
* Hardware-ul, senzorul supraveghetor de vibraþii tip 663, a fost testat cu ajutorul FMEDA de cãtre societatea 
Exida. Rezultatele FMEDA îndeplinesc criteriile conform SIL2, SIL3 ºi PL-d.
** La determinarea funcþiei de siguranþã pe baza caracteristicilor de siguranþã tehnicã în conformitate cu 
standardele menþionate la punctul 4 al manualului de siguranþã, au fost evaluate respectiv luate în consideraþie 
explicit contactele releului senzorului supraveghetor de vibraþii tip 663. Ieºirea de curent 4...20 mA nu este 
realizatã ca relevantã pentru siguranþã.
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Senzor supraveghetor de vibraþii Tip 663

Atenþie!
Înainte de punerea în funcþiune a produsului trebuie citite 
ºi înþelese manualul de siguranþã ºi manualul de utilizare!

Standard
Zona 1-21
Zona 2-22
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Cuprins

Standard, Zona 1-21, Zona 2-22
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1  Informaþii de siguranþã

Generalitãþi

Indicaþiile de siguranþã folosesc protecþiei persoanelor ºi bunurilor materiale de daune ºi pericole 
care rezultã din utilizarea neconformã cu destinaþia, operare incorectã sau alte manipulãri greºite 
a aparatelor, în special în zone cu periculozitate de explozie.

Din acest motiv, citiþi cu atenþie complet manualul de utilizare înainte de a lucra cu produsul sau 
de a-l pune în funcþiune. Manualul de utilizare trebuie sã fie în orice moment accesibil 
personalului de exploatare.

Vã rugãm verificaþi dacã toate documentele sunt la dispoziþie complete înaintea punerii în 
funcþiune sau a altor lucrãri la produs. Dacã nu au fost predate toate documentele sau sunt 
necesare alte exemplare, acestea pot fi procurate þi în alte limbi.

Acest produs este fabricat conform celui mai nou stadiu al tehnicii. Totuþi nu se poate exclude 
punerea în pericol a dumneavoastrã, a utilajelor þi a instalaþiilor prin pericole rezultate de la 
aparat în cazul manipulãrii neconforme, a utilizãrii neconforme cu destinaþia sau operãrii þi 
întreþinerii de cãtre persoane insuficient instruite. Fiecare persoanã care se ocupã în serviciul 
responsabilului cu exploatarea cu amplasarea, operarea þi mentenanþa produsului trebuie sã fi 
citit þi înþeles în prealabil instrucþiunile de utilizare.

Este permisã montarea, demontarea, instalarea þi repararea produsului doar persoanelor 
instruite, suficient þcolarizate þi autorizate.

Acest simbol indicã un pericol de explozie.

Simboluri utilizate

Acest simbol indicã un pericol datorat curentului electric.

Acest simbol indicã o informaþie fãrã relevanþã pentru siguranþã.
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2 Domeniul de valabilitate al Manualului de utilizare

Prezentul Manual de utilizare al senzorului supraveghetor de vibraþii Tip 663 este valabil pentru 
variantele: Standard, Zona 1-21 þi Zona 2-22.
Funcþionalitatea variantelor este identicã. Variantele Zona 1-21 þi Zona 2-22 dispun suplimentar 
de certificãri þi marcaje care autorizeazã utilizarea în domenii cu periculozitate de explozie (vezi 
Cap.8 Domenii de utilizare).

3 Senzorul supraveghetor de vibraþii Tip 663

5 Nivel de siguranþã

Hardware-ul, Senzorul supraveghetor de vibraþii tip 663, a fost testat cu ajutorul FMEDA de cãtre 
societatea Exida. Rezultatele FMEDA îndeplinesc criteriile conform SIL2, SIL3 ºi PL-d.

Alte informaþi gãsiþi în manualul de siguranþã

4 Utilizare conform destinaþiei

Tipul 663 foloseºte la protecþia maþinilor þi instalaþiilor mecanice de vibraþii puternice neadmise. 
Este permisã utilizarea doar în cadrul specificaþiilor menþionate în fiþa tehnicã de date. Foloseºte 
exclusiv la mãsurarea vibraþiilor mecanice.
Domeniile principale de utilizare: Ventilatoare, exhaustoare, suflante, electromotoare, pompe, 
centrifuge, separatoare, generatoare, turbine þi instalaþii mecanice oscilante, similare.

6 Documente ºi certificate

Urmãtoarele documente þi certificate ale Tipului 663 pot fi vizualizate pe pagina home a 
companiei - 

• Declaraþie de conformitate CE
• Manualul de siguranþã SIL2
• Manualul de siguranþã SIL3
• Declaraþie de conformitate ATEX-Zona 2 þi 22, nr.: LU 15 ATEX 0131X
• Certificat testare prototip model CE ATEX-Zonele 1 þi 21, Nr.: SNCH 09 ATEX 4380

www.hauber-elektronik.de: 

Senzorul supraveghetor de vibraþii Tip 663 este utilizat pentru mãsurarea þi supravegherea 
vibraþiilor lagãrelor la maþini în conformitate cu standardul DIN ISO 10816.
El dispune de urmãtoarele caracteristici:

• Douã valori limitã þi temporizãrile aferente ce se seteazã separat
• La ambele ieþiri ale releelor este semnalizatã o depãþire a valorii limitã setatã la
  momentul respectiv. Aceasta poate fi folositã pentru generarea unei prealarme sau alarme
  principale.
• Mãrimea mãsuratã: Valoarea efectivã (rms) a vitezei vibraþiior (mm/s).
• Ieþire analogicã de curent: Semnal de curent continuu sigur la defect de 4...20 mA, proporþional
  cu domeniul de mãsurare al senzorului supraveghetor.
• Ruperea conductorului la cablul senzorului supraveghetor este detectabilã printr-un aparat
  evaluator în aval: Valoarea semnalului de curent continuu < 3,5 mA.

La determinarea funcþiei de siguranþã pe baza caracteristicilor de siguranþã tehnicã în 
conformitate cu standardele menþionate la punctul 4 al manualului de siguranþã, au fost evaluate 
respectiv luate în consideraþie explicit contactele releului senzorului supraveghetor de vibraþii tip 
663. Ieºirea de curent 4...20 mA nu este realizatã ca relevantã pentru siguranþã.

http://www.hauber-elektronik.de:
http://


* Hardware-ul, Senzorul supraveghetor de vibraþii tip 663, a fost testat cu ajutorul FMEDA de cãtre 
societatea Exida. Rezultatele FMEDA îndeplinesc criteriile conform SIL2, SIL3 ºi PL-d.

9 Completul de livrare

8 Domenii de utilizare
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7 Cedarea responsabilitãþii la exploatare în zone ATEX

Proprietarul instalaþiei este rãspunzãtor exclusiv pentru o pozare conformã a racordurilor electrice, 
inclusiv respectarea directivelor de protecþie la explozie þi a unei corecte puneri în funcþiune.
Dacã instalaþia este construitã de un subcontractor în numele proprietarului, este permisã 
punerea în funcþiune a instalaþiei numai dupã ce subcontractorul dovedeþte printr-o atestare a 
lucrãrii instalarea corespunzãtoare þi corectã profesional conformã prescripþiilor respective 
valabile.
Prima punere în funcþiune a instalaþiilor protejate la explozie sau a pãrþilor de instalaþie precum þi 
repunerea în funcþiune dupã modificãri majore sau lucrãri de întreþinere trebuie anunþate 
respectivei autoritãþi de control de resort de cãtre responsabilul cu exploatarea.

Varianta Domenii de utilizare Marcaj

                     II 2 G     Ex d IIC T4 Gb

                     II 2 D     Ex tb IIIC T120 °C Db

                     II 3 G     Ex d nA IIC T4 Gc

                     II 3 D     Ex tc IIIC T120 °C Dc

Nu în domenii cu 

periculozitate de explozie
Standard

Domeniile cu 

periculozitate de explozie 

ale Zonei 1 ºi 21

Domeniile cu 

periculozitate de explozie 

ale Zonei 2 ºi 22

Zona 1-21

Zona 2-22

Accesorii livrabile:

• Mufã pentru ºtecher care se poate confecþiona, M12, 8 poli.

• Cablu de racordare, Mufã M12, 8 poli, 0,25 mm
2
, 

   L= 2 m, 5 m sau 10 m

• Adaptor CEM (compatibilitate electromagneticã)

• Senzor supraveghetor de vibraþii Tip 663

• ªurub cu cap cilindric inbus, M8 x 20 mm

• Inel elastic pentru M8

• Manual de utilizare

Standard

• Senzor supraveghetor de vibraþii Tip 663

• Capiºon de protecþie pentru ºtecher M12

• Clemã de siguranþã

• ªurub cu cap cilindric inbus, M8 x 20 mm

• Inel elastic pentru M8

• Manual de utilizare

• Senzor supraveghetor de vibraþii Tip 663, cablu integrat, 

   lungime= 2, 5, 10, 25 m, sau la cerere

• ªurub cu cap cilindric inbus, M8 x 20 mm

• Inel elastic pentru M8

• Manual de utilizare

Zona 2-22

Zona 1-21

* 

* 

* 



Domenii de mãsurare: 0... mm/s
0... mm/s
0... mm/s
0... mm/s
0... mm/s
0... mm/s

Precizia mãsurãrii: ±5%

Sensibilitate la interferenþã: < 5 %

Domeniul de frecvenþã:      (Standard)

     (Opþional)

Semnale de ieþire: 1 x 4...20 mA

2 x Contacte de relee (Prealarmã þi alarmã principalã)

Sarcinã de anclanþare releu: 1A / 30V DC (curent continuu)

Alimentare cu tensiune: 24V DC ±10%

Curent absorbit (max.): 80 mA

Temperatura mediului ambiant: -30°C...+60°C

Domeniul temperaturii de lucru: -30°C...+85°C (Temp. capului de mãsurare la punctul de 

fixare)

Impedanþã/Sarcinã (max.): 500 Ù
Sarcina se compune din rezistenta unitatii de evaluare, 
rezistenta specifica a conductorului si rezistentele de transfer.

Siguranþã: Siguranþã de precizie (inerþie medie, 160 mA, capacitate de

deconectare C)

Automat: Dupã depãþirea valorii limitã în sens negativ, releele închid din

HAUBER-Elektronik GmbH
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10 Date electrice

8
16
32
64

128
256

10 Hz...1000 Hz
1 Hz  ...1000 Hz

Înainte de punerea în funcþiune a senzorului supraveghetor trebuie ca alimentarea cu 
tensiune sã fie prevãzutã cu o siguranþã de precizie (inerþie medie, 160 mA, capacitate de 
deconectare C)!

Este permisã deþurubarea capacului carcasei numai dacã Tipul 663 este separat de la 
alimentarea cu tensiune sau dacã nu este prezentã atmosferã cu potenþial de explozie. La 
utilizarea unui senzor supraveghetor certificat ATEX într-un mediu cu periculozitate de 
explozie, existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!

• Fiecare aparat Tip 663 
posedã numai unul 
din domeniile de 
mãsurare listate.

• Alte domenii de 
mãsurare la solicitare.

• Vã rugãm sã indicaþi 
domeniul de mãsurare 
împreunã cu comanda.
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Domeniul de lucru

Domeniul de lucru al senzorului supraveghetor de vibraþii Tip 663

Exemple de citire:

Frecvenþã  Viteza maximã 
  (Hz) a vibraþiilor ce poate 

fi mãsuratã
    100 160
    400   40
  1000   18

Domeniul de lucru este valabil independent de domeniul de mãsurare. Diagrama aratã cã la o 
frecvenþã care creþte, mãrimea vitezei vibraþiilor mãsurabilã scade.

Interval de frecvenþe 10 Hz...1000 Hz
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Materialul carcasei: Oþel inoxidabil V2A, Nr. W: 1.4305

Material þtecher M12: CuZn (alamã), nichelat
Presetupa cablului: Oþel inoxidabil V2A, Nr. W: 1.4305

Fixare: Þurub cu cap cilindric inbus M8 x 20 mm, 
pasul filetului: 1,25 mm

Montare: Carcasa trebuie sã fie împãmântatã prin 
elementul de fixare M8 (vezi cap.16).

Greutate: cca. 500 g

Clasã de protecþie: IP 67

HAUBER-Elektronik GmbH
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11 Date mecanice

Cotele carcasei ºi direcþia de mãsurare:
Standard, Zona 2-22.

Cotele carcasei ºi direcþia de mãsurare

Standard, Zona 2-22 Zona 1-21

Info: Direcþia de mãsurare = Axa de fixare!

30

Þtecher M12

Cablu de conexiune

Direcþia de mãsurare Direcþia de mãsurare

Cotele carcasei ºi direcþia de mãsurare:
Zona 1-21

Cotele în mm.

Presetupã cablu
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Plan de conexiuni pentru toate cele 3 variante

Mufa racordãrii cablului
(accesoriu)

ªtecher M12

12 Conexiuni

2

3

4

7 8

5
6

1

ªtecher M12, 8 poli.
Alocarea pinilor: vezi planul de conexiuni.

Mufa racordãrii cablului M12, 8 poli, 0,25 mm². 
Alocarea pinilor: vezi planul de conexiuni.

Info: Planul de conexiuni este reprezentat în regim de alarmã, respectiv starea fãrã tensiune!
Releele 1 þi 2 sunt deschise. (Alte indicaþii despre stãrile de funcþionare, pag. 11.)

Standard, Zona 2-22 Zona 1-21

Cablu de conexiune

PUR manta conductor, Ø: ca. 6,5 mm, 8  poli, 0,25 mm². 
Alocarea pinilor: vezi planul de conexiuni.

Unitate de 
evaluare

Tip 663
Pin 1: alb
Pin 2: maro

Pin 3: verde

Pin 4: galben

Pin 5: gri

Întrerupãtor Self-check 
(autotestare)

Releu 2

Releu 1

Evaluarea semnalului de 
curent 4...20 mA
prin ampermetru sau unitatea 
de comandã SPS (PLC - 
controler logic programabil)

Pin 6: roz
Pin 7: albastru
Pin 8: roþu

1

2

3

4

5

6

7

8

alb

maro

verde

galben

gri

roz

albastru

roºu

POWER  SUPPLY 
(alimentare curent) 

GND (masa) 

+24V

+24V



Afiºaje LED

ALARM 
(alarmã)
WARNING 
(avertizare)
OK

HAUBER-Elektronik GmbH

13 Descrierea funcþionãrii

La Tipul 663 sunt setabile separat 2 valori limitã LIM1 þi LIM2 þi temporizãrile aferente. 
Depãþirea valorii limitã peste temporizarea setatã este semnalizatã la ieþirile releelor 1 þi 2, 
aceasta însemnând cã respectivul contact de releu deschide.

Aceasta poate fi folositã la generarea unei prealarme sau unei alarme principale.

O depãþire urmãtoare în sens negativ a valorii limitã este de asemenea semnalizatã la ieþirile 

releelor 1 þi 2, aceasta însemnând cã respectivul contact de releu închide automat. 

În plus Tipul 663 posedã o ieþire analogicã de curent. Aceasta furnizeazã un curent continuu 

proporþional cu amplitudinea vibraþiilor de 4...20 mA.

Interfaþa de operare a canalelor LIM1 ºi LIM2 - elemente de operare ºi afiºaje LED

Stãri de funcþionare

Comutator rotativ SET
Valoare limitã în 15 trepte
(Tabel valori limitã, pag.12)

Potenþiometru TIME (timp)

Temporizare -
fãrã trepte de la 0...30 sec.

- roþu

- galben

- verde

Betriebszustand Valoare mãsuratã Releu Afiºaj LED

OK <= valoarea limitã închis OK

WARNING 

(avertizare)

> valoarea limitã,

Temporizarea este în 

derulare

închis
WARNING 

(avertizare) + OK

ALARM (alarmã)

> valoarea limitã,

Temporizarea 

a expirat

deschis ALARM (alarmã)

Este permisã deþurubarea capacului carcasei numai dacã Tipul 663 este separat de la 
alimentarea cu tensiune sau dacã nu este prezentã atmosferã cu potenþial de explozie. La 
utilizarea unui senzor supraveghetor certificat ATEX într-un mediu cu periculozitate de 
explozie, existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!

11



Prin autotestare se verificã funcþionarea corectã a senzorului supraveghetor. Pentru aceasta se 
aplicã la senzorul supraveghetor un semnal de testare. Semnalul de test simuleazã un nivel de 
vibraþii care depãþeþte treapta maximã a valorii limitã. Prin aceasta se declanþeazã o alarmare a 
supravegherii.

Semnal de testare: a. Tensiune continuã, 24 V DC sau
b. Tensiune în profil dreptunghiular, 24 V DC / 0,5 Hz

Stare iniþialã: Regim de funcþionare normal

Start Autotest:  • Semnalul de test se aplicã la pin-ul 4.

→ Semnalul de curent de ieºire creºte la ~23 mA.

→ Dupã < 35 s se deschid releele de alarmã.

• Semnalul de testare a poate fi utilizat abia de la F-Nr.: 75478 (numãr de fabricaþie)!

Dacã se deschide un releu de alarmã sau ambele, 
este prezentã o defecþiune.

• Semnalul de test este din nou anulat.

→ Dupã încã < 60 s semnalul de curent de ieºire coboarã 

     din nou la 4 mA respectiv la valoarea efectivã actualã.

Sfârºit Autotest.

Stare finalã: Regim de funcþionare normal

Durata: cca. 95 s

Domeniu de mãsurare, de ex.:

Comut. rotativ SET Poz.:

Valoare limitã:

HAUBER-Elektronik GmbH

15 Autotestare

Exemplu: Setare valoare limitã

14 Setarea valorilor limitã

0...32 mm/s

     16 mm/s

8

Poziþie 
comutator 
rotativ SET

Domeniu 
de mãsurare
0 - 8 mm/s

0 0,0 0 0 0 0 0
1 0,5 1 2 4 8 16
2 1,0 2 4 8 16 32
3 1,5 3 6 12 24 48
4 2,0 4 8 16 32 64
5 2,5 5 10 20 40 80
6 3,0 6 12 24 48 96
7 3,5 7 14 28 56 112
8 4,0 8 16 32 64 128
9 4,5 9 18 36 72 144

10 5,0 10 20 40 80 160
11 5,5 11 22 44 88 176
12 6,0 12 24 48 86 194
13 6,5 13 26 52 104 210
14 7,0 14 28 56 112 226
15 7,5 15 30 60 120 240

                                         Valori limitã

Domeniu 
de mãsurare
0 - 16 mm/s

Domeniu 
de mãsurare
0 - 32 mm/s

Domeniu 
de mãsurare
0 - 64 mm/s

Domeniu 
de mãsurare
0 - 128 mm/s

Domeniu 
de mãsurare
0 - 256 mm/s

12
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16 Montare ºi demontare

Înaintea montãrii þi demontãrii separaþi senzorul supraveghetor de la alimentarea cu 
tensiune! Dispozitivele tip þtecher trebuie sã fie întotdeauna fãrã tensiune! La utilizarea 
unui senzor supraveghetor certificat ATEX într-un mediu cu periculozitate de explozie 
existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!

Condiþii preliminare

• Suprafaþa de montaj curatã þi planã,
adicã fãrã vopsea, ruginã, etc.

• Orificiul filetat la suprafaþa de montaj:
Adâncime: 15 mm
Filet: M8

Carcasa senzorului supraveghetor trebuie sã fie împãmântatã prin fixarea sa - prin masa 
maþinii suprafeþei de montaj sau printr-un conductor de protecþie separat (PE)!

Fixare la suprafaþa de montajPaºii de lucru

Deþurubaþi capacul carcasei de partea 
inferioarã a carcasei.
• Cheie inbus SW 8

1.

Fixaþi senzorul supraveghetor la 
suprafaþa de montaj, blocat prin forþã 
cu ajutorul þurubului cu cap cilindric þi a 
inelului elastic.
• Cheie inbus SW 6

2.

Înþurubaþi slab cu mâna capacul 
carcasei pe partea inferioarã a carcasei.
(Nu teþiþi filetul!)
Strângeþi capacul carcasei cu o cheie 
dinamometricã cu un moment de 
strângere = 5 Nm.
• Cheie dinamometricã, SW 8

3.

Suprafaþã de montaj

• Cheie inbus, SW6, SW8
• Cheie dinamometricã SW8
• Þurub cu cap cilindric inbus M8x20
• Inel elastic pentru M8

Unelte ºi materiale

Este permisã efectuarea lucrãrilor de montare ºi demontare doar unui specialist autorizat, care este 
familiarizat cu prescripþiile de siguranþã în manipularea componentelor electrice! La funcþionarea 
unui aparat certificat ATEX în zone cu periculozitate de explozie, specialistul trebuie sã fie 
familiarizat suplimentar ºi cu prescripþiile de siguranþã relevante în situaþia respectivã!

16.1 Fixarea la suprafaþa de montaj

Capacul carcasei se strânge cu cheia 
dinamometricã

Info: Pentru a evita o eventualã sudare la rece a capacului carcasei cu partea inferioarã a 
carcasei, filetul este tratat deja din fabricã cu o pastã de montaj pentru asamblãri din oþel 
inoxidabil.

zu

5 Nm
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Semicarcasã Sãgeatã þi inel

Plãcuþã indicatoare

Clemã de siguranþã montatã

Capiºoane de protecþie Capiºoane de protecþie montate

Clemã de siguranþã

Introduceþi mufa conectorului cablului în þtecherul M12 pânã la opritor 
(Respectaþi poziþia camei de codificare).

Nu este permisã exploatarea variantei Zona 2-22 fãrã clema de siguranþã contra separãrii 
neautorizate a conectorului tip þtecher! La utilizarea într-un mediu cu periculozitate de 
explozie existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!

1.

2.
3.

Separaþi de la reþeaua de tensiune.

Separaþi prin depresare cele douã semicarcase ale mufei, cu o þurubelniþã.
Închideþi bine þtecherul M12 cu capiþonul de protecþie.

1.

2.

3.

Strângeþi ferm cu mâna inelul randalinat al mufei.

Montaþi clema de siguranþã contra separãrii involuntare a conectorului tip þtecher.

Aþezaþi ambele semicarcase ale clemei în jurul conectorului tip þtecher.

Presaþi ferm cu mãna ambele semicarcase împreunã, pânã când se înclicheteazã 
prinderea cu blocare elasticã.

Pozaþi cele douã sãgeþi legate la semicarcase în jurul cablului þi le treceþi prin 
inelul de la celãlalt capãt, astfel încât sã fie lizibilã de-a lungul cablului indicaþia 
„NICHT UNTER SPANNUNG TRENNEN” (nu decuplaþi sub tensiune).

1. 

2. 

3. 

Fixarea capiþonului de protecþie

Fixarea clemei de siguranþã

Demontaþi clema de siguranþã þi fixaþi capiþonul de protecþie.

16.2 Varianta Zona 2-22     Fixare clemã de siguranþã / capiþon de protecþie

Dupã detaºarea conectorului cu ºtecher, trebuie fixat capiºonul de protecþie la 
ºtecherul M12!

14
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17 Instalare ºi punere în funcþiune

Înainte de punerea în funcþiune, tensiunea de alimentare se asigurã cu o siguranþã de 
precizie (inerþie medie, 160 mA, capacitate de deconectare C)!

Protejaþi cablul de racordare þi orice cablu prelungitor de dispersii electromagnetice þi 
deteriorãri mecanice! În acest sens se vor respecta neapãrat prescripþiile þi indicaþiile locale!

Autotestul trebuie verificat la punerea în funcþiune.

Eticheta sigiliu "SEALED" indicã interdicþia deschiderii capacului carcasei.

Dupã montarea capacului carcasei de cãtre responsabilul cu exploatarea instalaþiei, 
este aplicatã lateral eticheta sigiliu peste rostul de separare.

În cazul unei încercãri de manipulare, eticheta sigiliu este distrusã ºi manipularea 
devine vizibilã pentru responsabilul cu exploatarea instalaþiei.

16.3 Siguranþã contra manipulãrii

Aplicarea etichetei sigiliu

Etichetã sigiliu

Aplicarea etichetei sigiliu

Este permisã efectuarea instalãrii ºi punerii în funcþiune a senzorului supraveghetor doar unui 
specialist autorizat, care este familiarizat cu prescripþiile de siguranþã în manipularea componentelor 
electrice! La instalarea ºi punerea în funcþiune a unui supraveghetor certificat ATEX în zone cu 
periculozitate de explozie, specialistul trebuie sã fie familiarizat suplimentar ºi cu prescripþiile de 
siguranþã relevante în situaþia respectivã!

Este permisã realizarea punerii în funcþiune numai având capacul carcasei corect înþurubat 
(moment de strângere = 5 Nm)! La utilizarea unui senzor supraveghetor certificat ATEX într-un 
mediu cu periculozitate de explozie, existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!
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18 Întreþinere ºi reparaþii

Info: Senzorii supraveghetori din seria constructivã 663 sunt fãrã întreþinere!

Înaintea lucrãrilor de reparaþii þi curãþare, separaþi senzorul supraveghetor de la tensiunea 
de alimentare! Dispozitivele tip þtecher trebuie sã fie întotdeauna fãrã tensiune! La 
utilizarea unui senzor supraveghetor certificat ATEX într-un mediu cu periculozitate de 
explozie, existã în plus pericolul de explozie prin formarea de scântei!

Schimbaþi imediat cablul de racordare defect! La utilizarea unui senzor supraveghetor 
certificat ATEX într-un mediu cu periculozitate de explozie, existã în plus pericolul de 
explozie prin formarea de scântei!

Un senzor supraveghetor defect trebuie înlocuit complet!

Tabel de defecþiuni

Este permisã efectuarea lucrãrilor de reparaþii ºi curãþare doar unui specialist autorizat, care este 
familiarizat cu prescripþiile de siguranþã în manipularea componentelor electrice! La punerea în 
funcþiune a unui aparat certificat ATEX în zone cu periculozitate de explozie, specialistul trebuie sã 
fie familiarizat ºi cu prescripþiile de siguranþã relevante în situaþia respectivã!

Defecþiune Cauzã Mãsurã

Nu existã valoare 

mãsuratã (4-20 mA) Nu existã tensiune de alimentare

Verificaþi sursa de tensiune ºi/sau cablul de 

alimentare

Întrerupere în cablul de racordare Înlocuiþi cablul de racordare

Siguranþã defectã Înlocuiþi siguranþa

Inversare polaritate conexiuni Conectaþi corect polaritatea

Senzor supraveghetor defect Înlocuiþi senzorul supraveghetor

Releul nu anclanºeazã Valoarea limitã setatã incorect Setaþi corect valoarea limitã

Nu existã tensiune de alimentare Verificaþi sursa de tensiune ºi/sau cablul de 

alimentare

Întrerupere în cablul de racordare Înlocuiþi cablul de racordare

Siguranþã defectã Înlocuiþi siguranþa

Inversare polaritate conexiuni Conectaþi corect polaritatea

Senzor supraveghetor defect Înlocuiþi senzorul supraveghetor

Valoare mãsuratã 

incorectã

Senzorul supraveghetor nu este montat 

blocat prin forþã

Montaþi senzorul supraveghetor cu blocare prin 

forþã

Senzorul supraveghetor montat în loc greºit Montaþi senzorul supraveghetor în locul corect

Probleme EMV vezi Cap. 19 Concepte de împãmântare
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19 Concepte de împãmântare contra buclelor de împãmântare 
respectiv masã

Buclele de împãmântare respectiv masã se numãrã printre cele mai frecvente probleme la 
aparatele de mãsurare ataþate cu sisteme de senzori sensibili. Ele apar datoritã diferenþelor de 
potenþial nedorite în circuitul de curent dintre senzor þi unitatea de evaluare. Ca o contramãsurã 
vã recomandãm Conceptul nostru standard de împãmântare sau, în funcþie de aplicaþie, 
Conceptul nostru de împãmântare alternativ.

Concept de împãmântare - Alternativ

La conceptul alternativ de împãmântare, ecranul cablului senzorului are legãturã la carcasa 
senzorului (cercul haþurat). Carcasa senzorului este decuplat de împãmântarea maþinii printr-un 
adaptor CEM (negru).

Maþinã
Unitatea de 

evaluare

     +24V / 4...20mA

Cablul senzorului

Maþinã Unitatea de 
evaluare

     +24V / 4...20mA

Cablul senzorului

Unitatea de evaluare:
de ex. aparat de 
mãsurã, PLC

Concept de împãmântare - Standard

La conceptul standard de împãmântare, ecranajul cablului senzorului nu are nici o legãturã la carcasa 
senzorului (cercul haþurat). Carcasa senzorului este la acelaþi potenþial ca împãmântarea maþinii.

Împãmântarea maþinii

Împãmântarea maþinii

Unitatea de evaluare:
de ex. aparat de 
mãsurã, PLC

Senzor

Senzor

Adaptor CEM

Dacã vã decideþi pentru conceptul de împãmântare alternativ, vã rugãm sã specificaþi acest lucru în 
comandã. În acest caz vã vom oferta cablul senzorului þi adaptorul CEM corespunzãtor.



. F.B..

663 = Supraveghere SIL2 
          4...20 mA ~ mm/s rms + valori limitã libere

32   =   32 mm/s rms
64   =   64 mm/s rms
128 = 128 mm/s rms 

8     =     8 mm/s rms
16   =   16 mm/s rms

 

2 = ATEX Zona 2/22

0 = fãrã ATEX
1 = ATEX Zona 1/21

 

 

0 = 10...1000 Hz
1 = 1...1000 Hz

 

  

0 = Variantã de execuþie standard

2 = Cablu integrat 
3 = Cablu integrat 10,0 m 
 

0 = ªtecher 
1 = Cablu integrat 

5,0 m 

 

M12 
2,0 m 

C  D  EA

20 Codificare de comandã
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A = Tip HAUBER

B = Domeniu de mãsurare

C = ATEX

D = Domeniu de frecvenþã

  

E = ªtecher/cablu
  

F = Variantã de execuþie specialã

  

Exemplu:
Tip 663.16.000.0

Senzor supraveghetor de vibraþii tip 663
Domeniu de mãsurare 16 mm/s rms 
Domeniu de frecvenþã 10...1000 Hz 
fãrã ATEX
având conector tip ºtecher M12
fãrã variantã de execuþie specialã = Standard

Exemplu:
Tip 663.64.113.0

Senzor supraveghetor de vibraþii tip 663
Domeniu de mãsurare 64 mm/s rms 
Domeniu de frecvenþã 1...1000 Hz 
ATEX Zona 1/21
având cablu integrat 10,0 m
fãrã variantã de execuþie specialã = Standard
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