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1Fontos tudnivalók a kézikönyvről
Jelmagyarázat
1 Fontos tudnivalók a kézikönyvről
1.1 Jelmagyarázat

Feltétlenül vegye figyelembe az ebben a leírásban található biztonsági tudnivalókat és
figyelmeztetéseket!

1.2 A termék része
A kézikönyv a DUV10A diagnosztikai egység része, és fontos üzemeltetési és
szervizelési információkat tartalmaz. A kézikönyv minden olyan személynek szól, aki a
DUV10A diagnosztikai egységen szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy
szervizelési munkát végez.

Áramütés veszélye.
Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések.

Sérülésveszély
Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések.

Veszélyhelyzet
Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb sérülések.

Anyagi kárral járó helyzet
Lehetséges következmények: a készülék és a környezet károsodása.

Megjegyzés
Felhasználási tanácsok és hasznos információk.

Utalás dokumentációra
Utalás valamilyen dokumentációra, pl. üzemeltetési utasításra, katalógusra, adatlapra.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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1.3 Rendeltetésszerű használat
A rendeltetésszerű használat tartalmazza a kézikönyvnek megfelelő eljárást.
A DUV10A diagnosztikai egység ipari berendezésekben való használatra szolgáló
készülék. Ha nem ipari berendezésekben való alkalmazást terveznek, a DUV10A
diagnosztikai egység alkalmazása csak az SEW-EURODRIVE céggel történt
egyeztetést követően megengedett.
A gépekről szóló 98/37/EK irányelv értelmében a DUV10A diagnosztikai egység arra
szolgál, hogy gépekbe és berendezésekbe szereljék. Az EK irányelv érvényességi
területén a rendeltetésszerű üzem megkezdése mindaddig tilos, amíg meg nem
állapítják, hogy a végtermék megfelel-e a gépekről szóló 98/37/EK irányelvnek.

1.4 Képzett személyzet
A DUV10A diagnosztikai egység veszélyt jelenthet emberekre vagy anyagi javakra.
Ezért az összes szerelési, telepítési, üzembe helyezési és szervizmunkálatot csak a
lehetséges veszélyeket ismerő, képzett személy végezheti.
A személyzetnek rendelkeznie kell az adott tevékenységhez szükséges szak-
képzettséggel, és ismernie kell a termék szerelését, telepítését, üzembe helyezését és
üzemeltetését. Ehhez a kézikönyvet, különösképpen a biztonsági tudnivalókat
gondosan el kell olvasni, meg kell érteni, és figyelembe kell venni.

1.5 Szavatosság
A nem szakszerű kezelés és az egyéb olyan használat, amely nem felel meg ennek a
kézikönyvnek, károsan befolyásolja a termék tulajdonságait. Ez az SEW-EURODRIVE
GmbH & Co KG céggel szembeni mindennemű szavatossági igény elvesztéséhez
vezet.

1.6 Terméknevek és védjegyek
A jelen kézikönyvben található márkanevek és terméknevek az adott név tulajdono-
sának védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

1.7 Használaton kívül helyezés, megsemmisítés

Kérjük, tartsa be az érvényes nemzeti rendelkezéseket!
Adott esetben az egyes alkatrészek megsemmisítését az érvényes nemzeti előírások-
nak megfelelően, anyagonként külön végezze.
F
R
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2 Biztonsági tudnivalók
2.1 Előzetes megjegyzések

A következő biztonsági tudnivalók a DUV10A diagnosztikai egység alkalmazására
vonatkoznak.

2.2 Általános tudnivalók

Az alábbi munkákat csak képzett szakember végezheti:
• raktározás
• telepítés / szerelés
• csatlakoztatás
• üzembe helyezés
• karbantartás
• fenntartás

Ennek során vegye figyelembe az alábbi utasításokat és dokumentumokat:
• a géphez tartozó üzemeltetési utasítások és kapcsolási rajzok
• a készüléken elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák feliratai
• a berendezésre vonatkozó rendelkezések és követelmények
• az országos és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírások.

Tartsa be az ezen üzemeltetési utasítás egyes fejezeteiben található kiegészítő
biztonsági tudnivalókat is.

Égési sérülés veszélye a hajtásokra való felszerelés során!
Ha a hajtás nem hűlt le, égési sérülést okozhat. A hajtás felületi hőmérséklete elérheti
akár a 95 °C-ot is.
A DUV10A diagnosztikai egységet csak a lekapcsolást követő lehűlési fázis után
szerelje fel.

Sérült terméket soha ne telepítsen és ne helyezzen üzembe.
Kérjük, haladéktalanul jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak.

Anyagi károkat okozhatnak az alábbiak:
• szakszerűtlen használat vagy alkalmazás,
• hibás szerelés vagy kezelés,
• a szükséges védőburkolatok vagy a ház meg nem engedett eltávolítása.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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2.3 Szállítás, tárolás
A szállítmány megérkezése után azonnal ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg
szállítás közben. Ha igen, azonnal közölje azt a szállítmányozó vállalattal. Sérülés
esetén a DUV10A diagnosztikai egységet tilos üzembe helyezni.

2.4 Szerelés és üzembe helyezés
Vegye figyelembe az 5. "Szerelés és üzembe helyezés" c. fejezetben található
tudnivalókat!

2.5 Ellenőrzés és karbantartás
Tartsa be a 6. "Üzemeltetés és szerviz" c. fejezet utasításait!

A helytelen tárolás károsíthatja a berendezést!
Ha a diagnosztikai egységet nem szereli fel azonnal, tárolja száraz és pormentes
helyiségben.
B
S
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Hardver
3 Termékleírás
3.1 Hardver

A DUV10A diagnosztikai egység a rezgésjeleket a frekvenciaanalízis módszereivel
értékeli. Érzékelőként mikromechanikai gyorsulásérzékelő szolgál. Az adatok szakértői
tudás nélkül, decentralizáltan gyűjthetők, feldolgozhatók és kiértékelhetők.

3.2 Folyamatos felügyelet
A DUV10A diagnosztikai egység alkalmas a gördülőcsapágy-károk vagy a kiegy-
ensúlyozatlanság korai felismerésére. A folyamatos felügyelet az időszakos
módszerekkel szemben megbízható és költséghatékony megoldást kínál.
A DUV10A készülék legfeljebb 5 különböző objektum vagy 20 külön frekvencia
felügyeletét teszi lehetővé. Objektumként meghatározható pl. egy gördülőcsapágy vagy
egy tengely.
A DUV10A diagnosztikai egységgel mostantól lehetségessé válik a folyamatos
rezgésfelügyelet.

3.3 Működési mód
3.3.1 Rövid leírás

A készülék érzékeli a testhangot, kiszámítja a frekvenciaspektrumot és így értékeli pl. a
gördülőcsapágy állapotát, a kiegyensúlyozatlanságot stb. Az állapot közvetlenül a
helyszínen leolvasható és bináris kapcsolókimenetekkel kerül kijelzésre.
A kapcsolójel árnyékolatlan vezetékeken továbbítható. Buszrendszerre is csatlakoz-
tatható.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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3.3.2 Részletes leírás

• A DUV10A diagnosztikai egység egy nem forgó gépfelületen folyamatosan érzékeli
a rezgésgyorsulást (32000 érték/másodperc), és kiszámítja legfeljebb 5 különböző
diagnosztizált objektum (gördülőcsapágynál: belső gyűrű, külső gyűrű és
gördülőelemek) károsodási frekvenciájának amplitúdóit, amelyek legfeljebb 20 külön
frekvenciából állhatnak. A felügyelendő gördülőcsapágy vagy diagnosztizált
objektum szoftver segítségével definiálható a számítógépen, majd RS-232 inter-
fészen át paraméterkészletként vihető át az érzékelőre. A gördülőcsapágy
állapotának értékelése és felügyelete a betanítási értékhez (referenciaérték) való
viszonyítással történik.

58483AHU
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Működési mód
• A diagnosztikai egység emellett opcionálisan meghatározza az abszolút érték
maximális átlagát vagy a gyorsulás maximális mértékét. A kiértékelés és a felügyelet
ekkor referenciaérték nélküli abszolút határértékekkel történik.

• A diagnosztizált objektumot vagy a legnagyobb károsodási fokot mutató jelszintet
kapcsolókimenetek jelenítik meg figyelmeztetés és riasztás céljából.

• A diagnosztizált objektum károsodási folyamatát a DUV10A diagnosztikai egység
LED-sora is jelzi.

• A DUV10A diagnosztikai egység alkalmazható rögzített és változó fordulatszám
esetén is. A helyes diagnosztizálás érdekében változó fordulatszám esetén az
aktuális fordulatszámot 0…20 mA-es áramhurokkal vagy impulzusjellel a készülék
rendelkezésére kell bocsátani.

• Amennyiben változó fordulatszámnál alkalmazzák a gördülőcsapágy-őrt, biztosítani
kell, hogy az üzemi fordulatszám a beállított értékektől függően időszakonként
állandó maradjon.

• A maximális üzemi tartomány 12 min–1 … 3500 min–1 tengelyfordulatszám.
• A felszerelés a forgástengelyhez képest radiális irányban, a gördülőcsapágy

közelében, csavarozással (lásd 5. "Szerelés és üzembe helyezés" c. fejezet) történik.
Amennyiben az érzékelőt nem közvetlenül a csapágyülékre szerelik, a felszerelés
helyének "gördülőcsapágy-felügyeletre" való alkalmasságát impulzusteszttel kell
igazolni.

A DUV10A diagnosztikai egység minden létrehozott spektrális diagnosztizált
objektumhoz saját figyelmeztetési (sárga) és riasztási (piros) objektum-határértéket
használ. A diagnosztizált objektum határértékei mindig az eltárolt betanítási értékre
vonatkoznak, így a jel sokszorozódását mutatják. A "zöld" mindig 100%-nak felel meg.
A készülék annak érdekében, hogy változó fordulatszámú üzem esetén eltérő
fordulatszámoknál a kioldási küszöb tekintetében figyelembe vegye a különbségeket, a
diagnosztikai jellemzőt a beállított "jelsúlyozás" görbe szerint súlyozza. Minden
diagnosztizált objektum egyedi súlyozási görbékkel rendelkezik.
A DUV10A diagnosztikai egység saját szélessávú határértékeket használ a rezgésszint
időtartományban történő felügyeletére. Ezek a diagnosztizált objektummal ellentétben
a gyorsulás abszolút értékei ("mg" egység). A készülék annak érdekében, hogy változó
fordulatszámú üzem esetén eltérő fordulatszámoknál a kioldási küszöb tekintetében
figyelembe vegye a különbségeket, a felügyelendő szintet a beállított "jelsúlyozás"
görbe szerint súlyozza.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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4 Szállítási terjedelem és a készülék felépítése
4.1 Szállítási terjedelem

A DUV10A diagnosztikai egység szállítási terjedelme
• rendelésenként 1 db kézikönyv

4.2 Típusok és tartozékopciók

4.2.1 Opciók a DUV10A diagnosztikai egységhez

DUV10A diagnosztikai egység
Termékszám Jelentés Megnevezés
14066297 Diagnosztikai egység DUV10A

Termékszám Jelentés Megnevezés
14066300 Paraméterező szoftver DUV10A-S
14066319 Kábel a szoftverhez DUV10A-K-RS232-M8
14066327 Tápegység DUV10A-N24DC
14066335 Impulzusteszter DUV10A-I
14066343 Kábel 1 csatlakozóval, hossza 2 m DUV10A-K-M12-2m
14066351 Kábel 1 csatlakozóval, hossza 5 m DUV10A-K-M12-5m
S
S
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Típusok és tartozékopciók
4.2.2 Adapter a szereléshez

Alsórész standard hajtóművekre (R, F, K, S) való szereléshez

Alsórész standard motorokra való szereléshez

Alsórész ipari hajtóművekre való szereléshez

Termékszám Jelentés
13434411 Rögzítőalj M10 × 1 tömítőgyűrűvel
13438271 Rögzítőalj M12 × 1,5 tömítőgyűrűvel
13438298 Rögzítőalj M22 × 1,5 tömítőgyűrűvel
13438301 Rögzítőalj M33 × 2 tömítőgyűrűvel
13438328 Rögzítőalj M42 × 2 tömítőgyűrűvel

Termékszám Jelentés
13438425 M12 rögzítőalj
13438441 M16 rögzítőalj

Termékszám Jelentés
13438336 Rögzítőalj G 3/4 tömítőgyűrűvel
13438344 Rögzítőalj G 1 tömítőgyűrűvel
13438352 Rögzítőalj G 1 1/4 tömítőgyűrűvel
13438360 Rögzítőalj G 1 1/2 tömítőgyűrűvel
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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4.3 Típusjel és típustábla
4.3.1 A DUV10A diagnosztikai egység típusjele

4.3.2 Típustábla

58212AXX
1. ábra: A DUV10A diagnosztikai egység képe

DUV 10 A

Módosítási állapot

Típus

Diagnostic Unit Vibration (diagnosztikai egység)

58504AXX
2. ábra: Típustábla

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
S
T
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A DUV10A diagnosztikai egység felépítése
4.4 A DUV10A diagnosztikai egység felépítése

58210AXX
3. ábra: A DUV10A diagnosztikai egység felépítése

[1] M5-ös csavar

[2] alátét

[3] távtartó hüvely

[4] alsórész érzékelőhöz

[5] gépfelület

[A] mérési tengely

[A]

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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5 Szerelés és üzembe helyezés
5.1 A rendszer áttekintése

5.2 Mielőtt hozzákezdene

5.2.1 A szerelés és üzembe helyezés feltételei

5.2.2 Szükséges szerszámok és segédeszközök

• csavarkulcs- / imbuszkulcs-készlet
• PC vagy notebook RS-232 interfésszel a paraméterezéshez

59361AXX
4. ábra: A DUV10A rendszeráttekintése

[1] felügyelendő objektum

[2] DUV10A diagnosztikai egység

+ DC 24 V

[2][1]

A diagnosztikai egység csak akkor szerelhető fel, ha
• a diagnosztikai egység típustáblájának adatai megegyeznek a hálózati feszültséggel
• a diagnosztikai egység sértetlen (szállítás vagy tárolás közben nem sérült meg).

Gondoskodjon arról, hogy teljesüljenek az alábbiak:
• A környezeti hőmérsékletnek –30 °C és +60 °C közé kell esnie. Magasabb vagy

alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén forduljon az SEW-EURODRIVE
képviselőjéhez.
S
A
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5.3 A DUV10A-S szoftver telepítése
5.3.1 A DUV10A-S paraméterező és felügyeleti szoftver

Az opcionális DUV10A-S paraméterező és programozó szoftverrel legfeljebb
5 különböző objektum vagy 20 külön frekvencia felügyelhető.
A DUV10A-S szoftverben létrehozható paraméterezőfájl. Ezt követően a fájl átvihető a
DUV10A diagnosztikai egységre.
Minden funkcióhoz online súgó áll rendelkezésre. Az adott funkcióhoz tartozó súgó
behívásához nyomja meg az <F1> gombot.

5.3.2 Rendszerkövetelmények

A DUV10A-S szoftver hardver- és szoftverkövetelményei:
• Pentium II 266 MHz-es vagy újabb processzor (Pentium III ajánlott)
• legalább 128 MB memória (RAM)
• VGA 800 × 600 vagy nagyobb felbontás
• Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP operációs rendszer

5.3.3 A DUV10A-S szoftver telepítése

A paraméterező és programozó szoftvert CD-n szállítjuk. A CD-meghajtóba való
behelyezést követően a telepítés automatikusan elindul. Ha mégsem, válassza ki a
Start menü [Run] (Futtatás) menüpontját, és gépelje be a D:/DUV10A-S.exe
parancsot (ahol a D: a CD-meghajtó betűjele). A programozó szoftver telepítéséhez
kattintson a szoftver nevére és kövesse az utasításokat.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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5.4 A szerelés és üzembe helyezés lépései
Kérjük, a DUV10A diagnosztikai egység üzembe helyezéséhez kövesse az alábbi
lépéseket. Minden lépést részletesen leírunk.

5.4.1 Paraméterfájl megnyitása vagy létrehozása

Hozzon létre megfelelő paraméterkészletet a mellékelt szoftverrel.

58213AHU

Paraméterfájl megnyitása

vagy létrehozása

Szerelés

Elektromos csatlakoztatás

Impulzusteszt végrehajtása

Paraméterek írása

az érzékelőre

Betanítás és

adatrögzítés

11290AEN
S
A
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• Kattintson a [Load or create parameter file] (paraméterfájl megnyitása vagy
létrehozása) gombra.

• Ekkor lehetőségünk van a paraméteradatok megadására varázsló segítségével
vagy egy meglévő fájl megnyitására.

• Ha még nem hozott létre paraméterfájlt, nyissa meg a varázslót. Adja meg a kívánt
adatokat, majd kattintson a [Finished] (kész) gombra.

5.4.2 Szerelés

11291AEN

11294AEN
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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A DUV10A diagnosztikai egység felszerelése érzékelőalj segítségével történik (lásd
4.2.2 fejezet, 13. oldal), amely vagy a hajtómű zárófuratába vagy a motor daruzó-
szemének furatába csavarható. Vegye figyelembe az alábbi beépítési szabályokat:
• Olyan felszerelési helyet válasszon, amely lehetőleg a forgástengelyhez képest

radiális irányban, a gördülőcsapágy közelében található (ide vonatkozólag lásd a 9.2
fejezetet a 71. oldalon).

• Emellett használja a diagnosztikai egységhez mellékelt alátétet és hüvelyt.
Minden "gördülőcsapágy" típusú diagnosztizált objektumnak kielégítő jelerősséggel
kell rendelkeznie. Az átviteli állandónak 5 mg/N-nál nagyobbnak kell lennie.

• Az M5-ös csavart 7 Nm nyomatékkal, szorosan húzza meg.
• A DUV10A diagnosztikai egység felszerelését követően kattintson a [Mount sensor]

(érzékelő felszerelése) gombra a DUV10A-S szoftverben.

A szerelés során biztosítsa az alábbi feltételeket:
• A DUV10A diagnosztikai egységnek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell

lennie.
• A LED-eknek mindig láthatónak kell lenniük.
• Az olajleeresztő csavart és a légtelenítő szelepet tilos lefedni.
• A szerelés során ügyeljen az olajszintre.

Az olajszint alatti felszerelés esetén olaj folyhat ki a hajtóműből.

• Ha a gépeket tengelykapcsoló választja el, azt ajánljuk, hogy gépenként külön
diagnosztikai egységet alkalmazzon.

• Adapterrel történő felszerelésnél vegye figyelembe a 4.2.2 fejezetben, a 13. oldalon
található csavarméreteket.

• A DUV10A diagnosztikai egységet a termikus leválasztásra szolgáló mellékelt
távtartó hüvellyel szerelje fel.
S
A
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5.4.3 Elektromos csatlakoztatás

Bekötési rajz

Eljárás • Csatlakoztassa a feszültségellátást és a kapcsolókimenetet, és adott esetben a
fordulatszámjelet.

• A DUV10A diagnosztikai egység csatlakoztatását követően kattintson a [Mount
sensor] (érzékelő felszerelése) gombra a szoftverben.

• Ekkor a [Connection] / [Connect] (kapcsolat / kapcsolódás) menün át létrehozható a
kapcsolat az érzékelővel.

• A készüléket csak villamossági szakember telepítheti.
• Kövesse az elektrotechnikai berendezések kialakítására vonatkozó nemzeti és

nemzetközi előírásokat.
• Feszültségellátás az EN 50178, SELV, PELV szerint.
• Annak érdekében, hogy teljesüljenek az UL 508 szerinti "limited voltage / current"

(korlátozott feszültség és áramerősség) követelmények, a készüléket galvanikusan
leválasztott forrásról kell táplálni és túláramvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

• Csatlakoztatás előtt feszültségmentesítse a berendezést.
• A kimenetek rövidzárbiztosak.

Csatlakozó Érintkező Bekötés

M12 1 Tápellátás +

2 (piros funkció) 2. kapcsolókimenet (riasztás), 100 mA
Nyitó / záró programozható

3 Tápellátás –

4 (sárga funkció) 1. kapcsolókimenet (figyelmeztetés), 100 mA
Nyitó / záró programozható

5 Fordulatszám (0…20 mA) vagy impulzusbemenet

M8 1 Nincs bekötve

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

A kapcsolókimenetek kiértékelését lásd az 5.5 fejezetben.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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5.4.4 Impulzusteszt végrehajtása

A felszerelési hely impulzusteszterrel (rendelési szám: 14066335) ellenőrizhető. Ekkor
meghatározott erőt terhelünk az adott gördülőcsapágy beépítési helyéhez lehető
legközelebbi helyre. Az érzékelő méri a megfelelő impulzusválaszt. A meghatározott
átviteli tényezőt gyorsulás/erő (mg/N) formában adjuk meg. Ez a jelerősséget írja le. Az
átviteli tényező értékének nagyobbnak kell lennie, mint 5 mg/N. Kisebb értékeknél nem
szavatolt a biztos felügyelet.

Eljárás • Nyomja meg a [Conduct impulse test] (impulzusteszt végrehajtása) gombot.
• Válassza ki az objektumot a táblázatból.
• Kattintson az impulzusteszt gombra.
• Indítsa el a mérést. Először az alapszint mérése (zajmérés) történik meg.
• Ezután adjon az impulzusteszterrel mérésenként legalább egy impulzust, a gördülő-

csapágy beépítési helyéhez a lehető legközelebb. A program grafikusan, majd
szöveges üzenetben is tájékoztat a felszerelési hely alkalmasságáról.

Megjegyzés Az impulzusteszt rendszerint végrehajtható üzem közben.
Amennyiben "The difference between the noise level and impulse test is too small"
(a zaj és az impulzusteszt közötti különbség túl kicsi) üzenet jelenik meg, ismételje meg
a mérést álló gépen.
"Mounting location not suitable" (a felszerelési hely nem alkalmas) üzenet esetén
változtassa meg a felszerelési helyet és ismételje meg az impulzustesztet.

11305AEN
S
A
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5.4.5 Paraméterek írása az érzékelőre

• A paramétereknek RS-232 interfészen át az érzékelőre történő átviteléhez kattintson
a [Write parameters to sensor] (paraméterek írása az érzékelőre) gombra.

11295AEN

Csak teljes paraméterek vihetők át.
A teljes paraméterkészletnek tartalmaznia kell legalább a fordulatszámot, a fokszámot,
gördülőcsapágyak esetén a jelátviteli tényezőt és a betanítási értéket.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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Az alábbi paraméterek íródnak az érzékelőre:
• fordulatszám, állandó vagy változó, legalább 12 min–1, legfeljebb 3500 min–1

• a diagnosztizált objektum és annak fokszámai:
• az analízis módszere (HFFT és / vagy FFT)
• az átlagolások száma és a hiszterézis

számítás: átlagolások × hiszterézis × 1,6 másodperc = maximális diagnosztikai idő

• a sárga és a piros küszöbérték
• a frekvenciaablak, azaz a károsodási frekvencia tartománya (jellemzően: a károso-

dási frekvencia +2…7%-a)
• a jelszint-figyelő piros küszöbértékei
• a jelátviteli állandó objektumonként
• a betanítási alapértékek

A fordulatszámnak legalább naponta egyszer a maximális diagnosztikai idő tartamára
állandónak kell lennie.
S
A
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5.4.6 Betanítás (teach-in)

A betanítás az érzékelő automatikus öntanulási folyamata tipikus üzemi körülmények
között. A készülék betanítás gombjával vagy a mellékelt szoftverrel indítható.
A betanítási fordulatszámnak az üzemi fordulatszám előzőleg meghatározott tarto-
mányába kell esnie. Ideális esetben a felső üzemi fordulatszám közelébe esik.
A betanítás funkcióval ([Sensor] / [Teach-In] menü) megtörténik a járó gép refe-
renciaértékeinek mérése és eltárolása az érzékelőn. A diagnosztikai eredmények a
betanítási értékre vonatkoznak. Ezért biztosítani kell, hogy a betanítási folyamat tipikus
üzemi körülmények között, zavarmentesen történjen.
Avégett, hogy "gördülőcsapágy" diagnosztikai típusú felügyeleti mód esetén alkal-
mazhatók legyenek az előre beállított határértékek, biztosítani kell, hogy a felügyelendő
gördülőcsapágynak ne legyen előzetes sérülése.
Ha az érzékelőt változó fordulatszámú gépen üzemeltetik, akkor a betanítási folyamat
egy jellemző fordulatszámon történjen, egyenértékű üzemi állapotok mellett, lehetőleg
közepes fordulatszám-tartományban. Az átlagolások beállított darabszáma a betanítási
folyamatnál is érvényes.
Ezt követően megtörténik a referencia-adatok (burkológörbe-FFT- és FFT-spektrum)
felvétele. A fájlt archiválni kell. Az adatok a későbbi diagnosztika során referenciaként
szolgálnak.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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A betanítás 
módja

A DUV10A diagnosztikai egység csatlakoztatása után minden LED világít (kiszállítási
állapot).

Betanítás 
közvetlenül 
a DUV10A 
készüléken

• Tartsa nyomva 5 másodperc hosszan a <TEACH> gombot. A paraméterezett
DUV10A diagnosztikai egység akkor automatikusan az aktuális üzemi
körülményekhez illeszkedik. Villog a 2., a 3. és a 4. sárga LED.

Betanítás 
a mellékelt 
szoftverrel

• PC-n vagy notebookon át történő betanítás esetén az 1. LED világít, a 2. LED villog.
Ezt követően megjelenik egy üzenet a képernyőn, és a készülék átkapcsol
felügyeleti üzemmódba. Felügyeleti üzemmódban az 1. és a 2. LED folyamatosan
zöld színben világít.

• A készülék ekkor felügyeleti üzemmódban van és a LED-ekkel a károsodási
folyamatot jelzi.

58307AXX
5. ábra: LED-ek – kiszállítási állapot

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
S
A
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5.5 A kapcsolókimenetek kiértékelése
Az érzékelők kiértékelését az alábbiak végezhetik:
• frekvenciaváltó
• decentralizált rendszer

(a bináris jelek csatlakoztatása az MFP/MFI/MFD/MFO vagy MQP/MQI/MQD/MQO
modulra és az információ továbbadása a 4. PD-szóban Profibus, Interbus,
DeviceNet vagy CANopen buszon, illetve a bináris jelek csatlakoztatása más
terepibusz-modulra)

• vezérlés

5.5.1 Kiértékelés frekvenciaváltóval

58382AHU
6. ábra: Kiértékelés frekvenciaváltóval

M12

1

2

3

4

5

 

 

+24 V/100 mA

24 V segédüzem

1. kapcsolókimenet / figyelmeztetés

1. kapcsolókimenet / hiba

opcionális 4...20 mA-es fordulatszámjel

GND

GND

DIxx

DIxx

GND

VIO24

+24V
MDX B

DIO11B opció Analóg modul
opció

MC07B

VI24

VO24

DCOM

GND

DIxx

DIxx

AOCx AOxx
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5.5.2 Kiértékelés decentralizált rendszerrel

5.5.3 Kiértékelés vezérléssel

58372AHU
7. ábra: Kiértékelés decentralizált rendszerrel

DIO DI2 DI4

DI3 DI5DI1

DI1 DI3 DI5

24 V
(V024)

24 V
(V024)

24 V
(V024)

24 V
(V024)

24 V
(V024)

24 V
(V024)

 DI2   DI4

 DI3  DI5

 DI0

 DI1

M12

1

2

3

4

5

 

 

+24 V/100 mA

+24 V/max. 100 mA

1. kapcsolókimenet / figyelmeztetés DI0

1. kapcsolókimenet / hiba DI1

opcionális 4...20 mA-es fordulatszámjel,
nincs adat

GND

GND
GND GNDGND

GNDGND GND

Profibus

Interbus

CANopen

DeviceNet

58381AHU
8. ábra: Kiértékelés vezérléssel

M12
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+24 V/100 mA

1. kapcsolókimenet / figyelmeztetés

1. kapcsolókimenet / hiba 

opcionális 4...20 mA-es

fordulatszámjel

GND

PLC

24 V

GND

DIxx

DIxx
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6 Üzemeltetés és szerviz
6.1 Beállítások
6.1.1 Country settings (területi beállítások)

Az [Extras] / [Settings] (eszközök / beállítások) menüben a paraméter-bevitel átállítható
metrikus rendszerről (tizedesvessző, mm) USA-rendszerre (tizedespont, inch).
A nyelvválasztás a [File] / [Language] (fájl / nyelv) pontban történik.

6.1.2 Interfészek keresése

Az [Extras] / [Scan COM ports] (eszközök / COM portok keresése) menüponttal
frissíthető a rendelkezésre álló interfészek listája ([Connection] / [Settings] (kapcsolat /
beállítások)). Ez azt jelenti, hogy megtörténik a program indítása után esetleg
hozzáadott új virtuális soros interfészek (pl. E30098 USB-konverter) hozzáadása.

6.1.3 Programbeállítások

Itt a hosszmérték (milliméter vagy inch) és a tizedesjel (vessző vagy pont) előnyben
részesített beállítása módosítható. A spektrális kijelzőn (monitor) megjelenített
alobjektumok egyes frekvenciaablakai megjeleníthetők.

11299AEN
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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6.2 Üzemeltetés

A betanítási folyamat befejeztével (ide vonatkozólag lásd az 5.4.6 fejezetet a 25. olda-
lon) a készülék felügyeleti üzemmódban van és a LED-ekkel a károsodási folyamatot
jelzi.

Győződjön meg arról, hogy a DUV10A diagnosztikai egység a szakértői szoftverrel az
Ön alkalmazásának megfelelően lett paraméterezve. Ide vonatkozólag lásd a 7.2 és a
7.3 fejezetet.
Ha nem áll rendelkezésre paraméterkészlet, akkor minden LED világít (kiszállítási
állapot).

58307AXX
9. ábra: LED-ek – kiszállítási állapot

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
Ü
Ü
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6.2.1 A károsodási folyamat kijelzése a készüléken

Ábra Leírás Jelentés

• Világít az 1. zöld "O.K." LED • A feszültségellátás rendben

• Világít az 1. és a 2. zöld
"O.K." LED

• A diagnosztikai egység üzemkész és 
hibamentes

• Világít az 1. és a 2. zöld
"O.K." LED

• Világít a 3. sárga "CHECK" LED

• Károsodás várható (korai stádium).
• Kapcsol az első kapcsolókimenet 

(figyelmeztetés).
• Pár hét múlva kiesik a hajtás.
• A <NEXT> (tovább) gombot 

megnyomva megjeleníthető a kezdődő 
kár diagnózisa. (Lásd a "Károsodott 
objektum jelzése" c. részt a 32. oldalon.)

• A sárga "CHECK" LED segítségével 
nyomon követheti a károsodási 
folyamatot.

• Világít az 1. és a 2. zöld 
"O.K." LED

• Világít a 3…6. sárga 
"CHECK" LED

• Folyamatosan világít a 7. piros 
"REACT" LED

• Kapcsol a második kapcsolókimenet 
(riasztás).

• A teljes kiesés hamarosan 
bekövetkezik.

• A kárt azonnal el kell hárítani!

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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A káros objektum 
jelzése

Ha világít az első sárga LED, megjeleníthető, hogy hol lépett fel a kár. A következő-
képpen járjon el:

• A <NEXT> (tovább) gombot megnyomva jelenítse meg a kezdődő kár diagnózisát.
• A villogó piros "REACT" LED jelzi, hogy melyik objektum károsodott.

• Diagnosztizálja a kárt a DUV10A-S szoftverrel.

Piros A LED 1. vagy 4. objektum

Piros B LED 2. vagy 5. objektum

Piros L LED 3. objektum vagy jelszintfigyelő

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
Ü
Ü

00

I

Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység



6Üzemeltetés és szerviz
Karbantartás
6.2.2 A károsodási folyamat kijelzése a DUV10A-S szoftverben

6.3 Karbantartás
A DUV10A diagnosztikai egység katalógus szerinti rendeltetésszerű használat esetén
gondozásmentesre van tervezve.

6.4 Vevőszolgálat
Ha vevőszolgálatunk segítségére van szüksége, kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
• a típustábla adatai (az összes)
• az üzemzavar jellege és mértéke
• az üzemzavar kísérő körülményei és időpontja
• a hiba feltételezett oka

11297AEN
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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6.5 Hiba, javítás
Amennyiben a DUV10A diagnosztikai egység nem működne előírásszerűen, kérjük,
forduljon az SEW-EURODRIVE szervizéhez.

Ha a diagnosztikai egységet javításra beküldi az SEW-EURODRIVE céghez, kérjük,
adja meg a következőket:
• gyártási szám (Æ típustábla)
• típusjel
• az alkalmazás rövid leírása a hajtás megnevezésével
• a hiba jellege
• kísérő körülmények
• saját vélemény
• előzetes szokatlan események stb.
Ü
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7 Készülékfunkciók
7.1 Érzékelőfunkciók
7.1.1 A kapcsolókimenetek próbája

Az 1. és a 2. kapcsolókimenet működése tesztelhető kézi aktiválással, a [Sensor] / [Test
switching output 1] vagy [Test switching output 2] menüpontban.

7.1.2 Betanítási értékek

A betanítási értékeket az érzékelő objektumonként tárolja. Ezek a [Sensor] / [Teach
values] (érzékelő / betanítási értékek) funkcióval kiolvashatók és kézzel módosíthatók.
A betanítási értékek kézi beállításával elhagyható a későbbi betanítási folyamat.
A DUV10A diagnosztikai egység azonnal diagnosztikára kész.
A betanítási értékek kézi beállítása arra szolgál, hogy a már ismert referenciaértékeket
például azonos típusú gépen újra felhasználhassuk.
A betanítási értékeket a kioldási küszöbökkel megszorozva megadható abszolút
határérték is.

Példa:
A figyelmeztetés előírt küszöbértéke az 1. diagnosztikai objektumnál: 800 mg
A riasztás előírt küszöbértéke az 1. diagnosztikai objektumnál: 1600 mg
A referenciaérték beállítása: 80 mg

Ebből adódóan a határérték beállítása:
figyelmeztetés: 10 (800 mg = 80 mg × 10)
riasztás: 20 (1600 mg = 80 mg × 20)

7.1.3 Olvasás

Paraméterkészlet kiolvasása az érzékelőből a [File] / [Read from sensor] (fájl / olvasás
az érzékelőről) menüponttal.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.1.4 Betanítás (teach-in)

A betanítás funkcióval ([Sensor] / [Teach-In] menü) megtörténik a járó gép
referenciaértékeinek mérése és eltárolása az érzékelőn. A diagnosztikai eredmények a
betanítási értékre vonatkoznak. Ezért biztosítani kell, hogy a betanítási folyamat tipikus
üzemi körülmények között, zavarmentesen történjen.
Avégett, hogy "gördülőcsapágy" diagnosztikai típusú felügyeleti mód esetén alkal-
mazhatók legyenek az előre beállított határértékek, biztosítani kell, hogy a felügyelendő
gördülőcsapágynak ne legyen előzetes sérülése.
Ha az érzékelőt változó fordulatszámú gépen üzemeltetik, akkor a betanítási folyamat
egy jellemző fordulatszámon történjen, egyenértékű üzemi állapotok mellett, lehetőleg
közepes fordulatszám-tartományban.
Az átlagolások beállított darabszáma a betanítási folyamatnál is érvényes.

7.1.5 Írás

Paraméterkészlet írása az érzékelőre a [File] / [Write to sensor] (fájl / írás az érzékelőre)
menüponttal.

7.1.6 Visszaállítás (reset)

Az érzékelő tartalmának törlése. Minden adat törlődik, a betanítási adatokat is beleértve
([Sensor] / [Reset] menü).

7.1.7 A Teach (betanítás) gomb letiltása

Az érzékelő Teach gombjának tiltása ([Sensor] / [Teach button locked] (érzékelő / Teach
gomb letiltva).
K
É
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7.1.8 Érzékelőbeállítások

Az érzékelő-beállítások az [Extras] / [Settings...] (eszközök / beállítások) menüpontban
módosíthatók.
• Az érzékelő jelszavas írásvédettséggel vagy olvasás- és írásvédettséggel látható el.
• A terepibusz-kontrollerrel végzett felügyelethez aktiválható a "Net Mode 1" üzem-

mód. A "Net Mode 1" adatprotokoll küldése az érzékelő áramkimaradás utáni
újraindítása után, ill. az érzékelő leállása (üzemi tartományon kívüli fordulatszám)
esetén is automatikusan folyamatos.

• Az előzménymemória a [Sensor] / [Sensor settings] (érzékelő / érzékelő-beállítások)
menüben aktiválható és paraméterezhető. Ehhez jelölje ki az [Activate history]
(előzmények aktiválása) jelölőnégyzetet és az [Interval] (időköz) pontnál adjon meg
egy tetszőleges értéket 1 másodperc és 12 óra között. Az [Accept] (elfogad) gombbal
indítható el az előzménymemória.

7.1.9 Érzékelő-információ kijelzése

Sorozatszám, firmware-verzió, hardververzió kiolvasása a [?] / [Info] menüsorral.

Fontos: Ezek a beállítások csak akkor lesznek érvényesek, amikor a paraméteradatokat
az érzékelőre írják!
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.2 Paraméterek
7.2.1 Aktivált diagnosztizált objektum

A varázsló "Set diagnosis" beviteli ablaka áttekintést ad minden jelenleg létező
diagnosztizált objektumról. Amíg ki nem használják a diagnosztizált objektumok ill.
alobjektumok maximális darabszámát, létrehozhatók további diagnosztizált objektumok.

Ha nem kell több diagnosztizált objektumot létrehozni, a varázsló a jelszintfigyelő,
valamint a projektadatok beállításához vezet.
A megjelenített listából egy objektumot kiválasztva újra lefuttatható a varázsló ahhoz az
objektumhoz.

7.2.2 Fejléc

A fejléc adatainak megadása az alkalmazás archiválását segíti. Az alábbi alfa-
numerikusan megadott adatokat tárolja az érzékelő:
• cég
• hely
• cím
• felállítási hely
• gép

7.2.3 Projektleírás

A projektleírás a projekthez tartozó jegyzetek archiválására szolgál.

A diagnosztizált objektumok maximális darabszáma Az alobjektumok maximális darabszáma

5 20

Az adatokat nem az érzékelő tárolja, hanem csupán a paraméterfájl.
K
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7.2.4 Paraméterek nyomtatása

A varázsló [Print] (nyomtatás) menüpontjával kinyomtathatók a beállított paraméterek.

7.2.5 Paraméterek mentése

A [Save to hard drive] (mentés merevlemezre) és [Write to sensor] (írás az érzékelőre)
gomb lehetőséget kínál arra, hogy a varázsló futtatásának végén átvigyük a para-
métereket az érzékelőre és / vagy fájlként elmentsük őket.

7.3 Alkalmazás
7.3.1 Paraméterek

A különböző típusú érzékelőkhöz létrehozhatók specifikus paraméterkészletek. Néhány
paraméter megengedett beviteli értéke a különböző érzékelőtípusoknál eltérő, ezért ezt
a megfelelő beviteli mezőnél figyelembe kell venni.

7.3.2 Fordulatszám-karakterisztika

Az üzemi fordulatszám megadása a fordulatszámfüggő károsodási frekvenciák
meghatározásához fontos. A DUV10A diagnosztikai egység alkalmazható rögzített és
változó fordulatszám esetén is. A helyes diagnosztizálás érdekében változó
fordulatszám esetén az aktuális fordulatszámot 0…20 mA-es áramhurokkal vagy
impulzus-jeladóval a készülék rendelkezésére kell bocsátani.
Ha aszinkron gépeknél az előírt fordulatszámot használjuk információként, akkor fontos,
hogy a névleges terhelésnél fellépő névleges fordulatszámot adjuk meg. A szlipből
eredő ingadozások a frekvenciaablakkal vehetők figyelembe. Ha a szlip 5% fölé
emelkedik, akkor a tényleges fordulatszámot közvetlenül a tengelyen kell mérni,
pl. közelítéskapcsolóval.
Bevitel:
• állandó üzemi fordulatszám
• változó üzemi fordulatszám

7.3.3 Jelbevezetés

Változó fordulatszámú alkalmazásoknál a DUV10A diagnosztikai egységbe be kell
vezetni az üzemi fordulatszámot. Fordulatszám-információként használható 0…20 mA-
es áramhurok vagy impulzusjel (például közelítéskapcsolóé) is. Az áramhurok ne
rendelkezzen 20 mA-nél nagyobb beállítási lehetőséggel. Az impulzusjel nem lépheti túl
a 10 kHz-es maximális kapcsolási frekvenciát.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.3.4 Fordulatszám-kalibrálás

Változó fordulatszámnál végzett felügyelethez az érzékelőnek meg kell adni az üzemi
fordulatszámot. Ha a fordulatszámot 0…20 mA-es áramhurokkal adják meg, akkor a
fordulatszámjelet a fordulatszám-bemenet magunk által definiált alsó fordulatszámmal
és magunk által definiált felső fordulatszámmal való kalibrálása biztosítja.

58668AXX

[1] alsó fordulatszám

[2] felső fordulatszám

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min–1]

Az adatok alapján számított fordulatszám 20 mA-nél nem lehet 12 min–1 alatti és nem
haladhatja meg a 3500 min–1 értéket.
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7.3.5 Üzemi tartomány

Változó fordulatszámnál végzett felügyelethez az érzékelőnek meg kell adni az üzemi
fordulatszám tartományát. Ez az alsó és felső üzemi fordulatszám megadásával
történik.

7.3.6 Fordulatonkénti impulzusszám

A fordulatonkénti impulzusszám megadása A megadott érték fordulatonként 1 és
32 impulzus közötti lehet. A maximális impulzusfrekvencia, amit a DUV10A
diagnosztikai egység képes feldolgozni, 10 kHz. A minimális impulzusszélesség 3 µs.

58675AXX

[1] alsó üzemi fordulatszám

[2] nincs felügyelet

[3] van felügyelet

[4] betanítási fordulatszám

[5] felső üzemi fordulatszám

minimális fordulat/perc 12

maximális fordulat/perc 3500

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Ha az érzékelő változó fordulatszámú üzemre van paraméterezve, csak akkor végez
mérést, ha az aktuális fordulatszám nagyobb, mint az alsó üzemi fordulatszám és
kisebb, mint a felső üzemi fordulatszám. Ha nincs csatlakoztatva a fordulatszám-
bemenet, nem végezhető mérés.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.3.7 Állandó fordulatszám

Percenkénti fordulatszám. Csak egy fordulatszám definiálható. Ha a diagnosztizált
objektumok (pl. gördülőcsapágyak) különböző fordulatszámúak (hajtómű), akkor
emellett diagnosztizált objektumonként definiálni kell az áttételi arányt is.
A hálózatról üzemelő gépeknél az üzemi fordulatszámot állandónak kell feltételezni. Ha
aszinkron gépeknél az előírt fordulatszámot használjuk információként, akkor fontos,
hogy a névleges terhelésnél fellépő névleges fordulatszámot adjuk meg. A szlipből
eredő ingadozások az aszinkron gépekhez hasonlóan a frekvenciaablakkal vehetők
figyelembe. Ha a tényleges üzemi fordulatszám ingadozása nagyobb, mint 5%,
tanácsos mérni a fordulatszámot.

7.3.8 Betanítási fordulatszám

Ha a felügyelendő gép változó fordulatszámmal üzemel, a referenciaérték
súlyozásának figyelembe vétele végett meg kell határozni, milyen fordulatszámon
történik a betanítás. A betanítási fordulatszámnak az üzemi fordulatszám előzőleg
meghatározott tartományába kell esnie. Ideális esetben a felső üzemi fordulatszám
közelébe esik.

58675AXX

[1] alsó üzemi fordulatszám

[2] nincs felügyelet

[3] van felügyelet

[4] betanítási fordulatszám

[5] felső üzemi fordulatszám

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]
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7.3.9 A diagnosztizált objektumok átlagolásai

A spektrális diagnosztikai analízis számításához végzett egyedi mérések száma. Egy
mérés 8 másodperc, ami a spektrumban 0,125 Hz frekvenciafelbontásnak felel meg, ha
minden beállított frekvencia egy frekvenciasávba (0…50; 50…150; 150…250 stb.) esik.
Az eredő összes mérési időre állandó fordulatszámú üzemelést kell biztosítani.
Beállítható értékek: 1 (= nincs); 2; 4; 8; 16; 32
Előnyben részesített beállítás: 2
Ettől függetlenül állíthatók be a jelszintfigyelő átlagolásai.

7.3.10 Frekvenciaablak

A frekvenciaablak a mindenkori károsodási frekvencia körüli keresési tartomány
szélességét írja le. A frekvenciaablak mindig a felügyelt frekvencia alatt és felett
helyezkedik el. A frekvenciaablak arra szolgál, hogy kiegyenlítse a frekvenciahely
leírásának pontatlanságát (tűrési sáv).
Megadása viszonylagos, százalékértékben történik.

A frekvenciaablak megadása minden beállított objektumra kihat azáltal, hogy érvénybe
lép az egyes diagnosztizált objektumok maximális frekvenciaablaka.
Példa:
frekvenciaablak = 5%; károsodási frekvencia = 311,5 Hz, ami a 249. spektrális vonalnak
felel meg
keresési tartomány = 237…286. spektrális vonal, ami 296,25…357,5 Hz-nek felel meg

Minimális értéktartomány 0,1%

Maximális értéktartomány 20%
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.4 Diagnosztizált objektumok
7.4.1 A diagnosztizált objektum megszólalási késleltetése

A téves riasztások elkerülése végett az érzékelő alapkivitelben 5-ös megszólalási
késleltetésre (hiszterézis) van állítva. Ez azt jelenti, hogy a diagnosztikai érték
emelkedésekor a túllépés csak 5 egymást követő mérésre kiterjedő tartóssági
vizsgálatot követően kerül kijelzésre. Ezáltal biztosított a kijelzett diagnosztikai ered-
mény tartóssága.
A megszólalási késleltetés 1 (= nincs késleltetés) és 10 között állítható. Az összesített
megszólalási idő akkor az átlagolások számát a megadott megszólalási késleltetéssel
megszorozva adódik ki.
A megszólalási késleltetés küszöbe a diagnosztikai szint ±1 mértékű ingadozása, ami
±100%-nak felel meg. Emelkedő és csökkenő értékeknél egyaránt hat. A beállított
megszólalási késleltetés minden létrehozott diagnosztizált objektumra egyformán hat.
Ettől függetlenül állítható be a jelszintfigyelő megszólalási késleltetése.

7.4.2 Végfok

A DUV10A diagnosztikai egység kapcsolójeleinek (végfok) adható nyitó ill. záró
beállítás is. A "nyitó" beállítást részesítse előnyben (kábelszakadás felismerése).

58666AXX

[1] kapcsolókimenet: PIROS

[2] kapcsolókimenet: SÁRGA

[3] a diagnosztizált objektumok megszólalási késleltetése

[1]

[2]

[3]

t

Amennyiben a DUV10A diagnosztikai egység kapcsolókimeneteit MOVIDRIVE®

MDX60B/61B frekvenciaváltóval kívánja kiértékelni, a kapcsolójeleket "nyitóra" kell
állítania.
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7.4.3 Jelszintfigyelő

A jelszintfigyelő a gördülőcsapágyak és / vagy diagnosztizált objektumok frekvencia-
szelektált (tehát keskenysávú) mérése mellett lehetővé teszi a rezgésállapot
időtartomány szerinti felügyeletét is. Az úgynevezett szélessávú mérés a nyers
gyorsulásjelnek a maximális gyorsulás vagy az átlagos gyorsulás szempontjából történő
értékelésével a teljes rendszer általános állapotáról ad képet.

7.4.4 Felügyeleti mód

A felügyeleti mód határozza meg, hogy a jelszintfigyelő mért gyorsulásjel maximális
csúcsát (ütésfelügyelet) vagy abszolút értékének átlagát (rezgésfelügyelet) felügyelje.
A diagnosztizált objektumokkal ellentétben a későbbi felügyelet abszolút értékekkel
történik.
Két különböző riasztási határ, valamint egy fordulatszámfüggő jelsúlyozás állítható be.
Az átlagolások száma és a megszólalási késleltetés a diagnosztizált objektumok
beállításaitól függetlenül állítható.

Ütésfelügyelet

11300AXX
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Rezgésfelügyelet

7.4.5 Állandó kapcsolási pontok

A DUV10A diagnosztikai egység saját határértékeket használ a rezgésszint
időtartományban történő felügyeletére. Ezek a diagnosztizált objektummal ellentétben
a gyorsulás abszolút értékei (mg egység).
A készülék annak érdekében, hogy változó fordulatszámú üzem esetén eltérő
fordulatszámoknál a kioldási küszöb tekintetében figyelembe vegye a különbségeket, a
felügyelendő szintet a beállított "jelsúlyozás" görbe szerint súlyozza.
Adott a lehetőség, hogy két kioldási küszöböt (sárga és piros) definiáljunk, amelyek a
kimenetek kapcsolására is használhatók.
Jelzés sárga esetén:
világít az első sárga LED és kapcsol az 1. kapcsolókimenet
Jelzés piros esetén:
világít az első sárga LED, világít a 3. piros LED (L) és kapcsol a 2. kapcsolókimenet
Minimum: 200 mg
Maximum: 25000 mg
Egységek:
1 mg = 0,001 g
1 g = 9,81 m/s² (nehézségi gyorsulás)

7.4.6 Változó kapcsolási pontok

Változó fordulatszám esetén az üzemi fordulatszám-tartománnyal a határértékek
változtathatóan állíthatók be. A figyelmeztetés görbéje a bal egérgombbal húzható és a
sárga és piros közötti távolság százalékértékként adható meg. Csak azok az értékek
kerülnek átvételre, ahol a kioldási küszöb < 25000 mg. A pontos értékek a definiált
betanítási fordulatszámnál kerülnek kijelzésre.

11301AXX
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7.4.7 A jelszint átlagolásai

A jelszint átlagolásain a diagnosztikai analízis számításához végzett egyedi mérések
számát értjük.
A rezgésszint átlagérték-képzésének beállítása (időtartomány) független a
diagnosztikai érték meghatározásának átlagérték-képzésétől (frekvenciatartomány).
A mérési időköz 8 másodperc az abszolút érték átlagának számításánál és a maximális
csúcs meghatározásánál is.

7.4.8 A jelszint megszólalási késleltetése

A spektrális diagnosztizált objektumok beállításaitól függetlenül a jelszintfigyelő
számára külön megszólalási késleltetés állítható be. A téves riasztások elkerülése
végett az érzékelő alapkivitelben 5-ös megszólalási késleltetésre (hiszterézis) van
állítva. Ez azt jelenti, hogy a szintérték emelkedésekor a túllépés csak 5 egymást követő
mérésre kiterjedő tartóssági vizsgálatot követően kerül kijelzésre. Ezáltal biztosított a
kijelzett mérési értékek megbízhatósága.
A megszólalási késleltetés 1 (= nincs késleltetés) és 10 között állítható. Az összesített
megszólalási idő akkor az átlagolások számát a megadott megszólalási késleltetéssel
megszorozva adódik ki.

58667AXX

[1] kapcsolókimenet: PIROS

[2] kapcsolókimenet: SÁRGA

[3] a jelszintfigyelő megszólalási késleltetése

[1]

[2]

[3] t
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7.4.9 Diagnosztizált objektumok

Az automatizált gépdiagnosztika felépítése a DUV10A diagnosztikai egység esetében
a gépmodell úgynevezett diagnosztizált objektumokkal történő definiálásával történik.
A szoftver összesen max. 5 különböző diagnosztizált objektumot képes párhuzamosan
felügyelni. A diagnosztizált objektum úgynevezett fokszámok formájában definiált
jellegzetes károsodási frekvenciák csoportjából áll. A forgási frekvencia a fokszámmal
megszorozva azután kiadja a pillanatnyi károsodási frekvenciát. Így állandó fordu-
latszámú alkalmazásoknál állandó a károsodási frekvencia.
A diagnosztizált objektumhoz kárfajtától függően rendelhető hozzá az analízis eljárása.
Így például a fogkapcsolódási frekvenciák és a kiegyensúlyozatlanságok felügyelete
FFT eljárással, a gördülőcsapágyak felügyelete H-FFT eljárással végezhető.

58601AHU

Csapágy, 
A oldal

Csapágy,
B oldal

JelszintKiegyensúl-
yozatlanság
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7.4.10 Az analízis eljárása

A jelanalízis feladata, hogy a nyers gyorsulási adatból a helyzetet híven kifejező
jellemzőt alkossunk. A DUV10A diagnosztikai egység szoftvere a gyors frekvencia-
analízis módszereit (Fast Fourier Transformation = FFT) alkalmazza. Az analízis külön-
bséget tesz aszerint, hogy a lineáris spektrum számítása a nyers gyorsulási adatból
(FFT) vagy a gyorsulási adatok burkológörbéjéből (H-FFT) történik. A választott
analízismódszer a mindenkori diagnosztizált objektumhoz egyedileg hozzárendelhető.
Így például egy érzékelővel felügyelhető a kiegyensúlyozatlanság és a gördülőcsapágy-
kár.

58501AHU
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A lineáris spektrum frekvenciafelbontása

FFT alkalmazása:
harmonikus jelek, például kiegyensúlyozatlanság, kavitáció, önlengés, beállítási hibák,
fogkapcsolódások kiértékelése
H-FFT alkalmazása:
nagyfrekvenciás, ütésszerű jelek, például gördülőcsapágy-károk kiértékelése

7.4.11 Diagnosztikai típus

A "gördülőcsapágy" vagy a "kiegyensúlyozatlanság" diagnosztikai típus kiválasztásával
automatikusan megtörténik a gördülőcsapágy-diagnosztika vagy a kiegyensúlyo-
zatlanság-felismerés beállításainak kiválasztása is. Ezáltal lényegesen egyszerűbb a
paraméterezés folyamata.
Az "egyéb" kiválasztásával tetszőleges géphibák hozhatók létre, amelyek jellemző
frekvenciák / fokszám-tényezők hozzárendelésével írhatók le.

7.4.12 Gördülőcsapágy

A "gördülőcsapágy" paraméterezés a gördülőcsapágy állapotát az alábbiak legördülési
frekvenciáján jelentkező amplitúdók alapján határozza meg:
• belső gyűrű
• külső gyűrű
• gördülőelem
Lehetőség van gördülőcsapágy-adatbank használatára és saját csapágyadatok
bevitelére is.

7.4.13 Kiegyensúlyozatlanság

A "kiegyensúlyozatlanság" paraméterezés a gép állapotát a forgásfrekvencián jelent-
kező amplitúdók alapján határozza meg.

Érzékelő Frekvenciatartomány Frekvenciafelbontás

DUV10A 1 Hz … 750 Hz 0,125 Hz
K
D
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7.4.14 Egyéb

Az "egyéb" kárfajtáknál tetszőleges gépkár paraméterezhető azáltal, hogy a károsodási
frekvenciák (fokszámok) diagnosztizált objektumonként megadhatók.

7.4.15 Áttételi arány

Mérési fordulatszám hajtóműáttétele / objektum-fordulatszám
Az áttétel megadja a motortengely és a felügyelendő gördülőcsapágy (vagy objektum)
tengelye közötti fordulatszám-különbséget, ha a megadott fordulatszám a motor-
tengelyre vonatkozik és a tengelyeket hajtómű köti össze.
(Mért / obj.) < 1 => a hajtásra vonatkoztatott fordulatszám-növelés
(Mért / obj.) > 1 => a hajtásra vonatkoztatott fordulatszám-csökkenés

7.4.16 Megnevezés

Alfanumerikus megnevezés megadása a felügyelendő diagnosztizált objektum
számára.

A mindenkori fokszám (alobjektum) és a hajtóműáttétel (mért / obj. hányados)
hányadosának 50-nél kisebbnek kell lennie.
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.4.17 Károsodási frekvenciák

Azoknak a károsodási frekvenciáknak (alobjektumoknak) a megadása, amelyekhez
speciális gépkárt (objektumot) rendelünk hozzá.
A DUV10A diagnosztikai egység esetében legfeljebb 20 külön frekvencia definiálható,
amelyek legfeljebb 5 diagnosztizált objektumhoz rendelhetők hozzá.
Az egyes amplitúdókat a megadott frekvenciákon összegezve kiszámítható az objektum
jellemző mutatószáma.
A frekvenciák leírása úgynevezett fokszám-analízissel történik. A keresett frekvencia a
pillanatnyi forgási frekvencia és a fokszám szorzataként adódik.

A fokszám a forgási frekvencia többszörösét adja meg. A hozzá tartozó károsodási
frekvencia az alábbiakból számítható:
károsodási frekvencia = fokszám × forgási frekvencia

Példa: fokszám = 6,23, forgási frekvencia = 50 Hz => károsodási frekvencia = 311,5 Hz

A fokszám mindig a létrehozott hibaobjektum adott frekvenciájára vonatkozik. Ha
különbözőek az objektumok fordulatszámai, akkor a megfelelő hajtómű-áttételeket is
figyelembe kell venni.

7.4.18 Frekvenciaablak

A frekvenciaablak a mindenkori károsodási frekvencia körüli keresési tartomány
szélességét írja le. A frekvenciaablak mindig a felügyelt frekvencia alatt és felett
helyezkedik el. A frekvenciaablak arra szolgál, hogy kiegyenlítse a frekvenciahely
leírásának pontatlanságát (tűrési sáv).
Megadása viszonylagos, százalékértékben történik.

A frekvenciaablak megadása minden beállított objektumra kihat azáltal, hogy érvénybe
lép az egyes diagnosztizált objektumok maximális frekvenciaablaka.
Példa:
frekvenciaablak = 5%; károsodási frekvencia = 311,5 Hz, ami a 249. spektrális vonalnak
felel meg
keresési tartomány = 237…261. spektrális vonal, ami 296,25…326,25 Hz-nek felel meg

Minimális frekvenciaablak 0,1%

Maximális frekvenciaablak 20%
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7.4.19 A diagnosztizált objektum határértékei

A diagnosztikai egység szoftvere minden létrehozott spektrális diagnosztizált
objektumhoz saját figyelmeztetési (sárga) és riasztási (piros) határértéket használ.
A diagnosztizált objektum határértékei mindig az eltárolt betanítási értékre
vonatkoznak, így a jel sokszorozódását mutatják. A "zöld" mindig 100%-nak felel meg.
Figyelmeztetési értéktartomány: 2; 3; 4;…; 20 (egész számú érték) megfelelője 200%;
300%; stb. Riasztási értéktartomány: 6; 7; 8;…; 99 (egész számú érték, amelynek
mindig 4-gyel nagyobbnak kell lennie, mint a beállított sárga érték, hogy a sárga LED-
sor közbenső értékeinél egész számokat kapjunk).
A készülék annak érdekében, hogy változó fordulatszámú üzem esetén eltérő
fordulatszámoknál a kioldási küszöb tekintetében figyelembe vegye a különbségeket, a
diagnosztikai jellemzőt a beállított "jelsúlyozás" görbe szerint súlyozza. Minden
diagnosztizált objektum egyedi súlyozási görbékkel rendelkezik.
Ha a "gördülőcsapágy" diagnosztikai üzemmódot választjuk ki, akkor a határértékek és
a súlyozási görbék már be vannak állítva.

7.4.20 Átviteli tulajdonságok

Az átviteli tényező a gördülőcsapágy károsodásakor fellépő ütési impulzussorozatok
mechanikai átvitelének mértékét jelzi.
Az átviteli tényező csatlakoztatott érzékelőnél mechanikai impulzusteszttel (ping-teszt)
mérhető. Fontos, hogy az érzékelő a tervezett felszerelési helyen legyen felszerelve, és
az impulzus a felügyelendő gördülőcsapágyhoz a lehető legközelebb kerüljön a
szerkezetbe.
Offline az átviteli tényező kézzel is megadható. Az egység mg/N, tehát gyorsulás per
erő.
Ha az érzékelőt közvetlenül a csapágyülékre szereljük, elhagyható az impulzusteszt.
A kézzel megadott adat jellemzően 10 mg/N.

58669AXX

[1] betanítás = 100%

[2] riasztás

[3] figyelmeztetés

[1]

[2]

[3]
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7.4.21 Jelsúlyozás

Változó fordulatszámú felügyeletnél lehetőség van a jellemző mutatószámok
fordulatszámtól függő korrigálására. A berajzolt értékek azt mutatják, hogy hogyan
változnak egy állandó kár jellemző mutatószámai a fordulatszám függvényében. Ezt a
változást az érzékelő a kiértékeléskor és számoláskor megfelelően figyelembe veszi.
A betanítási értéket és a mért értéket is súlyozza, a jelsúlyozási táblázat alapján. A
betanítási érték súlyozása a megadott betanítási fordulatszám alapján történik, a mért
értéké a mért fordulatszám alapján. Ezért feltétlenül szükséges betanításkor betartani a
betanítási fordulatszámot.
Adott a lehetőség előre elkészített görbék használatára, valamint saját görbék
létrehozására vagy betöltésére. Ha paraméterezéskor a "gördülőcsapágy" diag-
nosztikai típust használjuk, akkor már előre konfigurált beállítások töltődnek be,
amelyek kívánság szerint még módosíthatók.
Az is meg van adva, hogy mennyire erős a betanítási érték hozzáigazítása a súlyozott
jelű "alobjektum üzemmód" és "objektum üzemmód" ábrázolásnál (D = (c / b) × 100%).

Az alábbi képlet érvényes:

11302AEN

Károsodási szint

(ill. határérték) =
Mért érték mg mértékegységben / jelsúlyozás az (a) mért fordulatszámon

Betanítási érték mg mértékegységben / jelsúlyozás a (b) betanítási fordulatszámon
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A károsodási szint meghatározása (5000 min–1 esetén 300 mg, betanítás 65 mg) a
jelsúlyozás figyelembevételével:

Ugyanígy meghatározható a szükséges betanítási érték, hogy adott értékeknél
(5000 1/min esetén 300 mg) túllépjük a sárga határértéket (4):

X (betanítási érték) szerint rendezve
X = 66,5 mg

7.4.22 Ütközés-ellenőrzés

Az ütközés-ellenőrzés lehetővé teszi a beállított felügyeleti paraméterek hiánytalan-
ságának és összeférhetőségének ellenőrzését.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.5 Gördülőcsapágy-adatbank
A csapágy-adatbankban a különféle gyártók legelterjedtebb gördülőcsapágyai
szerepelnek. Ezek a csapágyak rövid jelölésének megadásával definiálhatók. A saját
gördülőcsapágy-adatbank csapágyai kereséskor szintén figyelembe vehetők és
megjeleníthetők ([Extras] / [Settings] / [Rolling element database] / [Search] (eszközök /
beállítások / gördülőcsapágy-adatbank / keresés) menüpont). A gyártói jelölés "E"
kiterjesztést kap.

Rövid jelölés (= DIN)
A DIN 623 szerint minden standard gördülőcsapágy rendelkezik rövid jelöléssel,
amellyel egyértelműen hozzárendelhető egy meghatározott csapágycsoporthoz. Ebből
a megnevezésből geometriai adatok is láthatók.
A legördülési frekvenciák leírása is szerepel itt.

Az elő- és utójelek rendszerint nincsenek hatással a legördülési frekvenciára. Csupán
az "E" utójel utal többnyire a gördülőelemek csökkentett számára és van ezáltal
hatással a legördülési frekvenciára.
A gyártók közötti különbségek rendszerint csekélyek. Az 5 számjegynél hosszabb
csapágynevek különleges konstrukciót takarnak, ezeket a gyártói adatbankból kell
kikeresni.

11293AEN
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7.5.1 Csapágyjelölések

Az utolsó 2 számjegy 5-tel szorozva megadja a csapágy belső átmérőjét.

Példa
6(0)212 csapágy:
belső átmérő = 12 × 5 = 60 mm

X X X X X

Csapágyméret

Méretsor

Csapágysor

1 Önbeálló golyóscsapágy

2 Önbeálló görgőscsapágy és axiális önbeálló görgőscsapágy

3 Kúpgörgős csapágy

4 Kétsoros mélyhornyú golyóscsapágy

5 Axiális mélyhornyú golyóscsapágy

6 Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy

7 Egysoros ferde hatásvonalú golyóscsapágy

N Hengergörgős csapágy
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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7.5.2 Gördülőcsapágy létrehozása

A gördülőcsapágy-adatbankban való kereséshez hasonlóan a legördülési frekvencia
megadása történhet közvetlenül is, a beviteli mezőben megadva a belső gyűrű, a külső
gyűrű és a gördülőelemek fokszámát (= a forgási frekvencia szorzótényezője).
Ha ismert a csapágy-geometria, a csapágyszámológéppel meghatározhatók a
fokszámok.

A saját gördülőcsapágy-adatbankban elmenthetők a csapágyadatok. A görd-
ülőcsapágy-adatbankban a saját gördülőcsapágy-adatbank csapágyai kereséskor
szintén figyelembe vehetők és megjeleníthetők (a gyártói jelölés ilyenkor "E"
kiterjesztést kap).

11298AEN
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7.5.3 Az adatbank beállításai

A keresési sebesség optimalizálására és a keresési eredmények közötti kettős találatok
elkerülésére, a gördülőcsapágy-adatbankban végzett keresés a CD-n lévő adatbankra
vagy a saját gördülőcsapágy-adatbankra korlátozható.
A "saját gördülőcsapágy-adatbank" elérési útja újra megadható, hogy a mentett
gördülőcsapágy-adatbankok ismét csatlakoztathatók és az újak felvehetők legyenek.

7.5.4 Impulzusteszt

Az impulzusteszt a jel átvitelét méri a mérési objektumtól helyétől az érzékelő
felszerelési helyéig. Ezzel határozható meg, hogy alkalmas-e a felszerelési hely ([Signal
path] / [Mounting test]). Ezenkívül automatikusan beállíthatók a határérték-paraméterek
([Signal path] / [Diagnosis object]).
Az impulzusteszt a startgombbal indítható. Mielőtt elvégezhető lenne az impulzus-
gerjesztés, megtörténik a gép háttérzajának mérése.
Ezt követően a szerkezetet az adott csapágyüléknél impulzusteszterrel (cikkszám:
14066335) gerjesztjük és a tervezett felszerelési helyen megmérjük a három
impulzusválaszt.
Az impulzusteszt eredménye csak akkor érvényes, ha elegendő távolság van a
háttérzaj és a teszteredmény, valamint a mérési értékek ingadozása nem haladja meg
a 40%-ot.
Ha túl erős a háttérzaj, ajánlott álló gépnél megismételni a mérést.
A gördülőcsapágyak megbízható felügyeletéhez az impulzustesztnek legalább 5 mg/N
eredményt kell adnia.
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7.6 Ellenőrzés
7.6.1 Spektrális kijelzés

A nyers időjel és a burkológörbe-modulált időjel lineáris spektrumainak megtekintése.
Az amplitúdóábrázolás állapota "mg-peak". Az ábrázoláshoz a teljes frekvencia-
tartomány 7 részre van osztva.
Emellett megjelenik a maximális és minimális gyorsulás, valamint a gyorsulás abszolút
értékének átlagértéke minden időintervallumra. A készülék minden 8 másodpercben
számít spektrumot, ez 0,125 Hz spektrális felbontásnak felel meg. Az adatok ablakolása
Hanning ablakkal történik.
A kijelzés átkapcsolása H-FFT-ről FFT-re. A megjelenített kurzorok az érzékelőben
paraméterezett, beállított károsodási frekvenciákra vonatkoznak. Ha ezeket módosítani
kell, meg kell változtatni az érzékelő beállításait. A programbeállításoknál megadható,
hogy megjelenjen-e a mindenkori károsodási frekvencia frekvenciaablaka.
A jobb egérgombbal a megjelenítés átkapcsolható gyorsulásról (mg) sebességre
(mm/s) vagy rezgésre (µm). Ugyanígy az amplitúdóértékek is megjeleníthetők
csúcsként (peak, alapbeállítás, az érzékelő számításának alapja) vagy RMS-ként. Egy
téglalapot kijelölve (az egér bal gombját nyomva tartva, a bal felső saroktól a jobb alsó
felé) lehet a megjelenítést nagyítani. A kicsinyítés a kijelzés helyi menüjéből végezhető
(jobb egérgomb).
Az átlagolások szimulációja (1, 2, 4, 8, 16, 32) szintén a helyi menüben állítható be.
Emellett megjelenik a maximális és minimális gyorsulás, valamint a gyorsulás abszolút
értékének átlagértéke minden időintervallumra.

7.6.2 Alobjektumok

Az alobjektum üzemmódban a károsodás szempontjából lényeges frekvenciacsoportok
amplitúdóval és objektumonként a talált frekvenciával jelennek meg. A spektrális
kiértékelés választhatóan a nyers jelből vagy burkológörbe-modulált időjelből történik.
Az érzékelő beállításai érvényesek. Ha módosítani kívánják az analízis eljárását, el kell
végezni az érzékelő-paraméterek átállítását. A készülék minden 8 másodpercben új
értéket számol.
A megjelenítés így fokszám-analízisnek felel meg. Emellett megjelenik a maximális és
minimális gyorsulás, valamint a gyorsulás abszolút értékének átlagértéke minden
időintervallumra.
A jobb egérgombbal kapcsolható a megjelenítés gyorsulásról (mg) sebességre (mm/s)
vagy rezgésre (µm), továbbá az alobjektumok jelsúlyozásának figyelembevétele vagy
figyelmen kívül hagyása is.
Az átlagolások szimulációja (1, 2, 4, 8, 16, 32) szintén a helyi menüben állítható be.

Spektrális üzemmódban a diagnosztizált objektum felügyelete inaktív, így a kapcsoló-
kimenetek nem kapcsolhatók. Spektrális üzemmódban ne szakítsa meg az érzékelő és
a PC kábeles összeköttetését, különben az érzékelő spektrális üzemmódban marad, és
nem történik felügyelet.
K
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7.6.3 Objektum üzemmód

Objektum üzemmódban a súlyozott és átlagolt jellemző mutatószámok minden
létrehozott objektumra vonatkozóan megjelennek. Emellett a betanításból eredő
referenciamennyiségek jelennek még meg "kék oszlopként", ha már elvégezték a
betanítást.
A kiértékelés választhatóan a nyers jelből vagy burkológörbe-modulált időjelből történik.
Az érzékelő beállításai érvényesek. Ha módosítani kívánják az analízis eljárását, el kell
végezni az érzékelő-paraméterek átállítását. Amint megtörtént az új értékek
meghatározása (a beállított átlagolások számától függően) új érték jelenik meg (lásd
"Átlagolások" c. fejezet, 43. oldal).
Az objektumértékek megjeleníthetők jelsúlyozással és jelsúlyozás nélkül is (kiválasztás
a jobb egérgombbal).

7.6.4 Diagnosztikai érték

Állapot üzemmódban és diagnosztikai érték üzemmódban a súlyozott és átlagolt
állapotjellemző mennyiségek minden létrehozott objektumra vonatkozóan megjelennek.
Ennek referenciamennyiségét a betanítási értékek jelentik.
A kiértékelés választhatóan a nyers jelből vagy burkológörbe-modulált időjelből történik.
Az érzékelő beállításai érvényesek. Ha módosítani kívánják az analízis eljárását, el kell
végezni az érzékelő-paraméterek átállítását. Amint megtörtént az új értékek
meghatározása (a beállított átlagolások számától függően) új érték jelenik meg (lásd
"Átlagolások" c. fejezet, 43. oldal).
A megjelenített határértékek az érzékelő beállított határértékeinek felelnek meg, és
kölcsönösen összefüggenek az érzékelő LED-es kijelzésével.
Ha a jelszintfigyelő és a diagnosztizált objektumok számára eltérő átlagolást állítanak
be, akkor a jelszint és a diagnosztizált objektumok adatai a diagnosztizált
objektumoknál beállított számú átlagolás után újonnan jelennek meg. A felügyelet
számára a beállított paraméterek érvényesek.

7.6.5 Adatok feljegyzése

A megjelenített diagnosztikai szinttől (spektrum – alobjektumok – objektumok –
diagnosztikai érték) függően az éppen megjelenített adatok folyamatosan menthetők
(adat-streaming), majd ezt követően ismét megjeleníthetők. Így a DUV10A
diagnosztikai egység használható mérőműszerként is.

A mérés rögzítéséhez vagy visszajátszásához először meg kell nyitni a fájlt. Az adatok
rögzítéséhez először létre kell hozni azt. Ezt követően adatrögzítéssel beleírhatók az
adatok, majd a visszajátszással megjeleníthetők.

11303AXX
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7.7 Univerzális kiosztás
Ha a DUV10A diagnosztikai egység paraméterezésekor nincs információ az alkalmazott
csapágyról, lehetőség van a jelszint / ütésfelügyelet mellett megadott frekvenciamező
szélessávú felügyeletét végző univerzális kiosztás paraméterezésére.
Ehhez az alobjektumok 20 külön frekvenciájánál egy kiválasztott logaritmikus
frekvenciasor középfrekvenciáit állítjuk be, 10%-os frekvenciaablakkal. A frekvenciasor
a következőképpen nézhet ki:

A bemutatott példa 25 Hz (= 1500 rpm) fordulatszámnál célszerű. Eredménye a 4,5 Hz
és 250 Hz közötti frekvenciamezőben folytatott felügyelet. A 10%-os frekvenciaablak
kiválasztásával a beállítás kb. oktávonként 4 sávos osztályozásnak felel meg.
Az alábbi alapbeállítások szükségesek:

Szám Középfrekvencia (Hz) Fokszám

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

Fordulatszám állandó vagy változó

Alapáttétel 1/1

Diagnosztizált objektum típusa egyéb

Az analízis eljárása H-FFT

Alobjektumok fokszámok a fent feltüntetett táblázatból

Szükséges frekvenciaablak 10%

Határértékek • sárga: 6
• piros: 10
K
U
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A fokszám és a rövid jelölés megadása után az alobjektum az [Add] gombbal hozható
létre. 5 alobjektum után további objektumot kell létrehozni. A DUV10A diagnosztikai
egység ekkor jelzi, ha a rezgésamplitúdó a létrehozott frekvenciasávok egyikében a
beállított határértékekkel megemelkedett.

7.8 Előzmények
Az előzménymemória a [Sensor] / [Sensor settings] (érzékelő / érzékelő-beállítások)
menüben aktiválható és paraméterezhető. Ehhez jelölje ki az [Activate history]
(előzmények aktiválása) jelölőnégyzetet és az [Intervall] (időköz) pontnál adjon meg egy
tetszőleges értéket 1 másodperc és 12 óra között. Az [Accept] (elfogad) gombbal
indítható el az előzménymemória.
Egy beállítható idő leteltével az érzékelő diagnosztizált objektumonként az ezen
időszakon belüli legmagasabb mért objektumértéket (változó fordulatszámú
beállításnál) a hozzá tartozó fordulatszámmal együtt sorban eltárolja egy belső
tárolómodulba. Az előzményadatok listája az érzékelőről a [History] / [Read history from
sensor] (előzmények / előzmények olvasása az érzékelőről) menüponttal vagy a 
ikonnal olvasható be.

A kijelzés egyedileg több értékre bővíthető. Evégett tegyen pipát az ablak alsó részén a
megfelelő jelölőnégyzetbe. Ugyanígy megjeleníthetők az adott mérési időponthoz
tartozó fordulatszámok is (szaggatott vonal, jobb skálatengely).
Az előzményadatok tartalmazzák a kiolvasás időpontját is és a [History] / [Save/History]
(előzmények / mentés, előzmények) menüponttal vagy a  ikonnal menthetők CSV
vagy XML fájlba. Az előzményadatok a [History] / [Open…/History] (előzmények /
megnyitás, előzmények) menüponttal vagy a  ikonnal is újra betölthetők a fájlból.

11456AEN
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7.9 LED-kód

58333AHU

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

Feszültség rákapcsolva

Károsodási folyamat

Az objektum túllépte a piros

határértéket

A jelszint túllépte a piros

határértéket

Az objektum túllépte a sárga

határértéket

Az érzékelő üzemkész

Betanítás (teach-in)

Villog (1 s be, 0,1 s ki)

O.K. CHECK REACT

FFT átvitele (PC-re)

Villog (1 s be, 0,1 s ki)

NEXT

Figyelmeztetés

Diagnosztika

Röviden megnyomva

Villog
K
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7.10 Adatstring
A DUV10A diagnosztikai egység minden mérés után kiad egy adatstringet az RS-232
interfészen át.
Ezek az adatok grafikon létrehozásához külön kiértékelhetők.

7.10.1 Az adatstring felépítésének táblázata

Pozíció Változó A következő meghatározására:

1 Px Peak max (max. csúcs)

2 Pn Peak min (min csúcs)

3 Mw Átlagérték

4 EMw Átlagérték

5 A1 1. diagnosztizált objektum

6 A2 2. diagnosztizált objektum

7 – –

8 – –

9 A5 5. diagnosztizált objektum

10 E1 1. diagnosztizált objektum

11 E2 2. diagnosztizált objektum

12 – –

13 – –

14 E5 5. diagnosztizált objektum

15 M Átlagolások

16 N Fordulatszám

17 T1 Betanítási érték (1. diagnosztizált objektum)

18 T2 Betanítási érték (2. diagnosztizált objektum)

19 – –

20 – –

21 T5 Betanítási érték (5. diagnosztizált objektum)

22 ET1 Betanítási érték (1. diagnosztizált objektum)

23 ET2 Betanítási érték (2. diagnosztizált objektum)

26 ET5 Betanítási érték (5. diagnosztizált objektum)

27 K1 Súlyozás (1. diagnosztizált objektum)

28 K2 Súlyozás (2. diagnosztizált objektum)

29 – –

30 – –

31 K5 Súlyozás (5. diagnosztizált objektum)

32 D Dummy

33 D Dummy

34 KT1 Súlyozás (1. diagnosztizált objektum betanítási értéke)

35 KT2 Súlyozás (2. diagnosztizált objektum betanítási értéke)

36 – –

37 – –

38 KT5 Súlyozás (5. diagnosztizált objektum betanítási értéke)

39 NT Fordulatszám-karakterisztika
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7.10.2 Adatstring-átszámítás

Fordulatszám = N × 1,5 1/min

Peak max (max. csúcs) = Px × 1,99 mg

Peak min (min csúcs) = Pn × 1,99 mg

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

Átlagolások száma = M + 1

Fordulatszám-
karakterisztika:

NT = 1 Æ állandó

NT = 2 Æ változó (impulzusszámláló)

NT = 3 Æ változó (áramhurok)

Diagnosztizált 
objektum

Alobjektumok összege

Súlyozatlan Súlyozott

1 (A1 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Alobjektumok összege × (K1 / 65535) mg

2 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Alobjektumok összege × (K2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (A2 × 2^E1) / (8,625 × (M + 1)) mg Alobjektumok összege × (K5 / 65535) mg

Diagnosztizált 
objektum

Betanítási érték

Súlyozatlan Súlyozott

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

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

3 – –

4 – –

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

A súlyozások (K1 – K5; KT1 – KT5) előjel nélküli integerként értelmezendők (0 – 65535).
K
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Példa Áttekinthetőségi okokból az elküldött és fogadott karaktereket az alábbi példában ASCII
karakterként ábrázoltuk. A nem megjeleníthető karaktereket csúcsos zárójelben xxh
hexadecimális számként adtunk meg.

‚StartP{00h}Zÿ÷wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}{00
h}...{00h}{00h}{00h}{00h}{02h}T{00h}{09h}{00h}{09h}...{00h}{00h}{00h}{
05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...{00h}{01h}{
00h}{01h}StopPe"

16 bites szám Változó Érték Képlet Eredmény

{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 1/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 – állandó
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8 Műszaki adatok
8.1 Általános műszaki adatok

Műszaki adatok Érték

Mérési tartomány ±20 g

Frekvenciatartomány 0,125…500 Hz

Spektrális felbontás 0,125 Hz

Diagnosztikai eljárás FFT, burkológörbe-FFT, trendanalízis

Minimális mérési idő 8,0 s

Fordulatszám-tartomány 12…3500 1/min

Üzemi feszültség 10…32 V

Áramfelvétel DC 24 V esetén 100 mA

Védelmi osztály III

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

Túlterhelhetőség 100 g

Hőmérséklet-tartomány –30…+60 °C

Védettségi fokozat IP67

A ház anyagai • nyomásöntött cink
• epoxigyantás lakk alapú bevonat
• poliészter fóliabillentyűzet

A feszültségellátás és a 
kapcsolókimenetek elektromos 
csatlakoztatása

M12 dugaszolható csatlakozó

Elektromos csatlakoztatás az 
RS-232 kommunikáció számára

M8 dugaszolható csatlakozó
M
Á

P
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f
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n
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58351AXX

[1] programozógombok

[2] LED-ek
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9 Függelék
9.1 Lexikon

Kifejezés Magyarázat

Spektrális vonal A számított frekvenciaspektrum diszkrét frekvenciavonalakból, úgynevezett spektrális vonalakból áll.
A DUV10A diagnosztikai egység frekvenciafelbontása a spektrumban alapkivitelben 0,125 Hz.
Így a spektrális vonalak távolsága 0,125 Hz.

Net Mode 1 A COM interfész paramétere: 57600 baud, 8 adatbit, 1 startbit, 1 stopbit, paritás nincs.
A fogadandó adatstringet egy indító és egy befejező string határolja (StartP és StopPe).
Az adatstring 39 16 bites (előjeles) integer számból áll.
Minden integer egy paraméter- vagy mérési értéket hordoz. Az adatstring felépítési táblázatában felsorolt 
képletekkel és állandókkal a paraméter- és mérési értékekből meghatározhatók a várt értékek.
F
L
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9Függelék
Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2 Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2.1 A felszerelési helyek elrendezése F, FA 27 … FA 157 hajtóműnél

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

Típus a b c d e f g h i k l m Zárófurat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 × 2
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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9.2.2 A felszerelési helyek elrendezése K, KA 37 … K 157 hajtóműnél

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

Típus a b c e f g h i k l m n Zárófurat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 × 2
F
M
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9Függelék
Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2.3 A felszerelési helyek elrendezése K, KH 167 és KH 187 hajtóműnél

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

Típus a b c e f k n Zárófurat

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

K / KH 187 345 180 527,5 135 550 65 65 M42 × 2
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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9.2.4 A felszerelési helyek elrendezése R 07 … R 167 hajtóműnél

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

Típus a b c d e f g h i k m n o p Zárófurat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 × 2
F
M
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Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2.5 A felszerelési helyek elrendezése RX 57 … RX 107 hajtóműnél

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

Típus a b c d e f g h i k l Zárófurat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 × 1,5
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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9.2.6 A felszerelési helyek elrendezése S 37 … S 97 hajtóműnél

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

Típus a e f g h i k l m n Zárófurat

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

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

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

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

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

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

S 97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 × 1,5
F
M
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Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2.7 A felszerelési helyek elrendezése SA, SF 37 … SF 97 hajtóműnél

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

Típus a e f g h i k l m n Zárófurat

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

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

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

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

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

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

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 × 1,5
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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9.2.8 A felszerelési helyek elrendezése DV132M…DV225 háromfázisú váltakozó áramú motornál

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Típus 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
F
M
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Méretlapok a hajtáson lévő szerelési helyekhez
9.2.9 A felszerelési helyek elrendezése DV250M…DV280S háromfázisú váltakozó áramú motornál

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Típus X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
Kézikönyv – DUV10A diagnosztikai egység
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Címlista
Címlista
Németország

Központi iroda
Gyár
Értékesítési iroda

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

Közép-
Németország

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@sew-eurodrive.de

Észak SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hannover mellett)

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

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

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

Dél SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (München mellett)

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

Nyugat SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf mellett)

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

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

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

A hajtóműszerviz forródrótja – napi 24 órás telefonos 
ügyfélszolgálat

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Franciaország

Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Gyár Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Paris 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

További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Algéria

Értékesítési iroda Algír Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentína

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
2007. 08.



Címlista
Ausztrália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Ausztria

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bécs 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

Belgium

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Brüsszel SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

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

Brazília

Gyár
Értékesítési iroda
Szerviz

São 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

További brazíliai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Bulgária

Értékesítési iroda Szófia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Chile

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Santiago de 
Chile

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

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cseh Köztársaság

Értékesítési iroda Prága SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

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

Dánia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Koppenhága SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
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30

Címlista
Dél-afrikai Köztársaság

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown 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

Egyiptom

Értékesítési iroda
Szerviz

Kairó Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Elefántcsontpart

Értékesítési iroda Abidjan 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

Észtország

Értékesítési iroda Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

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

Fehéroroszország

Értékesítésiiroda Minszk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Finnország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Értékesítési iroda Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Görögország

Értékesítési iroda
Szerviz

Athén 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
info@boznos.gr

Hollandia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
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Hong Kong

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Hong Kong 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
contact@sew-eurodrive.hk

Horvátország

Értékesítési iroda
Szerviz

Zágráb 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

India

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Izrael

Értékesítési iroda Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Írország

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Japán

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun

Értékesítési iroda Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Kanada

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
marketing@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
marketing@sew-eurodrive.ca

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

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

További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kína

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn
2007. 08. 31
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Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

További kínai szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Kolumbia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Bogotá 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
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Korea

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Lengyelország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Lettország

Értékesítési iroda Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon

Értékesítési iroda 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

Litvánia

Értékesítési iroda Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

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

Kína
C
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Magyarország

Értékesítési iroda
Szerviz

Budapest 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

Malajzia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokkó

Értékesítési iroda Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexikó

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nagy-Britannia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Norvégia

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Olaszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Oroszország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Peru

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Portugália

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Románia

Értékesítési iroda
Szerviz

Bukarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro
2007. 08.
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Spanyolország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Svájc

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Svédország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Szenegál

Értékesítési iroda 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

Szerbia
Értékesítési iroda Belgrád DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 + 
11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Szingapúr

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Szlovákia

Értékesítési iroda Pozsony SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://sk.sew-eurodrive.com

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Szlovénia

Értékesítési iroda
Szerviz

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

Thaiföld

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

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

Törökország

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

Isztambul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163/164 +
216 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
C
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Tunézia

Értékesítési iroda Tunisz T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Ukrajna

Értékesítési iroda
Szerviz

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA

Gyár
Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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

További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük.

Új-Zéland

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
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

Venezuela

Szerelőüzem
Értékesítési iroda
Szerviz

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
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
2007. 08.
 35
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Gyors üzembe helyezés

Lépés Ábra Eljárás Különösen figyelembe veendő

1 Az alkalmazás meghatározása
• Mit kell felügyelni?
• A gépszerkezetbõl kiindulva határozza 

meg a hibafát.
• Állandó vagy változó az üzemi 

fordulatszám? 
Ha változó, hogyan bocsátható rendel-
kezésre a fordulatszám-információ?

– Impulzusleágazás
– 0…20 mA-es áramhurok

• A gördülõcsapágyak között csak eltérõ 
károsodási frekvenciák esetén lehet 
különbséget tenni, máskülönben egy 
diagnosztizált objektummá vannak 
összefogva.

• Ha az üzemi fordulatszám terhelésbõl 
eredõ ingadozása 5%-nál nagyobb, 
ajánlott a tengelyen mérni a 
fordulatszámot.

2 Paraméterfájl megnyitása vagy 
létrehozása

• Állítsa be a paraméterértékeket a 
DUV10A-S kezelői szoftverben a 
varázsló segítségével.

• Ügyeljen a helyes csapágyjelölésre 
(vagy gyártóra).

• Vegye figyelembe a névleges 
fordulatszámot (többpólusú motoroknál 
a póluspárok számát).

3 Szerelés

• A DUV10A diagnosztikai egységet csak 
masszív házfalba szerelje fel.

• Felszerelés a gép felületére merőlegesen

• Biztosítani kell a mechanikai 
rezgésátadást.

• A felszerelési helynek alkalmasnak kell 
lennie csavarozásra.

• A csavar meghúzási nyomatéka 7 Nm.

4

1: Tápellátás +
2: 2. kapcsolókimenet, 100 mA
3: Tápellátás –
4: 1. kapcsolókimenet, 100 mA
5: Fordulatszám (0…20 mA) 
vagy impulzusbemenet

Elektromos csatlakoztatás

• Csatlakoztassa a feszültségellátást és a 
kapcsolókimenetet, és adott esetben a 
fordulatszámjelet.

• Az elektromos csatlakoztatást csak 
villamossági szakember végezheti.

• Csatlakoztatás előtt 
feszültségmentesítse a berendezést.

• A kimenetek rövidzárbiztosak.

5 Impulzusteszt végrehajtása

• Ellenőrizze a jelerősséget 
impulzusteszttel.

• Az impulzustesztnek 5 mg/N-nál 
nagyobb eredményt kell adnia.

6 Paraméterek írása az érzékelőre

• Az RS-232 interfészen át vigye át az 
összes paramétert az érzékelőre.

• Csak teljes paraméterkészletek vihetők 
át az érzékelőre.

7 Betanítás (teach-in)

• A gördülõcsapágy rezgéseinek 
referenciaállapotát mérendõ nyomja meg 
a <Teach> gombot.

• A késõbbi diagnosztika erre a 
referenciaállapotra vonatkozik.

A referenciamenet feltételei:

• A gép nem lehet elõzetesen károsodott.
• Névleges teljesítmény névleges 

fordulatszámon (változó üzem esetén 
vegye figyelembe a betanítási 
fordulatszámot).

• A betanítási értékek megadhatók kézzel is.

Csapágy, 
A oldal

Csapágy,
B oldal

JelszintKiegyensúl-
yozatlanság
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