Ölçümler ile ilgili Öneriler

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Veri Aktarımı
Titreşim Şiddeti ISO 10816-1'e Uygun

LED Durumu

Makine
90˚

El feneri

Titreşim sensörü

SAVE

IR sıcaklık sensörü

Titreşim Hızı Vrm

805/805 FC

LCD
Ses portu (sadece 805)

Yeşil Açık
Yeşil Kapalı

USB portu
Güç açma/kapatma
Ölçüm

Arka ışık açma/
kapatma

Navigasyon

El feneri açma/
kapatma

Giriş

Harici sensör
portu

Sensör ucunu test yüzeyine,
sert metal üzerine yuvaya
olabildiğince yakın bir şekilde
itin. Yeşil LED kapanana kadar
kompresyon gücü uygulayın.

Yeşil Kapalı
Veri ölçümü
tamamlandı.

Kırmızı Açık
Hata, yetersiz güç veya
süre, veri ölçümü yok

inç/sn

mm/
sn

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

Şiddet Ölçeği

Sınıf I

Sınıf II

Sınıf III

Sınıf IV

Küçük
Makineler

Orta Boy
Makineler

Büyük Sert
Kaide

Büyük Yumuşak
Kaide

Onarım işlemi önerilmez.

Anlık onarım işlemi önerilmez. Ölçümlerin sıklığını artırın ve
makinenin durumunu izleyin.
İlk fırsatta bilgili bir titreşim teknisyeninin daha gelişmiş testler
yürütmesini sağlayın. Bir sonraki planlı çalışmama süresi veya
bakım süresi içinde bakım işlemi gerçekleştirmeyi düşünün.

İYİ

En kısa sürede bilgili bir titreşim teknisyeninin daha gelişmiş
testler yürütmesini sağlayın. Onarım gerçekleştirmek ve
hataları önlemek için makineyi hemen kapatmayı düşünün.

YETERLİ
YETERSİZ

KABUL EDİLEMEZ

Sensör Yerleşimi

Verileri Dışa Aktar

Tepe Faktörü + (CF+)

Ölçüm cihazının ekranında her bir ölçüm için CF+ değeri görüntülenir. Hızlanma
birimi cinsinden CF+ değeri ile yüksek frekanslı titreşim seviyesi arasında geçiş
yapmak için  ve  düğmesine basın.

Ölçüm Cihazı Ekranı

Ölçüm cihazını test
yüzeyine uygulamadan
önce N tuşuna basın.

Eğilimler

Yüksek Frekans

Yatak Titreşimi

4,000 Hz - 20,000 Hz

(CF+)

Saklama
Bellek

Genel Titreşim
Frekans Kademesi:

Kur

Konnektör kapağı

 Önemli güvenlik bilgisi ve ürünün tam uyarı listesi için Kullanım Kılavuzuna bakın.
Kullanım Kılavuzunu indirmek için www.fluke.com adresine gidin.
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Genel Titreşim

10 Hz - 1,000 Hz

Durum LED'i
En iyi ölçümler için bu yönergeleri kullanın:
•
•
•

 tuşuna basın ve Ölçüm cihazını test yüzeyine dikey olarak yerleştirin.
Yeşil LED yanana kadar sensör ucunu test yüzeyine, sert metal üzerine yuvaya olabildiğince
yakın bir şekilde itin.
Yeşil LED kapanana kadar Ölçüm cihazını sabit güç uygulayarak olduğu yerde tutun. Test
sonuçları ekranda gösterilir.

www.fluke.com

Ölçüm cihazı, Tepe Faktörü + (CF+) adı verilen tescilli bir algoritma ile çalışır.
Kullanıcının yorumlamasını kolaylaştırmak için, CF+ değeri bir şiddet kademesini
gösterir. CF+ değeri ne kadar yüksekse, yatak hasarı o kadar fazladır.

Sıcaklık
-20 ◦C ile 200 ◦C

IR Sıcaklığı

Özel Microsoft Excel şablonu ölçümleri değerlendirmenize yardımcı olur. Eğilim
şablonunu indirmek için www.fluke.com adresine gidin. Şablon ve ölçüm cizimleri
hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzu'ndaki Verileri Dışa Aktar'a bakın.

Güvenlik ve Garanti
 Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın ve kişisel yaralanmaları önlemek için:
●● Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
●● Ürünle birlikte tehlikeli voltajlara dokunmayın. Bu voltajlar yaralanma veya ölüme neden
olabilir.
●● Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde ürün tarafından sağlanan
koruma geçersiz kalabilir.
●● Ürünü kullanmadan önce kasayı inceleyin. Çatlak veya eksik plastik olup olmadığına
bakın.
●● Ürünü çalıştırmadan önce pilin sabit bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
●● Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu yerlerde ya da ıslak veya nemli
ortamlarda kullanmayın.
●● Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli elektrik yüklü kondüktörlerin açıkta
olduğu yerlerde elektrik çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek yaralanmaları
önlemek için kişisel korunma ekipmanları (onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve
dayanıklı giysi) kullanın.
Kızılötesi termometrenin neden olacağı kişisel yaralanmaları önlemek için:
●● Gerçek sıcaklıklar için emisivite bilgisine bakın. Yansıtıcı nesneler gerçek sıcaklık
ölçümlerinden daha düşük sonuçlar verir. Bu nesneler yanık tehlikesine neden olur.
Döner ekipmanların yakınında kişisel yaralanmaları önlemek için:
●● Döner ekipmanların çevresinde dikkatli olun.
●● Kablo ve kayışları muhafaza içinde tutun.
Genel Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı		
-20◦C ile 50◦C (-4◦F ile 122◦F )
Depolama Sıcaklığı		
-20◦C ile 60◦C (-4◦F ile 140◦F )
Çalışma/Saklama Rakımı
Deniz Seviyesi ile 3048 metre (10.000 fit) arası
 Teknik özelliklerin tam listesi için Kullanım Kılavuzu’na bakın.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir.
Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma,
kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke
adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten
faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle
irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA
HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ HİÇBİR ŞEKİLDE İMA EDİLMEMİŞTİR. FLUKE,
HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA
TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı
devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya
sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090		
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.		
11/99

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

Başlamadan Önce

Ölçüm Cihazı Yapılandırması

Ölçümler

Navigasyon

Kur Menüsü

Hızlı Ölçüm

Ölçümü Otomatik Kaydet

Genel çalıştırma için:
Önceki menüyü geri
çağırır

Ölçüm cihazını
yeni seçim ayarı ile
günceller

Not
Fluke Connect™
etkinleştirilmelidir.

İmleci menü
seçenekleri boyunca
ilerletir ve seçenekleri
düzenler
Sonraki menüyü açar
veya seçimi ayarlar

Birimler

Yeni Kurulum Oluştur

Her menü, ekranın altında içeriği ile ilgili navigasyon ipuçlarına sahiptir.

Pil
Ölçüm cihazı ilk kez çalıştırılmadan
önce, ürünle birlikte gönderilen yeni
pilleri takın.
Not
Cihaz Ayarları menüsünden pil türünü belirleyin.

Saat

Ölçüm cihazı şarj etme işlevine sahip
değildir. Pil gücü azaldığında ekranda
 sembolü görüntülenir. Ölçüm cihazını
kullanmaya devam etmeden önce pilleri
değiştirin.

12 sa / 24 sa
sa / dk / sn
am / pm

Mevcut Kuruluma Kaydet

Tarih
AA/GG/YYYY
GG/AA/YYYY
Gün
Ay
Yıl

Not
Fluke Connect™
etkinleştirilmelidir.

