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1Σηµαντικές πληροφορίες για το εγχειρίδιο
Επεξήγηση συµβόλων
1 Σηµαντικές πληροφορίες για το εγχειρίδιο
1.1 Επεξήγηση συµβόλων

Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

1.2 Αναπόσπαστο µέρος του προϊόντος
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µονάδας διάγνωσης DUV10A και
περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο
απευθύνεται σε όλα τα άτοµα που εκτελούν εργασία συναρµολόγησης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης στη µονάδα διάγνωσης DUV10A.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί.

Επιβλαβής κατάσταση
Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του.

Επισήµανση
Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.

Επισήµανση τεκµηρίωσης
Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. 
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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1.3 Ενδεδειγµένη χρήση
Στην ενδεδειγµένη χρήση ανήκει και η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου.
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A είναι µία συσκευή για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις. Εάν προβλέπεται η χρήση σε άλλες εγκαταστάσεις, εκτός από τις
βιοµηχανικές και βιοτεχνικές, τότε η µονάδα διάγνωσης DUV10A επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί µόνον κατόπιν συνεννόησης µε τη SEW-EURODRIVE.
Σύµφωνα µε την Οδηγία EΕ περί Μηχανών 98/37/EΕ, η µονάδα διάγνωσης DUV10A
αποτελεί εξάρτηµα για την τοποθέτηση σε µηχανήµατα και σε εγκαταστάσεις. Στα
πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας ΕΕ απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας µέχρι που
να διαπιστωθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία περί
µηχανών 98/37/EΕ.

1.4 Ειδικευµένο προσωπικό
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A µπορεί να γίνει αιτία για τραυµατισµό ατόµων και
πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης,
έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από
εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.
Το προσωπικό πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία
και επίσης να γνωρίζει τον τρόπο συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης και
λειτουργίας του µηχανήµατος. Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε
και να εφαρµόζετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο και ιδιαίτερα τις υποδείξεις
ασφαλείας.

1.5 Υποχρέωση εγγύησης
Οι λανθασµένες ενέργειες και οι λοιποί χειρισµοί που δεν γίνονται σύµφωνα µε αυτό το
εγχειρίδιο, επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του µειωτήρα στροφών. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα την παύση της υποχρέωσης της εταιρίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co
KG για παροχή κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης.

1.6 Ονόµατα προϊόντων και εµπορικά σήµατα
Οι εµπορικές ονοµασίες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωµάτων.

1.7 Απόρριψη

Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισµοί!
Εάν χρειάζεται, απορρίψτε ξεχωριστά τα διάφορα εξαρτήµατα, ανάλογα µε τα υλικά
κατασκευής τους και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Σ
Ε
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2 Υποδείξεις ασφαλείας
2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν κυρίως στη χρήση της µονάδας διάγνωσης
DUV10A.

2.2 Γενικά

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς:
• Αποθήκευση
• Τοποθέτηση / συναρµολόγηση
• Σύνδεση
• Έναρξη λειτουργίας
• Συντήρηση
• Επισκευή

Ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις και τα έγγραφα:
• Αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας και σχεδιαγράµµατα συνδεσµολογίας
• Πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στη συσκευής
• Συγκεκριµένες διατάξεις και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση
• Οι εθνικές / τοπικές διατάξεις για την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχηµάτων

Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές υποδείξεις ασφαλείας που
περιέχονται στις επί µέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

Κίνδυνος εγκαυµάτων κατά την τοποθέτηση των κινητήρων!
Αν ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει κρυώσει, µπορεί να υποστείτε εγκαύµατα. Ο ηλεκτρο-
κινητήρας µπορεί να έχει επιφανειακή θερµοκρασία πάνω από 95 °C.
Τοποθετήστε τη µονάδα διάγνωσης DUV10A µετά την απενεργοποίηση και τη φάση
ψύξης.

∆εν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραµµένα
προϊόντα.
Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία
µεταφοράς.

Υλικές ζηµιές µπορεί να προκληθούν ενδεχοµένως από:
• Λανθασµένη χρήση
• Λανθασµένη εγκατάσταση ή χειρισµό
• Αφαίρεση των απαραίτητων προστατευτικών καλυµµάτων ή του περιβλήµατος, ενώ

αυτό δεν επιτρέπεται
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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2.3 Μεταφορά / αποθήκευση
Ελέγξτε τον αγωγό για τυχόν ζηµιές αµέσως µετά την παραλαβή. Ενηµερώστε
αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Σε περίπτωση ζηµιάς δεν επιτρέπεται να θέσετε
τη µονάδα διάγνωσης DUV10A σε λειτουργία.

2.4 Τοποθέτηση / Έναρξη λειτουργίας
Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 5, "Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας".

2.5 Επιθεώρηση και συντήρηση
Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου 6, "Λειτουργία και συντήρηση".

Ενδεχόµενες ζηµιές από λανθασµένη αποθήκευση!
Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε αµέσως τη µονάδα διάγνωσης, αποθηκεύστε την σε
έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.
Υ
Μ
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3 Περιγραφή του προϊόντος
3.1 Υλικό

Η µονάδα διάγνωσης DUV10A αξιολογεί τα σήµατα ταλάντωσης βάσει µεθόδων
ανάλυσης των συχνοτήτων. Ως αισθητήρας χρησιµοποιείται ένας µικροµηχανικός
καταγραφέας επιτάχυνσης. Τα δεδοµένα µπορούν να καταγραφούν, να επεξεργαστούν
και να αξιολογηθούν σε αποµακρυσµένες θέσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική
τεχνογνωσία.

3.2 Συνεχής παρακολούθηση
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A είναι κατάλληλη για την έγκαιρη αναγνώριση
αποζυγοσταθµίσεων ή ζηµιών στα έδρανα κύλισης. Η συνεχής παρακολούθηση
αποτελεί µία αξιόπιστη και οικονοµική λύση έναντι άλλων παρεµβαλλόµενων µεθόδων.
Η µονάδα DUV10A επιτρέπει την παρακολούθηση έως και 5 διαφορετικών αντικειµένων
ή 20 συχνοτήτων. Αντικείµενο θεωρείται π.χ. ένα έδρανο κύλισης ή ένας άξονας.
Με τη µονάδα διάγνωσης DUV10A είναι εφικτή η άµεση και συνεχής παρακολούθηση
ταλαντώσεων.

3.3 Τρόπος λειτουργίας
3.3.1 Σύντοµη περιγραφή

Καταγράφεται ο ήχος σώµατος, µετά υπολογίζεται το φάσµα συχνοτήτων και τέλος
αξιολογείται π.χ. η κατάσταση του εδράνου κύλισης, η αποζυγοστάθµιση κλπ. Η ένδειξη
της κατάστασης εκδίδεται επιτόπου και σηµατοδοτείται από τις δυαδικές εξόδους
ζεύξης.
Το σήµα ζεύξης µπορεί να µεταδοθεί από µη θωρακισµένους αγωγούς. ∆υνατή είναι
επίσης και η ενσωµάτωση σε ένα σύστηµα διαύλου.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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3.3.2 Αναλυτική περιγραφή

• Η µονάδα διάγνωσης DUV10A καταγράφει διαρκώς της επιτάχυνση της ταλάντωσης
σε µία µη περιστρεφόµενη επιφάνεια του µηχανήµατος (32000 τιµές/δευτερόλεπτο)
και υπολογίζει το εύρος των επισφαλών συχνοτήτων (έδρανο κύλισης: εσωτερικός
δακτύλιος, εξωτερικός δακτύλιος, σώµα κύλισης) για έως και 5 διαφορετικά
αντικείµενα διάγνωσης που αποτελούνται από 20 µεµονωµένες συχνότητες. Τα
εποπτευόµενα έδρανα κύλισης ή αντικείµενα διάγνωσης ορίζονται µε τη βοήθεια
λογισµικού σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια µεταδίδονται µέσω της διεπαφής
RS-232 ως σετ παραµέτρων στον αισθητήρα. Η αξιολόγηση και η εποπτεία της
κατάστασης του εδράνου κύλισης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την καταχωρηµένη
(Teach In) τιµή (τιµή αναφοράς).

58483AEL

ΑντικείμενοΑντικείμενα διάγνωσης

Μεμονωμένες συχνότητες

Μέση τιμή 

μέτρησης

Τιμή αιχμής

Μέθοδος ανάλυσης 

FFT / H-FFT

Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο Αντικείμενο ΣΤΑΘΜΗ

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 2

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 3

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 4

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 5

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 6

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 7

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 8

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 9

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

0

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

1

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

2

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

3

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

4

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

5

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

6

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

7

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

8

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 1

9

Σ
υ
χ
ν
ό
τη

τα
 2

0

Φάσμα FFT Φάσμα H-FFT
0

5

10

15

Μέση τιμή 

μέτρησης
Π
Τ

Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A



3Περιγραφή του προϊόντος
Τρόπος λειτουργίας
• Η µονάδα διάγνωσης υπολογίζει προαιρετικά και τη µέγιστη µέση τιµή ή τη µέγιστη
τιµή επιτάχυνσης. Η αξιολόγηση και η εποπτεία πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια
απόλυτων οριακών τιµών χωρίς τιµή αναφοράς.

• Το αντικείµενο διάγνωσης ή η στάθµη µε το υψηλότερο επίπεδο ζηµιάς
µεταβιβάζεται µέσω των εξόδων ζεύξης στο σύστηµα ενδείξεων συναγερµών.

• Η κατάσταση ζηµιών των αντικειµένων διάγνωσης παρουσιάζεται και από την
αλυσίδα διόδων LED της µονάδας διάγνωσης DUV10A.

• Η µονάδα διάγνωσης DUV10A µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε σταθερές, όσο και
σε µεταβλητές στροφές λειτουργίας. Για τη σωστή διάγνωση σε µεταβλητές στροφές
λειτουργίας, θα πρέπει οι τρέχουσες στροφές να είναι διαθέσιµες µέσω ηλεκτρικού
βρόχου 0 ... 20 mA ή µέσω παλµικού σήµατος.

• Εάν η µονάδα εποπτείας των εδράνων κύλισης χρησιµοποιηθεί σε µεταβλητές
στροφές λειτουργίας, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι στροφές λειτουργίας θα
παραµένουν περιοδικά σταθερές, ανάλογα µε τις επιλεγµένες τιµές.

• Η µέγιστη περιοχή λειτουργίας ανέρχεται από 12 έως 3500 σ.α.λ. για τον άξονα.
• Η τοποθέτηση γίνεται βιδωτά, κοντά στο έδρανο κύλισης, και ακτινικά ως προς τον

άξονα περιστροφής (βλέπε κεφάλαιο 5 "Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας").
Η καταλληλότητα του σηµείου τοποθέτησης για τη λειτουργία εποπτείας "Εποπτεία
εδράνου κύλισης" πρέπει να διαπιστωθεί µε έναν έλεγχο παλµών, εφ' όσον η
τοποθέτηση δεν γίνει απευθείας στη θέση του εδράνου.

Η µονάδα διάγνωσης DUV10A χρησιµοποιεί για όλα τα αντικείµενα διάγνωσης που
έχουν οριστεί, ξεχωριστές οριακές τιµές αντικειµένου για τον πρόωρο (κίτρινο) και τον
κύριο συναγερµό (κόκκινο). Οι οριακές τιµές των αντικειµένων διάγνωσης αναφέρονται
πάντοτε στην αποθηκευµένη τιµή Teach In και περιγράφουν τον πολλαπλασιασµό του
σήµατος. Το "πράσινο" αντιστοιχεί πάντοτε στο 100 %.
Για να µπορούν, στη λειτουργία µε µεταβλητές στροφές, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
του κατωφλίου ενεργοποίησης στις διάφορες στροφές λειτουργίας, η χαρακτηριστική
τιµή διάγνωσης αξιολογείται σύµφωνα µε την καµπύλη "Βαρύτητα σήµατος". Κάθε
αντικείµενο διάγνωσης διαθέτει ξεχωριστές καµπύλες βαρύτητας.
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A χρησιµοποιεί ξεχωριστές ευρυζωνικές οριακές τιµές για
την εποπτεία της στάθµης ταλάντωσης στη δεδοµένη χρονική περιοχή. Αυτές, σε
αντίθεση µε τα αντικείµενα διάγνωσης, είναι απόλυτες τιµές επιτάχυνσης (µονάδα
µέτρησης "mg"). Για να µπορούν, στη λειτουργία µε µεταβλητές στροφές, να ληφθούν
υπόψη οι διαφορές του κατωφλίου ενεργοποίησης στις διάφορες στροφές λειτουργίας,
η εποπτευόµενη στάθµη αξιολογείται σύµφωνα µε την καµπύλη "Βαρύτητα σήµατος".
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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4 Περιεχόµενα στη συσκευασία και δοµή συσκευής
4.1 Περιεχόµενα στη συσκευασία

Τα περιεχόµενα στη συσκευασία της µονάδας διάγνωσης DUV10A
• Για κάθε παραγγελία = 1 x εγχειρίδιο

4.2 Τύποι και δυνατότητες πρόσθετων εξαρτηµάτων

4.2.1 Πρόσθετες δυνατότητες για τη µονάδα διάγνωσης DUV10A

Μονάδα διάγνωσης DUV10A
Αρ. προϊόντος Σηµασία Ονοµασία
14066297 Μονάδα διάγνωσης DUV10A

Αρ. προϊόντος Σηµασία Ονοµασία
14066300 Λογισµικό παραµετροποίησης DUV10A-S
14066319 Καλώδιο για το λογισµικό DUV10A-K-RS232-M8
14066327 Τροφοδοτικό DUV10A-N24DC
14066335 Ελεγκτής παλµών DUV10A-I
14066343 Καλώδιο µε 1 βύσµα, µήκος 2 m DUV10A-K-M12-2m
14066351 Καλώδιο µε 1 βύσµα, µήκος 5 m DUV10A-K-M12-5m
Π
Π
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4Περιεχόµενα στη συσκευασία και δοµή συσκευής
Τύποι και δυνατότητες πρόσθετων εξαρτηµάτων
4.2.2 Προσαρµογέας για την τοποθέτηση

Βάση για την τοποθέτηση σε βασικούς µειωτήρες (R, F, K, S)

Βάση για την τοποθέτηση σε βασικούς κινητήρες

Βάση για την τοποθέτηση σε βιοµηχανικούς µειωτήρες

Αρ. προϊόντος Σηµασία
13434411 Βάση στερέωσης µε  στεγανοποιητικό δακτύλιο M10 x 1
13438271 Βάση στερέωσης µε  στεγανοποιητικό δακτύλιο M12 x 1.5
13438298 Βάση στερέωσης µε  στεγανοποιητικό δακτύλιο M22 x 1.5
13438301 Βάση στερέωσης µε  στεγανοποιητικό δακτύλιο M33 x 2
13438328 Βάση στερέωσης µε  στεγανοποιητικό δακτύλιο M42 x 2

Αρ. προϊόντος Σηµασία
13438425 Βάση στερέωσης M12
13438441 Βάση στερέωσης M16

Αρ. προϊόντος Σηµασία
13438336 Βάση στερέωσης µε στεγανοποιητικό δακτύλιο G 3/4
13438344 Βάση στερέωσης µε στεγανοποιητικό δακτύλιο G 1
13438352 Βάση στερέωσης µε στεγανοποιητικό δακτύλιο G1 1/4
13438360 Βάση στερέωσης µε στεγανοποιητικό δακτύλιο G1 1/2
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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4.3 Περιγραφή τύπου και πινακίδα τύπου
4.3.1 Περιγραφή τύπου µονάδας διάγνωσης DUV10A

4.3.2 Πινακίδα τύπου

58212AXX
Εικόνα 1: Απεικόνιση της µονάδας διάγνωσης DUV10A

DUV 10 A

Κατάσταση τροποποίησης

Τύπος

Diagnostic Unit Vibration (µονάδα διάγνωσης)

58504AXX
Εικόνα 2: Πινακίδα τύπου

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
Π
Π
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∆οµή της µονάδας διάγνωσης DUV10A
4.4 ∆οµή της µονάδας διάγνωσης DUV10A

58210AXX
Εικόνα 3: ∆οµή της µονάδας διάγνωσης DUV10A

[1] Κοχλίας M5

[2] Ροδέλα

[3] Χιτώνιο-αποστάτης

[4] Βάση αισθητήρα

[5] Επιφάνεια µηχανήµατος

[A] Άξονας µέτρησης

[A]

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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5 Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας
5.1 Γενική επισκόπηση του Συστήµατος

5.2 Πριν αρχίσετε

5.2.1 Προϋποθέσεις για την τοποθέτηση και την έναρξη λειτουργίας

5.2.2 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα

• Σετ κλειδιών / κλειδί άλεν
• PC ή φορητός υπολογιστής µε διεπαφή RS-232 για την παραµετροποίηση

59361AXX
Εικόνα 4: Γενική επισκόπηση συστήµατος DUV10A

[1] Εποπτευόµενο αντικείµενο

[2] Μονάδα διάγνωσης DUV10A

+ DC 24 V

[2][1]

Η µονάδα διάγνωσης επιτρέπεται να εγκατασταθεί µόνο εφόσον:
• τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της µονάδας διάγνωσης

συµφωνούν µε το δίκτυο τάσης.
• η µονάδα διάγνωσης είναι ανέπαφη (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την

αποθήκευσή της). 

Πρέπει να ικανοποιούνται, όπως προβλέπεται, οι παρακάτω απαιτήσεις:
• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ –30 °C και +60 °C.

Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη ή υψηλότερη, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE.
Τ
Γ
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5Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας
Εγκατάσταση λογισµικού DUV10A-S
5.3 Εγκατάσταση λογισµικού DUV10A-S
5.3.1 Λογισµικό παραµετροποίησης και εποπτείας DUV10A-S

Με το προαιρετικό λογισµικό παραµετροποίησης και προγραµµατισµού DUV10A-S
µπορείτε να εποπτεύσετε µέχρι και 5 διαφορετικά αντικείµενα ή 20 συχνότητες.
Το λογισµικό DUV10A-S δηµιουργεί ένα αρχείο παραµετροποίησης. Στη συνέχεια, το
αρχείο µεταφέρεται στη µονάδα διάγνωσης DUV10A.
Για όλες τις λειτουργίες υπάρχει µια ενσωµατωµένη (online) βοήθεια: Πιέζοντας το
πλήκτρο <F1> καλείτε τη βοήθεια για την αντίστοιχη λειτουργία.

5.3.2 Προϋποθέσεις του συστήµατος

Το λογισµικό DUV10A-S απαιτεί έναν υπολογιστή µε:
• επεξεργαστή Pentium II 266 MHz ή µεγαλύτερο (προτείνεται Pentium III)
• Ελάχιστη µνήµη 128 MB (RAM)
• VGA ανάλυσης 800 x 600 m ή υψηλότερη
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Εγκατάσταση λογισµικού DUV10A-S

Το λογισµικό παραµετροποίησης και προγραµµατισµού παραδίδεται σε έναν δίσκο CD.
Μετά την τοποθέτηση του δίσκου CD µέσα στη µονάδα CD-ROM, η εγκατάσταση
αρχίζει αυτόµατα. Εάν όχι, επιλέξτε στο µενού έναρξης το πεδίο [Run...] (Εκτέλεση) και
εισάγετε την εντολή D:/DUV10A-S.exe (όπου D: είναι το γράµµα που αντιστοιχεί στη
µονάδα CD-ROM). Για την εγκατάσταση του λογισµικού κάντε κλικ στο όνοµα και
ακολουθήστε τις οδηγίες.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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5.4 ∆ιαδικασία τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας
Παρακαλούµε ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να θέσετε σε λειτουργία τη
µονάδα διάγνωσης DUV10A. Κάθε βήµα περιγράφεται αναλυτικά.

5.4.1 Άνοιγµα ή δηµιουργία αρχείου παραµετροποίησης 

∆ηµιουργήστε ένα κατάλληλο σετ παραµέτρων χρησιµοποιώντας το συνοδευτικό λογισµικό.

58213AEL

Άνοιγμα ή δημιουργία αρχείου 

παραμετροποίησης 

Τοποθέτηση

Ηλεκτρική σύνδεση

Εκτέλεση ελέγχου παλμών

Εγγραφή παραμέτρων 

στον αισθητήρα

Teach In και εγγραφή 

δεδομένων

11290AEN
Τ
∆
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5Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας
∆ιαδικασία τοποθέτησης και έναρξης λειτουργίας
• Κάντε κλικ στο κουµπί [Load or create parameter file] (Φόρτωση ή δηµιουργία
αρχείου παραµετροποίησης).

• Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία παραµέτρων µε τη βοήθεια του οδηγού ή να
ανοίξετε ένα υπάρχον αρχείο.

• Εάν δεν έχετε δηµιουργήσει ακόµα ένα αρχείο παραµετροποίησης, ανοίξτε τον
οδηγό. Εισάγετε το αρχείο που επιθυµείτε και κάντε κλικ στο κουµπί [Finished]
(Ολοκλήρωση).

5.4.2 Τοποθέτηση

11291AEN

11294AEN
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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Η τοποθέτηση της µονάδας διάγνωσης DUV10A γίνεται µε τη βοήθεια της βάσης
αισθητήρα (βλέπε κεφαλαίο 4.2.2 στη σελίδα 13), η οποία βιδώνεται είτε σε µία οπή
τάπας του µειωτήρα, είτε σε έναν κρίκο ανύψωσης του κινητήρα. Ακολουθήστε τους
παρακάτω κανόνες τοποθέτησης:
• Επιλέξτε ένα σηµείο τοποθέτησης που θα βρίσκεται κοντά στο έδρανο κύλισης και,

κατά προτίµηση, ακτινικά προς τον άξονα περιστροφής (βλέπε κεφάλαιο 9.2 στη
σελίδα 71).

• Χρησιµοποιήστε επιπλέον και τη ροδέλα και το χιτώνιο, που συνοδεύουν τη µονάδα
διάγνωσης.
Όλα τα αντικείµενα διάγνωσης του τύπου "Έδρανο κύλισης" θα πρέπει να έχουν µία
επαρκή ισχύ σήµατος. Απαιτείται µία σταθερά µετάδοσης > 5 mg/N.

• Σφίξτε τον κοχλία M5 µε µία ροπή σύσφιξης 7 Nm.
• Αφού τοποθετήσετε τη µονάδα διάγνωσης DUV10A, κάντε κλικ στο κουµπί [Mount

sensor] (Τοποθέτηση αισθητήρα) του λογισµικού DUV10A.

Εξασφαλίστε τις παρακάτω προϋποθέσεις για την τοποθέτηση:
• Η µονάδα διάγνωσης DUV10A θα πρέπει να είναι πάντοτε προσπελάσιµη.
• Οι δίοδοι LED πρέπει να είναι πάντοτε ορατές.
• Η βίδα εκροής λαδιού, καθώς και οι βαλβίδες εξαέρωσης πρέπει να είναι

ελεύθερες.
• Κατά την τοποθέτηση θα πρέπει να προσέξετε τη στάθµη λαδιού. Εάν η

τοποθέτηση γίνει κάτω από τη στάθµη λαδιού, ενδέχεται να εκρεύσει λάδι από τον
µειωτήρα.

• Εάν τα µηχανήµατα χωρίζονται µε συµπλέκτες, προτείνουµε να χρησιµοποιηθεί µία
µονάδα διάγνωσης για κάθε µηχάνηµα.

• Για την τοποθέτηση µε προσαρµογέα, χρησιµοποιήστε τα µεγέθη βίδας που
αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.2.2 της σελίδας 13.

• Τοποθετήστε τη µονάδα διάγνωσης DUV10A µαζί µε το συνοδευτικό χιτώνιο-
αποστάτη για τη θερµική αποµόνωση.
Τ
∆
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5.4.3 Ηλεκτρική σύνδεση

Σχεδιάγραµµα 
συνδεσµολογίας

∆ιαδικασία • Συνδέστε την τροφοδοσία τάσης και τις εξόδους ζεύξης και ρυθµίστε τις στροφές
λειτουργίας.

• Αφού συνδέσετε τη µονάδα διάγνωσης DUV10A, κάντε κλικ στο κουµπί [Mount
sensor] (Τοποθέτηση αισθητήρα) του λογισµικού.

• Μπορείτε τώρα να πραγµατοποιήσετε µία σύνδεση µε τον αισθητήρα από το µενού
[Connection] (Σύνδεση) / [Connect] (Πραγµατοποίηση σύνδεσης).

• Η συσκευή επιτρέπεται να εγκατασταθεί µόνον από ηλεκτρολόγο.
• Ακολουθήστε τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις υλοποίησης ηλεκτροτεχνικών

εγκαταστάσεων.
• Τροφοδοσία τάσης κατά EN 50178, SELV, PELV.
• Για να πληρούνται οι προδιαγραφές "περιορισµένης τάσης/ρεύµατος" ("limited

voltage / current") του UL 508, θα πρέπει η συσκευή να τροφοδοτείται από µία
γαλβανικά διαχωρισµένη πηγή και να προστατεύεται από µία διάταξη υπερ-
ρεύµατος.

• Πριν από τη σύνδεση, διακόψτε την τάση στην εγκατάσταση.
• Οι έξοδοι προστατεύονται από τα βραχυκυκλώµατα.

Βύσµα Ακίδα Αντιστοίχηση

M12 1 Τροφοδοσία +

2 (λειτουργία "κόκκινο") Έξοδος ζεύξης 2 (κύριος συναγερµός), 100 mA
Κλειστή/ανοικτή επαφή, προγραµµατιζόµενη

3 Τροφοδοσία –

4 (λειτουργία "κίτρινο") Έξοδος ζεύξης 1 (αρχικός συναγερµός), 100 mA
Κλειστή/ανοικτή επαφή, προγραµµατιζόµενη

5 Στροφές (0 ... 20 mA) ή είσοδος παλµών

M8 1 Ελεύθερο

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

Για την αξιολόγηση των εξόδων ζεύξης ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.3.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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5.4.4 Εκτέλεση ελέγχου παλµών

Το σηµείο τοποθέτησης ελέγχεται µε τον ελεγκτή παλµών (κωδικός παραγγελίας
14066335). Για τον έλεγχο, εφαρµόζεται µία καθορισµένη δύναµη όσο το δυνατόν πιο
κοντά στο σηµείο τοποθέτησης του εδράνου κύλισης. Ο αισθητήρας µετρά την
αντίστοιχη απόκριση παλµών. Ο διαπιστωµένος συντελεστής µετάδοσης αναφέρεται σε
επιτάχυνση ανά δύναµη (mg/N). Περιγράφει την ποιότητα της ισχύος σήµατος. Η τιµή
του συντελεστή µετάδοσης θα πρέπει να µεγαλύτερη από 5 mg/N. Σε µικρότερες τιµές
δεν µπορεί να εγγυηθεί η ασφαλής εποπτεία.

∆ιαδικασία • Πιέστε το κουµπί [Conduct impulse test] (Εκτέλεση ελέγχου παλµών).
• Επιλέξτε το αντικείµενο από τον πίνακα. 
• Κάντε κλικ στον έλεγχο παλµών. 
• Ξεκινήστε τη µέτρηση. Στην αρχή γίνεται µέτρηση της βασικής στάθµης (µέτρηση

θορύβου). 
• Στη συνέχεια εκτελέστε για κάθε µέτρησης τουλάχιστον έναν παλµό όσο το δυνατόν

πιο κοντά στο έδρανο κύλισης, χρησιµοποιώντας τον ελεγκτή παλµών. Θα
ενηµερωθείτε, µέσω γραφήµατος και κειµένου, για την καταλληλότητα του σηµείου
τοποθέτησης.

Σχόλιο κανονικά, ο έλεγχος παλµών µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που εµφανιστεί το µήνυµα σφάλµατος "Η διαφορά µεταξύ του θορύβου
και του ελέγχου παλµών είναι πολύ µικρή", θα πρέπει να επαναλάβετε τη µέτρηση µε
ακινητοποιηµένο το µηχάνηµα.
Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Ακατάλληλο σηµείο µέτρησης", θα πρέπει να αλλάξετε το
σηµείο τοποθέτησης και να επαναλάβετε τον έλεγχο παλµών.

11305AEN
Τ
∆
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5.4.5 Εγγραφή παραµέτρων στον αισθητήρα

• Κάντε κλικ στο κουµπί [Write parameters to sensor] (Εγγραφή παραµέτρων στον
αισθητήρα), για να µεταφέρετε τις παραµέτρους µέσω της διεπαφής RS-232 στον
αισθητήρα.

11295AEN

Μπορείτε να µεταφέρετε µόνον ολοκληρωµένες παραµέτρους.
Ένα ολοκληρωµένο σετ παραµέτρων θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις
στροφές, το συντελεστή συχνότητας, το συντελεστή µετάδοσης σήµατος για τα έδρανα
κύλισης  και την τιµή Teach In.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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Οι παρακάτω παράµετροι εγγράφονται στον αισθητήρα:
• Στροφές, σταθερές ή µεταβλητές, από 12 έως 3500 σ.α.λ.
• Τα αντικείµενα διάγνωσης και οι αντίστοιχοι συντελεστές συχνοτήτων:
• Η µέθοδος ανάλυσης (HFFT και/ή FFT)
• Ο αριθµός µέσων τιµών και η υστέρηση

Υπολογισµός: Μέση τιµή x υστέρηση x 1,6 δευτερόλεπτα = µέγιστος χρόνος
διάγνωσης

• Οι τιµές κατωφλίου για την κόκκινη και κίτρινη δίοδο
• Το παράθυρο συχνότητας, δηλ. το εύρος µίας συχνότητας βλάβης (τυπικά: +2 ... 7 %

της συχνότητας βλάβης)
• Οι τιµές κατωφλίου για τη µονάδα εποπτείας στάθµης
• Η σταθερά µετάδοσης σήµατος ανά αντικείµενο
• Οι βασικές τιµές της λειτουργίας Teach In

Οι στροφές θα πρέπει να είναι σταθερές, τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα για το µέγιστο
χρόνο διάγνωσης.
Τ
∆
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5.4.6 Teach In

Το Teach In είναι µία αυτόµατη διαδικασία αυτοεκµάθησης του αισθητήρα που
ενεργοποιείται στις τυπικές συνθήκες λειτουργίας µε το πάτηµα του πλήκτρου Teach In
της συσκευής, ή µέσα από το συνοδευτικό λογισµικό.
Οι στροφές Teach In θα πρέπει να βρίσκονται µέσα στην προκαθορισµένη περιοχή
στροφών λειτουργίας. Ιδανικά θα πρέπει να βρίσκονται κοντά ή να συµπίπτουν µε τις
στροφές λειτουργίας.
Με τη λειτουργία Teach In (µενού [Sensor] (Αισθητήρας) / [Teach-In]) µετρώνται οι τιµές
αναφοράς του µηχανήµατος και αποθηκεύονται στον αισθητήρα. Οι διαγνωστικές
αναλύσεις αναφέρονται στην τιµή Teach In. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία
Teach In εκτελείται υπό τις τυπικές συνθήκες λειτουργίας και χωρίς προβλήµατα.
Για να µπορούν να εφαρµοστούν στον τύπο εποπτείας "Έδρανο κύλισης" οι
προεπιλεγµένες οριακές τιµές, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι το έδρανο κύλισης δε
φέρει ήδη ζηµιές.
Εάν ο αισθητήρας λειτουργεί σε µεταβλητές στροφές µηχανήµατος, τότε η διαδικασία
Teach In πραγµατοποιείται στις τυπικές στροφές, στις ίδιες συνθήκες λειτουργίας και
κατά προτίµηση στη χαµηλότερη περιοχή στροφών. Ο επιλεγµένος αριθµός µέσων
τιµών ισχύει και στη διαδικασία Teach In.
Στη συνέχεια, καταγράφονται τα δεδοµένα αναφοράς (καµπύλη FFT και φάσµα FFT).
Το αρχείο προτείνεται να αρχειοθετηθεί. Τα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
τιµές αναφοράς για µία µελλοντική διάγνωση.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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∆ιαδικασία 
Teach In

Αφού συνδέσετε τη µονάδα διάγνωσης DUV10A, ανάβουν οι δίοδοι LED (κατάσταση
παράδοσης).

Απευθείας 
Teach In στη 
µονάδα DUV10A

• Κρατήστε το πλήκτρο <TEACH> πιεσµένο για 5 δευτερόλεπτα. Η παραµετρο-
ποιηµένη µονάδα διάγνωσης DUV10A προσαρµόζεται αυτόµατα στις υπάρχουσες
συνθήκες λειτουργίας. Αρχικά αναβοσβήνουν οι κίτρινες δίοδοι LED 2, 3 και 4.

Teach In µέσω 
του συνοδευτικού 
λογισµικού

• Στο Teach In µέσω ενός PC / φορητού υπολογιστή ανάβει το LED 1 και αναβοσβήνει
το LED 2. Στη συνέχεια εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα και η συσκευή περνά σε
λειτουργία εποπτείας. Στη λειτουργία εποπτείας οι δίοδοι LED 1 και 2 ανάβουν
µόνιµα µε πράσινο χρώµα.

• Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε λειτουργία εποπτείας και εµφανίζει µέσω LED την
κατάσταση ζηµιάς.

58307AXX
Εικόνα 5: ∆ίοδοι LED – κατάσταση παράδοσης

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
Τ
∆
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5.5 Αξιολόγηση των εξόδων ζεύξης
Η αξιολόγηση των αισθητήρων µπορεί να γίνει από:
• µετατροπείς συχνότητας
• αποκεντρωµένα τεχνικά συστήµατα

(σύνδεση των δυαδικών σηµάτων στα στοιχεία MFP/MFI/MFD/MFO ή MQP/MQI/
MQD/MQO και προώθηση της πληροφορίας στην τέταρτη λέξη PD µέσω Profibus,
Interbus, DeviceNet ή CANopen, ή αντίστοιχα σύνδεση των δυαδικών σηµάτων στα
άλλα στοιχεία fieldbus)

• µονάδα ελέγχου

5.5.1 Αξιολόγηση από µετατροπέα συχνότητας

58382AEL
Εικόνα 6: Αξιολόγηση από µετατροπέα συχνότητας

M12

1

2

3

4

5
 

 

+24 V/100 mA Βοηθητική 

λειτουργία +24 V

Έξοδος ζεύξης 1 / Προειδοποίηση

Έξοδος ζεύξης 1 / Σφάλμα

προαιρετικά, στροφές 4...20 mA

GND

GND

DIxx

DIxx

GND

VIO24

+24V
MDX B

Πρόσθετη 

δυνατότητα 

DIO 11B

Πρόσθετη 

δυνατότητα 

αναλογικού 

στοιχείου

MC07B

VI24

VO24

DCOM

GND

DIxx

DIxx

AOCx AOxx
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5.5.2 Αξιολόγηση από αποκεντρωµένο τεχνικό σύστηµα

5.5.3 Αξιολόγηση από µονάδα ελέγχου

58372AEL
Εικόνα 7: Αξιολόγηση από αποκεντρωµένο τεχνικό σύστηµα

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

Έξοδος ζεύξης 1 / Προειδοποίηση DI0

Έξοδος ζεύξης 1 / 

Σφάλμα DI1

προαιρετικά, στροφές 4...20 mA χωρίς στοιχεία

GND

GND
GND GNDGND

GNDGND GND

Profibus
Interbus

CANopen
DeviceNet

58381AEL
Εικόνα 8: Αξιολόγηση από µονάδα ελέγχου

M12

1

2

3

4

5
 

 

+24 V/100 mA

Έξοδος ζεύξης 1 / Προειδοποίηση

Έξοδος ζεύξης 1 / Σφάλμα

προαιρετικά, στροφές 4...20 mA

GND

PLC

24 V

GND

DIxx

DIxx

Iout
Τ
Α
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6 Λειτουργία και σέρβις
6.1 Ρυθµίσεις
6.1.1 Ρυθµίσεις χώρας

Επιλέξτε [Extras] (Πρόσθετα) / [Settings] (Ρυθµίσεις) για να αλλάξετε τον τύπο
εισαγωγής παραµέτρων από µετρικό (κόµµα, mm) σε US (τελεία, ίντσες).
Η επιλογή γλώσσας πραγµατοποιείται από το [File] (Αρχείο) / [Language] (γλώσσα).

6.1.2 Αναζήτηση διεπαφών

Από τα [Extras] (Πρόσθετα) / [Scan COM ports] (Αναζήτηση διεπαφών) ενηµερώνεται η
λίστα µε τις διαθέσιµες διεπαφές ([Connection] (Σύνδεση) / [Settings] (Ρυθµίσεις). Αυτό
σηµαίνει ότι προστίθενται στη λίστα οι εικονικές σειριακές διεπαφές (π.χ. µετατροπείς
USB E30098) που θα εισαχθούν µετά την έναρξη του προγράµµατος.

6.1.3 Ρυθµίσεις προγράµµατος

Εδώ αλλάζετε τις προτιµώµενες ρυθµίσεις σχετικά µε τις διαστάσεις µήκους (χιλιοστά ή
ίντσες) και τη µορφή υποδιαστολής (τελεία ή κόµµα). Μπορούν να προβληθούν και οι
ακτίνες αναζήτησης των αντικειµένων που εµφανίζονται στη φασµατική ένδειξη (οθόνη).

11299AEN
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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6.2 Λειτουργία

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία Teach In (βλέπε κεφάλαιο 5.2.6 στη σελίδα 25),
η συσκευή περνά σε λειτουργία εποπτείας και εµφανίζει µέσω των διόδων LED την
κατάσταση ζηµιών.

Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα διάγνωσης DUV10A έχει παραµετροποιηθεί σωστά για την
εφαρµογή σας µε τη βοήθεια του εξειδικευµένου λογισµικού. Ανατρέξτε στα κεφάλαια
7.2 και 7.3.
Εάν δεν υπάρχουν σετ παραµέτρων, θα ανάψουν όλες οι δίοδοι LED (κατάσταση
παράδοσης).

58307AXX
Εικόνα 9: ∆ίοδοι LED – κατάσταση παράδοσης

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
Λ
Λ
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6.2.1 Ένδειξη της κατάστασης ζηµιών στη συσκευή

Απεικόνιση Περιγραφή Σηµασία

• Ανάβει το πράσινο LED 1 "O.K." • Η τροφοδοσία τάσης είναι εντάξει

• Ανάβουν τα πράσινα LED 1 και 2 
"O.K."

• Η µονάδα διάγνωσης είναι έτοιµη προς 
λειτουργία και δεν παρουσιάζει σφάλµα

• Ανάβουν τα πράσινα LED 1 και 2 
"O.K."

• Ανάβει το κίτρινο LED 3 "CHECK"

• Εντοπίστηκε µία ζηµιά (αρχικό στάδιο).
• Ενεργοποιείται η πρώτη έξοδος ζεύξης 

(αρχικός συναγερµός).
• Σε µερικές εβδοµάδες θα διακοπεί η 

λειτουργία του κινητήρα.
• Πιέζοντας το πλήκτρο <NEXT> θα 

προβληθεί η διάγνωση της ζηµιάς που 
πρωτοεµφανίζεται. (βλέπε ενότητα 
"Σηµατοδότηση του αντικειµένου που 
παρουσιάζει ζηµιά" στη σελίδα 32.

• Με τα κίτρινα LED "CHECK" µπορείτε 
να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των 
ζηµιών.

• Ανάβουν τα πράσινα LED 1 και 2 
"O.K."

• Ανάβουν τα κίτρινα LED 3 ... 6 
"CHECK"

• Το κόκκινο LED 7 "REACT" 
ανάβει µόνιµα

• Ενεργοποιείται η δεύτερη έξοδος 
ζεύξης (κύριος συναγερµός).

• Επίκειται µία ολική διακοπή 
λειτουργίας.

• Η ζηµιά πρέπει να αποκατασταθεί 
άµεσα!

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
00

I

31



6 ειτουργία και σέρβις
ειτουργία

32
Προβολή του 
αντικειµένου 
που έχει υποστεί 
ζηµιά

Όταν ανάψει το πρώτο κίτρινο LED, µπορείτε να προβάλλετε το σηµείο στο οποίο
εµφανίστηκε η ζηµιά. Ενεργήστε ως εξής:

• Πιέστε το πλήκτρο <NEXT> για να εµφανίσετε τη διάγνωση της ζηµιάς. 
• Το κόκκινο LED "REACT" που αναβοσβήνει, επισηµαίνει το αντικείµενο που

παρουσιάζει ζηµιά.

• ∆ιαγνώστε τη ζηµιά µε τη βοήθεια του λογισµικού DUV10A-S.

Κόκκινο LED A Αντικείµενο 1 ή 4

Κόκκινο LED B Αντικείµενο 2 ή 5

Κόκκινο LED L Αντικείµενο 3 ή µονάδα εποπτείας στάθµης

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
Λ
Λ
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6.2.2 Ένδειξη της κατάστασης ζηµιών στο λογισµικό DUV10A-S

6.3 Συντήρηση
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A δεν απαιτεί συντήρηση εάν χρησιµοποιηθεί µε τον
προβλεπόµενο τρόπο. 

6.4 Εξυπηρέτηση πελατών
Αν χρειαστείτε βοήθεια από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, θα
χρειαστούν τα παρακάτω στοιχεία:
• Στοιχεία πινακίδας τύπου (πλήρη)
• Φύση και έκταση της βλάβης
• Η χρονική στιγµή και οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εµφάνιση της βλάβης
• Εκτιµώµενη αιτία

11297AEN
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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6.5 Σφάλµα / επισκευή
Εάν η µονάδα ελέγχου DUV10A δε λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις
της SEW-EURODRIVE.

Εάν χρειαστεί να επιστρέψετε τη µονάδα διάγνωσης στη SEW-EURODRIVE,
παρακαλούµε αναφέρετε τα εξής:
• Σειριακός αριθµός (Æ Πινακίδα τύπου)
• Περιγραφή τύπου
• Σύντοµη περιγραφή εφαρµογής και περιγραφή κινητήρα
• Είδος της βλάβης
• Συνοδευτικές περιστάσεις
• ∆ικές σας υποψίες αιτίας
• Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συµβάντα
Λ
Σ
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7 Λειτουργίες συσκευής
7.1 Λειτουργίες αισθητήρα
7.1.1 Έλεγχος εξόδων ζεύξης

Η λειτουργία των εξόδων ζεύξης 1 και 2 µπορεί να ελεγχθεί, εάν αυτές ρυθµιστούν
χειροκίνητα στο [Sensor] (Αισθητήρας) / [Test switching outpout 1] (∆οκιµή εξόδου
ζεύξης 1) ή [Test switching outpout 2] (∆οκιµή εξόδου ζεύξης 2).

7.1.2 Τιµές εκµάθησης

Οι τιµές εκµάθησης αποθηκεύονται στον αισθητήρα για κάθε αντικείµενο και µπορούν
να ανακτηθούν ή να τροποποιηθούν χειροκίνητα µε τη λειτουργία [Sensor] (Αισθητήρας) /
[Teach values] (Τιµές εκµάθησης).
Με το χειροκίνητο ορισµό των τιµών εκµάθησης δεν χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί
αργότερα η διαδικασία Teach In. Η µονάδα διάγνωσης DUV10A είναι έτοιµη για τη
λειτουργία διάγνωσης.
Ο χειροκίνητος ορισµός των τιµών χρησιµεύει στην επαναχρησιµοποίηση µίας ήδη
γνωστής τιµής αναφοράς π.χ. σε µηχανήµατα του ίδιου τύπου.
Με τον πολλαπλασιασµό της τιµής εκµάθησης µε τα κατώφλια ενεργοποίησης µπορεί
να οριστεί µία απόλυτη οριακή τιµή.

Παράδειγµα:
Ονοµαστικό κατώφλιο ενεργοποίησης του πρόωρου συναγερµού για το αντικείµενο
διάγνωσης 1: 800 mg
Ονοµαστικό κατώφλιο ενεργοποίησης του κύριου συναγερµού για το αντικείµενο
διάγνωσης 1: 1600 mg
Ρύθµιση τιµής αναφοράς: 80 mg

Από εδώ προκύπτει µία ρύθµιση οριακής τιµής για:
Αρχικός συναγερµός: 10 (αντιστοιχεί σε 800 mg = 80 mg x 10)
Κύριος συναγερµός: 20 (αντιστοιχεί σε 1600 mg = 80 mg x 20)

7.1.3 Ανάγνωση

Ανάγνωση σετ παραµέτρων από τον αισθητήρα µέσα από το µενού [File] (Αρχείο) /
[Read from sensor] (Ανάγνωση από τον αισθητήρα)
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
 35



7 ειτουργίες συσκευής
ειτουργίες αισθητήρα

36
7.1.4 Teach In

Με τη λειτουργία Teach In (µενού [Sensor] (Αισθητήρας) / [Teach-In]) µετρώνται οι τιµές
αναφοράς του µηχανήµατος και αποθηκεύονται στον αισθητήρα. Οι διαγνωστικές
αναλύσεις αναφέρονται στην τιµή Teach In. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία
Teach In εκτελείται υπό τις τυπικές συνθήκες λειτουργίας και χωρίς προβλήµατα.
Για να µπορούν να εφαρµοστούν στον τύπο εποπτείας "Τύπος εποπτείας Έδρανο
κύλισης" οι προεπιλεγµένες οριακές τιµές, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι το
εποπτευόµενο έδρανο κύλισης δε φέρει ήδη ζηµιές.
Εάν ο αισθητήρας λειτουργεί σε µεταβλητές στροφές µηχανήµατος, τότε η διαδικασία
Teach In πραγµατοποιείται στις τυπικές στροφές, στις ίδιες συνθήκες λειτουργίας και
κατά προτίµηση στη χαµηλότερη περιοχή στροφών.
Ο επιλεγµένος αριθµός µέσων τιµών ισχύει και στη διαδικασία Teach In.

7.1.5 Εγγραφή

Εγγραφή παραµέτρων στον αισθητήρα (µενού [File] (Αρχείο) / [Write to sensor]
(Εγγραφή στον αισθητήρα).

7.1.6 Επαναφορά

Επαναφορά περιεχοµένων του αισθητήρα. Όλα τα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων
των δεδοµένων Teach In, διαγράφονται (µενού [Sensor] (Αισθητήρας) / [Reset
parameters] (Επαναφορά παραµέτρων)).

7.1.7 Κλείδωµα πλήκτρου εκµάθησης

Κλείδωµα του πλήκτρου εκµάθησης στον αισθητήρα (µενού [Sensor] (Αισθητήρας) /
[Teach button locked] (Πλήκτρο εκµάθησης κλειδωµένο)).
Λ
Λ
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7.1.8 Ρυθµίσεις αισθητήρα

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του αισθητήρα από το µενού [Extras] (Πρόσθετα) /
[Settings...] (Ρυθµίσεις...).
• Μπορείτε να ορίσετε µε κωδικό µία προστασία εγγραφής ή εγγραφής και ανάγνωσης

στον αισθητήρα.
• Για την εποπτεία µέσω ελεγκτή fieldbus µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

"Net Mode 1". Το πρωτόκολλο δεδοµένων "Net Mode 1" αποστέλλεται αυτόµατα και
µετά την επανεκκίνηση του αισθητήρα µετά από διακοπή ρεύµατος ή ακινητοποίηση
του αισθητήρα (στροφές λειτουργίας εκτός της περιοχής εργασίας).

• Η µνήµη ιστορικού ενεργοποιείται και παραµετροποιείται από το µενού [Sensor]
(Αισθητήρας) / [Sensor settings] (Ρυθµίσεις αισθητήρα). Μαρκάρετε το πλαίσιο
ελέγχου [Activate history] (Ενεργοποίηση ιστορικού) και εισάγετε στο πεδίο [Interval]
(∆ιάστηµα) µία τιµή µεταξύ 1 δευτερολέπτου και 12 ωρών. Με το κουµπί [Accept]
(Αποδοχή) µπορείτε να εκκινήσετε τη µνήµη ιστορικού. 

7.1.9 Προβολή πληροφοριών αισθητήρα

Ανάγνωση σειριακού αριθµού, έκδοσης υλικολογισµικού και έκδοσης υλικού από τη
γραµµή µενού [?] / [Info] (Πληροφορίες).

Σηµαντικό: Αυτές οι ρυθµίσεις θα ισχύσουν όταν τα δεδοµένα παραµέτρων εγγραφούν
στον αισθητήρα!
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.2 Παράµετροι
7.2.1 Καθορισµένα αντικείµενα διάγνωσης

Η οθόνη εισαγωγής "Καθορισµένα αντικείµενα διάγνωσης" στον οδηγό παρουσιάζει
συνοπτικά όλα τα εγκατεστηµένα αντικείµενα διάγνωσης. Μπορείτε να ορίσετε
πρόσθετα αντικείµενα διάγνωσης εφ' όσον δεν έχει εξαντληθεί ο µέγιστος αριθµός
αντικειµένων διάγνωσης ή υπο-αντικειµένων.

Εάν δεν θέλετε να ορίσετε άλλα αντικείµενα διάγνωσης, ο οδηγός σάς µεταφέρει στη
ρύθµιση της µονάδας εποπτείας στάθµης καθώς και στα δεδοµένα του έργου.
Επιλέγοντας ένα αντικείµενο από τη λίστα ένδειξης, µπορείτε να εκτελέσετε από την
αρχή τον οδηγό για αυτό το αντικείµενο.

7.2.2 Στοιχεία κεφαλίδας

Η εισαγωγή των στοιχείων κεφαλίδας χρησιµεύει στην αρχειοθέτηση της εφαρµογής.
Οι αλφαριθµητικές καταχωρήσεις για αυτά τα δεδοµένα αποθηκεύονται στον αισθητήρα:
• Εταιρία
• Τόπος
• ∆ιεύθυνση
• Τοποθεσία εγκατάστασης
• Μηχάνηµα

7.2.3 Περιγραφή έργου

Η περιγραφή έργου χρησιµεύει στην αρχειοθέτηση σηµειώσεων που συνοδεύουν το
έργο.

Μέγιστος αριθµός αντικειµένων διάγνωσης Μέγιστος αριθµός υπο-αντικειµένων

5 20

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στον αισθητήρα, αλλά στο αρχείο παραµετροποίησης.
Λ
Π
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7.2.4 Εκτύπωση παραµέτρων

Το πεδίο µενού [Print] (Εκτύπωση) του οδηγού προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης
των επιλεγµένων παραµέτρων.

7.2.5 Αποθήκευση παραµέτρων

Τα κουµπιά [Save to hard drive] (Αποθήκευση στο σκληρό δίσκο) και [Write to sensor]
(Εγγραφή στον αισθητήρα) προσφέρουν τη δυνατότητα µεταφοράς των παραµέτρων
στον αισθητήρα και/ή την αποθήκευση των παραµέτρων σε αρχείο, µετά την
ολοκλήρωση του οδηγού.

7.3 Εφαρµογή
7.3.1 Παράµετροι

Τα σετ παραµέτρων µπορούν να δηµιουργηθούν για διάφορους τύπους αισθητήρων.
Η επιτρεπόµενη τιµή καταχώρησης ορισµένων παραµέτρων διαφέρει σε ορισµένους
τύπους αισθητήρων και λαµβάνεται υπόψη στα αντίστοιχα πεδία εισαγωγής.

7.3.2 Συµπεριφορά στροφών λειτουργίας

Το στοιχείο των στροφών λειτουργίας είναι σηµαντικό για τον καθορισµό συχνοτήτων
που σχετίζονται µε τις στροφές λειτουργίας. Η µονάδα διάγνωσης DUV10A µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο για σταθερές, όσο και για µεταβλητές στροφές λειτουργίας. Για τη
σωστή διάγνωση σε µεταβλητές στροφές λειτουργίας, θα πρέπει οι τρέχουσες στροφές
να είναι διαθέσιµες µέσω ηλεκτρικού βρόχου 0 ... 20 mA ή µέσω κωδικοποιητή παλµών.
Εάν στα ασύγχρονα µηχανήµατα χρησιµοποιούνται οι ονοµαστικές στροφές ως
πληροφορία, είναι σηµαντικό να οριστούν οι ονοµαστικές στροφές υπό το ονοµαστικό
φορτίο. Οι διακυµάνσεις λόγω ολίσθησης µπορούν να ληφθούν υπόψη µε την ακτίνα
αναζήτησης. Εάν η ολίσθηση αυξηθεί πάνω από 5 %, τότε οι πραγµατικές στροφές στον
άξονα µπορούν να καταγραφούν π.χ. µε έναν διακόπτη προσέγγισης.
Εισαγωγή:
• Σταθερές στροφές λειτουργίας
• Μεταβλητές στροφές λειτουργίας

7.3.3 Ετοιµότητα

Στις εφαρµογές µε µεταβλητές στροφές, θα πρέπει η µονάδα διάγνωσης DUV10A να
τροφοδοτηθεί µε τις στροφές λειτουργίας. Ως πληροφορία στροφών µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ένας βρόχος ρεύµατος 0 ... 20 mA ή ένα παλµικό σήµα (π.χ. από έναν
διακόπτη προσέγγισης). Ο βρόχος ρεύµατος θα πρέπει να διαθέτει µία δυνατότητα
ρύθµισης µικρότερη από 20 mA. Το παλµικό σήµα δεν πρέπει να ξεπερνά µία µέγιστη
συχνότητα ζεύξης των 10 kHz.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.3.4 Βαθµονόµηση στροφών

Για την εποπτεία σε µεταβλητές στροφές, θα πρέπει ο αισθητήρας να τροφοδοτηθεί µε
τις στροφές λειτουργίας. Εάν οι στροφές παρέχονται από βρόχο ρεύµατος 0 ... 20 mA,
τότε αυτό γίνεται µε τη βαθµονόµηση του σήµατος στροφών εισόδου στις κατώτερες και
ανώτερες στροφές που έχουν καθοριστεί.

58668AXX

[1] Κατώτερες στροφές

[2] Ανώτερες στροφές

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min–1]

Οι στροφές που έχουν υπολογιστεί στα 20 mA δεν πρέπει να είναι µικρότερες από
12 σ.α.λ. και µεγαλύτερες από 3500 σ.α.λ.
Λ
Ε
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7.3.5 Περιοχή εργασίας

Για την εποπτεία σε µεταβλητές στροφές, θα πρέπει ο αισθητήρας να τροφοδοτηθεί µε
την περιοχή των στροφών λειτουργίας. Αυτό γίνεται µε την καταχώρηση των κατώτερων
και ανώτερων στροφών λειτουργίας.

7.3.6 Παλµοί ανά περιστροφή

Εισαγωγή των παλµών ανά περιστροφή. Η τιµή πρέπει να ανέρχεται µεταξύ 1 και
32 παλµούς ανά περιστροφή. Η µέγιστη συχνότητα παλµών που µπορεί να
επεξεργαστεί η µονάδα διάγνωσης DUV10A, είναι 10 kHz. Το ελάχιστο εύρος παλµών
ανέρχεται σε 3 µs.

58675AXX

[1] Κατώτερες στροφές λειτουργίας

[2] Χωρίς εποπτεία

[3] Εποπτεία

[4] Στροφές Teach In

[5] Ανώτερες στροφές λειτουργίας

Ελάχιστες σ.α.λ. 12

Μέγιστες σ.α.λ. 3500

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Εάν ο αισθητήρας έχει παραµετροποιηθεί για λειτουργία µε µεταβλητές στροφές, τότε
αυτός πραγµατοποιεί µετρήσεις µόνον όταν οι τρέχουσες στροφές είναι µεγαλύτερες
από τις κατώτερες στροφές λειτουργίας και µικρότερες από τις ανώτερες στροφές
λειτουργίας. Εάν δεν έχει συνδεθεί καµία είσοδος στροφών δεν µπορούν να πραγµατο-
ποιηθούν µετρήσεις.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.3.7 Σταθερές στροφές

Αριθµός στροφών ανά λεπτό. Μπορεί να οριστεί µόνον µία τιµή στροφών για το
µηχάνηµα. Εάν τα αντικείµενα διάγνωσης (π.χ. έδρανο κύλισης) αναφέρονται σε
διαφορετικές στροφές (µειωτήρας), τότε θα πρέπει να οριστεί επιπλέον η σχέση
µετάδοσης για κάθε αντικείµενο διάγνωσης.
Για τα µηχανήµατα δικτυωµένης λειτουργίας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι στροφές
λειτουργίας είναι σταθερές. Εάν στα ασύγχρονα µηχανήµατα χρησιµοποιούνται οι
ονοµαστικές στροφές ως πληροφορία, είναι σηµαντικό να οριστούν οι ονοµαστικές
στροφές υπό το ονοµαστικό φορτίο. Οι διακυµάνσεις λόγω ολίσθησης, π.χ. στα
ασύγχρονα µηχανήµατα, µπορούν να ληφθούν υπόψη µε την ακτίνα αναζήτησης. Εάν
η διακύµανση είναι µεγαλύτερη κατά 5 % από τις πραγµατικές στροφές, τότε προτείνεται
η καταγραφή των στροφών.

7.3.8 Στροφές Teach In

Εάν το εποπτευόµενο µηχάνηµα λειτουργεί µε µεταβλητές στροφές, θα πρέπει να
καθοριστεί σε ποιες στροφές θα γίνεται η εκµάθηση (Teach In), ώστε να λαµβάνεται
υπόψη η βαρύτητα της τιµής αναφοράς. Οι στροφές Teach In θα πρέπει να βρίσκονται
µέσα στην προκαθορισµένη περιοχή στροφών λειτουργίας. Ιδανικά θα πρέπει να
βρίσκονται κοντά ή να συµπίπτουν µε τις στροφές λειτουργίας.

58675AXX

[1] Κατώτερες στροφές λειτουργίας

[2] Χωρίς εποπτεία

[3] Εποπτεία

[4] Στροφές Teach In

[5] Ανώτερες στροφές λειτουργίας

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]
Λ
Ε
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7.3.9 Μέσες τιµές αντικειµένων διάγνωσης

Πλήθος µεµονωµένων µετρήσεων για τον υπολογισµό της φασµατικής διαγνωστικής
ανάλυσης. Μία µέτρηση διαρκεί 8 δευτερόλεπτα, αντιστοιχεί σε ανάλυση συχνότητας
0,125 Hz στο φάσµα, εφ' όσον όλες οι επιλεγµένες συχνότητες βρίσκονται σε ένα εύρος
συχνότητας (0 ... 50, 50 ... 150, 150 ... 250 κλπ.). Για το συνολικό χρόνο µέτρησης θα
πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία µε σταθερές στροφές.
Επιλεγόµενες τιµές: 1 (=καµία), 2, 4, 8, 16, 32
Προσαρµογή προγράµµατος: 2
Ανεξάρτητα από αυτό, µπορούν να ρυθµιστούν µέσες τιµές για τη µονάδα εποπτείας
στάθµης.

7.3.10 Ακτίνα αναζήτησης

Η ακτίνα αναζήτησης δηλώνει το σχετικό εύρος αναζήτησης στο φάσµα συχνοτήτων για
την αντίστοιχη συχνότητα αναζήτησης. Η ακτίνα αναζήτησης τοποθετείται επάνω και
κάτω από την εποπτευόµενη συχνότητα. Η ακτίνα αναζήτησης χρησιµεύει στην
εξοµάλυνση των ανακριβειών στην περιγραφή της κατάστασης συχνοτήτων (διάδροµος
αποκλίσεων).
Η εισαγωγή πραγµατοποιείται σε σχετικό ποσοστό.

Η εισαγωγή της ακτίνας αναζήτησης επιδρά σε όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα, εάν
ενεργοποιηθεί η µέγιστη ακτίνα αναζήτησης για κάθε αντικείµενο διάγνωσης.
Παράδειγµα:
Ακτίνα αναζήτησης = 5 %, η συχνότητα ζηµιάς = 311,5 Hz αντιστοιχεί στο σηµείο
στήριξης 249
Περιοχή αναζήτησης = τα σηµεία στήριξης 237 έως 286 αντιστοιχούν στις συχνότητες
296,25 Hz έως 357,5 Hz

Περιοχή ελάχιστων τιµών 0.1 %

Περιοχή µέγιστων τιµών 20 %
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.4 Αντικείµενα διάγνωσης
7.4.1 Καθυστέρηση απόκρισης του αντικειµένου διάγνωσης

Για να αποφευχθούν οι εσφαλµένοι συναγερµοί, ο αισθητήρας ρυθµίζεται από
προεπιλογή σε µία καθυστέρηση απόκρυψης (υστέρηση) 5. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση
της τιµής διάγνωσης εµφανίζεται µετά από έλεγχο των 5 διαδοχικών αυξήσεων. Έτσι
εξασφαλίζεται η συνοχή των εµφανιζόµενων αναλύσεων διάγνωσης.
Η καθυστέρηση απόκρισης µπορεί να ρυθµιστεί από 1 (χωρίς καθυστέρηση) έως 10.
Ο συνολικός χρόνος απόκρυψης προκύπτει από το πλήθος των µέσων τιµών,
πολλαπλασιασµένο µε την καταχωρηµένη καθυστέρηση απόκρισης.
Το κατώφλιο καθυστέρησης απόκρισης είναι µία διακύµανση του επιπέδου διάγνωσης
µεγαλύτερη από ± 1, κάτι που αντιστοιχεί στο ± 100 %. Επιδρά µε τον ίδιο τρόπο, τόσο
στις αύξουσες, όσο και στις φθίνουσες τιµές. Η επιλεγµένη καθυστέρηση απόκρισης
επιδρά µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα εγκατεστηµένα αντικείµενα διάγνωσης. Ανεξάρτητα
από αυτό, µπορεί να ρυθµιστεί µία καθυστέρηση απόκρισης για τη µονάδα εποπτείας
στάθµης.

7.4.2 Τελική βαθµίδα

Τα σήµατα ζεύξης (τελική βαθµίδα) της µονάδας διάγνωσης DUV10A µπορούν να
διαµορφωθούν τόσο ως κλειστή, όσο και ως ανοικτή επαφή. Η ρύθµιση ως "κλειστή
επαφή" είναι η προτεινόµενη (αναγνώριση θραύσης καλωδίου).

58666AXX

[1] Έξοδος ζεύξης: ΚOΚΚΙΝΟ

[2] Έξοδος ζεύξης: ΚΙΤΡΙΝΟ

[3] Καθυστέρηση απόκρισης του αντικειµένου διάγνωσης

[1]

[2]

[3]

t

Εάν θέλετε να αξιολογήσετε τις εξόδους ζεύξης της µονάδας διάγνωσης DUV10A µέσω
ενός µετατροπέα συχνοτήτων MOVIDRIVE® MDX60B/61B, θα πρέπει να διαµορ-
φώσετε τα σήµατα ζεύξης ως "κλειστή επαφή".
Λ
Α
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7.4.3 Μονάδα εποπτείας στάθµης

Η µονάδα εποπτείας στάθµης, εκτός από τη µέτρηση των εδράνων κύλισης ή/και
αντικειµένων διάγνωσης σε επιλεκτικές συχνότητες (δηλ. µικρού εύρους), επιτρέπει την
πρόσθετη εποπτεία της κατάστασης ταλαντώσεων εντός της χρονικής περιοχής. Αυτή
η µέτρηση ευρέως φάσµατος επιτρέπει τις γενικές αναλύσεις του συνολικού
συστήµατος, µε την αξιολόγηση του αρχικού σήµατος επιτάχυνσης ως προς τη µέγιστη
ή τη µέση επιτάχυνση.

7.4.4 Τύπος εποπτείας

Ο τύπος εποπτείας καθορίζει, εάν η µονάδα εποπτείας στάθµης θα εποπτεύει τη
µέγιστη κορύφωση (αιχµή) ή την µέση τιµή (εποπτεία ταλάντωσης) του µετρούµενου
σήµατος επιτάχυνσης. Σε αντίθεση µε τα αντικείµενα διάγνωσης, η µελλοντική εποπτεία
πραγµατοποιείται µε βάση τις απόλυτες τιµές.
Μπορούν να διαµορφωθούν δύο διαφορετικά όρια συναγερµών, καθώς και µία
βαρύτητα σήµατος ανάλογα µε τις στροφές. 
Η καθυστέρηση απόκρισης και το πλήθος των µέσω τιµών διαµορφώνονται ανεξάρτητα
από τις ρυθµίσεις των αντικειµένων διάγνωσης.

Εποπτεία αιχµής

11300AXX
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Εποπτεία 
ταλάντωσης

7.4.5 Σταθερά σηµεία ζεύξης

Η µονάδα διάγνωσης DUV10A χρησιµοποιεί ξεχωριστές οριακές τιµές για την εποπτεία
της στάθµης ταλάντωσης στη δεδοµένη χρονική περιοχή. Αυτές, σε αντίθεση µε τα
αντικείµενα διάγνωσης, είναι απόλυτες τιµές επιτάχυνσης (µονάδα µέτρησης mg).
Για να µπορούν, στη λειτουργία µε µεταβλητές στροφές, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
του κατωφλίου ενεργοποίησης στις διάφορες στροφές λειτουργίας, η εποπτευόµενη
στάθµη αξιολογείται σύµφωνα µε την καµπύλη "Βαρύτητα σήµατος".
Προσφέρεται η δυνατότητα ορισµού δύο κατωφλίων ενεργοποίησης (κίτρινο και
κόκκινο), τα οποία θα χρησιµοποιηθούν και για τη ζεύξη των εξόδων.
Σηµατοδότηση στο κίτρινο:
το πρώτο κίτρινο LED ανάβει και πραγµατοποιείται η ζεύξη της εξόδου 1
Σηµατοδότηση στο κόκκινο:
το πρώτο κίτρινο LED και το τρίτο κόκκινο LED (L) ανάβουν, πραγµατοποιείται ζεύξη της
εξόδου 2
Ελάχιστο: 200 mg
Μέγιστο: 25000 mg
Μονάδες:
1 mg = 0,001 g
1 g = 9,81 m/s² (επιτάχυνση βαρύτητας)

7.4.6 Μεταβλητά σηµεία ζεύξης

Στις µεταβλητές στροφές, µπορούν να ρυθµιστούν οι οριακές τιµές µε µεταβλητό τρόπο
µέσα από την περιοχή των στροφών λειτουργίας. Μπορείτε να σύρετε την καµπύλη για
τον πρόωρο συναγερµό µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και να εισάγετε την
απόσταση µεταξύ του κίτρινου και του κόκκινου ως τιµή ποσοστού. Θα εφαρµοστούν
µόνον οι τιµές, από τις οποίες προκύπτουν κατώφλια ενεργοποίησης < 25000 mg.
Παρουσιάζονται οι ακριβείς τιµές για τις καθορισµένες τιµές Teach In.

11301AXX
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7.4.7 Στάθµη µέσων τιµών

Ως στάθµη µέσων τιµών ορίζεται το πλήθος των µεµονωµένων µετρήσεων που
απαιτούνται για τον υπολογισµό µίας διαγνωστικής ανάλυσης. 
Η ρύθµιση για του σχηµατισµό µέσων τιµών της στάθµης ταλάντωσης (χρονική
περιοχή) είναι ανεξάρτητη από το σχηµατισµό µέσων τιµών για τον καθορισµό των
τιµών διάγνωσης (περιοχή συχνότητας).
Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των µετρήσεων ανέρχεται σε 8 δευτερόλεπτα, τόσο για τον
υπολογισµό της µέσης τιµής, όσο και για τον υπολογισµό της µέγιστης αιχµής.

7.4.8 Στάθµη καθυστέρησης απόκρισης

Ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις για τα αντικείµενα φασµατικής διάγνωσης, µπορεί να
οριστεί µία ξεχωριστή καθυστέρηση απόκρισης για τη µονάδα εποπτείας στάθµης. Για
να αποφευχθούν οι εσφαλµένοι συναγερµοί, ο αισθητήρας ρυθµίζεται από προεπιλογή
σε µία καθυστέρηση απόκρυψης (υστέρηση) 5. Αυτό σηµαίνει ότι η προειδοποίηση της
τιµής στάθµης εµφανίζεται µετά από έλεγχο των 5 διαδοχικών αυξήσεων. Έτσι
εξασφαλίζεται ο συσχετισµός µεταξύ των εµφανιζόµενων τιµών µέτρησης διάγνωσης.
Η καθυστέρηση απόκρισης µπορεί να ρυθµιστεί από 1 (χωρίς καθυστέρηση) έως 10.
Ο συνολικός χρόνος απόκρυψης προκύπτει από το πλήθος των µέσων τιµών,
πολλαπλασιασµένο µε την καταχωρηµένη καθυστέρηση απόκρισης.

58667AXX

[1] Έξοδος ζεύξης: ΚOΚΚΙΝΟ

[2] Έξοδος ζεύξης: ΚΙΤΡΙΝΟ

[3] Καθυστέρηση απόκρισης µονάδας εποπτείας στάθµης

[1]

[2]

[3] t
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7.4.9 Αντικείµενα διάγνωσης

Η διαµόρφωση της αυτοµατοποιηµένης διάγνωσης µηχανηµάτων υλοποιείται στη
µονάδα διάγνωσης DUV10A µε τον καθορισµό ενός µοντέλου µηχανήµατος µε
αντικείµενα διάγνωσης. Το λογισµικό µπορεί να εποπτεύει συγχρόνως έως και 5
συνολικά αντικείµενα διάγνωσης. Ένα αντικείµενο διάγνωσης αποτελείται από µία
οµάδα συµπτωµατικών συχνοτήτων ζηµιάς, οι οποίες έχουν καθοριστεί µε τη µορφή
συντελεστών συχνοτήτων. Η συχνότητα περιστροφής, πολλαπλασιασµένη µε τον
συντελεστή συχνότητας, εκφράζει τη στιγµιαία συχνότητα ζηµιάς. Στις εφαρµογές µε
σταθερές στροφές, παραµένει σταθερή και η συχνότητα ζηµιάς.
Στο αντικείµενο διάγνωσης αντιστοιχίζεται µία µέθοδος ανάλυσης, ανάλογα µε τον τύπο
ζηµιάς. Έτσι για παράδειγµα, µε τη µέθοδο FFT εποπτεύονται οι αποζυγοσταθµίσεις και
οι συχνότητες εµπλοκής γραναζιών, ενώ µε τη µέθοδο H-FFT εποπτεύονται οι ζηµιές
στα έδρανα κύλισης.

58601AEL

Έδρανο AS Έδρανο BS Αποζυγοστάθμιση Στάθμη
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7.4.10 Μέθοδος ανάλυσης

Σκοπός της ανάλυσης σήµατος είναι δηµιουργία ενηµερωτικών χαρακτηριστικών από τα
στοιχεία επιτάχυνσης. Το λογισµικό για τη µονάδα διάγνωσης DUV10A χρησιµοποιεί
µεθόδους ταχείας ανάλυσης συχνοτήτων (Fast Fourier Transformation = FFT). Στη
µέθοδο ανάλυσης γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του υπολογισµού του γραµµικού
φάσµατος από τα αρχικά στοιχεία επιτάχυνσης (FFT) και από την καµπύλη των
στοιχείων επιτάχυνσης (H-FFT). Η επιλεγµένη µέθοδος ανάλυσης µπορεί να
αντιστοιχηθεί χωριστά σε κάθε αντικείµενο διάγνωσης. Έτσι για παράδειγµα, µπορεί να
εποπτευτούν οι ζηµιές του εδράνου κύλισης και η αποζυγοστάθµιση σε έναν αισθητήρα.

58501AEL
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Ανάλυση συχνότητας του γραµµικού φάσµατος

Εφαρµογή της µεθόδου FFT:
Αξιολόγηση αρµονικών σηµάτων π.χ. αποζυγοστάθµιση, σπηλαίωση, ιδιοταλάντωση,
σφάλµατα ευθυγράµµισης, εµπλοκές οδοντώσεων
Εφαρµογή της µεθόδου Η-FFT:
Αξιολόγηση υψίσυχνων σηµάτων µε στιγµιαίες αιχµές, π.χ. ζηµιές σε έδρανα κύλισης

7.4.11 Τύπος διάγνωσης

Με την επιλογή του τύπου διάγνωσης "Έδρανο κύλισης" ή "Αποζυγοστάθµιση"
επιλέγονται αυτόµατα οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις για τη διάγνωση των εδράνων
κύλισης ή την αναγνώριση αποζυγοστάθµισης. Η διαδικασία παραµετροποίησης
απλοποιείται έτσι σηµαντικά.
Με την επιλογή "∆ιάφορα" µπορείτε να ορίσετε παραµέτρους για διάφορα σφάλµατα του
µηχανήµατος, τα οποία µπορούν να περιγραφούν µε την αντιστοίχηση συµπτωµατικών
συχνοτήτων / συντελεστών.

7.4.12 Έδρανο κύλισης

Η παραµετροποίηση "Έδρανο κύλισης" καταγράφει την κατάσταση του εδράνου
κύλισης από το εύρος των συχνοτήτων κύλισης:
• Εσωτερικός δακτύλιος
• Εξωτερικός δακτύλιος
• Σώµα κύλισης
Προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης της βάσης δεδοµένων για έδρανα κύλισης ή
εισαγωγής ανεξάρτητων στοιχείων εδράνων.

7.4.13 Αποζυγοστάθµιση

Η παραµετροποίηση "Αποζυγοστάθµιση" καταγράφει την κατάσταση του µηχανήµατος
βάσει του εύρους της συχνότητας περιστροφής.

Αισθητήρας Περιοχή συχνοτήτων Ανάλυση συχνοτήτων

DUV10A 1 Hz ... 750 Hz 0,125 Hz
Λ
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7.4.14 ∆ιάφορα

Στον τύπο ζηµιών "∆ιάφορα" µπορείτε να παραµετροποιήσετε κατά βούληση τις
διάφορες ζηµιές του µηχανήµατος, ορίζοντας τις συχνότητες ζηµιάς (συντελεστές) ανά
αντικείµενο διάγνωσης.

7.4.15 Σχέση µετάδοσης

Σχέση µετάδοσης το µειωτήρα Στροφές µέτρησης/Στροφές αντικειµένου
Η σχέση µετάδοσης εκφράζει τις διαφορές στροφών µεταξύ του άξονα του κινητήρα και
του άξονα, στον οποίο έχει τοποθετηθεί το εποπτευόµενο έδρανο κύλισης
(ή αντικείµενο), εφ' όσον οι στροφές αναφέρονται στον άξονα του κινητήρα και οι άξονες
συνδέονται µέσω µειωτήρα.
(Μέτρηση / Αντικείµενο) < 1 => Αύξηση στροφών σε σχέση µε τον κινητήρα
(Μέτρηση / Αντικείµενο) > 1 => Μείωση στροφών σε σχέση µε τον κινητήρα

7.4.16 Περιγραφή

Εισαγωγή αλφαριθµητικής περιγραφής για το εποπτευόµενο αντικείµενο διάγνωσης.

Ο λόγος του εκάστοτε συντελεστή (υπο-αντικείµενο) προς τη σχέση µετάδοσης του
µειωτήρα (ο λόγος Μέτρηση / Αντικείµενο) πρέπει να είναι µικρότερος από 50.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.4.17 Συχνότητες ζηµιών

Εισαγωγή των συχνοτήτων ζηµιών (υπο-αντικείµενα), οι οποίες θα πρέπει να
αντιστοιχηθούν σε µία συγκεκριµένη ζηµιά µηχανήµατος (αντικείµενο). 
Στη µονάδα διάγνωσης DUV10A µπορούν να οριστούν έως και 20 διαφορετικές
συχνότητες, οι οποίες µπορούν να αντιστοιχηθούν σε έως και 5 αντικείµενα διάγνωσης. 
Η χαρακτηριστική τιµή του αντικειµένου υπολογίζεται από το άθροισµα του κάθε εύρους
των αναφερόµενων συχνοτήτων.
Η περιγραφή των συχνοτήτων πραγµατοποιείται µε την επονοµαζόµενη ανάλυση
συντελεστών, όπου η ζητούµενη συχνότητα προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του
συντελεστή µε την τρέχουσα συχνότητα περιστροφής.

Ο συντελεστής καθορίζει το πολλαπλάσιο της συχνότητας περιστροφής. Η αντίστοιχη
συχνότητα περιστροφής υπολογίζεται ως εξής:
Συχνότητα ζηµιάς = Συντελεστής x Συχνότητα περιστροφής

Παράδειγµα: Συντελεστής = 6,23, συχνότητα περιστροφής = 50 Hz => συχνότητα ζηµιάς
= 311,5 Hz

Ο συντελεστής αναφέρεται πάντοτε στην αντίστοιχη συχνότητα του εγκατεστηµένου
αντικειµένου που παρουσιάζει σφάλµα. Εάν οι στροφές µεταξύ των αντικειµένων
διαφέρουν, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες σχέσεις µετάδοσης του
µειωτήρα.

7.4.18 Ακτίνα αναζήτησης

Η ακτίνα αναζήτησης δηλώνει το σχετικό εύρος αναζήτησης στο φάσµα συχνοτήτων για
την αντίστοιχη συχνότητα αναζήτησης. Η ακτίνα αναζήτησης τοποθετείται επάνω και
κάτω από την εποπτευόµενη συχνότητα. Η ακτίνα αναζήτησης χρησιµεύει στην
εξοµάλυνση των ανακριβειών στην περιγραφή της κατάστασης συχνοτήτων (διάδροµος
αποκλίσεων).
Η εισαγωγή πραγµατοποιείται σε σχετικό ποσοστό.

Η εισαγωγή της ακτίνας αναζήτησης επιδρά σε όλα τα επιλεγµένα αντικείµενα, εάν
ενεργοποιηθεί η µέγιστη ακτίνα αναζήτησης για κάθε αντικείµενο διάγνωσης.
Παράδειγµα:
Ακτίνα αναζήτησης = 5 %, η συχνότητα ζηµιάς = 311,5 Hz αντιστοιχεί στο σηµείο
στήριξης 249
Περιοχή αναζήτησης = τα σηµεία στήριξης 237 έως 261 αντιστοιχούν στις συχνότητες
296,25 Hz έως 326,25 Hz

Ελάχιστη ακτίνα αναζήτησης 0.1 %

Μέγιστη ακτίνα αναζήτησης 20 %
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7.4.19 Οριακές τιµές αντικειµένων διάγνωσης

Το λογισµικό της µονάδας διάγνωσης χρησιµοποιεί για όλα τα αντικείµενα διάγνωσης
που έχουν οριστεί, ξεχωριστές οριακές τιµές για τον πρόωρο (κίτρινο) και τον κύριο
συναγερµό (κόκκινο). Οι οριακές τιµές των αντικειµένων διάγνωσης αναφέρονται
πάντοτε στην αποθηκευµένη τιµή Teach In και περιγράφουν τον πολλαπλασιασµό του
σήµατος. Το "πράσινο" αντιστοιχεί πάντοτε στο 100 %.
Περιοχή τιµών πρόωρου συναγερµού: 2, 3, 4,..., 20 (ακέραιες τιµές) αντιστοιχούν σε:
200 %, 300 % κλπ. Περιοχή τιµών κύριου συναγερµού: 6, 7, 8,....., 99 (ακέραιες τιµές,
οι οποίες πρέπει να είναι πάντοτε µεγαλύτερες κατά 4 µονάδες από την επιλεγµένη
κίτρινη τιµή, ώστε να επιτευχθούν ακέραιες ενδιάµεσες τιµές για την αλυσίδα των
κίτρινων LED).
Για να µπορούν, στη λειτουργία µε µεταβλητές στροφές, να ληφθούν υπόψη οι διαφορές
του κατωφλίου ενεργοποίησης στις διάφορες στροφές λειτουργίας, η χαρακτηριστική
τιµή διάγνωσης αξιολογείται σύµφωνα µε την καµπύλη "Βαρύτητα σήµατος". Κάθε
αντικείµενο διάγνωσης διαθέτει ξεχωριστές καµπύλες βαρύτητας.
Εάν ως τύπος διάγνωσης οριστεί η κατάσταση "Έδρανο κύλισης", τότε θα έχει γίνει ήδη
η προεπιλογή των οριακών τιµών και των καµπυλών βαρύτητας.

7.4.20 Συµπεριφορά µετάδοσης

Ο συντελεστής µετάδοσης αποτελεί ένα µέτρο µηχανικής µετάδοσης ακολουθιών
παλµών όταν υπάρχουν ζηµιές σε ένα έδρανο κύλισης. 
Ο συντελεστής µετάδοσης µπορεί να µετρηθεί στον συνδεδεµένο αισθητήρα µέσω ενός
µηχανικού ελέγχου παλµών (έλεγχος Ping). Εδώ έχει ιδιαίτερη σηµασία, ο αισθητήρας
να έχει τοποθετηθεί στο προβλεπόµενο σηµείο και ο παλµός να εφαρµόζεται όσο πιο
κοντά στη δοµή του εποπτευόµενου εδράνου κύλισης.
Εκτός σύνδεσης, ο συντελεστής µετάδοσης µπορεί να εισαχθεί και χειροκίνητα.
Η µονάδα µέτρησης είναι mg/N, δηλαδή επιτάχυνση προς δύναµη.
Εάν ο αισθητήρας τοποθετηθεί κοντά στη θέση του εδράνου, µπορεί να παραληφθεί ο
έλεγχος παλµών. Η χειροκίνητη εισαγωγή ανέρχεται τυπικά σε 10 mg/N.

58669AXX

[1] Teach In = 100 %

[2] Κύριος συναγερµός

[3] Αρχικός συναγερµός

[1]

[2]

[3]
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7.4.21 Βαρύτητα σήµατος

Στην εποπτεία µε µεταβλητές στροφές, προσφέρεται η δυνατότητα διόρθωσης των
χαρακτηριστικών τιµών ανάλογα µε τις στροφές. Οι καταχωρηµένες τιµές δείχνουν πως
µεταβάλλονται οι χαρακτηριστικές τιµές µίας ζηµιάς ανάλογα µε τις στροφές. Η αλλαγή
αυτή λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση και τον υπολογισµό που πραγµατοποιείται
από τον αισθητήρα.
Τόσο η τιµή εκµάθησης, όσο και η τιµή µέτρησης αξιολογούνται σύµφωνα µε τον πίνακα
βαρύτητας σηµάτων. Η τιµή εκµάθησης αξιολογείται σύµφωνα µε τις αναφερόµενες
στροφές Teach In και η τιµή µέτρησης σύµφωνα µε τις στροφές µέτρησης. Για το λόγο
αυτό είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι στροφές Teach In κατά τη διαδικασία Teach In.
Έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε προεπιλεγµένες καµπύλες ή να
δηµιουργήσετε και να φορτώσετε τις δικές σας καµπύλες. Εάν χρησιµοποιηθεί για την
παραµετροποίηση ο τύπος διάγνωσης "Ζηµιά εδράνου κύλισης", τότε φορτώνονται οι
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, οι οποίες µπορούν να τροποποιηθούν περαιτέρω.
Επίσης δηλώνεται, σε ποιο βαθµό η τιµή Teach In προσαρµόζεται κατά την προβολή
της "Κατάστασης υπο-αντικειµένων" και της "Κατάστασης αντικειµένων" µε τη βαρύτητα
σήµατος. (D = (c / b) x 100 %)

Ισχύει ο παρακάτω τύπος:

11302AEN

Επίπεδο ζημιάς

(ή αντίστοιχα οριακή τιμή)
=

Τιμή μέτρησης σε mg / βαρύτητα σήματος σε στροφές μέτρησης (a)

Τιμή Teach In σε mg / βαρύτητα σήματος σε στροφές Teach In (b)
Λ
Α
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Μέτρηση του επιπέδου ζηµιάς (300 mg στις 5000 σ.α.λ., Teach In 65 mg), λαµβάνοντας
υπόψη τη βαρύτητα σήµατος:

Επίσης µπορεί να µετρηθεί η απαιτούµενη τιµή εκµάθησης, ώστε στις δεδοµένες τιµές
(300 mg στις 5000 σ.α.λ.) να σηµειωθεί υπέρβαση της οριακής τιµής για το κίτρινο (4):

ανάλυση κατά X (τιµή Teach In)
X = 66,5 mg

7.4.22 Έλεγχος διενέξεων

Ο έλεγχος διενέξεων επιτρέπει τον έλεγχο πληρότητας και συµβατότητας των
επιλεγµένων παραµέτρων εποπτείας.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.5 Βάση δεδοµένων εδράνων κύλισης
Στη βάση δεδοµένων των εδράνων περιλαµβάνονται οι συνηθέστεροι τύποι εδράνων
κύλισης διαφόρων κατασκευαστών. Αυτά µπορούν να οριστούν µε την εισαγωγή
σύντοµων περιγραφών των εδράνων. Τα έδρανα της βάσης δεδοµένων των εδράνων
κύλισης µπορούν να συµπεριληφθούν στην αναζήτηση και να προβληθούν (µενού
[Extras] (Πρόσθετα) / [Settings] (Ρυθµίσεις) / [Rolling element data base] (Βάση
δεδοµένων εδράνων κύλισης) / [Search] (Αναζήτηση)). Η περιγραφή του κατασκευαστή
επεκτείνεται µε το γράµµα "E".

Σύντοµη περιγραφή (=DIN)
Κάθε τυπικό έδρανο κύλισης διαθέτει σύµφωνα µε τον DIN 623 µία σύντοµη περιγραφή,
µε την οποία µπορεί να ταξινοµηθεί σε µία συγκεκριµένη οµάδα εδράνων. Σ' αυτή την
περιγραφή µπορείτε να δείτε και γεωµετρικά στοιχεία.
Εδώ περιγράφονται επιπλέον και οι συχνότητες κύλισης.

Τα προθέµατα και οι καταλήξεις δεν επηρεάζουν στην ουσία τις συχνότητες κύλισης.
Η κατάληξη "E" υποδεικνύει έναν µειωµένο αριθµό σωµάτων κύλισης και εποµένως
σχετίζεται µε τις συχνότητες κύλισης.
Οι διαφορές µεταξύ των κατασκευαστών είναι στην ουσία ελάχιστες. Οι περιγραφές των
εδράνων µε πάνω από 5 ψηφία είναι ειδικές κατασκευές και θα πρέπει να ληφθούν από
τις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων των κατασκευαστών.

11293AEN
Λ
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7.5.1 Περιγραφές εδράνων

Τα 2 τελευταία ψηφία εάν πολλαπλασιαστούν µε το 5 ορίζουν την εσωτερική διάµετρο
του εδράνου.

Παράδειγµα
Έδρανο 6(0)212:
Εσωτερική διάµετρος = 12 x 5 = 60 mm

X X X X X

Μέγεθος εδράνου

Σειρά διαστάσεων

Σειρά εδράνου

1 Αυτορρυθµιζόµενος ένσφαιρος τριβέας

2 Ένσφαιρος τριβέας και ένσφαιρο ρουλεµάν αξονικής κίνησης

3 Κωνικός τριβέας

4 Αυλακωτός τριβέας δύο σειρών

5 Αυλακωτός τριβέας αξονικής κίνησης

6 Αυλακωτός τριβέας µίας σειράς

7 Τριβέας γωνιακής επαφής µίας σειράς

N Κυλινδρικός τριβέας
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.5.2 Καταχώρηση εδράνου κύλισης

Εναλλακτικά, αντί της αναζήτησης στη βάση δεδοµένων των εδράνων κύλισης,
µπορούν να εισαχθούν απευθείας οι συχνότητες κύλισης, καταχωρώντας τους
συντελεστές (= συντελεστής πολλαπλασιασµού µε τη συχνότητα περιστροφής) για τον
εσωτερικό δακτύλιο, τον εξωτερικό δακτύλιο και το σώµα κύλισης.
Εάν είναι γνωστή η γεωµετρία του εδράνου, µπορούν να υπολογιστούν οι συντελεστές
µε τη βοήθεια της αριθµοµηχανής.

Τα στοιχεία του εδράνου µπορούν να αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων των
εδράνων. Κατά την αναζήτηση στη βάση δεδοµένων των εδράνων συµπεριλαµβάνονται
και τα έδρανα της δικής σας βάσης δεδοµένων (η περιγραφή του κατασκευαστή
επεκτείνεται µε το γράµµα "E").

11298AEN
Λ
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7.5.3 Ρυθµίσεις βάσης δεδοµένων

Για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας αναζήτησης και για την αποφυγή διπλών
καταχωρήσεων στα αποτελέσµατα αναζήτησης, µπορείτε να περιορίσετε την
αναζήτηση στη βάση δεδοµένων του δίσκου CD ή στη δική σας βάση δεδοµένων.
Μπορείτε να εισάγετε εκ νέου τη διαδροµή της "δικής σας βάσης δεδοµένων", για να
µπορέσετε να ενσωµατώσετε τις αποθηκευµένες βάσεις δεδοµένων ή να εισάγετε νέες.

7.5.4 Έλεγχος παλµών

Ο έλεγχος παλµών µετρά τη µετάδοση σήµατος από τη θέση του αντικειµένου µέτρησης
προς το σηµείο τοποθέτησης (αισθητήρας). Έτσι µπορεί να κριθεί εάν το σηµείο
τοποθέτησης είναι κατάλληλο ([Signal path] (∆ιαδροµή σήµατος) / [Mounting test]
(Έλεγχος τοποθέτησης)). Επιπλέον µπορούν να ρυθµιστούν αυτόµατα οι παράµετροι
των οριακών τιµών ([Signal path] (∆ιαδροµή σήµατος) / [Diagnosis object] (Αντικείµενο
διάγνωσης)).
Ο έλεγχος παλµών ενεργοποιείται από το κουµπί εκκίνησης. Πριν τη διέγερση του
παλµού, µετριέται ο θόρυβος του µηχανήµατος.
Στη συνέχεια εισάγεται η δοµή στην αντίστοιχη θέση εδράνου µε τον ελεγκτή παλµών
(κωδικός 14066335) και µετρώνται τρεις αποκρίσεις παλµών στο προβλεπόµενο σηµείο
τοποθέτησης.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου παλµών ισχύουν µόνον εάν υπάρχει µία επαρκής
απόσταση µεταξύ του θορύβου και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, καθώς και εάν η
διακύµανση στις τιµές µέτρησης δεν είναι µεγαλύτερη από 40 %.
Εάν ο θόρυβος είναι πολύ έντονος, προτείνεται να επαναλάβετε τη µέτρηση µε
ακινητοποιηµένο το µηχάνηµα.
Για την αξιόπιστη εποπτεία των εδράνων κύλισης, θα πρέπει από τον έλεγχο παλµών
να προκύψει ένα αποτέλεσµα τουλάχιστον 5 mg/N.
Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A
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7.6 Παρακολούθηση
7.6.1 Φασµατική ένδειξη

Παρατήρηση των γραµµικών φασµάτων καθώς και του αρχικού χρονικού σήµατος και
του χρονικού σήµατος που έχει αποδιαµορφοποιηθεί από την καµπύλη κάλυψης. Η
προβολή του εύρους γίνεται σε "mg-peak". Η συνολική περιοχή συχνοτήτων χωρίζεται
σε 7 περιοχές για την προβολή.
Επιπλέον προβάλλεται η µέγιστη και ελάχιστη επιτάχυνση, καθώς και η µέση τιµή
επιτάχυνσης σε κάθε χρονικό διάστηµα. Κάθε 8 δευτερόλεπτα υπολογίζεται ένα φάσµα,
το οποίο αντιστοιχεί σε µία φασµατική ανάλυση 0,125 Hz. Η παραθυροποίηση των
δεδοµένων γίνεται µέσω ενός παραθύρου Hanning. 
Αλλαγή της ένδειξης από H-FFT σε FFT. Οι εµφανιζόµενοι δροµείς αναφέρονται στις
επιλεγµένες συχνότητες ζηµιάς που έχουν παραµετροποιηθεί στον αισθητήρα. Εάν
θέλετε να τις αλλάξετε, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του αισθητήρα. Στις
ρυθµίσεις προγράµµατος, µπορείτε να δηλώσετε εάν θα εµφανίζεται η ακτίνα
αναζήτησης µαζί µε την αντίστοιχη συχνότητα ζηµιάς.
Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού µπορείτε να αλλάξετε την προβολή από Επιτάχυνση
(mg) σε Ταχύτητα (mm/s) ή σε ∆ιαδροµή ταλάντωσης (µm). Επίσης µπορείτε να
προβάλλετε τις τιµές εύρους ως αιχµή (βασική ρύθµιση, βάση υπολογισµού στον
αισθητήρα) ή ως τιµή RMS. Με τη σχεδίαση ενός ορθογωνίου (µε πατηµένο το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού, από επάνω αριστερά µέχρι κάτω δεξιά) µπορείτε να µεγεθύνετε
την προβολή. Η σµίκρυνση γίνεται από το µενού περιεχοµένων της ένδειξης (δεξί
πλήκτρο ποντικιού).
Η προσοµοίωση των µέσων τιµών (1, 2, 4, 8, 16, 32) µπορεί να ρυθµιστεί στο µενού
περιεχοµένων. 
Επιπλέον προβάλλεται η µέγιστη και ελάχιστη επιτάχυνση, καθώς και η µέση τιµή
επιτάχυνσης σε κάθε χρονικό διάστηµα.

7.6.2 Υπο-αντικείµενα

Στην κατάσταση υπο-αντικειµένων εµφανίζονται οι οµάδες συχνοτήτων που σχετίζονται
µε τις ζηµιές, µαζί µε το εύρος και την εντοπισµένη συχνότητα κάθε αντικειµένου.
Η φασµατική αξιολόγηση πραγµατοποιείται επιλεκτικά από το αρχικό σήµα ή από το
χρονικό σήµα που έχει αποδιαµορφοποιηθεί από την καµπύλη κάλυψης. Ισχύουν οι
ρυθµίσεις του αισθητήρα. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη µέθοδο ανάλυσης, θα πρέπει να
πραγµατοποιήσετε µία αλλαγή των παραµέτρων του αισθητήρα. Κάθε 8 δευτερόλεπτα
υπολογίζονται νέες τιµές.
Η προβολή αντιστοιχεί σε µία ανάλυση συντελεστών. Επιπλέον προβάλλεται η µέγιστη
και ελάχιστη επιτάχυνση, καθώς και η µέση τιµή επιτάχυνσης σε κάθε χρονικό διάστηµα.
Με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού µπορείτε να αλλάξετε την προβολή από Επιτάχυνση
(mg) σε Ταχύτητα (mm/s) ή σε ∆ιαδροµή ταλάντωσης (µm), αλλά και να ορίσετε εάν θα
λαµβάνεται υπόψη ή όχι η βαρύτητα σήµατος.
Η προσοµοίωση των µέσων τιµών (1, 2, 4, 8, 16, 32) µπορεί να ρυθµιστεί στο µενού
περιεχοµένων.

Στη λειτουργία φάσµατος είναι απενεργοποιηµένη η εποπτεία των αντικειµένων
διάγνωσης, έτσι ώστε να µην ενεργοποιείται καµία έξοδος ζεύξης. Μη διακόπτετε την
καλωδιακή σύνδεση µεταξύ του αισθητήρα και του υπολογιστή, διαφορετικά ο
αισθητήρας θα παραµείνει στη λειτουργία φάσµατος και δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία
εποπτεία.
Λ
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7.6.3 Κατάσταση αντικειµένων

Στην κατάσταση αντικειµένων προβάλλονται οι αξιολογηµένες και µέσες
χαρακτηριστικές τιµές για κάθε εγκατεστηµένο αντικείµενο. Τα αντίστοιχα µεγέθη
αναφοράς από το Teach-In εµφανίζονται επιπλέον ως "µπλε µπάρες", εφ' όσον το
Teach-In έχει ήδη εκτελεστεί.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται επιλεκτικά από το αρχικό σήµα ή από το χρονικό σήµα
που έχει αποδιαµορφοποιηθεί από την καµπύλη κάλυψης. Ισχύουν οι ρυθµίσεις του
αισθητήρα. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη µέθοδο ανάλυσης, θα πρέπει να πραγµατο-
ποιήσετε µία αλλαγή των παραµέτρων του αισθητήρα. Όταν µετρηθούν νέες τιµές
(ανάλογα µε τον αριθµό των ρυθµισµένων µέσων τιµών), θα εµφανιστεί µία νέα τιµή
(βλέπε κεφάλαιο "Μέσες τιµές" στη σελίδα 43).
Οι τιµές αντικειµένων µπορούν να προβληθούν τόσο µαζί µε τη βαρύτητα σήµατος, όσο
και χωρίς αυτή (επιλογή από το δεξί πλήκτρο του ποντικιού).

7.6.4 Τιµή διάγνωσης

Στη λειτουργία κατάστασης ή στη λειτουργία τιµών διάγνωσης προβάλλονται οι
αξιολογηµένες και µέσες χαρακτηριστικές τιµές κατάστασης για κάθε εγκατεστηµένο
αντικείµενο. Μέγεθος αναφοράς αποτελούν εδώ οι τιµές Teach In.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται επιλεκτικά από το αρχικό σήµα ή από το χρονικό σήµα
που έχει αποδιαµορφοποιηθεί από την καµπύλη κάλυψης. Ισχύουν οι ρυθµίσεις του
αισθητήρα. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη µέθοδο ανάλυσης, θα πρέπει να πραγµατο-
ποιήσετε µία αλλαγή των παραµέτρων του αισθητήρα. Όταν µετρηθούν νέες τιµές
(ανάλογα µε τον αριθµό των ρυθµισµένων µέσων τιµών), θα εµφανιστεί µία νέα τιµή
(βλέπε κεφάλαιο "Μέσες τιµές" στη σελίδα 43).
Οι εµφανιζόµενες οριακές τιµές αντιστοιχούν στις οριακές τιµές που έχουν οριστεί στον
αισθητήρα και σχετίζονται µε την ένδειξη LED του αισθητήρα.
Εάν ρυθµιστούν διαφορετικές µέσες τιµές για τη µονάδα εποπτείας στάθµης και τα
αντικείµενα διάγνωσης, τότε τα στοιχεία στάθµης και τα στοιχεία των αντικειµένων
διάγνωσης θα προβληθούν εκ νέου σύµφωνα µε το πλήθος µέσων τιµών που έχει
επιλεχθεί για τα αντικείµενα διάγνωσης. Για την εποπτεία ισχύουν οι επιλεγµένες
παράµετροι.

7.6.5 Εγγραφή δεδοµένων

Ανάλογα µε το βάθος προβολής της διάγνωσης (φάσµα – υπο-αντικείµενα – αντικείµενα
– τιµή διάγνωσης) µπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδοµένα που προβάλλονται (ροή
δεδοµένων) και να τα προβάλλετε εκ νέου στη συνέχεια. Έτσι, η µονάδα διάγνωσης
DUV10A µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως όργανο µετρήσεων.

Για την εγγραφή ή την αναπαραγωγή µίας µέτρησης θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε ένα
αρχείο. Για να είναι εφικτή η εγγραφή δεδοµένων θα πρέπει πρώτα να δηµιουργήσετε
το αρχείο. Στη συνέχεια µπορούν να εγγραφούν δεδοµένα µέσω της Εγγραφής
δεδοµένων ή να προβληθούν µέσω της Αναπαραγωγής δεδοµένων.

11303AXX
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7.7 Γενική αντιστοίχηση
Εάν κατά την παραµετροποίηση της µονάδας διάγνωσης DUV10A δεν υπάρχουν
διαθέσιµες πληροφορίες για τα έδρανα που χρησιµοποιούνται, προσφέρεται η
δυνατότητα παραµετροποίησης µίας γενικής αντιστοίχησης, εκτός από τη µονάδα
εποπτείας στάθµης/αιχµών, η οποία θα εποπτεύει µία ευρεία προκαθορισµένη περιοχή
συχνοτήτων.
Εδώ, οι 20 µεµονωµένες συχνότητες των υπο-αντικειµένων αντιστοιχούνται στις µέσες
συχνότητες µίας επιλεγµένης λογαριθµικής σειράς συχνοτήτων, σε µία ακτίνα
αναζήτησης 10 %. Η σειρά συχνοτήτων µπορεί να έχει την εξής δοµή:

Το παράδειγµα που απεικονίζεται αποκτά νόηµα για στροφές των 25 Hz
(= 1500 σ.α.λ.). Οδηγεί σε µία εποπτεία στη περιοχή συχνοτήτων µεταξύ 4,5 Hz και
250 Hz. Με την επιλογή της ακτίνας αναζήτησης των 10 % , η ρύθµιση αντιστοιχεί σε µία
ταξινόµηση περ. 4 περιοχών ανά οκτάβα.
Απαιτούνται οι παρακάτω βασικές ρυθµίσεις:

Αριθµός Μέση συχνότητα (Hz) Βασική συχνότητα

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

Στροφές σταθερές ή µεταβλητές

Βασική σχέση µετάδοσης 1/1

Τύπος αντικειµένου διάγνωσης ∆ιάφορα

Μέθοδος ανάλυσης H-FFT

Υπο-αντικείµενα Συντελεστές συχνοτήτων από 
τον προηγούµενο πίνακα

Απαιτούµενη ακτίνα αναζήτησης 10 %

Οριακές τιµές • Κίτρινο: 6
• Κόκκινο: 10
Λ
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Ιστορικό
Μετά την εισαγωγή του συντελεστή συχνότητας και της σύντοµης περιγραφής
δηµιουργείται το υπο-αντικείµενο µε [Add] (Προσθήκη). Μετά από 5 υπο-αντικείµενα θα
πρέπει να εγκατασταθεί ένα νέο αντικείµενο. 
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A ειδοποιεί εάν το εύρος ταλάντωσης σε µία από τις
εγκατεστηµένες περιοχές συχνοτήτων έχει αυξηθεί κατά τις επιλεγµένες οριακές τιµές. 

7.8 Ιστορικό
Η µνήµη ιστορικού ενεργοποιείται και παραµετροποιείται από το µενού [Sensor]
(Αισθητήρας) / [Sensor settings] (Ρυθµίσεις αισθητήρα). Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου
[Activate history] (Ενεργοποίηση ιστορικού) και εισάγετε στο πεδίο [Interval] (∆ιάστηµα)
µία τιµή µεταξύ 1 δευτερολέπτου και 12 ωρών. Με το κουµπί [Accept] (Αποδοχή)
µπορείτε να εκκινήσετε τη µνήµη ιστορικού. 
Μετά τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος, ο αισθητήρας αποθηκεύει διαρκώς
για κάθε αντικείµενο διάγνωσης τη µεγαλύτερη τιµή που µετρήθηκε εντός αυτού του
χρονικού διαστήµατος, µαζί µε τις αντίστοιχες στροφές (στη ρύθµιση µε µεταβλητές
στροφές) σε ένα από τα εσωτερικά στοιχεία αποθήκευσης. Ο αισθητήρας µπορεί να
διαβάσει τη λίστα των δεδοµένων ιστορικού από το µενού [History] (Ιστορικό) / [Read
history from sensor] (Ανάγνωση ιστορικού από τον αισθητήρα) ή κάνοντας κλικ στο .

Η ένδειξη µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες τιµές. Τσεκάρετε το αντίστοιχο πλαίσιο
ελέγχου στο κάτω τµήµα του παραθύρου. Μπορούν ακόµα να προβληθούν οι στροφές
στις αντίστοιχες χρονικές στιγµές µέτρησης (διακεκοµµένη γραµµή, δεξιός άξονας
κλίµακας).
Τα δεδοµένα του ιστορικού περιλαµβάνουν και τη χρονική στιγµή ανάγνωσης και
µπορούν να αποθηκευτούν από το µενού [History] (Ιστορικό) / [Save/History]
(Αποθήκευση/Ιστορικό) ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  ως αρχείο CSV ή XML. Τα
δεδοµένα του ιστορικού µπορούν να φορτωθούν από το µενού [History] (Ιστορικό) /
[Open.../History] (Άνοιγµα.../Ιστορικό) ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο .

11456AEN
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7.9 Κωδικός LED

58333AEL

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

Υπάρχει τάση

Κατάσταση ζημιών

Το αντικείμενο ξεπέρασε την 

κόκκινη οριακή τιμή

Η στάθμη ξεπέρασε την 

κόκκινη οριακή τιμή

Το αντικείμενο ξεπέρασε την

 κίτρινη οριακή τιμή

Αισθητήρας έτοιμος προς 
λειτουργία

Teach-In

Αναβοσβήνει (1 δευτ. εντός, 1 δευτ. εκτός)

O.K. CHECK REACT

FFT μεταδόθηκε (στο PC)

Αναβοσβήνει (1 δευτ. εντός, 0,1 δευτ. εκτός)

NEXT

Πρόωρος 

συναγερμός Διάγνωση

Σύντομο πάτημα

Αναβοσβήνει
Λ
Κ
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7Λειτουργίες συσκευής
Σειρά δεδοµένων
7.10 Σειρά δεδοµένων
Μετά από κάθε µέτρηση η µονάδα διάγνωσης DUV10A µεταδίδει µία σειρά δεδοµένων
στη διεπαφή RS 232.
Αυτά τα στοιχεία µπορούν να αξιολογηθούν χωριστά ώστε να σχηµατιστεί µία διαδοχική
σειρά.

7.10.1 Πίνακας δοµής σειράς δεδοµένων

Θέση Μεταβλητή Για τον καθορισµό του

1 Px Μέγ. αιχµή

2 Pn Ελάχ. αιχµή

3 Mw Μέση τιµή

4 EMw Μέση τιµή

5 A1 Αντικείµενο διάγνωσης 1

6 A2 Αντικείµενο διάγνωσης 2

7 – –

8 – –

9 A5 Αντικείµενο διάγνωσης 5

10 E1 Αντικείµενο διάγνωσης 1

11 E2 Αντικείµενο διάγνωσης 2

12 – –

13 – –

14 E5 Αντικείµενο διάγνωσης 5

15 M Μέσες τιµές

16 N Στροφές

17 T1 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 1)

18 T2 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 2)

19 – –

20 – –

21 T5 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 5)

22 ET1 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 1)

23 ET2 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 2)

26 ET5 Τιµή εκµάθησης (αντικείµενο διάγνωσης 5)

27 K1 Βαρύτητα (αντικείµενο διάγνωσης 1)

28 K2 Βαρύτητα (αντικείµενο διάγνωσης 2)

29 – –

30 – –

31 K5 Βαρύτητα (αντικείµενο διάγνωσης 5)

32 D Dummy

33 D Dummy

34 KT1 Βαρύτητα (Τιµή εκµάθησης αντικειµένου διάγνωσης 1)

35 KT2 Βαρύτητα (Τιµή εκµάθησης αντικειµένου διάγνωσης 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 Βαρύτητα (Τιµή εκµάθησης αντικειµένου διάγνωσης 5)

39 NT Συµπεριφορά στροφών λειτουργίας
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7.10.2 Μετατροπή σειράς δεδοµένων

Στροφές = N × 1,5 σ.α.λ.

Μέγ. αιχµή = Px × 1,99 mg

Ελάχ. αιχµή = Pn × 1,99 mg

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

Πλήθος µέσων τιµών = M + 1

Συµπεριφορά στροφών: NT = 1 Æ σταθερές

NT = 2 Æ µεταβλητές (µετρητής παλµών)

NT = 3 Æ µεταβλητές (ηλεκτρικός βρόχος)

Αντικείµενο 
διάγνωσης

Άθροισµα υπο-αντικειµένων

Χωρίς βαρύτητα Με βαρύτητα

1 (A1 × 2^E1) / (8.625 × (M + 1)) mg Άθροισµα υπο-αντικειµένων × (K1 / 65535) mg

2 (A2 × 2^E1) / (8.625 × (M + 1)) mg Άθροισµα υπο-αντικειµένων × (K2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (A2 Χ 2^E1) / (8.625 Χ (M + 1)) mg Άθροισµα υπο-αντικειµένων × (K5 / 65535) mg

Αντικείµενο 
διάγνωσης

Τιµή εκµάθησης

Χωρίς βαρύτητα Με βαρύτητα

1 (T1 × 2^[ET1 – 5]) / 8.625 mg Τιµή εκµάθησης × (KT1 / 65535) mg

2 (T2 × 2^[ET2 – 5]) / 8.625 mg Τιµή εκµάθησης × (KT2 / 65535) mg

3 – –

4 – –

5 (T5 × 2^[ET5 – 5]) / 8.625 mg Τιµή εκµάθησης × (KT5 / 65535) mg

Οι βαρύτητες (K1 – K5, KT1 – KT5) εκφράζονται ως ακέραιοι αριθµοί χωρίς πρόσηµο
(0 – 65535).
Λ
Σ
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7Λειτουργίες συσκευής
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Παράδειγµα Για λόγους απλοποίησης, τα παρακάτω ληφθέντα και απεσταλµένα σήµατα θα
παρουσιάζονται ως χαρακτήρες ASCII στο παράδειγµα που ακολουθεί. Οι χαρακτήρες
που δεν εµφανίζονται θα προβάλλονται ως δεκαεξαδικοί αριθµοί h µέσα σε αγκύλες.

‚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"

Αριθµός 16 bit Μεταβλητή Τιµή Τύπος Αποτέλεσµα

{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 σ.α.λ.

{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 – σταθερές
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8 Τεχνικά στοιχεία
8.1 Γενικά τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία Τιµή

Περιοχή µέτρησης ± 20 g

Περιοχή συχνοτήτων 0.125 ... 500 Hz

Φασµατική ανάλυση 0,125 Hz

Μέθοδος διάγνωσης FFT, FFT καµπύλης κάλυψης, ανάλυση τάσεων

Ελάχιστος χρόνος µέτρησης 8,0 δευτ.

Περιοχή στροφών 12 ... 3500 σ.α.λ.

Τάση λειτουργίας 10 ... 32 V

Λήψη ρεύµατος στα DC 24 V 100 mA

Κατηγορία προστασίας III

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

Αντοχή στην υπερφόρτιση 100 g

Περιοχή θερµοκρασιών –30 ... +60 °C

Βαθµός προστασίας IP67

Υλικά περιβλήµατος • Χυτός ψευδάργυρος
• Επίστρωση µε βάση τη βαφή εποξικής ρητίνης
• Πληκτρολόγιο από µεµβράνη πολυεστέρα

Ηλεκτρική σύνδεση για την 
τροφοδοσία και την έξοδο ζεύξης

Βυσµατικός σύνδεσµος M12

Ηλεκτρική σύνδεση για την 
επικοινωνία RS-232

Βυσµατικός σύνδεσµος M8
Τ
Γ

P
i

f
kVA
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n
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Σχέδιο διαστάσεων
8.2 Σχέδιο διαστάσεων

58351AXX

[1] Πλήκτρα προγραµµατισµού

[2] Ενδεικτικές λυχνίες LED

3
6

M
8

x
1

1
0

3
7

,6

∅ 5,3

5 

∅     4

6

20 M5∅5,3

[1]

[1]

[2]

46,4

58,2

M
1

2
x
1

1
4
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9 Παράρτηµα
9.1 Λεξικό

Όρος Επεξήγηση

Σηµείο στήριξης Το υπολογισµένο φάσµα συχνοτήτων αποτελείται από διακριτές γραµµές συχνοτήτων, τα επονοµαζόµενα 
σηµεία στήριξης. 
Η µονάδα διάγνωσης DUV10A παρουσιάζει µία τυπική ανάλυση συχνότητας 0,125 Hz στο φάσµα. 
Η απόσταση των σηµείων στήριξης ανέρχεται εποµένως σε 0,125 Hz.

Net Mode 1 Παράµετρος της διεπαφής επικοινωνίας (Com): 57600 Baud, 8 bit δεδοµένων, 1 bit εκκίνησης, 1 bit 
διακοπής, καµία ισοτιµία.
Η σειρά δεδοµένων που λαµβάνεται, περιορίζεται από µία σειρά εκκίνησης και διακοπής (StartP και 
StopPe).
Η σειρά δεδοµένων χωρίζεται σε 39 ακέραιους αριθµούς των 16 bit (µε πρόσηµο).
Κάθε ακέραιος αριθµός φέρει µία τιµή παραµέτρων ή µία τιµή µέτρησης. Με τους τύπους και τις σταθερές 
που αναφέρονται στον πίνακα δοµής των σειρών δεδοµένων µπορούν να υπολογιστούν οι αναµενόµενες 
τιµές από τις τιµές παραµέτρων και τις τιµές µέτρησης.
Π
Λ

P
i

f
kVA

Hz

n
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Φυλλάδια διαστάσεων για τα σηµεία τοποθέτησης στον κινητήρα
9.2 Φυλλάδια διαστάσεων για τα σηµεία τοποθέτησης στον κινητήρα
9.2.1 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες F, FA 27 ... FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Τύπος a b c d e f g h i k l m Οπή τάπας

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

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

F / FF / FA / FAF 47 22 20 61 43 20 70 39.5 74 20 70 70 70 M10 x 1

F / FF / FA / FAF 57 25 25 70 93 30 78.5 29 95 30 78.5 78.5 80 M10 x 1

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

F / FF / FA / FAF 77 30 40 92.5 136 30 100 43.5 122 35 110 110 106.5 M12 x 1.5

F / FF / FA / FAF 87 36 45 120 170 60 115 40 130.5 60 136 139 148 M12 x 1.5

F / FF / FA / FAF 97 45 45 135 175 65 150 63 155 70 160 165 170 M22 x 1.5

F / FF / FA / FAF 107 45 60 155 215 60 165 55 165 55 188 188 195 M22 x 1.5

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

F / FF / FA / FAF 157 60 110 215 290 75 265 65 257 75 265 265 250 M42 x 2
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9.2.2 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες K, KA 37 ... K 157

58581AXX

b

a

c

e
f

i

h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157

KH/KA/KV47B-107B

KA/KF/KAF/KAZ/KHF/

KHZ127-157

KH127-157

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Τύπος a b c e f g h i k l m n Οπή τάπας

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

K / KF / KA / KAF 47 42 – 42 55 95 139 – 42 18.5 –47 47 18.5 M10 x 1

K / KF / KA / KAF 57 38 111 49 65 115 145 5 51 23.5 –21 56 15 M10 x 1

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

K / KF / KA / KAF 77 50 156 50 84 158 171 2 74 23.5 9 86 23.5 M12 x 1.5

K / KF / KA / KAF 87 63 178.5 62 102.5 188 224 7 90 23.5 17 103 23.5 M12 x 1.5

K / KF / KA / KAF 97 116 225 85 116 235 238 5 114 47 12 123 47 M22 x 1.5

K / KF / KA / KAF 107 123 268 85 153 285 290 10 146 46.5 38 157 46.5 M22 x 1.5

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

K / KF / KA / KAF 157 207 380 123 192 400 368 –7 200 50 44 214 50 M42 x 2
Π
Φ
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9.2.3 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες K, KH 167 και KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Τύπος a b c e f k n Οπή τάπας

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

K / KH 187 345 180 527.5 135 550 65 65 M42 x 2
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9.2.4 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f

d

e

c

i

k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Τύπος a b c d e f g h i k m n o p Οπή τάπας

R 07 – – – – – – – – 48 – – 87.5 – –16.6 M10 x 1

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

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

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

R 47 30 65 117 15 55.5 115 58 142 90 37 23.5 67 –23.5 – M10 x 1

R 57 31.5 63 128 18 57.5 115 66 144.5 100 44 27 81 –27 – M10 x 1

R 67 39 70 150 18.5 80 130 72 165 100 45.5 – – 0 – M10 x 1

R 77 37 66 156 19 72.5 140 81 182 115 52.5 37.5 96.5 11.5 – M12 x 1.5

R 87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47.5 110 47.5 – M12 x 1.5

R 97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76.5 60 132.5 60 – M22 x 1.5

R 107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1.5

R 137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1.5

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

R 167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2
Π
Φ
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9Παράρτηµα
Φυλλάδια διαστάσεων για τα σηµεία τοποθέτησης στον κινητήρα
9.2.5 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες RΧ 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l

h

a

c

b d
i

e g

f h

c

a
b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Τύπος a b c d e f g h i k l Οπή τάπας

RX 57 12.5 83 12.5 88 65 63.5 65 63.5 56 – 17 M10 x 1

RXF 57 12.5 99 12.5 104 65 0.5 65 0.5 40 61.5 – M10 x 1

RX 67 15 90 15 96.5 72 80.5 72 80.5 75 – 24 M10 x 1

RXF 67 15 115 15 121.5 72 0.5 72 0.5 50 70 – M10 x 1

RX 77 30 99 30 107.5 89 92 89 92 85 – 21 M12 x 1.5

RXF 77 30 124 30 132.5 89 2 89 2 60 74 – M12 x 1.5

RX 87 30 114.5 30 121.5 115 100.5 115 100.5 110 – 20 M12 x 1.5

RXF 87 30 144.5 30 151.5 115 0.5 115 0.5 80 91 – M12 x 1.5

RX 97 40 120 40 138 138 114 138 114 140 – 26 M22 x 1.5

RXF 97 40 160 40 178 138 2 138 2 100 103 – M22 x 1.5

RX 107 40 144 40 166 157 138 157 138 152 – 33 M22 x 1.5

RXF 107 40 176 40 198 157 –2 157 –2 120 112 – M22 x 1.5
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9.2.6 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i

g

f

a

h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Τύπος a e f g h i k l m n Οπή τάπας

S 37 37 – 58 16.5 80 37 – – – – M10 x 1

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

S 57 23 60 96 85 112 57 18.5 – 25 18.5 M10 x 1

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

S 77 40 90 158 127 180 90 23.5 42 53 23.5 M12 x 1.5

S 87 45 109.5 196 150 225 114 28 53 67 28 M12 x 1.5

S97 66 136 245 198 280 140 45 67 68 45 M12 x 1.5
Π
Φ
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9Παράρτηµα
Φυλλάδια διαστάσεων για τα σηµεία τοποθέτησης στον κινητήρα
9.2.7 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους µειωτήρες SA, SF 37 ... SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Τύπος a e f g h i k l m n Οπή τάπας

SF / SA 37 – – 60 21.5 82 45 – – – – M10 x 1

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

SF / SA 57 23 96 60 85 112 – 18.5 – 25 18.5 M10 x 1

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

SF / SA 77 40 158 90 127 180 – 23.5 42 53 23.5 M12 x 1.5

SF / SA 87 45 196 109.5 150 225 – 28 53 67 28 M12 x 1.5

SF / SA 97 66 245 136 198 280 – 45 67 68 45 M22 x 1.5
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9.2.8 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DV132M... DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Τύπος 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
Π
Φ
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9Παράρτηµα
Φυλλάδια διαστάσεων για τα σηµεία τοποθέτησης στον κινητήρα
9.2.9 ∆ιάταξη των σηµείων τοποθέτησης στους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DV250M... DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Τύπος X XB

DV250M + DV280S 321.5 506
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Λίστα διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
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

Central 
Gear units / 
Motors

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

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

Central 
Electronics

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

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

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

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

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

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

South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

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

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

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

Drive Service Hotline / 24 Hour Service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

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

Assembly
Sales
Service

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

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

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

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

Argentina

Assembly
Sales
Service

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
11/2006



Λίστα διευθύνσεων
Australia

Assembly
Sales
Service

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

Austria

Assembly
Sales
Service

Wien 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

Assembly
Sales
Service

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

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

Brazil

Production
Sales
Service

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

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

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

Sales Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mbox.infotel.bg

Cameroon

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

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

Canada

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

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

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

Additional addresses for service in Canada provided on request!

Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

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

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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Λίστα διευθύνσεων
China

Production
Assembly
Sales
Service

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

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

Assembly
Sales
Service

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

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

Colombia

Assembly
Sales
Service

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

Croatia

Sales
Service

Zagreb 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

Czech Republic

Sales Praha 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

Denmark

Assembly
Sales
Service

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

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

Estonia

Sales Tallin ALAS-KUUL AS
Mustamäe tee 24
EE-10620 Tallin

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

Finland

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Sales Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Great Britain

Assembly
Sales
Service

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

Greece (Ελλάδα)

Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυροµιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς 

Tηλ. +30 210 422 51-34 
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
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Λίστα διευθύνσεων
Hong Kong

Assembly
Sales
Service

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
sew@sewhk.com

Hungary

Sales
Service

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

India

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

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

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Ireland

Sales
Service

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

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

Israel

Sales Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italy

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Ivory Coast

Sales 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

Japan

Assembly
Sales
Service

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

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

Korea

Assembly
Sales
Service

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

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

Sales Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Lebanon

Sales Beirut 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

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Luxembourg

Assembly
Sales
Service

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

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

Malaysia

Assembly
Sales
Service

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

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

Mexico

Assembly
Sales
Service

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrail 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

Morocco

Sales Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

Netherlands

Assembly
Sales
Service

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

New Zealand

Assembly
Sales
Service

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
Λ
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Λίστα διευθύνσεων
Norway

Assembly
Sales
Service

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

Peru

Assembly
Sales
Service

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

Poland

Assembly
Sales
Service

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

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

Portugal

Assembly
Sales
Service

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

Romania

Sales
Service

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

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

Russia

Sales St. Petersburg 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

Senegal

Sales 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

Serbia and Montenegro

Sales Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

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

Singapore

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovakia

Sales Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybnicna 40
SK-83107 Bratislava

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

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

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
11/2006
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ίστα διευθύνσεων
Slovenia

Sales
Service

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

South Africa

Assembly
Sales
Service

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

Spain

Assembly
Sales
Service

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

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

Sweden

Assembly
Sales
Service

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

Switzerland

Assembly
Sales
Service

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

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

Thailand

Assembly
Sales
Service

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

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

Tunisia

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

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
tms@tms.com.tn

Turkey

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +90 216 4419163/164 + 3838014/
15
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
Λ
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Λίστα διευθύνσεων
Ukraine

Sales
Service

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

Production
Assembly
Sales
Service

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

Assembly
Sales
Service

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

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

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
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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Ταχεία έναρξη λειτουργίας

 Εγχειρίδιο – Μονάδα διάγνωσης DUV10A

Ταχεία έναρξη λειτουργίας
Βήµα Απεικόνιση ∆ιαδικασία Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή

1 Καθορισµός εφαρµογής
• Τι πρέπει να εποπτευτεί;
• Καθορίστε το "δέντρο" σφαλµάτων, 

ξεκινώντας από τη δοµή του µηχανήµατος.
• Οι στροφές λειτουργίας είναι σταθερές ή 

µεταβλητές; 
Εάν είναι µεταβλητές, πώς θα παρέχονται 
οι πληροφορίες για τις στροφές;

– Ανίχνευση παλµών
– Ηλεκτρικός βρόχος 0..20 mA

• Τα έδρανα κύλισης µπορούν να 
διαφοροποιηθούν µόνον εάν 
παρουσιάζουν διαφορετικές 
συχνότητες ζηµιάς, διαφορετικά 
µπορούν να συµπεριληφθούν σε 
ένα αντικείµενο διάγνωσης.

• Στις διακυµάνσεις των στροφών 
λειτουργίας > 5% λόγω φορτίου, 
προτείνεται η καταγραφή των στροφών 
στον άξονα.

2 Άνοιγµα ή δηµιουργία αρχείου 
παραµετροποίησης 

• Ρυθµίστε τις τιµές των παραµέτρων στο 
λογισµικό χειρισµού DUV10A-S µε τη 
βοήθεια του οδηγού.

• Προσέξτε τη σωστή περιγραφή των 
εδράνων (ή των κατασκευαστών).

• Προσέξτε τις ονοµαστικές στροφές 
(στους κινητήρες πολλαπλών πόλων 
προσέξτε τα ζεύγη πόλων).

3 Τοποθέτηση

• Τοποθετήστε τη µονάδα διάγνωσης 
DUV10A µόνον σε συµπαγή τοιχώµατα 
περιβλήµατος

• Κατακόρυφη τοποθέτηση στην επιφάνεια 
του µηχανήµατος

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η µηχανική 
µετάδοση ταλαντώσεων.

• Το σηµείο τοποθέτησης πρέπει να είναι 
κατάλληλο για βιδωτή σύνδεση.

• Η ροπή σύσφιξης για τη βιδωτή 
σύνδεση ανέρχεται σε 7 Nm.

4

1: Τροφοδοσία +
2: Έξοδος ζεύξης 2, 100 mA
3: Τροφοδοσία –
4: Έξοδος ζεύξης 1, 100 mA
5: Στροφές (0 ... 20 mA) ή 
είσοδος παλµών

Ηλεκτρική σύνδεση

• Συνδέστε την τροφοδοσία τάσης και τις 
εξόδους ζεύξης και ρυθµίστε τις στροφές 
λειτουργίας.

• Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να 
γίνει µόνον από ηλεκτρολόγο.

• Πριν από τη σύνδεση, διακόψτε την 
τάση στην εγκατάσταση.

• Οι έξοδοι προστατεύονται από τα 
βραχυκυκλώµατα.

5 Εκτέλεση ελέγχου παλµών

• Ελέγξτε τη διαδροµή σήµατος εκτελώντας 
έναν έλεγχο παλµών.

• Το αποτέλεσµα του ελέγχου παλµών θα 
πρέπει να είναι > 5 mg/N.

6 Εγγραφή παραµέτρων στον αισθητήρα

• Μεταδώστε τις ολοκληρωµένες 
παραµέτρους στον αισθητήρα µέσω της 
διεπαφής RS 232.

• Στον αισθητήρα µπορούν να 
µεταδοθούν µόνον ολοκληρωµένα σετ 
παραµέτρων.

7 Teach In

• Πιέστε το πλήκτρο <Teach> για να 
µετρήσετε την κατάσταση αναφοράς των 
ταλαντώσεων στο έδρανο κύλισης.

• Η µελλοντική διάγνωση θα αναφέρεται σ' 
αυτή την κατάσταση αναφοράς.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία αναφοράς:

• Το µηχάνηµα δεν πρέπει να φέρει 
ζηµιές.

• Ονοµαστική ισχύς στις ονοµαστικές 
στροφές (προσέξτε τις επιλεγµένες 
στροφές λειτουργίας Teach In στη 
µεταβλητή λειτουργία).

• Οι τιµές Teach In µπορούν να 
εισαχθούν και χειροκίνητα.

Lager AS Lager BS Unwucht Pegel
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www.sew-eurodrive.com

Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους 
που σκέπτονται 
γρήγορα και 
αναπτύσσουν το 
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης 
και συστήµατα ελέγχου 
που βελτιώνουν 
αυτόµατα την 
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς 
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συµβιβασµούς, ώστε η 
καθηµερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσµια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες 
που προσφέρουν σήµερα 
λύσεις για προβλήµατα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ηµέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθµίσεις 
λογισµικού.

Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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