizează trecerea din funcţia de modificare     în funcţia de afişare 

 
 

 
Meniu principal: apăsarea încă o dată a tastei  duce la salt înapoi în 
meniul principal. 

 
 
 

  

 

  

  

Ι  I 
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Rezumatul operaţiilor pentru modificarea parametrilor 
 

Startul se face întotdeauna din meniul principal  Apelare funcţie 
de modificare. 

Sistemul activează mai întâi funcţia de afişare a parametrilor. 
 
 

Selectarea parametrului care trebuie să fie modificat. 

 
 
 

Se comută pe funcţia de modificare 

 
 
 

 
Selectarea valorii parametrului care trebuie să fie modificată 
 

 
 

Salvaţi valoarea parametrului. 

Urmează saltul automat în funcţia de afişare. 

Se introduc alţi parametri sau cu  se face saltul înapoi în meniul 
principal. 

 

Dacă introducerea a fost fără erori sunt preluate noile valori. După preluare 
sistemul afişează meniul principal. 

Verificarea şi preluarea durează circa 15 secunde. În acest interval 
monitorizarea este dezactivată. 
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Afişarea valorilor măsurate 
În principiu o funcţie nouă poate să fie selectată numai din meniul principal. 

Din program se accesează meniul principal cu tasta  sau în cazul 
afişajului inactiv cu orice tastă. 

 

  

Afişajul redă meniul principal 
 
 

 

  Caracteristică 

  Unitate de măsură 

  Valoare măsurată 

  Canal 

 
Este afişată valoarea actuală măsurată pe canalul A 

Afişajul clipeşte: Valoare limită depăşită. 
 
 

Salt la următoarea valoare măsurată 

− Valoarea actuală BCU măsurată pe canalul A 

− Valoarea actuală măsurată pe canalul B 

− Valoarea actuală BCU măsurată pe canalul B, etc. 
 

Semnalele de la relee 
 

 

  Releul de semnalizare 

  Semnalizarea evenimentului 
 
 
 
 
 

  sau  
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  Variabilă 

  Obiect 

  Comandă 

  Identificare 

 
cu tasta   se continuă răsfoirea printre intrări, sau cu … 

 
 

  Variabilă 

  Indică: Modul de modificare 

 
Se intră în modul de modificare. 

 
 

 
Selectare variabilă. 

Y:  Releele sunt resetate 

N:  Releele nu sunt resetate. 
 

 
Comanda este executată. 

 

Continuare cu   programul face saltul la jurnal şi afişează: 
 

 

Continuarea duce la afişarea primei înregistrări din jurnal 
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În jurnal se pot memora până la 99 de evenimente. 

După ultima înregistrare din jurnal sistemul oferă opţiunea pentru ştergerea 
jurnalului, afişând: 

 

 
Ştergerea jurnalului: cu  selectarea funcţiei de modificare 
 cu    selectarea Y 
 cu  ştergerea jurnalului. 

 

Intrările din jurnal se şterg şi afişajul indică : 
 

 

Părăsire jurnal şi salt înapoi în meniul principal. 
 

 

Explicaţii cu privire la intrările în jurnal şi la semnalizarea evenimentelor vezi 
la paginile 14 şi 15. 
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Apelarea funcţiei de service 
În principiu o funcţie nouă poate să fie selectată numai din meniul principal. 

Din program se accesează meniul principal cu tasta  sau în cazul 
afişajului inactiv cu orice tastă. 

 

 
Afişajul redă meniul principal 

 

Înainte de a apela funcţia de service … 

următoarea indicaţie: 

În timpul apelării parametrilor de service sesizarea valorii măsurate şi 
monitorizarea sunt scoase din funcţiune. 

Modificările stării de comutaţie ale releelor de semnalizare pot să ducă la 
decuplarea maşinilor 

 

 

  Funcţia 

  parametru de service 

 
Pentru apelarea funcţiei de service se menţine apăsată tasta   apoi se 
apasă pe tasta  . 

Funcţia de service este caracterizată prin cursorul care subliniază parametrul 
de service. 

 
 
 
 

   sau 
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Verificarea valorii limită a ieşirilor releelor 
Pentru verificarea ieşirilor releelor pentru valorile limită se comută pe 
testarea funcţionării. 

 

  Indică: Testarea funcţionării 

 
Cu tastele  şi  sunt cuplate releele pentru valorile limită şi se verifică 
consumatorii conectaţi în ceea ce priveşte funcţionarea. 

 
Poziţia comutaţiei K1 off:  Releul nu e activ 
   K1 on:  Releul este activ 

 

 
Cu  se realizează trecerea din testarea funcţionării în funcţia de afişare. 
Cu tastele  şi  se pot selecta acum alte relee pentru valorile limită 
pentru a fi verificate. 

Acestea sunt releele pentru valorile limită: 

 
S02  K2 on/off 
S03  K3 on/off 

 

 
Se verifică releul OK. 

cu  se apelează testarea funcţionării şi cu tastele  şi  se comută 
releul OK. 

 
Poziţiile comutaţiei: Releul este activ (on) 
   Releul nu e activ (off) 

 
Se părăseşte funcţia de introducere date prin apăsarea  şi cu  se 
apelează următorul afişaj. 
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Se comută pe testul funcţionării şi se prescrie tensiunea de ieşire de la 
ieşirea analogică 1     

Nivel de tensiune selectabil pentru prescriere:0, 2, 5, 10 Volt 

 

Se părăseşte testarea funcţionării cu  şi cu   se apelează următorul 
afişaj. 

 

 
Se comută pe testul funcţionării şi se prescrie curentul de ieşire de la ieşirea 
analogică 1     

Nivel de curent selectabil pentru prescriere: 0, 4, 12, 20 mA 

 

Apelarea altor parametri de service se face analog descrierii de mai sus. 
 

Ieşire analogică 2 Tensiune de ieşire 

S07   0 V 
   2 V 
   5 V 
  10 V 

 

Ieşire analogică 2  Curent de ieşire 

S08    0 mA 
   4 mA 
  12 mA 
  20 mA 

 
 

 
Declanşare autotest cu  . 

Autotestul este reprezentat după cum urmează: Pe afişaj începe să se facă 
numărătoarea inversă de la 10 până la 0, la interval de 1 secundă. Autotestul 
se încheie cu mesajul „OK”. Autotestul nu întrerupe monitorizarea. 
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Autocalibrarea sistemului electronic. Pe durata autocalibrării monitorizarea 
este întreruptă pentru aproximativ 15 minute. Autocalibrarea este 
reprezentată după cum urmează: Pe afişaj începe să se facă la intervale 
neregulate de timp numărătoarea inversă de la o valoare numerică prescrisă 
intern până la 0. Calibrarea se termină cu mesajul: 

 

 
 

Părăsirea funcţiei de calibrare se face cu . Sistemul afişează 
meniul principal. 
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Semnalizarea evenimentelor 
Toate evenimentele intervenite sunt înregistrate în formă prescurtată în 
jurnal. Acest lucru este valabil şi pentru comanda de validare (RESET). 

Numărul înregistrărilor este limitat la 99. Dacă numărul înregistrărilor este 
mai mare decât capacitatea jurnalului, atunci înregistrarea cu cel mai mic 
număr este ştearsă, şi celelalte înregistrări rămase sunt decalate 
corespunzător cu un număr. Pe locul devenit liber şi având cel mai mare 
număr de ordine se scrie noua înregistrare. 

Până la o comandă de resetare a jurnalului înregistrările sunt păstrate. 

Înregistrările în jurnal sunt compuse din numărul de ordine (H..), releul de 
semnalizare care a anclaşat, şu cauza evenimentului. 

 

Exemplu : 

 

  Cauză 

  Releu 

  Număr de ordine 

 
Dacă releul de semnalizare a fost declanşat cu ajutorul unei legături logice, 
atunci sunt afişate toate cauzele implicate. 

Pentru identificarea legăturii AND se foloseşte „semnul plus”. Dacă intervin 
mai multe cauze succesiv în cazul unei legături OR, acestea sunt de 
asemenea înregistrate în jurnal. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afişaje posibile pentru releul OK 
 

Înregistrare Semnificaţie 

OK POWER OFF Releul OK a anclaşat 
Pană resp. decuplare tensiune de 
alimentare 

OK A Releul OK a anclaşat 
Canalul A: eroare circuit de măsurare 

OK B Releul OK a anclaşat 
Canalul B: eroare circuit de măsurare 
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Posibile afişaje releele K1 ... K3 
 

Înregistrare Semnificaţie 

K1 Cauză Releul K1  a anclaşat 
Cauză:  depinde de configuraţie 

K2 Cauză Releul K2 a anclaşat 
Cauză: depinde de configuraţie 

K3 Cauza Releul K3 a anclaşat 
Cauză: depinde de configuraţie 

Cauză  
Lim1A Canalul A:  depăşire valoare limită lim_1  
Lim2A Canalul A: depăşire valoare limită lim_2  
LimbA Canalul A: depăşire valoare limită lim_b  
Lim1B Canalul B: depăşire valoare limită lim_1  
Lim2B Canalul B: depăşire valoare limită lim_2  
LimbB Canalul B: depăşire valoare limită lim_b  

 

Posibile date despre RESET 
 

Înregistrare Semnificaţie 

RESET DIALOG Comandă RESET de la: tastatura VC 1100 
RESET EXTERN Comandă RESET de la: contact extern 
RESET RS-232 Comandă RESET de la: interfaţa serială 
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Mesaje de eroare 
 
 

 

După terminarea unei noi introduceri sau a modificării valorilor parametrilor 
se verifică printr-un program dacă noile date de configurare sunt fără eroare. 
Dacă rezultatul acestei verificări nu corespunde cu prescripţiile, este afişat un 
mesaj de eroare. 

 

Verificarea parametrilor are ca premisă faptul că parametrul cu numărul mai 
mic este corect. De aceea în cazuri individuale trebuie să se caute cauza 
pentru eroare la un alt parametru decât cel afişat. 

 

Lista completă a erorilor: vezi pagina următoare 
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Erorile de aparat 
 

Format: ER -nn 

"ER" înseamnă ERROR (eroare) 

"-nn" este un număr cu unul până la cinci cifre. 
Reprezintă codul erorii. 

 

Exemplu :  < ER -1< 
 

Cod 
eroare 

vezi explicaţiile 
următoare 

Semnificaţie 

-1 ! Eroare în sistemul de operare 

-2 ! Eroare în sistemul de operare 

-3 ! Eroare în sistemul de operare 

-4 ! Eroare în sistemul de operare 

-6 ! Cădere de tensiune (ultimul 
mesaj, dacă mai este timp 
suficient) 

-8 r Monitorizarea programului este 
scoasă din funcţiune sau este 
defectă. 

-31 r Datele de calibrare nu pot fi citite 
(necesară calibrarea sistemului!) 

-32 ! Eroare EEPROM / eroare 
hardware 

-33 ! Eroare ROM / eroare hardware 

-34 ! Eroare RAM / eroare hardware 

-35 ! Formarea sumei de control din 
datele constante ale RAM este 
eronată / eroare hardware 

-36 k Calibrarea a eşuat / eroare 
hardware 

-37 e/r e) În EEPROM nu s-a menţinut 
 o configurare validă! 
 (necesară configurarea) / 
 eroare hardware 
 
r) Dacă nu se realizează o
 configurare validă, există o 
 eroare de hardware 
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Erori de comunicare 
 
 

Cod 
eroare 

vezi explicaţiile 
următoare 

Semnificaţie (continuare) 

-55 w Descrierea parametrilor este 
corectă, însă comanda nu poate 
să fie executată pentru că 
mărimea în cauză nu este 
prevăzută în configurarea dată 

-57 w Datele primite sunt eronate. 
Posibile erori: 

a) În cazul tipului de variabile 
 „Cantităţi”. 
 Valoarea primită nu este un 
 element din cantitatea
 considerată. 

b) În cazul tipului de variabile 
 „Integer”. sau "Float": 
 Valoarea numerică este în 
 afara limitelor tolerate. 

-58 w Unitatea primită (I04) nu 
corespunde cu selecţia respectivă 
a senzorilor (I03), de ex. mV/g 
pentru senzorii pentru viteza 
vibraţiei. 

-59 w Sensibilitatea (I05) a fost 
selectată prea mare sau 
preamică. 

-60 w caracteristica selectată (J03/J04) 
nu poate să fie formată cu 
senzorul selectat, de ex. 
caracteristica acceleraţie trebuie 
să fie măsurată cu un 
accelerometru. 

-61 w Unitatea (J05/J06) nu se 
potriveşte cu mărimea măsurată 
(J03/J04), de ex. mărimii 
deplasarea i-a fost alocată 
unitatea g. 

-62 w Valoarea de capăt de scară a fost 
aleasă prea mare sau prea mică 
(J09/J10; J13/J14). 
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Cod 
eroare 

vezi explicaţiile 
următoare 

Semnificaţie (continuare) 

-63 w Valoarea limită nu se potriveşte 
cu capătul de scară (MBE). 
Pentru valori limită trebuie 10 % 
MBE ≤ valoarea limită ≤ 100 % 
MBE ((M09/M10; M11/M12; 
M13/M14). 

-65 w O ieşire analogică a fost setată 
pentru redarea valorii BEARCON, 
deşi este conectat un 
accelerometru (I03) 

-68  Preluarea parametrilor nu este 
posibilă, pentru că actualmente 
este activă o altă preluare, sau 
este în curs o autocalibrare. 
Repetă comandă! 
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Explicaţii cu privire la mesajele de eroare 
 
 

Lista de mai sus a erorilor conţine caracterele suplimentare "k" "r" "!" "e" şi 
"w".Ele trebuie să arate operatorului ce trebuie să facă în cazul apariţiei 
erorii respective. 

 

Repetaţi comanda. Dacă eroarea intervine în continuare chiar şi după câteva 
repetări, atunci există o defecţiune persistentă, care nu poate fi remediată 
decât prin repararea aparatului de către producător sau prin înlocuirea 
aparatului. 

 

Aparatul trebuie să fie trimis la reparat, sau să fie înlocuit. 

 
Această eroare are ca urmare o anclaşare temporară a releului OK. Aparatul 
duce la un nou start. Dacă această eroare intervine la intervale mai lungi de 
timp, indică existenţa unor influenţe perturbatoare externe. Eventual există o 
ecranare defectuoasă a cablului de alimentare, sau o legare proastă la 
pământ. Dacă această eroare intervine de mai multe ori şi la intervale mai 
scurte de timp, atunci există un defect permanent, care nu poate să fie 
remediat decât prin repararea aparatului de către producător, sau prin 
înlocuirea aparatului. 

 
Trebuie să se încarce din nou configuraţia. Dacă eroarea intervine din nou 
chiar şi după repetarea reconfigurării, atunci există o defecţiune persistentă, 
care nu poate fi remediată decât prin repararea aparatului de către 
producător sau prin înlocuirea aparatului. 

 
Comanda transmisă trebuie să fie repetată cu datele corectate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

k 

r 

! 

e 

w 
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5 Explicaţii cu privire la lista parametrilor 

Generalităţi 
Toţi parametrii sunt grupaţi în celulele de memorie sub un nume. Valorile 
aferente parametrilor pot să fie modificate la nevoie de către utilizator în 
cadrul posibilităţilor stabilite. 

După terminarea modificării valorilor parametrilor se verifică printr-un 
program dacă noile date de configurare sunt fără eroare. Dacă rezultatul 
acestei verificări nu corespunde cu prescripţiile, este afişat un mesaj de 
eroare. Valoarea eronată trebuie să fie corectată. 

 

Structura listei parametrilor 
Toţi parametrii sunt listaţi pe serii. În definiţia fiecărui parametru sunt 
cuprinse explicaţii cu privire la domenii, la funcţiile parametrilor, precum şi 
unele indicaţii importante. 

Reprezentarea parametrilor se realizează întotdeauna după aceeaşi 
schemă. 

 

Exemplu : 
  Denumirea grupei 
  Număr de ordine 
  Nume parametru 

 

K 01  Canalul A: Frecvenţa limită inferioară 

Domeniu:  Indicarea variabilelor disponibile 

Funcţia:  Explicarea variabilelor 
 

Numărul parametrului 

Parametrii sunt grupaţi în grupe denumite prin litere. Apoi este ataşat un 
număr de ordine. Denumirea grupei şi numărul de ordine formează un număr 
de parametru. 
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Titlul parametrilor 
Titul parametrului conţine o descriere pe scurt a funcţiei asigurată de 
parametru. 

 

Grupele parametrilor 

Grupa I Selectare canal şi date senzor 
  Definire canale de măsurare 
  Introducere date senzor 

 

Grupa J Definiţii valori caracteristice 
  Definire mărimi măsurate, domenii de măsură şi unităţi de 
  măsură 

 

Grupa K Setări filtru 
  Definire frecvenţe limită superioară şi inferioară pentru filtru 

 

Grupa L Ieşiri analogice 
  Alocare şi domeniu mărimi analogice pe 
  canalele de ieşire analog 1 şi analog 2 

 

Grupa M Monitorizare valoare limită 
  Activare, introducere valoare limită şi timpi de întârziere 

 

Grupa N Alocare relee 
  Alocare valoare limită liber programabilă  
  Definire tip de comutare şi legătură 

 

Grupa O Monitorizare OK 
  Activare / Dezactivare 

 

Grupa P Interfeţe seriale 
  Definire adrese aparate şi viteze de transfer 

 

Grupa S Funcţie de service 
  Parametru de control pentru configurare ieşiri pentru o stare 
  definită, resp. pentru o mărime definită 
  Auto-test 
  Auto-calibrare 
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Informaţii suplimentare 

O descriere mai detaliată a parametrilor grupaţi într-o grupă este la începutul 
descrierilor individuale. În majoritatea cazurilor această descriere este 
alcătuită dintr-un text şi o schemă. 

Pentru o claritate mai mare schemele sunt desenate pentru un canal. Toţi 
parametrii sunt indicaţi cu numerele şi variabilele lor, atât pentru canalul A 
cât şi pentru canalul B. 

Mesajele de eroare care-şi au originea în introducerea eronată a 
parametrilor, sunt precedate de un semn „minus”, ca pe câmpul afişajului. 

 

Legendă 
 

Fig. 5 - 1 : Legendă 
 
 
 

LEGENDE (060516)

1

&
1

tT

Parametri
Date despre canal, numar si variabile

Mesaj de eroare

Monitorizare domeniu

Convertizor Digital- / Analogic

Comutator valoare limita

Filtru, exponential

Circuit de întârziere

Circuit AND (SI)

Corcuit OR (SAU)

Circuit memorie

Circuit NU

Amplificator
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Selectare canal şi date senzor Grupa  I 

Generalităţi 

în funcţie de utilizare aparatul VIBROCONTROL 1100 poate să fie operat cu 
un canal sau cu două canale. Cum cele două canale sunt echivalente, 
selectarea canalului utilizat este la dispoziţia utilizatorului în cazul operării de 
tip monocanal. 

În cazul operării de tip monocanal trebuie să se respecte următoarele 
condiţii: 

Este permisă numai conectarea se senzori de măsurare de acelaşi tip şi cu 
aceeaşi sensibilitate. 

 

I03

N

A: I01
B: I02

v

-58

mV/ips
mV/mm/s

a

mV/g
mV/m/s 2

I04

2794,0

2286,0

-59

110,0

90,0

I05

8,0

11,2

110,0

0,816

-60

a
v
s

A: J03
B: J04

a
v
s

Semnal
masurat

Senzor

GRUP-I01RO (060519)  
Fig. 5 - 2 : Grupă I parametri, selectarea canalului 

 

I 01 Canalul A 

 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Canalul A este activ 
  N = NU  Canalul A nu este activ 

I01 = Y: Pentru achiziţia de valori măsurate trebuie să se conecteze la 
  canalul A un senzor. 

I01 = N: Toate funcţiile de măsurare şi monitorizare ale canalului A 
  sunt decuplate. 
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I 02 Canalul B 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Canalul B este activ 
  N = NU  Canalul B nu este activ 

I02 = Y: Pentru achiziţia de valori măsurate trebuie să se conecteze la 
  canalul B un senzor. 

I02 = N: Toate funcţiile de măsurare şi monitorizare ale canalului B 
  sunt decuplate. 

 

I 03 Senzor 

Domeniu: a, v 

Funcţia: a = Drept senzor de măsurare sunt utilizate   
  accelerometre. 

  v = Drept senzor de măsurare sunt utilizaţi senzori pentru 
   viteză. 

 

La canalele A şi B se permite numai conectarea de senzori de acelaşi tip şi 
aceeaşi sensibilitate. 

 

I 04 Unitate de măsură 

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

Funcţia: Introducerea unităţii de măsură pt. sensibilitatea senzorului 

Datele sunt valabile pentru senzorii conectaţi la canalul A şi B. Dacă se 
selectează o unitate de măsură inadmisibilă, urmează după terminarea 
introducerii parametrilor apare mesajul de eroare: -58. 

 

Unităţi de măsură admisibile: 

senzori pentru viteza vibraţiei 
     mV/g  sau mV/m/s2  

senzori pentru viteza vibraţiei 
     mV/mm/s sau mV/ips 
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I 05 Sensibilitate 

Domeniu: 0,8 ... 3750 

Rezoluţie: valoare numerică   0,8 ...    0,999 
       1,00 ...    9,99 
      10,0 ...   99,9 
     100 ... 3750 

Funcţia: Introducerea sensibilităţii. 
 

Datele sunt valabile pentru senzorii conectaţi la canalul A şi B. În funcţie de 
tipul senzorilor utilizaţi şi a unităţilor definite, nu este permisă depăşirea în 
sus sau în jos a următoarelor valori limită pentru datele de sensibilitate: 

 
Senzori pentru Unitate de 

măsură 
Valoare min. Valoare max. 

Acceleraţia vibraţiei mV/g 8,0 120 
(I03 = a) mV/m/s2 0,8 12 

Viteza vibraţiei mV/mm/s 15 150 
(I03 = v) mV/ips 375 3750 

 

I 06 Liniarizare răspuns de frecvenţă 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Liniarizarea răspunsului de frecvenţă este 
    activă 

  N = NU  Liniarizarea răspunsului de frecvenţă nu este 
    activă 

Senzorii pentru viteza vibraţiei furnizează la cuplarea liniarizării răspunsului 
de frecvenţă o măsurare exactă chiar şi în domeniile joase de frecvenţă, de 
ex. măsurări în interiorul frecvenţei proprii a senzorilor  
(f0 < 8 Hz resp. f0 < 15 Hz în funcţie de tipul de senzor). 

VIBROCONTROL 1100 este echipat standard cu liniarizare răspuns de 
frecvenţă pentru frecvenţe proprii ale senzorilor de f0 = 8 Hz. Execuţia 
specială pentru este evidenţiată printr-o etichetă autocolantă „Liniarizare 
bobine mobile 15 Hz”, care este aplicată după deschiderea capacului 
carcasei, pe partea dreaptă a protecţiei circuitelor imprimate, sub a 
conductorului, sub tija de legare la pământ. 
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Detecţie semnal Grupa J 

Generalităţi 

În grupa parametrilor J sunt definite toate valorile parametrilor, care sunt 
necesari pentru determinarea valorii afişate. 

Noţiunile utilizate sunt definite în normele DIN 45 666, 45 670 şi 41 050. 

Valorile afişate sunt alcătuite din următoarele elemente: 

Semnalul măsurat este furnizat de către senzor 

Mărime măsurată deplasarea, viteza şi acceleraţia vibraţiei 

Unitate de măsură Unitatea de măsură a valorii afişate şi  referinţă pentru 
   monitorizarea valorii limită 

Criteriu necesar pentru detecţie:  valoarea vârfului (pc), 
      valoarea vârf-vârf (ppc), 
      valoarea efectivă (rms) 

Corelaţiile şi influenţele parametrilor sunt redate în schemă. 
 

B: J04
A: J03

GRUPPE-J01 C01 (060519)

N

A: J11
B: J12

N

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

Semnal masurat

Valoare afisata
BEARCON

Valoare afisata
VIBRATIE

 
Fig. 5 - 3 : Parametri grupă J, detecţie semnal 

 

Limitele domeniului afişat 

Definirea valorilor de capăt pentru domeniul măsurat este posibilă în limite 
largi. Valoarea de capăt pentru domeniul măsurat depinde de senzorul 
utilizat, de unitatea de măsură aleasă, precum şi de detecţia selectată pentru 
semnal. Dacă se setează valori de capăt pentru domeniul măsurat în afara 
limitelor permise, duupă terminarea introducerii parametrilor apare mesajul 
de eroare -62. 
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Limite inferioare şi superioare permise pentru domeniul afişat 
 

  Caracteristică 
 

Senzor 
Unitate 

de 
măsură 

 
rms 

 
pc 

 
ppc 

  min max min max min max 

 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 

 

Situaţia rulmentului cu bile (BEARCON) 
 

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

BEARCON

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
ips

mils
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 -62

GRUPPE-J02 C01 (060519)

VIBRATIE

 
Fig. 5 - 4 : Parametri grupă J, detecţie semnal 
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J 01 Canalul A: Vibraţie 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  formarea valorii afişate este activă 
  N = NU  formarea valorii afişate nu este activă 

J01 = Y: pentru mărimea măsurată definită în parametrul J 03 se 
  formează valoarea afişată 

 

J 02 Canalul B: Vibraţie 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  formarea valorii afişate este activă 
  N = NU  formarea valorii afişate nu este activă 

J02 = Y: pentru mărimea măsurată definită în parametrul J 04 se 
  formează valoarea afişată 

 

J 03 Canalul A: Mărime măsurată: 

Domeniu: a, v, s 

Funcţia: a = Acceleraţia vibraţiei 
  v = Viteza vibraţiei 
  s = deplasarea vibraţiei 

 

J 04 Canalul B: Mărime măsurată 

Domeniu: a, v, s 

Funcţia: a = Acceleraţia vibraţiei 
  v = Viteza vibraţiei 
  s = deplasarea vibraţiei 
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J 05 Canalul A: Unitate de măsură 

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

Funcţia: g  Mărimea măsurată: Acceleraţia vibraţiei 
  m/s2  Mărimea măsurată: Acceleraţia vibraţiei 
  ips  Mărimea măsurată: Viteza vibraţiei 
  mm/s  Mărimea măsurată: Viteza vibraţiei 
  mils  Mărimea măsurată: Deplasarea vibraţiei 
  µm  Mărimea măsurată: Deplasarea vibraţiei 

 
Unitate de măsură Condiţie 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parametrul J03 = a 

Parametrul J03 = v 

Parametrul J03 = s 

Dacă nu se respectă condiţiile indicate în tabel, după terminarea introducerii 
parametrilor apare mesajul de eroare -61. 

 

J 06 Canalul B: Unitate de măsură 

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

Funcţia: g  Mărimea măsurată: Acceleraţia vibraţiei 
  m/s2  Mărimea măsurată: Acceleraţia vibraţiei 
  ips  Mărimea măsurată: Viteza vibraţiei 
  mm/s  Mărimea măsurată: Viteza vibraţiei 
  mils  Mărimea măsurată: Deplasarea vibraţiei 
  µm  Mărimea măsurată: Deplasarea vibraţiei 

 
Unitate de măsură Condiţie 

g   m/s2 
mm/s  ips 
µm  mils 

Parametrul J04 = a 

Parametrul J04 = v 

Parametrul J04 = s 

Dacă nu se respectă condiţiile indicate în tabel, după terminarea introducerii 
parametrilor apare mesajul de eroare -61. 
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J 07 Canalul A: Detecţie semnal 

Domeniu: rms, pc, ppc 

Funcţia: rms = Valoare efectivă 
  pc = Valoare vârf 
  ppc = valoarea vârf-vârf 

 

J 08 Canalul B: Detecţie semnal 

Domeniu: rms, pc, ppc 

Funcţia: rms = Valoare efectivă 
  pc = Valoare vârf 
  ppc = valoarea vârf-vârf 

 

J 09 Canalul A:  Valoare limită domeniu măsurare  
    (vibraţie) 

Domeniu: 0,200 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii de capăt a domeniului de măsurare. 
  Domeniile pot să fie diferite pentru canalele A şi B. 

 

Valorile de capăt ale domeniului de măsurare se definesc corespunzător 
utilizării VIBROCONTROL 1100. Ele sunt valabile atât pentru afişaj, cât şi 
pentru ieşirea analogică. La setare nu este permisă depăşirea limitelor de 
setare prestabilite (vezi tabelul de la pagina 10). Setările în afara domeniului 
admisibil au ca efect la preluarea valorilor parametrilor apariţia mesajului de 
eroare -62. 

 

J 10 Canalul B: Valoare limită domeniu măsurare  
    (vibraţie)) 

Domeniu: 0 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,200 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii de capăt a domeniului de măsurare. 
  Domeniile pot să fie diferite pentru canalele A şi B. 
  Pentru mai multe detalii vezi parametrul J09. 
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J 11 Canalul A: Starea rulmentului BCU 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea BCU este activă 
  N = NU  Monitorizarea BCU nu este activă 

Condiţie: La canalul A trebuie să fie conectat un accelerometru. 
 

J 12 Canalul B: Starea rulmentului BCU 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea BCU este activă 
  N = NU  Monitorizarea BCU nu este activă 

Condiţie: La canalul B trebuie să fie conectat un accelerometru. 
 

J 13 Canalul A: Valoare limită domeniu măsurare BCU: 

Domeniu: 1 ... 140 

Rezoluţie: valoare numerică   1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Funcţia: Definirea valorii de capăt a domeniului de măsurare BCU 

Domeniul setat este valabil atât pentru afişaj, cât şi pentru ieşirea analogică. 
Domeniile pot să fie diferite pentru canalele A şi B. Valori în afara domeniului 
măsurat au ca efect după terminarea introducerii parametrilor apariţia 
mesajului de eroare: -62. 

 

J 14 Canalul B: Valoare limită domeniu măsurare BCU 

Domeniu: 1 ... 140 

Rezoluţie: valoare numerică   1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Funcţia: Definirea valorii de capăt a domeniului de măsurare BCU. 

Domeniul setat este valabil atât pentru afişaj, cât şi pentru ieşirea analogică. 
Domeniile pot să fie diferite pentru canalele A şi B. Valori în afara domeniului 
măsurat au ca efect după terminarea introducerii parametrilor apariţia 
mesajului de eroare: -62. 
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J 15 Canalul A: Obţinere valoare medie BCU 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Obţinerea valorii medii este activă 
  N = NU  Obţinerea valorii medii nu este activă 

Condiţie: Numai dacă monitorizarea BCU canal A (J11) = activă 
 

J 16 Canalul B: Obţinere valoare medie BCU 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Obţinerea valorii medii este activă 
  N = NU  Obţinerea valorii medii nu este activă 

Condiţie: Numai dacă monitorizarea BCU canal B (J12) = activă 
 

J 17 Canalul A: Timp de mediere BCU: 

Domeniu: 10 ... 3600 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de mediere în funcţie de frecvenţă. 

Condiţie: Obţinerea valorii medii canal A (J15) = activă 
 

J 18 Canalul B: Timp de mediere BCU 

Domeniu: 10 ... 3600 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de mediere în funcţie de frecvenţă. 

Condiţie: Obţinerea valorii medii canal B (J16) = activă. 
 

J 19 Canalul A: Factor normare BCU: 

Domeniu: 0,1 ... 10,0 

Dimensiune: Factor 

Funcţia: Setarea tuturor punctelor de măsură BCU la aceeaşi valoare
  iniţială cu ajutorul factorului de normare BCU 

 

J 20 Canalul B: Factor normare BCU 

Domeniu: 0,1 ... 10,0 

Dimensiune: Factor 

Funcţia: Setarea tuturor punctelor de măsură BCU la aceeaşi valoare
  iniţială cu ajutorul factorului de normare BCU 
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Setarea filtrului Grupa  K 

Generalităţi 

Formarea caracteristicilor se realizează prin lăţimea de bandă preselectată 
pe fiecare parametru. Setarea valorilor pentru frecvenţa limită inferioară şi 
inferioară se va face separat pentru fiecare canal. 

Setările corespunzătoare ale filtrelor marcate prin adăugarea „ISO” sunt 
conforme normelor DIN/ISO 2373, DIN/ISO 3945 precum şi DIN 45 666. 
Este vorba în acest caz de filtre de ordinul 3. 

Toate celelalte setări duc la activarea de filtre Butterworth de ordinul 2. 
Atenuarea la aceste filtre este -1 dB la frecvenţa limită dată. 

 
 

K 01 Canalul A: Frecvenţa limită inferioară: 

Domeniu:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Funcţia:  1 Hz  = Frecvenţa limită inferioară 
   3 Hz  = Frecvenţa limită inferioară 
  10 Hz ISO = Frecvenţa limită inferioară 
  * Special = Frecvenţa limită inferioară 

 

K 02 Canalul B: Frecvenţa limită inferioară 

Domeniu:  1 Hz, 3 Hz, 10 Hz ISO 

Funcţia:  1 Hz  = Frecvenţa limită inferioară 
   3 Hz  = Frecvenţa limită inferioară 
  10 Hz ISO = Frecvenţa limită inferioară 
  * Special = Frecvenţa limită inferioară 

∗ Opţiune: Posibilă numai cu filtru suplimentar înglobat. 
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K 03 Canalul A: Frecvenţa limită superioară: 

Domeniu: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Funcţia: 1000 Hz ISO = Frecvenţa limită superioară 
    10 kHz = Frecvenţa limită superioară 
  * Special = Frecvenţa limită superioară 

 

K 04 Canalul B: Frecvenţa limită superioară 

Domeniu: 1000 Hz ISO, 10 kHz 

Funcţia: 1000 Hz ISO = Frecvenţa limită superioară 
    10 kHz = Frecvenţa limită superioară 
  * Special = Frecvenţa limită superioară 

∗ Opţiune: Posibilă numai cu filtru suplimentar înglobat. 
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Ieşiri analogice Grupa  L 

Generalităţi 

Utilizatorului îi stau la dispoziţie 2 ieşiri analogice. 

Cu ajutorul parametrilor din grupa L se poate aloca separat pentru fiecare 
ieşire analogică domeniul şi valoarea afişată. 

Referinţă pentru valoarea de capăt a domeniului este valoarea stabilită 
pentru valoarea afişată (vezi grupa parametrilor J, parametrii J09/J10 şi 
J13/J14) a canalului de măsurare respectiv. 

 

BCU_A

vib_A

BCU_B

vib_B

BCU_A

vib_A

BCU_B

vib_B

L04

L03

-65

a
v

a
v

a
v

4...20 mA

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

L02

4...20 mA

a
v

I03 L01

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

GRUPPE-L C01 (060519)

Canalul A: BEARCON (BCU_A)
Canalul A: Vibratie (vib_A)
Canalul B: BEARCON (BCU_B)
Canalul B: Vibratie (vib_B)

Valoare afisata
Iesire analogica  1

Iesire analogica  2

 
Fig. 5 - 5 : Parametri grupa L, ieşiri analogice 

 

Dacă drept senzor se utilizează un accelerometru, atunci nu este posibilă o 
ieşire analogică a valorii afişate BCU. 

Setări eronate duc la mesajul de eroare: -65. 
 

L 01 Ieşire analogică 1: Plaja 

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

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

 

L 02 Ieşire analogică 2: Plaja 

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

Funcţia: 0 ... 10 V 
  0 ... 20 mA 
  4 ... 20 mA 
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L 03 Ieşire analogică 1: Mărime măsurată 

Domeniu: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Funcţia: vib A = Mărime măsurată: vibraţie canal A 
  BCU A = Mărime măsurată: BCU canal A 
  vib B = Mărime măsurată: vibraţie canal B 
  BCU B = Mărime măsurată: BCU canal B. 

 

L 04 Ieşire analogică 2: Mărime măsurată 

Domeniu: vib A, BCU A,vib B, BCU B 

Funcţia: vib A = Mărime măsurată: vibraţie canal A 
  BCU A = Mărime măsurată: BCU canal A 
  vib B = Mărime măsurată: vibraţie canal B 
  BCU B = Mărime măsurată: BCU canal B. 

 

L 05 Ieşire analogică 1: Valoare limită plajă 

Domeniu: 0,000 ... 999,0 

Funcţia: Ieşirea analogică se poate scala în corelaţie cu un instrument 
  de afişare sau cu un înregistrator până la o valoare limită de 
  plajă în interiorul limitelor impuse pentru domeniu. 

 

L 06 Ieşire analogică 2: Valoare limită plajă 

Domeniu: 0,000 ... 999,0 

Funcţia: Ieşirea analogică se poate scala în corelaţie cu un instrument 
  de afişare sau cu un înregistrator până la o valoare limită de 
  plajă în interiorul limitelor impuse pentru domeniu. 
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Monitorizare valori limită Grupa  M 

Generalităţi 

Toţi parametrii din grupa M servesc la activarea, resp. dezactivarea funcţiilor 
de monitorizare, precum şi la stabilirea valorii limită şi a timpului de 
întârziere. 

Fiecărui canal de măsurare îi sunt alocate două valori limită setabile 
independent una de cealaltă, Limes 1 (lim_1) şi Limes 2 (lim_2) şi valoarea 
limită Bearcon (lim_B). Setarea valorii limită respective se realizează în 
unitatea de măsură alocată canalului de măsurare. 

Plaja setabilă se întinde de la 10 % până la 100 % din plaja afişajului. setări 
la valori mai mici, resp. mai mari, au după preluarea valorilor parametrilor ca 
efect apariţia unui mesaj de eroare. 

Datele pentru timpul de întârziere sunt întotdeauna exprimate în secunde. 
Dacă o valoare afişată depăşeşte valoarea limită alocată un timp mai 
îndelungat decât pentru timpul de întârziere prescris, atunci este activat 
mesajul evenimentului respectiv sub forma unui comutări de relee şi o intrare 
în jurnal. 

 

Atenţie: 

Dacă intervine o eroare OK, menţineţi toate releele pentru valorile limită în 
starea lor actuală. După îndepărtarea erorii OK şi validarea acesteia cu 
funcţia "Relais Reset" ele îşi reiau funcţionarea normală. 
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Fig. 5 - 6 : Parametri grupa M, monitorizarea valorii limită 
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M 01 Canalul A: Monitorizare 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

Cu acest parametru se activează (Y), resp. se inactivează (N) monitorizarea 
tuturor valorilor limită referitoare la caracteristici pentru canalul A. 

Valabilitate: Valoare limită Limes 1 (lim_1) 
  Valoare limită Limes 2 (lim_2) 

 

M 02 Canalul B: Monitorizare 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

Cu acest parametru se activează (Y), resp. se inactivează (N) monitorizarea 
tuturor valorilor limită referitoare la caracteristici pentru canalul B. 

Valabilitate: Valoare limită Limes 1 (lim_1) 
  Valoare limită Limes 2 (lim_2) 

 

M 03 Canalul A: Monitorizare lim_1 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

M 04 Canalul B Monitorizare lim_1 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

M 05 Canalul A: Monitorizare lim_2 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 
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M 06 Canalul B: Monitorizare lim_2 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

M 07 Canalul A: Monitorizare lim_b 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

M 08 Canalul B: Monitorizare lim_b 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

M 09 Canalul A: Valoare limită lim_1 

Domeniu: 0,020 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul A: lim_1 
  Se introduce valoarea absolută a mărimii de monitorizat. 

 

M 10 Canalul B: Valoare limită lim_1 

Domeniu: 0,020 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul B: lim_1 
  Se introduce valoarea absolută a mărimii de monitorizat. 
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M 11 Canalul A: Valoare limită lim_2 

Domeniu: 0,020 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul A: lim_2 
  Se introduce valoarea absolută a mărimii de monitorizat. 

 

M 12 Canalul B: Valoare limită lim_2 

Domeniu: 0,020 ... 999 

Rezoluţie: valoare numerică   0,020 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 999 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul B: lim_2 
  Se introduce valoarea absolută a mărimii de monitorizat. 

 

M 13 Canalul A: Valoare limită lim_b 

Domeniu: 0,100 ... 140 

Dimensiune: BCU 

Rezoluţie: valoare numerică   0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul A: lim_b 
 

M 14 Canalul B: Valoare limită lim_b 

Domeniu: 0,100 ... 140 

Dimensiune: BCU 

Rezoluţie: valoare numerică   0,100 ...   0,999 
       1,00 ...   9,99 
      10,0 ...  99,9 
     100 ... 140 

Funcţia: Definirea valorii limită pentru canalul B: lim_b 
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M 15 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_1 

Domeniu: 1 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
 

M 16 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_1 

Domeniu: 1 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
 

M 17 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_2 

Domeniu: 1 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
 

M 18 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_2 

Domeniu: 1 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
 

M 19 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_b 

Domeniu: 3 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
 

M 20 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_b 

Domeniu: 3 ... 99 

Dimensiune: secunde 

Funcţia: Definirea timpului de întârziere 
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Alocare relee Grupa N 

Generalităţi 

Pentru redarea evenimentelor intervenite sunt disponibile trei relee liber 
programabile (K1, K2 und K3) cu contacte de comutare fără potenţial. 
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N07
N
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JURNALUL

 
Fig. 5 - 7 : Parametri grupa N, alocarea releelor 

 

∗ Legăturile AND reprezentate funcţionează şi atunci când numai 2 din 
cele 6 intrări posibile pentru fiecare parametru sunt activate. 

 

Posibilităţi de programare: 

1. Ce depăşire a valorii limită acţionează asupra cărui releu? 

2. Comportament de comutare (cu autoblocare / fără autoblocare) 

3. Tip de comutare (comutare la curent de repaus / la curent de lucru) 

4. Legături (ŞI / SAU) 
 

Referitor la punctul 1 

Utilizatorul are posibilitatea să configureze la alegere semnalizări pentru 
valori limită sub formă de mesaje individuale sau de grup. Astfel pot fi de 
exemplu semnalizate depăşiri de valori limită lim_1 pentru canalul A şi B prin 
intermediul K1, depăşiri de valori limită lim_2 pentru canalul A şi B prin 
intermediul K2. 
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Referitor la punctul 2 

Depăşirile de valori limită intervenite pot în cadrul configuraţiei respective 
(vezi punctul 4) să fie semnalizate pe durata existenţei lor. Prin opţiunea 
autoblocare activată acest interval de timp poate să fie prelungit până la 
comanda RESET. 

 

Referitor la punctul 3 

În conformitate cu tehnologia de semnalizare a evenimentelor aplicată de 
utilizator tipul de comutare poate să fie adaptat în funcţie de conceptul 
existent. 

 
Comutare Regim normal Eveniment 

Curent de repaus 
Curent de lucru 

Releu activ 
Releu inactiv 

Releu inactiv 
Releu activ 

 

Referitor la punctul 4 

Dacă la un releu sunt cuplate mai multe valori limită, semnalizarea 
evenimentului poate să aibă loc în funcţie de o depăşire de valoare limită 
(legătură SAU) sau toate depăşirile de valori limită (legătură ŞI). 

 

N 01 Canalul A: lim_1 are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 

 

N 02 Canalul B: lim_1 are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 

 

N 03 Canalul A: lim_2 are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 
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N 04 Canalul B: lim_2 are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 

 

N 05 Canalul A: lim_b are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 

 

N 06 Canalul B: lim_b are efect asupra 

Domeniu: --, K1, K2, K3 

Funcţia: --   = Depăşirile de valori limită nu au nici un efect 
  K1= Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K1 
  K2 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K2 
  K3 = Depăşirile de valori limită au efect asupra releului K3 

 

N 07 Releul K1: Autoblocare 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Starea comutaţiei definită după un eveniment 
    apărut se menţine până la o comandă activă 
    RESET. 
  N = NU  Starea comutaţiei definită se menţine numai 
    pe durata evenimentului. 

 

N 08 Releul K2: Autoblocare 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Starea comutaţiei definită după un eveniment 
    apărut se menţine până la o comandă activă 
    RESET. 
  N = NU  Starea comutaţiei definită se menţine numai 
    pe durata evenimentului. 
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N 09 Releul K3: Autoblocare 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Starea comutaţiei definită după un eveniment 
    apărut se menţine până la o comandă activă 
    RESET. 
  N = NU  Starea comutaţiei definită se menţine numai 
    pe durata evenimentului. 

 

N 10 Releul K1: Comutare-Curent de repaus 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Comutare-Curent de repaus 
    Releul este activ în regim normal de  
    funcţionare. 
  N = NU  Comutare-Curent de lucru 
    Releul este inactiv în regim normal de  
    funcţionare. 

 

N 11 Releul K2: Comutare-Curent de repaus 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Comutare-Curent de repaus 
    Releul este activ în regim normal de  
    funcţionare. 
  N = NU  Comutare-Curent de lucru 
    Releul este inactiv în regim normal de  
    funcţionare 

 

N 12 Releul K3: Comutare-Curent de repaus 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Comutare-Curent de repaus 
    Releul este activ în regim normal de  
    funcţionare. 
  N = NU  Comutare-Curent de lucru 
    Releul este inactiv în regim normal de  
    funcţionare. 

 

N 13 Releul K1: Legături valoare limită 

Domeniu: OR, AND 

Funcţia: OR = Depăşirea unei valori limită care este corelată 
    cu K1, duce la activarea semnalizării  
    evenimentului 
  AND = Numai dacă toate valorile limită  corelate cu K1 
    sunt depăşite simultan este activată  
    semnalizarea evenimentului. 
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N 14 Releul K2: Legături valoare limită 

Domeniu: OR, AND 

Funcţia: OR = Depăşirea unei valori limită care este corelată 
    cu K2, duce la activarea semnalizării  
    evenimentului 
  AND = Numai dacă toate valorile limită corelate cu K2 
    sunt depăşite simultan este activată  
    semnalizarea evenimentului. 

 

N 15 Releul K3: Legături valoare limită 

Domeniu: OR, AND 

Funcţia: OR = Depăşirea unei valori limită care este corelată 
    cu K3, duce la activarea semnalizării  
    evenimentului 
  AND = Numai dacă toate valorile limită corelate cu K3 
    sunt depăşite simultan este activată  
    semnalizarea evenimentului. 
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Monitorizare OK Grupa O 

Generalităţi 

Sarcina monitorizării OK este de a semnaliza o defecţiune electrică sau a 
senzorilor şi a legăturilor acestora. 

Monitorizarea se realizează prin sesizarea semnalului măsurat „în afara 
domeniului”. Problemele, precum cele care intervin prin ruperea cablurilor, 
scurt-circuite sau conectarea la pământ a conductoarelor de semnal, sunt 
recunoscute, semnalizate şi înregistrate în jurnal. 

 

Notă: 

În cazul utilizării de senzori cu bobină mobilă pentru viteza vibraţiei în mod 
normal nu pot să fie recunoscute rupturile de conductoare sau scurtcircuitele. 
De aceea se suprapune peste semnalul de măsurat un curent continuu, care 
este alimentat în VIBROCONTROL 1100 cu o cădere de tensiune constantă 
de circa 1 V. Această cădere de tensiune este măsurată drept tensiune OK. 

Cum releul OK este operat cu comutaţie de curent de repaus, sunt efectuate 
şi semnalizările despre regimul de funcţionare al reţelei ÎNCHIS/DESCHIS. 

 

O 01 Canalul A: Monitorizare OK 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

O 02 Canalul B: Monitorizare OK 

Domeniu: Y, N 

Funcţia: Y = DA  Monitorizarea este activă 
  N = NU  Monitorizarea nu este activă 

 

O 03 Canalul A: Limita inferioară OK 

Domeniu: -23 V ... + 23 V 

Funcţia: Limitele OK sunt setabile numai pentru accelerometre. 
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O 04 Canalul B: Limita inferioară OK 

Domeniu: -23 V ... + 23 V 

Funcţia: Limitele OK sunt setabile numai pentru accelerometre. 
 

O 05 Canalul A: Limita superioară OK 

Domeniu: -23 V ... + 23 V 

Funcţia: Limitele OK sunt setabile numai pentru accelerometre. 
 

O 06 Canalul B: Limita superioară OK 

Domeniu: -23 V ... + 23 V 

Funcţia: Limitele OK sunt setabile numai pentru accelerometre. 
 

Indicaţie pentru definirea limitelor OK 

Dacă valoarea introdusă pentru limita superioară OK este mai mică decât 
cea pentru limita inferioară OK, urmează un mesaj de eroare. 

Valorile tipice de setare pentru limita superioară OK şi limita inferioară OK 
depind de tipul de senzor. 

 

Pentru senzori se recomandă următoarele valori de setare: 

Senzorii pentru viteza vibraţiei (Tipurile seria VS - ...) 

Limita superioară OK : 2,5 
Limita inferioară OK : 0,5 

Senzorii pentru acceleraţia vibraţiei (Tipurile seria AS - ...) 

Limita superioară OK : - 1 
Limita inferioară OK : -20 
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Interfaţa serială Grupa P 
 

P 00 Interfaţă serială 1 + 2 :  Adresă aparat 

Domeniul : 1 ... 205 

Funcţia : Definirea adresei aparatului 
   Setarea este valabilă pentru interfeţele seriale 1 şi 2. 

 

P 01 Interfaţă serială 1:  Viteză de transfer 

Domeniul: 1200, 2400, 4800, 9600 

Funcţia: 1200 = Viteză de transfer: 1200 Bd 
  2400 = Viteză de transfer: 2400 Bd 
  4800 = Viteză de transfer: 4800 Bd 
  9600 = Viteză de transfer: 9600 Bd 

 

P 02 Interfaţă serială 2:  Viteză de transfer 

Domeniul: 1200, 2400, 4800, 9600 

Funcţia: 1200 = Viteză de transfer: 1200 Bd 
  2400 = Viteză de transfer: 2400 Bd 
  4800 = Viteză de transfer: 4800 Bd 
  9600 = Viteză de transfer: 9600 Bd 
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Parametri de service Grupa  S 

Generalităţi 

Pentru controlarea releelor de semnalizare, a ieşirilor analogice, precum şi a 
pentru realizarea unui autotest şi a desfăşurării calibrării sunt disponibile 
funcţiile de service. 

 
Atenţie 
În timpul apelării parametrilor de service sesizarea valorii măsurate şi 
monitorizarea sunt scoase din funcţiune. 
Modificările stării de comutaţie ale releelor de semnalizare pot să ducă la 
decuplarea maşinilor 

 

Controlul releelor de semnalizare 

Activarea comenzilor: Releu activ / releu inactiv 

Comenzile se introduc separat pentru  releele K1 … K3, şi pentru releul OK. 
Nu se realizează înregistrări în jurnal care ar corespunde unei anumite 
semnalizări de evenimente. 

 

Controlul ieşirilor analogice 

Pentru fiecare ieşire analogică se poate prestabili o valoare nominală de 
ieşire în trepte prestabilite. Corespunzător mărimii de ieşire setate (tensiune 
sau curent) se pot măsura valorile la bornele ieşirii. 

 

Program: TEST 

Apelarea programului are drept consecinţă verificarea tuturor memoriilor 
programului şi de date. În timpul derulării programului apare în câmpul 
afişajului numele programului „TEST”, precum şi numerele de ordine ale 
testului în curs. Programul nu poate să fie întrerupt. 

După terminarea programului este în cazul funcţionării corecte afişat mesajul 
„TEST ok”. Până la apăsarea unei taste la alegere mesajul se menţine. Dacă 
rezultatul testului nu coincide cu datele nominale prescrise programate, este 
redată o semnalizare de eveniment cu iniţializarea simultană a releului OK. 
Apoi urmează o repornire automată a sistemului VC-1100. 

Durata programului este de circa 15 secunde. 
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Program: CALIBRARE 

În acest program de service este verificată funcţionarea amplificatoarelor şi a 
filtrelor. Sunt exceptate amplificatoarele intrărilor, precum şi toate 
amplificatoarele prefinale, resp. etajele de amplificare care se referă la relee 
şi ieşirile analogice. Dacă programul este pornit, în câmpul afişajului apare 
textul „CALIBRARE”, şi numărul de ordine al testului în curs. Nu este posibilă 
întreruperea programului. 

Toate funcţiile de măsurare şi monitorizare ale VC-1100 sunt decuplate în 
timpul derulării programului. Starea releelor de semnalizare, precum şi a 
ieşirilor analogice rămâne neschimbată. 

Durata programului este de circa 15 minute. 
 

S 01 Releul K1: Stare 

Domeniu: K1 on, K1 off 

Funcţia: K1 on  = releul K1 se activează, sau rămâne activat 
  K1 off  = releul K1 se dezactivează, sau rămâne dezactivat. 

 

S 02 Releul K2: Stare 

Domeniu: K2 on, K2 off 

Funcţia: K2 on  = releul K2 se activează, sau rămâne activat 
  K2 off  = releul K2 se dezactivează, sau rămâne dezactivat. 

 

S 03 Releul K3: Stare 

Domeniu: K3 on, K3 off 

Funcţia: K3 on  = releul K3 se activează, sau rămâne activat 
  K3 off  = releul K3 se dezactivează, sau rămâne dezactivat. 

 

S 04 Releul OK: Stare 

Domeniu: OK on, OK off 

Funcţia: OK on  = releul OK se activează 
  OK off  = releul OK se dezactivează 
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S 05 Ieşirea analogică 1 : Setarea valorii tensiunii 

Domeniu:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Funcţia:  0 V = Tensiunea de ieşire este  0 Volt  
  2 V = Tensiunea de ieşire este   2Volt  
  5 V = Tensiunea de ieşire este  5 Volt  
 10 V = Tensiunea de ieşire este 10 Volt 

 

S 06 Ieşirea analogică 1 : Setarea valorii curentului 

Domeniu:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Funcţia:  0 mA = Curentul de ieşire este  0 mA  
   4 mA = Curentul de ieşire este  4 mA  
  12 mA = Curentul de ieşire este 12 mA  
  20 mA = Curentul de ieşire este 20 mA 

 

S 07 Ieşirea analogică 2 : Setarea valorii tensiunii 

Domeniu:  0 V, 2 V, 5 V, 10 V 

Funcţia:  0 V = Tensiunea de ieşire este  0 Volt  
   2 V = Tensiunea de ieşire este  2 Volt  
   5 V = Tensiunea de ieşire este  5 Volt  
  10 V = Tensiunea de ieşire este 10 Volt 

 

S 08 Ieşirea analogică 2 : Setarea valorii curentului 

Domeniu:  0 mA, 4 mA, 12 mA, 20 mA 

Funcţia:  0 mA = Curentul de ieşire este  0 mA  
   4 mA = Curentul de ieşire este  4 mA  
  12 mA = Curentul de ieşire este 12 mA  
  20 mA = Curentul de ieşire este 20 mA 

 

S 09 TEST 

Funcţia: Prin comanda de preluare se porneşte programul de test. 
 

S 10 CALIBRARE 

Funcţia: Prin comanda de preluare se porneşte programul de calibrare. 
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Setări standard pentru parametri 
Instalaţia : VC 1100 C01 230 V / C02 24 V 

Versiunea : VC 1100 V 2.02 

Întocmit : Data:....……...………. 

 
Selectare canal şi a date senzor – Grupa I 
I01 Canalul A Y [X] N [ ] 
I02 Canalul B Y [X] N [ ] 
I03 Senzor a [X] v [ ] 
I04 Unitate de măsură mV/g [X] mV/m/s² [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilitate  [_____100.0_____] 
I06 Liniarizare răspuns de frecvenţă Y [ ] N [X] 
 
Definiţii valori caracteristice – Grupa J 
J01 Canalul A: Vibraţie Y [X] N [ ] 
J02 Canalul B: Vibraţie Y [X] N [ ] 
J03 Canalul A: Mărime măsurată a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canalul B: Mărime măsurată a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canalul A: Unitate de măsură g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canalul B: Unitate de măsură g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canalul A: Detecţie semnal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canalul B: Detecţie semnal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canalul A: Valoare limită domeniu măsurare  [_____20.00 ____] 
J10 Canalul B: Valoare limită domeniu măsurare  [_____20.00 ____] 
J11 Canalul A: Starea rulmentului BCU Y [X] N [ ] 
J12 Canalul B: Starea rulmentului BCU Y [X] N [ ] 
J13 Canalul A: Valoare limită domeniu  
  măsurare BCU  [_____2.000 ____] 
J14 Canalul B: Valoare limită domeniu 
  măsurare BCU  [_____2.000 ____] 
J15 Canalul A: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [X] 
J16 Canalul B: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [X] 
J17 Canalul A: Timp de mediere BCU  [_______20 _____] 
J18 Canalul B: Timp de mediere BCU  [_______20 _____] 
J19 Canalul A: Factor normare BCU  [_____1.000_____] 
J20 Canalul B: Factor normare BCU  [_____1.000_____] 

Setări filtru – Grupa K 
K01 Canalul A: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [  ] 10Hz ISO [X] * Spec. [ ] 
K02 Canalul B: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [  ] 10Hz ISO [X] * Spez. [ ] 
K03 Canalul A: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spec. [  ] 
K04 Canalul B: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [  ] 

Ieşiri analogice – Grupa L 
L01 Ieşire analogică 1: Plaja 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Ieşire analogică 2: Plaja 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Ieşire analogică 1: Mărime măsurată vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Ieşire analogică 2: Mărime măsurată vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Ieşire analogică 1: Valoare limită plajă  [_____20.00____] 
L06 Ieşire analogică 2: Valoare limită plajă  [_____20.00____] 

∗ Posibil numai cu filtru suplimentar înglobat 
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Monitorizare - Valoare limită – Grupa M 
M01 Canalul A: Monitorizare Y [X] N [ ] 
M02 Canalul B: Monitorizare Y [X] N [ ] 
M03 Canalul A: Monitorizare lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canalul B: Monitorizare lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canalul A: Monitorizare lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canalul B: Monitorizare lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canalul A: Monitorizare lim_b Y [ ] N [X] 
M08 Canalul B: Monitorizare lim_b Y [ ] N [X] 
M09 Canalul A: Valoare limită lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canalul B: Valoare limită lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canalul A: Valoare limită lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canalul B: Valoare limită lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canalul A: Valoare limită lim_b  [_____4.000 ____] 
M14 Canalul B: Valoare limită lim_b  [_____5.000 ____] 
M15 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_1  [_______1______] 
M16 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_1  [_______1______] 
M17 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_2  [_______1______] 
M18 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_2  [_______1______] 
M19 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_b  [_______7______] 
M20 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_b  [_______8______] 

Alocare relee – Grupa N 
N01 Canalul A: lim_1 are efect pentru -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canalul B: lim_1 are efect pentru -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canalul A: lim_2 are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canalul B: lim_2 are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canalul A: lim_b are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N06 Canalul B: lim_b are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [X] 
N07 Releul K1: autoblocare Y [X] N [ ] 
N08 Releul K2: autoblocare Y [X] N [ ] 
N09 Releul K3: autoblocare Y [X] N [ ] 
N10 Releul K1: Comutare-Curent de repaus Y [X] N [ ] 
N11 Releul K2: Comutare-Curent de repaus Y [X] N [ ] 
N12 Releul K3: Comutare-Curent de repaus Y [X] N [ ] 
N13 Releul K1: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 
N14 Releul K2: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 
N15 Releul K3: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 

Monitorizare OK – Grupa O 
O01 Canalul A: Monitorizare OK Y [X] N [ ] 
O02 Canalul B: Monitorizare OK Y [X] N [ ] 
O03 Canalul A: Limita inferioară OK  [____-21.0000___] 
O04 Canalul B: Limita inferioară OK  [____-21.0000___] 
O05 Canalul A: Limita superioară OK  [_____-2.0000___] 
O06 Canalul B: Limita superioară OK  [_____-2.0000___] 
 

Parametri de transfer al interfeţei seriale – Grupa P 
P00 Adresă aparat  [______1_______] 
P01 Interfaţă serială 1: Viteză de transfer 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Interfaţă serială 2: Viteză de transfer 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Setări standard pentru parametri 
Instalaţia : VC 1100 C11 230 V / C12 24 V 

Versiunea : VC 1100 V 2.02 

Întocmit: : Data:....……...………. 

 
Selectare canal şi a date senzor – Grupa I 
I01 Canalul A Y [X] N [ ] 
I02 Canalul B Y [X] N [ ] 
I03 Senzor a [X] v [ ] 
I04 Unitate de măsură mV/g [X] mV/m/s˛ [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilitate  [_____100.0 ____] 
I06 Liniarizare răspuns de frecvenţă Y [ ] N [X] 
 
Definiţii valori caracteristice – Grupa J 
J01 Canalul A: Vibraţie Y [X] N [ ] 
J02 Canalul B: Vibraţie Y [X] N [ ] 
J03 Canalul A: Mărime măsurată a [ ] v [X] s [ ] 
J04 Canalul B: Mărime măsurată a [ ] v [X] s [ ] 
J05 Canalul A: Unitate de măsură g [ ] m/s˛ [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canalul B: Unitate de măsură g [ ] m/s² [ ] mm/s [X] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canalul A: Detecţie semnal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canalul B: Detecţie semnal rms [X] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canalul A: Valoare limită domeniu măsurare  [_____20.00 ____] 
J10 Canalul B: Valoare limită domeniu măsurare  [_____20.00 ____] 
J11 Canalul A: Starea rulmentului BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canalul B: Starea rulmentului BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canalul A: Valoare limită domeniu 
  măsurare BCU  [______________] 
J14 Canalul B: Valoare limită domeniu 
  măsurare BCU  [______________] 
J15 Canalul A: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canalul B: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canalul A: Timp de mediere BCU  [______________] 
J18 Canalul B: Timp de mediere BCU  [______________] 
J19 Canalul A: Factor normare BCU  [______________] 
J20 Canalul B: Factor normare BCU  [______________] 

Setări filtru – Grupa K 
K01 Canalul A: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spec. [ ] 
K02 Canalul B: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [X] * Spec. [ ] 
K03 Canalul A: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spec. [  ] 
K04 Canalul B: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [X] * Spez. [ ] 

Ieşiri analogice – Grupa L 
L01 Ieşire analogică 1: Plaja 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Ieşire analogică 2: Plaja 0..10V [X] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Ieşire analogică 1: Mărime măsurată vib_A [X] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Ieşire analogică 2: Mărime măsurată vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [X] BCU_B [ ] 
L05 Ieşire analogică 1: Valoare limită plajă  [_____20.00 ____] 
L06 Ieşire analogică 2: Valoare limită plajă  [_____20.00 ____] 

∗ Posibil numai cu filtru suplimentar înglobat 
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Monitorizare - Valoare limită – Grupa M 
M01 Canalul A: Monitorizare Y [X] N [ ] 
M02 Canalul B: Monitorizare Y [X] N [ ] 
M03 Canalul A: Monitorizare lim_1 Y [X] N [ ] 
M04 Canalul B: Monitorizare lim_1 Y [X] N [ ] 
M05 Canalul A: Monitorizare lim_2 Y [X] N [ ] 
M06 Canalul B: Monitorizare lim_2 Y [X] N [ ] 
M07 Canalul A: Monitorizare lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canalul B: Monitorizare lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canalul A: Valoare limită lim_1  [_____10.00 ____] 
M10 Canalul B: Valoare limită lim_1  [_____10.00 ____] 
M11 Canalul A: Valoare limită lim_2  [_____15.00 ____] 
M12 Canalul B: Valoare limită lim_2  [_____15.00 ____] 
M13 Canalul A: Valoare limită lim_b  [______________] 
M14 Canalul B: Valoare limită lim_b  [______________] 
M15 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_1  [______1_______] 
M16 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_1  [______1_______] 
M17 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_2  [______1_______] 
M18 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_2  [______1_______] 
M19 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_b  [______________] 
M20 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_b  [______________] 

Alocare relee – Grupa N 
N01 Canalul A: lim_1 are efect pentru -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canalul B: lim_1 are efect pentru -- [ ] K1 [X] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canalul A: lim_2 are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N04 Canalul B: lim_2 are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [X] K3 [ ] 
N05 Canalul A: lim_b are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canalul B: lim_b are efect pentru -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Releul K1: autoblocare Y [X] N [ ] 
N08 Releul K2: autoblocare Y [X] N [ ] 
N09 Releul K3: autoblocare Y [X] N [ ] 
N10 Releul K1: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [X] 
N11 Releul K2: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [X] 
N12 Releul K3: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [X] 
N13 Releul K1: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 
N14 Releul K2: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 
N15 Releul K3: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [X] 

Monitorizare OK – Grupa O 
O01 Canalul A: Monitorizare OK Y [X] N [ ] 
O02 Canalul B: Monitorizare OK Y [X] N [ ] 
O03 Canalul A: Limita inferioară OK  [___-22.0000____] 
O04 Canalul B: Limita inferioară OK  [___-22.0000____] 
O05 Canalul A: Limita superioară OK  [____-2.0000____] 
O06 Canalul B: Limita superioară OK  [____-2.0000____] 
 

Parametri de transfer al interfeţei seriale – Grupa P 
P00 Adresă aparat  [_______1______] 
P01 Interfaţă serială 1: Viteză de transfer 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Interfaţă serială 2: Viteză de transfer 
  9600 [X] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Setări parametri 
Instalaţia :________________________________________________________________________ 

Versiunea :___VC 1100/C ___V _______________________________________________________ 

Întocmit :_____________________________________________________Data:_______________ 

 
Selectare canal şi a date senzor – Grupa I 
I01 Canalul A Y [ ] N [ ] 
I02 Canalul B Y [ ] N [ ] 
I03 Senzor a [ ] v [ ] 
I04 Unitate de măsură mV/g [ ] mV/m/s˛ [ ] mV/mm/s [ ] mV/ips [ ] 
I05 Sensibilitate  [______________] 
I06 Liniarizare răspuns de frecvenţă Y [ ] N [ ] 
 
Definiţii valori caracteristice – Grupa J 
J01 Canalul A: Vibraţie Y [ ] N [ ] 
J02 Canalul B: Vibraţie Y [ ] N [ ] 
J03 Canalul A: Mărime măsurată a [ ] v [ ] s [ ] 
J04 Canalul B: Mărime măsurată a [ ] v [ ] s [ ] 
J05 Canalul A: Unitate de măsură g [ ] m/s2 [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J06 Canalul B: Unitate de măsură g [ ] m/s² [ ] mm/s [ ] 
  ips [ ] mm [ ] mils [ ] 
J07 Canalul A: Detecţie semnal rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J08 Canalul B: Detecţie semnal rms [ ] pc [ ] ppc [ ] 
J09 Canalul A: Valoare limită domeniu măsurare  [______________] 
J10 Canalul B: Valoare limită domeniu măsurare  [______________] 
J11 Canalul A: Starea rulmentului BCU Y [ ] N [ ] 
J12 Canalul B: Starea rulmentului BCU Y [ ] N [ ] 
J13 Canalul A: Valoare limită domeniu 
  măsurare BCU  [______________] 
J14 Canalul B: Valoare limită domeniu 
  măsurare BCU  [______________] 
J15 Canalul A: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [ ] 
J16 Canalul B: Obţinere valoare medie BCU Y [ ] N [ ] 
J17 Canalul A: Timp de mediere BCU  [______________] 
J18 Canalul B: Timp de mediere BCU  [______________] 
J19 Canalul A: Factor normare BCU  [______________] 
J20 Canalul B: Factor normare BCU  [______________] 

Setări filtru – Grupa K 
K01 Canalul A: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * Spec. [ ] 
K02 Canalul B: Frecvenţa limită inferioară 1Hz [ ] 3Hz [ ] 10Hz ISO [ ] * Spec. [ ] 
K03 Canalul A: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spec. [  ] 
K04 Canalul B: Frecvenţa limită superioară 10kHz [ ] 1kHz ISO [ ] * Spez. [ ] 

Ieşiri analogice – Grupa L 
L01 Ieşire analogică 1: Plaja 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L02 Ieşire analogică 2: Plaja 0..10V [ ] 0..20mA [ ] 4..20mA [ ] 
L03 Ieşire analogică 1: Mărime măsurată vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L04 Ieşire analogică 2: Mărime măsurată vib_A [ ] BCU_A [ ] vib_B [ ] BCU_B [ ] 
L05 Ieşire analogică 1: Valoare limită plajă  [______________] 
L06 Ieşire analogică 2: Valoare limită plajă  [______________] 

∗ Posibil numai cu filtru suplimentar înglobat 
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Monitorizare - Valoare limită – Grupa M 
M01 Canalul A: Monitorizare Y [ ] N [ ] 
M02 Canalul B: Monitorizare Y [ ] N [ ] 
M03 Canalul A: Monitorizare lim_1 Y [ ] N [ ] 
M04 Canalul B: Monitorizare lim_1 Y [ ] N [ ] 
M05 Canalul A: Monitorizare lim_2 Y [ ] N [ ] 
M06 Canalul B: Monitorizare lim_2 Y [ ] N [ ] 
M07 Canalul A: Monitorizare lim_b Y [ ] N [ ] 
M08 Canalul B: Monitorizare lim_b Y [ ] N [ ] 
M09 Canalul A: Valoare limită lim_1  [______________] 
M10 Canalul B: Valoare limită lim_1  [______________] 
M11 Canalul A: Valoare limită lim_2  [______________] 
M12 Canalul B: Valoare limită lim_2  [______________] 
M13 Canalul A: Valoare limită lim_b  [______________] 
M14 Canalul B: Valoare limită lim_b  [______________] 
M15 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_1  [______________] 
M16 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_1  [______________] 
M17 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_2  [______________] 
M18 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_2  [______________] 
M19 Canalul A: Întârziere valoare limită lim_b  [______________] 
M20 Canalul B: Întârziere valoare limită lim_b  [______________] 

Alocare relee – Grupa N 
N01 Canalul A: lim_1 are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N02 Canalul B: lim_1 are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N03 Canalul A: lim_2 are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N04 Canalul B: lim_2 are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N05 Canalul A: lim_b are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N06 Canalul B: lim_b are efect asupra -- [ ] K1 [ ] K2 [ ] K3 [ ] 
N07 Releul K1: Autoblocare Y [ ] N [ ] 
N08 Releul K2: Autoblocare Y [ ] N [ ] 
N09 Releul K3: Autoblocare Y [ ] N [ ] 
N10 Releul K1: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [ ] 
N11 Releul K2: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [ ] 
N12 Releul K3: Comutare-Curent de repaus Y [ ] N [ ] 
N13 Releul K1: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [ ] 
N14 Releul K2: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [ ] 
N15 Releul K3: Corelaţie valoare limită AND [ ] OR [ ] 

Monitorizare OK – Grupa O 
O01 Canalul A: Monitorizare OK Y [ ] N [ ] 
O02 Canalul B: Monitorizare OK Y [ ] N [ ] 
O03 Canalul A: Limita inferioară OK  [______________] 
O04 Canalul B: Limita inferioară OK  [______________] 
O05 Canalul A: Limita superioară OK  [______________] 
O06 Canalul B: Limita superioară OK  [______________] 

Parametri de transfer al interfeţei seriale – Grupa P 
P00 Adresă aparat  [______________] 
P01 Interfaţă serială 1: Viteză de transfer 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
P02 Interfaţă serială 2: Viteză de transfer 
  9600 [ ] 4800 [ ] 2400 [ ] 1200 [ ] 
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Pentru notele ei!! 
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6 Montaj, punere în funcţiune şi întreţinere 

Montaj 
VC-1100 Fixare pe partea din spate, 
 locul montajului la alegere 
Senzor: vezi documentaţia senzorului 

Cablare şi racorduri vezi planurile pentru cablare 

Legarea la pământ vezi recomandările pentru legarea la 
 pământ 

Pentru detalii şi datele tehnice ale intrărilor şi ieşirilor vezi capitolul Date 
tehnice, precum şi capitolul Racorduri. 

Porturile neutilizate pentru cabluri trebuie să fie înlocuite cu închideri oarbe 
cu şurub. 

 

Punere în funcţiune 
 

RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU SECURITATEA MUNCII! 

Instrucţiunile pentru securitatea muncii sunt anexate documentaţiei sub 
forma unui document separat redactat în mai multe limbi. 

 

 
Control Conexiuni 
 Tensiune de alimentare 
 Alimentări auxiliare cu tensiune 
Cuplare la reţea 
Introducere parametri corespunzător specificaţiilor referitoare la 
 instalaţie 
Realizare conectare senzor Bloc conector canal A   
 (şi canal B) 
 După conectarea senzorilor şi 
 realizarea alimentării cu tensiune 
 trebuie ca mesajul OK să dispară. 

Realizarea contactelor cu fişă la ieşirile releului 
 ieşirile analogice 
 interfeţele seriale. 
 

 
 
 

 

 



VC 1100 Montaj, punere în funcţiune şi întreţinere 
  

    
6-2 © VC1100RO/montaj C01 / C02 - C11 / C12 / C102844.008 / Versiunea 10 / 03/02/2017 

 

Teste 
Apelarea funcţiilor de service este descrisă în capitolul Operare, parametrii 
corespunzători sunt descrişi în capitolul Lista parametrilor. 
Funcţiile releelor Parametri de service S01…S04 
Ieşiri analogice Parametri de service S05…S08 

Cu aceste teste pot fi comutate individual releele iar ieşirile analogice se pot 
seta pe valorile stabilite. 
Programul „Calibrare“ Parametri de service S10 

 

Recomandări 
Dacă lucrările de punere în funcţiune se execută cu maşina „oprită”, se 
recomandă să se mai apeleze o dată programul „Calibrare“ în condiţii de 
operare. 

Programul nu modifică nici o setare realizată. 
 
 

Întreţinere 
Indicaţie: 

Lucrările de întreţinere şi de revizie se vor efectua în exclusivitate de un 
personal de specialitate! 

♦ Revizie 

♦ Verificarea aplicaţiei specifice clientului cu privire la Rezoluţia OK, 
supramodulaţie, valoare de măsurare şi valoare limită 

♦ Verificarea ieşirilor de buffer, releu şi DC-OUT 

♦ Verificarea alimentării cu tensiune 

♦ Salvarea configuraţiei specifice clientului 

♦ Pe exterior aparatul poate fi curăţat cu o cârpă uşor umedă  
 

Nu introduceţi în aparat umiditate, cum ar fi apa sau alte lichide! 
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