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1 Wskazówki 

 

WSKAZÓWKA! 

Ta instrukcja eksploatacji jest częścią produktu. Dokładnie przeczytać instrukcję 
eksploatacji przed użyciem produktu i zachować ją do późniejszego użytku. 

1.1 Piktogramy i ich znaczenie 
 

 

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą powstawać w 
przypadku nieprawidłowego zastosowania produktu. 

1.2 Kwalifikacje użytkownika 

Do prac w połączeniu z naszymi urządzeniami dopuszczony jest tylko wyspecjalizowany i 
autoryzowany personel. Do tego zaliczają się między innymi następujące czynności: 

Instalacja i uruchamianie 

Podczas instalacji i uruchamiania chodzi przeważnie o czynności przy wyposażeniu elektrycznym. Te 
prace mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolone osoby pod 
kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka zgodnie z elektrotechnicznymi 
regułami/przepisami. 

Zmiana specyfikacji urządzenia 

Zmiana specyfikacji urządzenia ma wpływ na proces monitorowania przy instalacjach stacjonarnych i 
oddziaływanie na proces techniki pomiaru w przenośnych urządzeniach pomiarowych. 

1.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Gdy czujniki lub kable są używane w sposób, który nie został opisany w żadnej z ważnych instrukcji 
eksploatacji, może dojść do zakłóceń działania i funkcji ochrony oraz do poważnych i 
nieodwracalnych obrażeń ciała lub śmierci. 

• Czujnik może być używany tylko do zastosowań określonych w arkuszu danych. Każde 
wykraczające poza to zastosowanie uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Firma 
Brüel & Kjær Vibro nie odpowiada za szkody, które powstały z powodu użycia niezgodnego z 
przeznaczeniem. Ryzyka ponosi sam użytkownik. 

• Nie wolno używać zamontowanych czujników jako pomocy przy wspinaniu się. 

• Wystawiać urządzenie na działanie tylko dopuszczalnych wpływów otoczenia. Są one podane 
w specyfikacji technicznej. 

• Z urządzeniami obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć ich uszkodzenia i obrażeń osób na 

skutek spadnięcia. 

• Regularnie konserwować wyposażenie elektryczne. Usterki, luźne połączenia, uszkodzone 

złącza wtykowe itp. muszą być niezwłocznie naprawiane. 
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Gorące powierzchnie 

• Czujniki lub kable mogą, zgodnie z instrukcją eksploatacji, być używane w szerokich 
zakresach temperatury otoczenia, przez co mogą się bardzo nagrzewać przy ściankach 
obudowy i powodować poparzenia. 

• Urządzenia, czujniki lub kable mogą na skutek montażu przy zewnętrznych źródłach ciepła lub 
zimna (np. elementy maszyn) przyjmować niebezpieczne temperatury i przy ich dotknięciu 
powodować oparzenia. 

1.3.1 Zalecenie dla użytkownika 

Gdy przez zastosowanie urządzenia w związku z maszynami lub częściami instalacji mogą pojawiać 
się zagrożenia, które nie są objęte zakresem odpowiedzialności firmy Brüel & Kjær Vibro, konieczne 
jest wydanie wewnątrzzakładowych wskazówek lub ostrzeżeń bezpieczeństwa i przekazanie ich 
właściwym osobom, które muszą je zrozumieć i potwierdzić. 
 

 

Gdy urządzenie jest zamontowane w maszynie lub jest przeznaczone do złożenia 
maszyny, wówczas uruchomienie jest niedozwolone do momentu, aż maszyna, w której 
montowane jest to urządzenie, będzie odpowiadała postanowieniom dyrektyw UE. 

1.3.2 Zakaz samodzielnych zmian 

Bez wyraźnej zgody urządzenie i akcesoria nie mogą być modyfikowane pod kątem konstrukcyjnych i 
techniki bezpieczeństwa. Każda zmiana wyklucza naszą odpowiedzialność za wynikające z niej 
szkody. 

2 Zastosowanie 

Czujnik AS-030 jest stosowany do pomiaru przyspieszenia drgań. 
Gdy czujnik będzie używany w sposób, który nie jest opisany w tej instrukcji eksploatacji, może dojść 
do zakłócenia działania i funkcji ochronnej. 

3 Informacje ogólne 

Czujniki przyspieszenia pracują według piezoelektrycznej zasady kompresji. W czujniku tarcza 
piezoceramiczna i wewnętrzna masa czujnika tworzą układ sprężyna-masa-tłumik. Gdy do tego 
systemu zostaną doprowadzone drgania mechaniczne, wówczas masa powoduje oddziaływanie siły 
zmiennej na tarczę ceramiczną. Na skutek efektu piezo powstają ładunki elektryczne, które są 
proporcjonalne do przyspieszenia. Zintegrowany wzmacniacz przemienia sygnał ładowania na 
użyteczny sygnał napięcia. 
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4 Zakres dostawy 

• Czujnik przyspieszenia typ AS-030 

• Nasadka ochronna EPDM AC-305/01 (-50°C ... + 150°C) 

• Wtyk konektorowy Faston 6,3 mm do żył o przekroju 0,5 mm² ... 1,5 mm² 

• Wtyk konektorowy Faston 6,3 mm, wersja izolowana do żył o przekroju 0,5 mm² ... 1,5 mm² 

• Trzpień gwintowany M8 x 1,25 x 14 (AC-350) 

• Trzpień gwintowany M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF (AC-351) 

• Zacisk przewodu SGL 7-11/5 ZYW2 

• Zacisk przewodu SGL 11-19/5 ZYW2 

5 Rysunek wymiarowy  

5.1 AS-030 

. 

 
Rysunek 5-1) Rysunek wymiarowy - wszystkie wartości w mm 
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6 Montaż 

6.1.1 Podłączanie 

Reguły zasadnicze: 

Masa czujnika przyspieszenia powinna być przynajmniej dziesięć razy mniejsza od istotnej dla 
techniki drgań masy obiektu pomiarów, do którego jest zamontowany czujnik. Czujnik przyspieszenia 
jest masą dodatkową, obciążającą obiekt pomiarów i zmieniającą jego charakterystyką drgań. 
Czujnik przyspieszenia wymaga kształtowego, pozbawionego rezonansu i sztywnego mocowania na 
obiekcie pomiarów, zwłaszcza przy pomiarach przy wysokich częstotliwościach. 

 

Rysunek 6-1) Montaż AS-030 - wszystkie wartości w mm 

A = czujnik B = maks. głębokość wkręcania  C = trzpień gwintowanym  
  D = powierzchnia montażu 
 
Czujnik przyspieszenia montuje się na załączonym trzpieniu gwintowanym. Do wyboru z:  

• Trzpień gwintowany M8 x 1,25 x 14 

• Trzpień gwintowany M8 x 1,25 / 1/4" 28 UNF 

Pozycja montażowa jest dowolna. 

1. Powierzchnia montażu (D) w obszarze czujnika musi być płaska i obrobiona. 

2. Na powierzchni montażu wykonać otwór gwintowany M8 lub 1/4", o głębokości 12 mm. 

3. Na powierzchnię montażu nanieść cienką warstwę smaru silikonowego, aby zmniejszyć 

rezonans styku. 

4. Trzpień gwintowany wkręcić zgodnie z Rysunek 6-1 (C) w powierzchnię montażu i 

zabezpieczyć (np. LOCTITE). 

5. Zachować maks. głębokość wkręcania  5 mm (B) dla czujnika przyspieszenia. 
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6. Nakręcić czujnik przyspieszenia (A) na trzpień gwintowany 

7. Uwzględnić maks. moment dokręcania odpowiedniego trzpienia gwintowanego. 

7 Przyłączenie 

7.1 Przyłącze elektryczne 

Przed podłączeniem czujnika należy zastosować się do poniższych wskazówek: 

• Jeśli kabel przyłączeniowy nie pochodzi z firmy Brüel & Kjær Vibro, polecamy ekranowany 

kabel sygnałowy (ekran foliowy 100% osłonięcia) o pojemności kabla ok. 70 nF/km mierzonej 

żyła / żyła, pozostałe żyły i ekran otwarte. 

• Ponadto zalecamy zabezpieczyć czujnik przyspieszenia przed brudem i wilgocią, używając 

czujnika z nasadzoną nasadką ochronną. 

7.2 Podłączenie kabla przyłączeniowego do AS-030 

Podłączając kabel przyłączeniowy od czujnika przyspieszenia z nasadką ochronną postępuje się 
następująco: 
 

• Przyciąć nasadkę ochronną, aby przejście kabla było nieco mniejsze od średnicy kabla. 

• Przeciąć kabel przez nasadkę 

• Zdjąć izolację z kabla na ok. 20 mm 

• AS-030 jest przewidziany do przyłączenia wtyku konektorowego Faston 6,3 mm. 

• Na żyłach zacisnąć wtyk konektorowy Faston 

• Podłączyć wtyk konektorowy do czujnika 

• Przy podłączaniu należy uważać na prawidłowe podłączenie wtyków. Przyłącza na czujniku są 

oznaczone jako -DC, COM, SIG,  ( = 0 V). 

7.3 Przyłączenie 
 

 

4 wtyki konektorowe Faston 6,3 mm wg DIN 46244 

• A = + (SIG / 4mA) 

• B = - (0V / GND) 

Rysunek 7-1) Przyłącze (widok styków wtykowych) 

 

WSKAZÓWKA! 

Do przyłączy SIG i –DC stosować izolowane wtyki konektorowe, do COM i ↓ 
nieizolowane wtyki konektorowe! 
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UWAGA! 

Przy temperaturach otoczenia > 80 °C kabel czujnika musi być przylutowany 
bezpośrednio do styków wtykowych czujnika. 

7.4 Przylutowanie kabla czujnika do styków wtykowych czujnika 

• Lutując nie wolno utrzymywać na stykach wtykowych maks. temperatury lutowania 300°C 

dłużej niż 10 sekund. Przegrzanie styków wtykowych prowadzi do zniszczenia lutowin 

wewnątrz czujnika. 

• Po przyłączeniu naciągnąć nasadkę ochronną na czujnik. 

• Górną część nasadki ochronnej przyciąć do średnicy kabla i zastosować pasujący zacisk 

przewodu.  

• Zacisk przewodu umieścić na wyjściu kabla z nasadki ochronnej! 

 

• A = zacisk przewodu (AC-305) 

• B = nasadka ochronna (AC-305) 

• C = czujnik przyspieszenia AS-030 

Nasadka ochronna czujnika: 

 

• A = zacisk przewodu SGL 7-11/5 ZYW2  
(M/N 4374 336) 

• B = zacisk przewodu SGL 7 – 19/5 ZYW2 
(M/N 4374 337) 
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8 Dane techniczne 

Układ elektryczny 

Współczynniki przyspieszenia 100 mV/g  5 % 

10,2 mV/m/s2  5 % 

  

1 3

-5 dB

0

10 100

+10 dB

+20 dB

+30 dB

5k1k500

AS030-2 (050816)

Hz

30k10k 20k

 

50k 100k

 

Rysunek 8-1 Typowa charakterystyka częstotliwościowa czułości 

Zakres częstotliwości 3 Hz ... 10 kHz ( 0,5 dB) 

1 Hz ... 15 kHz ( 3 dB) 

Współczynnik kierunkowy (80 Hz)  ≤ 7 % 

Częstotliwość rezonansowa 20 kHz  

Szumy 0,1 Hz-100 kHz  0,6 mVss  

0,1 Hz-  1 kHz  0,2 mVss 

Zakres pomiaru 80 g (UB = -24 V...-30 V)   

40 g (UB = -20 V) 

20 g (UB = -18 V) 

Odchyłka liniowości ≤ 0,1 % (0,1 g ... 10 g) 

Dynamiczna rezystancja wewnętrzna wyjścia  5  

Potencjał spoczynkowy (-50 °C ... +125 °C) -12 V   2 V 

Czułość przebiegu temperatury < 0,01 g/K 

Czułość odkształceniowa < 0,0003 g/ ( m/m ) 

Czułość pola magnetycznego < 0,003 g/mT 

Rezystancja izolacji 
(obudowa – napięcie zasilające 0 V) 

 20 M 

Wytrzymałość napięciowa izolacji 500 VRMS (> 3 min) 

Napięcie zasilania  UB = -24 V (-18 V...-30 V) 

Przechwyt napięcie zasilania  36 kHz  < -30 dB 

Stabilność przy obciążeniu pojemnościowym 0  CL  470 nF 

Masa 60 g  

Obudowa Stal nierdzewna, z odlewem epoksydowym 
Solidna wersja przemysłowa 
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Stopień ochrony Staranne instalacja nasadkę ochronną zapewnia ochronę 
przed kontaktem z odsłoniętych styków czujnika. 
Osłona nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed wilgocią. 

Zakres temperatury roboczej -55 °C ... +125 °C 

Zakres temperatur składowania  
(W oryginalnym opakowaniu) 

-20 °C ... +70 °C 

Przeciążalność stała 500 g 
szokowa 5000 g 
(wszystkie kierunki) 
Spadek z 1,5 m na beton bez szkód 
(z wyjątkiem styków wtykowych) 

Zależność współczynnika przenoszenia od napięcia 
roboczego 

< 1 % 

Zależność termiczna współczynnika przenoszenia - 22 °C   - 3  % 
 22 °C    0  % 
 65 °C   - 4,5 % 
120 °C  - 10  % 

8.1 CEM 

• EN 61326-1 

Elektromagnetyczne wtrącenia mogą wpływać na wartość pomiaru. 
Przy tego rodzaju zakłóceniach zalecane jest zastosowanie uziemionego stalowego węża 
ochronnego dla przewodu czujnika. 

9 Konserwacja i naprawa 

Czujniki serii AS-03x nie wymagają konserwowania. 
 

 

WAŻNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA NAPRAWY: 

Uszkodzony czujnik nie może być otwierany i w razie uszkodzenia musi zostać 
całkowicie wymieniony. W przypadku usterki kabla przyłączeniowego należy wymienić 
czujnik.  

10 Utylizacja 

 
Urządzenia, kable lub czujniki utylizować w sposób ekologiczny, zgodnie z obowiązującymi w danym 
kraju przepisami. 
Nr reg. WEEE DE 69572330 
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11 Deklaracja CE 
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12 Chiny RoHS 

 

 



 

 

Kontakt 
Brüel & Kjær Vibro GmbH 

Leydheckerstrasse 10 

64293 Darmstadt 

Niemcy 

 

Telefon:  +49 6151 428 0 

Faks:  +49 6151 428 1000 

Brüel & Kjær Vibro A/S 

Lyngby Hovedgade 94, 5 sal  

2800 Lyngby  

Dania 

 

Telefon:  +45 69 89 03 00 

Faks:  +45 69 89 03 01 

BK Vibro America Inc 

1100 Mark Circle 

Gardnerville NV 89410 

USA 

 

Telefon:  +1 (775) 552 3110 

 

e-mail ogólny: info@bkvibro.com Homepage: www.bkvibro.com  

 

Czujnika AS-030 ● © Brüel & Kjær Vibro ● 02/2022 ● C102 787.013 / V06    

Zmiany techniczne zastrzeżone! 

 


	1 Wskazówki
	1.1 Piktogramy i ich znaczenie
	1.2 Kwalifikacje użytkownika
	1.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
	1.3.1 Zalecenie dla użytkownika
	1.3.2 Zakaz samodzielnych zmian


	2 Zastosowanie
	3 Informacje ogólne
	4 Zakres dostawy
	5 Rysunek wymiarowy
	5.1 AS-030

	6 Montaż
	6.1.1 Podłączanie

	7 Przyłączenie
	7.1 Przyłącze elektryczne
	7.2 Podłączenie kabla przyłączeniowego do AS-030
	7.3 Przyłączenie
	7.4 Przylutowanie kabla czujnika do styków wtykowych czujnika

	8 Dane techniczne
	8.1 CEM

	9 Konserwacja i naprawa
	10 Utylizacja
	11 Deklaracja CE
	12 Chiny RoHS

