
Technické specifikace

Důležité informace

 

Rozměry, VC200:	 207x74x41 mm, 335 g
Rozměry, VC250:	 184x74x41 mm, 300 g
Stupeň ochrany:	 IP65
Zdroj napájení:	 3.63 V Lithium Ion, mini-B USB dobíjecí
Životnost baterie:	 > 25 hodin běžného používání
Nabíječka, 90647:	 100-240 V, 50-60 Hz, 6 W
Teplota nabíjení:	 0° to +45 °C
Provozní teplota:	 –10° to +50 °C
Vstupní konektor:	 mini koaxiální, pro externí senzory
Zobrazení:	 RMS/špička/špička-špička
Spektrum:	 lineární, 200/400/800 čar, Hanningovo okno, Hz/cpm,
	 	 zoom, RPM kursor
Časový signál:	 512/1024/2048 vzorků, zoom, kursor
Typ snímače:	 TRM100/TRM120 nebo IEPE (ICP®) senzory
	 	 s napěťovým výstupem

VibChecker je ruční přístroj pro rychlé a snadné měření vibrací stroje při
preventivní údržbě. Je založen na základě doporučených norem ISO2372
a ISO10816 pro širokopásmové měření vibrací. Tyto normy vycházejí
z předpokladu, že omezené informace získané snadno a s nízkými náklady
jsou často stejně užitečné jako podrobná analýza s použitím drahého
vybavení a složitých technik.

- Přístroj je určen pro profesionální použití, průmyslové a výukové procesy,
vždy pouze s ohledem na technickou specifikaci.

- Baterii nabíjejte v rozsahu teplot nabíjení (0 ° až +45 ° C) v suchém
kancelářském prostředí, jinak může dojít k jejímu poškození.

- Před uskladněním přístroje na delší dobu (>6 měsíců) baterii nabijte. 
Úplným vybitím baterie může dojít k jejímu trvalému poškození!

- Pro výměnu vybitého akumulátoru musí být přístroj zaslán do
certifikovaného servisu SPM Instrument.

- Při měření dbejte na to, aby nedošlo k zachycení kabelů apod.  o rotující 
části, které by mohly způsobit zranění.

- Z bezpečnostních důvodů smí přístroj obsluhovat a udržovat pouze řádně 
proškolený personál.

- Servis a opravy přístroje smí provádět pouze autorizovaný servisní technik 
společnosti SPM Instrument.

 - K čištění obrazovky přístroje nikdy nepoužívejte alkohol nebo čisticí
kapalinu na bázi čpavku.
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ISO Normy ISO

Část 2	 Velké pozemní generátory s parní turbínou o výkonu nad 50 MW. Otáčky
stroje 1500/1800 ot/min nebo 3000/3600 ot/min.

Část 3	 Tato část se zabývá většinou běžných průmyslových strojů a je rozdělena
do čtyř skupin:

   Skupina 1   Velké stroje se jmenovitým výkonem nad 300 kW a nejvýše 50 MW;
                       elektrické stroje s osovou výškou nad 315 mm.
   Skupina 2   Střední stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW do 300 kW včetně;

     elektrické stroje s osovou výškou od 160 mm do 315 mm.
   Skupina 3   Čerpadla s vícelopatkovým oběžným kolem se samostatným pohonem

     (odstředivá, smíšená nebo axiální) se jmenovitým výkonem nad 15 kW.
   Skupina 4   Čerpadla s vícelopatkovým oběžným kolem s integrovaným pohonem

     (odstředivá, se smíšeným nebo axiálním prouděním) se jmenovitým
     výkonem nad 15kW.

Část 4	 Soustrojí poháněná plynovou turbínou s výjimkou aeroderivátů s výkonem
nejméně 3 MW. Tabulka mezních hodnot závisí na otáčkách turbíny.

Třída I	 Jednotlivé části strojů, integrálně připojené ke stroji
Třída II	 Středně velké stroje bez speciálních základech
Třída III	 Velké stroje na pevných základech
Třída IV	 Turbostroje třídy IV a velké stroje na pružných základech
Třída V	 Pohonné systémy na pevných základech s nevyváženými účinky setrvačnosti
Třída VI	 Pohonné systémy na měkkých základech s nevyváženými účinky setrvačnosti



M

ISO

VIB

A. Volitelné: vestavěná měřicí sonda

B. Grafický displej s LED podsvícením

C. Tlačítko MĚŘENÍ

D. Navigační tlačítka

E. Tlačítko ENTER - potvrzení volby

F. Tlačítko ZPĚT a zapnutí napájení

G. Výstup USB Mini-B

H. Konektor pro externí snímač

Úvodní obrazovka Měření
Indikátor stavu 	

Stiskněte hrot sondy,	 	 	           (zelená/žlutá/červená)

nebo připojte

externí snímač a
stiskněte ’M’

Tlačítko pro odstranění namě-
řených hodnot

Uložení měření

Zvolte spektrum nebo 
časový signál

Přiblížení

Spetrum      Časový signál

Oddálení

Posun
doprava

Posun
doleva

 

Měření:
1.  Zapněte přístroj stisknutím tlačítka (F) ZPĚT.
2.  Zadejte zrychlení, rychlost nebo výchylku a jaké výsledky budete chtít zobrazit
      v nabídce AVD v sekci Obecná nastavení.
3.  V nabídce ISO zvolte normu (vypnuto, ISO2372 nebo ISO10816) pro
      vyhodnocení stavu stroje.
4.  Při měření s vestavěnou sondou:
      Nasměrujte VibChecker přímo na měřící bod a během měření jej držte pevně.
      Zatlačte hrot sondy až je gumová manžeta v kontaktu s povrchem, poté
      stiskněte tlačítko MĚŘENÍ
      Při měření s externím snímačem:
      Připojte externí snímač na vstup v horní části přístroje. Umístěte externí
      snímač podle návodu k obsluze a poté stiskněte tlačítko MĚŘENÍ.

Zelený, žlutý nebo červený symbol indikuje stav stroje. Pro další analýzu použijte
šipku doprava pro zobrazení spektra nebo časového signálu.

The green, yellow or red symbol indicates the machine condition. For
further analysis, use the right arrow to view spectrum or time signal.

Popis přístroje

Nastavení snímače

Nastavení spektra

Prohlížení naměřených hodnot

Měření 	 	 Všeobecná nastavení

1x kursor
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