Tips til måling

Oversigtsvejledning

Dataoverførsel

LED-status

Maskine
90˚

Lygte

SAVE

LCD-skærm

IR
temperatursensor
Lydudgang (kun 805)

Grøn tændt
Grøn slukket

USB-port

Strøm tænd/sluk.
Måling

Indgang til
ekstern sensor

Baggrundslys
tænd/sluk.

Skub sensorspidsen til
testoverfladen, på fast metal, så
tæt som muligt på lejet. Hold
trykket mod målefladen indtil
den grønne LED slukker.

Grøn slukket
Målingen er gennemført.

Vibrationshastighed Vrms

805/805 FC
Vibrationssensor

Alvorlighedsskala

Vibrationsalvorlighed i henhold til ISO 10816-1

Rød tændt
Fejl, ikke
tilstrækkeligt tryk
eller varighed, ingen
måleresultater.
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Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse IV

Små maskiner

Maskiner i
mellemstørrelse

Store på fast
fundament

Store på blødt
fundament

Gem

UACCEPTABEL

Placering af sensor

Få, så hurtigt som muligt, en erfaren vibrationstekniker til
at udføre mere avancerede tests. Overvej at foretage en
vedligeholdelsesarbejde ved det næste planlagte maskinstop
eller vedligeholdelsestermin.
Få, så hurtigt som muligt, en erfaren vibrationstekniker til
at udføre mere avancerede tests. Overvej en umiddelbar
nedlukning af maskinen for at udføre reparation og undgå
driftssvigt.

Crest Factor + (CF+)

Lygte tænd/sluk.

CF+-værdien vises for hver måling i lejefeltet på metrets display. Tryk på  og på 
for at skifte mellem CF+-værdien og det højfrekvente vibrationsniveau i enheden,
acceleration.

Høj frekvens
4.000 – 20.000 Hz

Analyse
Lejevibration
(CF+)

Hukommelse
Generel vibration

Opsætning
Konnektordæksel

 Se brugervejledningen for vigtige sikkerhedsinformationer og en komplet liste over advarsler

Frekvensområde:

for dette produkt. Du kan downloade brugervejledningen ved at gå til www.fluke.com.

Generel vibration

10 – 1.000 Hz
Følg følgende retningslinjer for at opnå de bedste måleresultater:
•
•
•

Tryk på  og placer metret i en ret vinkel i forhold til testfladen.
Skub sensorspidsen mod testoverfladen, på fast metal, også så tæt som muligt på lejet, indtil den
grønne LED tænder.
Hold metret i positionen med en konstant kraft indtil den grønne LED slukker. Testresultatet vises
på displayet.

www.fluke.com

Metret anvender en proprietær algoritme benævnt, Crest Factor + (CF+). For
at gøre fortolkningen nem for brugeren viser CF+-værdien et styrkeområde. Jo
højere CF+-værdien er, jo mere er lejet beskadiget.

Metervisning

Tryk på  før du sætter
metret til testoverfladen.

Status-LED
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Der anbefales ingen umiddelbar reparation. Forøg
hyppigheden af målingerne og overvåg maskinens tilstand.

TILFREDSSTILLENDE

Navigering
Enter

Der anbefales ingen reparation.

GOD

IKKE TILFREDSSTILLENDE

Eksport af data

Temperatur
-20 ◦C til 200 ◦C

IR-temperatur

En tilpasset Microsoft Excel skabelon hjælper dig med at evaluere målingerne. Du
kan downloade skabelonen Analyse ved at gå til www.fluke.com. Se Eksport af data i
brugsanvisningen for yderligere information om skabelonen og målingsgrafer.

Sikkerhed og garanti
 Advarsel
Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:
●● Læs alle instruktioner omhyggeligt.
●● Berør ikke farlige spændinger med produktet. Sådanne spændinger kan forårsage
tilskadekomst eller død.
●● Anvend kun produktet som beskrevet, da produktets beskyttelsesforanstaltninger ellers
kan sættes ud af kraft.
●● Undersøg huset, inden du bruger produktet. Kontroller for revner og manglende
plastdele.
●● Sikr, at batterierne er sikkert på plads inden ibrugtagning.
●● Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde
omgivelser.
●● Overhold de lokale og nationale sikkerhedskoder. Anvend personligt sikkerhedsudstyr
(godkendte gummihandsker, ansigtsbeskyttelse og flammeresistent beklædning)
for at forhindre tilskadekomst pga. stød og lysbuer, hvor farlige strømførende ledere
blotlægges.
For at undgå tilskadekomst fra det infrarøde termometer:
●● Se udstrålingsoplysningerne for faktiske temperaturer. Reflekterende genstande giver
lavere temperaturer end de faktisk målte temperaturer. Disse genstande udgør en
brandfare.
For at undgå personskader, når nær roterende udstyr:
●● Vær forsigtig ved roterende udstyr.
●● Hold styr på ledninger og remme.
Generelle specifikationer
Driftstemperatur		
Opbevaringstemperatur
Drifts/lagringshøjde		

-20 °C til +50 °C (-4 °F til 122 °F)
-20 °C til +60 °C (-4 °F til 140 °F)
Fra havets overflade til 3.048 meter (10.000 fod)

 Du kan se en fuldstændig liste over specifikationerne i brugervejledningen.

Før du går i gang

Konfigurering af meter

Målinger

Navigering

Indstillingsmenu

Hurtig-måling

For almindelig anvendelse:
Henter den forrige
menu

Opdaterer metret
med den nye
indstilling

Bemærk!
Fluke Connect™
skal være aktiveret.

Flyt markøren
igennem
menumulighederne og
rediger funktionerne
Åbn næste menu eller
vælg funktionen

Måleenhed

Opret en ny opsætning

Hver menu har tips til dens indhold i bunden af displayet.

BatteriMonter de medfølgende batterier før
metret tages i brug for første gang.
Bemærk!
Indstil batteritypen i opsætningsmenuen.
Metret er ikke forsynet med en
genopladningsfunktion.  vises på
displayet når batterispændingen er lav.
Udskift batterierne inden du fortsæter med
at bruge metret.

Ur
12 t / 24 t
TT / MM / SS

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR
Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i ét år fra købsdato at regne. Garantien omfatter
ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering,
kontaminering eller anomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede anden
garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede
Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det
servicecenter med beskrivelse af problemet.
DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL.
FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE OG FØLGESKADE OG TAB,
UANSET ÅRSAG OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af tilfældig
skade og følgeskade ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt
muligvis ikke Dem.
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Auto-gem måling

am / pm

Gemme til eksisterende opsætning

Dato
MM/DD/ÅÅÅÅ
DD/MM/ÅÅÅÅ
Dag
Måned
År

Bemærk!
Fluke Connect™
skal være aktiveret.

