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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 (0)6151 428-1400
Fax: +49 (0) 6151 428-1401
E-Mail:info@bkvibro.com

www.bkvibro.com
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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

Mecânica

Fig. 01: Dimensões
Peso
Aprox. 130 g (sem cabo)
Material da caixa
Aço fino 1.4301

Utilização
O ASA-063 é fundamentalmente usado em medições de vibrações, no interior e exterior, de máquinas rotativas, tais
como turbinas, bombas, compressores, etc.
Se o sensor fôr usado de um modo não previsto nas suas instruções, a função e protecção fornecidas pelo mesmo
poderão ser comprometidas.

Generalidades
Os acelerómetros trabalham segundo o princípio piezoeléctrico. No interior do sensor, um disco piezocerâmico e uma
massa sísmica formam um sistema de amortecimento mola-massa capaz de oscilar. Se esse sistema fôr submetido a
oscilações, a massa exerce uma força alternativa sobre o disco cerâmico. Como resultado do efeito piezoeléctrico, há
a geração de cargas eléctricas que são proporcionais à aceleração de excitação.
Um amplificador integrado transforma o sinal de carga num sinal de tensão utilizável.
O ASA-063 é um exemplo da série ASA-06x.
Devem ser observadas as indicações de segurança em anexo para a instalação, colocação em
funcionamento e eliminação!

Aplicações
Os sensores da série ASA-06x possuem autorização para serem utilizados em "ambientes com riscode explosão",
segundo a Directiva ATEX.
A possibilidade de aplicação estende-se até à utilização como categoria 1 ou 2 Meios de Produção para Gases, ou
como categoria 2 Meios de Produção Pó (ATEX).
A utilização dos sensores só é permitida no âmbito das especificações referidas na Ficha de Dados e serve
exclusivamente para medir vibrações mecânicas.

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063PT / V 07 / 21.12.2016
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Âmbito do fornecimento
Sensor ASA-063
Perno roscado M8 x 14
Perno roscado M8 x 1/4" 28 UNF
Aro de segurança
Documentação

Ligação
União de encaixe (MIL C-5015)
0.625-28 UNF 2A
A = + (SIG/4mA)
B = - (0V / GND)

Identificação

Fig. 02:

União de ficha ASA-063

Alimentação a corrente constante IB
4 mA

Mín. 2 mA / Máx. 10 mA), à prova de inversão de pólos até

Tensão de alimentação UB
+24 V

Min.+18 VCC/ Máx.+30 VCC

Alimentação
O sensor deverá ser ligado à SELV-supply com alimentação limitada (corrente máx. ver valores intrínsecos de
segurança).

Cabo deligação
O cabo de ligação deverá suportar, pelo menos, +130 °C.
Cabo EL2075-S-xxxx a -40 °C (acessório)
Cabo EL2175-S-xxxx a -40 °C (acessório)

A = Branco (+)
B = Preto (-)

Comprimento máx. 50m

Fig. 03: Cabo de ligação
Página 6 de 15
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Comprimento
5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Constituição
2 condutores torcidos + armação
Isolamento do revestimento
ETFE
Cor
Revestimento exterior azul
Diâmetro externo
4,5 mm (± 0,3 mm)
Número de condutores
2
Secção dos condutores
0,325 mm² (22AWG)
Isolamento dos condutores
ETFE

Montagem
Acoplamento
Recomendações básicas:
A massa do acelerómetro deve ser no mínimo dez vezes inferior à massa técnica vibrante relevante do objecto a medir
no qual se encontra instalado.
O acelerómetro é uma massa suplementar que sobrecarrega o objecto a medir e pode alterar o comportamento das
suas vibrações.
O sensor tem de estar montado no objecto a medir de forma mecânica, rígida e isenta de ressonâncias de contacto,
especialmente no caso de medições de altas frequências.
Para funcionar com segurança, o sistema tem de ser instalado "correctamente". Deverá proteger o sensor
contra:

• Danos mecânicos (p.e. por esmagamento do condutor)
• Danificação do condutor devido a vibração
• Influências do meio ambiente (p.e. humidade).
Além das recomendações gerais para a instalação de sistemas eléctricos, a instalação de sistemas eléctricos em
áreas com risco de explosão tem de ser feita de acordo com a IEC 60079-14 ou com as directivas nacionais para a
montagem de sistemas protegidos contra explosão.
O sensor pode ser utilizado como meio de produção da categoria 1 ou 2 em zonas de gás e como meio de produção
da categoria 2 em zonas de pó.
Na passagem do cabo de ligação da zona 0 para a zona 1, é necessário utilizar uma conduta IP 67 de acordo com a
EN 60529.
Sendo utilizada uma manga de protecção de aço, esta tem de ser ligada à compensação local de potencial
(resistência de passagem ≤ 1 MΩ).

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063PT / V 07 / 21.12.2016
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Beschleunigungs-Sensor

Acceleration sensor
Acelerómetro
Capteur d'accélération
Tipo
TypeAS/ASA-06x
AS/ASA-06x
90°

0,02

max. Einschraubtiefe
Profundidade
máx. de
Max. thread reach
Profondeur de filetage max.
aparafusamento
5

12

Surface de montage
15

0,8

Montagefläche
Superfície
de
Mounting surface
montagem

Gewindestift
gegen para
Fixar
o perno roscado
Lösen
sichern
não
se soltar

M8

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

> ø28

ASA063_mon (070424)

Fig. 04:

Montagem ASA - 063

• Na região do sensor, a superfície de montagem tem de ser plana e acabada
• A superfície de montagem deve ter um furo roscado M8 com 1/4“, 15 mm de profundidade
• Aplicar uma fina camada de massa de silicone na superfície de montagem, de modo a reduzir ressonâncias
de contacto

• Aparafusar o perno roscado na superfície de montagem como se vê na Fig. 4 e fixar p.e. com LOCTITE 243
de consistência média, LOCTITE 270 de alta consistência

• Aparafusar o sensor no perno roscado. Binário máx. de aperto correspondente ao perno
• Não ultrapassar a profundidade máx. de aparafusamento de ≤ 5 mm para acelerómetros
• Binário de aperto recomendado para o perno roscado fornecido:
M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm
M8 x 14
: 6,5 Nm

• Após a fixação do cabo de ligação no sensor, é preciso comprimir o aro de segurança (fornecido juntamente)
entre a porca de capa e a caixa da ficha do cabo (Fig. 03).
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Condutores e mangas de protecção
Tanto o condutor do sensor como eventuais extensões têm de ter protecção eléctrica e mecânica.
É preciso haver um dispositivo adequado para eliminar a tracção!
Têm de ser observadas as condições locais.

Protecção contra explosão
Certificado de ensaio de tipo de construção da CE
PTB 07 ATEX 2008
Edição 1
Tipo de protecção segundo a EN 60529
IP 66/67
Normas
EN 60079-0 : 2012 + A11
EN 60079-11 : 2012
ATEX-Identificação
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T145 °C Db
IECEx-Identificação (IECEx PTB 12.0033)
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T145 °C Db
Normas
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012
EAC Ex
Em conformidade com
TR-TS 012/2011
(TP-TS 012/2011)
EAC Ex Certificado:
RU-C-DE.AA87.B.00334
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Clase de temperatura
T6
T5
T4
T3, T2, T1

Máximo Temperatura ambiente
Categoría 1G

Categoría 2G

Categoría 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

Tab.01: Classes de temperatura
Circuito de alimentação
no tipo de protecção contra ignição de segurança própria
Ex ia IIC ou Ex iaD, só para ligação a um circuito com segança própria certificada
Valores máximos:
Ui

=

28 V

Ci

=

ASA-063 + EL2…

Ii

=

90 mA

Li

=

desprezável

Pi

= 630 mW

(Ver a Tabela 02)

Nota
É de notar que a capacidade total aumenta com a ligação do cabo EL2... Ver o valor correspondente na Tabela
seguinte
ASA-063

Tipo

Comprimento [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

Cges [nF] (Sensor ASA-063 + EL2…)

5

17

10

19

15

21

20

23

25

25

30

27

35

29

40

31

45

33

50

35

Tab. 02: Cges Capacidades totais ASA-063 + EL2…
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Dados técnicos
Instalação eléctrica
Sensibilidade (80 Hz /23±3 °C)
100 mV/g

±5 %

10,2 mV/m/s

2

±5 %

ASA-063 100 mV/g S/N 00002045

Características
da frequência
/ dB
Frequenzgang
/ dB

30
20
10
0
-10
-20
-30
10

1

100

1000

10000

100000

Frequenz / /Hz
Frequência
Hz

Abb. 05:

Características típicas da frequência da sensibilidade

Grau de precisão da sensibilidade
4 Hz ... 10 kHz

:±5%

1,5 Hz / 13 kHz
: ± 3 dB
Comportamento temperatura
-50 °C ... +120 °C

:±5%

Factor de sentido (80 Hz)
≤ 8 ... 10 %
Frequência de ressonância
35 kHz ± 3 kHz

Gama de medição
±80 g (Umax = +24 V...+30 V)

: ±7 %

±40 g (Umax = +20 V)

: ±7 %

±20 g (Umax = +18 V)

: ±7 %

©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063PT / V 07 / 21.12.2016
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POL_ASA063

Polaridade

Para o sentido de deslocação marcado nos casquilhos do mancal, é gerado um sinal positivo.
Resistência interna dinâmica da saída
≤ 300 Ω (Gama de frequência)
Aprox. 2 kΩ (Frequência da ressonância) (Regulação 1 Veff IB = 4 mA)
Potencial de repouso
(-50 °C ... +125 °C)
+12,5 V

±1,5 V

Sensibilidade à dilatação
< 0,002 g/ ( µm/m )
Resistência de isolamento
(caixa - Pino A/B)

≥ 20 MΩ
Gama de temperaturas de serviço
- 55 °C ... + 125 °C
Gama de temperaturas para armazenamento (na embalagem original)
- 20 °C ... + 125 °C
Capacidade de carga
permanente 500 g
choque 5000 g
(todos os sentidos)
Humidade
99,9 %
Grau de poluição
3
Altitude máxima
2000 m

EMV
EN 61326-1
O valor da medição pode ser influenciado por dispersão electromagnética .
No caso de perturbações deste tipo, para o cabo do sensor recomenda-se uma manga de protecção
em aço ligada à terra.

N.º de registo de WEEE: DE 69572330
Categoria do produto / Âmbito de utilização: 9
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Manutenção e reparações
Os sensores da série ASA-06x são isentos de manutenção.

Nota importante para a reparação:
Um sensor avariado não deve ser aberto e em caso de avaria ou dano tem de ser substituído por completo.
Havendo avaria ou danos no cabo de ligação, é preciso substituir o sensor.
Descrição de avarias

Causa possível

Verificação

Não há sinal de medição

Sensor avariado

Potencial de repouso ≠ 12,5 V ± 1,5 V

Não há sinal de medição

Cabo danificado

Verificar a resistência de passagem dos
fios do cabo RFio = 0 Ohm

Tab. 03: Tabela de defeitos

Montagem para a medição

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

Sensor
Sensor

A

Capteur
B

Digitalmultimeter

Multímetro
digital
Digital multimeter

Multimètre numèrique
0V

ASA063-2 (070502)

Nota:
Fora da zona protegida contra explosões, as medições só podem ser feitas por pessoal especializado
autorizado.
Se o sensor for utilizado em ambientes com risco de explosão, é preciso respeitar as normas e as prescrições
legais em vigor no momento da inspecção.

Responsabilidade do utilizador do sistema
Pela correcção da instalação eléctrica em condições com risco de explosão e pela correcta entrada em funcionamento,
é único responsável o utilizador do sistema. É preciso respeitar as prescrições sobre protecção contra explosão e as
normas de segurança em vigor. Se necessário, haverá a sua verificação por um perito.
Se o sistema for montado por subcontratação a pedido do utilizador, o sistema só poderá entrar em funcionamento
depois do subcontratado ter confirmado, por meio de um certificado de instalação, a correcta instalação em relação às
prescrições válidas aplicáveis.
A primeira entrada em funcionamento de sistemas ou partes de sistemas com protecção contra explosão, assim como
a nova entrada em funcionamento após grandes modificações ou trabalhos de manutenção têm de ser comunicadas
pelo utilizador às autoridades fiscalizadoras competentes.

Identificação dos condutores
A identificação do condutor desde o local da medição até à sua ligação ao equipamento electrónico de controlo tem
uma importância que não é de desprezar. É indispensável para a documentação, para a entrada em funcionamento
e para o departamento de assistência e tem de ser feita pelo utilizador.
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Declaração da CE
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Diagrama de fiação
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