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Achtung !

Note!

Vor Inbetriebnahme des Produktes Before operating the product the
muss die Betriebsanleitung gelesen manual must be read and
und verstanden werden.
understood.

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

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

If necessary you may order the
Si besoin, commander le manuel
manual in the missing European
d'emploi dans la langue manquante
Union language under the following à l'adresse suivante :
address:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Nota importante!

Nota !

www.bkvibro.com

Atenção !

Antes de utilizar este producto debe Il manuale deve essere letto e
compreso prima della messa in
leer y comprender el manual.
servizio del prodotto.
Si necesita el manual en otro idioma
de la Unión Europea, puede pedirlo Se necessario, il manuale mancante
en la siguiente dirección:
nella lingua Europea desiderata, è
ordinabile al seguente indirizzo:

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

www.bkvibro.com
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Attentie!
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Henvisning:

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

Observera !

Före idrifttagning av produkten
Før produktets ibrugtagning skal
brugsanvisningen læses og forstås! måste bruksanvisningen läsas och
förstås.
Brugsanvisningen kan bestilles på
Om nödvändigt kan bruksanet EU-sprog ved henvendelse til:
Bij behoefte aan een gebruiksaanvisningen beställas i det saknade
wijzing in een ontbrekende EU-taal
EU-språket under följande adress:
is deze op onderstaand adres aan te
vragen:
Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

www.bkvibro.com

Huomio!
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja
ymmärtää käyttöohjeet.
Kun tarvitset käyttöohjeita muilla
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan
osoitteeseen:
www.bkvibro.com

Uwaga!
Przed rozpoczĊciem uĪytkowania
urządzenia uprzejmie prosimy o
uwaĪne zapoznanie siĊ z instrukcją
obsáugi.
Instrukcje obsáugi dla naszych
urządzeĔ dostĊpne są we
wszystkich oficjalnych jĊzykach
Unii Europejskiej. Brakujące
egzemplarze moĪna zamawiaü pod
wskazanym poniĪej adresem:
www.bkvibro.com
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ȆȡȠıȠȤȒ !

www.bkvibro.com

Figyelem!

ȆȡȠĲȠȪ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİĲİ ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ, A termék üzembe helyezése elĘtt az
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȕȐıİĲİ țĮȚ ȞĮ
üzemeltetési utasítást el kell
țĮĲĮȜȐȕİĲİ ĲȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ.
olvasni, és meg kell érteni.
ǼȐȞ ȤȡİȚȐȗİıșİ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ıİ
țȐʌȠȚĮ ȐȜȜȘ ǼȣȡȦʌĮȚțȒ ȖȜȫııĮ,
ĮʌȠĲĮȞșİȓĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȒȢ įȚİȪșȣȞıȘ :

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

www.bkvibro.com
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Pozor!

Upozornenie !

PĜed uvedením výrobku do provozu Pred uvedením zariadenia do
je nutné pĜeþíst si návod k provozu prevádzky si treba dôkladne
a porozumČt mu.
preþítaĢ prevádzkový návod a treba
jeho obsah správne pochopiĢ.
V pĜípadČ potĜeby si návod k
provozu v chybČjící Ĝeþi EU
V prípade potreby si prevádzkový
vyžádejte na následující adrese:
návod vyžiadajte v príslušnom
jazyku EÚ na nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com
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Pozor!

UzmanƯbu!

Pred zagonom proizvoda morate
Pirms produkta ekspluatƗcijas
najprej prebrati in razumeti navodilo uzsƗkšanas, rǌpƯgi izlasiet
za uporabo.
lietošanas instrukciju.
Po potrebi zahtevajte navodilo za
VajadzƯbas gadƯjumƗ pieprasiet
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, lietošanas instrukciju izstǌkstošajƗ
na naslednjem naslovu:
ES valodƗ pa šƗdu adresi:
www.bkvibro.com

Tähelepanu!
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Note!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb
Before operating the product the
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest manual must be read and
aru saada.
understood.

Dơmesio!
Prieš pradedant naudoti produktą,
atidžiai perskaitykite instrukciją.
Esant reikalui, reikalaukite
instrukcijos trǌkstama ES kalba
tokiu adresu:
www.bkvibro.com

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!
ɉɪɟɞɢ ɜɴɜɟɠɞɚɧɟ ɜ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɦɭ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɩɪɨɱɟɬɟɧɨ ɢ ɪɚɡɛɪɚɧɨ.

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

If necessary you may order the
ɉɪɢ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ
manual in the missing European
Union language under the following ɥɢɩɫɜɚɳ EU ɟɡɢɤ, ȼɢɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ
ɝɨ ɩɨɪɴɱɚɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɹ ɚɞɪɟɫ:
address:

www.bkvibro.com
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ATENTIE !
Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa citiĠi si sa inĠelegeĠi
prezentul manual de operare.
La nevoie puteĠi comanda manualul
de operare intr-una din limbile
recunoscute oficial in U.E. la
urmatoarea adresa:
www.bkvibro.com

www.bkvibro.com
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Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

1

Alapvető tudnivalók

1.1

Teljesítmény leírása
A VIBROTEST 80 / VIBROTEST 80 E egy hordozható és rugalmasan alkalmazható rezgésmérő és kiegyensúlyozó műszer.
A VIBROTEST 80 számos mérési feladatot tesz lehetővé, támogatva akár négy bemeneti csatornát a rezgésre, amelyre
minden szokványos rezgésérzékelő típus csatlakoztatható.
Ezáltal kiválóan alkalmas a csapágyakban, tengelyekben,
hajtóművekben és tengelykapcsolókban, valamint a segédaggregátok burkolatában és a termeléskritikus gépeken esetlegesen fellépő hibák korai felismerésére és
diagnosztizálására.
Jelleg:
•
•
•
•
•

•
•

moduláris felépítés
kezdők és tapasztalt diagnosztizálók számára
ATEX/IECEx változat a robbanásveszélyes területekre
(csak a VT-80 E)
előre meghatározott mérési feladatok és beállítások a
gyors és hatékony mérés és elemzés érdekében
átfogó rezgéselemzés (jellemző értékek, FFT spektrumok
és gördülőcsapágy hibadiagnózis, stb.). Ehhez olvassa el
a következő fejezeteket is
kiegyensúlyozás (kétsíkú helyszíni kiegyensúlyozás poláris grafikonnal)
időjelek mentése wave fájlformátumban (*.wav)
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Felszerelés:
•
•
•
•
•

színes kijelző
ergonomikus billentyűzet
masszív burkolat
kiváló minőségű hordtáska tartozékokkal és érzékelőkkel
(standard felszereltség)
Report & EXaminer szoftver a számítógépen történő
további adatfeldolgozás, elemzés és jelentéskészítés
(report) érdekében

További nagy teljesítményű modulok:
•

bármikor bővíthető, igényes mérési feladatokhoz és alkalmazásokhoz is (pl. Tracking (követő) analízis vagy átviteli
függvény).
A VT-80 további érzékelők, kiegészítő modulok és tartozékok
által egyéni igényeinek megfelelően bővíthető. Ehhez olvassa
el a www.bkvibro.com honlapon található információs füzeteinket és dokumentumainkat.
Ebben a kézikönyvben alapvetően az alábbi fogalmakat alkalmazzuk:
VT-80 a VIBROTEST 80 helyett.
VT-80 E a VIBROTEST 80 E helyett a robbanásvédett verzió
esetén.

1.2

Rendeltetésszerű használat
A VIBROTEST 80 egy hordozható adatgyűjtő és adattároló
készülék akár négy bemeneti csatornával a rezgéshez (AC,
dinamikus) és/vagy folyamatértékekhez (DC, kvázistatikus),
valamint egy további bemeneti csatornával a referenciajelekhez (fázis/fordulatszám).
Szemrevételezéses ellenőrzésekkel együtt a VIBROTEST 80
lehetővé teszi a gépállapotok részletes elemzését szélsőséges ipari környezetekben is, az adatok rögzítése, kijelzése és
mentése által.
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1.3

Előrelátható rendellenes használat
A VIBROTEST 80 nem állandó ellenőrzőkészülékként működik, és nem gépállapotokra vonatkozó riasztásra szolgál. Ehhez a Brüel & Kjær Vibro GmbH egyéb termékeivel
ellentétben nem rendelkezik relékkel / jelkimenetekkel.
Tudnivaló!

i

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Brüel
& Kjær Vibro GmbH nem felel. Ilyen esetekben egyedül a
kezelő felelős a kockázatért.
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1.4

Szimbólumok és terminológiai magyarázatok
Szimbólumok jelentése
Termékeink megfelelnek a technika jelenlegi állásának és az
elismert biztonságtechnikai szabályoknak. Maradék veszélyek ennek ellenére fennállnak, amelyekre a dokumentáció
piktogramok segítségével hívja fel a figyelmet.
Piktogram

Jelentés
Vigyázat
Ez a piktogram és a jelzőszó olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek testi sérülésekhez vezethetnek.
Figyelem
Ez a piktogram és a jelzőszó olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálhoz vagy
súlyos testi sérülésekhez vezethetnek.
Elektromos feszültség
Ez a piktogram és a jelzőszó veszélyes elektromos feszültségre utal.

Robbanásveszélyes atmoszféra
Ez a piktogram és a jelzőszó robbanásveszélyes atmoszférában fellépő veszélyekre utal.
Tábl. 1 Szimbólumok és terminológiai magyarázatok
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Tudnivaló!

i

Ez a piktogram és a jelzőszó a kézikönyv olyan fejezeteire
utal, amelyek a VIBROTEST 80 alkalmazásához hasznos
tudnivalókkal szolgálnak.
Ezenfelül olyan kritikus helyzetekre is utalhat, amelyek a
VIBROTEST 80 károsodásához vagy hibás működéshez és
ezáltal helytelen mérési eredményekhez vezethetnek.

Cselekvési utasítások
Cselekvéseinek végrehajtásához segítségként az alábbi
szimbólumokat alkalmazzuk:
 Ez egy Önnek szóló cselekvési lépésre / vagy utasításra

vonatkozik.
 Ez a cselekvés eredményére utal.
Funkciógombok és szoftvergombok
A funkciógombok és szoftvergombok szövegtől történő gyors
megkülönböztetése érdekében azokat az alábbi magyarázatok során nagybetűkkel írjuk, például:
OK, ÁTLAG, START ÉS EXIT.
Parancsok, modulok, maszkok és beviteli gombok (Firekeys)
A parancsok, modulok, maszkok és beviteli gombok (Firekeys) szövegtől történő gyors megkülönböztetése érdekében
azokat dőlt betűkkel írjuk, például:
Mentés, jellemző értékek, fő maszk, rendszer beállítás, érzékelő beállítás és beviteli gomb (Firekey).
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2

Biztonsági tudnivalók

2.1

Általános biztonsági tudnivalók
Ebben a fejezetben a VIBROTEST 80 általános biztonsági
tudnivalóinak áttekintését találja.
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 és tartozékainak alkalmazása közben a
feszültségvezető részek potenciális veszélyforrást jelenthetnek. 50 V feletti feszültségek nem a VIBROTEST 80 műszeren lépnek fel, hanem kizárólag a tápegységen, és
alapvetően veszélyes besorolásúak.
Tudnivaló!

i

Az AC-7001 tápegység mellékelt üzemeltetési utasítását el
kell olvasni, meg kell érteni és a benne foglaltakat be kell tartani. Különösen ügyeljen a tápegység üzemi hőmérsékletére.
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A tápegység robbanásveszélyes területen anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz vezethet.
•

Soha ne használja a tápegységet robbanásveszélyes
területeken.

FIGYELEM!
Elektromos feszültség!
Az AC-7001 tápegység 230 V feszültséggel rendelkezik.
A nem szigetelt tartományok érintése személyi károkat, valamint a VIBROTEST 80 műszer károsodását okozza.
•

Kerülje a feszültségvezető részek érintését.
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FIGYELEM!
Elektromos feszültség!
A VIBROTEST 80 feszültségvezető részei veszélyes tartományok. Ezek a következők: különböző forrasztási pontok, vezetők, hálózati csatlakozó kapcsok, relé érintkezők, stb.
Ezen tartományok érintése személyi károkat, valamint a
VIBROTEST 80 műszer károsodását okozza.
•

Ne nyissa ki a készüléket.

•

Az akkurekesz vagy az SD-memóriakártya nyílás kinyitása
előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

•

Kerülje a feszültségvezető részek érintését.

Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 készüléket csak a megengedett környezeti
feltételek között alkalmazza (hőmérséklet, páratartalom, rezgések).
Ennek figyelmen kívül hagyása hibákat vagy károkat okozhat
a VIBROTEST 80 műszeren.
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 készüléken kizárólag eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon.
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 nem alkalmas UV-fényben történő hosszú
távú használatra.
Tudnivaló!

i

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a helyi hálózati feszültséget, és hasonlítsa össze azt az AC-7001 tápegység feszültségtartományával. Az AC-7001 üzemeltetési utasítása a
szállítási terjedelem része. A hálózati feszültség eltérése
károkat okozhat a tápegységen és/vagy a VIBROTEST 80
készüléken.
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Tudnivaló!

i
2.2

Az akku csatlakozásait nem szabad rövidre zárni! Ez károkat
okozna az akkun / a VIBROTEST 80 készüléken.

A rezgésmérő és ellenőrzőkészülékek alkalmazása
Termékeink használata során az alábbi biztonsági tudnivalókat kell figyelembe venni. Ezek a sérülések elkerülését szolgálják.
Saját biztonsága érdekében csak akkor használja a
VIBROTEST 80 műszert, ha az idevágó biztonsági tudnivalókat elolvasta és megértette.
A biztonsági tudnivalókat gondosan őrizze meg, hogy abba a
VIBROTEST 80 készülékkel dolgozó személyek bármikor betekinthessenek.

2.3

Az üzemeltető szakképzettsége
A VIBROTEST 80 műszeren helytelen működtetés esetén hibás beállításokat hajthat végre, amelyek messzeható következményekkel, pl. a gép károsodásával vagy személyi
károkkal járhatnak.
A termékeinkkel kapcsolatos bármely munkálatot kizárólag
szakképzett, hozzáértő és feljogosított személyzet végezhet.

2.4

Karbantartás és javítás
Javításokat kizárólag szakképzett személyzet végezzen. Ebben az anyavállalat illetékes, vagy a Brüel & Kjær Vibro
GmbH feljogosított vevőszolgálata. Az egyszerűbb tevékenységek, mint például az akkuk cseréje, a tisztítás, a csatlakozások ellenőrzése, stb. a kezelők által is elvégezhetők.
Tudnivaló!

i

A tisztítást enyhén nedves törlőkendővel végezze.
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Tudnivaló!

i

Az akkurekesz és az SD-memóriakártya nyílás tömítéseinek,
valamint a VIBROTEST 80 burkolatának hibáit rendszeresen
ellenőrizni kell a víz- és porvédelem biztosítása érdekében.
Tudnivaló!

i
2.5

A gép villamos szerkezeteit rendszeresen karban kell tartani.
Hiányosságokat, mint például meglazult csatlakozásokat,
hibás dugós csatlakozókat, stb. a Brüel & Kjær Vibro GmbH
cégnek haladéktalanul meg kell szüntetnie.

Önkényes átalakítások
A készülék és annak tartozékai kifejezett beleegyezésünk nélkül sem szerkezetileg, sem pedig biztonságtechnikai szempontból nem módosíthatók. A módosításokból eredő károkért
semmiféle felelősséget nem vállalunk.
Kiváltképpen a javítási munkálatok, a nyomtatott áramkörön
történő forrasztások, valamint egyes alkatrészek vagy a
NYÁK lap cseréje a Brüel & Kjær Vibro GmbH kifejezett engedélye nélkül tilos.

2.6

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
A VIBROTEST 80 megfelel az EK elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004 / 108 / EK irányelvben meghatározott lényegi követelményeknek.
Az EMC az EN 61326 szabvány szerinti vizsgálata megtörtént, az elektrosztatikus kisülési (ESD) követelmény 4kV-ról
2kV-ra csökkentésével (EN 61000-4-2).
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A VIBROTEST 80 zavarkibocsátása az A osztály (ipari terület) követelményeinek felel meg az EN 55011 szerint.
Tudnivaló!

i

Kerülje az elektrosztatikus kisüléseket a dugaszolóaljzatok /
csatlakozások tartományában (bemeneti csatornák).
A dugaszolóaljzatokon létrejövő szikrakisülések a folyamatban lévő mérést váratlanul leállíthatják (az értékek lefagynak
a kijelzőn).
A VIBROTEST 80 újraindításával folytathatja a mérést.
Tudnivaló!

i
2.7

Az elektromágneses szórás befolyásolhatja a mért értékeket.
Az elektromágneses szórást lehetőség szerint meg kell akadályozni.

Kisfeszültségre vonatkozó irányelv
A VIBROTEST 80 megfelel az EN 61010:2010 szerint a kisfeszültségre vonatkozó 2006 / 95 / EK irányelvben meghatározott lényegi követelményeknek.

2.8

IP védettség
Tudnivaló!

i

A használaton kívül lévő csatlakozásokat a kiszállított AC7301/VT-80x védősapkával óvja. Ez megvédi a
VIBROTEST 80 csatlakozásait a víztől és portól.
Tudnivaló!

i

Ügyeljen az SD-memóriakártya nyílás tömítésének és fedelének helyes behelyezésére. Ez megóvja az SD-memóriakártya nyílását a víztől, a portól és egyéb külső hatásoktól.
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3

Biztonság robbanásveszélyes környezetben

3.1

ATEX tanúsítványok és jelölések
Robbanásvédelem
a 94/9/EK szerint, csak a VT-80 E.
EK típusvizsgálati tanúsítvány
TRAC10ATEX31265X
Jelölés
ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ta= -10°C és +50°C
között

Megegyezik az alábbi szabványokkal
EN 60079-0
EN 60079-11
További engedélyek, a VT-80 E robbanásvédelme
IECEx TRC 10.0011
Csúcsértékek
• CH1 & CH2 csatorna
U0 = 25 V
I0 = 2,9 mA
P0 = 100 mW
Ci = 0
Li = 0
• USB DEV / TRIG / PWR csatorna
U0 = 5,5 V
I0 = 75 mA
P0 = 275 mW
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Ci = 300 nF
Li = 0
Jelölés
II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ta= -10°C és +50°C között
CSA engedély csak a VT-80-hoz
CSA Class I, Div 2 Groups A, B, C & D, Temperature Code
T4A@Ta=50C
3.2

Általános információk
Az alábbiakban a VIBROTEST 80 E robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásának biztonsági tudnivalói találhatók.
Ezek az információk az ATEX 94/9/EK irányelven alapulnak.
Tudnivaló!

i

Az elektromos készülékek általános telepítési előírásai mellett azok robbanásveszélyes környezetben történő felszerelése során figyelembe kell venni az IEC 60079-14 szabványt
ill. a robbanásvédett berendezések felszerelésére vonatkozó
hatályban levő helyi előírásokat.
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3.3

Biztonsági tudnivalók
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A CH R csatornát ne használja robbanásveszélyes környezetben.
Az ezáltal keletkező szikraképződés robbanást, személyi
károkat, valamint a VIBROTEST 80 műszer károsodását
okozhatja.
•

A CH R csatornát ne alkalmazza mérésre ezekben a tartományokban.

•

A bemeneti csatlakozót feltétlenül fedje le a kiszállított
védősapkával.

•

Az USB DEV / TRIG / PWR csatorna EXT TRIG AUX és
+5V-EXT csatlakozásai alkalmazhatók a robbanásvédett
VIBROTEST 80 E műszerre történő csatlakoztatáshoz.

•

Az USB DEV / TRIG / PWR csatornára kizárólag az arra
készült PA-98 érzékelő csatlakoztatható.

•

Érzékelők és kábelek kizárólag az Ex tartományon kívül
csatlakoztathatók.

FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A nem használt csatlakozókat (bemeneti csatlakozók) feltétlenül fedje le a fedősapkával a VIBROTEST 80 E robbanásveszélyes atmoszférában történő alkalmazása esetén. A
fedősapka nélküli csatlakozások anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz vezethetnek.
•

A VIBROTEST 80 minden használaton kívüli csatlakozását az AC-7301/VT-80x fedősapkákkal fedje le.

•

Az AC-7301/VT-80x fedősapkák kizárólag az Ex tartományon kívül szerelhetők fel és le.
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FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A VIBROTEST 80 E kizárólag robbanásveszélyes atmoszférában történő használatra engedélyezett érzékelők egy meghatározott csoportjához csatlakoztatható.
Amennyiben robbanásveszélyes atmoszférában nem engedélyezett érzékelők alkalmazására kerül sor, úgy azok használata anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Robbanásveszélyes atmoszférában ezért mindig kizárólag
az arra engedélyezett érzékelőket alkalmazza: Javasoljuk
a Brüel & Kjær Vibro GmbH érzékelőit, amelyek leírását az
alábbi táblázat tartalmazza.
Gyártó

Modell

Tanúsítvány

Brüel &
Kjær Vibro
GmbH

8326x xx x xxxx

DEMKO 01 ATEX
128807X

Brüel &
Kjær Vibro
GmbH

ASA-06x

PTB 07 ATEX 2008

Tábl. 2 ATEX / IECEx engedélyezett érzékelők áttekintése

FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A VIBROTEST 80 E akkuját a robbanásveszélyes területeken
kívül töltse fel. A tápegység nem alkalmazható Ex tartományokban.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Az akkut ezért kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül töltse fel.

•

Soha ne használja a tápegységet robbanásveszélyes
területeken.
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FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A készülék akkuját és tápegységét soha ne a robbanásveszélyes területen belül cserélje.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Az akkut ezért kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül cserélje.

•

A tápegységet kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül alkalmazza.

FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A tápegységet ne használja robbanásveszélyes területeken.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

A tápegységet kizárólag az Ex tartományon kívül alkalmazza.

FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
Az elemtartó fedelet kizárólag a robbanásveszélyes területeken kívül nyissa ki.
Az SD-memóriakártyát ne robbanásveszélyes atmoszférában helyezze be vagy cserélje ki.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

A fedelet ne nyissa ki robbanásveszélyes területeken.

•

Az SD-memóriakártyát kizárólag nem veszélyeztetett területeken helyezze be vagy cserélje ki.
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FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
Hidegindítás esetén (lásd a Hidegindítás fejezetet a 46. oldalon) a burkolatot fel kell nyitni.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

A hidegindítást soha ne robbanásveszélyes környezetben
hajtsa végre.
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4

Műszaki adatok
Az alábbiakban a VIBROTEST 80 legfontosabb műszaki adatait kategóriákba sorolva mutatjuk be.
Tudnivaló!

i

A műszaki adatok részletes leírása a www.bkvibro.com honlapon PDF-fájlként letölthető (Termékspecifikáció VIBROTEST 80 & VIBROPORT 80 (BPS0141-EN-11)).
Mértékegységek
•
•
•
•
•
•

Gyorsulás (g, m/s2, BCUp, ECUp)
Sebesség (mm/s, in/s)
Elmozdulás (mm, mil)
Volt/mV
Egyszeres vagy kétszeres integrálás (2szer)
Átkapcsolható mértékegységek (metrikus/imperiális)

Fordulatszám / folyamatjelző értékek.
Tudnivaló!

i

A bemeneti jellemző alapvetően mindig Volt. A leolvasható
értékeket nem közvetlenül méri, hanem intern átszámolja.
Mérésnél mindig figyelembe kell venni az érzékelő érzékenységét (pl.: mV[°C]).
•
•

f/p, Hz
Nm, A, kW, m3/s, MP, bar, °C, F, N, m, mm, mil, in, V
(Volt), EU
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Jelértékelés / középérték-képzés
•
•
•
•
•
•
•

RMS
Csúcs (valós csúcs)
Csúcstól csúcsig (valós csúcstól csúcsig)
Kiszámított csúcs
Kiszámított csúcstól csúcsig
Csúcstényező
Középérték-képzés: RMS, időszinkron, csúcstartás (Peak
Hold), exponenciál

Mérési feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jellemző értékek (összetett rezgés és gördülőcsapágy)
Jellemző értékek a fordulatszám f(n) és az idő f(t) függvényében
Max. X/Y (2-csatornás funkció)
FFT spektrum (100 – 25.600 vonal között ábrázolható)
Burkológörbe spektrum (BCS, SED)
Orbit (2-csatornás funkció)
A rezgés és a referencia jel időjele (feldolgozatlan jel)
Kereszt csatorna fázis (2-csatornás funkció)
Átviteli függvény
Folyamatérték (DC, Volt)
Távolság (DC)
Fázis
Fordulatszám
Tracking (követő) analízis (Bode, Nyquist, vízesés, spektrogram)
Rendszeranalízis
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Érzékelők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezgésgyorsulás
Rezgés sebesség
Rezgéselmozdulás
Folyamat (DC, Volt)
AC/DC érzékelők
Fordulatszám / referencia érzékelő
Feszültség
Érzékelő ellátás: CCS (állandó áramellátás) névleges 2,4
mA (2,0 mA minimum)
OK megfigyelés
Érzékelő ellenőrzés: Bias feszültség helyzete (automatikus túlfeszültség és feszültséghiány, bias feszültség - ellenőrzés)

Bemeneti csatornák
•
•

•
•
•

•

4 x rezgéscsatorna (1/X, 2/Y, 3/Z és 4/R) + referencia / fordulatszám, Triax támogatás 1/X, 2/Y, 3/Z @CH1
Robbanásveszélyes területeken csak a VIBROTEST 80 E
maximum 3 x rezgéscsatornával 1/X, 2/Y, 3/Z (Triax) + referencia / fordulatszám
CH1 csatorna: 1 mérés csatorna vagy Triax / hármas osztóadapter 1, 2, 3 (rezgés)
CH2 csatorna: 2 mérés csatorna (rezgés)
USB HOST/ CH R csatorna: 4 mérés csatorna (rezgés),
ütőkalapács, fejhallgató (audio kimenet), USB kimenet (alkalmazása robbanásveszélyes területeken nem engedélyezett)
USB-DEV / TRIG / PWR csatorna: Fordulatszám/referencia és USB csatlakozás a számítógéphez.
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Mérési tartomány
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Bemeneti csatornák: névleges maximum ±25 Volt csúcstól
csúcsig (túlfeszültség védelem ± 50 V, tranziens)
Bemeneti tartomány: érzékelő egység, automatikus
méréshatár-váltás vagy maximum 25 V
Dinamika tartomány: >90 dB
Frekvencia tartomány: DC feszültségek, AC = 0,18 Hz - 80
kHz (max. frekvencia függ az alkalmazott csatornák számától)
Az analizátorban / FFT modulban: Aluláteresztő szűrő
határfrekvencia; 1-/ 2-Chl: DC 80 kHz-ig (a DC komponenseket a spektrum nem tartalmazza / kiszűrődnek), 3/4-Chl:
DC 40 kHz-ig
Jellemző értékek modulban: Csak az [A] útvonal aktív: 1Chl: 0,18 Hz - 80 kHz, 2-Chl: 0,18 Hz - 40 kHz, 3/4-Chl:
0,18 - 20 kHz, [A] útvonal + [B] útvonal aktív: 1-Chl: 0,18
Hz - 40 kHz, 2-Chl: 0,18 Hz - 20 kHz, 3/4-Chl: 0,18 - 10
kHz
Fordulatszám: min. 0,1 Hz-től max. 10 kHz-ig
Referencia (fordulatszám és fázis követés / tracking): min.
0,1 Hz-től max. 10 kHz-ig
Trigger (referencia gyűjtés): automatikus, manuális
Gördülőcsapágy állapot (Bearing condition): BCU, BCUp
(maximum kétcsatornás működés), ECU, ECUp, gyorsulás- sáváteresztő, BCS, SED
Burkológörbe szűrő: 612.5 – 1250Hz, 1250 – 2500Hz,
2500 – 5000Hz, 5k – 10kHz, 10k – 20kHz, 40 - 80Hz, 80 –
160Hz, 160 – 315Hz, 315 – 630Hz, 630 – 20kHz, 20k –
40kHz, 50 – 1000Hz,500 – 10kHz, 1k – 10kHz, 5k –
40kHz és 15k - 42kHz (BCU, BCUp, BCS)
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Mérési pontosságok
•
•
•
•
•

Jellemző értékek (AC, szélessáv): 5% amplitúdó pontosság
Amplitúdó vektor (AC, keskeny sáv): 5% amplitúdó pontosság
Fázis: +-3 fok az első három csúcson, majd +-6 fok minden további csúcson @60Hz
DC: 1% amplitúdó pontosság összesen
Sebesség / fordulatszám: 1% f/p tűrés vagy ennél jobb
(jellemzően: 1-2 f/p @3000 f/p; 3-5 f/p @ 100000 f/p)

Műszerház
•
•
•
•

Méretek: 186 x 134 x 45 mm
Tömeg: 715 g
Kijelző: 1/4 VGA színes TFT képernyő, háttérvilágítással,
színes LCD-vel, (320x240 felbontás, 16 bit színmélység)
LED-kijelzés: zöld, sárga és piros

Akku
•
•
•

Li-ion-akkumulátor
2600 mAhr
Üzemidő 8 óra (jellemzően)

Tároló
•
•

Belső: 128 MB DDR SDRAM (használható kb. 80MB)
Külső: max.16 GB SD/SDHC kártya (max. 2 GB jelentéskészítő fájlonként)
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Környezet
•
•
•
•
•
•
•
•

Védettségi osztály: IP65 (por és vízpermet ellen,
EN60529)
Ejtési magasság: 2 m (6,6 ft) – MIL STD-810F-nek megfelelően
Üzemi hőmérséklet VT-80: –10 - +50 °C (+14 - 122 °F)
Figyelem: A VT-80 E maximálisan megengedett környezeti hőmérséklete: –10 - +50 °C (+14 - 122 °F)
Tárolási hőmérséklet VT-80 / VT-80 E: –20 - +60 °C (-4 +140 °F)
Páratartalom VT-80 / VT-80 E: 10 - 90% rel. páratartalom,
nem kondenzálódó 0 - +50 °C (+32 - +122 °F)
Ügyeljen az AC-7001 tápegység üzemi hőmérsékletére
Sokk/rezgés: MIL STD-810-nek megfelelően

Jóváhagyások/Tanúsítványok
•
•
•
•

VIBROTEST 80 / VIBROTEST 80 E: CE
Áramellátás: CE
C-Tick iktatási számot lásd a VIBROTEST 80 típustábláján
WEEE iktatási szám DE 69572330 termékkategória / felhasználási terület 9

Kommunikáció
•
•
•
•
•
•

USB (közvetlenül az USB/TRIG/PWR csatlakozáson
keresztül)
Microsoft Windows ® XP: ActiveSync, Windows 7: Mobile
Device Center
Operációs rendszer: Microsoft Windows ® beágyazott CE
6.0
Processzor: Marvell 806 MHz PXA320
DSP: Motorola Freescale DSP56311
Időblokk hossz/letapogatási érték: 256 - 65,536 letapogatási érték
22
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Tápegység
•
•

Bemenő feszültség 12V, 5A DC (az AC-7001 mellékelt
üzemeltetési utasítását vegye figyelembe)
Az akku töltése közvetlenül a külső tápegységgel történik
(a tápegységet nem szabad robbanásveszélyes területeken használni).
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5

Alapvető kezelési tudnivalók

5.1

A VIBROTEST 80 hardver áttekintése

5.1.1

Első oldal
Az alábbiakban a VIBROTEST 80 kezelőelemeinek részletes
áttekintését találja.
1

2

1

3
4
5
6
7
8
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Ábra 1 A VT-80 eleje

[1] Beviteli gombok (Firekeys)
[2] Jelzőlámpák (3x LED)
[3] Kijelző
[4] Funkciógombok (1-4),
további funkciógombok a
Shift gomb által [0↑]

[5] Kurzor gombok (balra,
jobbra, fel, le)
[6] Be/Ki gomb
[7] Alfanumerikus billentyűmező
[8] Átkapcsoló gomb az alsó
szoftvergombok kijelzéséhez

Beviteli gombok (Firekeys)
A két piros beviteli gombbal (Firekeys) kiválaszthatja a modulokat, megerősítheti a beviteleket és bizonyos esetekben elindíthatja a mérést.
Jelzőlámpák (3x LED)
A VIBROTEST 80 három - piros, narancssárga és zöld színű jelzőlámpával (LED) rendelkezik. Ezek jelzik a készülék állapotát, mint ahogyan az az alábbi LED táblázatban látható.
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Kijelzés

Jelentés
A VIBROTEST 80 bekapcsolása
Rövid jelzés a VIBROTEST 80
bekapcsolásakor.
Akku tölt
Az akku töltése folyamatban.
Az adatgyűjtés befejeződött
Az adatgyűjtést sikeresen végrehajtotta és nem állapított meg hibát.
Adatgyűjtés folyamatban
Az adatgyűjtés még folyamatban
van, és nincs hibajelzés.
Az adatgyűjtés hibás
Az adatgyűjtés hibás, például érzékelő hiba lépett fel vagy túlvezérlés
történt.
A színkombinációk az adott hiba fellépésének időpontjától függően
módosulnak.
Tábl. 3 Jelzőlámpák

Kijelző
A kijelzőn navigálhat, beállításokat végezhet vagy mérési feladatokat hajthat végre. A mérési eredményeket is itt olvashatja le, numerikus vagy grafikus kijelzés formájában.
Ezenfelül a kijelzőn szimbólumok nyújtanak felvilágosítást a
VIBROTEST 80 állapotáról.
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Piktogram

Jelentés

Amennyiben az akku feltöltése befejeződött, úgy
azt tele elemszimbólum jelzi.
A pont gomb működtetése által kijelzi az akku töltési állapotát kb. 3 másodpercig.
Ezenfelül amennyiben az akku egy meghatározott töltési szint alá esik, úgy a készülék automatikusan figyelmeztet a telep alacsony töltöttségi
szintjére. Ez az utalás további töltésveszteség
esetén újra megjelenik.
A készülék áramhálózatra történő csatlakoztatása esetén a kijelzőn megjelenik a csatlakozódugó szimbólum.
A hajlékonylemez szimbólum jelzi, hogy az SDmemóriakártya a készülékben van.
Tábl. 4 Kijelző szimbólumok
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Funkciógombok(1 - 4)
A négy funkciógomb F1 - F4 (balról jobbra) összhangban van
a kijelzőn látható szoftvergombokkal.
A szoftvergombok két szintre vannak osztva, a szintek között
a Shift gombbal [0↑] válthat.
A funkciógomb megnyomásával végrehajtja az adott alkalmazást, például: SÚGÓ, RENDSZER BEÁLLÍTÁS vagy INFO.
.

Ábra 2 Funkciógombok

[1] 1. funkciógomb / SÚGÓ
[2] 2. funkciógomb / RENDSZER BEÁLLÍTÁS

[3] 3. funkciógomb / INFO
[4] A nyíl jelzi, hogy van egy
további szoftvergombszint: a második szintre a
[0↑] gombbal válthat
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Be/Ki gomb
A Be/Ki gomb segítségével be- és kikapcsolhatja a
VIBROTEST 80 műszert. A VIBROTEST 80 kikapcsolásához
2-3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.
Tudnivaló!

i

Teljesen lemerült akku esetén a VT-80 készüléket legalább
egy órán keresztül tölteni kell az ismételt használatba helyezés előtt.
A memória tartalmát és az előhívott modult a legközelebbi bekapcsolásig tárolja.
Tudnivaló!

i

Amennyiben egy funkciógombhoz a kijelzőn nincs hozzárendelve szoftvergomb, úgy annak nincs funkciója.
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Kurzor gombok
Piktogram

Leírás
A kurzor gombokkal navigálhat a menük és
beállítások között, valamint kiválaszthatja a
funkciókat / mérési modulokat.
Navigálás a menük között
A menükben a (jobbra),  (balra),  (fel)
és  (le) kurzor gombokkal navigálhat a
kívánt menüpontra.
Navigálás a beállítások között
A beállításokban a  (fel) és  (le) kurzor
gombokkal navigálhat a kívánt beállításra.
Beállítások vagy bevitelek végrehajtásához
nyomja meg a  (jobbra) kurzor gombot.
Bevitel
Olyan menüpontok esetén, amelyek során
bevitelre van szükség, a bevitel a  (jobbra)
kurzor gomb működtetésével indítható.
A kiválasztott beállítástól függően vagy egy
legördülő menü nyílik meg a kiválasztáshoz,
vagy pedig az alfanumerikus billentyűmező
által felviheti az adatokat a beviteli mezőkbe.
Bevitel megerősítése / modulok indítása
A modulok a beviteli gomb (Firekey) működtetésével indíthatók.
A beállítások átvételéhez nyomja meg a 
(balra) kurzor gombot, vagy a két beviteli
gomb (Firekey) egyikét.
Shift gomb
A Shift gombbal válthat a szoftvergombok két
szintje között. A kijelzőn egy nyíl jelzi, hogy
van egy második szint is.
Tábl. 5 Kurzor gombok
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Alfanumerikus billentyűmező
Az alfanumerikus billentyűmező betűk és számok bevitelére
szolgál.
• Betűk
A betűk beviteléhez rövid időn belül ismételten működtesse
az adott betűt ábrázoló gombot.
• Számok
A számok beviteléhez működtesse az adott számbillentyűt.
Tudnivaló!

i
5.1.2

Amennyiben egymás után többször felviszi ugyanazt a számot, úgy a bevitelek között rövid ideig várjon. Máskülönben
számok helyett betűket ad meg.

Csatlakozólap
A VIBROTEST 80 csatlakozólapján négy csatlakozás (dugaszoló aljzat) található az érzékelők, tápegységek és USB-készülékek csatlakoztatásához.
Tudnivaló!

i

A Brüel & Kjær Vibro GmbH kábelein és érzékelőin túl más
gyártók kábelei és érzékelői is csatlakoztathatók. A nem a
Brüel & Kjær Vibro GmbH által szállított kábelek, érzékelők
és tartozékok csatlakoztatásáért kizárólag az üzemeltető
felelős. Az idegen gyártmányokért a Brüel & Kjær Vibro
GmbH nem vállal felelősséget.
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1

2

3

4
Ábra 3 Csatlakozólap

[1] CH1 csatorna
[2] CH2 csatorna

[3] USB HOST / CH R / fejhallgató csatorna
[4] USB készülék / TRIG /
PWR csatorna

Csatlakozás

Pin kiosztás

CH1 csatorna

(1) mérési csatorna 1/X,
(2) mérési csatorna 2/Y,
(3) digitális Gnd, (4)
+5V-EXT, (5) analóg
Gnd,
(6) mérési csatorna 3/Z

2
3

1
4

6
5

Mérési csatornák 1X,
2Y, 3Z: (CCS ellátás,
AC/DC bemenet)
CH2 csatorna
2
3

1
4

(1) mérési csatorna 2/Y,
(2) N/C, (3) digitális
Gnd, (4) +5V-EXT, (5)
analóg Gnd,
(6) +5V-tacho out

6
5

Standard érzékelők

AS(A)-063 + AC1393 / AC-1384
vagy kombinálva: AC-1382
(Triax)

AS(A)-063 + AC1393 / AC-1384

Mérési csatorna 2/Y:
(CCS, AC/DC bemenet)

32

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

Csatlakozás

CH R / USB
host / fejhallgató
csatorna
2
3
7
1
4
6
5

USB DEV /
TRIG /
PWR csatorna
2
3
7
1
4
6
5

Pin kiosztás
(1) mérési csatorna 4/R,
(2) USB BVUS, (3)
USB-host D+, (4) USBhost D-, (5) Gnd, (6)
audio out, (7) analóg
Gnd
Mérési csatorna 4/R:
(CCS ellátás, AC/DC
bemenet), (a
VIBROTEST 80 E
készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes területeken / 2.
zónában)
(1) EXT-DC-IN, (2)
USB-host digital+,
(3) USB-host digital-, (4)
digitális Gnd, (5) EXTTRIG-AUX, (6) USBV,
(7) +5V-EXT

Standard érzékelők

Ütőkalapács AC7501 + AC-1387
vagy AS-063 +
AC-1386

P(A)-98 + AC1388 vagy AC1389

Tábl. 6 Csatlakozások

Fejhallgató
Az FFT analizátor modul és a kiegyensúlyozó modul támogatja az audio jelkiadást, és lehetővé teszi a fejhallgató diagnosztikai eszközként történő használatát.
Tudnivaló!

i

A Brüel & Kjaer Vibro GmbH megfelelő adaptereivel számos
további érzékelő csatlakoztatható!
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Rezgés
mérések

CH1
csatorna

Egycsatornás mérés

1
mérési
csatorna

Kétcsatornás mérés

1
mérési
csatorna

Háromcsatornás
mérés

1, 2, 3
mérési
csatorna

Négycsatornás mérés

1, 2, 3
mérési
csatorna

Átviteli
függvény

1, (2),
(3)
mérési
csatorna

CH2
csatorna

CHR
csatorna

USB DEV/
TRIG/PWR
csatorna
(Fordulatszám)

2
mérési
csatorna

(Fordulatszám)

(Fordulatszám)
4
mérési
csatorna
2
mérési
csatorna

(Fordulatszám)

Ütőkalapács

Tábl. 7 A csatornák áttekintése
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5.1.3

Tápegység
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A tápegységet ne használja robbanásveszélyes területeken.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Soha ne használja a tápegységet robbanásveszélyes
területeken.

Tudnivaló!

i

Az AC-7001 tápegység mellékelt üzemeltetési utasítását el
kell olvasni, meg kell érteni és a benne foglaltakat be kell tartani. Különösen ügyeljen a tápegység üzemi hőmérsékletére.
Tudnivaló!

i

Használja a tápegységet az akku feltöltésére. A tápegységet
a töltés során ne takarja le.
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 beépített akkuját első használat előtt legalább 24 óráig tölteni kell teljes kapacitásának eléréséhez.
A VIBROTEST 80 beépített akkujának töltéséhez az AC-7001
tápegységet alkalmazza az AC-1389 elosztó kábellel (a szállítmányi terjedelem része).
Adapter
A tápegység különböző adapterekkel van felszerelve, amelyek segítségével a VT-80 olyan energiaellátó hálózatokra is
csatlakoztatható, amelyek nem F típusú CEE 7/4 dugaljt alkalmaznak.
Az adapter cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el:
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Ábra 4 Tápegység

 Tolja lefelé a reteszelő fület.
 Tolja előre az adaptert.
 Cserélje ki az adaptert és tolja az új adaptert a tápegység

adapter vezetőjébe, amíg az be nem kattan.
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5.1.4

Akku
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 készülékben kizárólag a BP-12 (AC-7002)
újratölthető elem / akku építhető be ill. alkalmazható.
A VIBROTEST 80 E készülékben kizárólag a BP-12 (AC7002) újratölthető elem / akku építhető be ill. alkalmazható.
Tudnivaló!

i

Az akku csatlakozásait nem szabad rövidre zárni! Ez károkat
okozna az akkun / a VIBROTEST 80 készüléken.
Töltési idő
Az akku töltési ideje rendszerint 3-4 óra.
Teljesen lemerült akku esetén a VT-80 készüléket legalább
egy órán keresztül tölteni kell az ismételt használatba helyezés előtt.
A készüléket a tápegység segítségével az alábbiak szerint
feltöltheti.

5.1.4.1 Akku feltöltése a tápegységgel
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A VIBROTEST 80 E akkuját a robbanásveszélyes területeken
kívül töltse fel. A tápegység nem alkalmazható Ex tartományokban.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Az akkut ezért kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül töltse fel.

•

Soha ne használja a tápegységet robbanásveszélyes
területeken.

A VIBROTEST 80 beépített akkujának töltéséhez az AC-7001
tápegységet alkalmazza az AC-1389 USB hálózati elosztó kábellel (a szállítmányi terjedelem része).
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Az AC-1389 elosztó kábel három csatlakozásból áll:
•
•
•

USB dugó
7pólusú dugó a VT-80 készülék USB DEV/TRIG/PWR
csatlakozásához
Kisfeszültségű dugó a tápegységhez

Töltse fel a VT-80-at:
 Csatlakoztassa egymáshoz a tápegység és az elosztó ká-

bel két kisfeszültségű dugóját (AC-1389).
 Csatlakoztassa az elosztó kábelt a 7pólusú dugóval a VT80 készülékhez (USB DEV/TRIG/PWR csatlakozás).
 Dugja a tápegységet a csatlakozó aljzatba.
 A VIBROTEST 80 töltése megkezdődik. A piros jelzőlámpa
jelzi az akku töltését.
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5.1.4.2 Akku csere
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
A készülék akkuját és tápegységét soha ne a robbanásveszélyes területen belül cserélje.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Az akkut ezért kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül cserélje.

•

A tápegységet kizárólag a robbanásveszélyes területeken
kívül alkalmazza.

Tudnivaló!

i

A beépített akku hosszú élettartamú, és kizárólag meghibásodás esetén kell kicserélni. Meghibásodásról akkor van szó,
ha az akku feltöltése nem megfelelő.
Tudnivaló!

i

Az akkut kizárólag kikapcsolt állapotban szabad cserélni.
Máskülönben annak cseréje a készülék károsodását okozhatja.
Tudnivaló!

i

A belső óra és a rendszervezérlés beállításait a készülék az
akku cseréjénél 10 percig tárolja. Amennyiben ez az idő
letelt, úgy ezeket újra be kell állítani.
A VT-80 akkuját az alábbiak szerint cserélje ki:
 Lazítsa meg az akku fedél két csavarját.
 Vegye le az akku fedelet.
 Tolja oldalsó irányba és vegye ki az akkut.
 Helyezze be az új akkut és biztosítsa azt oldalsó irányba
történő eltolással.
 Helyezze fel az akku fedelet.
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 Húzza meg az akku fedél két csavarját.

 Az akku cseréje befejeződött. SD-memóriakártya nyílás
Tudnivaló!

i

A belső memória mellett a VIBROTEST 80 egy további
memóriakártya nyílással rendelkezik, amelybe max. 16 GB
tárolókapacitással rendelkező SD-kártya helyezhető. Ajánlatos a SanDisk memóriakártyáit használni (a "Secure Digital
Card SDSDx-yyy" az egyetlen típus, amely Ex tartományon
belül is alkalmazható!).
A memóriakártya nyílás a készülék alján található. Ezt fedél
védi a külső hatásoktól. A fedelet, amelynek IP-védelme az
IP65-ös védelmi osztálynak felel meg, két kapocs reteszeli.

i

Tudnivaló!
Győződjön meg arról, hogy az SD-memóriakártya nyílás fedele mindig sértetlen-e, és helyesen van-e felhelyezve. Kizárólag akkor áll fenn a por, víz és egyéb külső hatások elleni
védelem.

Ábra 5 A memóriakártya nyílás
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5.1.5

Az SD-memóriakártya behelyezése
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
Az elemtartó fedelet kizárólag a robbanásveszélyes területeken kívül nyissa ki.
Az SD-memóriakártyát ne robbanásveszélyes atmoszférában helyezze be vagy cserélje ki.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

A fedelet ne nyissa ki robbanásveszélyes területeken.

•

Az SD-memóriakártyát kizárólag nem veszélyeztetett területeken helyezze be vagy cserélje ki.

A VIBROTEST 80 memóriakártyáját az alábbiak szerint helyezze be:
 Nyissa ki a kártyanyílást a két kapocs lefelé nyomásával.

Ábra 6 Az SD-memóriakártya behelyezése

 Tolja az SD-memóriakártyát a kártyanyílásba úgy, hogy

annak érintkezői felfelé nézzenek.
 A memóriakártya akkor van megfelelő pozícióban, ha bekattan.
 A fedéllel zárja le a kártyanyílást. Ügyeljen arra, hogy a két
rögzítőkapocs is bekattanjon.
 Az SD-memóriakártya behelyezése befejeződött.
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5.2

A VIBROTEST 80 csatlakoztatása a számítógéphez

5.2.1

Az USB csatlakozáson keresztül:
A VIBROTEST 80 műszert az alábbiak szerint csatlakoztassa
a számítógéphez:

 Helyezze az Y-kábelt (AC-1389) a VT-80 USB DEV / TRIG

/ PWR bemenetébe.
 Dugja a tápegységet a csatlakozó aljzatba (opció).
 Csatlakoztassa az USB dugót a számítógépre.
 Ezután megkezdődhet az adatcsere a számítógéppel.
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5.2.2

Szinkronizáló szoftver
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 PC-re történő csatlakoztatása esetén tilos
az operációs rendszer, a firmware vagy egyéb fontos adatok
törlése. Ez hatályon kívül helyezné a VT-80 funkcionalitását,
és ez a garancia elvesztéséhez vezet.
Tudnivaló!

i

Amennyiben problémát okozna a VIBROTEST 80 számítógépen történő felismerése, úgy hasznos lehet az USB csatlakozódugó kihúzása, majd ismételt visszahelyezése a PC-n,
valamint a készülék többszöri ki- és bekapcsolása.
Tudnivaló!

i

Vegye figyelembe, hogy a szinkronizáló szoftver telepítése
után ill. a szoftverrel való munka során annak indítása adott
esetben hosszabb időt igényelhet, mivel a szükséges meghajtókat és frissítéseket is le kell töltenie.
Egy IBM kompatibilis számítógép VT-80 készülékkel történő
szinkronizálásához az operációs rendszertől függően különböző programokra van szükség. A szoftver telepítése után a
készülék Microsoft Windows ablakban irányítható, és az adatcsere is lehetséges.
•

Microsoft Windows Active Sync (ingyenes letöltés) /
Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows XP
• Ez a szoftver szinkronizáló szoftverként működik a
VIBROTEST 80 és ahhoz hasonló, Microsoft Windows
Mobile alapú készülékeken. Adott esetben telepítéskor
szükség lehet Microsoft Windows frissítések letöltésére
is.
• A készülék sikeres kapcsolatát a számítógéppel a Connected / Csatlakoztatva kijelzés jelzi.
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•

Microsoft Windows Mobile Device Center (ingyenes
letöltés) / Microsoft Windows 7 (32 / 64 bit)
• Ez a szoftver szinkronizáló szoftverként működik a
VIBROTEST 80 és ahhoz hasonló, Microsoft Windows
Mobile alapú készülékeken. Adott esetben telepítéskor
szükség lehet Microsoft Windows frissítések letöltésére
is.
• Az eszköz ingyenesen letölthető, amennyiben még
nincs telepítve. A Microsoft Windows 7 alatt a Mobile
Device Center az Active Sync eszköznek felel meg a
Microsoft Windows XP verzióban.

•

CMC USB meghajtó
• Erre a meghajtóra a VIBROTEST 80 készülékkel történő kommunikációhoz van szükség. Telepítse azt
manuálisan a mellékelt CD-ről, majd a telepítés után
indítsa el a programot.

Tudnivaló!

i
5.2.3

A Microsoft Windows adott esetben kéri a .net Framework 3.5
vagy magasabb verzió telepítését, amennyiben az még nincs
telepítve a gépén.

Report & EXaminer Software
Ez egy nagy teljesítményű Report & EXaminer szoftver jelentéskészítő és analízis funkcióval Microsoft Windows operációs rendszerhez (IBM PC kompatibilis). Ez teszi teljessé a VT80 szolgáltatás csomagját.
Az alapverzió megtalálható az Analyzer Select (Analizáló) és
a Balancer Select (Kiegyensúlyozó) kezdő csomagokban.
A mérőkészülékben mentett mérésekből a Report & EXaminer szoftver segítségével egyszerűen és gyorsan generálhat
jelentéseket.
A VIBROTEST 80 mérőműszert USB porton keresztül csatlakoztathatja a számítógéphez.
Az opcionális prémium verzióval lehetséges az előzetesen tárolt időjel adatcsomagok (.wav fájlok) analizálása, valamint az
FFT- és vízesés spektrumok utólagos kiszámítása. A gördülő44
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csapágy meghibásodások elemzésére (hibafrekvenciák hozzárendelése) a Report & EXaminer szoftver egy adatbázist
biztosít, amely felsorolja minden közismert gyártó gördülőcsapágy komponenseinek jellemző hibatüneteit.
Tudnivaló!

i

További információért olvassa el a Report & EXaminer szoftver kézikönyvét a mellékelt CD-n.
A VT-80 könyvtárfa a Report & EXaminer szoftverrel
összefüggésben
A VIBROTEST 80 a programozott könyvtárfában a modulnevekkel és az elemző szoftverrel összefüggő sajátosságokat
mutat fel. Mivel a VIBROTEST 80 platformja Windows rendszerű, így közvetlenül megnyithatja a VIBROTEST 80 könyvtárakat.
Tudnivaló!

i

A könyvtárfa struktúráját ne változtassa meg. Soha ne töröljön vagy helyezzen át könyvtárakat. Az új könyvtárak vagy
mappák létrehozását is kerülje. Az eredeti könyvtárfa bármely jellegű módosítása negatívan befolyásolhatja a VIBROTEST 80 működését.

A könyvtárnevek nem egyeznek meg a hozzájuk tartozó modulnevekkel. A mérési adatok átvétele ennek ellenére egyszerűen végrehajtható, mivel a Report & EXaminer szoftver az
adott modulok mérési eredményeit a könyvtárak specifikus
helyével társítja.
Ahhoz, hogy Ön, mint felhasználó a VIBROTEST 80 könyvtárába mentett adatokat gyorsan megtalálja, az alábbiakban bemutatjuk a könyvtárfa koncepcióját.
Könyvtárfa és mérési fájltípusok
Minden modul két gyökérkönyvtárral rendelkezik, amelyek a
VIBROTEST 80 háttértáraiból származnak:
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•

Internal Disk (belső tárhely)

• Storage Card (külső, tehát kivehető adathordozó / SD-kártya)
Az időjel és a Tracking (követő) analízis modulokból származó *.wav formátumú fájlok fizikálisan léteznek ugyan, de
szemmel nem láthatók. Ehelyett egy további, *.csv formátumú
fájl kerül mentésre. A Report & EXaminer szoftverre töltéskor
és az adatelemzés során a *.wav fájlt alkalmazza.
Az alábbi áttekintő táblázat a modulokból származó mérési
fájlok VIBROTEST 80 könyvtárfájához történő hozzárendelését mutatja:
Jellemző értékek, FFT analizátor, Kiegyensúlyozás,
Tracking (követő) analízis és Átviteli függvény modulok

Modul

Jellemző
értékek

Könyvtárútvonal és
könyvtárnév a VT-80on

Magyarázat és fájlformátum

\Internal Disk\Overall
*.csv
\Storage Card\Overall
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Modul

FFT analizátor

Kiegyensúlyozás
Tracking
(követő)
analízis
Átviteli
függvény

Könyvtárútvonal és
könyvtárnév a VT-80on

\Internal Disk\Analyser
\Storage Card\Analyser

Magyarázat és fájlformátum
*.csv. Ebben a
könyvtárfában találhatók a „Recorder“
és „ConfCheck“
almappák. Ide részben az "Időjel" és az
"Átvételi vizsgálat"
modulok adatait
helyezi. A mérési
adatokat ne a
„Recorder“ vagy a
„ConfCheck“ almappába mentse,
hanem az FFT analizátor mappába,
azaz közvetlenül a
belső tárhely (Internal Disk) vagy a
külső adathordozó
(Storage Card)
elágazás alatt.

\Internal Disk\Balance
*.BAL
\Storage Card\Balance
\Internal Disk\RuCd
*.csv és *.wav
\Storage Card\RUCD
\Internal Disk\FRF
*.csv
\Storage Card\FRF
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Időjel, Átvételi vizsgálat és Érzékelő beállítás modulok
Az Időjel és az Átvételi vizsgálat modulok a mérési adatokat
részben az FFT analizátor modulban mentik. Ezáltal lehetséges például egy végrehajtott átvételi vizsgálat felvett spektrumainak megtekintése közvetlenül a VIBROTEST 80
készüléken.
Modul

Könyvtárútvonal és
könyvtárnév a VT-80on
\Internal Disk\Analyser\Recorder
\Storage Card\Analyser\Recorder

Időjel
\Internal Disk\Analyser\Recorder
\Storage Card

Magyarázat és fájlformátum
*.csv a mérési adatok 1 mp-ét menti,
valamint a paraméter beállításokat.
*.wav a teljes mérési
adatrekordot menti.
Figyelem: A külső
adathordozón (Storage Card) az adatrekordot közvetlenül
a gyökérkönyvtárba
helyezi

48

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

Modul

Könyvtárútvonal és
könyvtárnév a VT-80on
\Internal
Disk\ConfCheck\Save
d
\Storage
Card\ConfCheck\Save
d

Átvételi
vizsgálat

Érzékelő
beállítás

Magyarázat és fájlformátum
Az eredményeket
*.CCR formátumban
menti. Opcionálisan
- a *.CCS vizsgálati
mintától függően - az
eredményeket *.csv
fájlként is menti.

\Internal Disk\Analyser\ConfCheck

Opcionálisan - a
*.CCS vizsgálati
mintától függően - a
spektrumokat ide
helyezi, majd közvetlenül az FFT analizátor modulban
megtekintheti.

\Internal
Disk\ConfCheck\<Vorlageverzeichnis>

*.CCS vizsgálati
minták itt kerülnek
beolvasásra, de nem
itt írja őket. (Vannak
standard minták és
felhasználói minták.)

\Internal Disk\System

Az előre meghatározott érzékelőket a
Sensor
OverrideList.cfg
fájlba menti
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.
Tudnivaló!

i

5.3

Az Időjel és a Tracking (követő) analízis modulokban a mérés
előtti Setup során pontosan megadható a mentés helye
(Internal Disk vagy Storage Card), amely által megkerülhető
a Rendszer Setup-ban történő beállítás. Annak függvényében, hogy a *.wav fájlok esetenként túl nagy memóriahelyet
igényelnek (max. 2 GB *.wav fájlonként), ésszerű a mentési
hely pontos megadásának lehetősége.

Reset funkció
Amennyiben a VT-80 nem megfelelően működne, úgy a Reset funkciókkal visszaállíthatja a készüléket.

5.3.1

Melegindítás végrehajtása
A VT-80 melegindítása egy szoftver reset. Ezáltal a futó folyamatok leállnak, és a készülék újra indul. A beállítások megmaradnak.
 Egyszerre nyomja meg és tartsa nyomva a 2, 7, 8, 9 funk-

ciógombokat 2-3 másodpercig.
 A VIBROTEST 80 újra indul.
5.3.2

Hidegindítás végrehajtása
A VT-80 hidegindítása a készüléket a kiszállítás állapotába
helyezi vissza.
FIGYELEM!
Robbanásveszélyes atmoszféra!
Hidegindítás esetén a burkolatot fel kell nyitni.
Ez anyagi vagy személyi károkat okozó robbanásokhoz
vezethet.
•

Így azt soha ne robbanásveszélyes környezetben hajtsa
végre.
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Tudnivaló!

i

Hidegindítás esetén kizárólag a dátum, az idő és az időzóna
standard értékre történő visszaállítására kerül sor.
A firmware állapotok és a mérési adatok megmaradnak.
 90°-kal lazítsa ki az akku fedél két csavarját.
 Nyissa ki az akku fedelet a hátoldalon.
 Egy vékony, hegyes tárggyal nyomja meg a reset gombot.

 A VIBROTEST 80 újra indul.
 Helyezze vissza az akkurekesz fedelét és reteszelje azt a
két csavarral.
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6

Kezelőfelület
Az alábbiakban a VIBROTEST 80 kezelőfelületén történő alkalmazások részletes áttekintését, valamint az alapvető kezelési koncepció leírását találja.
Ezzel egyidejűleg megismerheti a firmware általi alapvető működési elvet.
Tudnivaló!

i
6.1

A kezelőfelület listái / beállításai dinamikusak. Kiválasztástól
függően megjelennek a megfelelő adatok.

Szimbólumok jelentése
Az itt felsorolt szimbólumok a VIBROTEST 80 kezelőfelületén
a mindenkori funkció állapotának kijelzésére szolgálnak. A felhasználó számára ez leegyszerűsíti és érthetővé teszi a kezelést.
Piktogram

Jelentés
Kék piktogramok
A kék piktogramok a különböző mérési modulokat képviselik, vagy előre meghatározott
mérési feladatoknak felelnek meg.
Szürke piktogramok
A szürke piktogramok olyan mérési modulokat
képviselnek, amelyek már telepítve lettek, de
még nincsenek engedélyezve ill. licenszírozva.
Piros piktogramok
A piros piktogramok a Súgó számára, ezenfelül új, előre nem meghatározott mérési feladatok, jelentések, valamint az Érzékelő setup és
a Rendszer setup számára lettek kiosztva.
Tábl. 8 Szimbólumok jelentése
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6.2

A kezelőfelület felépítése
A VIBROTEST 80 képernyőoldala dinamikusan, esetenként
négy tartományra van felosztva. Ezek különböző funkciókat
nyújtanak, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Ábra 7 A kezelőfelület felépítése

[1] Címsor
[2] Munkaterület / maszkok

[3] Állapotsorok
[4] Funkciógombok (szoftvergombok)

Tudnivaló!

i

A fenti ábra általánosító jellegű. A VIBROTEST 80 fő maszkja (Start maszk) nem rendelkezik állapotsorral.
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Címsor
A címsor az alábbi információkat tartalmazza:
•
•
•
•

Az info sor bal oldalán az aktuális maszk neve jelenik
meg.
Amennyiben a VIBROTEST 80 SD-memóriakártyával rendelkezik, úgy azt a hajlékonylemez szimbólum jelzi.
A beépített akku állapota vagy a tápegységgel történő
csatlakozás ettől jobbra kerül kijelzésre.
Az aktuális dátum és idő a képernyő jobb szélén látható.

Munkaterület / maszkok
Ebben a tartományban található a menük, a mérési modulok,
a mérési feladatok ill. a maszkok tartalmának (grafikonok, mérések, szöveg) kijelzése.
Állapotsor
Az állapotsorban a kijelzőre vonatkozó speciális kezelési utasítások jelennek meg.

Funkciógombok (szoftvergombok)
A szoftvergombok az adott menüre vonatkozó kontextusfüggő
funkciókat jeleznek, vagy egy további menüt nyitnak meg.
A funkciógomb működtetésével a kijelzett funkciót végrehajtja, vagy egy további menüt nyit meg.
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6.3

Fő maszk
A VIBROTEST 80 bekapcsolása utána a fő maszk jelenik
meg. Innen minden modul elérhető.

Ábra 8 Fő maszk

Tudnivaló!

i

VT-80 készülékének kiszerelésétől függően lehetséges, hogy
csak a kijelzett modulok egy része van telepítve.
Kurzor gombok
A kurzor gombok (balra, jobbra, fel, le) működtetésével kiválaszthatja a kívánt modult.
Beviteli gombok (Firekeys)
A két beviteli gomb (Firekey) egyikének működtetése elindítja
a kiválasztott modult.
55

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

Súgó, Rendszer setup és Információk (INFO)
A képernyőoldal alsó szélén lévő SÚGÓ (a súgó) RENDSZER
SETUP (átfogó Rendszer setup) és INFO szoftvergombokkal
a VIBROTEST 80 alapvető információit hívhatja elő.
6.4

Engedélyezés
VT-80 készülékének moduljait utólag is megvásárolhatja és
telepítheti. Azok a modulok, amelyeket még nem telepített,
szürke hátterűek.
 Jelölje ki a bemeneti maszkon azt a modult, amelyet telepí-

teni kíván.
 Nyomja meg a két beviteli gomb egyikét.
 Megnyílik egy beviteli ablak
 Adja meg a B&K Vibro által kapott licenc számot.
 Nyugtázza a bevitelt az OK gombbal.
Tudnivaló!

i

A modulok alábbi leírása a teljes, licenccel rendelkező funkcionális terjedelemnek felel meg.

56

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

6.5

Moduláttekintés
Piktogram

A modul leírása
Adatgyűjtő
Offline monitorozás, azaz az állapot értékek
rögzítése a mérési útvonalakon, megfelel a
rendszeres állapotorientált gép karbantartásnak. A VT-80 "Adatgyűjtő" modul segítségével a gépeken számos mérési hely
költséghatékony felügyelete lehetséges. Az
adatgyűjtés során a meghatározott mérési
pontokon mért értékek rögzítésére kerül sor.
A rendszeres sorrendet és a mérőpont specifikus setup beállításokat, útvonalak formájában, a Report & Route Manager
szoftverprogram segítségével határozhatja
meg, majd viheti át a VT-80 műszerre és
mentheti annak memóriakártyáján.
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Piktogram

A modul leírása
Jellemző értékek
A Jellemző értékek modul segítségével megállapítható a teljes gép állapota, és összehasonlítható például a DIN ISO 10816
határértékekkel, a gyártó adataival, valamint
a tapasztalati értékekkel. Már egyetlen jellemző érték is elegendő ahhoz, hogy információt nyújtson a gép állapotáról, ezáltal az
alapvető állapotfelmérés egyszerűen és hatékonyan végrehajtható. A rezgés jellemző értékei mellett a gördülőcsapágy állapotának
(BCU, ECU, BCUp, ECUp) megállapítására
vonatkozó jellemző értékek is rögzíthetők és
kiértékelhetők.
Négy mérőcsatorna + fordulatszám-mérési
opció áll rendelkezésre. Minden mérőcsatorna két digitális jelfeldolgozó útvonallal rendelkezik (A és B). Ezáltal több párhuzamos
mérés végezhető egyszerre.
Ezenfelül a Jellemző értékek modul támogatja a jellemző értékek mérését és feljegyzését a fordulatszám függvényében f(n) vagy az
idő függvényében f(t).
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Piktogram

A modul leírása
FFT analizátor
Az FFT analizátor modul segítségével egy
összetett rezgés (rezgéskeverék) harmonikus
alkatrészeire bontható. Eközben különböző
spektrum vonalakat is meghatároz, frekvenciával és amplitúdóval. A gördülőcsapágy állapotának BCU, BCUp és ECU, ECUp jellemző
értékei alapján a BCS és SED burkológörbe
spektrumok is kiszámíthatók, amelyekben az
amplitúdók karakterisztikus hibafrekvenciák
esetén egy részegység ill. egy csapágy károsodási fokának felelnek meg.
Ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy az
amplitúdó a hiba mértékét jelzi, a frekvencia
pedig a hibás részegységet.
Ezáltal bizonyos hibák, mint például egyensúlyhibák, hajtómű meghibásodások, helytelen beállítás vagy gördülőcsapágy
meghibásodások megbízhatóan diagnosztizálhatók.
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Piktogram

A modul leírása
Kiegyensúlyozás
A gépek rezgési problémáinak jelentős része
a forgórészek kiegyensúlyozatlanságának
tulajdonítható.
A kiegyensúlyozás modullal a forgórészek
beépített állapotban (helyszíni kiegyensúlyozás) kiegyensúlyozhatók. Ez azt jelenti, hogy
a forgórészt nem kell szétszerelni és elszállítani, a kiegyensúlyozás a helyi beszerelési
állapotok figyelembevételével és a forgórész
méretétől és tömegétől függetlenül történik.
A kiegyensúlyozás során történő könnyebb
tájékozódás érdekében választhat a kiegyensúlyozási folyamat áttekinthető táblázatos
ábrázolása vagy az egyes mérési maszkok
(polár koordináták, numerikus kijelzés oszlop
diagrammal) között. Az alapvető 1-/2-síkú
helyszíni kiegyensúlyozás (statikus/dinamikus) mellett a modul 1-/2-síkú kiegyensúlyozást előrejelző funkcióval, 2-síkú
kiegyensúlyozást csupán egy rezgésérzékelővel, valamint a szabadon választható
beállítási módot kínálja: Polár; rögzített hely;
rögzített tömeg.
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Piktogram

A modul leírása
Tracking (követő) analízis
A Tracking (követő) analízis a gép működése
közben történik és arra szolgál, hogy elemezze a rezgő alkatrészek által indukált forgórész frekvenciát és harmonikusait a
fordulatszám változásával. A Tracking
(követő) analízis mérési modul alkalmazható
a gép felfutásánál és kifutásánál is.
Felfutás vagy kifutás alatt a feldolgozatlan
rezgés jelet és a forgási sebességet rögzíti.
Akár három mérési csatorna és a fordulatszám támogatásával.
A sikeres mérés után egy beállításban meghatározhatja, mely módon szeretné kiértékelni a feljegyzett jeleket. Mivel a
feldolgozatlan jel továbbra is elérhető, így az
elemzést különböző beállításokkal bármilyen
gyakran megismételheti.
Az úgynevezett utófeldolgozás eredményének a megtekintéséhez az alkalmazó az alábbiak közül választhat: Bode-, Nyquistdiagram, FFT-vízesés, spektrogram, valamint táblázatos forma.
Időjel
Az időjel modul lehetővé teszi egy feldolgozatlan jel rögzítését és szabvány fájlformátumba (.wav) történő mentését. Ez a
formátum megengedi a későbbi elemzéseket,
pl. Report & EXaminer vagy MatLabTM szoftverrel.
Akár 4 bemeneti csatorna a rezgés jelekre
vagy 3 bemeneti csatorna a rezgés jelekre
plusz fordulatszám támogatásával.
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Piktogram

A modul leírása
Átviteli függvény
Az átviteli függvény modul szerkezeti teszteket végez nem forgó tengellyel rendelkező
gépeken, valamint nem mozgatható tárgyak
pl. alapok és keretszerkezetek elemzését
hajtja végre. A beépített erőérzékelővel rendelkező ütőkalapács által a bemeneti jel (a
kalapácsütések keltette erő) és a kimeneti jel
(mért rezgés) aránya képezi az átviteli funkciót, amelyet Bode-diagram formájában ábrázol. Ezenfelül kijelzi a mérés koherenciáját,
amely a messzemenően lineáris és zavarmentes jelátvitel mértéke.
A felhasználónak a legismertebb átviteli funkciók mellett, mint például a merevség vagy a
mozgathatóság négy további bemeneti jel kimeneti jel kapcsolat áll rendelkezésére.
Ezenfelül három rezgésmérő csatorna (impulzusválasz) rögzítését támogatja.
Átvételi vizsgálat
Az átvételi vizsgálat modul minőség-ellenőrzésre alkalmazható sorozatgyártásban (végleges átvétel). Összehasonlítja az előre
meghatározott határértékeket pl. DIN ISO
10816 szerint a felvett jellemző értékekkel. Itt
előre meghatározott vagy az alkalmazó által
meghatározott mérési feladatok (mérési eljárások stíluslapjai) állnak a rendelkezésére.
A frekvenciatartományban 64 frekvenciasávot, valamint 8 riasztási szintet támogat. A
riasztási szintek a jobb áttekinthetőség kedvéért színkódoltak.
Rendszer beállítás
A Rendszer setup menüben a
VIBROTEST 80 legfontosabb globális rendszerparamétereit határozhatja meg, mint például a mértékegységrendszert vagy az időt.
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Piktogram

A modul leírása
Érzékelő setup
Az Érzékelő setup menüben módosíthatja a
mérési modulokban előre meghatározott
érzékelők (Brüel & Kjaer Vibro érzékelők)
beállításait. Itt ezenfelül a teljes rendszerre
kiterjedően kiválaszthatja vagy meghatározhatja az érzékelőket, amelyek azután a
modulokban az Ön által meghatározott specifikációkkal a rendelkezésére állnak.
Ez megkönnyíti más gyártók érzékelőinek
csatlakoztatását és hatékony alkalmazását.
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6.6

Szoftvergombok

6.6.1

Általános tudnivalók
Tudnivaló!

i

A szoftvergombok a hozzátartozó funkciógombok (F1 - F4)
által hívhatók elő. További szoftvergombok a Shift gomb (0↑)
segítségével jeleníthetők meg.
Tudnivaló!

i

A szoftvergombok dinamikusak. A mindenkori maszktól és
helyzettől függően módosulhatnak.
•

•

•

Váltógombok
• A funkciógombbal történő aktiválás által ezek a szoftvergombok automatikusan váltanak.
Például: Hz / f/p vagy BŐVÍT/CSÖKKENT.
Szürke szoftvergombok
• A szoftvergombok funkciógombbal történő aktiválása
aktiválja a funkciót, a szoftvergomb pedig az ismételt
működtetésig és ezzel a funkció deaktiválásáig szürke
hátterű marad. Például: ÁTLAG vagy RECORD.
Dinamikus szoftvergombok
• Amennyiben például egy másik szintre vált, vagy a specifikus mérési feladatokra, a Súgóra vagy az Új mérésre
navigál, úgy ezekben az esetekben bizonyos szoftvergombok automatikusan megjelennek vagy eltűnnek. Ez
azt jelenti, hogy a szoftvergombok funkcionalitása kontextusérzékeny.
Például: RENDSZER SETUP vagy START.

Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 kezelőfelülete négy szinttel rendelkezik,
amelyek között a szoftvergombokkal navigálhat (ehhez lásd
az alábbi ábrát).
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1. szint
Fő maszk
2. szint
Mérési modulok maszk
3. szint
Jelentés maszk
Setup maszk
4. szint
Mérések maszk

Ábra 9 A kezelőfelület szintjei

6.6.2

Modulfüggetlen szoftvergombok
Ebben a fejezetben áttekintést kap a modulfüggetlen érvényű
szoftvergombok funkcióiról.
SÚGÓ
A SÚGÓ szoftvergomb a kezeléssel / használattal, valamint a
maszkokkal és paraméterekkel kapcsolatos további információkkal szolgál.
EXIT
Az EXIT szoftvergombbal bezárja a maszkokat és a méréseket. Adott esetben a mentett adatok kezelésével kapcsolatos
biztonsági kérdés jelenik meg.

6.6.3

1. szint / Fő maszk
Az első szint / a fő maszk a VIBROTEST 80 bekapcsolása,
vagy egy modul elhagyása után jelenik meg.
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SÚGÓ
Ezzel a szoftvergombbal előhívhatja az online súgót. Ott információt kap az alábbiakhoz:
•

•

•

•

Program kezelő
• Itt a kezelőfelülettel és az alapvető használattal (kurzor
gombok, beviteli gombok) kapcsolatos információk találhatók, valamint a különböző modulok rövid leírása.
• Ezenkívül az INFO szoftvergomb rövid ismertetése is itt
található (műszeregység azonosító (ID), firmware verziószám, a telepített modulok listája, szabad tárhely százalékban és memória összesen MB-ban).
Rendszer beállítás
• Ebben a tartományban a Rendszer setup minden paraméterének rövid leírása található. A Rendszer setup
részletes ismertetése külön fejezetben történik.
Műszer használat
• Ebben a menüpontban a kijelző (display), az alapvető
kezelés és a hozzátartozó kezelőelemek leírása történik
(alfanumerikus billentyűzet, kurzor gombok, beviteli
gombok, 0 gomb, be- kikapcsoló gomb, melegindítás,
töltési szint, dátum/idő és a szövegbevitel).
Gyorsbillentyűk
• Itt a legfontosabb billentyűkombinációk leírása található.
• Képernyőfotó mentése BMP formátumban (0 és P).
• Töltési szint kijelzése (pont gomb).
• Kurzor mód (egyedi, harmonikus, egyedi + harmonikus)
váltás FFT méréseknél (4).
• Melegindítás (2789 egyidejűleg).
• Egyes csatornák elnémítása a fejhallgatóban (6).
• A csatornák hangerejének beállítása a fejhallgatóban
(0+kurzorgomb fel / 0+kurzorgomb le).
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• Váltás a fejhallgatóval lehallgatott csatornák között
(0+kurzorgomb balra / 0+kurzorgomb jobbra).
> MEGNYITÁS
A szoftvergomb működtetésével elindul az adott menüpont.
> TARTALOM
A szoftvergomb működtetésével visszatér a Súgó startlapra.
> MEGSZAKÍTÁS
A szoftvergomb működtetésével a fő maszkra vált.
RENDSZER BEÁLLÍTÁS
A Rendszer setup menüben a legfontosabb rendszerparamétereket határozhatja meg, mint például az alkalmazott memóriát, a mértékegységrendszert vagy az időt. A Rendszer setup
részletes ismertetése külön fejezetben történik.
INFO
Az INFO szoftvergomb működtetésével részletes információt
kaphat a VIBROTEST 80 műszerről, valamint a telepített modulokról / a szoftverváltozatról és a rendelkezésre álló memóriáról.
•

•

•

Szoftverváltozat
• Itt az egység azonosító (ID) és a legutóbbi kalibrálás
dátuma kerül kijelzésre.
Modulok
• A modulok áttekintése verzió és build számmal. Ez
információt nyújt a (megvásárolt) modulokról és azok
aktualitásáról.
Belső tárhely
• Itt a belső tárhely méretének kijelzése történik százalékban és MB-ban (Megabyte).
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> INFO
A továbbra is kijelzett INFO szoftvergomb F2 funkciógombbal
történő ismételt működtetése által további információkat kaphat a VIBROTEST 80 műszerről. Ezeknek standardszerű
használat során azonban nincsen jelentőségük.
6.6.4

2. szint / Modulok
Mérési funkciók
•

Utolsó mérés
• A legutóbb ebben a modulban végrehajtott mérés megismétlése ugyanazzal a beállítással. Ebben az esetben
közvetlenül elindíthatja a mérést (START) vagy még
egyszer előhívhatja a SETUP menüt.
• Új mérés
• Új mérés új beállítással.
• Jelentés
• Egy mérés mentett beállításainak vagy mentett adatainak töltése.
• Előre meghatározott mérések
Minden más szimbólum / ikon előre meghatározott méréseket
ábrázol. Ezek közvetlenül elindíthatók vagy előzetes beállítás
után.
Tudnivaló!

i

A második szint szoftvergombjai, tehát a modulok fő maszkjai
mindig egyforma felépítésűek (SÚGÓ, SETUP, START,EXIT
ÉS JELENTÉS).
Egy modul megnyitásakor / indításakor alapértelmezésben az
alábbi szoftvergombok állnak a rendelkezésére:
SÚGÓ
Itt a maszk / a modul általános funkcióinak és azok opcióinak
leírása történik.

68

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

> EXIT
Ezzel a szoftvergombbal a modul fő maszkjára vált.
SETUP
A kurzor gombokkal egy előre meghatározott mérést, az utolsó mérést vagy egy új mérést választhat ki.
A SETUP szoftvergomb vagy a Firekey beviteli gomb működtetésével előhívhatja a kiválasztott maszkhoz ill. mérési feladathoz tartozó beállítást, ahol megadhatja a beállítási
paramétereket (például az alkalmazott hardvert, az egységeket, a felül/aluláteresztő szűrőt, a határfrekvenciát, stb.).
Ezután a START szoftvergombbal vagy a Firekey beviteli
gombbal elindíthatja a mérést.

START
Amennyiben a kurzor gombbal kiválasztja az Utolsó mérést
vagy egy előre meghatározott mérést, majd aktiválja a
START szoftvergombot, úgy közvetlenül elindítja a mérést.
Egy mérés kiválasztása, majd a Firekey vagy a SETUP működtetése után megnyílik egy setup menü, amelyben módosíthatja a beállításokat a mérés START gombbal történő
elindítása előtt.
A START szoftvergomb az Új mérés és a Jelentés menük
számára nem elérhető.
EXIT
Az EXIT szoftvergomb aktiválása által a fő maszkra / a modul
áttekintésre vált vissza.
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JELENTÉS
Itt a mentett setup beállítások, a mérések és a *.wav fájlok betöltése, kijelzése és kezelése történik
Tudnivaló!

i

A Jelentés menü a Firekey beviteli gomb vagy a JELENTÉS
szoftvergomb által indítható. A START vagy SETUP szoftvergombok nem léteznek.
3. szint / Mérések beállítása és jelentés maszk
A Firekey beviteli gombbal indított mérések előtt megnyílik
egy setup beviteli maszk, amelyben megadhatja a mérési beállításokat.
Tudnivaló!

i

Itt minden szoftvergomb csak akkor elérhető, ha a jelentés
maszkon kiválasztott egy mérési fájlt vagy egy setup fájlt!
A mérések beállításai
SÚGÓ
A szoftvergomb aktiválása által a mérési beállításokkal kapcsolatos általános információk jelennek meg (kurzor gombok,
beviteli gomb, szoftvergombok).
Ezenfelül a mérések beállítási paramétereinek részletes leírása történik.
STORE
A STORE szoftvergombbal a Jelentés maszkon menti az aktuális setup beállítást, amelyet később ismét előhívhat.
START
A szoftvergomb aktiválása által elindul a mérés.
EXIT
A szoftvergomb aktiválásával törli a setup adatokat.
A beállítások és mérések a MEGNYITÁS szoftvergomb működtetésével ismét felhasználhatók.
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BŐVÍT/CSÖKKENT
A BŐVÍT szoftvergomb működtetése által a setup minden beállítási lehetőségét előhívja. A CSÖKKENTszoftvergomb működtetésével kevesebb beállítási lehetőség jelenik meg.
DEFAULT
A szoftvergomb aktiválása a mérések setup beállításait standard értékekre állítja vissza.
Jelentés maszk
SÚGÓ
Itt a Jelentés maszk szoftvergombjainak rövid leírása található.
UP
Ez a szoftvergomb egy szinttel feljebb, ill. az előző szintre vált
vissza.
MEGNYITÁS
Egy fájl (mentett setup/mérés) kiválasztása után aktiválja ezt
a szoftvergombot annak megnyitásához, megtekintéséhez
vagy ismételt végrehajtásához.
EXIT
Ez a szoftvergomb az aktuális modul maszkjára vált vissza.
BACKUP
A kurzor gombokkal kiválasztott fájlt a Backup szoftvergomb
működtetésével menti a VIBROTEST 80 SD-memóriakártyáján.
TÖRLÉS
A kurzor gombokkal kiválasztott fájlt (mentett setup/mérés) a
Törlés szoftvergomb működtetésével a biztonsági kérdés
nyugtázása után törli.
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6.6.5

4. szint / Mérések maszk
Ezen a szinten hajtható végre a tulajdonképpeni mérés. Ez
már a második szintről is közvetlenül elérhető ugyan (a
START szoftvergomb kék ikonra), de rendszerint csak a harmadik szintről (a setup után) kerül behívásra.
Tudnivaló!

i

Mivel mindig az adott mérési modultól függ, hogy mely funkció- ill. szoftvergombok állnak rendelkezésre, így az alábbiakban a legfontosabb szoftvergombok ill. azok funkcióinak
rövid, általánosító magyarázata található.
ÁTLAG
Az ÁTLAG szoftvergomb működtetésével a mérés folyamatban lévő / már rögzített értékeit átlagolja (középérték-képzés),
a szoftvergomb ezalatt szürke hátteret kap.
A szoftvergomb ismételt aktiválásával újra a nem átlagolt értékek kijelzésére kerül sor, és az ÁTLAG szoftvergomb szürke
háttere is megszűnik.
KIJELZÉS
A szoftvergomb aktiválásával megnyílik egy maszk, amelyen
beállítható a mérés kijelzése / ábrázolása.
A kiválasztható kijelzések / ábrázolások az adott méréstől
függnek. Az alábbiakban néhány példaszerű beállítás a JELLEMZŐ ÉRTÉKEK modulban:
•

•

Numerikus kijelzőopciók
• Csak táblázat [A+B]
• A+B+oszlopdiagram
• Táblázat [A] csat 1 + csat 2
• A + oszlopdiagram (csat 1)
• A + oszlopdiagram (csat 2)
Y tengely kijelzés
• Lineáris
• Logaritmikus
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LOG / LINEÁRIS
A LOG szoftvergombbal az Y tengelyt logaritmikusan skálázza, és a LINEÁRIS szoftvergombot jelzi ki.
A LINEÁRIS szoftvergombbal az Y tengelyt lineárisan skálázza.
f/p / Hz
Ezekkel a szoftvergombokkal a f/p (fordulat per perc) és a Hz
(másodpercenkénti rezgésszám) mértékegységek között válthat.
SZÜNET/FOLYT. vagy STOP/START
A SZÜNET szoftvergomb aktiválása megállítja a folyamatban
lévő mérést (de nem szakítja meg azt), és kijelzi a FOLYT.
szoftvergombot. A tulajdonképpeni mérés a háttérben zajlik.
A FOLYT. szoftvergomb aktiválása után a mérés azonnal
folytatódik.
EXIT
A méréseket végrehajtó maszkokban azokat az EXIT szoftvergombbal befejezheti. Annak megnyomása után egy biztonsági kérdés jelenik meg, az alábbi opciókkal:
•

•

•

STORE
• A szoftvergomb aktiválása által a mérést mentheti a
Jelentés maszkban.
EXIT/ELVET.
• Az EXIT/ELVET. szoftvergomb megnyomásával törli az
aktuális mérést, és visszatér az aktuális modul fő maszkjára.
MEGSZAKÍTÁS
• A mérés befejezése megszakad és visszatér a méréshez.

Tudnivaló!

i

Az alábbi szoftvergombok csak a Kiegyensúlyozás modulban
állnak rendelkezésre!
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POLÁRIS / OSZLOP
A POLÁRIS szoftvergomb aktiválásával a kiegyensúlyozást
polár koordinátás kijelzőn tekintheti meg, a rezgési értékeket
pedig az OSZLOP szoftvergomb által oszlopdiagramon ábrázolja.
TÁBLÁZAT
A TÁBLÁZAT szoftvergombbal megnyílik az Összefoglalás
maszk, amelyben táblázatos formában ábrázolva tekintheti
meg a mért értékeket.

6.7

Mért értékek analízis - Zoom és Kurzor gombok
A mérésekben a kurzor gombok segítségével kiválaszthat bizonyos mért érték adatokat, a Zoom gombbal pedig felnagyíthatja a mérési görbét. Ezáltal lehetősége van egyes mérési
tartományok részletes megtekintésére és elemzésére.

Tudnivaló!

i

Az állapotsorban adott esetben megjelenik, hogy a nagyítás
mely billentyűkkel / kurzor gombokkal lehetséges, és hogy
ezenfelül mely funkciók állnak a rendelkezésére (csúcs, normál, harmonikus).
X tengely nagyítása
A Plusz/Mínusz gombbal módosíthatja az X tengely méretét.
A gomb többszörös megnyomása által megváltozik a zoom
tényező. Például a kijelzett 0 - 1000 Hz spektrum 0 - 200 Hzes részletre csökken.
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Y tengely nagyítása
A kurzor gombokkal (fent, lent) módosíthatja az Y tengely méretét. Ezáltal megváltozik az Y tengely méretezése. A Fent
kurzor gomb segítségével kinagyítja a részletet, a Lent gombbal pedig lekicsinyíti azt.
Tudnivaló!

i

A vonalakat / amplitúdókat az ábrázolásban levágja, ha azok
amplitúdói nagyobbak, mint az aktuálisan kiválasztott tartomány végérték. A frekvenciák és amplitúdók numerikus kijelzését az ábrázolás nem befolyásolja.
A kurzor gombok alkalmazása
A mérés során és a mérés befejeztével a kurzorral információkat hívhat le az egyes spektrum vonalakról / amplitúdókról.
Tudnivaló!

i

A kurzor aktuális X/Y helyzete a bal felső sarokban (a címsor
közelében) kerül kijelzésre. Ennek alapján mindig szemmel
tarthatja a kurzor helyzetét.
 A kurzor gombok (jobbra, balra) egyszeres működtetésével

aktiválja a kurzor funkciót.
 A megfelelő kurzor gomb (jobbra, balra) által kiválaszthatja
a kívánt pozíciót.
 Pozíciótól függően numerikus ábrázolással jelennek meg a
kiválasztott pozíció mért értékei. Ezenfelül például az
egyes spektrum vonalak (amplitúdó és frekvencia) információit is kijelzi.
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Egyéb gombok
•

•

•

Harmonikus kurzor
• A 4-es gombbal aktiválja a harmonikus kurzort. A szoftvergomb ismételt működtetése által pedig ismét deaktiválja / elrejti azt.
Csúcs kurzor
• A 7-es gombbal aktiválja a csúcs kurzort. Ez a kurzor
egy spektrum max. 5 legmagasabb csúcsára ugrik.
A szoftvergomb ismételt működtetése által a kurzor újra
végigfutja a legmagasabb csúcsokat.
Jel lefutás cseréje
• A 0↑ + fent vagy 0↑+ lent billentyűkombinációkkal a kurzor az egyik lefutásról a másikra vált, amennyiben egy
diagramon belül több mint egy jel lefutás létezik.
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6.8

Setup beállítások

6.8.1

Rendszer beállítás
A Rendszer setup maszkban a legfontosabb rendszerparamétereket határozhatja meg, mint például az alkalmazott memóriát, a mértékegységrendszert vagy az időt.
 Váltson a Fő maszkra.
 A kurzor gombokkal válassza ki a Rendszer setup menü-

pontot.
 Nyomja meg a Firekey beviteli gombot vagy a RENDSZER
SETUP funkciógombot.

Ábra 10 Rendszer beállítás
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Szoftvergombok
SÖTÉTEBB / VILÁGOSABB
Ezekkel a szoftvergombokkal fokozatosan csökkentheti / növelheti a VIBROTEST 80 képernyő fényerejét.
MODULOK
Ez a szoftvergomb a Modul kezelő menüt hívja elő. Ez a modulok telepítésére, eltávolítására vagy elrejtésére szolgál.
Tudnivaló!

i

A VIBROTEST 80 funkcionalitását ezáltal visszavonhatatlanul korlátozhatja. Ezek a korlátozások különösen az "Eltávolítás" funkció esetén érvényesek. Az eltávolítás kizárólag
akkor ésszerű, ha meggyőződött arról, hogy egy modulra már
nincs szüksége. A VIBROTEST 80 processzora ezáltal bizonyos mértékig felszabadul, amely növeli a feldolgozás sebességét.
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•

•

•

•

•

TELEP.
• Ezt a funkciót kizárólag szerviz személyzetünk hajthatja
végre. Kérjük ezt a gombot ne működtesse!
ELTÁV.
• Ezzel a szoftvergombbal eltávolítja azokat a megvásárolt modulokat, amelyekre már nincsen szüksége. Kérjük vegye figyelembe a fenti biztonsági tudnivalót.
Alternatívaként lehetséges a modulok elrejtése is.
ELREJT/KIJELEZ
• A modulok elrejtése a Fő maszk optimalizálására szolgál, a modulokat itt bármikor ismét megjelenítheti.
• Az elrejtett modulokat ebben a maszkban a szögletes
zárójelek jelzik.
KIVÁLASZT
• Ezzel a szoftvergombbal kiválaszthatja az egyes modulokat, vagy törölheti a kiválasztást. A kiválasztott modulokat a bal oldalon lévő aktivált ellenőrző mező jelzi.
• A kiválasztott modulokat telepítheti, eltávolíthatja, előhívhatja vagy elrejtheti.
MEGSZAKÍT
• Ezzel a gombbal megszakítja a beállításokat és visszatér a Rendszer setup maszkra

TOVÁBB
Az OK szoftvergomb működtetésével menti a Rendszer setup
menüben végrehajtott beállításokat, majd visszatér a fő
maszkra.
Rendszer setup paraméterek
Tároló
Itt meghatározhatja a mérések adatainak tárolási helyét. A
belső tárhely (Intern) vagy (amennyiben van) az SD-memóriakártya opciók közül választhat. Ha nincs behelyezett SD-memóriakártya, úgy a Kártya [nincs] kijelzés jelenik meg.
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Időlekapcsolás
Az időlekapcsolás azt az időtartamot határozza meg, amely
után a VIBROTEST 80 a legutolsó gombnyomás után lekapcsol. Ez az időtartam 5 - 20 perc között adható meg, vagy az
opció deaktiválható (Ki).
Mértékegység típus
Itt meghatározhatja a VIBROTEST 80 által alkalmazott mértékegységrendszert. Választhat a metrikus mértékegységrendszer (Metrikus) vagy a Brit mértékegységrendszer (Imperiális)
között.
Csatorna setup
A csatorna setup meghatározza a mérés bemeneti csatornáit.
Amennyiben a Mindent másol opció lett kiválasztva, úgy minden bemeneti csatornát azonos érzékelő típussal kell működtetni, ami által a mérés beállítása jelentősen lerövidíthető.
Amennyiben az Egyéni opció lett kiválasztva, úgy minden
csatornához saját érzékelőt rendelhet hozzá, ezáltal a mérés
beállítása, az egyéni paraméterbeállításokkal együtt, sokkal
több bevitellel rendelkezik.
Bemeneti tartomány
Itt a csatornák bemeneti tartományának meghatározására kerül sor. Az Automatikus skálázás automatikusan határozza
meg a bemeneti tartományt, a modulban nem kerül sor bemeneti tartomány kijelzésére.
A Maximum opció az összes modul (kivétel: Tracking (követő)
analízis és Időjel) max. bemeneti tartományát állítja be, a modulokban nem kerül sor bemeneti tartomány kijelzésére.
Az Érzékelőegységek opció a modulban egy bemeneti tartományt jelez ki, amelyben az 0,1 g - xxxx g közötti tartományban egyénileg kiválasztható.
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Fordulatszám mérés
A fordulatszám mérés paraméter meghatározza, hogyan jelezze a forgási sebességet. Opcióként a fordulat per perc (f/p)
és a másodpercenkénti rezgésszám (Hz) áll rendelkezésére.
Ezenfelül a beállítás deaktiválása is lehetséges (Inaktív).

Fordulatszám referencia (számláló); (a fordulatszám
mérés menüben)
Itt beállíthatja a fordulatszám referencia számlálót, pl. 1-re.
Fordulatszám referencia (nevező); (a fordulatszám mérés
menüben)
Itt beállíthatja a fordulatszám referencia nevezőt, pl. 1-re.
Paraméter bevitel (szűrő)
A paraméter bevitel (szűrő) meghatározza, hogy a frekvenciahatár/frekvencia paraméterek a modulok beállításában az alfanumerikus billentyűzet által szabadon felvihetők
(Alfanumerikus, szabadon beírható) vagy hogy azok előre
meghatározott lépésekben adhatók meg (Lépésenként).
Trigger
A trigger meghatározza, hogy a referenciacsatorna jele hogyan és mikor kerüljön kiértékelésre.
A mért érték rögzítése során az Automatikus / Kezelő általi
triggerelési módok között választhat.
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Kezelő trigger
Amennyiben a Kezelő beállítást jelölte ki, úgy az adott modul
beállításában választhat a manuális és vizuális megjelenítési
módok között
Tudnivaló!

i

A 3 Hz alatti fordulatszámok rögzítéséhez a Jellemző értékek, FFT analizátor és Kiegyensúlyozás modulokban a Rendszer setup alatt ajánlatos a manuális triggerelés beállítása,
mivel a fordulatszám máskülönben nem rögzíthető megbízhatóan.
Vizuális trigger
Vizuális triggerelési módban a meglévő triggerszintet és
triggerjelet vizuálisan is megjelenítheti. A modul ezáltal
támogatást nyújt egy ésszerű triggerküszöb megállapításához és beállításához. A  (fel) kurzor gombbal kiválaszthatja a triggerszintet. Ez a funkcionalitás a
Kiegyensúlyozás modulban is rendelkezésére áll.
Triggerelési küszöb (a trigger almenüben)
Itt állítható be a triggerelési küszöb, amelyen a triggerelés elindul, pl. 2V.
Tudnivaló!

i

Az USB DEV/TRIG/PWR referenciacsatornán lévő triggerelési küszöb legalább 1,5V legyen a referencia impulzus biztos
felismerése érdekében.
Triggerelési él (a trigger menüben)
Itt állítható be a triggerelési él: Lefutó él (mínusz), felfutó él
(plusz).
Állandó áramellát./CCS
Itt a csatlakoztatott érzékelők globális Constant-CurrentSupply CCS (globális értelemben vett állandó áramellátás)
beállításai adhatók meg.
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Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre: Automatikus (az
érzékelőket szükség esetén ellátja), Be (az érzékelőket mindig ellátja) és Ki (az érzékelőket nem látja el).
Dátum formátum
Válassza ki a készüléken alkalmazni kívánt dátumkijelzés formátumát. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
•
•
•

NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hó/év)
HH/NN/ÉÉÉÉ (hó/nap/év)
ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hó/nap)

Időzóna
Határozza meg a készülék által alkalmazott időzónát. Itt minden időzóna megtalálható. Csak ki kell választania a megfelelőt. A nyári időszámításra történő átállást a készülék nem
hajtja végre automatikusan.
Dátum/idő
Az itt található beviteli mezőkben megadhatja dátumot és az
időt, a dátum formátumának megfelelően. Ezek végezetül
megjelennek a címsorban.
Mentési opciók
Ezzel a beállítással lehetősége van az adathordozók formattálására, és ezáltal a memóriakártyán vagy a belső tárolón
lévő adatok törlésére (a Tároló paraméter alatti beállítástól
függően).

Útvonal betűtípus:
Nagy (nagybetűk) vagy Kis (kisbetűk) kiválasztása
Érzékelő csere figyelmeztetés
Be- vagy Ki(-kapcsolható). Amennyiben ez az opció be van
kapcsolva, megjelenik egy üzenet, ha a mérési útvonalon érzékelőtípus váltására van szükség.
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BIAS ellenőrzés
Automatikus vagy manuális kiválasztás lehetséges.
Nyelv
Itt meghatározhatja azt a nyelvet, amely a készülék minden
moduljában alkalmazásra kerül. Bármely, a listán megtalálható nyelvet kiválaszthatja.
6.8.2

Érzékelő setup
Az Érzékelő setup menüben módosíthatja az érzékelők beállításait. Itt a teljes rendszerre kiterjedően kiválaszthatja vagy
meghatározhatja az érzékelőket, amelyek azután a modulokban az Ön által meghatározott specifikációkkal a rendelkezésére fognak állni.
Tudnivaló!

i

A Brüel & Kjær Vibro GmbH érzékelői már benne vannak az
Érzékelő setup adatbankban. Emellett azonban más gyártók
érzékelői is felvihetők.
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 Váltson a Fő maszkra.
 A kurzor gombokkal válassza ki az Érzékelő setup menü-

pontot.
 Nyomja meg a Firekey beviteli gombot vagy a SETUP funkciógombot.

Ábra 11 Érzékelő setup

Itt minden addig rögzített érzékelő kijelzésre kerül.
ÚJ
Az ÚJ szoftvergomb által további érzékelőket adhat hozzá. A
tulajdonságok egy megnyíló maszkon jelennek meg. Megadhatja az érzékelő nevét, az érzékelő egységeket (g, mm/s,
um, m/s2, in/s, mil, V), az érzékelő érzékenységét, a CCS áramot és az offsetet (mV).
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KIJELZÉS
A szoftvergomb aktiválásával részletesen megjeleníti a kiválasztott érzékelőt.
EDIT
Az EDIT szoftvergombbal módosíthatja a kiválasztott érzékelő tulajdonságait. Itt ugyanazok a beállítások állnak rendelkezésére, mint az új érzékelő hozzáadása menüpont alatt.
TÖRLÉS
A TÖRLÉS szoftvergomb tartósan törli a kiválasztott érzékelőt
a VIBROTEST 80 memóriájából. Törlés előtt még egy biztonsági kérdés jelenik meg.
Tudnivaló!

i

Egy érzékelő törlése esetén vegye figyelembe, hogy az a
további mérések során nem áll rendelkezésre, ill. szükség
esetén újonnan létre kell hozni azt.
Már a kiszállításkor a készüléken lévő érzékelők nem törölhetők (a TÖRLÉS & EDIT szoftvergombok kontextusérzékeny
elrejtése).
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7

Mérési példa - Jellemző értékek
A Jellemző értékek modul segítségével megállapítható a teljes gép állapota, és összehasonlítható például a DIN ISO
10816 határértékekkel, a gyártó adataival, valamint a tapasztalati értékekkel. Már egyetlen jellemző érték is elegendő ahhoz, hogy információt nyújtson a gép állapotáról, ezáltal az
alapvető állapotfelmérés egyszerűen és hatékonyan végrehajtható. Az abszolút csapágyrezgés és a relatív tengelyrezgés jellemző értékei mellett a gördülőcsapágy állapotának
(BCU, BCUp, ECU, ECUp) megállapítására vonatkozó jellemző értékek is kiértékelhetők.
Négy mérőcsatorna + fordulatszám-mérési opció áll rendelkezésre. Minden mérőcsatorna két digitális jelfeldolgozó útvonallal rendelkezik (A és B). Ezáltal több párhuzamos mérés
végezhető egyszerre.
Ezenfelül a Jellemző értékek modul támogatja a tengely fordulatszámának mérését, valamint a jellemző értékek feljegyzését a fordulatszám függvényében vagy az idő
függvényében.
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Ábra 12 Jellemző értékek áttekintés

[1] Utolsó mérés
[2] Előre meghatározott
mérés

[3] Új mérés
[4] Jelentés

Tudnivaló!

i

Több lehetőség van egy mérés végrehajtásához.

Utolsó mérés
A készülék menti a legutóbbi méréshez alkalmazott beállítást.
A mérési maszk (4. szint) előhívása után ez az automatikusan
mentett setup betöltésre kerül. Az Utolsó mérés opcióval két
lehetősége van:
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Az “Utolsó mérés” opcióval megnyithatja a setup menüt, és az
egyes mérések előtt a Setup opciót a Firekey beviteli gombbal
vagy a SETUP szoftvergombbal megerősítheti. Az Utolsó mérés ezenfelül közvetlenül is elindítható (a START szoftvergombbal).
Előre meghatározott mérések
Itt a Brüel & Kjær Vibro GmbH által előre meghatározott mérések (mérési feladatok) indíthatók. Az előre meghatározott mérések gyakran fellépő, jellegzetes és fontos mérési
feladatokat tükröznek az állapotfelügyelet keretében. A mindenkori mérés beállításai már adottak és nem törölhetők a felhasználó által. Az előre meghatározott setup beállításai
ennek ellenére az egyes mérésekhez igazíthatók. Az előre
meghatározott mérési feladat legközelebbi előhívásakor annak értékei ismét a standard beállítással jelennek meg.
Emellett fennáll a lehetőség egyénileg meghatározott beállítások fájlba történő mentéséhez és betöltéséhez a Jelentés
funkció által.
Új (egyénileg) meghatározott mérések nem helyezhetők parancsikonokként az asztalra.
Új mérés
Az Új mérés kiválasztásával és a Firekey beviteli gomb működtetésével egy új mérés új beállítása határozható meg. A
Setup szerkesztése után az új mérés a START szoftvergombbal vagy a Firekey beviteli gombbal indítható.
Jelentés
A Jelentés maszkot a JELENTÉS szoftvergombbal vagy a Firekey beviteli gombbal hívhatja elő (ehhez ki kell választani /
ki kell jelölni a JELENTÉS ikont). A Jelentés maszkon a rögzített beállításokat és méréseket SD-kártyára mentheti (BACKUP), törölheti (TÖRLÉS) vagy megnyithatja és
végrehajthatja (MEGNYITÁS).
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Ábra 13 Az utolsó mérés beállításai

Itt a beállítások (ikonként egy papírlappal) és a mérések
(ikonként egy pipával ellátott papírlappal) vannak felsorolva.
7.1

Mérési példa indítása
A mérési példára a Jellemző értékek modullal kerül sor. Alapvetően a modulok minden maszkja / áttekintése hasonló, és
mindegyik ugyanazzal a logikával működik.
Ezért az alábbiakban bemutatott eljárások és beállítások minden más modulra átvihetők.
Az alábbiak szerint járjon el:
 Indítsa el a VIBROTEST 80 készüléket a Be-/Ki-gombbal.

 A készülék elindul.
 Megjelenik a Fő maszk.
Tudnivaló!

i

Amennyiben még nem csatlakoztatta a szükséges érzékelőket a VIBROTEST 80 műszerre, úgy most hajtsa végre a
helyes csatlakoztatást.
 A kurzor gombokkal válassza ki a Jellemző értékek modult.
 Nyomja meg a Firekey beviteli gombot.

 Megnyílik a Jellemző értékek maszk.
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7.2

Új mérés végrehajtása
Hajtson végre egy új mérést. Annak elindítása előtt megjelenik egy setup maszk, amelyben beállíthatja az új mérést.
 A kurzor gombokkal válassza ki az Új mérést.
 Nyomja meg a Firekey beviteli gombot.
 Adott esetben módosítsa a Setup beállításokat.
 Nyomja meg a START szoftvergombot.

Tudnivaló!

i

A STOP és STORE szoftvergombokkal lehetősége nyílik a
folyamatban lévő mérés Jelentés alatti mentéséhez a beállítások ismételt felhasználása vagy a mérési adatok megtekintése céljából.
 Hajtsa végre az új mérést.
 Az új mérés befejezéséhez nyomja meg az EXIT szoftver-

gombot.
7.3

Előre meghatározott mérés végrehajtása
Az előre meghatározott mérések gyakran előforduló mérési
feladatokra vannak szabva. Ezeket a mérési feladatokat így
nem kell újonnan létrehozni és menteni.
Az előre meghatározott mérési feladatok közvetlenül elindíthatók (START szoftvergomb) vagy a mérés elindítása előtt
konfigurálhatók (Firekey vagy SETUP szoftvergomb).
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A setup beállítások egyszeri alkalommal konfigurálhatók, a
következő alkalmazás előtt azonban ismét a mindenkori standard értékekre állnak vissza.
 Válassza ki a kurzor gombokkal az előre meghatározott

mérést.
 Nyomja meg a START szoftvergombot (közvetlenül a méréshez) vagy a Firekey beviteli gombot ill. a SETUP szoftvergombot.
 Adott esetben módosítsa a Setup beállításokat.
 Nyomja meg a START szoftvergombot.
Tudnivaló!

i

A STOP és STORE szoftvergombokkal lehetősége nyílik a
folyamatban lévő mérés Jelentés alatti mentéséhez és ismételt felhasználásához.
 Hajtsa végre az előre meghatározott mérést.

Az előre meghatározott mérés befejezéséhez nyomja meg az
EXIT szoftvergombot.
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7.4

Utolsó mérés végrehajtása és setup ellenőrzése
Amennyiben egy mérés végrehajtása előtt ellenőrizni szeretné az Utolsó mérést (vagy egy előre meghatározott mérést),
úgy az alábbiak szerint járjon el:
 Nyomja meg a Firekey beviteli gombot (vagy a SETUP

szoftvergombot).
 Megnyílik a Jellemző értékek setup maszk.

Ábra 14 Az utolsó mérés beállításai

Tudnivaló!

i

A BŐVÍT szoftvergomb működtetése által a setup minden
beállítási lehetőségét előhívja. A CSÖKKENT szoftvergombbal csak az alapvető beállítási lehetőségek jelennek meg,
amelyek azonban a legtöbb alkalmazáshoz elegendőek.
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 Ellenőrizze a Jellemző értékek Setup alatt a már csatlakoz





7.5

tatott érzékelőket.
Adott esetben módosítsa a Setup beállításokat.
Amennyiben a módosított beállításokat egy későbbi időpontban ismét alkalmazni kívánja, úgy mentse azokat a
STORE szoftvergomb által.
Indítsa el a mérést a START szoftvergombbal vagy a Firekey beviteli gombbal.
A mérés elindul.

Utolsó mérés közvetlen indítása
Amennyiben az Utolsó mérést ismét végre szeretné hajtani,
úgy az alábbiak szerint járjon el:
 Nyomja meg a START szoftvergombot.

 Megnyílik a Jellemző értékadatok maszk, és a mérés azonnal elindul (felismerhető az F5 szoftvergombon, amely
STOP jelzést mutat = a mérés folyamatban).

Ábra 15 Jellemző értékek mérése
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Ebben a példában egy egycsatornás mérést mutatunk be,
csak az A útvonalon megadott jellemző értékkel, mind táblázatos, mind pedig oszlopdiagram formájában - a setup beállítások alatt kiválasztott fő érték [g] rms volt (lásd az előző
oldalt).
Tudnivaló!

i

A szoftvergombok a mérések során különböző funkciókat
nyújtanak.
A mérés során az alábbi feladatok hajthatók végre:
•
•
•

•
•
•

Átlagolás előhívása a mérési értékek stabilizálása érdekében (ÁTLAG).
Az ábrázolás megváltoztatása (KIJELZÉS).
Az adatok feljegyzése adott esetben a fordulatszám f(n) ill.
az idő f(t) függvényében (RECORD), amennyiben azt
előtte a setup beállításokban meghatározta.
A mérés szüneteltetése majd folytatása (SZÜNET/
FOLYT.).
A mérés indítása / leállítása (START / STOP).
Valamint a maszk elhagyása (EXIT).

Amennyiben a STOP gombot nyomta meg, úgy a mérési adatokat mentheti (STORE).
A maszk elhagyása után ismét a Jellemző értékek maszk jelenik meg.
7.6

A kijelzés / ábrázolás módosítása a mérés során
A Jellemző értékek modul és a többi modul is a mérési eredmények különböző ábrázolási lehetőségeivel rendelkezik.
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Adott esetben egyes ábrázolások is kiválaszthatók (táblázatos nézet) vagy különböző ábrázolásmódok kombinálhatók
(táblázatos nézet + oszlopdiagram).
 Indítsa el a mérést a START szoftvergombbal.
 Nyomja meg a KIJELZÉS szoftvergombot.
 Az alábbi maszk nyílik meg:

Ábra 16 Kijelzési opciók

 Válassza ki a kurzor gombokkal a kívánt paramétert, szer-

kessze meg azt, majd nyomja meg a Firekey beviteli gombot.
 Nyomja meg az OK szoftvergombot.
 A mérés tovább folyik, és most már az új kijelzéssel / ábrázolással látható.

96

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

7.7

Folyamatban lévő mérés befejezése
Egy folyamatban lévő mérés befejezésekor minden modulban
egységes párbeszédablak jelenik meg. Ebben a különböző eljárási lehetőségek jelennek meg.
 Váltson a Mérésre.
 Nyomja meg az EXIT szoftvergombot.

STORE
A szoftvergomb működtetésével a folyamatban lévő mérést
Jelentésként menti, és később ismét előhívhatja.
EXIT
A mérést elveti, annak adatai nem kerülnek mentésre, és visszatér a Jellemző értékek maszkra.
MEGSZAKÍTÁS
Visszatér az utolsó méréshez. Itt megtekintheti az utolsó mérés adatait.
7.8

Mérés mentése
Itt lehetősége nyílik a mérések mentéséhez. Ezáltal a modul
beállításában és a mérés áttekintésben megszerkesztett méréseket bármikor ismét előhívhatja. A mérési eredményen túl
a méréshez csatlakozó setup beállítás is mentésre kerül.
 A mérést a STOP szoftvergomb működtetésével befejez-

heti.
 Nyomja meg a STORE szoftvergombot.
 Az alábbi maszk nyílik meg:
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Ábra 17 Jelentés áttekintés

 Adja meg a mérés nevét az alfanumerikus billentyűzet se-

gítségével, vagy vegye át a VT-80 által javasolt nevet (Név:
dátum / idő).
 Nyomja meg az OK szoftvergombot.
 Ezáltal menti a mérést.
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7.9

A mentett mérés betöltése és végrehajtása (Jelentés megnyitása)
Hívja elő a már mentett méréseket azok beállításainak ismételt felhasználásához egy új mérési feladat során, vagy alkalmazza az itt mentett beállítások egyikét a következő
méréshez. A JELENTÉS maszk ehhez nyújt támogatást.
 Nyomja meg a JELENTÉS szoftvergombot.

 Az alábbi maszk nyílik meg:

Ábra 18 Jelentés áttekintés

 Válassza ki a kurzor gombokkal a kívánt mérést.
 Nyomja meg az MEGNYITÁS szoftvergombot.

 Ezáltal megnyitja a mérést.
 Nyomja meg a START szoftvergombot.
 Végrehajtja a betöltött mérést.
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8

Adatgyűjtés 6. modul

8.1

Általános tudnivalók
Az adatgyűjtés során az alábbi fontos pontokat vegye figyelembe:
 A méréshez a megfelelő érzékelőt válassza ki!

A mérés során rezgés- vagy fordulatszám méréséről van
szó?
Milyen az érzékelő kezelése a gépen?
Melyik érzékelővel kerülheti el legkönnyebben a hibákat?
 Válassza ki a megfelelő mérési helyet!
Ügyeljen a rövid átviteli útra.
Ezenfelül ügyeljen arra, hogy a mérési hely tiszta, egyenletes és zsírmentes legyen.
 Határozza meg az érzékelő megfelelő csatlakoztatási módját!
Melyik mérési módszer a legésszerűbb: mérés tapintócsúccsal, az érzékelő felcsavarozása vagy a mágneses
rögzítés?
 Győződjön meg arról, hogy a mérési eredmények megismételhetők!
Gondoskodjon pontosan meghatározott és megismételhető mérési feltételekről és mérési eredményekről.
8.2

Egy útvonal mérőműszerre történő feltöltése
A mérőműszerrel történő adatgyűjtéshez a Report & Route
Manager szoftverben létrehozott és konfigurált útvonalakat a
mérőműszerre kell tölteni.
 Győződjön meg arról, hogy a mérőműszer a számítógépre

van csatlakoztatva és a Report & Route Manager szoftver
bejelentkezett.
 Töltse az adatokat a mérőműszerre.
Ez az eljárás a Report & Route Manager szoftver kézikönyvében pontosan le van írva.
 Szakítsa meg a csatlakozást
 Ezután indítsa el az ADATGYŰJTŐ modult a mérőkészüléken. A mérőkészülékre átvitt összes útvonal megjelenik
(Ábra 20) .
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8.3

A Súgó előhívása a mérőműszeren
A mérőműszeren lévő Súgó funkciót a Súgó funkciógomb
működtetésével hívhatja elő.

Ábra 19 : A súgó tartalma

Szoftvergombok
Megnyitás - Megnyitja a kijelölt témához tartozó súgószöveget.
Megszakítás - A funkciógomb megnyomásával visszatér a fő
maszkra.
PKT. info - Kontextustól függően itt az aktuális mérési pont
konfigurációjának információi kerülnek kijelzésre (lásd
Fejezet 8.5)
8.4

A betöltött útvonalak kijelzése
Az útvonalkezelő a készüléken rendelkezésre álló összes útvonalat kijelzi.
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A Rendszer setup menüben kiválaszthatja, hogy a kijelzés a
belső tárolón vagy a memóriakártyán lévő adatokra vonatkozzon-e.
Amennyiben a kiválasztott médiumon nem áll rendelkezésre
útvonal, úgy hibaüzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze a Tároló beállítását a Rendszer setup menüben.

Ábra 20 : Útvonalkezelő

Funkciógombok
Útvonal reset – Itt a kijelölt útvonal minden mentett adatrekordját törölheti.
Útvonal törlés – Itt a kijelölt útvonalat törli a mérőműszerről.
Konfig – Megnyílik a műszer konfiguráció, amely által hozzáférhet az általános adatgyűjtés különböző beállításaihoz.
Megszakítás - A Megszakítás funkciógomb működtetésével
elhagyja az útvonalkezelőt és visszatér a fő maszkra.
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8.5

A mérési pont-setup-információ kijelzése
Előfordulhat, hogy az útvonal egy mérési pontjának mérési
pont-setup-információit szeretné kijelezni.
Vegye figyelembe, hogy a mérési pont-setup-paraméterek Útvonal üzemmódban csak kijelezhetők, de nem módosíthatók.
A mérési pont-setup-információk az alábbiak szerint érhetők
el:
 Jelölje ki a kívánt mérési pontot az útvonal hierarchia listá-

jában és nyomja meg a Súgó funkciógombot. Megjelenik a
Súgó maszk.
 A Súgó maszkon nyomja meg a mérési pont-információk
funkciógombot. Az info az akt. mérési ponthoz maszk kijelzi a mérési pont-setup-paramétereket.
 Alkalmazza a felfelé és lefelé nyílgombokat a mérési pont
beállításainak megtekintéséhez. Végezetül nyomja meg a
Megszakítás gombot az előző maszkra történő visszatéréshez.
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8.6

Mérések gyűjtése
A VT-80 mérőműszerrel történő adatgyűjtés nagyon egyszerű. Az adatgyűjtés megkezdése után újra meg újra nyomja
meg a beviteli gombot az útvonalon lévő összes mérési pont
adatainak helyes sorrendben történő rögzítéséhez.
 Nyissa meg az ADATGYŰJTŐ modult a mérőkészüléken.

Ábra 21 : Az "adatgyűjtő" modul indítása

 A felsorolt útvonalak listáján válassza ki a mérni kívánt út-

vonalat és nyissa meg azt egészen a mérési pont szintig:
- A Jobb gombbal megnyithatja a mérési hierarchiát
- A Fent és Lent gombokkal felfelé és lefelé navigálhat az
útvonalak között.
 Válassza ki a mérni kívánt mérési pontot és nyomja meg a
Bevitel gombot.
A mérés automatikusan elindul.
 Egy mért érték felvételéhez nyomja meg ismét a Bevitel
gombot.
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 Az Útvonal konfiguráció maszk beállításától függően:

• A mért értéket automatikusan felveszi és befejezi.
vagy
• A mérési folyamatot a Bevitel gomb működtetésével kell
befejezni.

Ábra 22 : Egy útvonal mérési hierarchiája
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Kijelző elemek
Piktogram

Jelentés
Útvonal, amelyhez még nem állnak rendelkezésre mérési eredmények, ill. még nem fejeződött be minden mérés.
Útvonal, amelyhez minden mérési eredmény
mérése befejeződött, és amelynél egyetlen
riasztási küszöbértéket sem sértett meg.
Útvonal, amelynél legalább egy riasztási küszöbértéket megsértett. Nem szükséges minden
mérési eredmény megléte.
Gépcsalád , amelyhez még nem állnak rendelkezésre mérési eredmények, ill. még nem fejeződött be minden mérés.
Gépcsalád, amelyhez minden mérési eredmény
mérése befejeződött, és amelynél egyetlen
riasztási küszöbértéket sem sértett meg.
Gépcsalád, amelynél legalább egy riasztási
küszöbértéket megsértett. Nem szükséges minden mérési eredmény megléte.
Gép , amelyhez még nem állnak rendelkezésre
mérési eredmények, ill. még nem fejeződött be
minden mérés.
Gép, amelyhez minden mérési eredmény mérése
befejeződött, és amelynél egyetlen riasztási
küszöbértéket sem sértett meg.
Gép, amelynél legalább egy riasztási küszöbértéket megsértett. Nem szükséges minden mérési
eredmény megléte.
Mérési pont, amelyhez még nem állnak rendelkezésre mérési eredmények, ill. még nem fejeződött be minden mérés.
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Piktogram

Jelentés
Mérési pont, amelyhez minden mérési eredmény mérése befejeződött, és amelynél egyetlen riasztási küszöbértéket sem sértett meg.
Mérési pont, amelynél legalább egy riasztási
küszöbértéket megsértett. Nem szükséges minden mérési eredmény megléte.
Tábl. 9 : Kijelző elemek

Funkciógombok
A mérési hierarchia maszk funkció- és beviteli gombjai az
alábbiakat tartalmazzák (lásd Ábra 22):
Súgó – A Súgó funkciógomb megnyitja az online súgót a VT80 mérőműszerrel történő adatgyűjtéshez.
OFF-ROUTE – Előhívja az OFF-ROUTE (ÚTVONAL
OFF)modult, amellyel az aktuális mérési ponton további méréseket hajthat végre. Ennek során az érzékelőkre vonatkozó
beállításokat lehetőség szerint átveszi.
Megnyitás – Csak akkor áll rendelkezésre, ha a mérési hierarchiában egy már mentett mérési adatokkal rendelkező mérési
pontot jelöl ki. Kijelzi a mérési pont már végrehajtott mérési
eredményeit.
Jegyzetek – Megnyitja a Jegyzetek maszkot, amelyben az aktuális mérési ponthoz megjegyzéseket választhat ki és fűzhet
hozzá.
Gép.ugr. – Az útvonal hierarchiában a következő gépre ugrik.
Megnyitja a Jegyzetek maszkot, amelyben az aktuális mérési
ponthoz vagy az aktuális géphez megjegyzéseket választhat
ki és fűzhet hozzá.
Beviteli gomb – Elindítja a kijelölt mérési pont adatgyűjtését.
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Amennyiben egy mérési ponthoz korábbi adatok is léteznek,
úgy a rendszer megkérdezi, hogy az új adatokat menteni
kívánja-e. Ha az Igen gombot nyomja meg, akkor átírja az
előző mérés adait. Ha a Nem gombot nyomja meg, akkor
elveti az új mérési eredményeket.

Ábra 23 : Adatok átírása
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8.6.1

Megjegyzések hozzáfűzése egy mérés során
Itt lehetősége van a méréshez történő megjegyzések hozzáfűzésére.
 Jelöljön ki egy mérési pontot az útvonalon.
 Nyomja meg a Jegyzetek funkciógombot.

Ábra 24 : Megjegyzés hozzáfűzése a méréshez

 A listáról akár hat megjegyzést kiválaszthat.

Válassza ki a megjegyzéseket a fent/lent nyílgombokkal,
majd működtesse a beviteli gombot.
 Nyugtázza a kiválasztást a Tovább funkciógombbal a
megjegyzések átvételéhez és az előző maszkra történő
visszatéréshez.
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A Jegyzet ábra megjelenik a mérési pont piktogramon.

Ábra 25 : Megjegyzés hozzáfűzése - nyugtázása

Funkciógombok
Elrend. – A megjegyzések a listában betűrend szerint Elrendezhetők.
Tovább – Átveszi a kijelölt megjegyzést.
Megszakítás – Megszakítja a megjegyzés hozzáfűzését.
8.7

Az összegyűjtött adatok kijelzése
A mindaddig összegyűjtött mérési eredmények kijelezhetők a
VT-80 műszeren.
Jelölje ki a megtekinteni kívánt mérési eredmények mérési
pontját, és nyomja meg a Megnyitás funkciógombot.
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Ábra 26 : Mérési eredmények kijelzése

Funkciógombok
Előző mérés– A mérési pont előző mérési eredményét jelzi
ki, amennyiben a Report & Route Manager szoftverben mérési pontonként több mérési feladatot (max. 12) konfigurált.
Köv. mérés– A mérési pont következő mérési eredményét
jelzi ki, amennyiben a Report & Route Manager szoftverben
mérési pontonként több mérési feladatot (max. 12) konfigurált.
Kijelzés konfig. – A kijelzési opciók előhívása, amelyek a
mindenkor kijelzett méréshez rendelkezésre állnak.
Mérés törlés – Itt az aktuális mérési pont mérési adatai törölhetők a mérőműszeren. A mérési pont ezek után úgy viselkedik, mintha a mérésére nem került volna sor ezen a
mérőműszeren.
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Megszakítás– Befejezi a mérési eredmények kijelzését és
visszatér a hierarchia nézethez. Kijelzési opciók
A Kijelzés konfig funkciógomb megnyomásával megnyílik
egy párbeszédablak a mérési eredmények kijelzésére vonatkozó opciókkal.

Ábra 27 : Mérési eredmények kijelzési opciói

Raszteres megjelenítés – A spektrumok kijelzésénél a raszter be- ill. kikapcsolható.
Spektrum kitöltése – Bekapcsolja a be ill. ki funkciót, amely
által kitölthető a spektrum kontúrja alatti felület a kontraszt növelése érdekében.
Kurzor mód – Három különböző kurzor mód közül választhat:
egyszerű, harmonikus kurzor és fix harmonikus jelölő
Egyszerű – Nem harmonikus kurzor.
Harmonikus kurzor – Az aktuális kurzorpozíció harmonikusait jelzi. A spektrális kurzor jelenti az alapot, amelynek
pozíciója a nyílgombok által balra / jobbra eltolható.
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Fix harmonikus jelölő – A harmonikusokat az éppen
aktuális kurzor pozícióban határozza meg, és a kurzor függetlenül mozgatható.
F sávriasztások - Itt konfigurálhatja, hogy mikor jelezze ki a
megadott sávriasztási határokat.
Be - A sávriasztási határokat mindig kijelzi
Ki - A sávriasztási határokat nem jelzi ki.
Riasztás- A sávriasztási határokat csak a határérték túllépése esetén jelzi ki.
Nézet – További kijelzési opciókat kínál, amelyek a kijelzett
adattípus számára érvényesek.
Tovább – Működtesse ezt a funkciógombot az előző kijelzésre való visszatéréshez. Az aktuális beállításokat átveszi.
A mérési eredmények grafika beállításai
Egy mérési pont mérési eredményeinek kijelzése esetén (pl.
spektrumok) meghatározhatja a mérési eredmények skálázását. A következő funkciók állnak a rendelkezésére:
Az Y tengely grafikus skála meghatározása – A felfelé / lefelé nyílgombok segítségével meghatározhatja az Y tengely
grafikus skáláját.
Felfelé nyíl – Az aktuális beállítás felére csökkenti az Y
tengely grafikus skálájának beállítását.
Lefelé nyíl – Megkétszerezi az Y tengely grafikus skálájának beállítását.
Ábrázolás bővítés – „+/-“ gomb – Ez a funkció grafikusan
bővíti vagy szűkíti a frekvenciatartomány ábrázolt tartományát. Ez a kurzor pozíciója körül vízszintes irányban történik,
és olyan jellemző vonásokat mutat fel, amelyek az ábrázolási
mód megváltoztatása nélkül, vagy a felbontás miatt rejtve maradtak volna.
Ha megjelenik a spektrum ábrázolása, nyomja meg a billentyűmező „+/-” gombját. A spektrum Fmax beállítása kibővül, és a spektrum átáll az új Fmax értékre. Ismételje meg ezt
a lépést a maximális felbontásra (a spektrum felbontásához
szükséges vonalak száma alapján) történő bővítéshez,
amelynek elérésekor a funkció szűkítésre vált.
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8.8

Útvonal konfiguráció
Ezek a beállítások a műszer minden útvonal mérésére érvényesek. A beállítások bármikor azonnali hatállyal megváltoztathatók, így az egyes mérési pontokra vonatkozó különleges
beállítások a megelőző módosítás és az azt követő visszaállítás által megvalósíthatók.
Frekvencia egység: Meghatározza a készüléken kijelzett
frekvencia egységet.
•
•
•

Hz: A kijelzés Hz mértékegységben történik.
f/p: A kijelzés fordulat per perc mértékegységben történik.
Rendszerek: A kijelzés a gép fordulatszám többszörösében történik.
A kijelzés aktualizálása: Meghatározza, hogy a mérés során
milyen gyakran frissítse a kijelzést.
Az alábbi lehetőségek közül választhat: egyszer, többször,
folyamatosan.
Auto mentés: Meghatározza, hogy a mérés végét a felhasználó dönti-e el a beviteli gomb működtetésével, vagy hogy azt
a készülék automatikusan megállapítja.
Az eredmény mentése a mérés végén haladéktalanul lezajlik.
•
•

Ki: A felhasználó határozza meg a mérés végét
Be: A mérés végét a készülék állapítja meg.
A vég elérésének kritériuma, hogy a mért érték egy meghatározott időn belül egy meghatározott tűréshatáron belül
maradjon a mindenkori előző értékhez viszonyítva.
Idő: Az auto mentés funkcionalitásának paraméterezésére
szolgál.
Százalék: Az auto mentés funkcionalitásának paraméterezésére szolgál.
Auto advance:Meghatározhatja, hogy spektrumok esetén a
mért érték-felvétel automatikusan befejeződik-e és az adatok
kijelzés nélkül mentésre kerülnek, vagy hogy a kezelőnek
meg kell-e állítania a mérést a mentés előtti kijelzéshez. Az
alábbi lehetőségek közül választhat: Ki vagy Be.
Gép fordulatszám: Ez a paraméter a lassan mozgó gépek
mért értékeinek minőségét befolyásolja.
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Normál: Azokon a gépeken ésszerű, amelyek több mint
600 f/perccel futnak.
Lassú: Azokon a gépeken ésszerű, amelyek kevesebb
mint 600 f/perccel futnak.
Auto: A beállítás az útvonal konfigurációban a ReO által
meghatározott gép sebességértékén alapul.
Berezgés késleltetés: Meghatározza a mérést megelőző
késleltetési időt, hogy pl. az érzékelő berezgési folyamatoknak teret hagyjon (0-20s).
Multimérések kijelzése:Meghatározza, hogy a multimérések
közül mely méréseket jelezze ki, és melyeket hajtsa végre kifejezett leállítás, és ezáltal kijelzés nélkül. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Első, Utolsó, Mind vagy Egyik sem.

115

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

9

Analizátor modulok és kiegyensúlyozó modul

9.1

Általános tudnivalók
Az alábbi táblázatok segítenek Önnek az egyes modulok opcióinak és setup paramétereinek megértésében és beállításában.
Minden paraméterhez egy beállítási lehetőség és egy magyarázat tartozik. A setup paramétereket a SETUP szoftvergomb
által vagy a Firekey beviteli gombbal hívhatja elő a modulokban.
Tudnivaló!

i

Az alábbiakban ismertetett beállítások a Rendszer setup és
az Érzékelő setup menükre vonatkoznak.
Tudnivaló!

i

Azokat a paramétereket, amelyek alapértelmezésben mindig
láthatók, a táblázatban vastag betűkkel ábrázoltuk. A BŐVÍT
funkciógomb itt még nem lett működtetve.
Azután minden további paraméter is bemutatásra kerül. Ezek
a specifikus beállításoktól függnek.
A BŐVÍT funkciógomb itt már működtetve lett.

9.2

Fontos tudnivalók a modulokhoz

9.2.1

A rezgésgyorsulás és a rezgéselmozdulás mérése
Egy gyorsulásmérés során, majd a mérési jel azt követő egyszeres integrálásakor a rezgés sebességhez ill. kétszeres integrálásakor a rezgéselmozduláshoz figyelembe kell venni a
jel-zaj viszonyt, amennyiben a felüláteresztő szűrő határfrekvencia setup paraméterei 10 Hz-nél alacsonyabb értékre lettek beállítva. Ezekben az esetekben a készülék saját zaja a
mérési lánc zajával körülbelül 50 - 100 μm közötti vagy afeletti
nagyságrendű rezgéselmozdulásokhoz vezethet. Ez a viselkedés annál egyértelműbben lép fel, minél alacsonyabban választotta meg a felüláteresztő szűrő határfrekvenciáját.
Megbízható mért értékek elérése érdekében ezért az alkalmazáshoz megfelelően magas jel-zaj viszonynak kell lennie.
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Az alábbi táblázat arra utal, hogy milyen nagyságrendű zajértékekről van szó a felüláteresztő szűrő frekvencia (FSZF)
függvényében. A legfelső sorban található megnevezések az
egyszeres ill. kétszeres integrálásra vonatkoznak, jelértékeléssel együtt.

9.2.2

FSZF
Hz

mm/s
rms

mm/s p mm/s
pp

μm
rms

μm p

μm pp

0,18

2

3

5

800

1000

1200

0,36

1

2,5

5

500

500

1000

1

0,5

2

4

150

300

400

2

0,5

1,5

3

100

150

200

3

0,5

1,5

3

50

50

100

FFT analizátor modulok
Az analizátorban kijelzett jellemző értékek egy utánszámított
spektrumra vonatkoznak, és nem követelnek specifikált pontosságokat. A jellemző értékek pontos méréséhez kérjük
használja a Jellemző értékek modult.

9.2.3

Kiegyensúlyozás modul
A korrekciós tömegek helyes kiszámításához fontos tudni,
hogy mindig a forgórész (a tengely) forgásirányával ellenkező
irányba számol. Ha tehát a tengelyre (keresztmetszet) pillant,
és a tengely az óramutatóval megegyező irányba forog, úgy
az 1, majd 2, 3 stb. rögzített helyek az óramutatóval ellenkező
irányban számítanak.
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Tudnivaló!

i
9.2.4

Adott esetben ajánlatos nem megszakítani a folyamatban
lévő mérést, mielőtt a rezgésérték (amplitúdó és fázis)
viszonylag stabil és állandó. Tapasztalataink szerint hasznos
lehet az átlagolás (AVERAGE) aktiválása.

Időjel modul
Display kijelző
Az időjel modul speciális mérési eljárással működik. Első lépésben egy élőkép előnézetet kap az adott időjelről az offsettel együtt. A mérés elindítása után a jel kijelzése "lefagy", a
tulajdonképpeni mérés azonban a háttérben tovább folyik
mindaddig, amíg be nem fejezi a mérést.
Triggerelési szint
A triggerelési szint mérési jelszintre vonatkozó meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy triggerelési küszöbként nem
a mérési jel amplitúdóját használja, hanem a kiszámított összetett rezgés jellemző értékét (a kijelző jobb felső oldalán látható).

9.2.5

Tracking (követő) analízis
Az indító és leálló fordulatszámok a rögzített időadat blokkok
középérték-képzéséből származnak. Ez ahhoz vezethet,
hogy az X tengely skálázása nem a setup beállításban megadott indító és leálló fordulatszámoknak felel meg.
A Tracking (követő) analízis modulban a triggerpont felismerése mindig a triggerjel jelének pozitív (felfutó) +ve éle által
történik. A Rendszer setup megfelelő beállítását nem veszi figyelembe.
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A kezdőfázis helyzete a felvett időjel kiszámítása (post processing) alapján nincs egyértelműen meghatározva, mivel az
a mérés kezdő fordulatszámától, valamint a mérés előtt kiválasztott mintavételezéstől (mintavételezési frekvenciától)
függ. A mérés relatív fázisgörbéjét ennek ellenére a meglévő
mechanikus rendszertulajdonságoknak megfelelően helyesen
ábrázolja. Végső soron a relatív fázisgörbe a meghatározó a
meglévő rezonancia azonosításához.
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9.3

Jellemző értékek
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1(&Csat2&
Csat3&Csat4)

Bemeneti csatornák
számának meghatározása.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; Folyamat;
Változók

Érzékelő típus

Kiválasztás az
"Érzékelőben"

B&K Vibro érzékelők pl. ASx06x/…

N/A

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

Állandó
áramellát./
CCS

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az "Érzékelőben" történt kiválasztástól függően.

Változó

Változó

N/A

Érzékelő egységek

N/A

lásd fent

Érzékenység

N/A

lásd fent

Állandó
áramellát./
CCS

N/A

lásd fent

Folyamat

Folyamat

N/A

Érzékelő egységek

N/A

lásd fent

Érzékenység

N/A

lásd fent
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

N/A (mV)

Érzékelő offset: Az
offsetet az alábbi képlet alapján számíthatja
ki: Signal_Off = Jel offset

Automatikus
skálázás; Maximális; Érzékelő
egységek

A Rendszer setup
alatti beállítástól függően csak akkor jelenik meg, ha ott az
Érzékelő egységek
kiválasztása megtörtént. Itt alapvetően az
automatikus skálázást
kell beállítani.

Összegérték
[A]

Aktív

A útvonal állapota az
összegérték képzéshez.

Egység [A]

g; m/s2; mm/s;
m

Kijelzőegység A útvonal

Jelértékelés
[A]

rms; p; pp; pc;
ppc; CREST
[A]/[B]

Jelértékelés ill. felismerés, összegérték A
útvonal.

pl. 10 Hz

Felüláteresztő határfrekvencia A útvonal (a
tartomány a bemeneti
csatornák beállításától
függ).

Aluláteresztő
[A]

pl. 1.000 Hz

Aluláteresztő határfrekvencia A útvonal (a
tartomány a bemeneti
csatornák beállításától
függ).

Összegérték
[B]

Aktív; nem aktív

B útvonal állapota az
összegérték képzéshez.

Paraméterek

Offset

Bemeneti tartomány

Felüláteresztő [A]
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Egység [B]

g; m/s2; mm/s;
m; ECUp ;
BCUp

Kijelzési egység B
útvonal (a tartomány a
bemeneti csatornák és
az érzékelő beállításától függ, valamint az A
útvonallal történő
interakciótól).

Jelértékelés
[B]

rms; p; pp; pc;
ppc

Jelértékelés ill. felismerés, összegérték B
útvonal.

pl. 10 Hz

Felüláteresztő határfrekvencia B útvonal (a
tartomány a bemeneti
csatornák beállításától
függ).

Aluláteresztő
[B]

pl. 1.000 Hz

Aluláteresztő határfrekvencia B útvonal (a
tartomány a bemeneti
csatornák beállításától
függ).

Max X/Y

Be; Ki

Max X/Y meghatározása (a bemeneti csatornáktól függ).

Rekord mód

Nem aktív; f(n);
f(t)

Fordulatszám f(n) vagy
idő f(t) jellemző értékeinek aktiválása.

Rekord mód >
aktív f(n)

N/A

Irány

Kifutás; felfutás; manuális

Gép állapotváltozás

Minimális fordulatszám

pl. 600 f/p

Adatgyűjtés meghatározása fordulatszámtól/-ig…

Paraméterek

Felüláteresztő
[B]
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Maximális fordulatszám

pl. 1.500 f/p

Adatgyűjtés meghatározása fordulatszámtól/-ig…

Rekord mód >
aktív f(t)

N/A

Időegység

mp; perc; óra

A mérés időegysége.

Felvételi idő [t]

pl. 5 perc

A felvétel időtartama.

Időintervallum
t

pl. 1 mp

Adatgyűjtés időintervalluma.
Tábl. 10 Setup paraméterek jellemző értékei
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9.4

FFT analizátor
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1(&Csat2&
Csat3&Csat4)

Bemeneti csatornák
számának meghatározása.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; változók

Érzékelő típus

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

CCS ellátás

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Kijelző formátum

Spektrum; Idő;
Spektrum+Idő ;
Spektrum+Fázis
;
Spektrum+Kere
sztfázis; Orbit

A mérés során kijelzett
analízis.
Spektrum+keresztfázis és keringési pálya
pontosan 2 bemeneti
csatornán áll rendelkezésre.

g; m/s2 ; mm/s ;
m; burkológörbe SED; burkológörbe BCS

Kijelzőegység. Két
bemeneti csatorna
esetén az SED és
BSC burkológörbe
spektrumok is rendelkezésre állnak a megfelelő ECU és BCU
egységgel.

pl. 1 - 10 kHz

Csak akkor jelenik
meg, ha az Egység
alatt megadott egy
burkológörbe spektrumot.

Egység

SED sáv
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Frekvenciatípus

Hz; f/p; rendszerek

Az X tengely feliratozása ill. egysége.

pl. 10 Hz

Felüláteresztő határfrekvencia (a tartomány
a bemeneti csatornák
beállításától függ).

pl. 1.000 Hz

Aluláteresztő határfrekvencia (a tartomány
a bemeneti csatornák
beállításától függ).

Aluláteresztő
FFT

pl. 1.000 Hz

Attól függően, hogy az
Egység alatt SED vagy
BCS került kiválasztásra.

Y tengely
méretezés

Lineáris; logaritmikus; dB

Az Y tengely méretezése.

Automatikus
skálázás; Maximális; Érzékelő
egységek

A Rendszer setup
alatti beállítástól függően csak akkor jelenik meg, ha ott az
Érzékelő egységek
kiválasztása megtörtént. Itt alapvetően az
automatikus skálázást
kell beállítani.

tetszőleges

Referenciaérték ill.
vonatkoztatási érték,
amely körül az Y tengely dB tartománya
található. Az Y tengely
beállításától függ.

Felüláteresztő

Aluláteresztő

Bemeneti tartomány

dB referencia

dB ref. egységek

3

6

m; 10 m; 10
m

Az Y tengely dB tartományának skálázása.
Az Y tengely beállításától függ.
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Jelértékelés

rms; p; pp; pc;
ppc

Jelértékelés ill. felismerés.

Vonalak

100 - 25.600

FFT vonalfelbontása.

Átlagolás
típusa

rms, exponenciál, csúcstartás (Peak Hold),
időszinkron

Az átlagolás típusa (a
Rendszer setup alatti
fordulatszám aktiválástól függ).

Átlagolás
száma

1 - 255

Az átlagolások száma.

Átfedés

0 % - 99 %

Átfedés az FFT szerkesztésénél ill. kiszámításánál. Alacsony
frekvenciák esetén célszerű az átfedések
növelése, a megnövekedett átfedés által
azonban növekszik az
azonosság is a kiszámított FFT-átlagolások
információtartalmára
nézve. Irányértékként
szolgál, hogy 2 kHz
alatt 50 % átfedés előnyös.

Ablak

Hanning, Hamming, flat-top,
négyszögletes

FFT ablakozása ill.
ablaktípusa.

Tábl. 11 FFT analizátor setup paraméterek
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9.5

Kiegyensúlyozás
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Síkok setup

Egy sík
(A=csat1); Két
sík (A=csat1 &
B=csat2); Két
sík (A&B=csat1)

A kiegyensúlyozni
kívánt síkok kiválasztása. Két sík kiegyensúlyozása egy
érzékelővel egymást
követően is végrehajtható.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; változók

Érzékelő típus

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

CSS ellátás

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Egység

g; m/s2 ; mm/s ;
m

Kijelzőegység

Jelértékelés

rms; pc; ppc

Jelértékelés ill. felismerés.

Tömeg egys.

gr; kg; %

A tömegek egysége,
amelyeket rátesz vagy
levesz.

Hossz egység

mm; cm; m; TE

Hossz egységek
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Trigger

Automatikus;
manuális; vizuális (a triggerszint
vizuálisan ábrázolható, és ezáltal segítséget
nyújt a trigger
küszöb megállapításánál)

A triggerelés módja

Triggerelési él

-ve; +ve

Triggerelési él, lefutó
él (mínusz), felfutó él
(plusz).

pl. 2 V

Triggerelési szint,
amelyen a triggerelés
elindul.

pl. 8 mm/s

A rezgés referencia
határértéke, amely az
oszlopdiagramban és
a poláris grafikonon
kerül kijelzésre. A
határérték átlépésekor
az oszlopdiagramok
vagy a vektor nyilak
pirosra váltanak.

Standard; 1-2
síkú kiegyensúlyozás előrejelző funkcióval

Standard kiegyensúlyozási megoldás vagy
1-2 síkú kiegyensúlyozás előrejelző funkcióval, amellyel
tulajdonképpen két
kiegyensúlyozási probléma megoldható:

Triggerelési
szint

Rezg. határérték

Megoldási
módok
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

A)

1-síkú kiegyensúlyozás mindkét
csapágyon történő méréssel!
Ennél a kiegyensúlyozásnál a kezdő
kiegyensúlyozatlanság és az A tesztüzem
után az A kiegyensúlyozó sík kiegyensúlyozó tömege kerül kiszámításra. Az 1.
mérési sík és a 2. mérési sík maradék
rezgését a VIBROTEST 80 megjósolja.

B)

2-síkú kiegyensúlyozás előrejelző
funkcióval!
Ennél a kiegyensúlyozásnál a kezdő
kiegyensúlyozatlanság és az A tesztüzem
után az A kiegyensúlyozó sík kiegyensúlyozó tömege kerül kiszámításra. Az 1.
mérési sík és a 2. mérési sík maradék
rezgését a VIBROTEST 80 megjósolja.
Amennyiben a megjósolt maradék rezgés
elegendő, úgy a B tesztüzem kihagyható.
Amennyiben a megjósolt maradék rezgés
nem elegendő, úgy a kiegyensúlyozási
folyamat a B tesztüzemmel folytatható.

Kiegyensúlyozási típus

Polár kiegyensúlyozás; rögzített helyek;
rögzített tömegek

A)

Polár kiegyensúlyozás
A polár kiegyensúlyozás esetén a tömeg
és a tömeg elhelyezése szabadon
választható.

B)

Rögzített hely kiegyensúlyozás
A rögzített hely kiegyensúlyozás esetén 3
- 99 rögzített hely kiválasztása lehetséges
(pl. a ventilátor lapátok, egymástól
egyenlő távolságra lévő furatok a forgórész kerületén). A teszt-tömegeket fix
helyre rögzíti a tesztüzemhez. A
VIBROTEST 80 a kiegyensúlyozó tömeget két (szomszédos) rögzített helyen
számítja ki.
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

C)

Rögzített tömeg kiegyensúlyozás
A rögzített tömeg kiegyensúlyozás esetén
előre kell kiválasztani a tömeget. A rögzített tömeg a tesztüzemhez tetszőleges
helyen elhelyezhető. A VIBROTEST 80
azt a két helyet számítja ki, amelyen egyforma méretű kiegyensúlyozó tömeg van.

Rögz. helyek
száma

Rögzített
tömeg

Paraméter magyarázata

pl. 5

Attól függően, hogy a
kiegyensúlyozási típus
alatt a rögzített hely
került-e kiválasztásra.

pl. 100 gr

Attól függően, hogy a
kiegyensúlyozási típus
alatt a rögzített tömeg
került-e kiválasztásra.

Tábl. 12 Kiegyensúlyozás setup paraméterek
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9.6

Tracking (követő) analízis
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1
(&csat2&csat3)

Bemeneti csatornák
számának meghatározása.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; változók

Érzékelő típus

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

pl. 1g

Bemeneti jel mérési
tartománya. Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Állandó
áramellát./
CCS

Bemeneti tartomány
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Paraméterek

Mintavételezés

Rekord mód

Fordulatonkénti impulzusok

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Alacsony (gyors
feldolgozás);
normál; magas
(lassabb feldolgozás); nagyon
magas (lassú
feldolgozás)

A felvett mérési adatok
pontossága ill. felbontása. Itt választható
alacsony felbontás
(low), amely azt jelenti,
hogy az utófeldolgozás
(post processing) gyorsan elvégezhető. De
választható nagy felbontás (very high) is,
melynek következtében az utófeldolgozás
hosszabb ideig tart. A
különböző felbontások
által közvetlenül az
azon alapuló mintavételezési frekvencia is
annak megfelelően
módosul.

Kifutás; felfutás; manuális

Itt kiválasztható, hogy
a rendszer felfutást
vagy kifutást vegyen-e
fel. A manuálisan rögzített adatok a fordulatszámtól függetlenül
felvehetők, és akkor is
alkalmazhatók, ha
nem áll rendelkezésre
fordulatszámjel.

1 - 1.000

Meghatározza a fordulatszám kimenet által
elvárt fordulatonkénti
impulzusok számát.
Például 4-et kell beállítani, ha a rotoron 4
reflexjel (pl. 90°-os
távolságban) került
elhelyezésre.
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Indító fordulatszám (f/p)

pl. 600 f/p

Indító fordulatszám
adatgyűjtés meghatározása…

Leállító fordulatszám (f/
p)

pl. 1.500 f/p

Leállító fordulatszám
adatgyűjtés meghatározása…

Belső tárhely
vagy SD-memóriakártya

A mérési adatok mentési helyének kiválasztása. Itt ajánlatos az
SD-memóriakártya
kiválasztása, mivel a
Tracking (követő) analízis modulban felvett
*.wav fájlok rendszerint nagy fájlmérettel/
adatmennyiséggel rendelkeznek. Az alábbi
paraméter Max rögz.
idő (mp) a felhasználó
támogatásának érdekében aszerint módosul, hogy a mentéshez
melyik tárolóeszközt
választotta ki.

tetszőleges

Itt meghatározható az
adatrögzítéshez maximálisan engedélyezett
idő másodpercben. A
tárolóeszköz kiválasztásától függően úgy
módosul, hogy kijelzi a
maximálisan lehetséges felvételi időt,
amely a tárolókapacitás csökkenésével
egyidejűleg csökken.

Mentési hely

Max. rögzítési
idő (mp)

Tábl. 13 Tracking (követő) analízis setup paraméterek

133

Üzemeltetési utasítás VT-80/VT-80 E

9.6.1

Tracking (követő) analízis setup jelfeldolgozás
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1; Csat2;
Csat3

A számításhoz alkalmazott csatorna.

Indító fordulatszám (f/p)

pl. 600 f/p

Indító fordulatszám
adatgyűjtés meghatározása…

Leállító fordulatszám (f/
p)

pl. 1.500 f/p

Leállító fordulatszám
adatgyűjtés meghatározása…

X tengely
intervallum
típusa

pl. f/p

Az X tengely deltájának ill. intervallumának típusa.

Fordulatszám intervallum (f/p)

pl. 10

Fordulatszám intervallum-érték

Időintervallum (mp)

pl. 1

Idő intervallum-érték

Egység

pl. g

Számítás utáni kijelzési egység, amely
adott esetben az integrálást is végrehajtja a
számítás során.

Alacsonyfrekvencia-szűrő

Be; Ki

Szűrő az alacsonyfrekvenciás zavarhatások
kiszűrésére.

Jelértékelés

rms; pc; ppc

Jelértékelés ill. felismerés, összegérték.

Y tengely
méretezés

Lineáris; logaritmikus

Az Y tengely méretezése
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Összetett rezgés kijelzése

Be; Ki

A kijelzett rendszerek
mellett lehetséges az
összetett rezgés jellemző értékeinek kijelzése is.

Rendszerek
száma

1; 2; 3 (4)

A kiszámítani kívánt
rendszerek száma.

Rendszer #1
(#2,#3,#4)

pl. 4

Azok a rendszerek,
amelyek kiszámításra
kerülnek.

Paraméterek

Tábl. 14 Tracking (követő) analízis setup paraméterek a kiszámítás előtt
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9.7

Átviteli függvény
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1
(&csat2&csat3)

Bemeneti csatornák
számának meghatározása.

Adatgyűjtési
mód

Kalapács; folytonos

A kalapácsot az átviteli
funkció mérésekor kell
beállítani. A folytonos
módot pedig az ODSelemzéshez, ehhez
vegye figyelembe az
alkalmazott ODSszoftver üzemeltetési
utasításában található
információkat is.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; változók

Érzékelő típus

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Állandó
áramellát./
CCS
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Válasz-bemeneti tartomány

Automatikus;
érzékelő egységek, pl. 10 g.

Az alkalmazott érzékelő bemeneti tartománya (az
impulzusválaszhoz).
Amennyiben ezt a
paramétert Automatikusra állítja, úgy
három kalapácsütést
kell végrehajtania
ahhoz, hogy a tartomány automatizáltan
meghatározható
legyen.

Kalapács
mértékegységek

N; lbf

Az ütőkalapács metrikus vagy imperiális
mértékegységei.

Kalapács
érzékenység

pl. 2

Érzékenység kalapács egységenként
(mV/kalapács egység).

H.CCS energia

Be; Ki

Az ütőkalapács
állandó áramellátása.

Paraméterek
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Átviteli funkció FRF

Engedékenység; merevség;
mozgathatóság; impedancia; gyorsulás;
effektív tömeg

Meghatározza az átviteli funkció jellegét ill. a
kijelzési típust. Az
Érzékelőtől függően a
gyorsulásérzékelők
esetén minden átviteli
funkciót kijelez, mivel
adott esetben a jelintegrálás által 4 típus
határozható meg. A
sebességérzékelők
esetén 4 típust jelez ki,
mivel adott esetben a
jelintegrálás által 2
típus határozható meg.
Az elmozdulásérzékelők esetén csak kettőt (merevség és
engedékenység).

Mértékegységek FRF

N/m; m/N ; N/
mm/s ; mm/s/N ;
N/m/s2 ; m/s2/N

Az Átviteli funkt. FRF
paramétertől függően
kerül meghatározásra.

Y tengely

Lineáris; logaritmikus; dB

Az Y tengely méretezése

Ütőkalapács
tartomány

Automatikus ;
Kalapácsegységek, pl. 10 N

Kalapácsjel mérési tartománya. A Kalapácsegys. történt
kiválasztástól függően.

Aluláteresztő

1 - 20.000 Hz

A megállapított átviteli
funkció frekvenciatartománya. A státuszablakban ennek
megfelelően módosul
a rögzítési idő.

Vonalak

Automatikus;
100 - 6.400

Az átviteli funkció
vonalfelbontása.

Paraméterek
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Ablak

Exponenciál;
négyszögletes

Az impulzusválasz
FFT ablaktípusa.

1 - 255

Az átlagolások száma.
Ennek a számnak
megfelelően kell ütnie
az ütőkalapácsnak.

Manuális; automatikus

A mérések manuális
vagy automatizált
átvételét illetve elvetését állíthatja be. Automatikus beállításnál pl.
dupla leütés esetén
automatikusan elveti a
mérést.

Be; Ki

Egy 180 fázis offset
alkalmazása a megállapított átviteli funkcióban. Ez az opció akkor
ajánlatos, ha a kalapácsütés bizonyos pozícióján vagy az
érzékelő mérési pozícióján invertálásra van
szükség.

1 % - 100 %

A küszöbérték beállítása, amelyen az átviteli funkció piros (rossz
koherencia) vagy zöld
(jó koherencia) jelzést
ad a százalékértéknek
megfelelően. A koherencia annak mértéke,
hogy az ütőkalapács
impulzus milyen mértékben került át lineárisan ill. zavarmentesen
az impulzusválaszra.

Átlagolás
száma

Átvétel/Elvetés

Fázis invertálás

Koherens
minőséghatár
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Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Mentési hely

Belső tárhely
vagy SD-memóriakártya

A mérési adatok mentési helyének kiválasztása.

Auto-növekmény. *.cvs

Be; Ki

Lehetővé teszi az
automatikus fájlnév létrehozását a mérési
adatok mentésénél
0001.csv, 0002.csv,
stb.

Startindex
*.csv

1,2,3, stb.

Startindex szám, amellyel a fájlnév kiosztás
elkezdődik.

Tábl. 15 Átviteli függvény setup paraméterek
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9.8

Időjel
Paraméterek

Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Bemeneti
csatornák

Csat1 - csat4
vagy csat1 csat3 minden
esetben fordulatszám-érzékelővel.

Bemeneti csatornák
számának meghatározása fordulatszámérzékelővel / anélkül.

Érzékelő

B&K Vibro érzékelők; változók

Érzékelő típus

Érzékelő egységek

pl. g

Érzékelő egység

Érzékenység

pl. 100 (mV/
érzékelő egységek)

Érzékenység érzékelő
egységenként.

Be; Ki

Állandó áramellátás.
Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Bemeneti tartomány

pl. 1g

Bemeneti jel mérési
tartománya. Az Érzékelőben történt kiválasztástól függően.

Aluláteresztő

1 - 20.000 Hz

Aluláteresztő határfrekvencia a felvett időjel szűrésére.

Állandó
áramellát./
CCS
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Beállítási paraméterek

Paraméter magyarázata

Mentési hely

Belső tárhely
vagy SD-memóriakártya.

A mérési adatok mentési helyének kiválasztása. Itt ajánlatos az
SD-memóriakártya
kiválasztása, mivel a
Tracking (követő) analízis modulban felvett
*.wav fájlok rendszerint nagy fájlmérettel/
adatmennyiséggel rendelkeznek.

Felvételi idő
(mp)

tetszőleges

Meghatározza az adatgyűjtés felvételi idejét.

Adatgyűjtés
típusa

Manuális; csat1
szint; tacho

Meghatározza, hogy
az adatgyűjtés manuálisan történjen-e vagy
egy triggerelési szint
által elindítva. Ezt a
triggerelést a fordulatszámjel (tacho) vagy
egy CH1-szint válthatja ki.

Triggerelési
szint

pl. 1 g

Függ az Érzékelő egységektől és a Felv.
üzemmódtól.

Paraméterek

Tábl. 16 Időjel setup paraméterek
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Újrahasznosítás / ártalmatlanítás

A hibás / használhatatlan AC-7003
akkut megfelelően kell ártalmatlanítani. Ehhez speciális elem és akku
gyűjtőpontok léteznek. Az akkut ne a
háztartási szeméttel távolítsa el,
hanem veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa!

Vegye figyelembe a hatályban levő
helyi előírásokat. Németországban
az akkumulátor újrahasznosítást
akkumulátor törvény szabályozza.

Tudnivaló!

i

Amennyiben a VT-80 több mint egy hétig használaton kívül
van, úgy azt le kell venni a hálózatra csatlakoztatott töltőállomásról.
A VT-80 készüléket ezek után megfelelő hőmérsékleti körülmények között kell tárolni.
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CE-megfelelőségi nyilatkozat

Ábra 28 CE-megfelelőségi nyilatkozat

Garantáljuk, hogy a VT-80 szállítási terjedelmében található
termékeinket és alkatrészeinket minden vizsgálatnak alávetettük, és azok minden CE ill. EMV követelménynek megfelelnek.
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