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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
d'emploi dans la langue manquante
manual in the missing European
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

Tel. : +49 6151 428 1400
Fax : +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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Mechanikai vonatkozások

01-es ábra: Méretek
Tömeg
kb. 130 g (vezeték nélkül)
Ház anyaga
Rozsdamentes acél 1.4301

Alkalmazás
Az ASA-062 érzékelőt főleg beltéri és kültéri forgógépek rezgésmérésére alkalmazzák, mint például turbinák,
szivattyúk, kompresszorok.
Amennyiben a szenzort nem a leírt utasítás szerint alkalmazzák, a szenzor működése és az általa nyújtott védelem
nem lesz megfelelő.

Általános tudnivalók
A gyorsulás szenzorok piezoelektromos kompressziós elven működnek. A szenzorban egy piezoelektromos kristály
és egy belső szeizmikus tömeg lengésképes rugó - tömeg - csillapító rendszert képez. Amennyiben ebbe a rendszerbe
rezgés továbbítódik, akkor a tömeg a kristályra váltakozó erőt gyakorol. A fellépő piezoelektromos hatás folytán ennek
következtében elektromos töltések keletkeznek, melyek a gyorsulással arányos mértékűek.
A töltésjelet egy beépített erősítő hasznos feszültségjellé alakítja át.
Az ASA-063, mint az ASA-06x szerkezeti kivitelre vonatkozó példa.
A telepítésre, üzembe helyezésre és ártalmatlanításra vonatkozó mellékelt biztonsági felhívásokat
kötelező betartani!

Alkalmazási terület
Az ASA-06x sorozatú szenzorok a ATEX irányelv szerinti „Potenciálisan robbanásveszélyes környezet”-ben végzett
felhasználásra szóló engedéllyel rendelkeznek.
Az alkalmazás itt egészen az 1-es ill. 2-es kategória szerinti gázokra, vagy a 2-es kategória szerinti porokra vonatkozó
üzemeszközökig (ATEX) is kiterjed.
A szenzorok alkalmazása csak az adatlapon feltűntetett specifikáció szerint megengedett, és kizárólag mechanikus
rezgések mérésére szolgál.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063HU / V 07 / 20.12.2016
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A készülékkel szállított tételek
ASA-063 típusú szenzor
M8 x 14-es menetes csap
M8 x 1/4" 28 UNF menetes csap
Biztosítógyűrű
Dokumentáció

Csatlakozás
(MIL C-5015)
0.625-28 UNF 2A típusú dugaszoló aljzatos csatlakoztatás
A = + (SIG/4mA)
B = - (0V / GND)

Azonosító jel

02-es ábra:

ASA-063 dugós csatlakoztatás

IB konstans áramellátás
4 mA

Min. 2 mA / Max. 10 mA, polaritás-stabil

UB tápfeszültség
+ 24 V

értékig Min. + 18 VDC/ Max. + 30 VDC

Tápellátás:
a szenzort kettős szigetelésű kisfeszültségű tápellátásról (SELV) kell üzemeltetni, amely korlátozott energiakibocsájtással rendelkezik. ( a maximális megengedett áram értéke a gyújtószikramentes biztonsági értékeknél
található )

Csatlakoztató vezeték
A csatlakozó kábel legalább 130 C-ig hőálló legyen
EL2075-S-xxxx kábel le -40 °C (tartozék)
EL2175-S-xxxx kábel le -55 °C (tartozék)

A = Fehér (+)
B = Fekete (-)

Hossz max. 50m

03-as ábra: Csatlakoztató kábel
Oldal 6 / 16
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Hossz
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Szerkezeti felépítés
2 eresen sodort + árnyékolás + páncélzat
Köpenyszigetelés
ETFE
Szín
Külső köpeny: kék
Külső átmérő
4,5 mm (±0,3 mm)
Erek száma
2
Vezető keresztmetszet
0,325 mm² (22AWG)
Érszigetelés
ETFE

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063HU / V 07 / 20.12.2016
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Szerelés
Csatlakoztatás
Alapvetően a következők érvényesek:
A gyorsulásérzékelő tömege lehetőleg legyen legalább tízszer kisebb, mint annak a mért tárgynak/objektumnak
a rezgéstani szempontból lényeges tömege, amelyre felszereltük.
A gyorsulásérzékelő tulajdonképpen egy járulékos tömeg, mely a mért objektumot terheli és annak rezgési
tulajdonságait módosítja.
A gyorsulásérzékelőhöz a mért objektumon erőzáró, érintkezéses rezonanciamentes és merev rögzítést kell kialakítani,
főként nagyfrekvenciás mérések esetén.
Az üzembiztos berendezés alapfeltétele a helyes installáció, melynek a szenzort a következőktől kell védenie:

• Mechanikus sérülések (pl. a vezeték zúzódása)
• A vezeték vibráció következtében bekövetkező sérülése
• Környezeti behatások (pl. nedvesség)
Az elektromos berendezések kiegészítő installációs rendelkezéseire nézve az elektromos berendezések
robbanásveszélyes tartományban történő telepítésekor a IEC 60079-14, ill. a robbanásvédett berendezések
telepítésére vonatkozó legfontosabb helyi hatósági előírásokat kell szem előtt tartani.
A szenzor 1-es vagy 2-es, azaz gáz-tartományban használatos üzemeszközként és 2-es, azaz portartományban
használatos üzemeszközként alkalmazható.
A csatlakoztató vezeték 0 zónából 1-es robbanásvédelmi zónába történő átmenetekor IP 67-es, EN 60529 szerinti fali
átvezető elemet kell alkalmazni.
Amennyiben rozsdamentes acél védőcsövet alkalmazunk, úgy azt a helyi földelési ponttal biztonságos módon kell
összekapcsolni (átmeneti ellenállás ≤ 1 MΩ).
Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteur d'accélération
Gyorsulás-szenzor
Type AS/ASA-06x
AS/ASA-06x
típus
90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Maximális
becsavarási
mélység
Max. thread
reach
Profondeur de filetage max.
5

12

15

0,8

Montagefläche
Mounting surface
Szerelési
felület
Surface de
montage

M8
> ø28

Gewindestift
gegen
Rögzítsük
a menetes
Lösen meglazulás
sichern
csapot
ellen

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

04-es ábra:
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• A szerelési felületnek a szenzor tartományában síknak és lemunkáltnak kell lennie.
• A szerelőfelületet M8-as vagy ¼”-os, 15 mm mély menetes furattal kell ellátni.
• A szerelőfelületre a kontaktrezonancia csökkentése érdekében hordjunk fel vékony rétegben szilikon-zsírt.
• A menetes csapot csavarjuk be a szerelési felületbe és biztosítsuk a 4. ábra szerint, pl. középszilárdságú
LOCTITE 243 ill. nagy-szilárdságú LOCTITE 270 segítségével.

• Csavarjuk fel a szenzort a menetes csapra. Ügyeljünk a menetes csapnak megfelelő meghúzási nyomaték
alkalmazására.

• A gyorsulásérzékelő szenzorra vonatkozó ≤ 5 mm-es maximális becsavarási mélységet minden esetben be kell
tartani.

• A mellékelt menetes csapra ajánlott meghúzási nyomaték:
M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm
M8 x 14
: 6,5 Nm

• Miután a csatlakoztató kábelt a szenzoron rögzítettük, nyomjuk a mellékelt biztosító gyűrűt a hollandi anya
és a kábel dugaszoló háza közé (3-as ábra).

Vezetékek és védőcsövek
A szenzor vezetékét és esetleges hosszabbító vezetékeit elektromosan és mechanikusan egyaránt védeni kell.
Gondoskodni kell a megfelelő húzó feszültségmentességről!
Ehhez a helyi adottságokat kell figyelembe venni.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063HU / V 07 / 20.12.2016
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Robbanásvédelem
EG - Típusvizsgálati tanúsítvány
PTB 07 ATEX 2008
1. szám
Védelem típusa EN 60529 szerint
IP 66/67
Szabványi vonatkozás
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
ATEX-jelölése
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-jelölése (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6…T1 Ga
Ex ia IIC T6…T1 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Szabványi vonatkozás
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
EAC Ex
Betartásával
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC ex tanúsítvány:
RU-C-DE.AA87.B.00334
Hőmérsékletosztály
T6
T5
T4
T3, T2, T1

Maximális Környezeti hőmérsékletek
1G-es kategória

2G-es kategória

2D-es kategória

-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

01-es táblázat: Hőmérsékletosztályok

Tápfeszültségi áramkör
A védelem típusának megfelelően a saját
Ex ia IIC vagy Ex iaD minősítés csak tanúsított, gyújtószikra- mentes áramkörre történő bekötés esetén érvényes.
Maximális értékek:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

Li

=

95 mA

Li

=

elhanyagolhatóan kicsi

Pi

=

665 mW

(lásd 02-es táblázat)

Tudnivaló:
Ügyelni kell arra, hogy a teljes kapacitás az EL2…-ös kábel csatlakoztatásával megnő. A megfelelő érték a következő
táblázatban található.
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ASA-063

Típus
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

Cösszes [nF] (ASA-063-as szenzor + EL2…)

Hossz [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

5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

02-es táblázat: Cösszes teljes kapacitás ASA-063 + EL2…

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063HU / V 07 / 20.12.2016
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Műszaki adatok
Elektromos jellemzők
Érzékenység (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

Frekvenciafolyam
dB
Frequenzgang / /dB

20
10
0
-10
-20
-30
1

10

100

1000

10000

100000

Frequenz / /Hz
Frekvencia
Hz

5. ábra:

Az érzékenység tipikus frekvenciagörbéje

Pontosság és érzékenység
4 Hz ... 10 kHz : ± 5 %
1,5 Hz / 13 kHz: ± 3 dB
Hőmérséklet válasz
- 50 °C ... + 120 °C: ± 5 %
Iránytényező (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %
Rezonanciafrekvencia
35 kHz ± 3 kHz

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

: ±7%

±20 g (Umax = +18 V)

: ±7%
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POL_ASA063

Polaritás

A csapágypersely berajzolt mozgásiránya esetén pozitív jel keletkezik.
A kimenet dinamikus belső ellenállása
≤ 300 Ω (Üzemi frekvenciatartomány)
kb. 2 kΩ (rezonanciafrekvencia)

(kivezérlés 1 Veff IB = 4 mA)

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

±1,5 V

Nyúlásérzékenység
< 0,002 g/ ( µm/m )
Szigetelési ellenállás
(ház – Pin A/B)

≥ 20 MΩ
Üzemi hőmérséklettartomány
-55 °C ... +125 °C
Tárolási hőmérséklettartomány (eredeti csomagolásban)
-20 °C ... +125 °C
Túlterhelhetőség:
tartósan 500 g
hirtelen, „sokkszerűen” 5000 g
(minden irányban)
Relatív páratartalom:
99,99 %
Szennyezettségi fokozat
3
Maximális üzemeltetési magasság
2000 m

EMV
EN 61326 -1
Az elektromágneses besugárzások a mért értékeket befolyásolhatják.
Az ilyen fajta zavarbehatások esetén a szenzorvezetékhez földelt acél védőcső alkalmazása ajánlott.

WEEE - Reg. - sz. DE 69572330
Termékkategória / Felhasználási terület: 9

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063HU / V 07 / 20.12.2016
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Karbantartás és javítás
Az ASA-06x szerkezeti kivitelű sorozatba tartozó szenzorok külön karbantartást nem igényelnek.

Fontos javítási tudnivaló:
A sérült szenzort felnyitni nem szabad, sérülés esetén azt kompletten cserélni kell.
A csatlakoztató kábel meghibásodása esetén a szenzort cserélni kell.
Hiba okok leírása

Lehetséges okok

Ellenőrzés

Nincs mérőjel

Szenzor meghibásodott

Nyugalmi potenciál ≠
12,5 V
± 1,5 V

Nincs mérőjel

A kábel meghibásodott

Ellenőrizzük a kábelerek átmeneti
ellenállását Rér = 0 Ohm

03-as táblázat Hibatáblázat

A mérés szerkezeti kivitele

+ 18 V . . . + 30 V
IB = 2 ... 10 mA

Sensor
Szenzor
Capteur

A
B

Digitalmultimeter

Digitális
multiméter
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Tudnivaló:
A robbanásvédett területeken kívül végzett méréseket csak képzett és jogosultsággal rendelkező
szakszemélyzet végezheti el.
Amennyiben a szenzort robbanásveszélyes tartományban alkalmazzuk, abban az esetben a felügyeleti
ellenőrzés időpontjában érvényben lévő szabványokat és jogi előírásokat kell figyelembe venni.

A berendezés üzemeltetőjének felelőssége
Az elektromos berendezés robbanásveszélyes feltételek közötti helyes telepítéséért, valamint a korrekt üzembe
helyezésért kizárólag a berendezés üzemeltetője felelős. A mindenkori érvényben lévő robbanásvédelmi rendeleteket
és biztonsági előírásokat feltétlenül be kell tartani, és ha szükséges, szakértővel is meg kell vizsgáltatni.
Amennyiben a berendezést az üzemeltető megbízásából alvállalkozó telepíti, akkor a berendezés csak azt követően
helyezhető üzembe, miután az alvállalkozó a helyes és szakszerű telepítést a mindenkor érvényben lévő előírásoknak
megfelelő installációs tanúsítvánnyal igazolta.
A robbanásvédett berendezések vagy berendezés-alkatrészek első ízben történő üzembe helyezését, valamint a
nagyobb módosítások utáni vagy karbantartási munkálatokat követő újra beüzemelést üzemeltető köteles a mindenkori
illetékes felügyeleti hatóságnak lejelenteni.

Vezetékek jelölése
A mérőhelytől az ellenőrző elektronika csatlakoztatásához vezető vezeték jelölését nem szabad alárendelt
jelentőségűnek ítélni. Ez a jelölés a dokumentációhoz, üzembe helyezéshez és a szervizrészlegek számára
elengedhetetlen és az üzembentartónak kötelessége megfelelően kivitelezni.
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