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Snímaè kmitù
Typ 648

Pozor !
Pøed uvedením produktu do provozu je nutné si pøeèíst 

návod k použití a porozumìt jeho obsahu!

Standard

Zóna-1-21

Zóna-2-22
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1 Bezpeènostní informace

Všeobecné informace

Bezpeènostní pokyny slouží k ochranì osob a vìcí pøed poškozením a hrozícím nebezpeèím 
v dùsledku neúèelového používání zaøízení, chybné obsluhy nebo jiného chybného zacházení
se zaøízením, zejména v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu.
Návod k použití si proto pozornì pøeètìte døíve, než zaènete s produktem pracovat nebo jej 
uvedete do provozu. Návod k použití musí být vždy pøístupný provoznímu personálu.

Zkontrolujte, zdali jsou pøed uvedením do provozu nebo jinými pracemi s produktem k dispozici 
všechny podklady v úplném stavu. Pokud nebyly podklady pøedány v úplném stavu nebo je 
zapotøebí více exempláøù, mùžete je obdržet i v jiných jazykových verzích.
Konstrukèní provedení tohoto produktu odpovídá souèasnému stavu techniky. Pøesto nelze 
vylouèit, že v pøípadì nepøimìøeného zacházení, neúèelového používání nebo pøi obsluze
a údržbì osobami s nedostateènou kvalifikací mohou v dùsledku nasazení produktu hrozit 
nebezpeèí, ohrožující osoby, stroje a zaøízení. Každá osoba zabývající se v provozu provo-
zovatele instalací, obsluhou a údržbou tohoto produktu je povinna si pøeèíst tento návod 
k použití a porozumìt jeho obsahu.
Montáž, demontáž, instalaci produktu mohou vykonávat pouze autorizované osoby s pøí-
slušnou kvalifikací.

Tento symbol upozoròuje na nebezpeèí výbuchu.

Použité symboly

Tento symbol upozoròuje na nebezpeèí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol upozoròuje na jiné informace netýkající se bezpeènosti.



HAUBER-Elektronik GmbH

5

2 Rozsah platnosti návodu k použití

Tento návod k použití snímaèe kmitù typu 648 - dvojitý - platí pro následující varianty: Standard, 
Zóna-1-21 a Zóna-2-22. 
Funkènost tìchto variant je identická. Varianty Zóna-1-21 a Zóna-2-22 navíc disponují certifikáty 
a oznaèením, která povolují použití produktu v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu 
(viz kap. 7 Oblasti použití).

3 Snímaè kmitù typu 648

Snímaè kmitání typ 648 se používá k mìøení a sledování absolutních kmitù ložiska a teploty 
ložiska stroje - podle normy DIN ISO 10816. Má následující znaky: 

Mìøená hodnota: Efektivní hodnota (rms) rychlosti kmitání v mm/s.

 Mìøená hodnota: Teplota v °C.

 Dva analogové výstupy proudu: Odrušené stejnosmìrné signály 4...20 mA, proporcionálnì k
  rozsahu mìøení sledování.

 Poškození vodièe pro sledování je možno detekovat pomocí následujícího vyhodnocovacího
  pøístroje: Hodnota stejnosmìrného signálu < 3,5 mA.

• 

•

•

•

4 Úèelové používání

Typ 648 slouží výhradnì k mìøení mechanických kmitù a teploty strojù a mechanických zaøízení. 
Použití je pøípustné pouze v rámci specifikací uvedených v datovém listu. 
Hlavní oblasti použití: vìtráky, ventilátory, dmychadla, elektromotory, èerpadla, centrifugy, 
odluèovaèe, generátory, turbíny a podobná oscilující mechanická zaøízení.

5 Dokumenty a certifikáty

Následující dokumenty a certifikáty k typu 648 jsou k nahlédnutí a ke stažení na stránkách 
www.hauber-elektronik.de.

• Prohlášení o shodì EU

• Homologaèní zkouška EU ATEX Zóny 1 a 21 È. PTB 06 ATEX 1072

• Prohlášení o shodì EU ATEX Zóny 2 a 22 È. LU 15 ATEX 0130X

6 Pøevzetí ruèení pøi provozu v oblastech ATEX

Majitel zaøízení ruèí výhradnì za úèelové technické provedení elektrických pøípojek, popø. za 
správný výklad smìrnic o ochranì pøed výbuchem, a øádné uvedení zaøízení do provozu. 
Pokud instaluje zaøízení z povìøení vlastníka subdodavatel, smí být zaøízení uvedeno do 
provozu teprve poté, co subdodavatel potvrzením o instalaci potvrdil vìcnou a odbornou 
správnost instalace v souladu s platnými pøedpisy. 
První uvedení do provozu zaøízení nebo jejich èástí s ochranou proti výbuchu, jakož i opìtovné 
uvedení do provozu po rozsáhlejších úpravách a nebo pracích údržby musí provozovatel vždy 
nahlásit odpovìdnému dohlížecímu orgánu.
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Varianta Oblasti použití Oznaèení

Standard Oblasti bez hrozícího 

nebezpeèí výbuchu

žádné

Zóna-1-21 Oblasti s hrozícím 

nebezpeèím výbuchu v 

zónách 1 a 21

                II 2 G     Ex d IIC T4 Gb

                II 2 D     Ex tb IIIC T120 °C Db

Zóna-2-22 Oblasti s hrozícím 

nebezpeèím výbuchu v 

zónách 2 a 22

                 II 3 G     Ex nA IIC T4 Gc

                 II 3 D     Ex tc IIIC T125 °C Dc

Varianta Rozsah dodávky

Standard • Snímaè kmitù typu 648

• Návod k použití

Zóna-1-21 • Snímaè kmitù typu 648

• Integrovaný kabel, délka: 2, 5, 10, 25 m

• Návod k použití

Zóna-2-22 • Snímaè kmitù typu 648

• Návod k použití

• Bezpeènostní klip

• Ochranná krytka pro zástrèku M12

Dodávané 

pøíslušenství

• Vyhodnocovací elektronika typu 650

• Rùzné adaptéry, napø. M8 -> M10

• Konfecionovatelný protikus

• Propojovací kabel, zdíøka M12, 4-pól., 0,34 mm2,

  d = 2 m, 5 m nebo 10 m nebo dle požadavku

• Magnetická noha

• Ochranný pryžový 

• Adaptér EMC

Pøi používání VE VENKOVNÍM PROSTORU nebo pokud se vyskytne støíkající 
voda na monitorovací pøístroj, kvùli dodateèné ochranì, nasaïte ochranný 
pryžový návlek (viz „Dostupné pøíslušenství“).

Ochranný pryžový



Rozmezí mìøení:
  Teplota: 0 °C...+100 °C

  Kmity: 0...

Pøesnost mìøení: ± 5%

Køížová citlivost: < 5 %

±

  mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s
0...   mm/s

Výstupní signál:

  Teplota: 4...20 mA (pomìrnì k rozmezí mìøení)

  Kmity:              4...20 mA (pomìrnì k rozmezí mìøení)

Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz (standard)

1 Hz...1000 Hz (volba)

Napájení napìtím:             24V DC 10%

Pøíkon (max.): 50 mA 

Zátìž/zatížení (max.): 500 S

Pojistka: Jemná pojistka (støední nosnost, 100 mA, vypínací 

schopnost C)
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9 Elektrické údaje

8
16
32
64

128
256
512

1000

Pøípustné rozsahy pracovních teplot pro všechny varianty

Pøed uvedením snímaèe do provozu musí být zajištìno napájecí napìtí s jemným jištìním 
(støední nosnost, 100 mA, vypínací schopnost C)!

Standard Zóna-1-21 Zóna-2-22

Teplota okolí -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C

Teplota mìøicí hlavy
(v oblasti uchycení)

-40 °C…+100 °C -20 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

• Každý typ 648 má
  jeden z uvedených
  rozsahù meøení.

• Jiný rozsah mìøení si
  mùžete vyžádat.

• Rozsah mìøení uveïte
  pøi objednání.
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Arbeitsbereich interner Sensorbaustein
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Pracovní rozsah pøístroje k monitorování kmitù typu 648

Pøíklady odeètu:

 Maximální mìøitelná
(Hz)       rychlost kmitání
    100 160
    400   40
  1000   18

Frekvenèní   

Pracovní rozsah závisí na rozsahu mìøení. Z diagramu vyplývá, že pøi rostoucí frekvenci klesá 
výška mìøitelné rychlosti kmitání.

Kmitoètový prùbìh 10 Hz...1000 Hz

typical amplitude response of vibration velocity
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Kmitoètový prùbìh 1 Hz...1000 Hz



Materiál pláštì:            ušlechtilá ocel V2A, èíslo materiálu:1.4305

M12-zástrèka / 
kabelová šroubení: CuZn (mosaz), poniklovaná

Kabelové prùchodka: nerezová ocel V2A

Uchycení: Šestihran SW 24, M8 x 8 mm, 
Stoupání: 1,25 mm

Hmotnost: cca. 150 g

Stupeò ochrany: IP 67

Montáž: Pláš� musí být uzemnìn pomocí                                                                      
úchytù M8 (viz kapitola 12).
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10 Mechanické údaje

Rozmìry pláštì a smìr mìøení

Standard, Zóna-2-22 Zóna-1-21

Smìr mìøení = osa uchycení!

Zástrèka M12

Pøívodní kabel
Standard: d= 2 m

Smìr mìøení Smìr mìøení

50 10 8

M
8 Ø
2
8

2

717.5

Ø
5

Ø
1

6
.5

Kabelové šroubení

(Všechny rozmìry v mm)

9.3

59

69 8

M
8 Ø
2

8
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Schéma pøipojení pro všechny varianty

Zdíøka pøipojovacího kabelu
(Pøíslušenství)

Zástrèka M12

11 Pøipojení

2

34

1

Zástrèka M12, 4-pólová
Osazení pinù viz schéma pøipojení.

Zdíøka pøipojovacího kabelu M12,
4-pólová, 0,34 mm² 
Osazení pinù viz schéma pøipojení.

Standard, Zóna-2-22 Zóna-1-21

Pøívodní kabel

PUR pláš�ové vedení 4-pólové, 
Ø: cca 6,5 mm, 0,34 mm²,
Osazení pinù viz schéma pøipojení.

Typ 648

1

2

3

4

BN

WH

BU

BK

Vyhodnocení proudového signálu 
4–20 mA zajiš�uje napøíklad 
ampérmetr nebo PLC.

hnìdý
bílý

modrý

èerný

pin2 = bílý

pin1 = hnìdý

pin3 = modrý

pin4 = èerný
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12 Montáž a demontáž

Pøed provedením montáže a demontáže odpojte snímaè od napájecího napìtí! 
Odpojené konektory musí být vždy bez napìtí! 
V pøípadì použití snímaèù s certifikací ATEX v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu 
jinak hrozí nebezpeèí výbuchu v dùsledku jiskøení!

Pøedpoklady
? Èistá a rovná montážní plocha, tzn. bez barvy, koroze, apod.
?Otvor se závitem v montážní ploše:
  Hloubka (min.):  10 mm 
   Závit: M8

Pláš� snímaèe musí být uzemnìn pøes uchycení M8 - pøes tìleso stroje montážní plochy 
nebo pøes samostatný ochranný vodiè (PE)!

Postup a poznámky

?Zašroubujte snímaè pomocí klíèe poddajnì do závitového otvoru v montážní ploše.

K provedení montážních a demontážních prací snímaèe a na snímaèi jsou oprávnìny pouze 
autorizované osoby s pøíslušnou odborností, které jsou seznámeny s bezpeènostními pøed-
pisy o zacházení s elektrickými komponentami! V pøípadì použití snímaèù s certifikátem 
ATEX v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu se tato osoba musí navíc seznámit 
s pøíslušnými místními bezpeènostními pøedpisy!

12.1 Uchycení snímaèe k montážní ploše

?Klíè na šestihrannou hlavu šroubu, SW 24

Náøadí

Pro dosažení pøesných hodnot mìøení musí být snímaè na montážní ploše upevnìn 
poddajnì!

Nepoužívejte k uchycení žádné pomocné konstrukce! Pokud je to nevyhnutelné, musí být 
taková konstrukce pokud možno nepružná!
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Polokoule Šipka a oèko

Štítek s upozornìním

Pøipevnìný bezpeènostní klip

Ochranné krytky Pøipevnìná ochranná krytka

Bezpeènostní klip

Pøipojovací zdíøku vsuòte do zástrèky M12 až do zaražení (vìnujte svoji pozornost poloze 
kódovacích zarážek)

Varianta Zóna-2-22 nesmí být provozována bez bezpeènostního klipu, který zabraòuje 
neúmyslnému rozpojení konektoru! V pøípadì použití v oblastech s hrozícím nebezpeèím 
výbuchu jinak hrozí nebezpeèí výbuchu v dùsledku jiskøení!

1. Odpojte sí�ové napìtí.

2. Pomocí šroubováku od sebe oddìlte obì polokoule dutinky.
3. Konektor M12 øádnì uzavøete ochrannou krytkou.

1.

2.

3.

Rýhovaný otoèný prstenec zdíøky pevnì utáhnìte rukou.

Namontujte bezpeènostní klip proti neúmyslnému rozpojení konektoru.

Upevnìní ochranné krytky

Upevnìní bezpeènostního klipu

Demontujte bezpeènostní klip a upevnìte ochrannou krytku.

12.2 Varianta Zóna-2-22            Upevnìní bezpeènostního klipu / ochranné krytky

Po rozpojení konektoru je nutné na zástrèku M12 pøipevnit ochrannou krytku!

1. Uložte obì polokoule klipu kolem konektoru.

2. Obì polokoule pevnì stisknìte rukou, až západka zapadne.

3. Šipku spojenou s obìma polokoulemi otoète kolem kabelu a protáhnìte
    ji oèkem na druhém konci tak, aby byl podél kabelu èitelný nápis 

    „NEROZPOJOVAT POD NAPÌTÍM“.

http://
http://
http://
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13 Instalace a uvedení do provozu

Pøed uvedením do provozu musí být zajištìno napájecí napìtí s jemným jištìním 
(støední nosnost, 100 mA, vypínací schopnost C)!

14 Údržba a oprava

Snímaè typu 648 si nevyžaduje žádnou údržbu!

Pøed zahájením prací opravy nebo èistìní odpojte snímaè od napájecího napìtí! 
Odpojené konektory musí být vždy bez napìtí! V pøípadì použití snímaèù s certifikací 
ATEX v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu jinak hrozí nebezpeèí 
výbuchu v dùsledku jiskøení!

Vadný pøípojný kabel okamžitì vymìòte! V pøípadì použití snímaèù s certifikací 
ATEX v oblastech s hrozícím nebezpeèím výbuchu jinak hrozí nebezpeèí 
výbuchu v dùsledku jiskøení!

Vadný snímaè musí být kompletnì vymìnìn!

Pøehled možných závad

Chraòte pøípojný kabel a pøípadné prodlužovací kabely pøed elektrickou infiltrací a 
mechanickým poškozením! Vìnujte pozornost místním pøedpisùm a pokynùm!

K provedení instalace a uvedení snímaèe do provozu jsou oprávnìny pouze autorizované 
osoby s pøíslušnou odborností, které jsou seznámené s bezpeènostními pøedpisy o zachá-
zení s elektrickými komponentami! 
V pøípadì provedení instalace a uvedení snímaèù do provozu s certifikátem ATEX v oblastech
s hrozícím nebezpeèím výbuchu se tato osoba musí navíc seznámit s pøíslušnými místními 
bezpeènostními pøedpisy!

K provedení prací opravy a èištìní jsou oprávnìny pouze autorizované osoby s pøíslušnou 
odborností, které jsou seznámené s bezpeènostními pøedpisy o zacházení s elektrickými 
komponentami! 
V pøípadì uvedení snímaèù do provozu s certifikátem ATEX v oblastech s hrozícím nebezpeèím 
výbuchu se tato osoba musí navíc seznámit s pøíslušnými místními bezpeènostními pøedpisy!

Závada Pøíèina Opatøení

Žádná namìøená 

hodnota (4-20 mA)

Žádné napájecí napìtí Zkontrolujte zdroj napìtí 

a/nebo pøívod

Pøerušený pøípojný kabel Vymìòte pøípojný kabel

Vadná pojistka Vymìòte pojistku

Chybná polarita pøipojení Opravte pólování pøipojení

Vadný snímaè Vymìòte snímaè

Chybná namìøená 

hodnota

Snímaè není instalován poddajnì Namontujte snímaè poddajnì

Snímaè je nainstalován na 

nesprávném místì

Namontujte snímaè na 

správné místo
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15 Koncepty zemnìní proti zemním, resp. kostøicím smyèkám

Zemnicí, resp. kostøicí smyèky patøí k nejèastìjším problémùm mìøicích konstrukcí, které pracují 
s citlivými senzory. Vznikají v dùsledku nechtìných rozdílù mezi potenciály v proudovém okruhu 
mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou. Jako protiopatøení doporuèujeme buï náš 
standardní koncept zemnìní, nebo – v závislosti na aplikaci – náš alternativní koncept zemnìní.

Alternativní koncept zemnìní

V rámci alternativního konceptu zemnìní je stínìní kabelu senzoru propojeno s pouzdrem 
senzoru (šrafovaná kružnice). Pouzdro senzoru je od zemnìní stroje oddìleno adaptérem EMC 
(èerný).

Stroj Vyhodnocovací 
jednotka

     +24V / 4...20mA

Kabel senzoru

Stroj Vyhodnocovací 
jednotka

     +24V / 4...20mA

Kabel senzoru

Vyhodnocovací 
jednotka: 
napø. mìøicí pøístroj, 
PLC

Standardní koncept zemnìní

V rámci standardního konceptu zemnìní není stínìní kabelu senzoru propojeno s pouzdrem 
senzoru (šrafovaná kružnice). Pouzdro senzoru leží na stejném potenciálu jako zemnìní stroje.

Zemnìní stroje

Zemnìní stroje

Vyhodnocovací 
jednotka: 
napø. mìøicí pøístroj, 
PLC

Senzor

Senzor

Adaptér EMC

Pøi objednávání uveïte, zda požadujete alternativní koncept zemnìní. Nabídneme vám pak odpovídající 
kabel senzoru a adaptér EMC.
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