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1Význam symbolů
Důležité pokyny k příručce

Příručka

1 Důležité pokyny k příručce

1.1 Význam symbolů

Dbejte prosím bezpodmínečně na bezpečnostní upozornění a varování uvedená v tomto
tiskopisu!

1.2 Součást výrobku

Příručka je součástí diagnostické jednotky DUV10A a obsahuje důležité pokyny pro
provoz a servis. Příručka je určena pro všechny osoby, které provádějí montáž,
instalaci, uvedení do provozu a servisní práce na diagnostické jednotce DUV10A.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Možné následky: smrt nebo těžká poranění.

Hrozící nebezpečí

Možné následky: smrt nebo těžká poranění.

Nebezpečná situace

Možné následky: lehká nebo drobná poranění.

Nebezpečí poškození

Možné následky: poškození přístroje a okolí.

Upozornění

Uživatelské tipy a užitečné informace.

Odkaz na dokumentaci

Odkazuje na další dokumentaci, např. návod k obsluze, katalog, list technických údajů. 
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Použití v souladu s určeným účelem
Důležité pokyny k příručce

1.3 Použití v souladu s určeným účelem

Používání v souladu s určeným účelem zahrnuje postup podle příručky.

Diagnostická jednotka DUV10A je přístroj určený pro průmyslová a výrobní zařízení.
Pokud se předpokládají jiné oblasti použití než průmyslová a výrobní zařízení, smí se
jednotka DUV10A použít pouze po předchozí konzultaci s firmou SEW-EURODRIVE.

Ve smyslu evropské směrnice pro stroje 98/37/EG je diagnostická jednotka DUV10A
součást určená k montáži do strojů a zařízení. V oblasti platnosti evropské směrnice je
uvedení do provozu v souladu s určeným účelem možné teprve tehdy, když je zajištěna
shoda konečného produktu se směrnicí 98/37/EG pro stroje.

1.4 Kvalifikovaný personál

Diagnostická jednotka DUV10A může být příčinou ohrožení osob a majetku. Proto smí
práce spojené s montáží, instalací, uvedením do provozu a servisem provádět pouze
vyškolený personál, který zná možná rizika.

Personál musí mít pro danou činnost odpovídající kvalifikaci a musí být seznámen
s montáží, instalací, uvedením do provozu a provozem výrobku. V této souvislosti
je zapotřebí pečlivé přečtení, pochopení a respektování příručky a zejména
bezpečnostních předpisů.

1.5 Záruka

Neodborná manipulace a jiná manipulace, která není v souladu s touto příručkou,
má vliv na vlastnosti výrobku. Vede proto ke ztrátě jakýchkoli nároků na záruku vůči
firmě SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

1.6 Názvy produktů a obchodní značky

Značky a názvy produktů uvedené v této příručce jsou obchodní značky resp.
registrované obchodní známky náležící příslušným majitelům.

1.7 Likvidace

Respektujte prosím aktuální národní předpisy!

V případě potřeby likvidujte jednotlivé části odděleně podle jejich charakteru a předpisů
platných v dané zemi.



Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A 7

2Úvodní poznámky
Bezpečnostní pokyny

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Úvodní poznámky

Následující bezpečnostní pokyny se týkají používání diagnostické jednotky DUV10A.

2.2 Všeobecně

Následující práce smí vykonávat pouze kvalifikovaný odborný personál:

• Uskladnění

• Instalace / montáž

• Připojení

• Uvedení do provozu

• Opravy

• Údržba

Dbejte přitom na následující pokyny a dokumenty:

• Příslušné návody k obsluze a schémata zapojení

• Varovné a bezpečnostní štítky na zařízení

• Specifické pokyny a požadavky pro dané zařízení

• Národní a regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů

Berte rovněž ohled na doplňující bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách

tohoto návodu k obsluze.

Nebezpečí popálení při montáži na pohonech!

Hrozí popálení, pokud pohon není ochlazen. Pohon může mít na povrchu teplotu až 95 °C.

Diagnostickou jednotku DUV10A namontujte teprve po uplynutí prodlevy na ochlazení,
která začíná vypnutím.

Nikdy nesmí být instalovány nebo uváděny do provozu poškozené výrobky.

Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt’ovala transport.

Hmotné škody mohou vzniknout kvůli:

• nesprávnému použití

• chybné instalaci nebo obsluze 

• nepovolenému odstranění potřebných ochranných krytů nebo skříně zařízení.
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Transport a uskladnění

Bezpečnostní pokyny

2.3 Transport a uskladnění

Přezkoumejte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo
k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte
společnosti zajišt’ující transport. V případě poškození nesmí být diagnostická
jednotka DUV10A uváděna do provozu.

2.4 Montáž / Uvedení do provozu

Respektujte pokyny v kapitole 5, "Montáž a uvedení do provozu".

2.5 Inspekce a údržba 

Respektujte pokyny v kapitole 6, "Provoz a servis".

Možné poškození vlivem chybného skladování!

Pokud diagnostickou jednotku ihned nenainstalujete, uskladněte ji v suché bezprašné
místnosti.
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Hardware

Popis výrobku

3 Popis výrobku

3.1 Hardware

Diagnostická jednotka DUV10A vyhodnocuje metodami frekvenční analýzy signály chvění.
Jako senzor slouží mikromechanický snímač zrychlení. Data je možné bez expertních
znalostí decentrálně měřit, zpracovávat a vyhodnocovat.

3.2 Kontinuální sledování

Diagnostická jednotka DUV10A je vhodná pro včasné rozpoznání nevyváženosti
a poškození valivých ložisek. Nepřetržité sledování přináší spolehlivé a cenově výhodné
řešení ve srovnání s přerušovanými metodami.

Přístroj DUV10A umožňuje sledování až 5 různých objektů nebo 20 jednotlivých frekvencí.
Jako objekt je definováno např. valivé ložisko nebo hřídel.

Pomocí diagnostické jednotky DUV10A je nyní možné provádět nepřetržitou kontrolu
chvění.

3.3 Princip funkce

3.3.1 Stručný popis

Snímá se zvuk, který se šíří tělesem, vypočte se spektrum frekvencí a na jeho základě se
vyhodnotí např. stav ložisek, nevyváženost apod. Stav je možné odečíst přímo na místě
a je také signalizován prostřednictvím binárních spínacích výstupů.

Spínací signál může být přenášen prostřednictvím nestíněných vedení. Možné je rovněž
připojení k systému sběrnice.
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Princip funkce

Popis výrobku

3.3.2 Detailní popis

• Diagnostická jednotka DUV10A nepřetržitě snímá chvění na nerotujícím povrchu
stroje (32000 hodnot za sekundu) a počítá amplitudy škodlivých frekvencí (valivá
ložiska: vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělíska) až pěti různých diagnostických
objektů z celkem nejvýše dvaceti jednotlivých frekvencí. Sledovaná ložiska nebo
diagnostické objekty se definují pomocí softwaru v počítači a následně se přes
rozhraní RS 232 zašlou jako sada parametrů na senzor. Hodnocení a sledování stavu
ložisek se přitom provádí relativní metodou vzhledem k "naučeným" vztažným
hodnotám.

58483ACS
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Popis výrobku

• Diagnostická jednotka navíc volitelně počítá maximální střední naměřenou hodnotu
nebo maximální hodnotu zrychlení. Hodnocení a sledování je přitom prováděno
na základě absolutních mezních hodnot bez vztažné hodnoty.

• Diagnostický objekt nebo hladina s nejvyšším stupněm poškození se přes spínač
svými výstupy připojí na zařízení pro indikaci předběžného a hlavního alarmu.

• Rozvoj poškození diagnostických objektů je na diagnostické jednotce DUV10A
indikován rovněž prostřednictvím sloupce světelných diod.

• Diagnostická jednotka DUV10A může být používána při pevných i při proměnných
otáčkách. Pro správnou diagnostiku při proměnných otáčkách musí být zjišt’ovány
aktuální otáčky přes proudovou smyčku 0 ... 20 mA, nebo je třeba použít impulzní
signál.

• Pokud je použit hlídač valivých ložisek při variabilních otáčkách, musí být zajištěno,
že provozní otáčky zůstanou v závislosti na nastavených hodnotách v rámci dané
periody konstantní.

• Maximální provozní rozsah činí 12 min–1 až 3500 min–1 (otáčky hřídele).

• Montáž se provádí prostřednictvím šroubení v blízkosti valivých ložisek kolmo k ose
otáčení (viz kapitola 5 "Montáž a uvedení do provozu"). Vhodnost místa montáže pro
sledovací režim "Sledování valivých ložisek" musí být ověřena pulzním testovačem,
pokud není montáž prováděna přímo v místě ložiska.

Diagnostická jednotka DUV10A používá pro všechny nadefinované spektrálně
diagnostikované objekty vlastní objektové mezní hodnoty pro předběžný alarm (žlutá)
a hlavní alarm (červená). Mezní hodnoty diagnostických objektů se vždy vztahují k uložené
"naučené" vztažné hodnotě a odpovídají tedy určitému znásobení intenzity signálu.
"Zelená" přitom vždy odpovídá hodnotě 100 %.

Aby bylo možné při provozu s proměnlivými otáčkami respektovat rozdíly ohledně
spouštěcí mezní hodnoty při různých otáčkách, provádí se hodnocení "váhy"
diagnostické veličiny podle nastavené křivky "Weighted signal" (váha signálu).
Každý diagnostický objekt má individuální křivky pro hodnocení váhy signálu.

Diagnostická jednotka DUV10A používá vlastní širokopásmové mezní hodnoty pro
sledování hladiny vibrací v časovém rozsahu. Narozdíl od diagnostických objektů jde
v tomto případě o absolutní hodnoty zrychlení (jednotka "mg"). Aby bylo možné při
provozu s proměnlivými otáčkami respektovat rozdíly ohledně spouštěcí mezní hodnoty
při různých otáčkách, provádí se hodnocení "váhy" sledované hladiny podle nastavené
křivky "Váha signálu".
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Rozsah dodávky

Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

4 Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

4.1 Rozsah dodávky

Rozsah dodávky diagnostické jednotky DUV10A

• Na jednu objednávku = 1 x příručka

4.2 Typy a volitelné příslušenství

4.2.1 Doplňky pro diagnostickou jednotku DUV10A

Diagnostická jednotka DUV10A

Číslo výrobku Význam Označení

14066297 Diagnostická jednotka DUV10A

Číslo výrobku Význam Označení

14066300 Parametrizační software DUV10A-S

14066319 Kabel pro software DUV10A-K-RS232-M8

14066327 Sít’ový adaptér DUV10A-N24DC

14066335 Pulzní testovač DUV10A-I

14066343 Kabel s jedním konektorem, délka 2 m DUV10A-K-M12-2m

14066351 Kabel s jedním konektorem, délka 5 m DUV10A-K-M12-5m
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4
Typy a volitelné příslušenství

Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

4.2.2 Adaptér pro montáž

Podstavec pro montáž na standardní převodovky (R, F, K, S)

Podstavec pro montáž na standardní motory

Podstavec pro montáž na průmyslové převodovky

Číslo výrobku Význam

13434411 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem M10 x 1

13438271 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem M12 x 1,5

13438298 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem M22 x 1,5

13438301 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem M33 x 2

13438328 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem M42 x 2

Číslo výrobku Význam

13438425 Upevňovací podstavec M12

13438441 Upevňovací podstavec M16

Číslo výrobku Význam

13438336 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem G 3/4

13438344 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem G 1

13438352 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem G1 1/4

13438360 Upevňovací podstavec s těsnicím kroužkem G1 1/2
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Typové označení a typový štítek

Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

4.3 Typové označení a typový štítek

4.3.1 Typové označení diagnostické jednotky DUV10A

4.3.2 Typový štítek

58212AXX

Obr. 1: Snímek diagnostické jednotky DUV10A

DUV 10 A

Stav změn

Typ

Diagnostic Unit Vibration (diagnostická jednotka)

58504AXX

Obr. 2: Typový štítek

SEW-EURODRIVE

IP67

1:  L +, 10 ... 32 VDC
2:  OUT2, REACT    I = 100 mA

4:  OUT1, CHECK    I = 100 mA
3:  L –

5:  IN, CURRENT / PULSE

1:  VCC (OUT)
2:  TxD (OUT)
3:  0 V (GND)
4:  RxD (IN)

GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

14066297
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4
Konstrukce diagnostické jednotky DUV10A

Rozsah dodávky a konstrukce zařízení

4.4 Konstrukce diagnostické jednotky DUV10A

58210AXX

Obr. 3: Konstrukce diagnostické jednotky DUV10A

[1] Šroub M5

[2] Podložka

[3] Distanční objímka

[4] Senzorový podstavec

[5] Povrch stroje

[A] Měřicí osa

[A]

[1]
[2]

[4]

[3]

[5]
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Systémové uspořádání

Montáž a uvedení do provozu

5 Montáž a uvedení do provozu

5.1 Systémové uspořádání

5.2 Dříve než začnete

5.2.1 Předpoklady pro montáž a uvedení do provozu

5.2.2 Potřebné nástroje a pomůcky

• Sada klíčů na šrouby / imbusových klíčů

• Počítač nebo notebook s rozhraním RS-232 pro parametrizaci

59361AXX

Obr. 4: Systémový přehled pro jednotku DUV10A

[1] Sledovaný objekt

[2] Diagnostická jednotka DUV10A

+ DC 24 V

[2][1]

Diagnostická jednotka smí být namontována pouze tehdy, pokud:

• údaje na typovém štítku diagnostické jednotky souhlasí s parametry napět’ové sítě;

• diagnostická jednotka není poškozená (nejsou zřejmé žádné škody vlivem přepravy
a skladování). 

Ujistěte se, že jsou splněny následující předpoklady:

• Okolní teplota musí být od –30 °C do +60 °C. Použití při vyšších nebo nižších
teplotách okolí konzultujte se SEW-EURODRIVE.
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5
Instalace softwaru jednotky DUV10A-S

Montáž a uvedení do provozu

5.3 Instalace softwaru jednotky DUV10A-S

5.3.1 Software pro parametrizaci a sledování jednotky DUV10A-S

Pomocí doplňkového parametrizačního a programovacího softwaru DUV10A-S můžete
sledovat až 5 různých objektů nebo 20 jednotlivých frekvencí.

V softwaru DUV10A-S se vytvoří parametrizační soubor. Následně se soubor přenese
do diagnostické jednotky DUV10A.

Pro všechny funkce je k dispozici on-line nápověda. Pro vyvolání nápovědy pro aktuální
funkci stiskněte klávesu <F1>.

5.3.2 Systémové předpoklady

Software DUV10A-S potřebuje počítač s:

• procesorem Pentium II 266 MHz nebo vyšším (doporučeno Pentium III)

• nejméně 128 MB operační paměti (RAM)

• VGA 800 x 600 nebo vyšším

• operačním systémem Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Instalace softwaru DUV10A-S

Parametrizační a programovací software je dodáván na CD. Po vložení CD do mechaniky
CD-ROM se instalace spustí automaticky. Pokud k tomu nedojde, zvolte v nabídce Start
položku [Run] (spustit) a zadejte příkaz D:/DUV10A-S.exe (kde D: je označení
mechaniky CD-ROM). Pro instalaci programovacího softwaru klikněte na název a řiďte se
zobrazovanými pokyny.
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Montáž a uvedení do provozu

5.4 Postup při montáži a uvedení do provozu

Pro uvedení diagnostické jednotky DUV10A do provozu prosím proveďte následující
kroky. Každý krok je podrobně popsán.

5.4.1 Otevření nebo vytvoření souboru parametrů 

Vytvořte vhodnou sadu parametrů pomocí dodaného softwaru.

58213AEN

Open or load  
parameter file

Mount

Electrical connection

Conduct impulse test

Transfer parameters  
to sensor

Teach-in and
data recording

11290AEN
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Montáž a uvedení do provozu

• Klikněte na tlačítko [Load or create parameter file] (otevřít nebo vytvořit soubor
parametrů).

• Nyní budete vyzváni k zadání dat parametrů prostřednictvím asistenta nebo
k otevření existujícího souboru.

• Pokud jste ještě nevytvořili žádný soubor parametrů, otevřete asistenta. Zadejte
požadovaná data a poté klikněte na [Finished] (hotovo).

5.4.2 Montáž

11291AEN

11294AEN
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Montáž a uvedení do provozu

Montáž diagnostické jednotky DUV10A se provádí prostřednictvím senzorového
podstavce (viz kapitola 4.2.2 na Strana 13), který je připevněn šrouby buď k uzavíracímu
otvoru převodovky nebo k závěsnému oku motoru. Respektujte přitom následující
montážní pravidla:

• Zvolte místo montáže, které se nachází v blízkosti ložiska a přednostně kolmo k ose
otáčení (viz kapitola 9.2 na Strana 71).

• Použijte pro tento účel podložku a objímku, které jsou dodávány společně
s diagnostickou jednotkou.

Všechny nadefinované diagnostické objekty typu "Valivé ložisko" musí mít dostatečně
kvalitní signál. Je zapotřebí přenosová konstanta > 5 mg/N.

• Šroub M5 pevně dotáhněte momentem 7 Nm.

• Po dokončení montáže diagnostické jednotky DUV10A klikněte v softwaru DUV10A
na tlačítko [Mount sensor] (namontovat senzor).

Zajistěte při montáži splnění následujících předpokladů:

• Diagnostická jednotka DUV10A musí být vždy volně přístupná.
• Kontrolky LED musí být stále viditelné.
• Vypouštěcí šroub oleje a odvzdušňovací ventily nesmí být zakryté.
• Při montáži dbejte na správnou hladinu oleje.

Při montáži pod úrovní hladiny oleje může olej z převodovky vytékat.

• Pokud jsou stroje oddělené spojkami, doporučujeme pro každý stroj použít vlastní
diagnostickou jednotku.

• V případě montáže přes adaptér respektujte velikosti šroubů uvedené v kapitole 4.2.2
na Strana 13.

• Namontujte diagnostikou jednotku DUV10A přes distanční objímku kvůli oddělení
tepelné vazby. Objímka je součástí dodávky.
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5.4.3 Elektrické připojení

Schéma připojení

Postup • Připojte napájecí napětí a napět’ové výstupy a v případě potřeby upravte otáčky.

• Po uzavření diagnostické jednotky DUV10A klikněte v softwaru DUV10A na tlačítko
[Mount sensor] (namontovat senzor).

• Nyní můžete navázat spojení se senzorem prostřednictvím menu [Connection] (spojení) /
[Connect] (spojit).

• Zařízení smí instalovat pouze odborní pracovníci v oboru elektrotechniky.

• Dodržujte národní a mezinárodní předpisy pro stavbu elektrotechnických zařízení.

• Napájení elektrickým napětím podle EN 50178, SELV, PELV.

• Pro splnění požadavků na "limited voltage / current" podle UL 508 musí být zařízení
napájeno z galvanicky odděleného zdroje a zajištěno nadproudovou ochranou.

• Před připojením zařízení odpojte od napětí.

• Výstupy jsou odolné proti zkratu.

Konektor Pin Obsazení

M12 1 Napájení +

2 (červená - funkce) Spínací výstup 2 (hlavní alarm), 100 mA
Programovatelný rozpínací / spínací kontakt

3 Napájení –

4 (žlutá - funkce) Spínací výstup 1 (předběžný alarm), 100 mA
Programovatelný rozpínací / spínací kontakt

5 Otáčky (0 ... 20 mA) nebo impulzový vstup

M8 1 Není obsazeno

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

Vyhodnocení spínacích výstupů viz kapitola 5.3.
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5.4.4 Provedení testu impulzu

Místo montáže se testuje pomocí pulzního testovače (objednací číslo 14066335).
Přitom se co nejblíže místu montáže příslušného valivého ložiska provede zatížení
definovanou silou. Senzor změří odpovídající reakci ve formě impulzu. Zjištěný
přenosový faktor se zadá jako zrychlení vztažené na sílu (mg/N). Faktor popisuje kvalitu
přenosu signálu. Hodnota přenosového faktoru musí být vyšší než 5 mg/N. Při nižších
hodnotách není zaručeno bezpečné sledování.

Postup • Stiskněte tlačítko [Conduct impulse test] (provést test impulzu).

• V tabulce zvolte objekt. 

• Klikněte na test impulzu. 

• Spust’te měření. Nejprve se změří základní hladina (měření šumu). 

• Poté pulzním testovačem změřte alespoň po jednom impulzu na každé měřené místo

co nejblíže místu montáže ložiska. Obdržíte zároveň grafickou i textovou informaci

o vhodnosti místa montáže.

Poznámka Zpravidla je možné provádět test impulzu v průběhu provozu. 

Pokud se objeví chybové hlášení "The difference between the noise level and impulse
test is too small" (rozdíl mezi šumem a testovaným impulzem je příliš malý), mělo by být
měření zopakováno při klidovém stavu stroje.

V případě hlášení "Mounting location not suitable" (místo montáže není vhodné) je třeba
změnit místo montáže a zopakovat test impulzu.

11305AEN
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Montáž a uvedení do provozu

5.4.5 Zápis parametrů do senzoru

• Klikněte na tlačítko [Write parameters to sensor] (zápis parametrů do senzoru),
pro přenesení parametrů do senzoru přes rozhraní RS-232.

11295AEN

Je možné přenášet pouze úplné parametry.

Úplná sada parametrů musí obsahovat nejméně otáčky, frekvenční faktor, u valivých
ložisek faktor přenosu signálu a "naučenou" hodnotu.



5

24 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Postup při montáži a uvedení do provozu
Montáž a uvedení do provozu

Na senzor se zapisují následující parametry:

• Otáčky, konstantní nebo proměnlivé, od min. 12 min–1 do max. 3500 min–1

• Diagnostické objekty a jejich frekvenční faktory

• Analytická metoda (HFFT a / nebo FFT)

• Počet hodnot a hystereze

Výpočet: hodnoty × hystereze × 1,6 sekund = maximální doba diagnostiky

• Prahové hodnoty pro signalizaci červenou a žlutou barvou

• Oblast frekvencí, tj. rozsah frekvence odpovídající poškození (typicky: +2 ... 7 % dané

frekvence)

• Prahové hodnoty pro hlídač hladiny

• Konstanta přenosu signálu pro každý objekt

• Základní hodnoty pro průběh "učení"

Otáčky musí alespoň jednou denně zůstat konstantní po maximální dobu diagnostiky.
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5.4.6 Učení hodnot (Teach-In)

Teach-In představuje proces automatického "učení" senzoru v typických provozních
podmínkách spuštěný buď stiskem tlačítka Tech-In na zařízení nebo prostřednictvím
dodávaného softwaru.

Otáčky při režimu Teach-In musí ležet v předem definovaném rozsahu provozních otáček

a v ideálním případě by se měly pohybovat kolem horní hranice provozních otáček.

Prostřednictvím funkce Teach-In (menu [Sensor] / [Teach-In]) se změří referenční
hodnoty běžícího stroje a uloží se do senzoru. Hodnocení z diagnostiky se vztahuje
vždy k "naučené" hodnotě. Přitom musí být zajištěno, aby proces Teach-In probíhal
v typických provozních podmínkách bez poruch.

Aby při sledování diagnostického objektu typu "Valivé ložisko" bylo možné použít
přednastavené mezní hodnoty, musí být zaručeno, že sledované ložisko není již
na počátku poškozené.

Pokud je senzor provozován při proměnlivých otáčkách stroje, probíhá proces učení při
typických otáčkách, u rovnocenných provozních stavů přednostně ve středním rozsahu
otáček. Nastavený počet hodnot je v režimu Teach-In rovněž účinný.

Následně se zobrazí referenční údaje (obalové křivky FFT a spektrum FFT). Soubor je
vhodné uložit. Data je možné při pozdější diagnostice použít jako referenční hodnoty.
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Průběh učení Po připojení diagnostické jednotky DUV10A svítí všechny kontrolky LED (dodaný stav).

Proces učení přímo 

na jednotce 

DUV10A

• Stiskněte tlačítko <TEACH> a přidržte je po dobu 5 sekund. Parametrizovaná
diagnostická jednotka DUV10A se pak automaticky přizpůsobí stávajícím provozním
podmínkám. Nejprve začnou blikat žluté kontrolky LED 2, 3 a 4.

Režim učení 

prostřednictvím 

dodávaného 

softwaru

• V případě režimu učení spuštěného pomocí PC / notebooku svítí LED 1 a LED 2 bliká.

Následně se na obrazovce objeví hlášení a přístroj přejde do režimu sledování.

V režimu sledování kontrolky LED 1 a 2 svítí trvale zeleně.

• Přístroj je nyní v režimu sledování a prostřednictvím kontrolek LED indikuje rozvoj
opotřebení.

58307AXX

Obr. 5: Kontrolky LED ve stavu po dodávce

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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5.5 Vyhodnocení spínacích výstupů

Vyhodnocení senzorů je možné provést prostřednictvím:

• frekvenčního měniče

• decentrální techniky

(připojení binárních signálů na moduly MFP/MFI/MFD/MFO nebo MQP/MQI/MQD/MQO
a předání informací obsažených ve 4. procesním datovém slově přes Profibus, Interbus,
DeviceNet nebo CANopen resp. připojení binárních signálů na jiné moduly sběrnic)

• řízení

5.5.1 Vyhodnocení prostřednictvím frekvenčního měniče

58382ACS

Obr. 6: Vyhodnocení prostřednictvím frekvenčního měniče
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5.5.2 Vyhodnocení prostřednictvím decentrální techniky

5.5.3 Vyhodnocení prostřednictvím řízení

58372ACS

Obr. 7: Vyhodnocení prostřednictvím decentrální techniky
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Obr. 8: Vyhodnocení prostřednictvím řízení
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6 Provoz a servis

6.1 Nastavení (Settings)

6.1.1 Místní nastavení (Country settings)

Prostřednictvím volby [Extras] / [Settings] je možné přepnout formát zadávání
parametrů z metrického (čárka, milimetry) na americký (tečka, palce).

Volbu jazyka je možné provést v položce [File] (soubor) / [Language] (jazyk).

6.1.2 Hledání komunikačního rozhraní (Finding a COM port)

Prostřednictvím volby [Extras] / [ Finding a COM port] lze aktualizovat seznam
nabízených rozhraní ([Connection] (spojení / [Settings] (nastavení)). To znamená, že se
přidají případná virtuální sériová rozhraní, která se nadefinují při spuštění programu
(např. z USB převodníků E30098).

6.1.3 Nastavení programu (Program settings)

Proveďte vámi preferované nastavení ohledně délkových jednotek (milimetry nebo palce)
a desetinného znaménka (čárka nebo tečka). Je možné zobrazit jednotlivé vyhledávací
okruhy podřazených objektů znázorňovaných ve spektrálním zobrazení (monitor).

11299AEN

00

I
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6.2 Provoz

Po ukončení procesu učení (Teach-In, viz kapitola 5.2.6 na Strana 25), je přístroj
ve sledovacím režimu a prostřednictvím kontrolek LED indikuje rozvoj poškození.

Zajistěte, aby diagnostická jednotka DUV10A byla správně parametrizována pomocí
expertního softwaru pro vaši aplikaci. Viz kapitoly 7.2 a 7.3.

Pokud nejsou k dispozici žádné sady parametrů, svítí všechny kontrolky (stav při dodání).

58307AXX

Obr. 9: Kontrolky LED ve stavu po dodávce

NEXT TEACH
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6.2.1 Indikace rozvoje poškození na přístroji

Indikace Popis Význam

• Svítí zelená kontrolka LED 1 
"O.K."

• Napájecí napětí je v pořádku

• Svítí zelené kontrolky LED 1 a 2 
"O.K."

• Diagnostická jednotka je připravena 
k provozu a bez chyb

• Svítí zelené kontrolky LED 1 a 2 
"O.K."

• Svítí žlutá kontrolka LED 3 
"CHECK"

• Vzniká poškození (počáteční stadium).
• Sepne první spínací výstup  (předběžný alarm).
• Za několik týdnů dojde k výpadku provozu.
• Stisknutím tlačítka <NEXT> se zobrazí 

diagnostika počínající závady. 
(Viz odstavec "Signalizace poškozeného 
objektu" na Strana 32.)

• Prostřednictvím žlutých kontrolek "CHECK" 
můžete sledovat rozvoj poškození.

• Svítí zelené kontrolky LED 1 a 2 
"O.K."

• Svítí žluté kontrolky LED 3 ... 6 
"CHECK"

• Trvale svítí červená kontrolka 
LED 7 "REACT"

• Sepne druhý spínací výstup  (hlavní alarm).
• Za krátkou dobu dojde k úplnému výpadku.
• Poškození je třeba ihned odstranit!

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

00

I
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Signalizace 

poškozeného 

objektu

Pokud svítí první žlutá kontrolka LED, můžete si nechat zobrazit, kde poškození vzniká.
Postupujte následujícím způsobem:

• Stiskněte tlačítko <NEXT> pro zobrazení diagnostiky počínajícího poškození. 

• Blikající červená kontrolka "REACT" signalizuje, který objekt je poškozen.

• Proveďte diagnostiku poškození pomocí softwaru DUV10A-S.

červená kontrolka A objekt 1 nebo 4

červená kontrolka B objekt 2 nebo 5

červená kontrolka L objekt 3 nebo hlídač hladiny

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT

00
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6.2.2 Znázornění rozvoje závady v softwaru DUV10A-S

6.3 Údržba

Diagnostická jednotka DUV10A je při řádném používání podle katalogu konstruována
v zásadě jako bezúdržbová. 

6.4 Oddělení služeb zákazníkům

Pokud budete potřebovat pomoc našeho oddělení služeb zákazníkům, prosíme vás
o uvedení následujících údajů:

• údaje z typového štítku (kompletní)

• druh a rozsah poruchy

• čas a okolnosti vzniku poruchy

• domnělá příčina

11297AEN
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6.5 Závada / Oprava

Pokud diagnostická jednotka DUV10A řádně nefunguje, obrat’te se prosím na servis
SEW-EURODRIVE.

Pokud je třeba diagnostickou jednotku zaslat firmě SEW-EURODRIVE, uveďte prosím
následující údaje:

• sériové číslo (→ typový štítek)

• typové označení

• stručný popis aplikace včetně označení pohonu

• druh závady

• průvodní okolnosti

• vlastní domněnky

• předchozí neobvyklé události

00

I
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7 Funkce jednotky

7.1 Funkce senzoru

7.1.1 Test spínacích výstupů (Testing switching outputs)

Funkce spínacích výstupů 1 a 2 může být otestována jejich manuálním nastavením přes
menu [Sensor] / [Test switching output 1] nebo [Test switching output 2] (test spínacího
výstupu 1 / 2).

7.1.2 Naučené hodnoty (Teach values)

Naučené hodnoty jsou v objektové podobě uloženy v senzoru a je možné je načíst
a ručně upravit prostřednictvím funkce [Sensor] / [Teach values] (naučené hodnoty).

Manuálním nastavením naučených hodnot odpadá pozdější proces učení (Teach In).
Diagnostická jednotka DUV10A je tak ihned připravena k diagnostice.

Manuální nastavení naučených hodnot slouží k opětovnému použití již známé
referenční hodnoty, např. pro konstrukčně shodný stroj.

Součinem naučených hodnot a spouštěcích prahových hodnot je rovněž možné získat
absolutní mezní hodnotu.

Příklad:

Žádaná spouštěcí prahová hodnota pro předběžný alarm u diagnostického objektu 1:
800 mg

Žádaná spouštěcí prahová hodnota pro hlavní alarm u diagnostického objektu 1:
1600 mg

Nastavení referenční hodnoty: 80 mg

Z toho vychází nastavení mezní hodnoty pro:

Předběžný alarm: 10 (odpovídá 800 mg = 80 mg x 10)

Hlavní alarm: 20 (odpovídá 1600 mg = 80 mg x 20)

7.1.3 Čtení (Read)

Načtení sady parametrů ze senzoru prostřednictvím menu [File] (soubor) / [Read from
sensor] (čtení ze senzoru)



7

36 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Funkce senzoru
Funkce jednotky

7.1.4 Učení hodnot (Teach-In)

Prostřednictvím funkce Teach-In (menu [Sensor] / [Teach-In]) se změří referenční
hodnoty běžícího stroje a uloží se do senzoru. Hodnocení z diagnostiky se vztahuje
vždy k "naučené" hodnotě. Přitom musí být zajištěno, aby proces Teach-In probíhal
v typických provozních podmínkách bez poruch.

Aby při sledování diagnostického objektu typu "Valivé ložisko" bylo možné použít
přednastavené mezní hodnoty, musí být zaručeno, že sledované ložisko není již na
počátku poškozené.

Pokud je senzor provozován při proměnlivých otáčkách stroje, probíhá proces učení při
typických otáčkách, u rovnocenných provozních stavů přednostně ve středním rozsahu
otáček.

Nastavený počet hodnot je v režimu Teach-In rovněž účinný.

7.1.5 Zápis (Write)

Zápis sady parametrů do senzoru (menu [File] (soubor) / [Write to sensor] (zápis do
senzoru).

7.1.6 Reset

Reset dat v senzoru. Všechna data včetně naučených hodnot se smažou (menu
[Sensor] / [Reset parameters]).

7.1.7 Blokování tlačítka Teach (Lock the teach button)

Zablokování tlačítka Teach na senzoru (menu [Sensor] / [Teach button locked]).
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7.1.8 Nastavení senzoru (Sensor settings)

Nastavení senzoru je možné měnit v menu přes [Extras] / [Settings...].

• Senzor může být chráněn heslem proti zápisu, nebo proti čtení a zápisu.

• Pro sledování prostřednictvím řídicího prvku průmyslové sběrnice může být
aktivován režim "Net Mode 1". Datový protokol "Net Mode 1" se nepřetržitě
automaticky odesílá i po restartu senzoru způsobeném výpadkem proudu, nebo při
klidovém stavu senzoru (otáčky mimo pracovní rozsah).

• Pamět’ s historií je možné aktivovat a parametrizovat v menu [Sensor] / [Sensor
settings]. Pro aktivaci zatrhněte políčko [Activate history] a do pole [Interval] zadejte
libovolnou hodnotu od 1 do 12 sekund. Pomocí tlačítka [Accept] (převzít) spustíte
pamět’ s historií. 

7.1.9 Zobrazení informací senzoru (Display sensor information)

Načtení sériového čísla a verze firmwaru a hardwaru přes menu [?] / [Info].

Důležité: Tato nastavení se převezmou teprve tehdy, pokud jsou data parametrů
zapsána do senzoru!
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7.2 Parametry

7.2.1 Nastavené diagnostické objekty

Vstupní maska "Set diagnosis" (nastavení diagnostiky) v softwarovém asistentu dává
přehled o všech nadefinovaných diagnostických objektech. Dokud není vyčerpán
maximální počet diagnostických objektů resp. všech podřazených objektů, je možné
definovat další diagnostické objekty.

Pokud nechcete zakládat žádné další diagnostické objekty, přejde asistent do nastavení
hlídače hladiny a dat projektu.

Při výběru objektu ze zobrazeného seznamu může být asistent znovu aktivován
pro tento objekt.

7.2.2 Data hlavičky (header)

Zadání dat hlavičky slouží k archivaci aplikace. Do senzoru se ukládají alfanumerické
znaky pro následující údaje:

• Firma

• Město

• Adresa

• Místo instalace

• Stroj

7.2.3 Popis projektu

Popis projektu slouží k archivaci doprovodných poznámek k projektu.

Maximální počet diagnostických objektů Maximální počet podřazených objektů

5 20

Data se neukládají v senzoru, ale pouze v souboru parametrů.
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7.2.4 Tisk parametrů

Prostřednictvím položky [Print] v asistentu je možné zhotovit výtisk nastavených parametrů.

7.2.5 Uložení parametrů

Tlačítka [Save to hard drive] (uložit na pevný disk) a [Write to sensor] (zapsat do senzoru)
poskytují po ukončení asistenta možnost přenesení parametrů do senzoru a / nebo uložení
parametrů do souboru.

7.3 Aplikace

7.3.1 Parametry

Sady parametrů je možné sestavovat specifickým způsobem pro různé typy senzorů.
Povolená hodnota některých parametrů je u různých typů senzorů odlišná a tyto rozdíly
jsou proto respektovány v příslušných zadávacích polích.

7.3.2 Charakteristika otáček

Údaj o provozních otáčkách je důležitý pro definování škodlivých frekvencí závislých
na otáčkách. Diagnostická jednotka DUV10A může být používána při pevných i při
proměnných otáčkách. Pro správnou diagnostiku při proměnných otáčkách musí být
zjišt’ovány aktuální otáčky přes proudovou smyčku 0 ... 20 mA, nebo je třeba použít
pulzní snímač.

Pokud jsou u asynchronních strojů použity žádané otáčky jako informativní hodnota,
je důležité, aby byly zadány jmenovité otáčky pod jmenovitým zatížením. Kolísání vlivem
skluzu je možné kompenzovat frekvenčním rozsahem. Pokud je skluz vyšší než 5 %,
měly by být aktuální otáčky snímány přímo na hřídeli, např. pomocí přibližovacího spínače.

Zadání:

• Konstantní provozní otáčky

• Proměnlivé provozní otáčky

7.3.3 Vstup otáček

U aplikací s proměnlivými otáčkami je třeba diagnostické jednotce DUV10A poskytnout
údaj o provozních otáčkách. Pro informaci o otáčkách je možné použít jak proudovou
smyčku 0 ... 20 mA, tak i pulzní signál (např. z přibližovacího spínače). Proudová
smyčka musí mít možnost nastavení, která není větší než 20 mA. Pulzní signál nesmí
překročit maximální spínací frekvenci, která je 10 kHz.
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7.3.4 Kalibrace otáček

Pro sledování proměnných otáček je třeba senzoru sdělit provozní otáčky. Pokud je
informace o otáčkách předávána prostřednictvím proudové smyčky 0 ... 20 mA, děje se
tak prostřednictvím kalibrace signálu pro vstup otáček na uživatelsky definované dolní
a horní otáčky.

58668AXX

[1] Dolní otáčky

[2] Horní otáčky

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min–1]

Otáčky vypočtené na základě zadaných údajů při 20 mA nesmí být nižší než 12 min–1

a vyšší než 3500 min–1.
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7.3.5 Pracovní rozsah

Pro sledování proměnných otáček je třeba senzoru sdělit rozsah provozních otáček.
Provádí se to zadáním dolních a horních provozních otáček.

7.3.6 Počet impulzů na otáčku

Zadání počtu impulzů na otáčku. Zadaná hodnota může být od 1 do 32 impulzů na otáčku.
Maximální frekvence pulzů, kterou může diagnostická jednotka DUV10A zpracovat,
je 10 kHz. Minimální šířka pulzu činí 3 µs.

58675AXX

[1] Dolní provozní otáčky

[2] Bez sledování

[3] Kontrola

[4] "Naučené" otáčky

[5] Horní provozní otáčky

Minimum ot/min 12

Maximum ot/min 3500

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Pokud je senzor parametrizován pro provoz s proměnlivými otáčkami, může provádět
měření teprve tehdy, když jsou aktuální otáčky vyšší než dolní provozní otáčky a nižší
než horní provozní otáčky. Pokud není připojen vstup otáček, měření není možné provádět.
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7.3.7 Konstantní otáčky

Počet otáček za minutu. Je možné definovat pouze jednu hodnotu otáček stroje. Pokud
se diagnostické objekty (např. valivá ložiska) vztahují na různé otáčky (převodovky),
pak je navíc třeba navíc definovat převodový poměr pro každý diagnostický objekt.

U strojů v sít’ovém provozu jsou provozní otáčky uvažovány jako konstantní. Pokud jsou
u asynchronních strojů použity žádané otáčky jako informativní hodnota, je důležité, aby
byly zadány jmenovité otáčky pod jmenovitým zatížením. Stejně jako u asynchronních
strojů je kolísání vlivem skluzu kompenzováno frekvenčním rozsahem. Pokud je kolísání
skutečných provozních otáček větší než 5 %, je vhodné použít měření otáček.

7.3.8 "Naučené" otáčky

Pokud je sledovaný stroj provozován při proměnlivých otáčkách, je třeba určit, při kterých
otáčkách se má provádět funkce Teach-In, aby bylo možné zohlednit váhu signálu u
referenční hodnoty. Otáčky při režimu Teach-In musí ležet v předem definovaném
rozsahu provozních otáček a v ideálním případě by se měly pohybovat kolem horní
hranice provozních otáček.

58675AXX

[1] Dolní provozní otáčky

[2] Bez sledování

[3] Kontrola

[4] "Naučené" otáčky

[5] Horní provozní otáčky

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]



Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A 43

7Aplikace
Funkce jednotky

7.3.9 Počet hodnot diagnostických objektů

Počet jednotlivých měření pro výpočet spektrální diagnostiky. Jedno měření trvá
8 sekund a odpovídá frekvenčnímu rozlišení 0,125 Hz, pokud se všechny nastavené
frekvence nacházejí v jednom frekvenčním pásmu (0 ... 50; 50 ... 150; 150 ... 250 atd.).
Po výslednou celkovou dobu měření je třeba zajistit provoz při konstantních otáčkách.

Nastavitelné hodnoty: 1 (=žádná); 2; 4; 8; 16; 32

Přednostní nastavení: 2

Nezávisle na tom je možné nastavit počet hodnot pro hlídač hladiny.

7.3.10 Frekvenční rozsah

Frekvenční rozsah udává relativní využitelnou šířku ve frekvenčním spektru v okolí
každé frekvence, která odpovídá poškození. Frekvenční rozsah se umist’uje vždy nad
a pod hodnotu sledované frekvence. Slouží k eliminaci nepřesností popisu frekvence
(toleranční pole).

Hodnota se zadává relativně v procentech.

Zadání frekvenčního rozsahu se projeví na všech nastavených objektech, přičemž
je platný maximální rozsah pro jednotlivé diagnostické objekty.

Příklad:

Rozsah = 5 %; Frekvence při poškození = 311,5 Hz odpovídá spektrální čáře 249

Rozsah vyhledávání = spektrální čáry 237 až 286, což odpovídá 296,25 Hz až 357,5 Hz

Minimální rozsah hodnot 0,1 %

Maximální rozsah hodnot 20 %
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7.4 Diagnostické objekty

7.4.1 Zpoždění reakce diagnostického objektu

Aby se předešlo chybným alarmům, je senzor standardně nastaven na zpoždění reakce
(hystereze) 5. To znamená, že nárůst diagnostikované hodnoty je indikován teprve
poté, co kontrolní zkouška potvrdí pět bezprostředně po sobě následujících zvýšených
hodnot. Tím je zajištěna průkaznost zobrazovaných diagnostických hodnot.

Zpoždění reakce je možné nastavit od 1 (tj. žádné zpoždění) do 10. Celková doba
zpoždění tedy odpovídá součinu počtu hodnot a zadaného zpoždění.

Práh zpoždění je definován jako změna vyšší než ± 1 v diagnostické úrovni, což odpovídá
± 100 %. Funguje stejně při stoupajících i při klesajících hodnotách. Nastavené zpoždění
reakce se projeví stejným způsobem na všech nadefinovaných diagnostických objektech.
Nezávisle na tom je možné nastavit zpoždění reakce pro hlídač hladiny.

7.4.2 Koncový stupeň

Spínací signály (koncový stupeň) diagnostické jednotky DUV10A mohou být použity jako
uzavírací i jako otevírací signály. Přednostní je nastavení jako "uzavírací" (rozpoznání
přerušení kabelu).

58666AXX

[1] Spínací výstup: ČERVENÝ

[2] Spínací výstup: ŽLUTÝ

[3] Zpoždění reakce diagnostických objektů

[1]

[2]

[3]

t

Pokud chcete vyhodnocovat spínací výstupy diagnostické jednotky DUV10A pomocí
frekvenčního měniče MOVIDRIVE® MDX60B/61B, musí být spínací signály nastaveny
jako "otevírací".
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7.4.3 Hlídač hladiny

Hlídač hladiny umožňuje kromě frekvenčně selektivního (tj. úzkopásmového) měření
valivých ložisek a jiných diagnostických objektů také doplňkové sledování celého
spektra frekvencí v zadaném časovém rozsahu. Takzvané širokopásmové měření
umožňuje všeobecnou diagnostiku celého systému, při které je vyhodnocován hrubý
signál zrychlení s ohledem na maximální a střední hodnotu zrychlení.

7.4.4 Režim sledování

Režim sledování určuje, zda má hlídač hladiny sledovat maximální vrchol (sledování
rázů) nebo střední hodnotu (sledování frekvencí) měřeného signálu zrychlení. Narozdíl
od diagnostických objektů se pozdější sledování provádí na základě absolutních
hodnot.

Je možné nastavit dvě rozdílné hranice alarmů a jednu hodnotu váhy signálu závislou
na otáčkách. 

Zpoždění reakce a počet hodnot se nastavují nezávisle na nastavení diagnostických
objektů.

Sledování rázů

11300AXX
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7.4.5 Konstantní spínací body

Diagnostická jednotka DUV10A používá vlastní mezní hodnoty pro sledování hladiny
vibrací v časovém rozsahu. Narozdíl od diagnostických objektů jde v tomto případě
o absolutní hodnoty zrychlení (jednotka "mg").

Aby bylo možné při provozu s proměnlivými otáčkami respektovat rozdíly ohledně
spouštěcí mezní hodnoty při různých otáčkách, provádí se hodnocení "váhy" sledované
hladiny podle nastavené křivky "Váha signálu".

Existuje možnost nastavení dvou spouštěcích prahů (žlutý a červený), která je používána
také pro zapojení výstupů.

Signalizace při "žlutých" hodnotách:

svítí první žlutá kontrolka LED a sepne spínací výstup 1

Signalizace při "červených" hodnotách:

první žlutá kontrolka LED svítí, třetí červená kontrolka LED (L) svítí a sepne spínací
výstup 2

Minimum: 200 mg

Maximum: 25000 mg

Jednotky:

1 mg = 0,001 g

1 g = 9,81 m/s2 (gravitační zrychlení)

7.4.6 Proměnlivé spínací body

V případě proměnlivých otáček je možné zadat variabilní mezní hodnoty
prostřednictvím rozsahu provozních otáček. Přitom je třeba křivku pro předběžný alarm
přetáhnout levým tlačítkem myši a zadat vzdálenost mezi žlutým a červeným polem
v procentech. Systém převezme pouze takové hodnoty, které odpovídají spouštěcím
prahovým hodnotám < 25000 mg. Přesné hodnoty se zobrazují pro nadefinované
"naučené" otáčky.

11301AXX
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7.4.7 Počet hodnot hladiny

Počet hodnot hladiny představuje počet jednotlivých měření pro stanovení diagnózy. 

Výpočet střední hodnoty frekvenční hladiny (časový rozsah) nezávisí na výpočtu střední
hodnoty při stanovení diagnostických hodnot (frekvenční rozsah).

Měřicí interval je 8 sekund pro výpočet střední hodnoty i pro stanovení maximálního vrcholu.

7.4.8 Zpoždění reakce hladiny

Nezávisle na nastavení pro spektrálně diagnostikované objekty je možné nastavit
zpoždění reakce zvlášt’ pro hlídač hladiny. Aby se předešlo chybným alarmům, je senzor
standardně nastaven na zpoždění reakce (hystereze) 5. To znamená, že k alarmu hodnoty
hladiny dojde teprve poté, co kontrolní zkouška potvrdí pět bezprostředně po sobě
následujících zvýšených hodnot. Tím je zajištěna relevantnost zobrazovaných hodnot.

Zpoždění reakce je možné nastavit od 1 (tj. žádné zpoždění) do 10. Celková doba
zpoždění tedy odpovídá součinu počtu hodnot a zadaného zpoždění.

58667AXX

[1] Spínací výstup: ČERVENÝ

[2] Spínací výstup: ŽLUTÝ

[3] Zpoždění reakce hlídače hladiny

[1]

[2]

[3]
t
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7.4.9 Diagnostické objekty

Automatická diagnostika stroje se u diagnostické jednotky DUV10A určuje definicí modelu
stroje prostřednictvím tzv. diagnostických objektů. Celkem může software paralelně
sledovat až 5 různých diagnostických objektů. Diagnostický objekt se přitom skládá
z jedné skupiny symptomatických frekvencí poškození, které jsou definovány ve formě
takzvaných frekvenčních faktorů. Frekvence otáčení vynásobená frekvenčním faktorem
pak dává okamžitou frekvenci poškození. Pro aplikace s konstantními otáčkami tedy
frekvence poškození rovněž zůstává konstantní.

Podle druhu poškození se diagnostickému objektu přiřadí analytický postup.
Např. frekvence záběru zubů a nevyváženosti se tak sledují metodou FFT a poškození
ložisek metodou H-FFT.

58601ACS

Ložisko AS Ložisko BS Hladina Nevyváženost 
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7.4.10 Analytické metody

Úkolem analýzy signálu je získat z hrubých údajů o zrychlení prakticky použitelné
charakteristiky. Software diagnostické jednotky DUV10A přitom používá metody rychlé
frekvenční analýzy (Fast Fourier Transformation = FFT). Analytická metoda rozlišuje mezi
výpočtem lineárního spektra z hrubých dat zrychlení (FFT) a výpočtem z obalových křivek
dat zrychlení (H-FFT). Zvolená metoda analýzy může být individuálně přiřazena
příslušnému diagnostickému objektu. Tímto způsobem je např. možné jedním senzorem
sledovat nevyváženost a poškození ložisek.

58501ACS

40 000,0 

-30 000,0 
-20 000,0 
-10 000,0 

0,0 
10 000,0 
20 000,0 
30 000,0 

18 000 0 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 16 000 

1100,0 

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 

4000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

  

FFT obalové křivky

28,0 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 

400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

 

FFT hrubého signálu

Časový signál poškození ložisek

Frekvenční analýza poškození ložisek



7

50 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Diagnostické objekty

Funkce jednotky

Frekvenční rozlišení lineárního spektra

Použití metody FFT:

vyhodnocení harmonických signálů, např. nevyváženosti, kavitace, vlastních frekvencí,
chyb ustavení, záběru zubů

Použití metody H-FFT:

Vyhodnocení vysokofrekvenčních rázových signálů jako např. poškození ložisek

7.4.11 Diagnostický typ

Výběrem diagnostického typu "Rolling element bearing" (valivé ložisko) nebo
"Unbalance" (nevyváženost) se automaticky zvolí přednastavené hodnoty pro
diagnostiku valivých ložisek nebo pro rozpoznání nevyváženosti. Postup parametrizace
je tak výrazně usnadněn.

Výběrem volby "Other" (ostatní) lze definovat libovolné chyby stroje, které je možné
popsat přiřazením symptomatických frekvencí / faktorů.

7.4.12 Valivá ložiska

Nastavení parametru "Rolling element bearing" zjišt’uje stav valivých ložisek na základě
amplitudy při otočení přes:

• vnitřní kroužek

• vnější kroužek

• valivé těleso

K dispozici je možnost použití databáze valivých ložisek nebo zadání vlastních
parametrů ložisek.

7.4.13 Nevyváženost

Při nastavení parametru "Unbalance" se zjišt’uje stav stroje na základě amplitudy
frekvence otáčení.

Senzor Frekvenční rozsah Frekvenční rozlišení

DUV10A 1 Hz...750 Hz 0,125 Hz
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7.4.14 Ostatní

V parametru "Other" je možné nastavit libovolná poškození stroje zadáním frekvencí
poškození (faktorů) pro každý diagnostický objekt.

7.4.15 Převodový poměr

Převodový poměr měřené otáčky / otáčky objektu

Převodový poměr udává rozdíl otáček mezi hřídelem motoru a hřídelem, na kterém je
sledované ložisko (nebo objekt) upevněno, pokud se uvedené otáčky vztahují na hřídel
motoru a hřídele jsou spojeny převodovkou.

(měř. / obj.) < 1 => zvýšení otáček vzhledem k výstupní straně

(měř. / obj.) < 1 => snížení otáček vzhledem k výstupní straně

7.4.16 Označení

Zadává se alfanumerické označení pro sledovaný diagnostický objekt.

Příslušný frekvenční faktor (podřazený objekt) vydělený převodovým poměrem (podíl
měř. / obj.) musí být nižší než 50.
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7.4.17 Frekvence poškození

Údaj o frekvencích poškození (podřazené objekty), které mají být přiřazeny speciálnímu
poškození stroje (objekt). 

U diagnostické jednotky DUV10A je možné definovat až 20 jednotlivých frekvencí,
které mohou být přiřazeny nejvýše pěti diagnostickým objektům. 

Součtem jednotlivých amplitud při zadaných frekvencích se vypočte charakteristika objektu.

Popis frekvencí se provádí pomocí takzvané základní frekvenční analýzy, při které se
hledaná frekvence získá jako součin frekvenčního faktoru a okamžité frekvence otáčení.

Frekvenční faktor je násobkem frekvence otáčení. Příslušná frekvence poškození je
vypočte následujícím způsobem:

Frekvence poškození = frekvenční faktor x frekvence otáčení

Příklad: Frekvenční faktor = 6,23, frekvence otáčení = 50 Hz => frekvence poškození =
311,5 Hz

Frekvenční faktor se vždy vztahuje k příslušné frekvenci definovaného chybového
objektu. Pokud jsou otáčky jednotlivých objektů různé, je třeba navíc respektovat
příslušné převodové poměry.

7.4.18 Frekvenční rozsah

Frekvenční rozsah udává relativní využitelnou šířku ve frekvenčním spektru v okolí
každé frekvence, která odpovídá poškození. Frekvenční rozsah se umist’uje vždy nad
a pod hodnotu sledované frekvence. Slouží k eliminaci nepřesností popisu frekvence
(toleranční pole).

Hodnota se zadává relativně v procentech.

Zadání frekvenčního rozsahu se projeví na všech nastavených objektech, přičemž je
platný maximální rozsah pro jednotlivé diagnostické objekty.

Příklad:

Rozsah = 5 %; Frekvence při poškození = 311,5 Hz odpovídá spektrální čáře 249

Rozsah vyhledávání = spektrální čáry 237 až 261, což odpovídá 296,25 Hz až 326,25 Hz

Minimální frekvenční rozsah 0,1 %

Maximální frekvenční rozsah 20 %
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7.4.19 Mezní hodnoty diagnostického objektu

Software diagnostické jednotky používá pro všechny nadefinované objekty spektrální
diagnostiky vlastní mezní hodnoty pro předběžný alarm (žlutá) a hlavní alarm (červená).
Mezní hodnoty diagnostických objektů se vždy vztahují k uložené "naučené" vztažné
hodnotě a odpovídají tedy určitému znásobení intenzity signálu. "Zelená" přitom vždy
odpovídá hodnotě 100 %.

Rozsah hodnot pro předběžný alarm: 2; 3; 4;...; 20 (celočíselné hodnoty) odpovídá:
200 %; 300 %; atd. Rozsah hodnot pro hlavní alarm: 6; 7; 8; ..... ; 99 (celočíselné
hodnoty, které musí být vždy o 4 vyšší než nastavená žlutá hodnota, aby bylo možné
dosáhnout celočíselných mezihodnot pro sloupec žlutých kontrolek LED).

Aby bylo možné při provozu s proměnlivými otáčkami respektovat rozdíly ohledně
spouštěcí mezní hodnoty při různých otáčkách, provádí se hodnocení "váhy"
diagnostické veličiny podle nastavené křivky "Weighted signal" (váha signálu).
Každý diagnostický objekt má individuální křivky pro hodnocení váhy signálu.

Pokud je pro diagnostiku zvolen režim "Rolling element bearing" (valivé ložisko),
jsou mezní hodnoty a křivky váhy signálu již přednastavené.

7.4.20 Přenosová charakteristika

Přenosový faktor představuje míru mechanického přenosu sekvencí rázových impulzů
při poškození valivého ložiska. 

Přenosový faktor je možné při připojeném senzoru změřit prostřednictvím
mechanického testu impulzů (ping test). Přitom je důležité, aby byl senzor namontován
v předpokládaném místě montáže a impulz byl přiveden co nejblíže sledovanému
ložisku.

Přenosový faktor je možné zadat také off-line manuálně. Jednotkou je mg/N, tedy zrychlení
vztažené na sílu.

V případě montáže senzoru přímo v místě usazení ložiska není zapotřebí provádět test
impulzem. Ručně zadávaná hodnota je typicky 10 mg/N.

58669AXX

[1] Teach-In = 100 %

[2] Hlavní alarm

[3] Předběžný alarm

[1]

[2]

[3]



7

54 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Diagnostické objekty

Funkce jednotky

7.4.21 Váha signálu

V případě sledování s proměnlivými otáčkami je možné provést korekci
charakteristických hodnot v závislosti na otáčkách. Zobrazené hodnoty znázorňují, jak
se frekvence nezměněného poškození mění v závislosti na otáčkách. Tyto změny jsou
odpovídajícím způsobem respektovány při vyhodnocování a výpočtech v senzoru.

Jak naučená hodnota, tak i změřená hodnota jsou posuzovány podle tabulky definující
váhu signálu. Naučená hodnota je vážena podle zadaných naučených otáček
a naměřená hodnota podle naměřených otáček. Proto je nezbytně nutné dodržet
naučené otáčky při procesu učení (Teach-In).

K dispozici je také možnost použití předpřipravených křivek, nebo nadefinování a nahrání
vlastních křivek. Pokud je použita parametrizace diagnostického typu "Rolling element
bearing damage" (poškození valivého ložiska), nahrají se předem nakonfigurovaná
nastavení, která je možné v případě potřeby změnit.

Rovněž je znázorněno, jak intenzivně se naučená hodnota přizpůsobí při zobrazení
s váženými signály v položkách "Subobjects" a "Objects". (D = (c / b) x 100 %)

Platí následující vzorec:

11302AEN

Hladina poškození
(resp. mezní 
hodnota)

=
naměřená hodnota v mg / váha signálu při naměřených otáčkách (a)

naučená hodnota v mg / váha signálu při naučených otáčkách (b)
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Zjištění hladiny poškození (300 mg při 5000 min–1, naučená hodnota 65 mg) s ohledem
na váhu signálu:

Rovněž je možné určit potřebnou naučenou hodnotu pro překročení mezní hodnoty
pro žluté pole (4) při daných parametrech (300 mg při 5000 ot/min):

Řešení pro X (naučená hodnota)

X = 66,5 mg

7.4.22 Kontrola konfliktů

Kontrola konfliktů umožňuje překontrolovat, zda jsou nastavené parametry sledování
kompletní a slučitelné.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %



7

56 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Databáze valivých ložisek

Funkce jednotky

7.5 Databáze valivých ložisek

V databázi ložisek jsou uvedena nejpoužívanější ložiska od různých výrobců. Tato ložiska
je možné nadefinovat prostřednictvím zkráceného označení. Při vyhledávání je možné
zohlednit a zobrazit ložiska z vlastní databáze (menu [Extras] / [Settings] (nastavení) /
[Rolling element database] (databáze valivých ložisek) / [Search] (vyhledávání)).
Označení výrobce je rozšířeno o znak "E".

Zkrácené označení (=DIN)

Každé standardní valivé ložisko má podle DIN 623 tzv. zkrácené označení, pomocí
kterého může být jednoznačně přiřazeno k určité skupině ložisek. Dále je možné
z tohoto označení vyčíst také geometrické parametry.

Rovněž jsou zde popsány frekvence oběhu valivých prvků.

Znaky v předponách a příponách zpravidla nemají žádný vliv na frekvenci oběhu
valivých prvků. Pouze přípona "E" většinou poukazuje na snížený počet valivých prvků
a proto má na frekvenci oběhu vliv.

Rozdíly mezi výrobci jsou zpravidla malé. Označení ložisek, která obsahují více než 5 znaků
jsou zvláštní konstrukce, jejichž parametry je třeba vyhledat v databázi příslušného výrobce.

11293AEN
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7.5.1 Označení ložisek

Poslední dva znaky vynásobené číslem 5 udávají vnitřní průměr ložiska.

Příklad

Ložisko 6(0)212:

Vnitřní průměr = 12 x 5 = 60 mm

X X X X X

Velikost ložiska

Rozměrová řada

Řada ložisek

1 Naklápěcí kuličkové ložisko

2 Naklápěcí soudečkové ložisko a axiální naklápěcí soudečkové ložisko

3 Kuželíkové ložisko

4 Dvouřadé radiální kuličkové ložisko

5 Axiálně radiální kuličkové ložisko

6 Jednořadé radiální kuličkové ložisko

7 Jednořadé radiálně axiální kuličkové ložisko

N Válečkové ložisko



7

58 Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Databáze valivých ložisek

Funkce jednotky

7.5.2 Definování valivých ložisek

Alternativně k prohledávání databáze valivých ložisek je možné přímo zadat frekvenci
oběhu valivých prvků, přičemž je třeba do zadávací masky zadat frekvenční faktory
(= multiplikátory frekvence otáčení) pro vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělíska.

Pokud je geometrie ložisek známá, je možné pomocí kalkulačky ložisek vypočítat
hodnoty frekvenčních faktorů.

Ve vlastní databázi ložisek mohou být uloženy parametry ložisek. Při vyhledávání
v databázi ložisek jsou zohledňována a zobrazována také ložiska z vlastní databáze
(označení výrobce je přitom rozšířeno o znak "E").

11298AEN
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7.5.3 Nastavení databáze

Pro optimalizaci vyhledávací rychlosti a zamezení zdvojených záznamů ve výsledcích
vyhledávání je možné vyhledávání v databázi ložisek omezit na databázi na CD,
nebo na vlastní databázi ložisek.

Cestu k vlastní "databázi ložisek" lze zadat nově, aby bylo možné opět integrovat dříve
uložené databáze nebo převzít nové.

7.5.4 Test impulzu

Test impulzu měří přenos signálu z místa měřeného objektu do místa montáže senzoru.
Přitom se zjišt’uje, zda je místo montáže vhodné ([Signal path] (cesta signálu) / [Mounting
test] (test montáže)). Kromě toho je možné automaticky nastavit parametry mezních
hodnot ([Signal path] (cesta signálu) / [Diagnosis object] (diagnostický objekt)).

Test impulzu se spustí stiskem spouštěcího tlačítka. Dříve než je vyslán impulz, změří
se hladina šumu stroje na pozadí.

Následně se vyšle impulz v příslušném místě ložiska pomocí pulzního testovače
(katalogové číslo 14066335) a změří se tři příslušné reakce na tento impulz
na předpokládaném místě montáže.

Výsledky pulzního testu jsou platné pouze tehdy, pokud je mezi výsledkem testu a šumem
na pozadí dostatečný odstup a kolísání naměřených hodnot není větší než 40 %.

Pokud je šum na pozadí příliš silný, doporučuje se zopakovat měření při zastaveném stroji.

Pro spolehlivé sledování valivých ložisek musí dát pulzní test výsledek alespoň 5 mg/N.
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7.6 Monitorování

7.6.1 Spektrální zobrazení

Sledování lineárních spekter, jak hrubého časového signálu, tak i časového signálu
modulovaného obalovými křivkami. Amplitudy jsou udávány v jednotkách "mg-peak".
Celý frekvenční rozsah je pro účely zobrazení rozdělen do 7 oblastí.

Navíc se zobrazuje maximální a minimální zrychlení a střední hodnota zrychlení pro každý
časový interval. Každých osm sekund se počítá jedno spektrum, což odpovídá
spektrálnímu rozlišení 0,125 Hz. Členění dat do oken se provádí prostřednictvím
Hanningova okna. 

Přepnutí zobrazení z H-FFT na FFT. Zobrazené kurzory se vztahují k nastaveným
frekvencím poškození, které jsou parametrizovány v senzoru. Pokud se tyto frekvence
mají změnit, je třeba změnit nastavení senzoru. V nastavení programu je možné zadat,
zda se má zobrazovat také frekvenční rozsah pro příslušnou frekvenci poškození.

Prostřednictvím pravého tlačítka myši je možné zobrazení zrychlení (mg) přepnout
na rychlost (mm/s) nebo dráhu kmitů (µm). Rovněž je možné zobrazit hodnoty amplitud
jako vrchol (základní nastavení, podklad pro výpočet v senzoru) nebo RMS. Tažením
obdélníku (při stisknutém levém tlačítku myši z levé horní strany směrem vpravo dolů)
je možné zobrazení zvětšit. Zmenšení se provádí prostřednictvím kontextového menu
zobrazení (pravé tlačítko myši).

Počty hodnot (1, 2, 4, 8, 16, 32) je rovněž možné simulovat v kontextovém menu. 

Navíc se zobrazuje maximální a minimální zrychlení a střední hodnota zrychlení pro každý
časový interval.

7.6.2 Podřazené objekty

V režimu podřazených objektů se zobrazují skupiny frekvencí odpovídajících poškození
společně s příslušnou amplitudou a s nalezenou frekvencí pro každý objekt. Spektrální
vyhodnocení se provádí volitelně buď z hrubého signálu, nebo z časového signálu
modulovaného obalovými křivkami. Platí nastavení v senzoru. Pokud se změní metoda
analýzy, je třeba provést také změnu parametrů v senzoru. Každých 8 sekund se
počítají nové hodnoty.

Zobrazení tedy odpovídá analýze frekvenčních faktorů. Navíc se zobrazuje maximální
a minimální zrychlení a střední hodnota zrychlení pro každý časový interval.

Pomocí pravého tlačítka myši je možné provést změnu zobrazování zrychlení (mg)
na rychlost (mm/s) nebo dráhu kmitů (µm), a také začlenit nebo vyčlenit z analýzy váhu
signálu podřazených objektů.

Počty hodnot (1, 2, 4, 8, 16, 32) je rovněž možné simulovat v kontextovém menu.

Ve spektrálním režimu je sledování diagnostických objektů deaktivováno, takže nedochází
ke spínání výstupů. Kabelové spojení mezi senzorem a PC ve spektrálním režimu
nepřerušujte, nebot’ by senzor zůstal ve spektrálním režimu a nefungovalo by sledování.



Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A 61

7
Monitorování

Funkce jednotky

7.6.3 Objektový režim

V objektovém režimu se zobrazují vážené průměrné hodnoty pro každý nadefinovaný
objekt. Příslušné vztažné veličiny z režimu Teach-In jsou navíc zobrazeny jako "modré
sloupce", pokud již proběhlo "učení" v režimu Teach-In.

Vyhodnocení se provádí volitelně buď z hrubého signálu, nebo z časového signálu
modulovaného obalovými křivkami. Platí nastavení v senzoru. Pokud se změní metoda
analýzy, je třeba provést také změnu parametrů v senzoru. Jakmile se spočítají nové
hodnoty (podle nastaveného počtu hodnot), zobrazí se nová hodnota (viz kapitola
"Počty hodnot" na Strana 43).

Hodnoty objektů mohou být zobrazeny pro vážený signál i pro nevážený signál (výběr
prostřednictvím pravého tlačítka myši).

7.6.4 Diagnostikovaná hodnota

Ve stavovém režimu nebo v režimu diagnostikovaných hodnot se zobrazují vážené
průměrné hodnoty pro každý nadefinovaný objekt. Vztažnou veličinou jsou zde "naučené"
hodnoty.

Vyhodnocení se provádí volitelně buď z hrubého signálu, nebo z časového signálu
modulovaného obalovými křivkami. Platí nastavení v senzoru. Pokud se změní metoda
analýzy, je třeba provést také změnu parametrů v senzoru. Jakmile se spočítají nové
hodnoty (podle nastaveného počtu hodnot), zobrazí se nová hodnota (viz kapitola
"Počty hodnot" na Strana 43).

Zobrazené mezní hodnoty odpovídají nastaveným mezním hodnotám v senzoru a shodují
se s indikací prostřednictvím diod LED na senzoru.

Pokud jsou pro hlídač hladiny a pro diagnostické objekty nastaveny různé počty hodnot,
zobrazí se nově data hladiny a diagnostického objektu podle počtu hodnot nastaveného
pro diagnostické objekty. Pro sledování jsou platné nastavené parametry.

7.6.5 Záznam dat

Podle zobrazené hloubky diagnostiky (spektrum-podřazené objekty-objekty-
diagnostikovaná hodnota) je možné zobrazená data průběžně ukládat (streaming dat)
a také znovu vizualizovat. Tímto způsobem je možné diagnostickou jednotku DUV10A
použít také jako měřicí přístroj.

Pro záznam nebo přehrání měření je třeba otevřít soubor. Před zahájením záznamu dat
je nejprve třeba vytvořit příslušný soubor. Následně je možné prostřednictvím
příslušných funkcí provádět záznam nebo přehrávání dat.

11303AXX
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7.7 Univerzální přiřazení

Pokud při parametrizaci diagnostické jednotky DUV10A nejsou k dispozici žádné
informace o použitých ložiskách, je možné nastavit kromě hlídače hladiny a impulzů
také univerzální obsazení, které širokopásmovým způsobem sleduje zadané frekvenční
pole.

Přitom se 20 jednotlivých frekvencí podřazených objektů přiřadí středním frekvencím
zvolené logaritmické frekvenční řady a nastaví se frekvenční rozsah 10 %. Frekvenční
řada může mít následující strukturu:

Znázorněný příklad lze doporučit pro otáčky 25 Hz (= 1500 upm). Vede ke sledování
ve frekvenčním poli od 4,5 Hz do 250 Hz. Při volbě frekvenčního rozsahu 10 % odpovídá
toto nastavení klasifikaci s cca 4 pásy na oktáv.

Je zapotřebí provést následující základní nastavení:

Číslo Střední frekvence (Hz) Frekvenční faktor

1 5,02 0,2

2 6,14 0,25

3 7,5 0,3

4 9,17 0,37

5 11,2 0,45

6 13,69 0,55

7 16,73 0,67

8 20,45 0,82

9 25 1

10 30,55 1,22

11 37,34 1,49

12 45,64 1,83

13 55,78 2,23

14 68,18 2,73

15 83,33 3,33

16 101,85 4,07

17 124,48 4,98

18 152,14 6,09

19 185,95 7,44

20 227,27 9,09

Otáčky Konstantní nebo proměnné

Základní převod 1/1

Typ diagnostického objektu Ostatní

Analytické metody H-FFT

Podřazené objekty Frekvenční faktory z výše uvedené tabulky

Potřebný frekvenční rozsah 10 %

Mezní hodnoty • žlutá: 6
• červená: 10
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Po zadání frekvenčního faktoru a stručného označení se podřazený objekt vytvoří
volbou [Add] (přidat). Po 5 podřazených objektech musí být vytvořen další objekt.
Diagnostická jednotka DUV10A nyní ohlásí, pokud se amplituda vibrací v jednom
z nadefinovaných frekvenčních pásem zvýší o nastavenou mezní hodnotu. 

7.8 Historie

Pamět’ s historií je možné aktivovat a parametrizovat v menu [Sensor] / [Sensor settings]
(nastavení senzoru). Pro aktivaci zatrhněte políčko [Activate history] (aktivovat historii)
a do pole [Interval] zadejte libovolnou hodnotu od 1 do 12 sekund. Pomocí tlačítka
[Accept] (převzít) spustíte pamět’ s historií. 

Po uplynutí nastaveného časového úseku uloží senzor pro každý diagnostický objekt
nejvyšší hodnotu naměřenou v rámci tohoto úseku společně s příslušnými otáčkami
(u nastavení s proměnlivými otáčkami) do interních pamět’ových modulů. Seznam dat
uložených v historii je možné ze senzoru načíst pomocí menu [History] (historie) / [Read
history from sensor] (načtení historie ze senzoru) nebo kliknutím na .

Zobrazení je možné individuálně rozšířit na více hodnot. Pro tento účel označte příslušné
zatrhávací políčko v dolní části okna. Zároveň je také možné zobrazit příslušné otáčky
pro jednotlivé naměřené body (čárkovaná čára, kalibrační osa vpravo).

Data historie obsahují také okamžik načtení a mohou být uložena prostřednictvím menu
[History] (historie) / [Save/history] (uložení/historie), nebo kliknutím na ikonu  jako
soubor CSV nebo XML. Data z historie je možné ze souboru znovu načíst volbou menu
[History] (historie) / [Open.../history] (otevřít.../historie) nebo kliknutím na ikonu . 

11456AEN
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7.9 Kódy kontrolek LED

58333ACS

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

O.K.

Napětí je připojeno

Rozvoj poškození

Objekt překročil červenou
mezní hodnotu

Hladina překročila červenou
mezní hodnotu

Objekt překročil žlutou
mezní hodnotu

Senzor je připraven k provozu

“Učení” (Teach-In)

Bliká (1 s svítí, 1 s nesvítí)

O.K.

Přenesení FFT (do PC)

Bliká (1 s svítí, 0,1 s nesvítí)

NEXT

Předběžný 
alarm

Diagnostika

Krátký stisk

Bliká

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

REACT

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK
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7.10 Datový řetězec

Po každém měření jednotka DUV10A na výstupu vyšle datový řetězec přes
rozhraní RS-232.

Tato data mohou být vyhodnocována odděleně pro zobrazení příslušného průběhu.

7.10.1 Tabulka struktury datového řetězce

Pozice Proměnná Pro určení parametru

1 Px Peak-Max (max. hodnota)

2 Pn Peak-Min (min. hodnota)

3 Mw Střední hodnota

4 EMw Střední hodnota

5 A1 Diagnostický objekt 1

6 A2 Diagnostický objekt 2

7 – –

8 – –

9 A5 Diagnostický objekt 5

10 E1 Diagnostický objekt 1

11 E2 Diagnostický objekt 2

12 – –

13 – –

14 E5 Diagnostický objekt 5

15 M Počet hodnot

16 N Otáčky

17 T1 Naučená hodnota (diagnostický objekt 1)

18 T2 Naučená hodnota (diagnostický objekt 2)

19 – –

20 – –

21 T5 Naučená hodnota (diagnostický objekt 5)

22 ET1 Naučená hodnota (diagnostický objekt 1)

23 ET2 Naučená hodnota (diagnostický objekt 2)

26 ET5 Naučená hodnota (diagnostický objekt 5)

27 K1 Váha (diagnostický objekt 1)

28 K2 Váha (diagnostický objekt 2)

29 – –

30 – –

31 K5 Váha (diagnostický objekt 5)

32 D Dummy

33 D Dummy

34 KT1 Váha (naučená hodnota diagnostického objektu 1)

35 KT2 Váha (naučená hodnota diagnostického objektu 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 Váha (naučená hodnota diagnostického objektu 5)

39 NT Charakteristika otáček
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7.10.2 Přepočet datového řetězce

Otáčky = N × 1,5 ot/min

Peak-Max 
(max. hodnota)

= Px × 1,99 mg

Peak-Min 
(min. hodnota)

= Pn × 1,99 mg

Střední hodnota = ((Mw × (2^EMw)) / 15500) × 1,407 mg

Počet hodnot = M + 1

Charakteristika otáček: NT = 1 → konstantní

NT = 2 → proměnlivé (čítač impulzů)

NT = 3 → proměnlivé (proudová smyčka)

Diagnostický objekt

Součet - podřazené objekty

Nevážené Vážené

1 (A1 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma podřazených objektů × (K1 / 65535) mg

2 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma podřazených objektů × (K2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Suma podřazených objektů × (K5 / 65535) mg

Diagnostický objekt

Naučené hodnoty

Nevážené Vážené

1 (T1 × 2^[ET1 – 5]) / 8,625 mg Naučená hodnota × (KT1 / 65535) mg

2 (T2 × 2^[ET2 – 5]) / 8,625 mg Naučená hodnota × (KT2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (T5 × 2^[ET5 – 5]) / 8,625 mg Naučená hodnota × (KT5 / 65535) mg

Váhy (K1 – K5; KSchw; KSt; KT1 – KT5) jsou interpretovány jako hodnoty typu integer
bez znaménka (0 – 65535).
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Příklad Z důvodů přehlednosti jsou vyslané a přijaté znaky v následujícím příkladu zobrazeny
jako znaky ASCII. Nezobrazitelné znaky jsou uvedeny ve složených závorkách jako
hexadecimální čísla h.

‚StartP{00h}Z˙÷wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/

...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}...{00h}{00h}{00h}{00h}{02h}T{00h}{09

h}{00h}{09h}...{00h}{00h}{00h}{05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}

{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...{00h}{01h}{00h}{01h}StopPe"

16bitový znak Proměnná Hodnota Vzorec Výsledek

{00h} Z Px 90 90 × 1,990049751 179,10 mg

ÿ ÷ Pn –9 –9 × 1,990049751 –17,91 mg

w A Mw 30529 – –

{00h} {05h} EMw 5 ((30529 (2^5)) / 15500 1,406965173957 88,68 mg

{00h} Q A1 81 – –

{00h} / A2 47 – –

{00h} {00h} A5 0 – –

{00h} {00h} E1 0 (81 × 2^0) / (8,625 × 1) 9,39 mg

{00h} {00h} E2 0 (47 × 2^0) / (8,625 × 1) 5,45 mg

{00h} {00h} E5 0 (0 × 2^0) / (8,625 × 1) 0 mg

{00h} {00h} M 0 0 + 1 1

{02h} T N 596 596 × 1,5 894 ot/min

{00h} {09h} T1 9 – –

{00h} {09h} T2 9 – –

{00h} {00h} T5 0 – –

{00h} {05h} ET1 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 mg

{00h} {05h} ET2 5 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 1,04 mg

{00h} {02h} ET5 2 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 0 mg

ò ¹ K1 62137 (81 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 8,90 mg

ÿ ÿ K2 65535 (47 × 2^0) / 8,625 × (62137 / 65535) 5,45 mg

{00h} {00h} K5 0 (0 × 2^0) / 8,625 × (0 / 65535) 0 mg

ÿ ÿ D 65535 – –

ÿ ÿ D 65535 – –

ê {0Dh} KT1 59917 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (59917 / 65535) 0,95 mg

ÿ ÿ KT2 65535 (9 × 2^(5 – 5)) / 8,625 × (65535 / 65535) 8,90 mg

{00h} {01h} KT5 1 (9 × 2^(2 – 5)) / 8,625 × (1 / 65535) 0 mg

{00h} {01h} NT 1 – Konstantní
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8 Technické údaje

8.1 Všeobecné technické údaje

Technické údaje Hodnota

Rozsah měření ± 20 g

Frekvenční rozsah 0,125 ... 500 Hz

Spektrální rozlišení 0,125 Hz

Diagnostická metoda FFT, obalové křivky FFT, analýza trendů

Minimální doba měření 8,0 s

Rozsah otáček 12 ... 3500 ot/min

Provozní napětí 10 ... 32 V

Odběr proudu při DC 24 V 100 mA

Třída ochrany III

EMW IEC 1000-4-2/3/4/6

Odolnost proti přetížení 100 g

Teplotní rozsah –30 ... +60 °C

Stupeň ochrany IP67

Materiály tělesa • Zinkový tlakový odlitek
• Nátěr na bázi laku z epoxidových pryskyřic
• Polyesterová fóliová klávesnice

Elektrická přípojka pro napájení 
a pro spínací výstup

konektor M12

Elektrická přípojka pro komunikaci 
přes RS-232

konektor M8

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.2 Rozměrový výkres

58351AXX

[1] Programovací klávesy

[2] Kontrolky LED

36

M
8x

1

10

37
,6

∅ 5,3

5 

∅     4

6

20 M5∅5,3

[1]

[1]

[2]

46,4

58,2

M
12

x1

14

P
i

f
kVA

Hz

n
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9.1 Lexikon

Výraz Vysvětlení

Spektrální čára Vypočtené frekvenční spektrum se skládá z diskrétních frekvenčních linií, tzv. spektrálních čar. 
Diagnostická jednotka DUV10A má standardně frekvenční rozlišení 0,125 Hz ve spektru. 
Vzdálenost spektrálních čar je tedy 0,125 Hz.

Net Mode 1 Parametr rozhraní Com: 57600 Bd, 8 datových bitů, 1 bit start, 1 bit stop, žádná parita.
Přijímaný datový řetězec je omezen bity start a stop (StartP a StopPe).
Datový řetězec je rozdělen do 39 16bitových hodnot typu integer (se znaménkem).
Každá hodnota integer odpovídá naměřené hodnotě nebo hodnotě parametru. Pomocí vzorců a konstant 
uvedených v tabulce struktury datového řetězce je možné na základě hodnot parametrů a naměřených 
hodnot určit očekávané hodnoty.
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9.2 Rozměrové listy pro montážní místa na pohonu

9.2.1 Uspořádání montážních míst u převodovek F, FA 27 ... FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Typ a b c d e f g h i k l m Uzavírací otvor

F / FF / FA / FAF 27 – – 57 25 – – – – – – – M10 x 1

F / FF / FA / FAF 37 20 20 60 61 6 66 25 63 6 66 66 61 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 47 22 20 61 43 20 70 39,5 74 20 70 70 70 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 57 25 25 70 93 30 78,5 29 95 30 78,5 78,5 80 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 67 26 30 78 106 32 83 40 100 32 83 83 90 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 77 30 40 92,5 136 30 100 43,5 122 35 110 110 106,5 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 87 36 45 120 170 60 115 40 130,5 60 136 139 148 M12 x 1,5

F / FF / FA / FAF 97 45 45 135 175 65 150 63 155 70 160 165 170 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 107 45 60 155 215 60 165 55 165 55 188 188 195 M22 x 1,5

F / FF / FA / FAF 127 50 70 190 235 60 195 75 202 60 210 210 230 M33 x 2

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 x 2
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9.2.2 Uspořádání montážních míst u převodovek K, KA 37 ... K 157

58581AXX

b

a

c

e
f

i
h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157
KH/KA/KV47B-107B

KA/KF/KAF/KAZ/KHF/
KHZ127-157
KH127-157

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c e f g h i k l m n Uzavírací otvor

K / KF / KA / KAF 37 35 80 48 46 84 117 5 37 15 –46 46 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 47 42 – 42 55 95 139 – 42 18,5 –47 47 18,5 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 57 38 111 49 65 115 145 5 51 23,5 –21 56 15 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 67 41 117 56 66 122 152 4 62 22 –20 69 22 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 77 50 156 50 84 158 171 2 74 23,5 9 86 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 87 63 178,5 62 102,5 188 224 7 90 23,5 17 103 23,5 M12 x 1,5

K / KF / KA / KAF 97 116 225 85 116 235 238 5 114 47 12 123 47 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 107 123 268 85 153 285 290 10 146 46,5 38 157 46,5 M22 x 1,5

K / KF / KA / KAF 127 144 319 105 172 332 335 –15 164 61 40 178 61 M33 x 2

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 x 2
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9.2.3 Uspořádání montážních míst u převodovek K, KH 167 a KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c e f k n Uzavírací otvor

K / KH 167 286 159 456 120 454 50 50 M42 x 2

K / KH 187 345 180 527,5 135 550 65 65 M42 x 2
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9.2.4 Uspořádání montážních míst u převodovek R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f

d

e

c

i

k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Typ a b c d e f g h i k m n o p Uzavírací otvor

R 07 – – – – – – – – 48 – – 87,5 – –16,6 M10 x 1

R 17 – – – – – – 40 101 58 – – 111 – 19 M10 x 1

R 27 – – – – – – 40 116 75 – – – – – M10 x 1

R 37 27 44 102 14 48 90 54 111 75 48 30 48 16 – M10 x 1

R 47 30 65 117 15 55,5 115 58 142 90 37 23,5 67 –23,5 – M10 x 1

R 57 31,5 63 128 18 57,5 115 66 144,5 100 44 27 81 –27 – M10 x 1

R 67 39 70 150 18,5 80 130 72 165 100 45,5 – – 0 – M10 x 1

R 77 37 66 156 19 72,5 140 81 182 115 52,5 37,5 96,5 11,5 – M12 x 1,5

R 87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47,5 110 47,5 – M12 x 1,5

R 97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76,5 60 132,5 60 – M22 x 1,5

R 107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1,5

R 137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1,5

R 147 97 175 383 46 179 355 185 470 260 125 70 205 75 – M33 x 2

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2
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Příloha

9.2.5 Uspořádání montážních míst u převodovek RX 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l

h

a

c

b d
i

e g

f h

c

a
b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c d e f g h i k l Uzavírací otvor

RX 57 12,5 83 12,5 88 65 63,5 65 63,5 56 – 17 M10 x 1

RXF 57 12,5 99 12,5 104 65 0,5 65 0,5 40 61,5 – M10 x 1

RX 67 15 90 15 96,5 72 80,5 72 80,5 75 – 24 M10 x 1

RXF 67 15 115 15 121,5 72 0,5 72 0,5 50 70 – M10 x 1

RX 77 30 99 30 107,5 89 92 89 92 85 – 21 M12 x 1,5

RXF 77 30 124 30 132,5 89 2 89 2 60 74 – M12 x 1,5

RX 87 30 114,5 30 121,5 115 100,5 115 100,5 110 – 20 M12 x 1,5

RXF 87 30 144,5 30 151,5 115 0,5 115 0,5 80 91 – M12 x 1,5

RX 97 40 120 40 138 138 114 138 114 140 – 26 M22 x 1,5

RXF 97 40 160 40 178 138 2 138 2 100 103 – M22 x 1,5

RX 107 40 144 40 166 157 138 157 138 152 – 33 M22 x 1,5

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 x 1,5
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Rozměrové listy pro montážní místa na pohonu

Příloha

9.2.6 Uspořádání montážních míst u převodovek S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i

g

f

a
h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a e f g h i k l m n Uzavírací otvor

S 37 37 – 58 16,5 80 37 – – – – M10 x 1

S 47 16 48 83 75 100 53 15 – 26 15 M10 x 1

S 57 23 60 96 85 112 57 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

S 67 30 74 120 105 140 84 22 4 45 22 M10 x 1

S 77 40 90 158 127 180 90 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

S 87 45 109,5 196 150 225 114 28 53 67 28 M12 x 1,5

S 97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 x 1,5
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Rozměrové listy pro montážní místa na pohonu

Příloha

9.2.7 Uspořádání montážních míst u převodovek SA, SF 37 ... SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Typ a e f g h i k l m n Uzavírací otvor

SF / SA 37 – – 60 21,5 82 45 – – – – M10 x 1

SF / SA 47 16 83 48 75 100 – 15 – 26 15 M10 x 1

SF / SA 57 23 96 60 85 112 – 18,5 – 25 18,5 M10 x 1

SF / SA 67 30 120 74 105 140 – 22 4 45 22 M10 x 1

SF / SA 77 40 158 90 127 180 – 23,5 42 53 23,5 M12 x 1,5

SF / SA 87 45 196 109,5 150 225 – 28 53 67 28 M12 x 1,5

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 x 1,5
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Rozměrové listy pro montážní místa na pohonu

Příloha

9.2.8 Uspořádání montážních míst u třífázových motorů DV132M ... DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Typ X XB

DV132M 123,5 335,5

DV132ML + DV160M 253,5 365,5

DV160L 278 434

DV180M + DV180L 314 470

DV200 342,5 497,5

DV225 383,5 538,5
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Rozměrové listy pro montážní místa na pohonu

Příloha

9.2.9 Uspořádání montážních míst u třífázových motorů DV250M ... DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Typ X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
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Seznam adres 
Německo

Ředitelství
Výrobní závod
Odbyt

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Č. poštovní přihrádky
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Střed 
Převodovky / 
motory

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Střed 
Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Sever SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (u Hannoveru)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Východ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (u Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Jih SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (u Mnichova)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (u Düsseldorfu)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní 
služba

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Německu.

Francie

Výrobní závod
Odbyt
Servis

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Montážní závody
Odbyt
Servis

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paříž SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I’Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích ve Francii.

Alžírsko

Odbyt Alžír Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentina

Montážní závod
Odbyt
Servis

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Austrálie

Montážní závody
Odbyt
Servis

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Belgie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Brusel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brazílie

Výrobní závod
Odbyt
Servis

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Brazílii.

Bulharsko

Odbyt Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9532565
Fax +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Česká republika

Odbyt Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ - 160 00 Praha 6-Vokovice

Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Čína

Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Montážní závod
Odbyt
Servis

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Dánsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Kodaň SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonsko

Odbyt Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 3 589-300
Fax +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew-eurodrive.fi

Gabun

Odbyt Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
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Hongkong

Montážní závod
Odbyt
Servis

Hongkong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

Chile

Montážní závod
Odbyt
Servis

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Č. poštovní přihrádky
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net

Chorvatsko

Odbyt
Servis

Záhřeb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Indie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Technické 
kanceláře

Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net

Irsko

Odbyt
Servis

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Itálie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Milán SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Japonsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
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Jihoafrická republika

Montážní závody
Odbyt
Servis

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O. Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Kapské Město SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Kamerun

Odbyt Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Kanada

Montážní závody
Odbyt
Servis

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Kanadě.

Kolumbie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Bogota SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Korea

Montážní závod
Odbyt
Servis

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Libanon

Odbyt Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Litva

Odbyt Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 79688
irmantas.irseva@one.lt
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Lucembursko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Brusel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Maďarsko

Odbyt
Servis

Budapešt’ SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Malajsie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Maroko

Odbyt Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 
+ 6186-71
Fax +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Nizozemí

Montážní závod
Odbyt
Servis

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Norsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Nový Zéland

Montážní závody
Odbyt
Servis

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Peru

Montážní závod
Odbyt
Servis

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pobřeží slonoviny

Odbyt Abidžan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Polsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Lodž SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl
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Portugalsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rakousko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Vídeň SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Rumunsko

Odbyt
Servis

Bukurešt’ Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Rusko

Odbyt Petrohrad ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Řecko

Odbyt
Servis

Atény Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr

Senegal

Odbyt Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Singapur

Montážní závod
Odbyt
Servis

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovensko

Odbyt Sereď SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavská 920
SK-926 01 Sereï

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovinsko

Odbyt
Servis

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Srbsko a Černá Hora

Odbyt Bělehrad DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Španělsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Švédsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se
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Švýcarsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Basilej Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thajsko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisko

Odbyt Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76

Turecko

Montážní závod
Odbyt
Servis

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 
216 3838014
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

USA

Výrobní závod
Montážní závod
Odbyt
Servis

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montážní závody
Odbyt
Servis

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA.

Velká Británie

Montážní závod
Odbyt
Servis

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Venezuela

Montážní závod
Odbyt
Servis

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net







Příručka – Diagnostická jednotka DUV10A 

Rychlé uvedení do provozu

Příručka

Rychlé uvedení do provozu

Krok Obrázek Postup Speciálně respektujte

1 Definování aplikace

• Co se má sledovat?
• Definujte strom chyb na základě struktury 

stroje.
• Jsou provozní otáčky konstantní nebo 

proměnné? 
Pokud jsou proměnné, je možné získat 
informaci o otáčkách?

– Sejmutí impulzu
– Proudová smyčka 0 ... 20 mA

• Valivá ložiska je možné diferencovat 
pouze při odlišných frekvencích 
poškození, jinak mohou společně tvořit 
jeden diagnostický objekt.

• Při kolísání otáček vlivem zátěže 
v rozmezí > 5 % se doporučuje provést 
měření otáček na hřídeli.

2 Otevření nebo vytvoření souboru 
parametrů

• Nastavte hodnoty parametrů v obslužném 
softwaru DUV10A-S pomocí asistenta.

• Dbejte na správné označení ložisek 
(nebo výrobce).

• Respektujte jmenovité otáčky 
(u vícepólových motorů dbejte na počty 
pólových dvojic).

3 Montáž

• Diagnostickou jednotku DUV10A montujte 
pouze na straně masivní stěny tělesa.

• Montáž kolmo k povrchu stroje.

• Musí být zajištěn přenos mechanických 
vibrací.

• Místo montáže musí být vhodné 
k připevnění pomocí šroubů.

• Utahovací moment šroubů je 7 Nm.

4

1: Napájení +
2: Spínací výstup 2, 100 mA
3: Napájení –
4: Spínací výstup 1, 100 mA
5: Otáčky (0...20 mA) nebo 
impulzový vstup

Elektrická přípojka

• Připojte napájecí napětí a napět’ové 
výstupy a v případě potřeby upravte 
otáčky.

• Elektrickou přípojku smí instalovat 
pouze odborní pracovníci v oboru 
elektrotechniky.

• Před připojením zařízení odpojte 
od napětí.

• Výstupy jsou odolné proti zkratu.

5 Provedení impulzového testu

• Překontrolujte průchod signálu pomocí 
impulzového testu.

• Výsledek impulzového testu 
musí být > 5 mg/N.

6 Zápis parametrů do senzoru

• Přeneste úplné parametry do senzoru 
přes rozhraní RS-232.

• Do senzoru je možné přenést pouze 
kompletní sadu parametrů.

7 Učení hodnot (Teach-In)

• Stiskněte tlačítko <Teach> pro změření 
referenčního stavu vibrací ložisek.

• Z tohoto referenčního stavu vychází 
pozdější diagnostika.

Předpoklady pro referenční chod:

• Stroj nesmí být poškozen.
• Jmenovitý výkon při jmenovitých 

otáčkách (při provozu s proměnlivými 
otáčkami respektujte nastavené otáčky 
pro Teach-In).

• Naučené hodnoty je možné rovněž 
manuálně zadat.

Ložisko AS Ložisko BS Hladina Nevyváženost 
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www.sew-eurodrive.com

Jak je možné pohnout světem

S lidmi, kteří 
rychleji a správně 
uvažují a společně 
s vámi pracují na 
budoucnosti.

Se službami, 
které jsou na dosah 
po celém světě.

S pohony a řídicími 
systémy, které 
automaticky zlepší 
váš výkon.

S rozsáhlým 
know how 
v nejdůležitějších 
oborech naší doby.

S nekompromisní 
kvalitou, jejíž vysoké 
standardy o něco 
usnadní každodenní 
práci.

S globálním citem pro 
rychlá a přesvědčivá 
řešení.
V každém místě.

S inovativními 
nápady, ve kterých 
se již zítra bude 
skrývat řešení 
pro pozítří.

S internetovou 
prezentací, která 
24 hodin denně 
nabízí přístup 
k informacím 
a updatům 
pro software.

Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby

SEW-EURODRIVE

Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany

Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com
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