Dicas sobre as medições

Guia de Referência Rápida

Transferência de dados

Status do LED

Máquina

805/805 FC
Lanterna

Sensor de vibração

SAVE

Display
de cristal
líquido
(LCD)

Sensor de
temperatura por
infravermelho
Porta de áudio
(somente no 805)

Verde aceso
Verde apagado

Medir
Navegação
Enter

Verde apagado
A medição dos
dados foi concluída.

Vermelho aceso
Erro, força ou duração
insuficiente, não houve
medição dos dados.

pol./s

mm/s

0,01

0,28

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

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Máquinas
pequenas

Máquinas
médias

Fundação
grande e
rígida

Fundação
grande e macia

Porta do
sensor externo
Luz de fundo
ligada/desligada

Nenhuma ação de reparo é recomendada.
Nenhuma ação de reparo imediata é necessária. Aumente a
frequência das medições e monitore a condição da máquina.
Peça a um técnico experiente em vibração que conduza testes
mais avançados assim que possível. Considere executar a
ação de manutenção no próximo período de inatividade ou de
manutenção planejado.

BOM

Peça a um técnico em vibração experiente que conduza testes
mais avançados assim que possível. Considere desligar a
máquina imediatamente para fazer reparos e evitar a falha.

SATISFATÓRIO
INSATISFATÓRIO

INACEITÁVEL

Colocação do sensor

Porta USB
Botão
liga/desliga

Pressione a ponta do sensor
contra a superfície de teste, no
metal sólido, tão perto quanto
possível do rolamento. Aplique
a força de compressão até que
o LED verde se apague.

Velocidade da vibração Vrms

90˚

Exportar dados

Escala de gravidade

Gravidade da vibração Por ISO 10816-1

Crest Factor + (CF+)

O valor de CF+ mostrado para cada medição no campo Bearing (Rolamento) no
visor do Medidor. Pressione  e  para alternar entre o valor de CF+ e o nível de
vibração de alta frequência em unidades de aceleração.

Visor do medidor

Pressione  antes de
aplicar o Medidor à superfície
de teste.

Alta frequência

Lanterna ligada/
desligada

4.000 Hz a 20.000 Hz

Tendência
Vibração do
rolamento (CF+)

Salvar
Memória

Vibração geral
Faixa de frequência:

Configuração

Tampa do conector

 Consulte o Manual do Usuário para obter informações importantes sobre segurança

e a lista completa de avisos para este produto. Para baixar o manual do usuário, acesse
www.fluke.com.br
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Vibração geral

10 Hz a 1.000 Hz

LED de status
Para a melhor medição, use as seguintes diretrizes:
•
•
•

Pressione e posicione o Medidor perpendicularmente à superfície de teste.
Pressione a ponta do sensor contra superfície de teste, no metal sólido e tão perto quanto
possível do rolamento, até que o LED verde se acenda.
Segure o Medidor na posição com uma força uniforme até que o LED verde se apague. Os
resultados do teste são mostrados no visor.

www.fluke.com

O Medidor funciona com o algoritmo patenteado chamado Crest Factor + (CF+).
Para facilitar a interpretação pelo usuário, o valor do CF+ mostra um intervalo de
gravidade. Quanto mais alto o valor de CF+, maior o dano do rolamento.

Temperatura
-20◦C s 200◦C

Temperatura por
infravermelho

Um modelo personalizado do Microsoft Excel ajuda você a avaliar as medições. Para
fazer o download do modelo Tendências, acesse www.fluke.com.br. Veja os Dados de
Exportação no Manual do Usuário para obter mais informações sobre os gráficos de
medição e modelos.

Segurança e garantia
 Advertência
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndio ou ferimentos:
●● Leia todas as instruções cuidadosamente.
●● Não toque em tensões perigosas com o Produto. Essas tensões podem causar lesões
ou morte.
●● Use o Produto somente de acordo com as especificações. Caso contrário, a proteção
fornecida com o produto poderá ficar comprometida.
●● Examine o caso antes de usar o produto. Veja se há alguma rachadura ou algum
pedaço de plástico faltando.
●● Certifique-se de que a bateria esteja firmemente na posição antes da operação.
●● Não use o produto próximo a gás explosivo, vapor ou em ambientes úmidos ou
molhados.
●● Atenda aos códigos de segurança locais e nacionais. Use equipamentos de proteção
individual (luvas de borracha, proteção facial e roupas resistentes a chamas) para evitar
choque e as lesões causadas por onde de choque quando os condutores perigosos são
expostos.
Para evitar lesão pessoal decorrente do termômetro por infravermelho:
●● Consulte as informações de emissividade para temperaturas reais. Objetos refletores
resultam em medições de temperatura mais baixas do que a real. Esses objetos
oferecem risco de queimadura.
Para evitar lesões pessoais quando estiver perto de equipamentos rotativos:
●● Tome cuidado ao lidar com equipamentos rotativos.
●● Mantenha cabos e correias sob controle.
Especificações gerais
Temperatura de funcionamento		
-20 ◦C a 50 ◦C (-4 ◦F a 122 ◦F)
Temperatura de armazenamento		
-20 ◦C a 60 ◦C (-4 ◦F a 140 ◦F)
Altitude de operação/armazenamento
Nível do mar a 3.048 metros (10.000 pés)
 Para obter uma lista completa das especificações, consulte o Manual do Usuário.

Antes de iniciar

Configuração do Medidor

Medições

Navegação

Menu de configuração

Medição Rápida

Para operação em geral:
retorna ao menu
anterior

Observação
O Fluke Connect™
deve ser ativado.

move o cursor pelas
opções de menu e
edita as opções
atualiza o Medidor
com uma nova
definição de
seleção

abre o próximo menu
ou define a seleção

Unidades

Cria nova configuração

Cada menu tem dicas de navegação sobre seu conteúdo na parte inferior da tela.

Bateria
Antes de operar o Medidor pela
primeira vez, instale as novas baterias
incluídas com a remessa.
Observação
Defina o tipo de bateria no menu
Configurações do Dispositivo.

Hora

O Medidor não inclui uma função de
recarga.  é exibido no visor quando
a energia da bateria está fraca. Troque as
baterias antes de continuar a usar o Medidor.

12 h / 24 h
hr / min / seg

GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Fluke garante que este produto não apresentará defeitos de material nem de mão-de-obra durante o prazo de
1 ano da data da compra. Esta garantia não cobre fusíveis, baterias ou pilhas descartáveis, nem danos devidos
a acidente, negligência, uso inadequado, alterações, contaminação, ou condições anormais de operação ou
manuseio. Os revendedores não estão autorizados a ampliar de nenhuma forma a garantia em nome da Fluke.
Para obter serviços durante o prazo da garantia, contate o centro de assistência técnica autorizado Fluke mais
próximo e peça informações sobre autorização de devolução. Depois disso, mande o produto para esse Centro
de Assistência Técnica e inclua uma descrição do problema.
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA OUTRA
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PARA UM
DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA INCIDENTAL
OU CONSEQÜENTE QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE
QUALQUER TEORIA JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de
garantias implícitas nem de danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não se
aplicar no caso específico do comprador.
Fluke Corporation		
Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090			
P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090		
5602 BD Eindhoven
U.S.A.			The Netherlands
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Salvar medição automaticamente

am / pm

Salvar em configuração existente

Data
MM/DD/AAAA
DD/MM/AAAA
Dia
Mês
Ano

Observação
O Fluke Connect™ deve
ser ativado.

