Meettips

Verkorte naslaggids

Gegevensoverdracht

Status lampje

Trillingernst in overeenstemming met ISO 10816-1
Machine

90˚

Lamp
Trillingsensor

SAVE

IRtemperatuursensor
LCD

Audiopoort (alleen 805)

Groen Aan
Groen uit

USB-poort
Stroom aan/uit
Meten
Navigatie
Invoeren

Druk de sensorpunt op het
testoppervlak, op vast metaal,
zo dicht mogelijk bij het lager.
Oefen de compressiekracht uit
tot het groene lampje uit is.

Groen uit
Meting voltooid.

Trilsnelheid Vrms

805/805 FC

Rood Aan
Fout, onvoldoende
kracht of duur, geen
meting.

in/s

mm/s
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0,02

0,45

0,03

0,71

0,04

1,12

0,07

1,80

0,11

2,80

0,18

4,50

0,28

7,10

0,44

11,20

0,70

18,00

1,10

28,00

1,77

45,90

Ernstschaal

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse IV

Kleine
machines

Middelgrote
machines

Grote vaste
fundering

Grote zachte
fundering

Achtergrondverlichting
aan/uit

Er is geen onmiddellijke herstelactie vereist. Verhoog de
frequentie van de metingen en controleer de toestand van de
machine.
Laat een trillingtechnicus met kennis van zaken zo snel
mogelijk geavanceerdere tests uitvoeren. Overweeg een
onderhoudsactie bij de volgende geplande uitvaltijd of
onderhoudperiode.
Laat een trillingtechnicus met kennis van zaken zo snel
mogelijk geavanceerdere tests uitvoeren. Overweeg een
onmiddellijk afsluiting van de machine om reparaties uit te
voeren en een defect te vermijden.

VOLDOENDE

ONAANVAARDBAAR

Plaatsing van de sensors
Externe
sensorpoort

Er is geen herstelactie aanbevolen.

GOED

ONVOLDOENDE

Gegevens exporteren

Crest Factor + (CF+)

De CF+-waarde wordt weergegeven voor elke meting in het veld Lager in de
Meterweergave. Druk op  en  om tussen de CF+-waarde en het trillingniveau
van hoge frequentie te schakelen in eenheden van versnelling.

Meterweergave

Druk op  voordat u de
Meter op het testoppervlak
aanbrengt.

Lamp aan/uit

Trends

Hoge frequentie

Lagertrilling

4.000 Hz tot 20.000 Hz

(CF+)

Opslaan
Geheugen
Instelling

Frequentiebereik:

Connectorkap

 Zie de gebruiksaanwijzing voor belangrijke veiligheidsinformatie en een complete

lijst van waarschuwingen voor dit product. U kunt de gebruiksaanwijzing downloaden
van www.fluke.com.
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Algemene trilling
10 Hz tot 1.000 Hz

Statuslampje

Algemene trilling

Gebruik deze richtlijnen voor de beste metingen:
•
•
•

Druk op  en plaats de Meter loodrecht op het testoppervlak.
Druk de sensorpunt op het testoppervlak, op vast metaal en zo dicht mogelijk bij de lager, tot het
groene lampje gaat branden.
Houd de Meter op zijn plaats met een consistente kracht tot het groene lampje stopt met branden
De testresultaten worden op het scherm weergegeven.

www.fluke.com

De Meter werkt met een gepatenteerd algoritme, Crest Factor + (CF+). Om
interpretatie eenvoudiger te maken voor de gebruiker, wordt voor de CF+-waarde
weergegeven. Hoe hoger de CF+-waarde, des te groter de lagerschade.

Temperatuur
-20 ◦C tot 200 ◦C

IR-temperatuur

Een speciale Microsoft Excel-sjabloon helpt u bij het evalueren van de metingen. U
kunt de trendsjabloon downloaden van www.fluke.com. Zie Gegevens exporteren in
de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de sjabloon en metinggrafieken.

Veiligheid en garantie
 Waarschuwing
Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische schokken, brand, of lichamelijk letsel te
voorkomen:
●● Lees alle instructies zorgvuldig.
●● Raak geen gevaarlijke spanningen aan met het Product. Deze spanningen kunnen een
letsel of overlijden veroorzaken.
●● Gebruik het Product uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging
van het Product mogelijk niet langer voldoende.
●● Controleer eerst de behuizing het product. Controleer op barsten of ontbrekende
kunststof.
●● Controleer vóór de werking of de batterij stevig is geplaatst.
●● Gebruik het product niet bij explosiegevaarlijke gassen, dampen en vochtige of natte
omgevingen.
●● Houd u aan plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften. Gebruik persoonlijke
veiligheidsuitrusting (goedgekeurde rubberhandschoenen, gezichtsbescherming
en brandwerende kleding) om letsel door elektrische schokken en bookontlading te
voorkomen bij blootliggende geleiders onder spanning.
Om een persoonlijk letsel door de infrarood thermometer te vermijden:
●● Zie emissiviteitinformatie voor de actuele temperatuurwaarden. Reflecterende
objecten leiden tot metingen van temperatuurwaarden die lager zijn dan de werkelijke
temperatuur. Deze objecten kunnen brandwonden veroorzaken.
Om een persoonlijke letsel te vermijden in de buurt van roterende apparatuur:
●● Let op in de buurt van roterende apparatuur.
●● Houd de snoeren en banden beschermd.
Algemene specificaties
Bedrijfstemperatuur		
-20 ◦C tot 50 ◦C
Opslagtemperatuur		
-20 ◦C tot 60 ◦C
Bedrijfs-/opslaghoogte
Zeeniveau tot 3.048 meter (10.000 voet)
 Voor een complete lijst van specificaties zie de gebruiksaanwijzing.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop.
Deze garantie is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk,
verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale omstandigheden bij bediening of
hantering. Wederverkopers zijn niet gemachtigd om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor
het verkrijgen van service gedurende de garantieperiode moet u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende
servicecentrum om retourautorisatie-informatie vragen en het product vervolgens samen met een beschrijving van
het probleem naar dat centrum sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN
OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van
incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van aansprakelijkheid
niet op u van toepassing is.

11/99

Fluke Corporation		
P.O. Box 9090			
Everett, WA 98206-9090		
Verenigde Staten		

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Voordat u begint

Meterconfiguratie

Metingen

Navigatie

Setup-menu

Snelle meting

Meting automatisch opslaan

Voor de algemene bediening:
Roept het vorige
menu opnieuw op

Opmerking
Fluke Connect™
moet zijn
geactiveerd.

Verplaatst de cursor
door de menuopties
en bewerkt de opties
Werkt de Meter bij
met een nieuwe
selectie-instelling

Opent het volgende
menu of stelt de
selectie in

Eenheden

Nieuwe instellingen maken

Elk menu bevat navigatietips voor de inhoud onderaan het scherm.

Batterij
Plaats de nieuwe batterijen die bij
het pakket worden geleverd voordat
u de meter voor de eerste keer gaat
gebruiken.
Opmerking
Stel het batterijtype in het menu
Apparaatinstellingen in.

Tijd
12 u / 24 u

De Meter heeft geen herlaadfunctie. 
wordt op het scherm weergegeven wanneer
het batterijvermogen laag is. Vervang de
batterijen alvorens de Meter verder te gebruiken.

HH / MM / SS
am / pm

In bestaande instellingen opslaan

Datum
MM/DD/JJJJ
DD/MM/JJJJ
Dag
Maand
Jaar

Opmerking
Fluke Connect™ moet
zijn geactiveerd.

