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Achtung ! Note! ATTENTION ! 
Vor Inbetriebnahme des Produktes 
muss die Betriebsanleitung gelesen 
und verstanden werden. 

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

www.bkvibro.com 

Before operating the product the 
manual must be read and 
understood. 

If necessary you may order the 
manual in the missing European 
Union language under the following 
address: 

www.bkvibro.com 

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

Si besoin, commander le manuel 
d'emploi dans la langue manquante 
à l'adresse suivante : 
 

www.bkvibro.com 

Nota importante! Nota! Atenção! 
Antes de utilizar este producto debe 
leer y comprender el manual. 

Si necesita el manual en otro idioma 
de la Unión Europea, puede pedirlo 
en la siguiente dirección: 
 
 

www.bkvibro.com 

Il manuale deve essere letto e 
compreso prima della messa in 
servizio del prodotto. 

Se necessario, il manuale mancante 
nella lingua Europea desiderata, è 
ordinabile al seguente indirizzo: 
 

www.bkvibro.com 

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 

Attentie! Henvisning! Observera! 
Voor ingebruikname van het 
produkt dient de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen te zijn. 

Bij behoefte aan een gebruiksaan-
wijzing in een ontbrekende EU-taal 
is deze op onderstaand adres aan te 
vragen: 

www.bkvibro.com 

Før produktets ibrugtagning skal 
brugsanvisningen læses og forstås! 

Brugsanvisningen kan bestilles på 
et EU-sprog ved henvendelse til: 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Före idrifttagning av produkten 
måste bruksanvisningen läsas och 
förstås. 

Om nödvändigt kan bruksan-
visningen beställas i det saknade 
EU-språket under följande adress: 
 

www.bkvibro.com 

Huomio! Προσοχή! Figyelem! 
Ennen käyttöönottoa tulee lukea ja 
ymmärtää käyttöohjeet. 

Kun tarvitset käyttöohjeita muilla 
EU-kielillä ota yhteys seuraavaan 
osoitteeseen: 
 

www.bkvibro.com 

Προτού λειτουργήσετε την συσκευή, 
πρέπει να διαβάσετε και να 
καταλάβετε το εγχειρίδιο. 

Εάν χρειάζεσθε εγχειρίδιο σε 
κάποια άλλη Ευρωπαική γλώσσα, 
αποτανθείται στην εξής διεύθυνση : 

www.bkvibro.com 

A termék üzembe helyezése előtt az 
üzemeltetési utasítást el kell 
olvasni, és meg kell érteni. 

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

www.bkvibro.com 

Uwaga! Pozor! Upozornenie! 
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 

Před uvedením výrobku do provozu 
je nutné přečíst si návod k provozu 
a porozumět mu. 

V případě potřeby si návod k 
provozu v chybějící řeči EU 
vyžádejte na následující adrese: 
 
 
 
 

www.bkvibro.com 

Pred uvedením zariadenia do 
prevádzky si treba dôkladne 
prečítať prevádzkový návod a treba 
jeho obsah správne pochopiť. 

V prípade potreby si prevádzkový 
návod vyžiadajte v príslušnom 
jazyku EÚ na nasledovnej adrese: 
 
 
 

www.bkvibro.com 
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Pozor! Uzmanību! Dėmesio! 
Pred zagonom proizvoda morate 
najprej prebrati in razumeti navodilo 
za uporabo. 

Po potrebi zahtevajte navodilo za 
uporabo v jeziku EU, ki vam manjka, 
na naslednjem naslovu: 

www.bkvibro.com 

Pirms produkta ekspluatācijas 
uzsākšanas, rūpīgi izlasiet 
lietošanas instrukciju. 

Vajadzības gadījumā pieprasiet 
lietošanas instrukciju izstūkstošajā 
ES valodā pa šādu adresi: 

www.bkvibro.com 

Prieš pradedant naudoti produktą, 
atidžiai perskaitykite instrukciją. 

Esant reikalui, reikalaukite 
instrukcijos trūkstama ES kalba 
tokiu adresu: 
 

www.bkvibro.com 

Tähelepanu! Внимание! ATENTIE! 
Enne toote kasutuselevõttu tuleb 
kasutusjuhend läbi lugeda ja sellest 
aru saada. 

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

www.bkvibro.com 

Преди въвеждане в 
експлоатация на продукта 
ръководството му трябва да 
бъде прочетено и разбрано. 

При нужда от ръководство на 
липсващ EU език, Вие можете да 
го поръчате на следния адрес:  

www.bkvibro.com 

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

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

www.bkvibro.com 
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Mekanik 

 
Bild 01: Mått 

Mått 
ca. 130 g (utan ledning) 

Kåpans material 
Rostfritt stål 1.4301 

Användning 
Sensorn ASA-063 används företrädesvis för att mäta vibrationer av roterande maskiner, t.ex. Turbiner, pumpar, 
kompressorer, etc. används i inomhus och utomhus. 
Om sensorn används på ett sätt som inte beskrivs i den här handboken kan leda till försämring av funktionen och 
skydd. 

Allmänt 
Accelerationssensorerna arbetar enligt den piezoelektriska kompressionsprincipen. Inne i sensorn bildar en piezo-
keramikskiva och en intern seismisk massa ett svängande fjäder-massa-dämpningssystem. Om svängningar leds  
in i detta system utövar massan en växlingskraft på keramikskivan. Till följd av piezo-effekten uppkommer elektriska 
laddningar, som är proportionella mot accelerationen. 

En integrerad förstärkare omvandlar laddningssignalen till en användbar spänningssignal. 

ASA-063 är ett exempel på serien ASA-06x. 

 
Bifogad säkerhetsinformation för installation, drifttagande och avfallshantering måste iakttas! 

Användningsområde 
Sensorerna i serien ASA-06x har ett godkännande för användning i “Explosionsarlig miljö” enligt direktivet ATEX. 

Här utvidgas användningen ända till användningen som kategori 1 eller 2 Hjälpmedel för gaser eller kategori 2 
Hjälpmedel stoft (ATEX). 

Användningen av sensorerna är endast tillåten inom ramen för de specifikationer, som anges i faktabladet och  
är begränsad till mätningen av mekaniska svängningar. 
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Leveransens omfattning 
Sensor ASA-063 
Gängstift M8 x 14 
Gängstift M8 x 1/4" 28 UNF 
Säkringsring 
Dokumentation 

Anslutning 
Stickanslutning (MIL C-5015) 
5/8“ – 24 UNEF 2A 

A = + (SIG/4mA)    B = - (0V / GND) 
 

 
Bild 02:  Stickanslutning ASA-063 

Konstant strömförsörjning IB 
4 mA   Min. 2 mA / Max. 10 mA), polningsäker till 

Försörjningsspänning UB 
+24 V  Min. +18 VDC/ Max. +30 VDC 

Tillförsel 
Givaren måste vara ansluten till en SELV försörjning med begränsad makt (max. Ström se egensäkra värden). 

 

Märkning 
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Anslutningsledning 
 
Anslutningskabeln måste ha en temperaturbeständighet status av åtminstone 130 °C. 

Kabel EL2075 –S-xxxx  till -40 °C (tillbehör) 

Kabel EL2157-S-xxxx  till -55 °C (tillbehör) 

 

Bild 03: Anslutningskabel 

Längd 
5 m, 10 m, 15 m, 20 m 

Uppbyggnad 
2 ledare tvinnade + avskärmning + armering 

Mantelisolering 
ETFE 

Färg 
Yttermantel blå 

Ytterdiameter 
4,5 mm (±0,3 mm) 

Antal ledare 
2 

Ledarnas diameter 
0,325 mm² (22AWG) 

Ledarisolering 
ETFE 

 

Längd max. 50m 

A = Vit  (+) 
 
B = Svart  (-) 
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Montage 
Tillkoppling 
Principiellt gäller: 
Accelerationssensorns massa skall vara en tiondedel eller mindre än den svängningsrelevanta massan hos det 
mätobjekt på vilket den är monterad.  

Accelerationssensorn är en tilläggsmassa, som belastar mätobjektet och som kan ändra dess svängningsbeteende. 

Sensorn kräver en kontaktresonansfri och stel friktionsinfästning i mätobjektet, framför allt för mätningar vid höga 
frekvenser. 

Förutsättningen för att anläggningen skall vara driftssäker är "rätt" installation. Den skall skydda sensorn 
mot: 

• Mekaniska skador (t.ex. på grund av att ledningen kläms) 

• Skador på ledningen på grund av vibrationer 

• Inverkan från omgivningen (t.ex. fukt). 
Utöver de allmänna installationsbestämmelserna för elektriska anläggningar skall vid upprättandet av elektriska 
anläggningar i explosionsfarliga miljöer IEC 60079-14 resp. de relevanta nationella föreskrifterna för upprättande  
av explosionsskyddade anläggningar följas. 

Sensorn får användas som hjälpmedel kategori 1 eller 2 i gasutsatta miljöer och som kategori 2 i stoftutsatta miljöer. 

När anslutningsledningen övergår från zon 0 och till zon 1 skall ett väggenomföringselement IP 67 (EN60529) sättas in. 

Om en stålskyddsslang används skall denna kopplas ihop på ett säkert sätt med den lokala potentialutjämningen 
(volymresistans ≤ 1 MΩ). 

90°

1
5

M8

1
2

5

ASA063_mon (070424)

> ø28

0,02
0,8

Beschleunigungs-Sensor
Acceleration sensor
Capteur d'accélération
Type AS/ASA-06x

Montagefläche
Mounting surface
Surface de montage

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

max. Einschraubtiefe
Max. thread reach
Profondeur de filetage max.

 
Bild 04:  Montage ASA - 063 
 

 
Accelerationssensor 
Typ AS/ASA-06x 

 

Max. inskruvningsdjup 

Säkra gängstift mot att lossa 

 
 

Montageyta 
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• Montageytan skall vara plan och bearbetad runt sensorn 

• Montageytan förses med gängat borrhål M8 resp. 1/4“, 15 mm djupt 

• Applicera ett tunt skikt silikonfett på montageytan för att reducera kontaktresonansen 

• Skruva in gängstiftet i montageytan enligt bild 4 och säkra med t.ex. LOCTITE 243 medelhållfast, LOCTITE 270    
 höghållfast 

• Skruva på sensorn på gängstiftet. Observera det maximala åtdragningsmomentet motsvarande för gängstiftet 

• Överskrid inte det maximala inskruvningsdjupet ≤ 5 mm för accelerationssensorn 

• Rekommenderat åtdragningsmoment för bifogat gängstift: 

M8-1/4"-28UNF : 3,5 Nm 
M8 x 14 : 6,5 Nm 

• Efter att anslutningskabeln fästs i sensorn skall den bifogade säkringsringen tryckas mellan huvmutter och  
 stickkontaktskapsling (Abb.03). 

Ledningar och skyddsslangar 
Sensorledning och eventuella förlängningsledningar skall skyddas elektriskt och mekaniskt.  
Se till att det finns en tillräcklig dragavlastning. 

I detta sammanhang skall förutsättningarna på ort och ställe beaktas. 
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Explosionsskydd 
EG:s typintyg 

PTB 07 ATEX 2008   
1. Appendix 

Skyddsklass enligt EN 60529 
IP 66/67 

Normreferens 
EN 60079-0  : 2012 + A11 
EN 60079-11  : 2012 

ATEX-Märkning  

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-Märkning (IECEx PTB 12.0033) 
Ex ia IIC T6 Ga  
Ex ia IIC T6 Gb 
Ex ia IIIC T145 °C Db 

  

Normreferens  
IEC 60079-0: 2011 + Cor. 2012 & 2013  
IEC 60079-11: 2012 + Cor. 2012 

 

EAC Ex  
I överensstämmelse med  
TR-TS 012/2011  
(TP-TS 012/2011) 
EAC Ex Certifikat:  
RU-C-DE.AA87.B.00334 

 

Temperaturklass Maximala Omgivningstemperaturer 

 Kategori 1G Kategori 2G Kategori 2D 

T6 
T5 
T4 

T3, T2, T1 

-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: Temperaturklasser 
 

Försörjningsströmkrets 

i tändskyddsklass egensäkerhet  
Ex ia IIC eller Ex iaD endast för anslutning till en intygad egensäker strömkrets 

Maximala värden: 

 Ui   =   28 V  Ci  = ASA-063 + EL2… (Se tabell 02) 

 Ii  =  95 mA  Li   = försumbart liten    

 Pi   =  665 mW 

Anmärkning 
Observera att den totala kapaciteten ökar när kabeln EL2… ansluts. Respektive värde framgår av följande tabell. 
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Tab. 02: Ctot Totala kapaciteter ASA-063 + EL2… 

ASA-063 Typ Längd [m] Cges [nF] (Sensor ASA-063 + EL2…) 

15nF 

EL2075-S-0050 

EL2157-S-0050 
5 17 

EL2075-S-0100 

EL2157-S-0100 
10 19 

EL2075-S-0150 

EL2157-S-0150 
15 21 

EL2075-S-0200 

EL2157-S-0200 
20 23 

EL2075-S-0250 

EL2157-S-0250 
25 25 

EL2075-S-0300 

EL2157-S-0300 
30 27 

EL2075-S-0350 

EL2157-S-0350 
35 29 

EL2075-S-0400 

EL2157-S-0400 
40 31 

EL2075-S-0450 

EL2157-S-0450 
45 33 

EL2075-S-0500 

EL2157-S-0500 
50 35 
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Tekniska data 
Elektrik 
Känslighet (80 Hz /23 ± 3 °C) 

100 mV/g ± 5 % 
10,2 mV/m/s2 ± 5 % 

ASA-063  100 mV/g   S/N 00002045
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Bild 05: Typisk frekvensgång för känsligheten 

Känslighetens exakthet 
4 Hz ... 10 kHz   : ±5 % 
1,5 Hz / 13 kHz   : ±3 dB 
- 50 °C ... +120 °C : ±5 % 
 
Temperatursvaret 
-50 °C ... +120 °C : ±5 % 

Riktningsfaktor (80 Hz) 
≤ 8 ... 10 % 

Resonansfrekvens 
35 kHz ± 3 kHz 

Mätintervall 
±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 Polaritet 
Vid den inritade rörelseriktningen på lagerskålen uppkommer en positiv signal. 

Utgångens dynamiska inre motstånd 

≤ 300 Ω Arbetsfrekvensintervall 

ca. 2 kΩ (Resonansfrekvens) (Modulering 1 Veff  IB = 4 mA) 

Vilopotential  
(- 50 °C ... + 125 °C) 

+ 12,5 V ± 1,5 V 

Uttänjningskänslighet 
< 0,002 g/ ( µm/m ) 

Magnetfältskänslighet 
< 80 Hz: 0,001 g/mT 
< 1 kHz: 0,014 g/mT 

Isoleringsmotstånd  
(Kapsling - stift A/B) 

≥ 20 MΩ 

Arbetstemperaturintervall 
-55 °C ... +125 °C 

Lagringstemperaturintervall 
-20 °C ... +70 °C (i originalförpackning) 

Skyddsklass EN 60529:2000 
IP 66/67 

Överbelastningstålighet 
permanent 500 g 
Chock 5000 g 
(alla riktningar) 

Maximal luftfuktighet 
99,99 % 

Föroreningsgrad 
3 

Maximal höjd 
2000 m 



ASA-063 

Sidan 14 av 17 ©Brüel & Kjær Vibro GmbH / ASA-063SE / V 07 / 22.12.2016 
 
 

 

 

 

EMV 
EN 61326 -1 
På grund av elektromagnetisk inträngningar kan mätvärdet påverkas. 
Vid störningsinverkningar av denna typ rekommenderas en jordad stålskyddsslang för sensorledningen. 

WEEE-reg.-nr. DE 69572330 
Produktkategori / användningsområde: 9 

 

Underhåll och reparation 
Sensorerna i serien ASA-06x är underhållsfria. 

Viktig reparationsanvisning: 
En defekt sensor får inte öppnas. Den skall bytas ut i sin helhet. 

Vid en defekt på anslutningskabeln skall sensorn bytas ut. 
 

Felbeskrivning Möjliga orsaker 
 

Kontroll 

Ingen mätsignal Sensor defekt Vilopotential ≠ 12,5 V ± 1,5 V 

Ingen mätsignal Kabel defekt Kontrollera kabelledarnas 
volymresistans   RAder = 0 Ohm 

Tab. 03: Feltabell  

Mätuppbyggnad 

0V

IB= 2 ... 10 mA

+ 18 V . . . + 30 V

A

B
ASA063-2 (070502)

Sensor
Capteur

Digitalmultimeter
Digital multimeter
Multimètre numèrique

 

 
Digitalmultimeter 

 
Sensor 
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Anvisningar: 
Mätningarna får bara utföras av auktoriserad fackpersonal utanför det explosionsskyddade området. 

Om sensorn används i explosionsfarlig miljö skall de normer och rättsliga föreskrifter, som gäller för 
tidpunkten för inspektionen beaktas. 

Den driftsansvarige för anläggningens ansvar 
Den driftsansvarige är ensam ansvarig för en korrekt utformning av den elektriska anläggningen under 
explosionsskyddade förutsättningar och för att idrifttagningen görs på ett korrekt sätt. De respektive gällande 
explosionsskyddsförordningarna och säkerhetsföreskrifterna skall följas och i förekommande fall kontrolleras  
av en sakkunnig. 

Om anläggningen upprättas av en underentreprenör på den driftsansvariges uppdrag får anläggningen tas i drift först 
efter att underentreprenören med ett installationsintyg bekräftat att installationen gjort på ett ändamålsenligt och korrekt 
sätt och i enlighet med de respektive gällande föreskrifterna. 

När explosionsskyddade anläggningar eller anläggningsdelar tas i drift för första gången och när de tas i drift efter  
mer omfattande ändringar eller underhållsarbeten skall den driftsansvarige rapportera detta till den ansvariga 
övervakningsmyndigheten. 

Ledningsmärkning 
Märkningen av ledningen från mätstället och till anslutningen till övervakningselektroniken tillkommer en betydelse, som 
inte får underskattas. Den är av avgörande betydelse för dokumentationen, idrifttagningen och serviceavdelningen och 
skall utföras av den driftsansvarige. 
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CE-förklaring  
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Kopplingsschemat 
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