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1Význam symbolov
Dôležité pokyny k príručke

Príručka

1 Dôležité pokyny k príručke

1.1 Význam symbolov

Bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia uvedené
v tejto príručke.

1.2 Súčast’ výrobku

Príručka je súčast’ou diagnostickej jednotky DUV10A a obsahuje dôležité pokyny pre
prevádzku a servis. Príručka je určená všetkým osobám, ktoré vykonávajú montážne
a inštalačné práce, uvádzanie do prevádzky a servisné práce na diagnostickej jednotke
DUV10A.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Hroziace nebezpečenstvo

Možné následky: Smrt’ alebo t’ažké poranenia.

Nebezpečná situácia

Možné následky: Ľahké alebo drobné poranenia.

Nebezpečenstvo poškodenia

Možné následky: Poškodenie zariadenia a okolia.

Upozornenie

Rady na používanie a užitočné informácie.

Odkaz na dokumentáciu

Uvádza odkazy na dokumentáciu, napr. návod na prevádzku, katalóg, list technických
údajov. 
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Používanie na určený účel
Dôležité pokyny k príručke

1.3 Používanie na určený účel

Používanie na určený účel zahŕňa (aj) postup podľa tohto návodu.

Diagnostická jednotka DUV10A je prístroj pre priemyselné a remeselné zariadenia.
Použitie diagnostickej jednotky DUV10A v iných oblastiach ako v priemysle
a v remeslách je možné len po dohode so SEW-EURODRIVE.

V zmysle smernice ES 98/37/EG o strojoch a strojných zariadeniach je diagnostická
jednotka DUV10A komponentom pre zabudovanie do strojov a zariadení. V oblasti
platnosti európskej smernice je prevádzka na určený účel zakázaná, až kým nie je
prehlásená zhoda konečného produktu so smernicou o strojoch 98/37/ES.

1.4 Kvalifikovaní pracovníci

Diagnostická jednotka DUV10A môže predstavovat’ zvyškové riziko pre osoby a pre
vecné hodnoty. Všetky montážne a inštalačné práce ako aj uvádzanie do prevádzky
a servisné práce smú vykonávat’ len školení pracovníci, ktorí sú si vedomí možných
nebezpečenstiev.

Pracovníci musia mat’ pre tieto práce požadovanú kvalifikáciu a musia byt’ oboznámení
s inštaláciou, uvádzaním do prevádzky a s prevádzkou výrobku. Pracovníci si musia
(pred začatím prác na výrobku) túto príručku a najmä bezpečnostné pokyny starostlivo
prečítat’, musia návod a pokyny pochopit’ a dodržiavat’.

1.5 Záruka

Neodborné zaobchádzanie ako aj iné konanie, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom,
ovplyvňujú vlastnosti výrobku. Také zaobchádzanie vedie k strate akýchkoľvek nárokov
na záruku voči firme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

1.6 Názvy výrobkov a obchodné značky

Značky a názvy výrobku uvedené v tejto príručke sú obchodné značky alebo
zaregistrované obchodné značky prináležiace majiteľom týchto značiek.

1.7 Likvidácia

Dodržujte platné predpisy v príslušnom štáte!

Likvidujte podľa potreby jednotlivé časti oddelene, podľa ich vlastností a v súlade
s platnými predpismi v príslušnom štáte.
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Bezpečnostné pokyny

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Úvodné poznámky

Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa týkajú použitia diagnostickej jednotky

DUV10A.

2.2 Všeobecne

Nasledovné práce smú vykonávat’ len kvalifikovaní odborní pracovníci:

• Uskladnenie

• Inštalácia a montáž

• Pripojenie

• Uvedenie do prevádzky

• Bežná údržba

• Technická údržba

Dodržiavajte pritom nasledovné pokyny a dokumenty:

• Návody na obsluhu a schémy zapojenia dodávané ako príslušenstvo

• Výstražné a bezpečnostné štítky na prístroji

• Osobitné ustanovenia a požiadavky pre dané technologické zariadenie

• Národné / regionálne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Dodržujte aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách

tejto príručky.

Nebezpečenstvo popálenia pri montáži na pohonoch!

Pri nevychladnutom pohone hrozí popálenie. Pohon môže mat’ povrchovú teplotu až 95 °C.

Diagnostickú jednotku DUV10A namontujte až po vypnutí a po vychladnutí pohonu.

Poškodené výrobky sa nikdy nesmú inštalovat’ alebo uvádzat’ do prevádzky.

Poškodenie neodkladne reklamujte u dopravcu.

Vecné škody môžu vzniknút’ pri:

• Nesprávnom používaní

• Nesprávnej inštalácii alebo obsluhe

• Nepovolenom odstránení potrebných ochranných krytov alebo krytu prístroja.
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Transport / Uskladnenie
Bezpečnostné pokyny

2.3 Transport / Uskladnenie

Skontrolujte dodávku ihneď po jej dodaní na prípadné poškodenie pri preprave.

Prípadné poškodenie ihneď oznámte dopravcovi. Poškodená diagnostická

jednotka DUV10A sa nesmie uviest’ do prevádzky.

2.4 Montáž a uvedenie do prevádzky

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 5, "Montáž a uvedenie do prevádzky".

2.5 Prehliadky a údržba 

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 6, "Prevádzka a servis".

Nesprávnym skladovaním sa môže výrobok poškodit’!

Pokiaľ nemá byt’ diagnostická jednotka ihneď nainštalovaná, uskladnite ju v suchej
a bezprašnej miestnosti.
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3 Opis produktu

3.1 Hardvér

Diagnostická jednotka DUV10A vyhodnocuje mechanické kmity – vibrácie metódou
frekvenčnej analýzy. Mechanické kmity sa snímajú mikromechanickým senzorom
zrýchlenia. Získané údaje sa môžu spracovávat’ a vyhodnocovat’ distribuovane,
bez expertných znalostí.

3.2 Nepretržité monitorovanie

Diagnostická jednotka DUV10A je vhodná na včasné zistenie poškodenia ložiska alebo
nevyváženosti. Nepretržité monitorovanie diagnostickou jednotkou (dohliadanie
a kontrola) je spoľahlivý a nákladovo efektívny spôsob pri porovnaní s metódou
občasnej kontroly.

Diagnostická jednotka DUV10A umožňuje monitorovat’ až 5 rôznych objektov alebo
20 rôznych frekvencií vibrácií. Ako objekt sa definuje napr. valivé ložisko alebo hriadeľ.

Diagnostická jednotka DUV10A umožňuje okamžite začat’ s monitorovaním vibrácií.

3.3 Spôsob činnosti

3.3.1 Stručný opis

Senzor sníma víbrácie telesa a jednotka vypočítava frekvenčné spektrum a týmto
spôsobom vyhodnocuje napr. stav valivého ložiska, nevyváženost’ atď. Stav možno
odčítat’ priamo na mieste a stav je tiež signalizovaný binárnymi spínanými výstupmi.

Spínaný signál sa môže prenášat’ po netienených kábloch. Jednotku možno pripojit’ aj
na zbernicový systém.
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Spôsob činnosti
Opis produktu

3.3.2 Podrobný opis

• Diagnostická jednotka DUV10A nepretržite sníma zrýchlenie mechanických kmitov
na povrchu točiaceho sa stroja (32 000 hodnôt / s) a vypočítava amplitúdy frekvencií
poškodenia (valivé ložisko: vnútorný krúžok, vonkajší krúžok a valivé telesá) z až
5 rôznych diagnostikovaných objektov, ktoré sa skladajú z maximálne
20 jednotlivých frekvencií. Valivé ložiská alebo diagnostikované objekty, ktoré sa
majú monitorovat’, sa zadefinujú v počítači pomocou softvéru a potom sa ako sada
parametrov prenesú cez rozhranie RS-232 do jednotky. Vyhodnocovanie a vlastné
monitorovanie stavu valivého ložiska sa vykonáva v pomere k referenčnej hodnote
získanej pri "zaučení" (teach-in). 

58483ASK
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• Ako doplnok, diagnostická jednotka vypočítava aj maximálnu strednú absolútnu
hodnotu zrýchlenia alebo maximálnu hodnotu zrýchlenia. Vyhodnocovanie
a monitorovanie sa v tomto prípade vykonáva z absolútnych medzných hodnôt, nie
ako pomer k referenčnej hodnote.

• Diagnostikovaný objekt alebo úroveň, s najväčším stupňom poškodenia, sa signalizuje

na spínaných výstupoch ako predbežná výstraha a ako hlavný alarm.

• Postupujúce poškodenie diagnostikovaného objektu sa zobrazuje na rade
signalizačných LED na diagnostickej jednotke DUV10A.

• Diagnostická jednotka DUV10A sa môže použit’ pri pevných otáčkach, ako aj pri
premenných otáčkach stroja. Pre správnu diagnostiku pri premenných otáčkach sa
signál skutočných otáčok musí priviest’ cez prúdovú slučku 0 ... 20 mA alebo ako
signál z impulzného snímača otáčok.

• Ak sa monitor valivých ložísk použije pri premenných otáčkach, musí sa počas jednej
periódy zabezpečit’ konštantná hodnota pracovných otáčok v pomere k nastaveným
hodnotám.

• Maximálny pracovný rozsah otáčok hriadeľa je 12 min–1 až 3 500 min–1.

• Diagnostická jednotka sa upevní priskrutkovaním v blízkosti ložiska kolmo na os
otáčania hriadeľa (pozri kapitolu 5 "Montáž a uvedenie do prevádzky"). Ak senzor nie
je upevnený priamo na domčeku ložiska, musí sa pre režim "monitorovanie valivého
ložiska" overit’ vhodnost’ miesta upevnenia impulzným testom.

Diagnostická jednotka DUV10A používa pre všetky definované spektrálne
diagnostikované objekty (ich) vlastné (horné) medze na aktivovanie predbežnej
výstrahy (žltá) a hlavného alarmu (červená). Medze diagnostických objektov sú vždy
pomere k hodnotám zaučenia (teach-in), ktoré sú uložené v jednotke, a sú teda
násobkami hodnôt signálu. "Zelená" odpovedá vždy úrovni 100 %.

V režime premenných otáčok sa diagnostická hodnota vypočítava ako vážená hodnota
podľa nastavenej krivky "vážené hodnoty signálu" a tým sa kompenzujú rozdielne
medzné hodnoty pre aktivovanie výstupných signálov pri rôznych otáčkach. Každý
diagnostický objekt má vlastnú krivku vážených hodnôt signálu.

Diagnostická jednotka DUV10A používa vlastné širokopásmové medzné hodnoty na
monitorovanie úrovne vibrácií v časovom intervale. Tieto medzné hodnoty sú absolútne
hodnoty zrýchlenia (merná jednotka "mg"), na rozdiel od hodnôt diagnostických
objektov. V režime premenných otáčok sa monitorovaná úroveň vypočítava ako vážená
hodnota podľa nastavenej krivky "vážené hodnoty signálu" a tým sa kompenzujú
rozdielne medzné hodnoty pre aktivovanie výstupných signálov pri rôznych otáčkach.
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4 Obsah dodávky a konštrukcia jednotky

4.1 Obsah dodávky

Obsah dodávky diagnostickej jednotky DUV10A

• Jeden kus príručky na každú objednávku

4.2 Typy a doplnkové príslušenstvo

4.2.1 Doplnky pre diagnostickú jednotku DUV10A

Diagnostická jednotka DUV10A

Číslo produktu Význam Typové označenie

14066297 Diagnostická jednotka DUV10A

Číslo produktu Význam Typové označenie

14066300 Softvér na nastavenie parametrov 
a monitorovanie 

DUV10A-S

14066319 Kábel pre softvér DUV10A-K-RS232-M8

14066327 Siet’ový zdroj DUV10A-N24DC

14066335 Impulzný tester DUV10A-I

14066343 Kábel s 1 konektorom, dĺžka 2 m DUV10A-K-M12-2m

14066351 Kábel s 1 konektorom, dĺžka 5 m DUV10A-K-M12-5m
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Obsah dodávky a konštrukcia jednotky

4.2.2 Adaptéry pre upevnenie

Adaptéry pre upevnenie na štandardné prevodovky (R, F, K, S)

Adaptér pre upevnenie na štandardné motory

Adaptér pre upevnenie na priemyselné prevodovky

Číslo produktu Význam

13434411 Adaptér s tesniacim krúžkom M10 x 1

13438271 Adaptér s tesniacim krúžkom M12 x 1,5

13438298 Adaptér s tesniacim krúžkom M22 x 1,5

13438301 Adaptér s tesniacim krúžkom M33 x 2

13438328 Adaptér s tesniacim krúžkom M42 x 2

Číslo produktu Význam

13438425 Adaptér M12

13438441 Adaptér M16

Číslo produktu Význam

13438336 Adaptér s tesniacim krúžkom G 3/4

13438344 Adaptér s tesniacim krúžkom G 1

13438352 Adaptér s tesniacim krúžkom G1 1/4

13438360 Adaptér s tesniacim krúžkom G1 1/2
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Obsah dodávky a konštrukcia jednotky

4.3 Typové označenie a typový štítok

4.3.1 Typové označenie diagnostickej jednotky DUV10A

4.3.2 Typový štítok

58212AXX

Obr. 1: Obrázok diagnostickej jednotky DUV10A

DUV 10 A

Označenie zmeny

Typ

Diagnostic Unit Vibration (jednotka diagnostiky vibrácií)

58504AXX

Obr. 2: Typový štítok

SEW-EURODRIVE

IP67

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

4:  OUT1, CHECK    I = 100 mA
3:  L –

5:  IN, CURRENT / PULSE

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

GmbH & Co KG
D-76646 Bruchsal

14066297
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4Konštrukcia diagnostickej jednotky DUV10A
Obsah dodávky a konštrukcia jednotky

4.4 Konštrukcia diagnostickej jednotky DUV10A

58210AXX

Obr. 3: Konštrukcia diagnostickej jednotky DUV10A

[1] Skrutka M5

[2] Podložka

[3] Vymedzovacie puzdro

[4] Adaptér senzora

[5] Povrch stroja

[A] Os snímania vibrácií

[A]

[1]
[2]

[4]

[3]

[5]
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5 Montáž a uvedenie do prevádzky

5.1 Prehľad systému

5.2 Skôr než začnete

5.2.1 Predpoklady pre montáž a uvedenie do prevádzky

5.2.2 Potrebné náradie a pomôcky

• Sada kľúčov na skrutky / sada inbusových kľúčov

• Počítač PC alebo notebook s rozhraním RS-232, pre nastavenie parametrov

59361AXX

Obr. 4: Prehľad systému DUV10A

[1] Monitorovaný objekt

[2] Diagnostická jednotka DUV10A

+ DC 24 V

[2][1]

Diagnostická jednotka sa smie namontovat’, len ak:

• údaje na typovom štítku diagnostickej jednotky súhlasia s údajmi napät’ovej siete,

• diagnostická jednotka nie je poškodená (žiadne poškodenie spôsobené prepravou
alebo skladovaním). 

Presvedčte sa, že sú splnené nasledovné predpoklady:

• Teplota okolia musí byt’ medzi –30 °C a +60 °C. Pri vyšších alebo nižších teplotách
okolia konzultujte s firmou SEW-EURODRIVE.
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5Inštalácia softvér DUV10A-S
Montáž a uvedenie do prevádzky

5.3 Inštalácia softvér DUV10A-S

5.3.1 Softvér na nastavenie parametrov a monitorovanie DUV10A-S

Softvér na nastavenie parametrov a monitorovanie DUV10A-S sa dodáva ako doplnok
a umožňuje monitorovat’ až 5 rôznych objektov alebo 20 rôznych frekvencií.

V softvéri DUV10A-S sa vytvára súbor s nastavenými parametrami. Následne sa súbor
prenesie do diagnostickej jednotky DUV10A.

Pre všetky funkcie je k dispozícii online pomoc. Pomoc pre určitú funkciu sa vyvolá
tlačidlom F1.

5.3.2 Systémové predpoklady

Softvér DUV10A-S potrebuje počítač PC s:

• procesorom Pentium II 266 MHz alebo vyšším (odporúča sa Pentium III)

• najmenej 128 MB operačnej pamäti (RAM)

• VGA 800 x 600m alebo vyššie

• Operačný systém Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP. 

5.3.3 Inštalácia softvéru DUV10A-S

Softvér na nastavenie parametrov a monitorovanie sa dodáva na disku CD. Po vložení
disku CD do mechaniky sa inštalácia spustí automaticky. Ak tomu tak nie je, potom
v menu Štart vyberte [Run...] (Spustit’) a zadajte príkaz D:/DUV10A-S.exe (pričom D:
označuje mechaniku CD). Na inštaláciu programovacieho softvéru kliknite na názov
a riaďte sa ďalej pokynmi.
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5.4 Postup montáže a uvedenia do prevádzky

Pri uvádzaní diagnostickej jednotky DUV10A do prevádzky postupujte nasledovne.
Každý krok je ďalej podrobne opísaný.

5.4.1 Otvorenie alebo vytvorenie súboru parametrov 

Pomocou softvéru DUV 10A-S vytvorte sadu parametrov.

58213AEN

Open or load  
parameter file

Mount

Electrical connection

Conduct impulse test

Transfer parameters  
to sensor

Teach-in and
data recording

11290AEN
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• Kliknite na tlačidlo [Load or create parameter file] (Vložte alebo vytvorte súbor
parametrov).

• Softvér vás požiada zadat’ údaje o parametroch pomocou sprievodcu [wizard] alebo
otvorit’ existujúci súbor.

• Ak ste ešte žiadny súbor parametrov nevytvorili, kliknite na sprievodcu [Set-up
Wizard]. Zadajte potrebné údaje a potom kliknite na tlačidlo [Finished] (Skončené).

5.4.2 Montáž

11291AEN

11294AEN
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Diagnostická jednotka DUV10A sa upevní pomocou adaptéra (pozri kapitolu 4.2.2
na Strana 13), ktorý sa zaskrutkuje do otvoru prevodovky pre zátku alebo do otvoru
motora pre žeriavové oko. Pritom sa musia dodržat’ nasledujúce pravidlá montáže:

• Vyberte miesto upevnenia, ktoré je v blízkosti valivého ložiska a (prednostne)
smeruje kolmo na os otáčania hriadeľa (pozri kapitolu 9.2 na Strana 71).

• Pri upevnení sa musí použit’ podložka a puzdro, dodané spolu s diagnostickou
jednotkou.

Všetky zadefinované diagnostické objekty typu "valivé ložisko" musia dávat’
dostatočne silný signál. Súčiniteľ prenosu musí byt’ >5 mg/N.

• Utiahnite skrutku M5 momentom 7 Nm.

• Po skončení montáže diagnostickej jednotky DUV10A kliknite v softvéri DUV10A-S
na tlačidlo [Mount sensor] (upevnenie senzora).

Zabezpečte, aby pri montáži boli splnené nasledujúce predpoklady:

• Diagnostická jednotka DUV10A musí byt’ vždy voľne prístupná.
• Signálky LED musia byt’ vždy viditeľné.
• Jednotka sa nesmie upevnit’ do otvoru na vypúšt’anie oleja alebo do otvoru pre

odvzdušňovací ventil.
• Pri montáži pozor na hladinu oleja!

Pri montáži pod hladinou oleja môže olej z prevodovky vytiect’.

• Ak sú stroje oddelené spojkami, odporúčame použit’ pre každý stroj jednu
diagnostickú jednotku.

• Pri upevnení jednotky pomocou adaptéra rešpektujte veľkost’ skrutiek uvedenú
v kapitole 4.2.2 na Strana 13.

• Diagnostickú jednotku DUV10A upevnite s použitím vymedzovacieho puzdra, ktoré
slúži ako tepelná izolácia.
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5.4.3 Elektrické pripojenie

Schéma 

pripojenia

Postup • Pripojte zdroj napätia a spínané výstupy a podľa potreby aj signál otáčok.

• Keď ste diagnostickú jednotku DUV10A pripojili, kliknite v softvéri na tlačidlo [Mount
sensor] (montáž senzora).

• Pomocou menu [Connection] / [Connect] (Pripojenie/Pripojit’) môžete teraz vytvorit’
spojenie so senzorom.

• Prístroj môže inštalovat’ len odborne spôsobilý pracovník – elektrotechnik.

• Dodržujte národné a medzinárodné predpisy o inštalácii elektrických zariadení.

• Zdroj napájania podľa EN 50178, SELV, PELV.

• Aby bola splnená požiadavka na "obmedzenie napätia/prúdu" podľa UL 508, musí byt’

prístroj napájaný z galvanicky oddeleného zdroja a istený nadprúdovou ochranou.

• Pred pripojením prístroja odpojte zariadenie od napätia.

• Výstupy jednotky sú skratuvzdorné.

Konektor Kolík Priradenie

M12 1 Napájanie +

2 (funkcia "červená") Spínaný výstup 2 (hlavný alarm), 100 mA
naprogramovat možno rozpínací R alebo zapínací 
Z kontakt

3 Napájanie –

4 (funkcia "žltá") Spínaný výstup 1 (predbežná výstraha), 100 mA
naprogramovat možno R alebo Z kontakt

5 Otáčky (0 ... 20 mA) alebo impulzný vstup

M8 1 Nepriradené

2 T × D

3 GND

4 R × D

4 3

5

21

1

2

3

4

Vyhodnocovanie spínaných výstupov – pozri kapitolu 5.3.
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5.4.4 Vykonanie impulzného testu

Impulzným testerom (objednávacie číslo 14066335) sa otestuje vhodnost’ miesta
upevnenia senzora. V teste sa pôsobí definovanou silou čo najbližšie k miestu
zabudovania príslušného valivého ložiska. Senzor meria príslušnú impulznú odozvu.
Zistený súčiniteľ prenosu má rozmer zrýchlenie na silu (mg/N). Súčiniteľ prenosu určuje
kvalitu cesty signálu. Hodnota súčiniteľa prenosu musí byt’ > 5 mg/N. Pri menších
hodnotách súčiniteľa nie je zaručené spoľahlivé monitorovanie.

Postup • Stlačte tlačidlo [Conduct impulse test] (vykonat’ impulzný test).

• V tabuľke vyberte objekt. 

• Kliknite na [Impulse test] (impulzný test). 

• Spustite meranie. Najprv sa zmeria základná úroveň (meria sa šum). 

• Potom, čo najbližšie k miestu zabudovania valivého ložiska, pomocou impulzného
testera generujte aspoň jeden impulz na každé meranie. Softvér zobrazí graficky a aj
textovo vhodnost’ miesta upevnenia senzora.

Poznámka Impulzný test sa obvykle môže vykonat’ počas prevádzky. 

Ak sa zobrazí chybové hlásenie "The difference between the noise level and impulse
test is too small" (rozdiel medzi úrovňou šumu a impulzným testom je malý), musí sa
meranie opakovat’ pri zastavenom stroji.

Pri hlásení "Mounting location not suitable" (miesto upevnenia je nevhodné) sa musí
zmenit’ miesto upevnenia a impulzný test sa musí zopakovat’.

11305AEN
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5.4.5 Zápis parametrov do senzora

• Kliknite na tlačidlo [Write parameters to sensor] (zápis parametrov do senzora) –
parametre sa prenesú do senzora/jednotky cez rozhranie RS-232.

11295AEN

Preniest’ možno len kompletnú sadu parametrov.

Kompletná sada parametrov musí obsahovat’ minimálne otáčky, frekvenčný
faktor [frequency factor], a pre valivé ložiská súčiniteľ prenosu signálu [signal transfer
factor] a hodnotu zaučenia [teach-in].
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Montáž a uvedenie do prevádzky

Do senzora sa zapíšu nasledovné parametre:

• Otáčky, konštantné alebo premenné, minimálna hodnota je 12 min–1,
maximálna 3500 min–1

• Diagnostikované objekty a ich frekvenčné faktory:

• Metóda analýzy (HFFT a/alebo FFT)

• Počet výpočtov stredných hodnôt a hysterézia

Výpočet: výpočet stredných hodnôt × hysterézia × 1,6 sekundy = maximálny časový
interval diagnostiky

• Prahové hodnoty pre červenú a žltú

• Okno frekvencie – rozpätie frekvencie poškodenia (typicky: +2 ... 7 % frekvencie
poškodenia)

• Prahové hodnoty pre monitory úrovne

• Súčiniteľ prenosu signálu [signal transfer constant] pre každý objekt

• Základné hodnoty zaučenia [teach-in]

Otáčky musia byt’ aspoň raz za deň konštantné počas celého intervalu diagnostiky.
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5.4.6 Zaučenie

Zaučenie [teach-in] je automatický proces samoučenia senzora (jednotky) v typických
pracovných podmienkach, ktorý sa spustí stlačením tlačidla Teach-in na jednotke alebo
v softvéri.

Otáčky pre zaučenie musia byt’ v predtým zadefinovanej oblasti pre pracovné otáčky
a ideálne by mali byt’ blízke alebo rovné hornej medzi pracovných otáčok.

Pomocou funkcie zaučenia (menu [Sensor] / [Teach-In]) sa zmerajú referenčné hodnoty
bežiaceho stroja a uložia sa do senzora. Výsledky diagnostiky sa vzt’ahujú na hodnotu
zaučenia [teach-in]. Preto sa musí zabezpečit’, aby zaučenie prebiehalo v typických
pracovných podmienkach a bez rušenia.

Aby tieto prednastavené hodnoty boli v spôsobe monitorovania diagnostického typu
"valivé ložiská" použiteľné, musí byt’ monitorované valivé ložisko pred zaučením
nepoškodené.

Ak bude senzor pracovat’ pri premenných otáčkach stroja, zaučenie sa urobí pri
typických otáčkach a v rovnocenných prevádzkových podmienkach a stave, prednostne
v rozsahu stredných otáčok. Nastavený počet vypočítavaných stredných hodnôt je
platný aj pre zaučenie.

Nakoniec sa referenčné údaje (FFT obalových kriviek- a FFT spektra) zaznamenajú.
Súbor by sa mal následne archivovat’. Pri neskoršej diagnostike sa údaje môžu vyvolat’
ako referenčné hodnoty.
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Montáž a uvedenie do prevádzky

Postup zaučenia Po pripojení diagnostickej jednotky DUV10A na napájanie sa rozsvietia všetky
signálky LED (stav z výroby).

Zaučenie priamo 

na DUV10A

• Tlačidlo <TEACH> stlačte po dobu 5 sekúnd. Parametrizovaná diagnostická
jednotka DUV10A sa následne automaticky prispôsobí existujúcim prevádzkovým
podmienkam. Najprv blikajú žlté signálky LED 2, 3 a 4.

Zaučenie pomocou 

softvéru

• Pri zaučení pomocou počítača PC alebo notebooku svieti signálka 1 a signálka 2 bliká.

Následne sa na obrazovke počítača zobrazí hlásenie a jednotka prejde do režimu

monitorovania. V režime monitorovania svietia signálky 1 a 2 trvale zelene.

• Jednotka je teraz v režime monitorovania a na signálkach zobrazuje (prípadné)
postupujúce poškodenie.

58307AXX

Obr. 5: Signálky LED – stav z výroby

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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5.5 Vyhodnocovanie spínaných výstupov

Signály z diagnostickej jednotky môžu vyhodnocovat’:

• Meniče frekvencie

• Distribuované systémy

(Binárne signály sa privedú na moduly MFP/MFI/MFD/MFO alebo
MQP/MQI/MQD/MQO a informácie sa postúpia ďalej vo 4. slove procesných dát
cez Profibus, Interbus, DeviceNet alebo CANopen, alebo sa binárne signály privedú
na iné zbernicové moduly)

• Riadiace jednotky

5.5.1 Vyhodnocovanie meničom frekvencie

58382ASK

Obr. 6: Vyhodnocovanie meničom frekvencie
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5.5.2 Vyhodnocovanie distribuovaným systémom

5.5.3 Vyhodnocovanie riadiacou jednotkou

58372ASK

Obr. 7: Vyhodnocovanie distribuovaným systémom
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58381ASK

Obr. 8: Vyhodnocovanie riadiacou jednotkou
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6 Prevádzka a servis

6.1 Nastavenie

6.1.1 Národné nastavenia

V menu [Extras] / [Settings] (možnosti / nastavenia) sa môže nastavit’ zadávanie
parametrov v rôznych merných jednotkách – metrické (desatinná čiarka, mm) alebo US
(desatinná bodka, inch).

Jazyk sa vyberie v [File] / [Language] (súbor / jazyk).

6.1.2 Vyhľadanie rozhrania COM

Pomocou menu [Extras] / [Scan COM] (možnosti / hľadaj COM) sa zaktualizuje zoznam
ponúkaných rozhraní ([Connection] / [Settings]). Týmto spôsobom sa virtuálne sériové
rozhranie (napr. z konvertorov USB E30098), ktoré bolo pripojené až po štarte
programu, začlení do zoznamu.

6.1.3 Nastavenia programu

Vyberte si vhodné nastavenie merných jednotiek dĺžky (milimetre alebo palce)
a znamienko desatinnej pozície (čiarka alebo bodka). V obraze frekvenčného spektra
subobjektov možno zobrazit’ aj jednotlivé frekvenčné okienka.

11299AEN

00

I



6

30 Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Prevádzka

Prevádzka a servis

6.2 Prevádzka

Po skončení zaučenia (pozri tiež kapitola 5.2.6 na Strana 25) prejde jednotka do režimu
monitorovania a na signálkach zobrazuje (prípadné) postupujúce poškodenie.

Ubezpečte sa, že diagnostická jednotka DUV10A má pre vašu aplikáciu pomocou
expertného softvéru správne nastavené parametre. Ďalšie informácie o nastavovaní
parametrov sú uvedené v kapitole 7, v častiach 7.2 a 7.3.

Ak v jednotke nie sú zavedené žiadne parametre, svietia všetky signálky LED (stav
z výroby).

58307AXX

Obr. 9: Signálky LED – stav z výroby

NEXT TEACH

A B L
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00

I



Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 31

6
Prevádzka

Prevádzka a servis

6.2.1 Zobrazenie postupujúceho poškodenia na jednotke

Zobrazenie Opis Význam

• Signálka 1 zelená "O.K." svieti • Napájanie je v poriadku

• Signálky 1 a 2, zelené "O.K." 
svietia

• Diagnostická jednotka je pripravená 
na prevádzku a je bez poruchy

• Signálky 1 a 2, zelené "O.K." 
svietia

• Signálka 3, žltá "CHECK" svieti

• Objavuje sa poškodenie (počiatočný 
stav).

• Aktivuje sa prvý spínaný výstup 
(predbežná výstraha).

• Za niekoľko týždňov sa pohon pokazí.
• Stlačením tlačidla <NEXT> sa zobrazí 

diagnóza začínajúceho poškodenia. 
(pozri čast’ "Signalizácia poškodeného 
objektu" na Strana 32.)

• Postupujúce poškodenie možno 
sledovat’ na žltých signálkach 
"CHECK".

• Signálky 1 a 2, zelené "O.K." 
svietia

• Signálky 3 ... 6, žlté "CHECK" 
svietia

• Signálka 7, červená "REACT" 
svieti trvale

• Aktivuje sa druhý spínaný výstup 
(hlavný alarm).

• Každú chvíľu môže nastat’ úplný 
výpadok.

• Poškodenie sa musí okamžite opravit’!

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT

O.K. CHECK REACT
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I
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Signalizácia 

poškodeného 

objektu

Keď svieti prvá žltá signálka, možno zobrazit’ miesto, kde nastalo poškodenie.
Postupujte nasledovne:

• Stlačte tlačidlo <NEXT>, aby sa zobrazila diagnóza začínajúceho poškodenia. 

• Blikajúca červená signálka "REACT" signalizuje objekt, ktorý je poškodený.

• Postupujúce poškodenie diagnostikujte pomocou softvéru DUV10A-S.

Signálka červená A Objekt 1 alebo 4

Signálka červená B Objekt 2 alebo 5

Signálka červená L Objekt 3 alebo monitor úrovne

NEXT TEACH

A B L

O.K. CHECK REACT
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6.2.2 Zobrazenie postupujúceho poškodenia v softvéri DUV10A-S

6.3 Bežná údržba

Diagnostická jednotka DUV10A pri používaní na určený účel (ako je uvedené
v katalógu) v podstate nevyžaduje údržbu. 

6.4 Oddelenie služieb zákazníkom

Ak potrebujete pomoc nášho oddelenia služieb zákazníkom, pripravte si nasledovné
údaje:

• údaje z typového štítka (úplné)

• druh a rozsah poruchy

• čas a okolnosti vzniku poruchy

• pravdepodobná príčina.

11297AEN
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6.5 Poruchy / Oprava

Ak diagnostická jednotka DUV10A nefunguje riadne, obrát’te sa na servis
SEW-EURODRIVE.

Ak sa musí diagnostická jednotka poslat’ do SEW-EURODRIVE, priložte nasledovné
údaje:

• Sériové číslo (→ typový štítok)

• Typové označenie

• Stručný opis aplikácie a označenie pohonov

• Druh poruchy

• Sprievodné okolnosti

• Vlastné domnienky

• Predchádzajúce nezvyčajné udalosti.

00

I
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7 Funkcie

7.1 Funkcie senzora

7.1.1 Test spínaných výstupov

Funkcia spínaných výstupov 1 a 2 sa môže preskúšat’ ich aktiváciou pomocou menu
[Sensor] / [Test switching output 1] alebo [Test switching output 2].

7.1.2 Hodnoty zaučenia

Hodnoty zaučenia [teach values] pre každý objekt sú v uložené v senzore a môžu sa
načítat’ a menit’ pomocou softvéru položkou menu [Sensor] / [Teach values].

Ak sa hodnoty zaučenia zadajú "ručne", môže sa zaučenie vynechat’ a diagnostická
jednotka DUV10A je ihneď pripravená na diagnostikovanie.

Ručné zadanie hodnôt zaučenia sa používa napríklad pri strojoch rovnakej konštrukcie,
kde sa známe referenčné hodnoty jedného stroja môžu preniest’ týmto spôsobom
do druhého stroja.

Vynásobením hodnoty zaučenia prahom aktivácie sa môže zadat’ absolútna medzná
hodnota.

Príklad:

Žiadaná úroveň aktivácie predbežnej výstrahy, diagnostický objekt 1: 800 mg

Žiadaná úroveň aktivácie hlavného alarmu, diagnostický objekt 1: 1 600 mg

Nastavenie referenčnej hodnoty: 80 mg

Z toho vyplýva pomerná hodnota (úroveň) pre:

predbežná výstraha: 10 (odpovedá 800 mg = 80 mg x 10)

hlavný alarm: 20 (odpovedá 1 600 mg = 80 mg x 20)

7.1.3 Načítanie

Načítanie sady parametrov zo senzora (diagnostickej jednotky), menu: [File] / [Read
from sensor]
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7.1.4 Zaučenie

Funkcia zaučenia, menu [Sensor] / [Teach-In] zmeria referenčné hodnoty bežiaceho
stroja a tieto hodnoty uloží do pamäte senzora. Výsledky diagnostiky sa vzt’ahujú
na hodnotu zaučenia. Preto sa musí zabezpečit’, aby zaučenie prebiehalo v typických
pracovných podmienkach a bez rušenia.

Aby tieto prednastavené hodnoty boli v spôsobe monitorovania diagnostického typu
"valivé ložiská" použiteľné, musí byt’ monitorované valivé ložisko pred zaučením
nepoškodené.

Ak senzor bude pracovat’ pri premenných otáčkach stroja, zaučenie sa urobí pri
typických otáčkach a v rovnocenných prevádzkových podmienkach a stave, prednostne
v rozsahu stredných otáčok.

Nastavený počet vypočítavaných stredných hodnôt je platný aj pre zaučenie.

7.1.5 Zápis

Zápis sady parametrov do senzora (diagnostickej jednotky), menu: [File] / [Write to
sensor].

7.1.6 Reset

Vynuluje sa obsah pamäti senzora. Vynulujú sa všetky údaje včítane údajov hodnôt
zaučenia, menu [Sensor] / [Reset parameters]).

7.1.7 Zablokovanie tlačidla zaučenia

Zablokuje sa tlačidlo Teach na senzore, menu [Sensor] / [Teach button locked]).
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7.1.8 Nastavenia senzora

Nastavenia senzora sa môžu zmenit’ pomocou menu [Extras] / [Settings...].

• Čítanie a/alebo zápis parametrov senzora možno chránit’ heslom.

• Pre monitorovanie pomocou zbernicovej riadiacej jednotky možno aktivovat’ siet’ový

režim "Net Mode 1". Dátový protokol "Net Mode 1" sa bude automaticky vysielat’

i po reštarte senzora po výpadku napájania, alebo ak je senzor v stave pokoja (otáčky

sú mimo pracovného rozsahu).

• Pamät’ historických dát sa aktivuje a parametrizuje v menu [Sensor] / [Sensor settings].

Označte okienko [Activate history] a v položke [Interval] zadajte ľubovolnú hodnotu

medzi 1 s až 12 h. Tlačidlom [Accept] (prevziat’) sa pamät’ historických dát spustí. 

7.1.9 Zobrazovanie informácií zo senzora

Sériové číslo, verzia firmvéru, verzia hardvéru sa zobrazia po výbere položky menu
[?] / [Info].

Dôležité: Tieto nastavenia sa aktivujú až po zápise parametrov do senzora!
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7.2 Parametre

7.2.1 Nastavené diagnostické objekty

V sprievodcovi [wizard] sa zobrazí maska pre zadávanie diagnostických objektov "Set
diagnosis" s prehľadom aktuálnych definovaných diagnostických objektov. Zadefinovat’
sa môžu ďalšie diagnostické objekty, až do maximálneho počtu diagnostických objektov
resp. subobjektov.

Ak už nebudete definovat’ ďalšie diagnostické objekty, sprievodca prejde na nastavenie
monitorov úrovne a údajov projektu.

Opätovným výberom objektu zo zobrazeného zoznamu sa spustí opakovaný priechod
sprievodcu pre tento objekt.

7.2.2 Údaje záhlavia projektu

Zadané údaje záhlavia projektu sa použijú pri archivácii aplikácie. V senzore sa uložia
nasledovné alfanumerické údaje:

• Firma

• Miesto

• Adresa

• Miesto inštalácie

• Stroj

7.2.3 Opis projektu

V opise projektu sa archivujú sprievodné poznámky o projekte.

Maximálny počet diagnostických objektov Maximálny počet subobjekov

5 20

Tieto údaje sa neukladajú v senzore, ale len v súbore parametrov.
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7.2.4 Tlač parametrov

Položkou menu [Print] v sprievodcovi sa spustí tlač nastavených parametrov.

7.2.5 Uloženie parametrov

Tlačidlá menu sprievodcu [Save to hard drive] (uložit’ na disk) a [Write to sensor] (zápis
do senzora) uložia parametre na disk alebo sa zapíšu do senzora.

7.3 Aplikácia

7.3.1 Parametre

Sady parametrov možno generovat’ pre rôzne typy senzorov. Rôzne typy senzorov
majú povolené rôzne hodnoty parametrov, čo je zohľadnené v príslušných poliach
pre zadávanie hodnôt parametrov.

7.3.2 Charakteristika otáčok

Údaje o pracovných otáčkach sú dôležité pre definovanie frekvencií poškodenia,
ktoré závisia práve od otáčok. Diagnostická jednotka DUV10A sa môže použit’
pri pevných otáčkach, ako aj pri premenných otáčkach stroja. Pre správnu diagnostiku
pri premenných otáčkach sa signál skutočných otáčok musí priviest’ cez prúdovú
slučku 0 ... 20 mA alebo ako signál z impulzného snímača otáčok.

Ak sa pri asynchrónnych strojoch použijú ako informácia menovité otáčky, potom je

potrebné zadat’ menovité otáčky pri menovitom zat’ažení. Kolísanie otáčok v dôsledku

sklzu sa môže zohľadnit’ v rozpätiach frekvencií (okienka). Ak je sklz väčší ako 5 %,

mali by sa skutočné otáčky snímat’ priamo z hriadeľa, napr. bezdotykovým spínačom

(impulzným snímačom otáčok).

Zadanie:

• Konštantné pracovné otáčky

• Premenné pracovné otáčky

7.3.3 Vstup signálu otáčok

Pri aplikácií s premennými otáčkami sa musí do diagnostickej jednotky DUV10A priviest’

signál pracovných, teda skutočných otáčok. Ako signál skutočných otáčok sa môže použit’

signál prúdovej slučky 0 ... 20 mA alebo impulzný signál (napríklad z bezdotykového

spínača (impulzný snímač otáčok). Prúdová slučka musí mat’ maximálny prúd 20 mA.

Impulzný signál musí mat’ maximálnu frekvenciu spínania 10 kHz.



7

40 Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A

Aplikácia

Funkcie

7.3.4 Nastavenie mierky otáčok

Pri monitorovaní s premennými otáčkami stroja musí senzor získavat’ informáciu
o pracovných otáčkach stroja. Ak sa skutočné otáčky privádzajú do senzora signálom
prúdovej slučky 0 ... 20 mA, je potrebné nastavit’ mierku signálu zadaním definovanej
hodnoty nízkych a vysokých otáčok.

58668AXX

[1] Nízke otáčky

[2] Vysoké otáčky

mA

[1] [2]

[1]

[2]

n [min–1]

Na základe týchto údajov vypočítaná hodnota otáčok pri signáli 20 mA musí byt’
v intervale 12 min–1 až 3500 min–1.
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7.3.5 Pracovný rozsah

Pre monitorovanie s premennými otáčkami stroja sa musí senzoru zadat’ rozsah
pracovných otáčok. Rozsah otáčok sa zadáva dolnými a hornými pracovnými otáčkami.

7.3.6 Počet impulzov na otáčku

Zadanie počtu impulzov na otáčku. Zadat’ možno hodnotu medzi 1 až 32 impulzov
na otáčku. Diagnostická jednotka DUV10A dokáže spracovat’ maximálnu frekvenciu
impulzov 10 kHz. Minimálna šírka impulzu je 3 µs.

58675AXX

[1] Dolné pracovné otáčky

[2] Bez monitorovania

[3] Monitorovanie

[4] Otáčky pri zaučení [Teach-In]

[5] Horné pracovné otáčky

Minimálne otáčky za min 12

Maximálne otáčky za min 3500

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]

Ak je senzor parametrizovaný pre premenné otáčky, vykonáva senzor merania,
len ak sú skutočné otáčky v intervale medzi dolnými a hornými pracovnými otáčkami.
Ak na vstupe pre otáčky nie je žiadny signál, merania sa nevykonávajú.
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7.3.7 Konštantné otáčky

Počet otáčok za minútu. Definovat’ možno len jedny otáčky stroja. Ak sa diagnostikované

objekty (napr. valivé ložiská) vzt’ahujú na rôzne otáčky (napr. v prípade prevodoviek),

musí sa pre každý diagnostický objekt definovat’ prevodový pomer.

Pracovné otáčky strojov napájaných zo siete sa považujú za konštantné. Ak sa pri
asynchrónnych strojoch zadávajú menovité otáčky, potom je potrebné zadat’ menovité
otáčky pri menovitom zat’ažení. Kolísanie otáčok v dôsledku sklzu sa môže zohľadnit’
v rozpätiach frekvencií (okienka). Ak je kolísanie skutočných pracovných otáčok väčšie
ako 5 %, odporúča sa snímanie otáčok.

7.3.8 Otáčky pre zaučenie [Teach-In]

Ak monitorovaný stroj pracuje s premennými otáčkami, musia sa definovat’ otáčky

pre zaučenie [Teach-In], aby sa zohľadnilo váhové vyhodnocovanie referenčnej hodnoty.

Otáčky pre zaučenie musia byt’ v predtým zadefinovanej oblasti pre pracovné otáčky

a ideálne by mali byt’ blízko alebo rovné horným pracovným otáčkam.

58675AXX

[1] Dolné pracovné otáčky

[2] Bez monitorovania

[3] Monitorovanie

[4] Otáčky pre zaučenie [Teach-In]

[5] Horné pracovné otáčky

n [min–1]

[3]

[1]

[2]

[4] [5]
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7.3.9 Vypočítavanie stredných hodnôt diagnostických objektov

Počet jednotlivých meraní pre výpočet spektrálnych diagnostických výpovedí.

Jedno meranie trvá 8 sekúnd, odpovedá rozlíšeniu frekvencie 0,125 Hz v spektre, pokiaľ

sa nastavené frekvencie nachádzajú vo frekvenčných pásmach (0 ... 50; 50 ... 150;

150 ... 250 atd.). Počas tejto výslednej celkovej doby merania treba zabezpečit’

prevádzku s konštantnými otáčkami.

Nastaviteľné hodnoty: 1 (=žiadna); 2; 4; 8; 16; 32

Prednostné nastavenie: 2

Nezávisle od tohto nastavenia sa nastavuje vypočítavanie stredných hodnôt pre monitory

úrovne.

7.3.10 Frekvenčné okienko

Frekvenčné okienko udáva pomernú šírku hľadania vo frekvenčnom spektre okolo

frekvencie poškodenia. Frekvenčné okienko definuje interval po oboch stranách

monitorovanej frekvencie. Frekvenčné okienko slúži na kompenzáciu nepresnosti v opise

pozície frekvencie (tolerančný koridor).

Zadáva sa pomerne, v percentách.

Zadanie frekvenčného okienka je účinné pre všetky nastavené objekty, pokiaľ sa
maximálne frekvenčné okienko jednotlivých diagnostických objektov stane účinným.

Príklad:

Frekvenčné okienko = 5 %; Frekvencia poškodenia = 311,5 Hz odpovedá spektrálnej
čiare 249

Rozsah hľadania = spektrálne čiary 237 až 286 odpovedajú frekvencii 296,25 Hz
až 357,5 Hz

Minimálny rozsah hodnoty 0,1 %

Maximálny rozsah hodnoty 20 %
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7.4 Diagnostický objekt

7.4.1 Oneskorenie odozvy diagnostického objektu

Aby sa zabránilo vyvolaniu falošných alarmov, je senzor nastavený štandardne
na oneskorenie aktivácie (hysterézia) = 5. To znamená, že zvýšenie diagnostickej
hodnoty sa zobrazí až po teste trvalosti 5 po sebe nasledujúcich prevýšeniach.
Týmto sa zabezpečí trvalost’ zobrazených diagnostických výpovedí.

Oneskorenie aktivácie možno nastavit’ na 1 (odpovedá žiadnemu oneskoreniu) až 10.
Celková doba aktivácie = počet vypočítavaní stredných hodnôt x zadané oneskorenie
aktivácie.

Prahom oneskorenia aktivácie je kolísanie diagnostickej úrovne väčšie ako ± 1,
čo odpovedá ± 100 %. Pôsobí rovnako pri rastúcich a pri klesajúcich hodnotách.
Nastavené oneskorenie aktivácie je účinné rovnako pre všetky založené diagnostické
objekty. Nezávisle od toho možno nastavit’ oneskorenie aktivácie pre monitor úrovne.

7.4.2 Koncový stupeň

Spínané signály (koncový stupeň) diagnostickej jednotky DUV10A možno nastavit’ ako
rozpínacie a aj ako zapínacie. Nastavenie ako "rozpínacie" by malo mat’ prednost’ (zistí
sa prerušenie kábla).

58666AXX

[1] Spínaný výstup: ČERVENÁ

[2] Spínaný výstup: ŽLTÁ

[3] Oneskorenie aktivácie diagnostických objektov

[1]

[2]

[3]

t

Ak chcete spínané výstupy diagnostickej jednotky DUV10A vyhodnocovat’ cez menič

frekvencie MOVIDRIVE® MDX60B/61B, musíte nastavit’ spínané signály ako "rozpínacie".
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7.4.3 Monitor úrovne

Monitor úrovne umožňuje okrem frekvenčne selektívneho (teda úzkopásmového)
merania valivých ložísk a/alebo diagnostických objektov aj prídavné monitorovanie
stavu vibrácií v časovom intervale. Toto takzvané širokopásmové meranie umožňuje
všeobecné výpovede o celkovom systéme, a to vyhodnocovaním surového signálu
zrýchlenia s ohľadom na maximálne zrýchlenie alebo stredné zrýchlenie.

7.4.4 Spôsob monitorovania

Spôsob monitorovania určuje, či má monitor úrovne monitorovat’ maximálny
vrchol (monitorovanie rázov) alebo strednú absolútnu hodnotu (monitorovanie vibrácií)
meraného signálu zrýchlenia. Na rozdiel od diagnostických objektov, neskoršie
monitorovanie monitoruje absolútne hodnoty.

Nastavit’ možno dve rôzne medzné hodnoty alarmov, ako aj váženie signálu v závislosti
od otáčok. 

Oneskorenie aktivácie a počet vypočítavaní stredných hodnôt sa nastavujú nezávisle
od nastavení pre diagnostikované objekty.

Monitorovanie 

rázov

11300AXX
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Monitorovanie 

vibrácií

7.4.5 Stále body spínania

Diagnostická jednotka DUV10A používa vlastné medzné hodnoty na monitorovanie
úrovne vibrácií v časovom intervale. Tieto medzné hodnoty sú absolútne hodnoty
zrýchlenia (merná jednotka "mg"), na rozdiel od diagnostických objektov.

V režime premenných otáčok sa monitorovaná úroveň vypočítava ako vážená hodnota
podľa nastavenej krivky "vážené hodnoty signálu" a tým sa kompenzujú rozdielne
prahové hodnoty pre aktivovanie výstupných signálov pri rôznych otáčkach.

Existuje možnost’ definovat’ dve prahové hodnoty aktivácie (žltá a červená), ktoré sa
použijú aj pre spínanie výstupov.

Signalizácia pri žltej:

svieti prvá žltá signálka LED a spínaný výstup 1 je aktivovaný

Signalizácia pri červenej:

svieti prvá žltá signálka LED a 3. červená signálka LED (L) a spínaný výstup 2 je
aktivovaný

Minimálne: 200 mg

Maximálne: 25 000 mg

Merné jednotky:

1 mg = 0,001 g

1 g = 9,81 m/s2 (gravitačná konštanta Zeme)

7.4.6 Premenné body spínania

Pri premenných otáčkach sa môžu medzné hodnoty nad rozsahom pracovných otáčok
nastavit’ premenlivo. Pritom sa krivka predbežnej výstrahy presunie ľavým tlačidlom
myši a vzdialenost’ medzi žltou a červenou sa zadá ako percentuálna hodnota.
Prevezmú sa len hodnoty, ktorých výsledkom je medzná hodnota aktivácie < 25 000 mg.
Pre definované otáčky pre zaučenie sa zobrazia presné medzné hodnoty.

11301AXX
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7.4.7 Úroveň vypočítavania stredných hodnôt

Úroveň vypočítavania stredných hodnôt je počet jednotlivých meraní pre výpočet
diagnostickej výpovede. 

Nastavenie tvorby strednej hodnoty úrovne vibrácií (časový interval) nezávisí od tvorby
strednej hodnoty pri stanovení diagnostických hodnôt (rozsah frekvencií).

Interval merania je 8 sekúnd – pre výpočet strednej absolútnej hodnoty, ako aj pre výpočet

maximálnej špičky.

7.4.8 Úroveň oneskorenia aktivácie

Nezávisle od nastavení pre spektrálne diagnostické objekty, oneskorenie aktivácie pre
monitor úrovne sa môže nastavit’ oddelene. Aby sa zabránilo vyvolaniu falošných
alarmov, je senzor nastavený štandardne na oneskorenie aktivácie (hysterézia) = 5.
To znamená, že alarmovanie úrovne hodnoty sa zobrazí až po teste trvalosti 5 po sebe
nasledujúcich prevýšeniach. To zabezpečuje platnost’ zobrazovaných nameraných
hodnôt.

Oneskorenie aktivácie možno nastavit’ na 1 (odpovedá žiadnemu oneskoreniu) až 10.
Celková doba aktivácie = počet vypočítavaní stredných hodnôt x zadané oneskorenie
aktivácie.

58667AXX

[1] Spínaný výstup: ČERVENÁ

[2] Spínaný výstup: ŽLTÁ

[3] Oneskorenie aktivácie, monitor úrovne

[1]

[2]

[3]
t
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7.4.9 Diagnostické objekty

Štruktúra automatizovanej diagnostiky stroja sa pri diagnostickej jednotke DUV10A
vytvára pomocou definície modelu stroja pomocou tzv. diagnostických objektov. Softvér
môže súbežne monitorovat’ až 5 rôznych diagnostických objektov. Diagnostický objekt
sa skladá zo skupiny symptomatických frekvencií poškodenia, ktoré sa definujú
pomocou tzv. frekvenčných faktorov. Okamžitá frekvencia poškodenia je daná súčinom
frekvencie otáčania a frekvenčného faktora. Pre aplikácie s konštantnými otáčkami je
teda frekvencia poškodenia tiež konštantná.

Podľa druhu poškodenia sa diagnostickému objektu priraďuje niektorá metóda analýzy.
Napríklad frekvencie záberu zubov a nevyváženost’ sa monitorujú metódou FFT
a poškodenia ložísk metódou H-FFT.

58601ASK

 Ložisko AS Ložisko BS Nevyváženosť Úroveň



Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 49

7
Diagnostický objekt

Funkcie

7.4.10 Metódy analýzy

Analýza signálov sa používa na generovanie vlastností s výpovednou schopnost’ou zo
surových dát zrýchlenia. Softvér pre diagnostickú jednotku DUV10A používa pritom
metódu rýchlej analýzy frekvencií (rýchla Fourierova transformácia = FFT). Metóda
analýzy rozlišuje výpočet lineárneho spektra zo surových dát zrýchlenia (FFT)
a z obálky (H – Hüllkurve) dát zrýchlenia (H-FFT). Vybraná metóda analýzy sa môže
jednotlivo priradit’ príslušným diagnostickým objektom. Napríklad v jednom senzore sa
môže monitorovat’ nevyváženost’ a poškodenie valivých ložísk.

58501ASK
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Frekvenčné rozlíšenie lineárneho spektra

Použitie FFT:

Vyhodnocovanie harmonických signálov, napr. nevyváženost’, kavitácia, vlastné kmity,
chyba ustavenia, záber zubov

Použitie H-FFT:

Vyhodnocovanie vysokofrekvenčných rázových signálov ako napr. poškodenie valivých
ložísk

7.4.11 Typ diagnostiky

Výberom typu diagnostiky "valivé ložisko" alebo "nevyváženost’" sa automaticky vyberú
prednastavenia pre diagnostiku valivého ložiska alebo nevyváženosti. Postup
nastavovania parametrov je preto omnoho jednoduchší.

Výberom "Other" (ostatné) možno zadefinovat’ ľubovoľné poškodenia stroja, ktoré
možno popísat’ priradením skupiny symptomatických frekvencií (základných frekvencií
valenia).

7.4.12 Valivé ložisko

Nastavenie parametrov "Rolling element bearing" (valivé telesá ložiska) určuje stav
ložiska z amplitúd frekvencií valenia valivých telies:

• Vnútorný krúžok

• Vonkajší krúžok

• Valivé telesá

Existuje možnost’ použit’ bázu dát valivých ložísk alebo zadat’ vlastné údaje o ložisku.

7.4.13 Nevyváženost’

Nastavenie parametrov "Unbalance" (nevyváženost’) určuje stav stroja pomocou
amplitúdy pri frekvencii otáčania.

Senzor Frekvenčný rozsah Rozlíšenie frekvencie

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

Pod typom poškodenia "Other" (ostatné) možno parametrizovat’ ľubovoľné poškodenie
stroja zadaním skupiny frekvencií poškodenia (základných frekvencií valenia) každého
diagnostického objektu.

7.4.15 Prevodový pomer

Prevodový pomer prevodovky merané otáčky / otáčky objektu

Prevodový pomer špecifikuje rozdiely medzi hriadeľom motora a hriadeľom, na ktorom
sedí monitorované ložisko (alebo objekt), ak sa zadané otáčky vzt’ahujú na hriadeľ
motora a hriadele sú spojené prevodovkou.

(Mer. / obj.) < 1 => zvýšenie otáčok vzhľadom na pohon

(Mer. / obj.) > 1 => zníženie otáčok vzhľadom na pohon

7.4.16 Označenie

Zadanie alfanumerického označenia pre monitorovaný diagnostický objekt.

Príslušný frekvenčný faktor (subobjekt) delený prevodovým pomerom prevodovky
(podiel Mer. / obj.) musí byt’ menší ako 50.
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7.4.17 Frekvencie poškodenia

Zadanie frekvencií poškodenia (subobjekty), ktoré sa majú priradit’ určitému typu
poškodenia stroja (objekt). 

V diagnostickej jednotke DUV10A možno definovat’ maximálne 20 jednotlivých
frekvencií, ktoré možno priradit’ maximálne 5 diagnostickým objektom. 

Sčítaním jednotlivých amplitúd pri zadaných frekvenciách sa vypočíta charakteristická
hodnota objektu.

Jednotlivé frekvencie sa opisujú pomocou analýzy základných frekvencií valenia;
hľadaná frekvencia sa zistí vynásobením okamžitej frekvencie otáčania základnou
frekvenciou.

Základná frekvencia valenia je vlastne násobkom frekvencie otáčania. Príslušná
frekvencia poškodenia sa vypočíta zo vzorca:

Frekvencia poškodenia = základná frekvencia valenia x frekvencia otáčania

Príklad: Základná frekvencia valenia = 6,23, frekvencia otáčania = 50 Hz => frekvencie
poškodenia = 311,5 Hz

Základná frekvencia valenia sa vzt’ahuje vždy na príslušnú frekvenciu definovaného
diagnostického objektu. Ak majú objekty rozdielne otáčky, musia sa zohľadnit’ príslušné
prevodové pomery.

7.4.18 Frekvenčné okienko

Frekvenčné okienko udáva pomerný interval hľadania vo frekvenčnom spektre, na obe
strany od frekvencie poškodenia. Frekvenčné okienko definuje interval po oboch
stranách monitorovanej frekvencie. Frekvenčné okienko slúži na kompenzáciu
nepresnosti v opise pozície frekvencie (tolerančný koridor).

Zadáva sa pomerne, v percentách.

Zadanie frekvenčného okienka je účinné pre všetky nastavené objekty, pokiaľ sa
maximálne frekvenčné okienko jednotlivých diagnostických objektov stane účinným.

Príklad:

Frekvenčné okienko = 5 %; Frekvencia poškodenia = 311,5 Hz odpovedá spektrálnej
čiare 249

Rozsah hľadania = spektrálne čiary 237 až 261 odpovedajú frekvencii 296,25 Hz
až 326,25 Hz

Minimálna hodnota frekvenčného okienka 0,1 %

Maximálna hodnota frekvenčného okienka 20 %
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7.4.19 Medzná hodnota – diagnostický objekt

Diagnostická jednotka DUV10A používa pre všetky založené spektrálne diagnostické
objekty (ich) vlastné (horné) medze na aktivovanie predbežnej výstrahy (žltá) a alarmu
(červená). Medze diagnostických objektov sú vždy v pomere k hodnotám zaučenia
(teach-in), a sú teda násobkami hodnôt signálu. "Zelená" odpovedá vždy úrovni 100 %.

Rozsah hodnôt pre predbežnú výstrahu: 2; 3; 4;...; 20 (celočíselné hodnoty) odpovedá:
200 %; 300 %; atď. Rozsah hodnôt pre hlavný alarm: 6; 7; 8;.....; 99 (celočíselné
hodnoty, ktoré musia byt’ 4x väčšie ako nastavená žltá hodnota, aby sa dosiahli
celočíselné medzihodnoty pre ret’azec žltých signáliek LED).

V režime premenných otáčok sa diagnostická hodnota vypočítava ako vážená hodnota
podľa nastavenej krivky "vážené hodnoty signálu" a tým sa kompenzujú rozdielne
prahové hodnoty pre aktivovanie výstupných signálov pri rôznych otáčkach. Každý
diagnostický objekt má vlastnú krivku vážených hodnôt signálu.

Ak sa ako diagnostický druh vyberie režim "Rolling element bearing" (valivé ložisko),
sú medzné hodnoty a krivka vážených hodnôt už prednastavené.

7.4.20 Prenosová charakteristika

Súčiniteľ prenosu signálu je mierkou pre mechanický prenos sledu rázových impulzov
pri poškodených prvkoch valivého ložiska. 

Súčiniteľ prenosu signálu možno zmerat’ pomocou mechanického testu impulzom
(Ping-Test), pri teste musí byt’ senzor pripojený. Dôležité je, aby bol senzor upevnený
na určenom mieste a aby bol impulz zavedený do telesa stroja čo najbližšie
k monitorovanému valivému ložisku.

Súčiniteľ prenosu signálu možno zadat’ aj ručne off-line. Súčiniteľ má rozmer
"zrýchlenie / sila", jednotkou je mg/N (g = gravitačná konštanta Zeme).

Pri upevnení senzora priamo na domčeku ložiska sa môže impulzný test vynechat’.
Ručne sa typicky zadáva hodnota 10 mg/N.

58669AXX

[1] Zaučenie = 100 %

[2] Hlavný alarm

[3] Predbežná výstraha

[1]

[2]

[3]
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7.4.21 Výpočet vážených hodnôt signálu

Pri monitorovaní stroja s premennými otáčkami možno charakteristické hodnoty
korigovat’ v závislosti od otáčok. Na obrázku je znázornená zmena charakteristických
hodnôt konštantného poškodenia v závislosti od otáčok. Táto zmena hodnôt je pri
vyhodnocovaní a výpočtoch v senzore náležite zohľadnená.

Hodnota zaučenia a tiež nameraná hodnota signálu sa prepočítavajú podľa váh,
uložených v tabuľke váh signálu. Hodnota zaučenia je vážená podľa otáčok zaučenia
a meraná hodnota je vážená podľa meraných (skutočných) otáčok. Preto je
bezpodmienečne nutné, aby otáčky zaučenia boli konštantné po celý čas zaučenia.

Môžu sa použit’ predpripravené krivky alebo vložit’ vlastné krivky alebo vlastné krivky
generovat’. Ak sa pri nastavovaní parametrov použije typ diagnostiky "Rolling element
bearing damage" (škody valivého ložiska), vložia sa predkonfigurované nastavenia,
ktoré možno na želanie ešte zmenit’.

Udáva sa aj, do akej miery sa pri zobrazení vážených signálov v  režimoch "Subobjects"
a "Objects" prispôsobí hodnota zaučenia. (D = (c / b) x 100 %)

Platí vzorec:

11302AEN

Úroveň poškodenia
(resp. medzná hodnota)

=
nameraná hodnota v mg / Vážený signál pri nameraných otáčkach (a)

Hodnota zaučenia v mg / Vážený signál pri otáčkach zaučenia (b)
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Výpočet úrovne poškodenia (300 mg pri 5 000 min–1, hodnota zaučenia 65 mg)
pri zohľadnení výpočtu vážených hodnôt signálu:

Tak isto možno stanovit’ potrebnú hodnotu zaučenia, aby pri daných hodnotách (300 mg
pri 5 000 ot/min) bola prekročená medzná hodnota pre žltú (4):

Riešenie je pre X (hodnota zaučenia)

X = 66,5 mg

7.4.22 Kontrola rozporom

Kontrola rozporom umožňuje preskúšat’ nastavené parametre monitorovania na úplnost’
a zhodu.

X =
300 mg / 97 %

65 mg / 86 %

4 =
300 mg / 97 %

X mg / 86 %
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7.5 Báza dát valivých ložísk

Báza dát ložísk obsahuje najbežnejšie valivé ložiská rôznych výrobcov. Valivé

ložiská (s valivými telesami) možno definovat’ zadaním skráteného (typového) označenia

ložiska. Do hľadania a zobrazenia možno zahrnút’ aj ložiská z vlastnej bázy dát valivých

ložísk (Menu [Extras] / [Settings] / [Rolling element database] / [Search], Možnosti /

Nastavenia / Báza dát valivých ložísk / Hľadat’). Označenie výrobcu je rozšírené

o písmeno "E".

Skrátené označenie (=DIN)

Každé normované valivé ložisko podľa DIN 623 má tzv. skrátené označenie [Short
Description, Kurzbezeichnung], ktoré označuje určitú skupinu ložísk. Z označenia
možno zistit’ aj geometrické údaje.

Opísané sú aj základné frekvencie valenia.

Prípony a predpony obvykle nemajú vplyv na základné frekvencie valenia. Len prípona
"E" poukazuje na znížený počet valivých telies, a je teda relevantná pre základné
frekvencie valenia.

Rozdiely medzi výrobcami sú obvykle minimálne. Označenia ložísk s viac ako 5 číslicami

označujú zvláštne konštrukcie a údaje treba hľadat’ v báze dát príslušných výrobcov.

11293AEN
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7.5.1 Označenie ložísk

Posledné 2 číslice vynásobené 5 určujú vnútorný priemer ložiska.

Príklad

Ložisko 6(0)212:

Vnútorný priemer = 12 x 5 = 60 mm

X X X X X

Veľkost’ ložiska

Rozmerový rad

Rad ložísk

1 Naklápacie guľkové ložisko

2 Naklápacie valčekové ložisko a axiálne naklápacie valčekové ložisko

3 Kužeľové valivé ložisko

4 Dvojradové radiálne guľkové ložisko

5 Axiálne guľkové ložisko

6 Jednoradové radiálne guľkové ložisko

7 Jednoradové radiálno axiálne guľkové ložisko

N Cylindrické valčekové ložisko
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7.5.2 Založenie valivého ložiska

Alternatívne k vyhľadávaniu v báze dát valivých ložísk možno priamo zadat’ frekvencie
valenia, a to zadaním základných frekvencií valenia (= násobitele frekvencie otáčania)
pre vnútorný krúžok, vonkajší krúžok a pre valivé telesá do masky pre zadávanie údajov.

Frekvenčné faktory možno pomocou kalkulačky pre ložiská vypočítat’ zo známej
geometrie ložiska.

Údaje o ložisku možno uložit’ do vlastnej bázy dát valivých ložísk. V báze dát valivých
ložísk sa ložiská z vlastnej bázy dát zohľadnia pri vyhľadávaní a zobrazia sa spolu
s ostatnými ložiskami (označenie výrobcu je pritom rozšírené o označenie "E").

11298AEN
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7.5.3 Nastavenie bázy dát

Rýchlost’ vyhľadávania možno optimalizovat’ obmedzením vyhľadávania v báze dát
na CD alebo vo vlastnej báze dát; tým sa obmedzí i zdvojenie výsledkov vyhľadávania.

Cestu "vlastná báza dát valivých ložísk" možno zadat’ znova – možno tak archivované
bázy dát valivých ložísk opät’ začlenit’ alebo prevziat’ nové bázy dát.

7.5.4 Impulzný test

Impulzný test meria prenos signálu z miesta meraného objektu do miesta, kde je
upevnený senzor. Impulzným testom sa stanovuje, či je miesto upevnenia senzora
vhodné ([Signal path] / [Mounting test], cesta signálu / test montáže). Tiež sa môžu
automaticky nastavit’ parametre medzných hodnôt ([Signal path] / [Diagnosis object],
cesta signálu / diagnostický objekt).

Impulzný test sa spustí tlačidlom štart. Najprv sa ale zmeria šum pozadia stroja.

Potom sa impulzným testerom (objednávacie číslo 14066335) vyšlú impulzy do telesa
domčeka ložiska a zmerajú sa tri odozvy na impulzy na navrhovanom mieste upevnenia
senzora.

Impulzný test možno považovat’ za úspešný, ak je nameraný dostatočný odstup medzi
šumom pozadia a výsledkami testu a kolísanie nameraných hodnôt je menšie ako 40 %.

Ak je šum pozadia príliš silný, odporúča sa meranie opakovat’ pri zastavenom stroji.

Aby bolo monitorovanie valivých ložísk spoľahlivé, musí impulzný test dat’ výsledok
aspoň 5 mg/N.
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7.6 Zobrazovanie

7.6.1 Zobrazovanie spektra

Sledovanie lineárneho spektra, surového signálu ako aj časového signálu
modulovaného obálkou. Amplitúdy sa zobrazujú v "mg-peak" (vrcholové hodnoty mg).
Celý frekvenčný rozsah sa zobrazuje v 7 oblastiach.

Okrem toho sa v každom časovom intervale zobrazujú maximálne a minimálne
zrýchlenie a stredná absolútna hodnota zrýchlenia. Každých 8 sekúnd sa vypočítava
jedno spektrum, odpovedá to spektrálnemu rozlíšeniu 0,125 Hz. Údaje v oknách sa
zobrazujú pomocou Hanningovho okna. 

Prepínanie zobrazovania medzi H-FFT a FFT. Zobrazované kurzory sa vzt’ahujú na
nastavené frekvencie poškodenia, parametrizované v senzore. Ak sa majú tieto hodnoty
zmenit’, musia sa zmenit’ nastavenia v senzore. V nastavení programu sa môže zadat’,
či sa má zobrazit’ aj frekvenčné okienko príslušnej frekvencie poškodenia.

Pravým tlačidlom myši sa prepína zobrazovanie zrýchlenia (mg), rýchlosti (mm/s) alebo
amplitúdy vibrácií (µm). Podobne sa prepína zobrazovanie vrcholových hodnôt amplitúd
(základné nastavenie, základ výpočtu v senzore) alebo efektívnej hodnoty [RMS].
Pomocou obdĺžnika (ľavé tlačidlo myši stlačené a t’aháme zľava zhora dole doprava) sa
môže zobrazovanie zväčšit’. Návrat na normálne zobrazovanie pomocou kontextového
menu (pravé tlačidlo myši).

Pomocou kontextového menu možno nastavit’ simulovanie vypočítavania stredných
hodnôt (1, 2, 4, 8, 16, 32). 

Okrem toho sa zobrazuje maximálne a minimálne zrýchlenie a stredná absolútna
hodnota zrýchlenia pre každý časový interval.

7.6.2 Subobjekty

V režime zobrazovania subobjektov sa zobrazujú skupiny škodlivých frekvencií
s amplitúdou a so zistenou frekvenciou pre objekt. Spektrum sa vyhodnocuje, podľa
výberu, zo surového signálu alebo z časového signálu modulovaného obálkou. Platia
nastavenia v senzore. Ak sa má metóda analýzy zmenit’, musí sa vykonat’ zmena
nastavenia parametrov senzora. Každých 8 sekúnd sa vypočítavajú nové hodnoty.

Zobrazovanie teda odpovedá analýze základných frekvencií valenia. Okrem toho sa
v každom časovom intervale zobrazujú maximálne a minimálne zrýchlenie a stredná
absolútna hodnota zrýchlenia.

Pravým tlačidlom myši sa prepína zobrazovanie zrýchlenia (mg), rýchlosti (mm/s) alebo
amplitúdy vibrácií (µm), ako aj zohľadnenie alebo nezohľadnenie výpočtu vážených
hodnôt signálu subobjektov.

Pomocou kontextového menu možno nastavit’ simulovanie vypočítavania stredných
hodnôt (1, 2, 4, 8, 16, 32).

V režime zobrazovania spektra je monitorovanie diagnostických objektov deaktivované,
a teda spínané výstupy nebudú spínané. Prepojenie káblom medzi senzorom
a počítačom PC s a v režime zobrazovania spektra nesmie prerušit’, pretože by senzor
zostal v spektrálnom režime a neprebiehalo by žiadne monitorovanie.
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7.6.3 Režim zobrazovania objektov

V režime zobrazovania objektov sa zobrazujú vážené a stredné charakteristické
hodnoty každého založeného objektu. Príslušné referenčné hodnoty zo zaučenia sa
zobrazujú ako "modré stĺpčeky" - ak už bolo vykonané zaučenie.

Vyhodnocuje sa, podľa výberu, zo surového signálu alebo z časového signálu
modulovaného obálkou. Platia nastavenia v senzore. Ak sa má metóda analýzy zmenit’,
musí sa vykonat’ zmena nastavenia parametrov senzora. Po vypočítaní nových hodnôt
(podľa počtu nastavených výpočtov stredných hodnôt) sa nová hodnota zobrazí (pozri
kapitolu "Vypočítavanie stredných hodnôt" na Strana 43).

Hodnoty objektu sa môžu zobrazovat’ s vážením, podľa signálu, alebo bez váženia
(výber pravým tlačidlom myši).

7.6.4 Diagnostická hodnota

V režime zobrazovania stavu alebo v režime zobrazovania diagnostických hodnôt sa
zobrazujú vážené a stredné charakteristické hodnoty každého založeného objektu.
Referenčnými hodnotami sú hodnoty zaučenia.

Vyhodnocuje sa, podľa výberu, zo surového signálu alebo z časového signálu
modulovaného obálkou. Platia nastavenia v senzore. Ak sa má metóda analýzy zmenit’,
musí sa vykonat’ zmena nastavenia parametrov senzora. Po vypočítaní nových hodnôt
(podľa počtu nastavených výpočtov stredných hodnôt) sa nová hodnota zobrazí (pozri
kapitolu "Vypočítavanie stredných hodnôt" na Strana 43).

Zobrazené medzné hodnoty odpovedajú nastaveným medzným hodnotám v senzore
a sú v korelácii so signalizáciou LED na senzore.

Ak sú pre monitory úrovne a pre diagnostické objekty nastavené rôzne vypočítavania
stredných hodnôt, potom sa údaje z úrovní a z diagnostických objektov znovu zobrazia
v závislosti od počtu vypočítavaní stredných hodnôt, ktorý je nastavený pre
diagnostikované objekty. Pre monitorovanie platia nastavené parametre.

7.6.5 Zaznamenávanie údajov

Podľa zobrazovanej hĺbky diagnostiky (spektrum-subobjekty-objekty-diagnostické
hodnoty) sa môžu príslušné údaje priebežne ukladat’ do pamäte (data streaming)
a následne opät’ zobrazit’. Diagnostická jednotka DUV10A sa teda môže použit’ aj ako
merací prístroj.

Na zaznamenanie merania alebo na jeho opätovné zobrazenie je potrebné najprv súbor
otvorit’. Súbor sa musí vytvorit’ ešte pred začiatkom zaznamenávania. Údaje možno do
súboru zaznamenávat’ (zapisovat’) alebo zo súboru prehrávat’ (zobrazovat’) pomocou
funkcií záznam a prehrávanie dát [data recording and play].

11303AXX
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Funkcie

7.7 Univerzálne priradenie

Ak pri nastavovaní parametrov diagnostickej jednotky DUV10A nie sú k dispozícii
žiadne údaje o použitom ložisku, potom existuje možnost’, naviac k monitoru úrovne
a monitoru rázov, nastavit’ parametre podľa univerzálneho priradenia, ktoré monitoruje
špecifikovanú frekvenciu v širokom pásme.

20 rôznym frekvenciám subobjektov sa priradia stredné frekvencie vybraného
logaritmického radu frekvencií a frekvenčné okienko šírky 10 %. Rad frekvencií môže
byt’ nasledovný:

Uvedený príklad je vhodný pre otáčky 25 Hz (= 1 500 otáčok za minútu). Monitorovat’ sa
bude rozsah frekvencií od 4,5 Hz do 250 Hz. Vybraná hodnota frekvenčného okienka
10 % odpovedá nastaveniu skupiny frekvencií asi 4 pásiem na oktávu.

Vyžadujú sa nasledovné základné nastavenia:

Číslo Stredná frekvencia (Hz) Základná frekvencia valenia

1 5,02 0,2

2 6,14 0,25

3 7,5 0,3

4 9,17 0,37

5 11,2 0,45

6 13,69 0,55

7 16,73 0,67

8 20,45 0,82

9 25 1

10 30,55 1,22

11 37,34 1,49

12 45,64 1,83

13 55,78 2,23

14 68,18 2,73

15 83,33 3,33

16 101,85 4,07

17 124,48 4,98

18 152,14 6,09

19 185,95 7,44

20 227,27 9,09

Otáčky konštantné alebo premenné

Základný prevodový pomer 1/1

Typ diagnostického objektu Ostatné

Metóda analýzy H-FFT

Subobjekty frekvenčné faktory z hore uvedenej tabuľky

Požadované frekvenčné okienko 10 %

Medzné hodnoty • žltá: 6
• červená: 10
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Po zadaní frekvenčného faktora a stručného označenia sa subobjekt založí výberom
položky menu [Add] (pridat’). Po založení 5 subobjektov sa musí založit’ ďalší objekt.
Diagnostická jednotka DUV10A teraz bude signalizovat’, ak sa amplitúda vibrácií
v niektorom zo založených frekvenčných pásiem zvýši o nastavenú medznú hodnotu. 

7.8 História

Historická pamät’ sa aktivuje a jej parametre sa nastavujú v menu [Sensor] / [Sensor
settings] (senzor, nastavenia senzora). Označte okienko [Activate history] a v položke
[Interval] zadajte ľubovolnú hodnotu medzi 1 s až 12 h. Tlačidlom [Accept] (prevziat’) sa
pamät’ historických dát spustí. 

Po uplynutí nastaveného časového intervalu uloží senzor pre každý diagnostický objekt
najvyššiu hodnotu objektu, nameranú v časovom intervale, spolu s otáčkami (pri
nastavení s premennými otáčkami) priebežne do interného pamät’ového modulu. Súbor
historických dát možno zo senzora načítat’ pomocou menu [History] / [Read History from
sensor] alebo kliknutím na ikonu .

Zobrazenie sa môže rozšírit’ na viac hodnôt zaškrtnutím príslušného okienka v spodnej
časti obrázku. Podobne možno zobrazit’ i otáčky, ktoré prislúchajú danému okamihu
merania (bodkovaná priamka, osa mierky vpravo).

Historické dáta obsahujú aj údaj o čase načítania a môžu sa pomocou menu [History] /
[Save/History] alebo stlačením ikony  uložit’ do pamäte ako súbory CSV alebo XML.
Historické dáta sa môžu pomocou menu [History] / [Open.../History] alebo stlačením
ikony  zo súboru opät’ načítat’. 

11456AEN
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Kódovanie signáliek LED

Funkcie

7.9 Kódovanie signáliek LED

58333ASK

O.K.

Pripojené napätie

Postup poškodenia

Objekt prekročil červenú 
medznú hodnotu

Úroveň prekročil červenú 
medznú hodnotu

Objekt prekročil žltú 
medznú hodnotu

Senzor je pripravený 
na prevádzku

Zaučenie

bliká (1 s svieti, 1 s nesvieti)

FFT prenesená (do PC)

bliká (1 s svieti, 0,1 s nesvieti)

NEXT

Predbežné 
varovanie

Diagnóza

krátke stlačenie

bliká

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

O.K. CHECK REACT
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7.10 Ret’azec dát

Diagnostická jednotka DUV10A vyšle po každom meraní cez rozhranie RS-232 ret’azec
dát.

Tieto dáta možno vyhodnocovat’ osobitne a vytvárat’ z nich časové postupnosti.

7.10.1 Tabuľka štruktúry ret’azca dát

Položka Premenná Význam

1 Px maximálna vrcholová hodnota

2 Pn minimálna vrcholová hodnota

3 Mw stredná hodnota

4 EMw stredná hodnota

5 A1 diagnostický objekt 1

6 A2 diagnostický objekt 2

7 – –

8 – –

9 A5 diagnostický objekt 5

10 E1 diagnostický objekt 1

11 E2 diagnostický objekt 2

12 – –

13 – –

14 E5 diagnostický objekt 5

15 M výpočet stredných hodnôt

16 N otáčky

17 T1 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 1)

18 T2 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 2)

19 – –

20 – –

21 T5 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 5)

22 ET1 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 1)

23 ET2 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 2)

26 ET5 hodnota zaučenia (diagnostický objekt 5)

27 K1 váha (diagnostický objekt 1)

28 K2 váha (diagnostický objekt 2)

29 – –

30 – –

31 K5 váha (diagnostický objekt 5)

32 D prázdne

33 D prázdne

34 KT1 váha (hodnota zaučenia, diagnostický objekt 1)

35 KT2 váha (hodnota zaučenia, diagnostický objekt 2)

36 – –

37 – –

38 KT5 váha (hodnota zaučenia, diagnostický objekt 5)

39 NT charakteristika otáčok
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7.10.2 Prepočty z ret’azca dát

Otáčky = N × 1,5 U/min

Maximálna vrcholová hodnota = Px × 1,99 mg

Minimálna vrcholová hodnota = Pn × 1,99 mg

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

Počet výpočtov stredných hodnôt = M + 1

Charakteristika otáčok: NT = 1 → konštantné

NT = 2 → premenné (čítač impulzov)

NT = 3 → premenné (prúdová slučka)

Diagnostický objekt

Súčet subobjektu

Nevážený Vážený

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

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

3 – –

4 – –

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

Diagnostický objekt

Hodnota zaučenia

Nevážený Vážený

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

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

3 – –

4 – –

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

Váhové hodnoty (K1 – K5; KSchw; KSt; KT1 – KT5) majú tvar celého čísla bez
znamienka (0 – 65535).
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Príklad Kvôli prehľadnosti sú vysielané a prijímané znaky zobrazené v nasledujúcom príklade
ako znaky kódu ASCII. Znaky, ktoré sa nedajú zobrazit’, sú uvedené v zložených
zátvorkách ako hexadecimálne čísla h.

‚StartP{00h}Zÿ÷wA{00h}{05h}{00h}Q{00h}/...{00h}{00h}{00h}{00h}{00h}{00

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

05h}{00h}{05h}...{00h}{02h}ò¹ÿÿ...{00h}{00h}ÿÿÿÿê{0Dh}ÿÿ...{00h}{01h}{

00h}{01h}StopPe’

16-bitové číslo Premenná Hodnota Vzorec Výsledok

{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 U/min

{00h} {09h} T1 9 – –

{00h} {09h} T2 9 – –

{00h} {00h} T5 0 – –

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

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

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

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

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

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

ÿ ÿ D 65535 – –

ÿ ÿ D 65535 – –

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

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

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

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

8.1 Všeobecné technické údaje

Technické údaje Hodnota

Rozsah merania ± 20 g

Frekvenčný rozsah 0,125...500 Hz

Spektrálne rozlíšenie 0,125 Hz

Diagnostické metódy FFT, FFT obálky, analýza trendov

Minimálny interval merania 8,0 s

Rozsah otáčok 12 ... 3 500 ot/min

Pracovné napätie 10 ... 32 V

Odber prúdu pri DC 24 V 100 mA

Trieda ochrany III

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

Odolnost’ proti pret’aženiu 100 g

Teplotný rozsah –30...+60 °C

Stupeň ochrany krytom IP67

Materiál krytu • Tlakový odliatok zo zinku
• Povrchová vrstva na báze laku z epoxidovej živice
• Blok tlačidiel s polyesterovou fóliou

Elektrické pripojenie – napájanie a spínané výstupy Konektor M12

Elektrické pripojenie pre komunikáciu cez RS-232 Konektor M8

P
i

f
kVA

Hz

n
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8.2 Rozmerový nákres

58351AXX

[1] Programovacie tlačidlá

[2] Signálky LED

36

M
8x

1

10

37
,6

∅ 5,3

5 

∅     4

6

20 M5∅5,3

[1]

[1]

[2]

46,4

58,2

M
12

x1

14

P
i

f
kVA
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n
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9 Príloha

9.1 Slovník

Výraz Vysvetlenie

Spektrálna čiara Vypočítané frekvenčné spektrum sa skladá z diskrétnych frekvenčných čiar, tzv. spektrálnych čiar. 
Diagnostická jednotka DUV10A má v spektre štandardne frekvenčné rozlíšenie 0,125 Hz. 
Vzdialenost’ spektrálnych čiar je teda 0,125 Hz.

Režim siete 1 Parameter rozhrania Com: 57600 Bd, 8 bitov dát, 1 bit štart, 1 bit stop, bez parity.
Prijímaný ret’azec dát je ohraničený ret’azcom štart a ret’azcom stop (StartP a StopPe).
Ret’azec dát obsahuje 39 16-bitových celých čísel (so znamienkom).
Každé celé číslo predstavuje jeden parameter alebo jednu meranú hodnotu. Za tabuľkou štruktúry ret’azca 
dát sú uvedené vzorce a konštanty, pomocou ktorých možno z hodnôt parametrov a z meraných hodnôt 
vypočítat’ očakávané hodnoty.
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9.2 Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

9.2.1 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách F, FA 27 ... FA 157

58580AXX

ba F37-157 F27

h
d

c

k

g l

f

i e
m

d

c

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

Typ a b c d e f g h i k l m Otvor pre zátku

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 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách K, KA 37 ... K 157

58581AXX

b

a

c

e
f

i
h

g

l

k

n

M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

K37-157
KH/KA/KV47B-107B

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

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c e f g h i k l m n Otvor pre zátku

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



Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 73

9
Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.3 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách K, KH 167 a KH 187

58579AXX

a

c

b

e

k n

f

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c e f k n Otvor pre zátku

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 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách R 07 ... R 167

58578AXX

a

b

h

g

f

d

e

c

i

k

n

o

R37 - R167

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5

DUV10A

M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

m

Typ a b c d e f g h i k m n o p Otvor pre zátku

R07 – – – – – – – – 48 – – 87,5 – –16,6 M10 x 1

R17 – – – – – – 40 101 58 – – 111 – 19 M10 x 1

R27 – – – – – – 40 116 75 – – – – – M10 x 1

R37 27 44 102 14 48 90 54 111 75 48 30 48 16 – M10 x 1

R47 30 65 117 15 55,5 115 58 142 90 37 23,5 67 -23,5 – M10 x 1

R57 31,5 63 128 18 57,5 115 66 144,5 100 44 27 81 -27 – M10 x 1

R67 39 70 150 18,5 80 130 72 165 100 45,5 – – 0 – M10 x 1

R77 37 66 156 19 72,5 140 81 182 115 52,5 37,5 96,5 11,5 – M12 x 1,5

R87 42 88 197 23 92 182 97 232 140 63 47,5 110 47,5 – M12 x 1,5

R97 65 130 240 30 115 225 115 294 160 76,5 60 132,5 60 – M22 x 1,5

R107 70 133 265 32 128 250 130 330 185 91 65 141 40 – M22 x 1,5

R137 84 155 321 38 157 315 150 422 220 105 54 176 72 – M22 x 1,5

R147 97 175 383 46 179 355 185 470 260 125 70 205 75 – M33 x 2

R167 125 206 462 53 210 425 205 560 270 150 90 240 90 – M42 x 2



Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 75

9
Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.5 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách RX 57 ... RX 107

58582AXX

e g

f

l

h

a

c

b d
i

e g

f h

c

a
b d

k i

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a b c d e f g h i k l Otvor pre zátku

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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Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.6 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách S 37 ... S 97

58577AXX

a
h

i

g

f

a
h

i g

e

f

k

n

lm

S37 S47 - S97

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

Typ a e f g h i k l m n Otvor pre zátku

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



Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 77

9
Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.7 Umiestnenie diagnostickej jednotky na prevodovkách SA, SF 37 ... SF 97

58576AXX

M1,M2,M3,M4,M5,M6

DUV10A

M1,M3,M4,M5,M6

DUV10A

f

e

g

l

k

n

a

h

f

a

g

i

SF/SA37

SF47-97 SA47-97

h

m

Typ a e f g h i k l m n Otvor pre zátku

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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Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.8 Umiestnenie diagnostickej jednotky na trojfázových motoroch DV132M ... DV225

58531AXX

DUV10A

DUV10A XBX

DUV10A

DUV10A

Typ X XB

DV132M 123,5 335,5

DV132ML + DV160M 253,5 365,5

DV160L 278 434

DV180M + DV180L 314 470

DV200 342,5 497,5

DV225 383,5 538,5
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Rozmerové výkresy pre umiestnenie diagnostickej jednotky na pohone

Príloha

9.2.9 Umiestnenie diagnostickej jednotky na trojfázových motoroch DV250M ... DV280S

58532AXX

DUV10A

XBX178

DUV10A

DUV10A

178

DUV10A

Typ X XB

DV250M + DV280S 321,5 506
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Zoznam adries
Nemecko

Hlavné zastúpenie
Výrobný závod
Distribúcia

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

Stred 
Prevodovky / 
motory

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

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

Stred 
Elektronika

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

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

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

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

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

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

Juh SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)

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

Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)

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

Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná 
služba

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie.

Francúzsko

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie.

Alžírsko

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

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

Argentína

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Belgicko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Brazília

Výrobný závod
Distribúcia
Servis

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie.

Bulharsko

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

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

Česká republika

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

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

Čile

Montážny závod
Distribúcia
Servis

Santiago 
de Chile

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

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

Čína

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Dánsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Estónsko

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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Gabun

Distribúcia Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Grécko

Distribúcia
Servis

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

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

Holandsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Hong Kong

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Chorvátsko

Distribúcia
Servis

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

India

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Technické 
kancelárie

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

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

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

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

Írsko

Distribúcia
Servis

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

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

Japonsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

Kamerun

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

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

Kanada

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie.

Kolumbia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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
sewcol@andinet.com

Kórea

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Libanon

Distribúcia 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

Litva

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

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

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Maďarsko

Distribúcia
Servis

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

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

Malajzia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Maroko

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

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

Nový Zéland

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Nórsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Peru

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Pobrežie slonoviny

Distribúcia 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

Poľsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Portugalsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Rakúsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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



Zoznam adries

03/2007 87

Rumunsko

Distribúcia
Servis

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

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

Rusko

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

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

Senegal

Distribúcia 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

Singapúr

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Slovensko

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

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

Slovinsko

Distribúcia
Servis

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

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

Srbsko a Čierna hora

Distribúcia Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

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

Španielsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Švajčiarsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

Švédsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Taliansko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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
sewit@sew-eurodrive.it

Thajsko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

Turecko

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

USA

Výrobný závod
Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Montážne 
prevádzky
Distribúcia
Servis

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

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

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

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

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

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

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

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

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie.

Veľká Británia

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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

Venezuela

Montážny závod
Distribúcia
Servis

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

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







Príručka – Diagnostická jednotka DUV10A 

Rýchle uvedenie do prevádzky

Príručka

Rýchle uvedenie do prevádzky

Krok Obrázok Postup Poznámky a upozornenia

1 Definovanie aplikácie

• Čo sa má monitorovat’?
• Definujte strom porúch, vychádzajte 

pritom zo štruktúry stroja
• Sú pracovné otáčky konštantné alebo 

premenné? 
Ak sú premenné, akým spôsobom možno 
získat’ informáciu o otáčkach?

– Snímaním impulzov
– Prúdovou slučkou 0 ... 20 mA

• Valivé ložiská možno rozlíšit’, len ak 
majú rôzne škodlivé frekvencie, inak 
sa môžu zahrnút’ do jedného 
diagnostického objektu.

• Ak pracovné otáčky v dôsledku zmeny 
zát’aže kolíšu o viac ako 5%, odporúča 
sa snímanie otáčok hriadeľa.

2 Otvorenie alebo vytvorenie súboru 
parametrov

• Nastavte hodnoty parametrov v softvéri 
DUV10A-S pomocou sprievodcu [wizard].

• Dbajte na správne označenie ložiska 
(alebo výrobcu).

• Zadajte správne menovité otáčky 
(u viacpólových motorov pozor 
na počet pólpárov).

3 Montáž

• Diagnostickú jednotku DUV10A upevnite 
len do masívnej steny telesa stroja

• Upevnenie zvisle na povrch stroja

• Musí byt’ zabezpečený mechanický 
prenos vibrácií

• Miesto upevnenia musí byt’ vhodné 
pre závitové spojenie.

• Ut’ahovací moment závitového 
spojenia je 7 Nm.

4

1: Napájanie +
2: Spínaný výstup 2, 100 mA
3: Napájanie –
4: Spínaný výstup 1, 100 mA
5: Otáčky (0 ... 20 mA) alebo 
impulzný vstup

Elektrické pripojenie

• Pripojte zdroj napätia a spínané výstupy 
a podľa potreby aj signál otáčok.

• Elektrické pripojenie môže vyhotovit’ 
len odborne spôsobilý pracovník – 
elektrotechnik.

• Pred pripojením prístroja odpojte 
zariadenie od napätia.

• Výstupy jednotky sú skratuvzdorné.

5 Vykonanie impulzného testu

• Preskúšajte cestu signálu (vibrácií) 
pomocou impulzného testu.

• Výsledok impulzného testu musí byt’ 
>5 mg/N.

6 Zápis parametrov do senzora

• Kompletný súbor parametrov preneste 
do senzora cez rozhranie RS-232.

• Do senzora možno preniest’ len 
kompletný súbor parametrov.

7 Zaučenie

• Stlačte tlačidlo <Teach> pre zmeranie 
referenčného stavu vibrácií valivého 
ložiska.

• Diagnostika bude založená práve na 
tomto referenčnom stave.

Predpoklady pre referenčné meranie:

• Stroj nesmie byt’ už pred zaučením 
poškodený.

• Menovitý výkon pri menovitých 
otáčkach (pri prevádzke s premennými 
otáčkami sa počas zaučenia musia 
dodržat’ nastavené otáčky).

• Hodnoty zaučenia možno zadat’ 
aj ručne.

Ložisko AS Ložisko BS  ÚrovenNevyváženosť

4 3

5
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00
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www.sew-eurodrive.com

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí 

rýchlejšie a správne 

uvažujú a spoločne 

s vami pracujú na 

budúcnosti.

So službami, ktoré 

sú na dosah 

na celom svete.

S pohonmi 

a riadiacimi 

systémami, ktoré 

automaticky zlepšia 

váš výkon.

S rozsiahlym know 

how v najdôležitejších 

odvetviach 

súčasnosti.

S nekompromisnou 

kvalitou, ktorej 

vysoké štandardy 

trochu zjednodušia 

každodennú prácu.

S globálnym citom pre 

rýchle a presvedčivé 

riešenia.

Na každom mieste.

S inovatívnymi 

nápadmi, v ktorých 

sa už zajtra bude 

skrývat’ riešenie 

na pozajtra.

S internetovou 

prezentáciou, ktorá 24 

hodín denne ponúka 

prístup k informáciám 

a updatom pre softvér.

Prevodové motory \ Priemyselné prevodovky \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis

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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