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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

Τηλ.: +49 6151 428-1400
Φαξ: +49 6151 428-1401
E-mail: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
При нужда от ръководство на
muus EL keeles, küsige seda
липсващ EU език, Вие можете да
järgmiselt aadressilt:
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

Μηχανικά μέρη

Εικ. 01: Διαστάσεις
Γείωση
περ. 130 g (χωρίς καλώδιο)
Υλικό περιβλήματος
Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301

Χρήση
Ο αισθητήρας ASA-063 χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για να μετρήσει τις δονήσεις των περιστρεφόμενων μηχανών,
π.χ. Τουρμπίνες, αντλίες, συμπιεστές, κ.λπ. που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Εάν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη της λειτουργίας και την προστασία.

Γενικά
Οι αισθητήρες επιτάχυνσης λειτουργούν βάσει της πιεζοηλεκτρικής αρχής συμπίεσης. Στον αισθητήρα, μια πιεζοκεραμική πλάκα και μια εσωτερική σεισμική μάζα δημιουργούν ένα σύστημα απόσβεσης ελατηρίου-μάζας με
δυνατότητα ταλάντωσης. Με την επίδραση ταλαντώσεων στο σύστημα αυτό, η μάζα ασκεί μια μεταβλητή δύναμη
στην κεραμική πλάκα. Ως αποτέλεσμα του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου δημιουργούνται ηλεκτρικά φορτία, τα οποία
είναι ανάλογα της επιτάχυνσης.
Ένας ενσωματωμένος ενισχυτής μετατρέπει το σήμα φόρτισης σε χρήσιμο σήμα τάσης.
Το ASA-063 είναι ένα παράδειγμα για τη σειρά ASA-06x.
Πρέπει να τηρούνται οι συνοδευτικές υποδείξεις ασφάλειας για την εγκατάσταση, τη θέση σε
λειτουργία και την απόρριψη!

Τομέας εφαρμογής
Οι αισθητήρες της σειράς ASA-06x διαθέτουν έγκριση για χρήση σε «περιοχές μεκίνδυνοέκρηξης» σύμφωνα με την
Κοινοτική Οδηγία ATEX.
Ο τομέας εφαρμογής επεκτείνεται μέχρι τη χρήση ως κατηγορία1 ή/και 2 σε περιβάλλον αερίων ή 2 σε περιβάλλον
σκόνης (ATEX).
Η χρήση των αισθητήρωνεπιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των προδιαγραφών που ορίζονται στο φύλλο δεδομένων
και εξυπηρετεί αποκλειστικά στη μέτρησημηχανικών ταλαντώσεων.

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

Παραδοτέος εξοπλισμός
Αισθητήρας ASA-063
Πείρος με σπείρωμα M8 x 14
Πείρος με σπείρωμα M8 x 1/4" 28 UNF
Ασφαλιστικός δακτύλιος
Τεκμηρίωση

Σύνδεση
Υποδοχή (MIL C-5015)
0,625-28 UNF 2ª
A = + (SIG/4mA)

B = - (0V / GND)

Σήμανση

Εικ. 02:

Σύνδεση φις ASA-063

Συνεχής τροφοδοσία IB
4 mA

Ελάχ. 2 mA / Μέγ. 10 mA), με προστασία εσφαλμένης πολικότητας έως

Τάση τροφοδοσίας UB
+ 24 V

Ελάχ.+ 18 VDC/ Μέγ.+ 30 VDC

προμήθεια
Ο αισθητήρας πρέπει να συνδεθεί με μια παροχή SELV με περιορισμένη ισχύ (μεγ. Ισχύος βλ εγγενώς ασφαλείς
αξίες).

Καλώδιο τροφοδοσίας
Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να έχει ένα καθεστώς Temperaturbeständikgeit τουλάχιστον 130
°C.
Καλώδιο EL2075-S-xxxx στους -40 °C (προαιρετικός εξοπλισμός)
Καλώδιο EL2175-S-xxxx στους -55 °C (προαιρετικός εξοπλισμός)

A = Λευκό (+)
B = Μαύρο (-)

Μήκος μέγ. 50m

Εικ. 03: Καλώδιο τροφοδοσίας
Σελίδα 6 από 15
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ASA-063
Μήκος
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Δομή
2κλωνο συνεστραμμένο + θωράκιση + οπλισμός
Μόνωση περιβλήματος
ETFE
Χρώμα
Εξωτερικό περίβλημα μπλε
Εξωτερική διάμετρος
4,5 mm (±0,3 mm)
Αριθμός κλώνων
2
Διατομή καλωδίου
0,325 mm² (22AWG)
Μόνωση κλώνων
ETFE

Συναρμολόγηση
Σύνδεση
Βασικά ισχύει:
Η μάζα του αισθητήρα επιτάχυνσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα φορές μικρότερη από την αντίστοιχη μάζα
ταλάντωσης του αντικειμένου μέτρησης, στο οποίο είναι τοποθετημένος.
Ο αισθητήρας επιτάχυνσης είναι μια πρόσθετη μάζα, η οποία επιβαρύνει το αντικείμενο μέτρησης και αλλάζει τη
συμπεριφορά ταλάντωσής του.
Ο αισθητήρας χρειάζεται μια σταθερή, χωρίς συντονισμό λόγω επαφής και ανθεκτική στερέωση στο αντικείμενο
μέτρησης, ιδίως για μετρήσεις σε υψηλές συχνότητες.
Προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος είναι η «σωστή» εγκατάσταση. Θα πρέπει να
προστατεύετε τον αισθητήρα από:

• μηχανική καταπόνηση (π.χ. από σύνθλιψη του καλωδίου)
• φθορά του καλωδίου εξαιτίας ταλαντώσεων
• Επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. υγρασία)
Επιπρόσθετα στους γενικούς κανονισμούς εγκατάστασης ηλεκτρικώνσυστημάτωνθα πρέπει κατά την τοποθέτηση
ηλεκτρικών συστημάτων σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξηςνατηρείται το IEC 60079-14 ή οι αντίστοιχες διατάξεις
της εκάστοτε χώρας για τηνεγκατάστασησυστημάτων με αντιεκρηκτική προστασία.
Ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατηγορίας 1 ή 2 σε περιβάλλον αερίων και ως κατηγορίας 2 σε
περιβάλλον σκόνης.
Σε περίπτωση αλλαγής του καλωδίου τροφοδοσίας από ζώνη 0 σε ζώνη 1 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στοιχείο
διέλευσης IP 67 τοίχου (EN 60529).
Σε περίπτωση χρήσης σωλήνα προστασίας χάλυβα, η σύνδεσή του θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια σύμφωνα
με τις τοπικές τιμές ισοδυναμικήσύνδεση (Αντίσταση επαφής ≤ 1 MΩ).

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063GR / V 07 / 20.12.2016
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ASA-063
Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteur d'accélération
Αισθητήρας
επιτάχυνσης
Type AS/ASA-06x
Τύπος
AS/ASA-06x
90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Μέγ.
κοχλίωσης
Max.βάθος
thread
reach
Profondeur de filetage max.
5

12

15

0,8

Montagefläche
Επιφάνεια
Mounting surface
συναρμολόγησης
Surface de montage

M8
> ø28

Gewindestift
Ασφαλίστε
τονgegen
πείρο
Lösen
sichern
με
σπείρωμα

Please protect set screw
from working loose
Veuillez arrêter le boulon
fileté s.v.p.
ASA063_mon (070424)

Εικ. 04:

Συναρμολόγηση του ASA - 063

• Η επιφάνεια συναρμολόγησης του αισθητήρα πρέπει να είναι επίπεδη και κατεργασμένη.
• Ανοίξτε την επιφάνεια συναρμολόγησης σπείρωμα M8 ή 1/4“, βάθους 15 mm.
• Απλώστε ένα λεπτό στρώμα λάδι σιλικόνης στην επιφάνεια συναρμολόγησης, για να μειώσετε το συντονισμό
λόγω επαφής.

• Βιδώστε τον πείρο με σπείρωμα σύμφωνα με την Εικ. 4 στην επιφάνεια συναρμολόγησης και κολλήστε π.χ. με
LOCTITE 243 για μέτρια αντοχή ή LOCTITE 270 για υψηλή αντοχή.

• Βιδώστε τον αισθητήρα στον πείρο με σπείρωμα. Τηρήστε τη μέγ. ροπή στρέψης σύμφωνα με τον πείρο με
σπείρωμα.

• Τηρήστε το μέγ. βάθος κοχλίωσης ≤ 5 mm για τον αισθητήρα επιτάχυνσης.
• Συνιστώμενη ροπή σύσφιξης για τον παρεχόμενο πείρο με σπείρωμα:
M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm
M8 x 14
: 6,5 Nm

• Μετά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στον αισθητήρα, πιέστε τον εκάστοτε ασφαλιστικό δακτύλιο μεταξύ
του συνδετικού παξιμαδιού και του περιβλήματος φις του καλωδίου (Εικ. 03).

Καλώδια και προστατευτικοί σωλήνες
Το καλώδιο του αισθητήρα και τυχόν καλώδια επέκτασης πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρική και μηχανική προστασία.
Θα πρέπει να προμηθευτείτε κατάλληλο εξοπλισμό για τη στερέωση των καλωδίων!
Φροντίστε να τηρείτε τις τοπικές διατάξεις.

Σελίδα 8 από 15
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ASA-063

Αντιεκρηκτική προστασία
Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ
PTB 07 ATEX 2008
τεύχος 1
Προστασία κατά EN 60529
IP 66/67
Ισχύοντα πρότυπα
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
ATEX-Σήμανση
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-Σήμανση (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6…T1 Ga
Ex ia IIC T6…T1 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Ισχύοντα πρότυπα
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
EAC Ex
Σε συμμόρφωση με την
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC Ex πιστοποιητικό:
RU-C-DE.AA87.B.00334
Κατηγορία θερμοκρασίας
T6
T5
T4
T3, T2, T1

ανώτατο όριο Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Κατηγορία 1G

Κατηγορία 2G

Κατηγορία 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

Πίν. 01: Κατηγορίες θερμοκρασίας
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ASA-063
Κύκλωμα ρεύματος τροφοδοσίας
εσωτερική ασφάλεια ως τρόπος προστασίας από ανάφλεξη
Ex ia IIC ή Ex iaD μόνο για σύνδεση εγκεκριμένο κύκλωμα ρεύματος με εεσωτερική προστασία
Μέγ. τιμές:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

Ii

=

95 mA

Li

=

αμελητέο

Pi

=

665 mW

(βλ. πίνακα 02)

Σημείωση
Προσέξτε ότι η συνολική χωρητικότητα αυξάνεται με τη σύνδεση του καλωδίου EL2…. Μπορείτε να δείτε
την αντίστοιχη τιμή στον παρακάτω πίνακα
ASA-063

Τύπος
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

Cges [nF]

Μήκος [m]

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

(Αισθητήρας ASA-063 + EL2…)

5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

Πίν. 02: Cges Συνολικές χωρητικότητες ASA-063 +EL2…
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Τεχνικά στοιχεία
Ηλεκτρικό σύστημα
Ευαισθησία (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

Απόκριση
συχνότητας
Frequenzgang
/ dB/ dB

20
10
0
-10
-20
-30
1

10

100

1000

10000

100000

Frequenz //Hz
Συχνότητα
Hz

Εικ. 05:

Τυπική απόκριση συχνότητας της ευαισθησίας

Ακρίβεια της ευαισθησίας
4 Hz ... 10 kHz : ±5 %
1,5 Hz / 13 kHz: ±3 dB
ανταπόκριση της θερμοκρασίας
-50 °C ... +120 °C: ±5 %
Συντελεστής χρήσης (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %
Συχνότητα συντονισμού
35 kHz ± 3 kHz

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

: ±7%

±20 g (Umax = +18 V)

: ±7%

POL_ASA063

Πολικότητα

Με την αναφερόμενη κατεύθυνση κίνησης του εδράνου δημιουργείται θετικό σήμα.
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Δυναμική εσωτερική αντίσταση της εξόδου
≤ 300 Ω (Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας)
περ. 2 kΩ (Συχνότητα συντονισμού)

(Προσαρμογή 1 Veff

IB = 4 mA)

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

±1,5 V

Ευαισθησία διαστολής
< 0,002 g/ ( µm/m )
Αντίσταση μόνωσης
(περίβλημα - Pin A/B)

≥ 20 MΩ
Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας
-55 °C ... +125 °C
Περιοχή θερμοκρασιών αποθήκευσης (Στην αρχική του συσκευασία)
- 20 °C ... + 70 °C
Ικανότητα υπερφόρτωσης
συνεχές φορτίο 500 g
πλήγμα 5000 g
(προς όλες τις κατευθύνσεις)
Μέγιστη Υγρασία
99,99 %
βαθμός ρύπανσης
3
Μέγιστο υψόμετρο
2000 m

ΗΜΣ
EN 61326-1
Εξαιτίας ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων ενδεχομένως να επηρεαστεί η μετρημένη τιμή.
Σε περίπτωση τέτοιων επιδράσεων συνιστάται ένας γειωμένος σωλήνας προστασία χάλυβα για το καλώδιο
του αγωγού.

Αρ. μητρώου ΑΗΗΕ DE 69572330
Κατηγορία προϊόντος / Τομέας εφαρμογής: 9
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Συντήρηση και επισκευή
Οι αισθητήρες της σειράς ASA-06x δεν χρειάζονται συντήρηση.

Σημαντική σημείωση για την επισκευή:
Ένας ελαττωματικός αισθητήρας δεν επιτρέπεται να ανοιχθεί και πρέπει σε περίπτωση βλάβης
να αντικατασταθεί ολόκληρος.
Σε περίπτωση βλάβης στο καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας.
Περιγραφές σφαλμάτων

Πιθανά αίτια

Έλεγχος

Δεν υπάρχει σήμα μέτρησης

Ελαττωματικός αισθητήρας

Δυναμικό ηρεμίας ≠ 12,5 V ± 1,5 V

Δεν υπάρχει σήμα μέτρησης

Ελαττωματικό καλώδιο

Ελέγξτε την αντίσταση επαφής των
κλώνων του καλωδίου
RΚλώνος = 0 Ohm

Πίν. 03: Πίνακας σφαλμάτων

Συνδέσεις μέτρησης

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

A
B

Digitalmultimeter

Ψηφιακό
πολύμετρο
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Σημείωση:
Οι μετρήσεις επιτρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό εκτός της περιοχής
με αντιεκρηκτική προστασία.
Αν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται σε περιοχή με κίνδυνο έκρηξης, θα πρέπει να τηρούνται τα ισχύοντα
πρότυπα και νομικές διατάξεις.

Ευθύνη του ιδιοκτήτη του συστήματος
Για τη σωστή διάταξη του ηλεκτρικού συστήματος σε συνθήκες αντιεκρηκτικής προστασίας καθώς και για τη σωστή
έναρξη λειτουργίας την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της συσκευής. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες
διατάξεις αντιεκρηκτικής προστασίας και οι διατάξεις ασφαλείας και ενδεχομένως να ελέγχονται από έναν
εμπειρογνώμονα.
Αν η εγκατάσταση του συστήματος ανατεθεί από τον ιδιοκτήτη σε κάποιον υπεργολάβο, η έναρξη λειτουργίας του
συστήματος επιτρέπεται μόνο αφού ο υπεργολάβος έχει επιβεβαιώσει με αντίστοιχο πιστοποιητικό την ορθή
εγκατάσταση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η πρώτη έναρξη λειτουργίας συστημάτων με αντιεκρηκτική προστασία ή τμημάτων συστημάτων, καθώς και η
επαναλειτουργία μετά από μεγάλες μεταβολές και εργασίες συντήρησης θα πρέπει να αναφέρεται από τον ιδιοκτήτη
στις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σήμανση καλωδίου
Η σήμανση του καλωδίου από το σημείο μέτρησης μέχρι τη σύνδεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου έχει πολύ
μεγάλησημασία. Είναι απαραίτητη για το τμήμα τεκμηρίωσης, έναρξης λειτουργίας και σέρβιςκαι πρέπει να εκτελείται
από τον ιδιοκτήτη.

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

Σελίδα 13 από 15

ASA-063

Δήλωση ΕΚ
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σχέδιο καλωδίωσης
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