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Achtung ! Note! A en on! 

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 opera ng 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
 

 

 

 
 

www.bkvibro.com

 

Nota importante! Nota! Atenção! 

Antes de u lizar 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 le o e 
compreso prima della messa 
in servizio del prodo o. 
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 

A en e! Henvisning! Observera ! 

Voor ingebruikname van het 
produkt dient de gebruiksaan-
wijzing gelezen en begrepen te 
zijn. 
 
Bij behoe e 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 
bes lles på et EU-sprog ved 
henvendelse l: 
 

www.bkvibro.com

 

Före idri tagning 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!  ! Figyelem! 

Ennen käy ööno oa tulee 
lukea ja ymmärtää 
käy öohjeet. 
 
Kun tarvitset käy öohjeita 
muilla EU-kielillä ota yhteys 
seuraavaan osoi eeseen: 
 

www.bkvibro.com

 

   
,   

    
 . 

 
    

   
,   

  : 
 
www.bkvibro.com 

A termék üzembe helyezése el  
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

 

de en fr

es it pt

nl da sv

fi el hu

de l'appareil, il convient 

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



Uwaga! Pozor! Upozornenie ! 

Przed rozpocz ciem u ytkowania 
urz dzenia uprzejmie prosimy o 
uwa ne zapoznanie si  z 
instrukcj  obs ugi. 
 
Instrukcje obs ugi dla naszych 
urz dze  dost pne s  we 
wszystkich o cjalnych j zykach 
Unii Europejskiej. Brakuj ce 
egzemplarze mo na zamawia  
pod wskazanym poni ej adresem: 
 

www.bkvibro.com 

P ed uvedením výrobku do 
provozu je nutné p e íst si 
návod k provozu a porozum t 
mu. 
 
V p ípad  pot eby si návod k 
provozu v chyb jící e i EU 
vy ádejte na následující 
adrese: 
 

www.bkvibro.com

 

Pred uvedením zariadenia do 
prevádzky si treba dôkladne 
pre íta  prevádzkový návod 
a treba jeho obsah správne 
pochopi . 
 
V prípade potreby si 
prevádzkový návod vy iadajte 
v príslušnom jazyku EÚ na 
nasledovnej adrese: 
 

www.bkvibro.com
 

Pozor! Uzman bu! D sio! 

Pred zagonom proizvoda morate 
najprej prebra  in razume  
navodilo za uporabo. 
Po potrebi zahtevajte navodilo za 
uporabo v jeziku EU, ki vam 
manjka, na naslednjem naslovu: 

www.bkvibro.com
 

Pirms produkta ekspluat cijas 
uzs kšanas, r i izlasiet 
lietošanas instrukciju. 
Vajadz bas gad u  pieprasiet 
lietošanas instrukciju 
izst kstošaj  ES valod  pa š du 
adresi: 

www.bkvibro.com 

Prieš pradedant naudo  
produkt , a d iai perskaitykite 
instrukcij . 
Esant reikalui, reikalaukite 
instrukcijos tr kstama ES kalba 
tokiu adresu: 
 

www.bkvibro.com 

Tähelepanu! ! Aten ie! 

Enne toote kasutuselevõ u tuleb 
kasutusjuhend läbi lugeda ja 
sellest aru saada. 
 
Kui vajate kasutusjuhendit mõnes 
muus EL keeles, küsige seda 
järgmiselt aadressilt: 
 

www.bkvibro.com

 

   
   

    
   . 

 
     

 EU ,   
     

:  
 
www.bkvibro.com 

Inainte de u lizarea produsului 
trebuie sa ci i si sa in elege i 
prezentul manual de operare. 
 
La nevoie pute i comanda 
manualul de operare intr-una 
din limbile recunoscute o cial in 
U.E. la urmatoarea adresa: 
 

www.bkvibro.com
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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Zastosowanie się do treści poniższej dokumentacji technicznej jest podstawowym warunkiem 
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności wyni-
kającej z obrażeń ciała osób, za szkody rzeczowe i majątkowe, wynikające z niezastosowania 
się do treści instrukcji. W takim przypadku producent nie ponosi także odpowiedzialności związa-
nej z wadami produktu. 

1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Czujnik przemieszczenia służy wyłącznie do pomiaru odległości geometrycznej

oraz drgań i jest przeznaczony do kontroli szczeliny łożysk tocznych oraz wałów stosowanych 
wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Zastosowanie łańcucha pomiarowego możliwe jest na 
zewnątrz lub wewnątrz budynków pod warunkiem zastosowania odpowiedniej obudowy oscyla-
tora.

Zastosowanie czujnika w sposób inny niż opisany w instrukcji

może prowadzić do usterek w działaniu oraz do zagrożenia.

1.3 Ograniczenia

Czujnik przemieszczenia może być eksploatowany wyłącznie z uwzględnieniem zamieszczo-
nych danych technicznych.  

Ograniczenia instrukcji obsługi
Instrukcja ta nie zawiera opisu wszystkich możliwości montażu i przyłączenia.

1.4 Wskazówki ogólne

W żadnym przypadku nie uruchamiaj uszkodzonych produktów. Uszkodzenia reklamuj natych-
miast.

1.5 Wymagania dotyczące personelu

Transport, magazynowanie, ustawianie, montaż, przyłączanie, uruchamianie, konserwacja oraz 
utrzymanie sprawności technicznej może być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany per-
sonel. Uwzględnij następujące elementy:

i
WSKAZÓWKA!

Poniższa instrukcja obsługi jest częścią produktu. Przed rozpoczęciem 
eksploatacji urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w 
miejscu umożliwiającym jej wykorzystanie w przyszłości.
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• Treść poniższej instrukcji obsługi
• Wskazówki ostrzegawcze i symbole bezpieczeństwa oraz piktogramy zamieszczone na pro-

dukcie.
• Zasady i wymagania specyficzne dla produktu
• Wszystkie lokalne i krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

1.6 Wskazówki dotyczące dostawy i transportu

1.7 Wskazówki do tyczące montażu i demontażu

!
OSTRZE ENIE!

Nieprawidłowe otwarcie produktu lub demontaż jego elementów, nieprawidłowe 
zastosowanie, instalacja lub obsługa oznacza zagrożenie dla zdrowia i życia osób 
oraz zagrożenie wystąpienia szkód rzeczowych.

OSTRO NIE!

W trakcie magazynowania oraz w trakcie transportu chroń system czujnika 
przemieszczenia przed uderzeniami, kurzem i brudem. Końcówkę czujnika 
zabezpiecz należącą do zestawu osłoną gumową. 

i
WSKAZÓWKA!

Prawidłowe działanie systemu czujnika przemieszczenia oznacza zakaz 
modyfikacji długości przewodu systemu. 
Dodatkowo sprawdź, czy zastosowany czujnik przemieszczenia oraz przewód 
charakteryzują się nominalną długością wynoszącą 5 m lub 10 m.

!
OSTRO NIE!

Zagrożenie odniesienia obrażeń ciała w wyniku uderzenia przez ruchome 
elementy maszyn. Wyłącz urządzenie przed zainstalowaniem czujnika 
przemieszczenia.

!
OSTRO NIE!

Elementy przewodzące prąd mogą spowodować uszkodzenie sterownika. 
Wykonanie połączenia elektrycznego oraz zasilania może nastąpić dopiero po 
prawidłowym połączeniu ze sobą wszystkich komponentów systemu czujnika 
przemieszczenia. 

i
WSKAZÓWKA!

Obudowa sterownika nie może stykać się z inną obudową ani z innymi 
komponentami znajdującymi się w pobliżu.  
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Montaż czujnika:

Montaż, demontaż lub wymiana komponentów: 

Łańcuch pomiarowy jest przystosowany do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem 
zgodnie z normą 94/9/UE. Szczegóły zamieszczono w rozdziale 6.

!
OSTRO NIE!

Ceramiczna końcówka czujnika jest elementem niezwykle wrażliwym. Transport i 
magazynowanie czujnika przemieszczenia dopuszczalne jest tylko po 
zastosowaniu należącej do zestawu osłony gumowej. Przechowuj tę osłonę w 
celu umożliwienia jej zastosowania w przyszłości.

W celu uniknięcia uszkodzeń zachowaj ostrożność szczególnie w trakcie 
montażu sterownika i w trakcie maszyny. Nie dopuść do zetknięcia się końcówki 
czujnika
z innymi obiektami.

Cząstki materiału ceramicznego mogą spowodować uszkodzenie wnętrza 
maszyny.
Każdorazowo przed montażem końcówki czujnika sprawdź, czy nie jest ona 
uszkodzona. Uszkodzony czujnik nie może zostać zamontowany.

!
OSTRO NIE!

Wszystkie przewody łączące mogą być odłączane lub podłączane pod warunkiem 
przerwania zasilania.
W obudowie wtyczek znajduje się także zacisk potencjału odniesienia (COM) 
obwodu prądu pomiarowego. Przed uruchomieniem urządzenia konieczne jest 
odpowiednie odizolowanie wtyczki przewodu. W przypadku prowadzenia 
przewodów w wąskich kanałach rurowych, możliwe jest odizolowanie wtyczki za 
pomocą odpowiedniego zestawu do izolacji AC-108. 

i
WSKAZÓWKA!

W żadnym przypadku nie ciągnij za przewód w celu przerwania połączenia. Może 
to doprowadzić do uszkodzenia przewodu tuż przy jego końcu.
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2 Opis produktu

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

2.1 Opis funkcji

Systemy pomiaru przemieszczenia serii ds820 bazują na bezprzewodowej metodzie pomiarowej 
wykorzystującej prądy wirowe. Odległość pomiędzy końcówką pomiarową a przewodzącą prąd 
elektryczny powierzchnią pomiarową jest ustalana na podstawie pomiaru proporcjonalnego 
sygnału napięciowego, przekazywanego do elektronicznego systemu nadzoru. W przypadku 
zastosowania do nadzoru eksploatacji maszyn, umożliwia to ustalenie stanu obracających się 
wałów.

2.2 Komponenty systemu pomiaru przemieszczenia

System pomiaru przemieszczenia z wykorzystaniem prądów wirowych składa się z następują-
cych komponentów: czujnik przemieszczenia (ze zintegrowanym przewodem), opcjonalny prze-
wód oraz sterownik (oscylator / demodulator). 

Nazwa komponentu składa się z nazwy seryjnej ds821 oraz oznaczenia komponentu (mc = 
kompletny system, ds = czujnik przemieszczenia, ec = przewód przyłączeniowy lub od = sterow-
nik). W wersji seryjnej dostępne są przewody o długościach 5 m oraz 10 m. 

IIustracja1 Przykład bezdotykowego czujnika przemieszczenia serii ds821 

1. Sterownik ds821.od130 

2. Przewód ds821.ec300

3. Oznaczenie kolorów: rot oznacza zakres pomiarowy 4 mm

4. Adapter montażowy Czujnik przemieszczenia ds821.ds300x

1

2

3

4

5
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2.3  Nominalna długość całkowita systemu pomiaru przemieszczenia

Nominalna długość systemu (N) to długość czujnika przemieszczenia (P) oraz przewodu (L). 
Opcjonalny przewód musi zostać zastosowany, gdy długość czujnika przemieszczenia wynosi 
0,5 m lub 1,0 m i konieczne jest uzyskanie nominalnej długości systemowej wynoszącej 5 m lub 
10 m.

Jeżeli system pomiaru przemieszczenia posiada już długość nominalną, zastosowanie dodatko-
wego przewodu nie jest konieczne. W takim przypadku, system pomiaru przemieszczenia składa 
się tylko z czujnika przemieszczenia oraz sterownika. 

Przykład prawidłowej instalacji przy długości nominalnej N wynoszącej 5m:
P = 0,5 m L = 4,5 m 

P+L =  5,0 m  = N  

Przykład nieprawidłowej instalacji:
P = 0,5 m L = 4,0 m 

P+L =  4,5 m  ≠ N  
N musi wynosić 5,0 m. Nominalna długość całkowita nie zostanie utrzymana.
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3 Dostawa, magazynowanie, transport

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

3.1 Dostawa

Po odebraniu dostawy sprawdź, czy opakowanie nie zostało uszkodzone oraz upewnij się, czy 
przesyłka jest kompletna. 

Komponenty należące do zakresu dostawy:

Dostarczane 
komponenty

Czujnik 
przemieszcze

nia
Przewód

Sterownik

Kompletny 
system 
pomiaru 

przemieszcz
enia

Czujnik przemieszcze-
nia

X X

Osłona X X

2 nakrętkia

a. nie dotyczy ds3003 (czujnika do montażu tylnego)

X X

2 pierścienie 

uszczelniająceb

b. dotyczy tylko ds3003, czujnika do montażu tylnego

X X

Przewódc

c. nie dotyczy, jeżeli długość czujnika przemieszczenia ze zintegrowanym przedmiotem odpowiada nominalnej długości
systemu wynoszącej 5 m lub 10 m.

X X

Sterownik
Adapter 
montażowy

X
X

X
X

Świadectwo odbioru 
zgodnie z DIN EN 
10204 

X X X X

Protokół pomiarowy 
(kalibracja fabryczna)

X

Instrukcja obsługi X X X X
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3.2 Magazynowanie i transport

Zalecamy magazynowanie w oryginalnym opakowaniu. Warunki składowania:

wysokość: maksymalnie 6 paczek piętrowo na sobie

Temperatura magazynowania: -20 °C do +70 °C

Wilgotność powietrza maks. 75%

Wymiary opakowania
System pomiaru przemieszczenia, kompletny (maks. 3 elementy)
Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):235 x 165 x 180 mm 

W przypadku pojedynczych komponentów (tylko 1 lub 2 części):

Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):235 x 165 x 125 mm 
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4 Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, 
zamieszczonymi w rozdziale "Bezpieczeństwo". W celu zamontowania czujnika przemieszcze-
nia wykonaj następującą procedurę: 
4.1 Montaż czujnika przemieszczenia
4.2 Montaż sterownika
4.3 Łączenie komponentów ze sobą 
4.4 Uruchomienie systemu czujnika przemieszczenia
4.5 Przyłączenie elektryczne

Warunki: 

 System pomiaru przemieszczenia jest kompletny (patrz “Komponenty należące do zakresu 
dostawy:” strona 10).

 Nominalna długość systemu pomiarowego nie została przekroczona ani nie jest zbyt mała.
 Uwzględniono wymagane wymiary minimalne oraz szerokość toru pomiarowego. 

(8.3.2  Stabilność materiału pomiarowego oraz 8.3.3  Wolna przestrzeń i minimalne odległo-
ści czujnika przemieszczenia).

 Czułość materiału punktu pomiarowego jest znana.

Wyposażenie dodatkowe zalecane w celu zapewnienia bezusterkowej eksploatacji:

1. Zamontuj sterownik ds82x.od110 w obudowie/szafie sterowania. W tym celu zaleca się 
zastosowanie skrzynki montażowej sterownika AC-2126 dla maksymalnie 3 sterowników 
oraz skrzynki AC-2127 dla maksymalnie 6 sterowników.Zamontuj sterownik ds82x.od110 w 
obudowie/szafie sterowania. W tym celu zaleca się zastosowanie skrzynki montażowej ste-
rownika AC-2108dla maksymalnie 3 sterowników oraz skrzynki AC-2109 dla maksymalnie 6 
sterowników.

2. Stosuj ekranowane przewody sygnałowe (zalecany AC-1114) pomiędzy sterownikiem a pod-
łączonymi do niego komponentami elektronicznymi.Stosuj ekranowane przewody sygna-
łowe (zalecany AC-1112) pomiędzy sterownikiem a podłączonymi do niego komponentami 
elektronicznymi.

3. Stosując płaszcz stalowy przeprowadź przewód czujnika od obudowy maszyny do obudowy 
sterownika. 

4. Przeprowadź przewody sygnałowe i przewody czujnika tak, aby ich odległość do przewodów 
zasilania nie była mniejsza niż 1 m.
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4.1 Montaż czujnika przemieszczenia

4.1.1 Czujnik przemieszczenia montowane w kierunku ruchu
Czujniki przemieszczenia montowane w kierunku ruchu są dostarczane z dwoma nakrętkami. 
Nakrętki te pozwalają na ustawienie czujnika przemieszczenia w trakcie montażu i zamocowanie 
po zakończeniu regulacji (4.4  Uruchomienie łańcucha pomiarowego i czujnika przemieszcze-
nia). W zależności od zastosowania, montaż w kierunku ruchu może zostać wykonany wewnątrz 
maszyny, na zewnątrz maszyny lub przez obudowę maszyny. W celu uniknięcia błędów pomiaro-
wych zalecamy montaż czujnika z zastosowaniem odpowiedniego wspornika. Wspornik czujnika 
umieścić należy w odpowiednim miejscu i tak, aby w trakcie pracy maszyny nie poruszał się on w 
odniesieniu do punktu pomiarowego.

1. Zdejmij osłonę końcówki czujnika.
2. Zamocuj czujnika przemieszczenia stosując odpowiedni dla danego typu zamocowania 

wspornik.
3. Ustaw czujnik tak, aby był on ustawiony prostopadle do toru pomiarowego.
4. Zwróć uwagę na uniknięcie bezpośredniego zetknięcia się końcówki czujnika z obiektem 

pomiarowym. Ustaw czujnik korzystając ze wskazania napięcia GAP.
5. Przeprowadź przewód. W przypadku mocowania opaskami zaciskowymi, zalecane jest 

zastosowanie odpowiedniego węża ochronnego.
6. W przypadku montażu wewnątrz maszyny:

Uszczelnij otwór w obudowie za pomocą odpowiedniego elementu przelotowego tak, aby 
znajdująca się we wnętrzu maszyny substancja (np. gaz lub olej) nie mogła przedostać się 
na zewnątrz.

4.1.2 Czujnik przemieszczenia montowane przeciwnie do kierunku ruchu
Czujnik przemieszczenia przeciwnego do kierunku ruchu zamontuj stosując wspornik czujnika 
oraz wykorzystaj zintegrowany element przelotowy obudowy.

• Zamocuj czujnika przemieszczenia stosując odpowiedni dla danego typu zamocowania 
wspornik. Zalecamy zastosowanie wspornika AC-101.  
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4.2 Montaż sterownika (oscylator/demodulator)   

Montaż wymiennie:

• za pomocą adaptera montażowego na szynie montażowej
• za pomocą adaptera montażowego oraz śrub do stabilnej powierzchni. Oscylator muszą być 

izolowane elektrycznie zamontowane w obudowie ochronnej na podstawie montażowej, 
ponieważ obudowa oscylatora jest częścią iskrobezpiecznym obwodem. Odległość od obu-
dowy oscylator do sąsiednich oscylatorów lub innymi częściami przewodzącymi mieszkanio-
wych Gosser niż utrzymywanie 2 mm i jest osiągnięta poprzez podstawę montażową.

4.2.1 Montaż na szynie 

*W przypadku zastosowania profili ?rubowych, dopuszczalne jest ich skrócenie w przeznaczonych do tego punktach. 

1. Przełam profile śrubowe i zamocuj sterownik stosując adapter montażowy (ilustracja ).
2. Zamontuj adapter montażowy na szynie montażowej (DIN EN 60715 TH35): 

Przyłóż tylną część adaptera montażowego (patrz ilustracja powyżej, punkt A) do prowad-
nicy szyny montażowej i dociśnij sterownik z adapterem ku dołowi, aż do jego zablokowania 
(ilustracja ).

Po zainstalowaniu, sterownik musi zostać zabezpieczony po obu stronach za pomocą ogranicz-
ników szyny montażowej w celu uniknięcia zsunięcia się. Ograniczniki szyny montażowej należą 
do wyposażenia zalecanych skrzynek montażowych AC-2126, przystosowanych do montażu 
maksymalnie 3 sterowników, lub skrzynek AC-2127 pozwalających na montaż do 6 sterowników. 
Ograniczniki szyny montażowej należą do wyposażenia zalecanych skrzynek montażowych AC-
2108, przystosowanych do montażu maksymalnie 3 sterowników, lub skrzynek AC-2109 pozwa-
lających na montaż do 6 sterowników.

4.2.2 Montaż za pomocą śrub
Montaż możliwy jest na odpowiednim podłożu o powierzchni co najmniej 7 cm x 10 cm:

1

*

2

A
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Lity metal: 2 śruby M4x12 A2-70
2 podkładki A2, średnica wewnętrzna 4,5 mm
Głębokość gwintu: 12 mm

Stal:  2 blachowkręty A2
2 podkładki A2, średnica wewnętrzna 4,5 mm
Stal o grubości 1,2...1,4 mm

Średnica otworu bazowego:3,3 mm

Aluminium2 blachowkręty A2
2 podkładki A2, średnica wewnętrzna 4,5 mm
Aluminium o grubości 1,2...1,4 mm

Średnica otworu bazowego:3,2 mm

1. Oznacz punkty obu otworów bazowych (rozdział 8.2.3  Wymiary adaptera montażowego do 
zamocowania na szynie montażowej lub za pośrednictwem wierconych otworów).

2. Wywierć dwa otwory montażowe.
3. Połącz adapter montażowy ze sterownikiem.
4. Przykręć do powierzchni montażowej i zabezpiecz adapter montażowy za pomocą profili 

montażowych i dwóch śrub z podkładkami. Loctite 243 o średniej wytrzymałości, Loctite 270 
o wysokiej wytrzymałości):
Dokręć naprzemiennie śruby. 
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4.3 Łączenie komponentów ze sobą

Opcje łączenia:

• Przyłącze za pomocą przewodu
• Przyłącze bezpośrednie

4.3.1 Łączenie i rozłączanie wtyczek
Czujnik przemieszczenia oraz przewód są zakończone wtyczkami z automatycznymi blokadami. 
Zablokowanie połączenia tych wtyczek następuje samoczynnie i nie wymaga stosowania śrub. 

W celu połączenia wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

1. Przytrzymaj końce obu wtyczek, każdą jedną dłonią.
2. Wsuń jedną wtyczkę w drugą aż do zablokowania się połączenia.

W celu rozłączenia wykonaj następujące czynności w podanej kolejności:

1. Przytrzymaj końce obu wtyczek, każdą jedną dłonią. 
2. W celu rozłączenia wtyczki pociągnij radełkowaną, srebrną część wtyczki.

4.3.2 Przyłącze za pomocą przewodu

1. Połącz przewód ze zintegrowanym przewodem czujnika przemieszczenia.
2. Połącz przewód ze sterownikiem.

4.3.3 Przyłącze bezpośrednie 

 Połącz przewód bezpośrednio ze sterownikiem.
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4.4 Uruchomienie łańcucha pomiarowego i czujnika przemieszczenia

Regulację czujnika przemieszczenia wykonaj w miarę możliwości przy zatrzymanym wirniku.

4.4.1 Obwód pomiarowy 

Regulacja łańcucha pomiarowego wykonywana jest zazwyczaj z zastosowaniem woltomierza i 
na bazie oceny "napięcia roboczego".
Regulacja systemu pomiarowego następuje poprzez odpowiednie ustawienie końcówki czujnika 
w odniesieniu do punktu pomiarowego. 

Pozycjonowanie czujnika przemieszczenia ma na celu jego ustawienie w zakresie liniowym 
(patrz szkic) i zamocowanie. W celu uniknięcia uszkodzenia końcówki czujnika, konieczne jest 
zachowanie minimalnej odległości do wału (maks. wychylenie).

Minimalna odległość do punktu pomiarowego musi zostać tak dobrana, aby przy maks. wychyle-
niu wału, odległość (osiowa lub w odniesieniu do wału nie była mniejsza niż 0,5 mm. W przy-
padku pomiaru osiowego, konieczne jest także uwzględnienie osiowej kompensacji luzu oraz 
aktualnej pozycji wału. Pozwala to na uniknięcie uszkodzenia końcówki czujnika.

 System czujnika przemieszczenia jest kompletnie zmontowany i połączony z systemem 
nadzoru oraz z systemem zasilania elektrycznego.

 Odległość mechaniczna leży w zakresie od 0,5 mm do maks. 4,5 mm.

 Włącz napięcie sterownika.

 Uzyskany sygnał wyjściowy jest proporcjonalny od odległości pomiarowej i leży w zakresie 
-2V...-18V.  Tak dobierz odległość czujnika, aby uzyskać odpowiedni sygnał wyjściowy.

i
WSKAZÓWKA!

W trakcie ustalania minimalnej odległości zapoznaj się z krzywą charakterystyki U 
[GAP].

1
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0       30

+              -
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4.5 Przyłączenie elektryczne 

Połącz sterownik zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem z 
systemem nadzoru elektrycznego (np. VC-6000).

Efekty nagrzewania się elektroniki sterownika
W trakcie rozgrzewania, ze względu na zjawiska termiczne, występuje przesunięcie wartości 
pomiarowej statycznego pomiaru odległości.

Przyłącze z zastosowaniem czterech przewodów

Przyłącze sterownika do systemu nadzoru (VC-6000)

System pomiaru 
przemieszczenia Czas pracy Przesunięcie

5 m  1 godz. 6 µm

10 m 1 godz. 12 µm
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5 Kontrola działania

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

5.1 Krótki test

Po zainstalowaniu czujnika przemieszczenia, ustalenie wartości pomiarowych możliwe jest z 
zastosowaniem cyfrowego miernika (Ri ≥ 100 kΩ). Uzyskanie wartości zamieszczonych poniżej 
oznacza sprawność urządzenia:

W przypadku odchyłek od wyżej wymienionych wartości wykonaj następującą procedurę:

Napięcie robocze UB Sygnał wyjściowy 
USIG

Opór 
elektroniki pomiaro-
wej RL

Natężenie prądu 
roboczego IB

-24 VDC -2 ... -18 V DC >100 kΩ -8,7 mA ±1 mA
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5.2 Usuwanie usterek

Sprawdź sygnał wyjściowy

a. Sygnał wyjściowy USIG < -18 V. 
Odległość pomiędzy punktem pomiarowym a końcówką czujnika jest zbyt duża. 
Ustaw czujnik bliżej punktu pomiarowego. 

b. Sygnał wyjściowy USIG > -2 V.
Prawdopodobnie odległość pomiędzy punktem pomiarowym a końcówką czujnika jest zbyt 
mała. 
Ustaw czujnik dalej od punktu pomiarowego i ponownie sprawdź wartość USIG.  
Braku zmiany wskazania oznacza uszkodzenie czujnika. Wykonaj kolejne kroki.

Sprawdź czujnik przemieszczenia oraz przewód:

a. Dokonaj pomiaru prądu roboczego IB (zacisk 2) po podłączeniu przewodu i czujnika prze-
mieszczenia. Odłącz przewód podłączony do sterownika (zacisk 1) i ponownie pomierz 
natężenie prądu zasilania IB. W przypadku zmiany IB o około 1,4 mA, przewód czujnika i 
sam czujnik przemieszczenia działają prawidłowo. Inny wynik oznacza przerwanie obwodu 
czujnika przemieszczenia lub przewodu.

b. Skontroluj oporność przewodu i czujnika przemieszczenia:
W przypadku systemu 5 m: RSensor + RVerl. = 9,6 Ω ±0,3 Ω
W przypadku systemu 10 m: RSensor + RVerl.  = 13,6 Ω ±0,3 Ω
Uzyskanie innych wartości oznacza uszkodzenie czujnika przemieszczenia lub przewodu.

Sprawdź sterownik:

 Zmierz natężenie prądu (zacisk 2) sterownika bez podłączonego czujnika przemieszczenia 
oraz bez przewodu. Wynik pomiaru winien wynosić IB = 8,7 mA +-1 mA . Uzyskanie innych 
wartości oznacza uszkodzenie sterownika.
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6 Demontaż

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

W przypadku demontażu wykonaj wszystkie czynności w przeciwnej kolejności:

6.1 Rozłączenie wtyczek 

 “Przyłącze za pomocą przewodu” strona 16

6.2 Demontaż sterownika

6.2.1 Demontaż sterownika z adapterem montażowym na szynie montażowej

1. Wyciągnąć końcówkę do przodu i wymontować adapter ze sterownikiem wyciągając go do 
przodu.

2. Demontaż adaptera montażowego wymaga wciśnięcia końcówki ku dołowi (na przeciwko 
końcówki montażowej). Następnie wysuń sterownik pod adapterem.

6.2.2 Demontaż sterownika z adapterem montażowym w wersji do montażu śru-
bami

1. Wykręć śruby
2. Wymontuj adapter montażowy
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6.3 Wymiana komponentów systemowych pomiaru przemieszczenia 

1. Wyłącz napięcie.
2. Wymień poszczególne komponenty na identyczne komponenty.
3. Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu pomiaru przemieszczenia są ze sobą odpowied-

nio połączone.
4. Włącz napięcie.
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7 Utylizacja

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

Sterownik należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi złomu elektrycz-
nego i elektronicznego. 

Nie wyrzucaj urządzenia do odpadków gospodarstwa domowego i zastosuj się do 
lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Urządzenie może także 
zostać przesłane do firmy Brüel & Kjaer Vibro - Leydheckerstraße 10 - 64293 
Darmstadt, Niemcy.

•   WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330

Deklaracja zgodności RoHs

Wymagania standardu RoHS "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substan-
ces", (w języku polskim "Ograniczenia (zastosowania określonych substancji szkodli-
wych") zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE zostały spełnione.



27l © Brüel & Kjaer Vibro GmbH/4 mm ds821 / 21.7.15 /Zmiany techniczne zastrzeżone/ C104958.013/V02

PL
4 mm System czujnika przemieszczenia ds821
Instrukcja obsługi | Utylizacja



© Brüel & Kjaer Vibro GmbH/4 mm ds821 / 21.7.15 /Technischen Änderungen vorbehalten/ C104958.001/V02   l 28

PL

8 Dane techniczne

Zastosuj się do treści wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Bezpie-
czeństwo"! 

8.1 Dane dotyczące wydajności

Jeżeli nie zamieszczono specjalnych uwag, poniższe, typowe dane techniczne zostały ustalone 
w następujących warunkach: 

Temperatura otoczenia od +18 °C do +27 °C, napięcie robocze -24 VDC, oporność wyjścia 
sygnału 100kΩ, materiał wibracyjny B&K Vibro 42CrMo4 B&K, 2,5 mm odległości pomiędzy czuj-
nikiem i punktem pomiarowym, wszystkie komponenty ustabilizowane w temperaturze roboczej.

8.1.1 Bezdotykowy system pomiaru przemieszczenia serii ds821
Wielkość pomiarowa przemieszczenie

Zasada pomiaru zjawisko prądów wirowych

Nominalne długości systemu 5 m oraz 10 m

Liniowy zakres pomiaru przemieszczenia 4 mm (ok. 0,5 ... 4,5mm odległości do punktu pomiaro-
wego)

Oznaczenie kolorów czerwone

Własności dynamiczne1:

Czułość (ISF) 
w odniesieniu do materiału referencyjnego B&K Vibro  
42CrMo4  (Nr materiału 1.7225) 
według DIN 17 200, 
zgodnie z AISI/SAE 4140.

-4 mV/µm (101,5 mV/mm) 

Dokładność i czułość
(Błąd % ISF) w zakresie temperatury:
0 °C ... +45 °C (cały system)
przy nominalnej długości systemu5 m
przy nominalnej długości systemu10 m

-35 °C ... +120 °C (czujnik przemieszczenia) i
-35 °C ...   +85 °C (sterownik od110) 
przy nominalnej długości systemu5 m
przy nominalnej długości systemu10 m

±5,0%
±7,5% 

±10% 
±15% 

Odchyłka od prostych bazowych2 

(DSL/µm = odchyłka od prostej aproksymacji 
) wzakresie temperatury od:
0 °C ... +45 °C (cały system)
przy nominalnej długości systemu5 m
przy nominalnej długości systemu10 m

-35 °C ... +120 °C (czujnik przemieszczenia) i
-35 °C ...   +85 °C (sterownik od110) 
przy nominalnej długości systemu5 m
przy nominalnej długości systemu10 m

 

  ±50 µm 
  ±100 µm 

±150 µm 
±300 µm 

Zakres częstotliwości roboczej DC ... 10 kHz (-3 dB tłumienia sygnału wyjściowego)

Parametry elektryczne:

Napięcie robocze (UB) - 

Czujnik musi zostać podłączony do zasilania SELV o ograniczonej 
mocy i z zabezpieczeniem prądowym ≤ 2,5 A.

-24 VDC (-18 VDC ... -28 VDC)
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8.1.2 Czujnik przemieszczenia typ ds821.ds300S  

1. W przypadku magazynowania lub pracy w temperaturze -30 °C, stopie? zabezpieczenia obni?a si? trwale do IP65.
2. W przypadku magazynowania w oryginalnym opakowaniu

Sygnał wyjściowy 0 V ... (UB +2 V)

Pobór prądu maks. 12 mA

Impedancja wyjściowa 50 Ω

Parametry mechaniczne:

Typ wtyczki Wtyczka koaksjalna (SAA), typu push-pull. z samoczynną 
blokadą

Przewód:

Typ przewodu koaksjalny

osłona i kolor przewodu FEP, niebieska

Impedancja 95 Ω

Średnica Ø 3,5 mm (± 0,15 mm)

Wysokość n.p.m. > 2000 m  

Stopień zanieczyszczenia 3 przy zabezpieczeniu złącz i 
zacisków przewodów

Ko?cówka pomiarowa:

Materiał ceramiczny

Średnica końcówki Ø 11 mm (± 0,2mm)

Obudowa czujnika 

Materiał Stal szlachetna, nierdzewna (nr materiału 1.4301 wg DIN 
17200)

Długość  

wraz ze zintegrowanym przewodem 
(zmierzona od końcówki czujnika do końca 
zintegrowanego przewodu)

  0,5 m (-0 m / +0,3 m)                    
  1,0 m (-0 m / +0,3 m) 
  5,0 m (-0 m / +1,0 m)
10,0 m (-0 m / +1,8 m)

Zintegrowany przewód

Minimalny promień zagięcia   35 mm bez osłony przewodu
  35 mm ze stalową osłoną przewodu

  75 mm z osłoną z PTFE1

100 mm po zastosowaniu rury karbowanej

Przyłącze Wtyk lub wtyczka przy nominalnej długości systemu

Warunki otoczenia:

Stopień zabezpieczenia końcówkizgodnie z EN 60529 IP68 / 2 godz. przy 10 bar1 

Szczelność 
(konstrukcyjnaoczekiwana):

Końcówka czujnika 25 bar 

Integracja przewodu (wersja z zabezpieczeniem rurą karbo-
waną)

25 bar (dotyczy tylko ds3002)

Zakres temperatury 

Zakres temperatury roboczej3 -50 °C ... +180 °C 

Zakres temperatury magazynowania4 -20°C ... +70 °C
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8.1.3 Przewód typu ds821.ec30x (opcjonalny)

2.
1.  W przypadku magazynowania w oryginalnym opakowaniu

8.1.4 Sterownik (oscylator / modulator) ds82x.od130

1.  W przypadku magazynowania w oryginalnym opakowaniu

8.2 Rysunki

8.2.1 Wymiary, typy czujników przemieszczenia

Wersja czujnika przemieszczenia typu 1 z przelotowym gwintem (ds82x.ds3001/...)

Długość 4,0 m (-0 m / +0,8 m)
4,5 m (-0 m / +0,8 m)
9,0 m (-0 m / +1,6 m)
9,5 m (-0 m / +1,6 m)

Minimalny promień zagięcia  35 mm bez osłony przewodu
 35 mm ze stalową osłoną przewodu
 75 mm z osłoną z PTFE

Przyłącze Wtyczka po obu stronach

Warunki otoczenia

Zakres temperatury roboczej -50 °C ... +180 °C 

Zakres temperatury magazynowania1 -20 °C ... +70 °C

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (UB) -24 VDC (-18 VDC ... -28 VDC)

Pobór prądu maks. 12 mA (RL>= 100 kΩ)

Zasilanie elektryczne maks. 1A z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym

Dynamiczna oporność źródła 50 Ω

Parametry mechaniczne

Materiał obudowy Stop aluminium (ADC 12) 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 25 mm x 83 mm x 56 mm

Masa sterownika (oscylator / demodulator) ok. 200 g

Przyłącze Wtyk

Warunki otoczenia

Stopień zabezpieczenia zgodnie z EN 60529 IP 20

Temperatura 

Zakres temperatury roboczej -35 °C ... +85 °C 

Zakres temperatury magazynowania1 2 -20° do +70° C 

Wilgotność 100 % bez kondensacji pod warunkiem zabezpieczenia 
wtyczek i zacisków przewodów.

Wysokość n.p.m. > 2000 m  

Stopień zanieczyszczenia 3 przy zabezpieczeniu złącz i 
zacisków przewodów
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Abbildung 2 Czujnik przemieszczenia bez osłony przewodu (ds82x.ds3001/TT/LLL/UUU/PPP/000/
R) 

Abbildung 3 Czujnik przemieszczenia z osłon? stalow? o długo?ci XX 
(ds82x.ds3001/TT/LLL/UUU/PPP/2XX/R)

Abbildung 4 Czujnik przemieszczenia z osłon? z PTFE o długo?ci XX 
(ds82x.ds3001/TT/LLL/UUU/PPP/3XX/R)  
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Wersja czujnika przemieszczenia typu 2 z przelotowym gwintem i rur? karbowan? (ds82x.ds3002/...)

Abbildung 5 Czujnik przemieszczenia z osłon? rur? karbowan?, wersja A o długo?ci XX
 (ds82x.ds3002/TT/LLL/UUU/PPP/4XX/R) 

Abbildung 6 Czujnik przemieszczenia z osłon? rur? karbowan?, wersja B o długo?ci XX 
(ds82x.ds3002/TT/LLL/UUU/PPP/5XX/R)

Czujnik przemieszczenia typu ds82x.ds3003 do monta?u tylnego

Abbildung 7 Czujnik przemieszczenia do monta?u tylnego ds82xds3003/TT/LL/VV/PP/000 (bez zabezpiecze-
nia)/ R 
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8.2.2 Wymiary sterownika (oscylator/demodulator)

Abbildung 8 Wymiary sterownika (oscylator / modulator) ds82x.od110

8.2.3 Wymiary adaptera monta?owego do zamocowania na szynie monta?owej lub za 

po?rednictwem wierconych otworów

Abbildung 9 Rysunek wymiarowy adaptera monta?owego 
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* miejsce do przełamania profilu monta?owego przeznaczonego do monta?u na szynie monta?owej

8.3 Parametry otoczenia

8.3.1 Odporno?? czujnika przemieszczenia na substancje

W przypadku zastosowania czujnika w obecności innych substancji, np. wody, wystąpić może 
zaburzenie wyników pomiarów. Im wyższa przewodność elektryczna, tym większe błędy pomia-
rowe. 

!
OSTRO NIE!

Wilgo? lub woda we wtyczce prowadz? do uszkodzenia systemu pomiaru 
przemieszczenia. Uszczelnij wtyczk? w celu uniemo?liwienia przedostania si? wody do 
jej wn?trza.

i
WSKAZÓWKA!

Czujnik przemieszczenia nie jest odporny na działanie innych substancji bez 
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia. Informacje zamieszczone w poni?szej 
tabeli dotycz? tylko ko?cówki czujnika.

Materiał odporny wra?liwy

Woda X

Solanka 7,5% X

Hexan X

Heptan X

Isopropanol X

Roztwór mydła X

Kwas siarkowy 20% X

Amoniak 30% X

Chlorek metylenu X

Metanol X

Kwas azotowy 15% X

Aceton X
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8.3.2 Stabilno?? materiału pomiarowego

Własności materiału punktu pomiarowego zmieniają wyniki pomiarów statycznych i dynamicz-
nych. W celu uzyskania stabilnych i prawdziwych wyników, zalecamy dostosowanie systemu 
pomiaru przemieszczenia do materiału, z którego wykonany jest wał.

Pole pomiarowe musi mieć szerokość co najmniej 20 mm i nie być zaryso-
wane lub porowate.

W celu uzyskania jednoznacznych wyników pomiarowych, powierzchnia 
pomiarowa musi spełniać następujące wymagania: 

Chropowatość Ra 3,6

Wymiar końcówki 5 µma

Uwzględnij także osiowy luz wału.

a. dla nierówno?ci na du?ej powierzchni (5 x 5 mm)

20 mm
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8.3.3 Wolna przestrze? i minimalne odległo?ci czujnika przemieszczenia

Bezdotykowe czujniki przemieszczenia wykorzystujące prądy wirowe wytwarzają pole elektro-
magnetyczne o wysokiej częstotliwości. Wyniki pomiarowe zostaną zaburzone przez przewo-
dzący prąd elektryczny obiekt, znajdujący się w polu pomiarowym. 

W trakcie montażu bezdotykowego czujnika przemieszczenia uwzględnij zamieszczone poniżej 
wymiary geometryczne określające wolną przestrzeń oraz minimalne odległości.

8.4 Krzywe przenoszenia

Krzywe zamieszczone na protokole pomiarowym zostały sporządzone w podanych warunkach 
otoczenia i z zastosowaniem określonego materiału pomiarowego. W przypadku zamówienia 
kompletnego systemu pomiaru przemieszczenia, będzie on zawierał indywidualny protokół 

i
WSKAZÓWKA!

Je?eli spełnienie powy?szego warunku nie jest mo?liwe ze wzgl?dów konstrukcyjnych, 
skontaktuj si? z firm? Brüel & Kjær Vibro.

Końcówka czujnika wystająca

odległość do krawędzi wału -
Czujnik równoległy do mate-
riału przewodzącego prąd

Końcówka czujnika dostawiona Minimalna, wymagana śred-
nica wału przy odległości czuj-
nika

do końcówki wału > 100% 
pokrycia

konieczna, 
minimalna średnica wału w 
przypadku stosowania dwóch 
czujników

Odległość do końcówki wału 
równolegle do materiału prze-
wodzącego prąd

czujniki równoległe
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pomiarowy, mogący różnić się od zamieszczonego przykładu.

8.4.1 Charakterystyka dla pomiaru odległo?ci [GAP / V]

Charakterystyka przenoszenia opisuje zależność napięcia sygnału od odległości pomiędzy koń-
cówką pomiarową a obiektem pomiarowym. 

Oś Y: GAP [V]   Oś X : Przesunięcie [mm]

8.4.2 Charakterystyka pomiaru drga? [ISF / mV/μm]

Czujnik pomiaru przemieszczenia charakteryzuje się czułością 4 mV/µm (101,5 mV/mil) dla 
materiału odniesienia B&K Vibro 42CrMo4 (Nr mat. 1.7225) według DIN 17 200, zgodnie z AISI/
SAE 4140. 
ISF (Incrementale Scale Factor) opisuje dokładność czułości (błąd ISF / %) w funkcji odległości.

Oś Y: ISF [mV / µm] Oś X: Przesunięcie [mm]

8.4.3 Odchyłka od prostych bazowych [DSL / μm]

DSL (DSL/µm = Deviation from best fit Straight Line) opisuje odchyłkę od idealnej charaktery-
styki pomiaru odległości.

Oś Y: Błąd DSF [mV / µm] Oś X: Przesunięcie 
[mm]

Protokół pomiarowy zamieszczono w Zobaczyć “Obwód pomiarowy” strona 17.

8.5 Impressum

Kontakt
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Leydhecker Str. 10

64293 Darmstadt

Service Hotline
Tel.: +49(0)6151 / 428 1400

Faks: +49(0)6151 / 428 1401

E-Mail:  support@bkvibro.com

Internet: www.bkvibro.com
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Copyright

Wszystkie prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.

Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie tej dokumentacji technicznej oraz jej udostęp-
nianie są zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia firmy Brüel & Kjaer 
Vibro GmbH. Dotyczy to także elementów tej dokumentacji technicznej.

Copyright 2013 by Brüel & Kjær Vibro GmbH

Zmiany techniczne zastrze?one.

Zmiany techniczne mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie bez obowiązku wcze-
śniejszego informowania użytkowników.
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