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1 Veiligheidsinformatie

Algemeen

De veiligheidsaanwijzingen moeten personen en materiële zaken beschermen tegen schade en 
gevaren die ontstaan door niet-voorgeschreven gebruik, foutieve bediening of overige foutieve 
behandeling van apparaten, in het bijzonder in zones met explosiegevaar. Lees daarom de 
gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u met het product werkt of het in gebruik neemt. 
De gebruikershandleiding moet te allen tijde toegankelijk zijn voor het bedieningspersoneel.

Controleer a.u.b. of alle documenten voor de ingebruikneming of andere werkzaamheden 
volledig beschikbaar zijn bij het product. Indien niet alle documenten volledig overhandigd 
werden of bijkomende exemplaren nodig zijn, dan kunnen deze ook in andere talen verkregen 
worden.
Het product is geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek. Er kan desondanks niet 
uitgesloten worden dat bij ondeskundige behandeling, niet-voorgeschreven gebruik of bij 
bediening en onderhoud door ontoereikend opgeleide personen gevaren ontstaan door het 
product voor personen, machines en installaties. Iedere persoon die in dienst van de exploitant 
belast is met het opstellen, bedienen en onderhouden van het product, moet de 
gebruikershandleiding gelezen en begrepen hebben.
Het product mag alleen door geïnstrueerde, voldoende opgeleide en geautoriseerde personen
gemonteerd, gedemonteerd, geïnstalleerd en gerepareerd worden.

Dit symbool duidt op explosiegevaar.

Gebruikte symbolen

Dit symbool duidt op een gevaar door elektrische stroom.

Dit symbool duidt op niet-veiligheidsrelevante informatie.
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2 Geldigheid van de gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding van de trillingsmeter type 648 geldt voor de volgendevarianten: 
standaard, zone-1-21, zone-2-22.
De varianten hebben een identieke functionaliteit. De varianten zone-1-21 en zone-2-22 
beschikken bovendien over certificaties en markeringen die het gebruik in  zones met 
explosiegevaar toelaten (zie hfdst. 7, toepassingsgebieden).

3 De trillingsmeter type 648

4 Voorgeschreven gebruik

Het type 648 dient uitsluitend voor de meting van mechanische trillingen en de temperatuur van 
machines en mechanische inrichtingen. Het gebruik is alleen toegelaten binnen de specificaties 
in het gegevensblad. Belangrijkste toepassingsgebieden: luchtverversers, ventilatoren, blazers, 
elektromotoren, pompen, centrifuges, separatoren, generatoren, turbines en gelijkaardige, 
oscillerende mechanische inrichtingen.

5 Documenten en certificaten

De volgende documenten en certificaten bij het type 648 kunnen op 

 EG-conformiteitsverklaring
 EG-typeverklaring ATEX-zone 1 en 21, nr.: PTB 06 ATEX 1072
 Conformiteitsverklaring ATEX-zone 2 en 22, nr.: LU 15 ATEX 0130X

www.hauber-elektronik.de 
ingekeken en gedownload worden.
?
?
?

6 Overdracht van aansprakelijkheid bij gebruik in ATEX-zones

Voor het op de voorgeschreven wijze leggen van de elektrische aansluitingen, m.b.t. de 
explosieveiligheidsrichtlijnen en de correcte ingebruikneming, is uitsluitend de eigenaar van de 
installatie aansprakelijk.
Indien de installatie in opdracht van de eigenaar door een onderaannemer wordt uitgevoerd, dan 
mag de installatie pas in gebruik worden genomen nadat de onderaannemer door middel van 
een installatie-attest de deskundige en vakkundige installatie conform de geldige voorschriften 
heeft bevestigd.
De eerste ingebruikneming van explosiebeveiligde installatie of installatieonderdelen, evenals de 
heringebruikneming na grote wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden, moet telkens door de 
exploitant worden gemeld aan de bevoegde inspectiedienst.

De trillingsmeter type 648 dient voor de meting en controle van de absolutelagertrilling en -
temperatuur van machines steunend op de norm DIN ISO10816. Deze bezit de volgende 
kenmerken: 

• Meetgrootheid: de effectieve waarde (rms) van de trilsnelheid in mm/s.
• Meetgrootheid: de temperatuur in °C.
• Twee analoge stroomuitgangen: stoorveilige gelijkstroomsignalen van 4..20 mA proportioneel  
  met hetmeetbereik van de controle.
• Kabelbreuk van de controlekabel kan gedetecteerd worden met een analyseapparaat: waarde 
  van het gelijkstroomsignaal < 3,5 mA.
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8 Leveromvang

7 Toepassingsgebieden

HAUBER-Elektronik GmbH

Varianten Leveromvang

Standaard • Trillingsmeter type 648

• Gebruikershandleiding

Zone-1-21 • Trillingsmeter type 648

• Geïntegreerde kabel, lengte: 2, 5, 10, 25 m

  of op aanvraag

• Gebruikershandleiding

Zone-2-22 • Trillingsmeter type 648

• Gebruikershandleiding

• Borgclip

• Veiligheidskap voor M12-stekker

Leverbaar

toebehoren

• Analyseapparaten type 650

• Verschillende adapters, bijv. M8 -> M10

• Confectioneerbare contrastekker

• Aansluitkabel, bus M12, 4-pol., 0,34 mm2,

   l= 2 m, 5 m of 10 m of op aanvraag

• Magnetische voet

• Rubberen beschermtule

• EMV-adapter

Bij het gebruik IN DE OPEN LUCHT of met SPATWATER moet het 
controleapparaat afgedekt worden met de rubberen beschermtule (zie 
"Leverbaar toebehoren").

Rubberen beschermtule

Varianten Toepassingsgebieden Markering

geen

                II 2 G     Ex d IIC T4 Gb

                II 2 D     Ex tb IIIC T120 °C Db

                 II 3 G     Ex nA IIC T4 Gc

                 II 3 D     Ex tc IIIC T125 °C Dc

Niet-

explosiegevaarlijke

zones

Standaard

Explosiegevaarlijke

zones van de zone

1 en 21

Explosiegevaarlijke

zones van de zone

2 en 22

Zone-1-21

Zone-2-22
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9 Elektrische gegevens

Voor de ingebruikneming van het controleapparaat moet de voedingsspanning met eenfijne 
zekering beveiligd worden (middeltraag, 100 mA uitschakelvermogen C).

Toegelaten werktemperatuurbereiken van alle varianten

Standaard Zone-1-21 Zone-2-22

Omgevingstemperatuur -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C -20 °C…+60 °C

Meetkoptemperatuur
(nabij de bevestiging) -40 °C…+100 °C -20 °C…+100 °C -40 °C…+100 °C

Meetbereiken:
  Temperatuur: 0 °C...+100 °C

             trilling: 0...

Meetprecisie: ± 5%

Dwarsgevoeligheid: < 5 %

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

Uitgangssignaal:

  Temperatuur: 4...20 mA (proportioneel met het meetbereik)

 trilling: 4...20 mA (proportioneel met het meetbereik)

frequentiebereik: 10 Hz...1000 Hz (standaard)

1 Hz...1000 Hz (optie)

voeding: 24V DC ±10%

stroomopname (max.): 50 mA

last (max.): 500 Ù

Zekering: fijne zekering (middeltraag, 100 mA, uitschakelvermogen C)

8
16
32
64

128
256
512

1000

• Ieder type 648 beziteen 
van de 
opgesomdeMeetbereik

• Overige meetbereiken 
op aanvraag.

• Gelieve meetbereik bij 
de bestelling mede aan 
te geven.
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Arbeitsbereich interner Sensorbaustein
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Werkbereik

Werkbereik van de trillingsmeter type 648

Afleesvoorbeelden:

Frequentie  Maximaal meetbare
  (Hz)      trillingssn.
    100 160
    400   40
  1000   18

Het werkbereik is onafhankelijk van het meetbereik. Het diagram toont dat bij toenemende 
frequentie de hoogte van de meetbare trillingssnelheid afneemt.

Werkbereik van de trillingsmeter type 648

Frequentierespons 10 Hz...1000 Hz

typical amplitude response of vibration velocity
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Behuizingsmateriaal: roestvrij staal V2A, grondstofnr.: 1.4305

M12-stekker: messing, vernikkeld

Kabelschroefverbinding: roestvrij staal V2A

Bevestiging: sleutelbreedte 24 (6-kant), 
M8 x 8 mm, helling 1,25 mm

Gewicht: ca. 150 g

Beveiligingsklasse: IP 67

Montage: behuizing moet via de M8-bevestiging
geaard zijn (zie ook hfdst. 12).

10 Mechanische gegevens

Behuizingsmaten en meetrichting

Standaard, zone-2-22 zone-1-21

M12-stekker

Aansluitkabel: vast met het controleapparaat 
verbonden!

Meetrichting Meetrichting

50 10 8

M
8 Ø
2
8

2

717.5

Ø
5

Ø
1

6
.5

Kabelschroefverbinding

(alle maten in mm)

9.3

59

69 8

M
8 Ø
2

8

69

9.3

Ø
2
8

8
59

M
8

Ø
2
8

M
8

50 10 8717,5

2

Ø
1
6
,5

Ø
5

Meetrichting = bevestigingsas!
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Aansluitschema voor alle varianten

Aansluitkabelbus
(toebehoren)

M12-stekker

11 Aansluitingen

2

34

1

M12-stekker, 4-polig.
Voor penbezetting, zie aansluitschema.

Aansluitkabelbus M12,
4-polig, 0,34 mm².
Voor penbezetting, zie aansluitschema.

Standaard, zone-2-22 zone-1-21

Aansluitkabel

PUR mantelleiding, Ø: ca 6,5 mm, 
4-pol., 0,34 mm².
Voor penbezetting, zie aansluitschema.

1

2

3

4

BN

WH

BU

BK

Ø
1
4
,8

M
8

44

Ø
11

bruin

wit 

blauw

zwart

Type 648

De analyse van het stroomsignaal van 
4...20 mA wordt uitgevoerd door bijv. een 
ampèremeter of de PLC-besturing.

br

wt

bl

zw

VOEDING
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12 Montage en demontage

Voor montage en demontage het controleapparaat van de voeding loskoppelen. 
Losgekoppelde stekkers moeten altijd spanningvrij zijn! Bij het gebruik
van ATEX-gecertificeerde controleapparaten in explosiegevaarlijke zones bestaat er 
andersexplosiegevaar door vonkvorming!

Voorwaarden
• Montageoppervlak proper en vlak, d.w.z. vrij van verf, roest, enz.
• Schroefgat in het montageoppervlak: 
  Diepte (min.): 10 mm 
  Schroefdraad: M8

De behuizing van het controleapparaat moet via de M8-bevestiging geaard zijn, via 
demachinemassa van het montageoppervlak of via een aparte randaardekabel (PE).

Stappen en aanwijzingen

• Controleapparaat door middel van zeskantsleutel krachtgesloten in het schroefgat van het 
  montageoppervlak schroeven.

Montage- en demontagewerkzaamheden aan en met het controleapparaat mogen alleen uitgevoerd 
worden door een geautoriseerde vakman die vertrouwd is met de veiligheidsvoorschriften in de 
omgang met elektrische componenten! Bij het gebruik van ATEX-gecertificeerde controleapparaten 
in explosiegevaarlijke zones moet de vakman bovendien vertrouwd zijn met de daar relevante 
veiligheidsvoorschriften!

Bevestiging van het controleapparaat aan het montageoppervlak

• Zeskantsleutel, SW 24

Werktuig

Voor exacte meetwaarden moet het controleapparaat krachtgesloten aan 
hetmontageoppervlak bevestigd worden!

Bijkomende bevestigingsconstructies dienen vermeden te worden! Indien onvermijdelijk, 
moet deze zo stijf mogelijk uitgevoerd worden!
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Halve schaal pijl en oog

Bord

Gemonteerde borgclip

Veiligheidskappen Gemonteerde veiligheidskap

Borgclip

Aansluitkabelbus in de M12-stekker tot aan de aanslag brengen. 
(positie van de codeernok in acht nemen).

De variant zone-2-22 mag niet zonder de borgclip tegen onbedoeld loskoppelen van de 
stekkerverbinding gebruikt worden! Bij het gebruik in explosiegevaarlijke zones bestaat er 
anders explosiegevaar door vonkvorming!

1. Netspanning loskoppelen.

2. De beide halve schalen van de huls met een schroevendraaier 
    uit elkaar duwen.
3. M12-stekker goed met de veiligheidskap afsluiten.

1.

2.

3.

Gekartelde draairing van de bus met de hand vast aanhalen.

tegen onbedoeld loskoppelen van de stekkerverbinding monteren.

Bevestiging veiligheidskap

Bevestiging borgclip

Borgclip demonteren en veiligheidskap bevestigen.

Variant zone-2-22     bevestiging borgclip/veiligheidskap

Na het loskoppelen van de stekkerverbinding moet de veiligheidskap aan de M12-stekker 
worden bevestigd!

1. Beide halve schalen van de clip rond de stekkerverbinding leggen.

2. Beide halve schalen met de hand stevig samendrukken tot deknip 

    Scvastklikt. 

3. De met de beide halve schalen verbonden pijl rond de kabel leggen 
     en door het oog aan het andere uiteinde trekken zodat de aanwijzing "NIET 

    ONDER SPANNING LOSKOPPELEN" in de lengterichting van de kabel 
    leesbaar wordt.

http://
http://
http://


HAUBER-Elektronik GmbH

13

13 Installatie en ingebruikneming

Voor de ingebruikneming de voedingsspanning met een fijne zekering 
beveiliging(middeltraag, 32 mA, uitschakelvermogen C).

14 Onderhoud en reparatie

Het controleapparaat type 648 behoeft geen onderhoud!

Voor reparatie- en reinigingswerken het controleapparaat van de voeding loskoppelen! 
Losgekoppelde stekkers moeten altijd spanningvrij zijn! Bij het gebruik van ATEX-
gecertificeerde controleapparaten in explosiegevaarlijke zones bestaat er anders 
explosiegevaar door vonkvorming.

Defecte aansluitkabels onmiddellijk vervangen! Bij het gebruik van ATEX-gecertificeerde 
controleapparaten in explosiegevaarlijke zones bestaat er anders explosiegevaar door 
vonkvorming!

Een defect controleapparaat moet volledig vervangen worden!

Foutentabel

De aansluitkabel en eventuele verlengkabels beschermen tegen elektrische invloeden en 
mechanische schade! Hierbij absoluut rekening houden met de voorschriften en 
voorschriften!

De installatie en ingebruikneming van het controleapparaat mogen alleen uitgevoerd worden door 
een geautoriseerde vakman die vertrouwd is met de veiligheidsvoorschriften in de omgang met 
elektrische componenten! Bij de installatie en ingebruikneming van ATEX-gecertificeerde 
controleapparaten in explosiegevaarlijke zones moet de vakman bovendien vertrouwd zijn met de 
daar relevante veiligheidsvoorschriften!

Reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan controleapparaten mogen alleen uitgevoerd worden 
door een geautoriseerde vakman die vertrouwd is met de veiligheidsvoorschriften in de omgang met 
elektrische componenten! Bij de ingebruikneming van ATEX-gecertificeerde controleapparaten in 
explosiegevaarlijke zones moet de vakman bovendien vertrouwd zijn met de daar relevante 
veiligheidsvoorschriften!

Fout Oorzaak Maatregel

Geen meetwaarde (4-20 

m A)

Geen voedingsspanning Spanningsbron 

en/oftoevoerleiding controleren

Onderbreking in de aansluitkabel Aansluitkabel vervangen

Zekering defect Zekering vervangen

Foutieve polariteit aansluiting
Juiste polariteit aansluiting 

verbinden

Controleapparaat defect Controleapparaat vervangen

Foutieve meetwaarde Controleapparaat niet 

krachtgesloten gemonteerd

Controleapparaat krachtgesloten 

monteren

Controleapparaat op foutieve 

plaats gemonteerd

Controleapparaat op juisteplaats 

monteren

EMV-probleem e zie hfdst. 15 aardingsconcepten
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15 Aardingsconcepten tegen aard- c.q. massalussen

Aard- c.q. massalussen behoren tot de vaakst voorkomende problemen bij meetapparatuur met 
gevoelige sensoren. Zij ontstaan door ongewilde potentiaalverschillen in de stroomkring tussen 
de sensor en de analyse-eenheid. Als tegenmaatregel bevelen wij ons standaardaardingsconcept 
aan of, naargelang de toepassing, ons alternatief aardingsconcept.

Alternatief aardingsconcept

Bij het alternatieve aardingsconcept heeft het scherm van de sensorkabel verbinding met de 
sensorbehuizing (gearceerd circuit). De sensorbehuizing is ontkoppeld van de machine-aarde 
met behulp van de EMC-adapter (zwart).

Machine Analyse-eenheid

     +24V / 4...20mA

Sensorkabel

Machine Analyse-eenheid

     +24V / 4...20mA

Sensorkabel

Analyse-eenheid: 
bijv. meetapparaat, PLC

Standaardaardingsconcept

Bij het standaardaardingsconcept heeft het scherm van de sensorkabel geen verbinding met de 
sensorbehuizing (gearceerd circuit). De sensorbehuizing heeft hetzelfde potentiaal als de 
machine-aarde.

Machine-aarde

Machine-aarde

Analyse-eenheid: 
bijv. meetapparaat, PLC

Sensor

Sensor

EMC-adapter

Bitte geben Sie es bei der Bestellung an, falls Sie sich für das Alternativ-Erdungskonzept entscheiden. 
Wir werden Ihnen dann das entsprechende Sensorkabel und den EMV-Adapter anbieten.
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