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ASA-063
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!

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

Attentie!

www.bkvibro.com

Henvisning!

www.bkvibro.com

Atenção!
Antes de usar o produto é
necessário ler a documentação e
entender-la.
Se for necessário é favor pedir a
documentação na língua europeia
que necessita dirigindo-se a está
direção:
www.bkvibro.com

Observera!

Voor ingebruikname van het
produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen te zijn.

Før produktets ibrugtagning skal
Före idrifttagning av produkten
brugsanvisningen læses og forstås! måste bruksanvisningen läsas och
förstås.
Brugsanvisningen kan bestilles på
Om nödvändigt kan bruksanBij behoefte aan een gebruiksaanet EU-sprog ved henvendelse til:
wijzing in een ontbrekende EU-taal
visningen beställas i det saknade
EU-språket under följande adress:
is deze op onderstaand adres aan te
vragen:
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 rozpoczęciem użytkowania
urządzenia uprzejmie prosimy o
uważne zapoznanie się z instrukcją
obsługi.
Instrukcje obsługi dla naszych
urządzeń dostępne są we
wszystkich oficjalnych językach
Unii Europejskiej. Brakujące
egzemplarze można zamawiać pod
wskazanym poniżej adresem:

www.bkvibro.com

Προσοχή!

www.bkvibro.com

Figyelem!

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, A termék üzembe helyezése előtt az
πρέπει να διαβάσετε και να
üzemeltetési utasítást el kell
καταλάβετε το εγχειρίδιο.
olvasni, és meg kell érteni.
Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα,
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση :

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

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Pozor!

Upozornenie!

Před uvedením výrobku do provozu Pred uvedením zariadenia do
je nutné přečíst si návod k provozu prevádzky si treba dôkladne
a porozumět mu.
prečítať prevádzkový návod a treba
jeho obsah správne pochopiť.
V případě potřeby si návod k
provozu v chybějící řeči EU
V prípade potreby si prevádzkový
vyžádejte na následující adrese:
návod vyžiadajte v príslušnom
jazyku EÚ na nasledovnej adrese:

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

Brüel & Kjaer Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt

Puh.: +49 6151 428-1400
Fax: +49 6151 428-1401
Sähköposti: info@bkvibro.com

www.bkvibro.com
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ASA-063
Pozor!

Uzmanību!

Dėmesio!

Pred zagonom proizvoda morate
Pirms produkta ekspluatācijas
najprej prebrati in razumeti navodilo uzsākšanas, rūpīgi izlasiet
za uporabo.
lietošanas instrukciju.
Po potrebi zahtevajte navodilo za
Vajadzības gadījumā pieprasiet
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, lietošanas instrukciju izstūkstošajā
na naslednjem naslovu:
ES valodā pa šādu adresi:
www.bkvibro.com

Tähelepanu!

www.bkvibro.com

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

Внимание!

ATENTIE!

Enne toote kasutuselevõttu tuleb
Преди въвеждане в
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest експлоатация на продукта
aru saada.
ръководството му трябва да
бъде прочетено и разбрано.
Kui vajate kasutusjuhendit mõnes
muus EL keeles, küsige seda
При нужда от ръководство на
järgmiselt aadressilt:
липсващ EU език, Вие можете да
го поръчате на следния адрес:

Inainte de utilizarea produsului
trebuie sa citiţi si sa inţelegeţi
prezentul manual de operare.

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

www.bkvibro.com

La nevoie puteţi comanda manualul
de operare intr-una din limbile
recunoscute oficial in U.E. la
urmatoarea adresa:
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ASA-063

Mekaniikka

Kuva 01: Mitat
Massa
noin 130 g (ilman johtoa)
Rungon materiaali
Jaloteräs 1.4301

Käyttö
ASA-063 anturia käytetään pääasiassa sisällä ja ulkona tapahtuvaan pyörivien koneiden – kuten esimerkiksi turbiinien,
pumppujen ja kompressoreiden – värähtelymittaukseen.
Jos anturia käytetään muilla tavoilla kuin mitä ohjeessa on mainittu niin anturi saattaa vaurioitua.

Yleistä
Kiihtyvyysantureiden toiminta perustuu pietsosähköiseen kompressioperiaatteeseen. Anturin pietsokeraamilevy ja
sisäinen seisminen massa muodostavat värähtelevän jousi-massa -vaimenninjärjestelmän. Jos järjestelmä alkaa
värähdellä, massa kohdistaa keraamilevyyn vaihtuvasuuntaisen voiman. Pietsoilmiö saa aikaan sähköisiä varauksia,
jotka ovat verrannollisia kiihtyvyyteen.
Integroitu vahvistin muuntaa varaussignaalin käyttökelpoiseksi jännitesignaaliksi.
ASA-063 on yksi esimerkki ASA-06x -sarjan antureista.
Mukana olevia ohjeita asennuksesta, käyttöönotosta ja hävittämisestä täytyy noudattaa!

Käyttöalue
ASA-06x -sarjan anturit on hyväksytty käytettäviksi direktiivin ATEX mukaisessa “räjähdysvaarallisessa ympäristössä”.
Niitä voi käyttää laiteluokassa 1 tai 2 (palava aine kaasu), tai laiteluokassa 2 (palava aine pöly) (ATEX).
Anturia saa käyttää vain tietolehden erittelyjen mukaisesti ja vain mekaanisen tärinän mittaamiseen.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063FIN / V 07 / 20.12.2016
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ASA-063

Toimituksen sisältö
Anturi ASA-063
Kierretappi M8 x 14
Kierretappi M8 x 1/4" 28 UNF
Lukkorengas
Dokumentaatio

Liitäntä
Pistokeliitin (MIL C-5015)
5/8” – 24 UNEF 2A
A = + (SIG/4mA)

B = - (0V / GND)

Tunnus

Kuva 02: Pistokeliitäntä ASA-063
Vakiovirtasyöttö IB
4 mA

min. 2 mA / max. 10 mA), napaisuussuojattu

Syöttöjännite UB
+ 24 V

min.+ 18 VDC/ max.+ 30 VDC

Syöttö
Anturi täytyy kytkeä SELV –syöttöön jossa on rajoitettu energia (maksimi virta: katso todelliset turvalliset arvot)

Liitäntäjohto
Kytkentäkaapelin täytyy kestää lämpötilaa vähintään 130 °C.
Johto EL2075-S-xxxx ja -40 °C (varuste)
Johto EL1075-S-xxxx ja -55 °C (varuste)

A = valkoinen (+)
B = musta (-)

Pituus max. 50m

Kuva 03: Liitäntäjohto

Sivu 6 / 15
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ASA-063
Pituus
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Tyyppi
2-johtiminen kerrattu + vaippa + armeeraus
Vaipan eriste
ETFE
Väri
Ulkovaippa sininen
Ulkoläpimitta
4,5 mm (± 0,3 mm)
Johtimien lukumäärä
2
Johtimen läpimitta
0,325 mm² (22AWG)
Johtimien eriste
ETFE

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063FIN / V 07 / 20.12.2016
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Asennus
Kiinnittäminen
Perussääntö:
Kiihtyvyysanturin massan on oltava vähintään kymmenen kertaa pienempi kuin mittauskohteen värähtelyteknisesti
relevantti massa.
Kiihtyvyysanturi on lisämassa, joka kuormittaa mittauskohdetta ja muuttaa sen värähtelyä.
Anturi on kiinnitettävä lujasti, resonoimattomasti ja jäykästi mitattavaan kohteeseen, erityisesti suuria taajuuksia
mitattaessa.
Oikea asennus on laitteiston toimintavarmuuden edellytys. Se suojaa anturia:

• Mekaanisilta vaurioilta (esim. johdon puristuminen)
• Tärinästä johtuvilta johdon vaurioilta
• Ympäristön vaikutuksilta (esim. kosteus).
Kun sähkölaitteita asennetaan räjähdysvaarallisiin tiloihin, on yleisten sähköasennusmääräysten lisäksi noudatettava
standardia IEC 60079-14 tai maakohtaisia määräyksiä räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksista.
Anturia saa käyttää laiteluokassa 1 tai 2 (palava aine kaasu) ja laiteluokassa 2 (palava aine pöly).
Liitäntäjohdon siirtyessä vyöhykkeeltä 0 vyöhykkeelle 1 on käytettävä läpivientiä, jonka kotelointiluokka mukaan
on IP 67 (EN 60529).
Jos käytetään teräksistä suojaputkea, se on liitettävä hyvin paikalliseen potentiaalintasaukseen
(ylikulkuvastus ≤ 1 MΩ).
Beschleunigungs-Sensor
Kiihtyvyysanturi
Acceleration sensor
AS/ASA-06x
Capteur
d'accélération
Type AS/ASA-06x
Montagefläche
Mounting surface
Asennuspinta
Surface de montage

90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Max.
thread
reach
Suurin
asennussyvyys
Profondeur de filetage max.
5

12

15

0,8

Gewindestift gegen
Estä kierretapin
Lösen
sichern löystyminen
Please protect set screw
from working loose
Veuillez arrêter le boulon
fileté s.v.p.

M8
> ø28

ASA063_mon (070424)

Kuva 03: Asennus ASA - 063

• Anturin asennuskohdan pinnan on oltava tasainen ja työstetty
• Poraa ja kierteitä asennuspintaan reikä M8 tai. 1/4“, syvyys 15 mm
• Sivele asennuspinnalle ohut kerros silikonirasvaa, joka vähentää kosketusresonanssia
• Kierrä kierretappi paikalleen kuvan 4 osoittamalla tavalla ja varmista esim. LOCTITE 243:lla (keskiluja)
tai LOCTITE 270:llä (erittäin luja)

• Kiinnitä anturi kierretappiin. Ota huomioon tapin mukainen enimmäiskiristysmomentti
• Huomioi kiihtyvyysanturin enimmäisasennussyvyys ≤ 5 mm
• Toimitukseen sisältyvien kierretappien suositeltavat kiristysmomentit:
M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm
M8 x 14
: 6,5 Nm

• Kun liitäntäjohto on kiinnitetty anturiin, mukana toimitettu lukkorengas on painettava hattumutterin ja kaapelin
pistokekotelon väliin (kuva 03)

Sivu 8 / 15
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Johdot ja suojaputket
Anturin johto ja mahdolliset jatkojohdot on suojattava sähköisesti ja mekaanisesti.
Asianmukaisesta jännityksen poistosta on huolehdittava!
Paikalliset olot on huomioitava.

Räjähdyssuojaus
EY-tyyppitarkastustodistus
PTB 07 ATEX 2008
Painos 1
Standardin EN 60529 mukainen suojausluokka
IP 66/67
Standardiviittaus
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
ATEX-merkintä
II 1 G Ex ia IIC T6…T1 Ga
II 2 G Ex ia IIC T6…T1 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db
IECEx-merkintä (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6…T1 Ga
Ex ia IIC T6…T1 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Standardiviittaus
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
EAC Ex
Mukaisesti
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC Ex todistus:
RU-C-DE.AA87.B.00334
Lämpötilaluokka
T6
T5
T4
T3, T2, T1

Maksimi Ympäristön lämpötilat
Laiteluokka 1G

Laiteluokka 2G

Laiteluokka 2D

-55 °C… 50 °C
-55 °C… 60 °C
-55 °C… 90 °C
-55 °C… 125 °C

-55 °C… 65 °C
-55 °C… 80 °C
-55 °C… 115 °C
-55 °C…125 °C

85 °C
100 °C
125 °C
145 °C

Taulukko 01: Lämpötilaluokat

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063FIN / V 07 / 20.12.2016
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Syöttövirtapiiri
räjähdysryhmässä luonnostaan vaaraton
Ex ia IIC tai Ex iaD saa liittää vain todistetusti luonnostaan vaarattomaan virtapiiriin
Enimmäisarvot:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

Ii

=

95 mA

Li

=

merkityksettömän pieni

Pi

= 665 mW

(katso taulukko 02)

Huomautus
On otettava huomioon, että kokonaiskapasitanssi kasvaa johdon EL2075 kytkemisen myötä. Katso vastaava arvo
seuraavasta taulukosta
ASA-063

Tyyppi

Pituus [m]

EL2075-S-0050
EL2157-S-0050
EL2075-S-0100
EL2157-S-0100
EL2075-S-0150
EL2157-S-0150
EL2075-S-0200
EL2157-S-0200
EL2075-S-0250

15nF

EL2157-S-0250
EL2075-S-0300
EL2157-S-0300
EL2075-S-0350
EL2157-S-0350
EL2075-S-0400
EL2157-S-0400
EL2075-S-0450
EL2157-S-0450
EL2075-S-0500
EL2157-S-0500

Ckok [nF] (anturi ASA-063 + EL2..)
5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

Taulukko 02: Ckok kokonaiskapasitanssit ASA-063 + EL2...
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Tekniset tiedot
Sähkö
Herkkyys (80 Hz /23 ± 3 °C)
100 mV/g

±5 %

10,2 mV/m/s

2

±5 %

ASA-063 100 mV/g S/N 00002045

30

Taajuusvaste
Frequenzgang/ dB
/ dB

20
10
0
-10
-20
-30
1

10

100

1000

10000

100000

Frequenz
Hz
Taajuus / /Hz

Kuva 04: Tyypillinen herkkyyden taajuusvaste
Herkkyyden tarkkuus
4 Hz ... 10 kHz: ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz : ± 3 dB
Lämpötila vaste
-50 °C ... +120 °C: ± 5 %
Suuntaavuus (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %
Resonanssitaajuus
35 kHz ± 3 kHz

Mittausalue
±80 g (Umax = +24 V...+30 V) : ±7%
±40 g (Umax = +20 V)

: ±7%

±20 g (Umax = +18 V)

: ±7%

POL_ASA063

Napaisuus

Kun laakerin liikesuunta on kuvan mukainen, muodostuu positiivinen signaali.
©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063FIN / V 07 / 20.12.2016
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Lähdön dynaaminen sisäresistanssi
≤ 300 Ω (Työtaajuusalue)
noin. 2 kΩ (resonanssitaajuus)

(modulaatio 1 Veff

IB = 4 mA)

Lepopotentiaali
(-50 °C ... +125 °C)
+12,5 V

±1,5 V

Laajenemisherkkyys
< 0,002 g/ ( µm/m )
Eristysvastus

(runko - nasta A/B)

≥ 20 MΩ
Työlämpötila
- 55 °C ... +125 °C
Varastointilämpötila
-20 °C ... +70 °C (alkuperäisessä pakkauksessa)
Ylikuormitettavuus
jatkuvasti 500 g
Isku 5000 g
(kaikkiin suuntiin)
Kosteus
99,99 %
Saastumisen aste
3
Maksimi korkeus
2000 m

EMC
EN 61326-1
Sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa mitattuun arvoon.
Jos tällaisia häiriövaikutuksia ilmenee, suosittelemme anturin johdon suojaamista maadoitetulla teräksisellä
suojaputkella.

WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330
Tuoteluokka / käyttöalue: 9

Sivu 12 / 15
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Huolto ja korjaaminen
ASA-06x -sarjan antureita ei tarvitse huoltaa.

Tärkeää:
Viallista anturia ei saa avata, vaan se on vaihdettava kokonaan.
Jos liitäntäjohto on viallinen, anturi on vaihdettava.
Vian kuvaus

Mahdollinen syy

Tarkastus

Ei signaalia

Viallinen anturi

Lepopotentiaali ≠ 12,5 V ± 1,5 V

Ei signaalia

Viallinen johto

Tarkasta johtimien ylikulkuvastus
Rjohdin = 0 ohmia

Taulukko 03: Vikataulukko

Mittaaminen

+ 18 V . . . + 30 V
IB = 2 ... 10 mA
Sensor
Anturi
Capteur

A
B

Digitalmultimeter

Digitaaliyleismittari
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Huomautus:
Vain valtuutetut, koulutetut henkilöt saavat tehdä mittauksia räjähdyssuojatun alueen ulkopuolella.
Jos anturia käytetään räjähdysvaarallisessa ympäristössä, tarkastusajankohtana voimassa olevia standardeja
ja lainsäädäntöä on noudatettava.

Laitteiston omistajan vastuu
Laitteiston omistaja vastaa yksin sähkölaitteiston oikeasta, räjähdyssuojausmääräysten mukaisesta asennuksesta sekä
oikeasta käyttöönotosta. Voimassa olevia räjähdyssuojaus- ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava ja asiantuntijan
on tarvittaessa tarkastettava asennus.
Jos aliurakoitsija asentaa laitteiston omistajan toimeksiannosta, laitteiston saa ottaa käyttöön vasta, kun aliurakoitsija
on toimittanut todistuksen siitä, että asennus on suoritettu voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Omistajan on ilmoitettava valvontaviranomaisille räjähdyssuojatun laitteiston tai sen osien ensimmäisestä
käyttöönotosta sekä käyttöönotosta suurten muutos- tai huoltotöiden jälkeen.

Johdon merkintä
Mittauspisteen ja ohjauselektroniikan liitännän välisen johdon merkintä on ehdottoman tärkeädokumentoinnin,
käyttöönoton ja huollon kannalta. Merkinnän tekeminen on laitteiston omistajan vastuulla.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Wiring suunnitelma
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