805/805 FC

Vibration Meter

Manual do Usuário

May 2012, Rev. 2, 12/14 (Portuguese)
© 2012-2014 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todos os produtos da Fluke são garantidos contra defeitos de material ou fabricação, sob circunstâncias normais de uso e manutenção. O período de
garantia é de um ano, a partir da data da remessa. As peças, reparos e serviços são garantidos por 90 dias. Esta garantia se aplica apenas ao comprador
original, ou ao cliente usuário-final de um revendedor autorizado da Fluke, e não cobre fusíveis, baterias descartáveis, nem qualquer produto que, na opinião
da Fluke, tenha sido usado de forma inadequada, alterado, tenha recebido manutenção inadequada ou tenha sido danificado por acidente ou condições
anormais de operação ou manuseio. A Fluke garante que o software funcionará de acordo com as suas especificações técnicas pelo período de 90 dias, e
que foi gravado de forma adequada em meio físico sem defeitos. A Fluke não garante que o software esteja livre de defeitos, nem que funcionará sem
interrupções.
Os vendedores autorizados da Fluke fornecerão esta garantia de produtos novos e não usados apenas a clientes usuários finais, mas não têm qualquer
autoridade para fornecer, em nome da Fluke, uma garantia mais ampla ou diferente da presente. A assistência técnica coberta pela garantia está disponível
se o produto houver sido adquirido de uma loja autorizada da Fluke, ou se o Comprador tiver pago o preço internacional aplicável. A Fluke se reserva o
direito de cobrar do Comprador taxas relativa a custos de importação referentes a peças de substituição/reparos quando o produto for comprado em um país
e submetido para reparos em um outro país.
As obrigações da Fluke pertinentes a esta garantia são limitadas, a critério da Fluke, à devolução da importância correspondente ao preço pago pela compra
do produto, reparos gratuitos, ou substituição de um produto defeituoso que seja devolvido a um centro autorizado de reparos da Fluke dentro do período
coberto pela garantia.
Para obter serviços cobertos pela garantia, entre em contato com o centro autorizado de reparos da Fluke mais próximo para obter informações sobre
autorizações de retorno e então, envie o produto para o centro autorizado, com uma descrição do problema encontrado e com frete e seguro já pagos (FOB
no destino), ao centro autorizado de reparos mais próximo. A Fluke não se responsabiliza por nenhum dano que possa ocorrer durante o transporte. Após
serem efetuados os serviços cobertos pela garantia, o produto será devolvido ao Comprador, com frete já pago (FOB no destino). Se a Fluke constatar que
a falha do produto foi causada por uso inadequado, contaminação, alterações, acidente, ou condições anormais de operação ou manuseio, inclusive falhas
devidas a sobrevoltagem causadas pelo uso do produto fora das faixas e classificações especificadas, ou pelo desgaste normal de componentes mecânicos,
a Fluke dará uma estimativa dos custos de reparo, e obterá autorização do cliente antes de começar os reparos. Após a realização dos reparos, o produto
será devolvido ao Comprador com frete já pago e este reembolsará a Fluke pelos custos dos reparos e do transporte de retorno (FOB no local de remessa).
ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO JURÍDICO DO COMPRADOR, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUABILIDADE 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 SEJADECORRENTE DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita nem de danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação
de responsabilidade pode não ser aplicável no seu caso. Se uma corte qualificada de jurisdição considerar qualquer provisão desta garantia inválida ou nãoexecutável, tal decisão judicial não afetará a validade ou executabilidade de qualquer outra provisão.
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
11/99
Para registrar produtos on-line, visite o site http://register.fluke.com.

Índice

Título

Página

Introdução ......................................................................................................................
Como entrar em contato com a Fluke............................................................................
Informações de segurança ............................................................................................
Símbolos ........................................................................................................................
Acessórios .....................................................................................................................
Especificações ...............................................................................................................
Antes de iniciar ..............................................................................................................
Desembalar e inspecionar ........................................................................................
Armazenamento........................................................................................................
Bateria ......................................................................................................................
Controles e conexões ...............................................................................................
LEDs de status da medição ......................................................................................
Ligado .......................................................................................................................
Desligar .....................................................................................................................
Como operar ..................................................................................................................
Navegação ................................................................................................................
Configuração do Medidor ..........................................................................................
Unidades ..............................................................................................................
Hora .....................................................................................................................
Data .....................................................................................................................

i

1
1
2
3
3
3
5
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
11

805/805 FC
Manual do Usuário
Tempo limite da luz de fundo ...............................................................................
Idioma ..................................................................................................................
Informações do dispositivo ...................................................................................
Seleção de bateria ...............................................................................................
Seleção de Emissividade .....................................................................................
Economia de energia ................................................................................................
Lanterna ....................................................................................................................
Conectores de acessórios .........................................................................................
Sensor Externo.....................................................................................................
Áudio (somente no 805) .......................................................................................
USB ......................................................................................................................
Sobre Medições .............................................................................................................
Crest Factor+ (Medição de alta frequência) ..............................................................
Medição Rápida ........................................................................................................
Medição de vibração geral (Baixa frequência) com escala de gravidade .................
Categoria da máquina ..........................................................................................
Cria nova configuração .............................................................................................
Adicionar à Configuração .....................................................................................
Ativar Fluke Connect (somente para 805 FC) ...........................................................
Como Salvar uma Medição .......................................................................................
Salvamento Automático .......................................................................................
Salvar em Configuração Existente .......................................................................
Salvar na Configuração Atual ...............................................................................
Salvar em Nova Configuração .............................................................................
Como Recuperar uma Configuração de Medições ...................................................
Acessar a Memória ........................................................................................................
Exibir Todos os Dados ..............................................................................................
Exibir Configurações .................................................................................................
Editar Configurações.................................................................................................
Limpar TODOS os Dados .........................................................................................
Interpretar Resultados ...................................................................................................
Escala de Gravidade .................................................................................................
Normas ISO 10816 ...................................................................................................
Tendência .................................................................................................................

ii

11
11
12
12
12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
24
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
32

Vibration Meter
Índice (continuação)
ISO 10816-1 .........................................................................................................
ISO 10816-3 .........................................................................................................
ISO 10816-7 .........................................................................................................
Exportar Dados ..............................................................................................................
Manutenção geral ..........................................................................................................
Cuidados ...................................................................................................................
Como limpar..............................................................................................................
Troca da Bateria .......................................................................................................
Atualizações de Firmware .............................................................................................
Como solucionar problemas ..........................................................................................

iii

32
33
33
34
37
37
37
38
39
40

805/805 FC
Manual do Usuário

iv

Lista das tabelas

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título

Página

Símbolos ...............................................................................................................................
Acessórios ............................................................................................................................
Teclado e Conectores ...........................................................................................................
Status do LED .......................................................................................................................
Crest Factor+ ........................................................................................................................
Escala de Gravidade.............................................................................................................
Gravidade da Vibração - ISO 10816-1 ..................................................................................
Identificação e Solução de Problemas ..................................................................................

v

3
3
6
7
18
31
32
40

805/805 FC
Manual do Usuário

vi

Lista das figuras

Figura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Título

Página

Comandos do Medidor e Conexões .....................................................................................
Lanterna................................................................................................................................
Conexão do Sensor Externo (805) .......................................................................................
Conexão do Áudio (somente no 805) ...................................................................................
Conexão do Medidor com o PC (805) ..................................................................................
Visor de Medições ................................................................................................................
Importar Banco de dados......................................................................................................
Opções de Traçado ..............................................................................................................
Gráfico de traçado de dados .................................................................................................
Substituição da Bateria .........................................................................................................

vii

6
13
14
15
16
17
34
35
36
38

805/805 FC
Manual do Usuário

viii

Introdução

Como entrar em contato com a Fluke

805/805 FC Vibration Meter (O Medidor de vibração) (o
Medidor ou Produto) é uma ferramenta de triagem de
rolamentos e para medições de vibração geral em
máquinas. O Medidor inclui estes recursos:
• Medição de vibração geral
• Medição da integridade do rolamento com
Crest Factor+
• Escalas de gravidade na tela
• Unidades de medida de aceleração, velocidade e
deslocamento
• Medição de temperatura com sensor infravermelho de
ponto
• Exportação dos resultados de teste para um modelo
do MS Excel
• Estojo para cinto
• IP54
• Suporte aos idiomas chinês (simplificado),
dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês,
alemão, italiano, japonês, norueguês, português
(Brasil), russo, espanhol, sueco e turco
• Saída de áudio (somente no 805)
• Lanterna
• Armazena até 3.500 registros
• Suporte a USB
• Estojo para armazenamento/transporte
• Suporte para acelerômetro externo
• Transmissão de dados sem fio da medição mais
recente para uso com aplicativo para telefone Fluke
Connect (apenas 805 FC)

Para contatar a Fluke, ligue para um dos seguintes
números:
•

Suporte técnico no Brasil: 55 11 4058-0200

•

Calibração/Reparos nos EUA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)

•

Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japão: +81-3-6714-3114

•

Cingapura: +65-6799-5566

•

Em outros países: +1-425-446-5500

Ou visite o site da Fluke: www.fluke.com.br.
Para registrar produtos, acesse o site
http://register.fluke.com.
Para exibir, imprimir ou baixar o complemento mais
recente do manual, visite o site
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Informações de segurança

•

Indicações de Advertência identificam condições e
procedimentos que representam perigo para o usuário.
Indicações de Atenção identificam condições e
procedimentos que podem causar danos ao Produto e ao
equipamento que está sendo testado.
 Advertência
Para evitar possíveis choques elétricos,
incêndios ou ferimentos:

2

•

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.

•

Não mantenha o Produto em operação sem
supervisão sob altas temperaturas.

Para evitar lesões pessoais quando estiver
perto de equipamentos rotativos:
•

Tome cuidado ao lidar com equipamentos
rotativos.

•

Mantenha cabos e correias sob controle.

Vibration Meter
Símbolos

Símbolos

Acessórios

A Tabela 1 é uma lista dos símbolos usados no Medidor e
neste manual.

A Tabela 2 é uma lista de acessórios disponíveis para o
Medidor.

Tabela 1. Símbolos
Símbolo

Tabela 2. Acessórios

Descrição

Descrição

Nº de peça (PN)



Informações importantes. Consulte o manual.

Estojo para cinto

4106625



Tensão perigosa.

4094432



Conformidade com os requisitos da União
Europeia e da EFTA (Associação Europeia de
Livre Comércio).

Estojo para
armazenamento/transporte
Tampa do compartimento da bateria

4059351



Em conformidade com os padrões australianos
relevantes de EMC

Cabo USB

3563901



Este produto está em conformidade com os
requisitos de marcação da Diretiva WEEE
(2002/96/EC). A etiqueta afixada informa que não
é possível descartar o produto elétrico/eletrônico
em lixo doméstico comum. Categoria do Produto:
Com relação aos tipos de equipamento no Anexo
I da diretiva WEEE, esse produto é classificado
como um produto de "Instrumentação de controle
e monitoramento" da categoria 9. Não descarte
este produto no lixo comum. Veja as informações
de reciclagem no site da Fluke.

Para certificação de frequência de rádio, consulte
www.fluke.com.

Especificações
Sensor
Sensibilidade (típica)........................... 100 mV/g ±10 %
Intervalo de medição........................... 0,01 g a 50 g
Faixa da frequência ............................ 10 Hz a 1.000 Hz e 4.000 Hz a
20.000 Hz
Resolução ........................................... 0,01 g
Precisão (típica) .................................. A 100 Hz: ±5 % do valor medido



Bateria ou compartimento da bateria.



Bateria fraca, quando aparece no visor.

Aceleração .................................. g, m/seg

Em conformidade com os padrões sul-coreanos
relevantes de EMC.

Deslocamento ............................. mils, µm



Unidades de amplitude
2

Velocidade .................................. pol./s, mm/s
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Termômetro por infravermelho

Duração da pilha

Medição de temperatura Intervalo ...... -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)

805 .................................................. 250 medições

Precisão (típica)

805 FC, compatível com
Fluke Connect .............................. 210 medições

-20 °C a 120 °C
(-4 °F a 248 °F) ............................... ±2 °C (4 °F)
120 °C a 160 °C
(248 °F a 320 °F) ............................ ±3 °C (6 °F)
160 °C a 200 °C
(320 °F a 392 °F) ............................ ±4 °C (7 °F)
Observação
A precisão especificada se aplica somente quando o Medidor
está em equilíbrio térmico com o ambiente. A precisão não é
especificada quando a temperatura desejada tem uma
diferença de mais de 20°C (36°F) abaixo da temperatura do
Medidor.
Comprimento focal .............................. Fixo, a ~3,8 cm (1,5 pol.)
Sensor Externo
Faixa de frequência ............................ 10 Hz a 1.000 kHz
Tensão de polarização (para
fornecimento de energia) .................... 20 VCC a 22 VCC
Corrente de polarização (para
fornecimento de energia) .................... 5 mA
Observação
A Fluke oferece suporte a sensores externos, mas não os
fornece.
Vibration Meter
Intervalo de Baixa Frequência
(medições geral) ................................. 10 Hz a 1.000 Hz
Intervalo de Alta Frequência
(CF+ medição) .................................... 4.000 Hz a 20.000 Hz
Limite de vibração ............................... 50 g pico (100 g pico-pico)
Tipo de bateria .................................... AA (2) lítio não recarregáveis
3 VCC
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Conversor A/D .................................... 16 bits
Taxa de Amostragem
Baixa Frequência ............................ 20.000 Hz
Alta Frequência ............................... 80.000 Hz
Relação entre sinal e ruído ................. 80 dB
Backup de relógio em tempo real ....... Bateria tipo moeda
Tamanho (A x L x C) ........................... 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5 pol.
x 2,8 pol. x 2,3 pol.)
Peso .................................................... 0,40 kg (0,89 libras)
Conectores (805) ................................ Tomada de saída de áudio estéreo
USB Mini-B de 7 pinos (Plugue de
áudio de 3,5 mm), Tomada para
sensor externo (Conector SMB)
Conectores (805 FC) .......................... USB mini-B com 7 pinos e tomada
para sensor externo (conector
SMB)
Firmware
Interfaces externas ............................. Comunicação USB 2.0 (velocidade
total)
Capacidade de dados ......................... Banco de dados na memória flash
interna
Upgrade por meio de USB
Memória .............................................. Até 3.500 medições
Ambiente
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)
Umidade operacional .......................... 10 % a 95 % RH (sem
condensação)

Vibration Meter
Antes de iniciar
Altitude de operação/
armazenamento .................................. Nível do mar a 3.048 metros
(10.000 pés)
Especificação IP ................................. IP54
Limite de vibração............................... 500 g pico
Teste de queda ................................... 1 metro
Ambiente eletromagnético
IEC 61326-1: Portátil
FCC ................................................ CFR Título 47, Parte 15, Subparte B
Coreia (KCC) .................................. Equipamento de Classe A
(Equipamento para transmissão e
comunicação industrial)
Este produto atende aos requisitos de equipamentos industriais de
ondas eletromagnéticas (Classe A) e o vendedor ou usuário deve
observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso
em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências.

Antes de iniciar
Esta seção ajuda a conhecer as peças, controles,
conexões e LEDs de status do Medidor.

Desembalar e inspecionar

Armazenamento
Quando não estiver em uso, mantenha o Medidor no
estojo para armazenamento fornecido. O interior
personalizado do estojo oferece proteção ao Medidor, à
documentação e aos acessórios.

Bateria
Antes de usar o Medidor pela primeira vez, instale duas
baterias AA de lítio não recarregáveis (incluídas). Consulte
Substituição da Bateria na página 38 para obter mais
informações. O Medidor também funciona com duas
baterias AA alcalinas (3 V). Devido à sua curta vida útil,
baterias alcalinas não são recomendadas.
Observação
Defina o tipo de bateria no menu Configurações
do Dispositivo. Consulte a página 12.
 é exibido no visor quando a energia da bateria está
fraca. Troque as baterias antes de continuar a usar o
Medidor.

Desembale e inspecione cuidadosamente o:
•

Vibration Meter

•

Estojo para armazenamento

•

Cabo USB

•

Guia de referência rápida

•

Estojo para cinto

•

2 baterias AA de lítio não recarregáveis
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Controles e conexões

Tabela 3. Teclado e Conectores

A Figura 1 mostra a localização dos controles e conexões
no Medidor. A Tabela 3 contém a legenda.

gqi01.eps

Figura 1. Comandos do Medidor e Conexões
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Item

Controle



Display de cristal líquido (LCD)



Botão liga/desliga



Medir



Navegação



Enter



Salvar



Configuração



Tampa do conector



LED de status



Memória



Lanterna ligada/desligada



Luz de fundo ligada/desligada



Porta USB



Porta do sensor externo



Porta de áudio (somente no 805)



Sensor de vibração



Sensor de temperatura por infravermelho



Lanterna

Vibration Meter
Antes de iniciar

LEDs de status da medição

Tabela 4. Status do LED

O Medidor tem uma luz de status para feedback visual da
medição. LEDs verde e vermelho mostram o status da
medição e que uma boa medição foi feita. A Tabela 4 é
uma lista dos status à medida que o LED muda de cor.

gqi07.eps

Status

Descrição

Verde
apagado

Pressione . O Medidor está pronto
para a medição de dados.

Verde
aceso

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.

Verde
apagado

A medição dos dados foi concluída.

Vermelho
aceso

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

7
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Ligado

Desligar

Pressione  para ligar o Medidor. Consulte a Tabela 3
para informar-se sobre a localização do controle.

Um desligamento pelo software é o método preferencial
para desligar o Medidor:

Observação
Antes de usar o Medidor pela primeira vez, instale
as baterias novas (consulte Troca da Bateria na
página 38).
Quando o Medidor está ligado, a tela de Medição padrão é
exibida.

1. Pressione .
2. Quando solicitado, selecione Sim.
3. Ou selecione Não para dar continuidade à
operação.
Se o Medidor travar ou não puder ser operado, um
desligamento pelo hardware pode ser usado para desligar
o Medidor:
Observação
Use o desligamento pelo hardware somente como
último recurso, visto que pode causar a perda de
dados. Após um desligamento pelo hardware,
inicie o Medidor e verifique os dados na Memória.
1. Mantenha  pressionado por mais de
2 segundos.
2. Pressione  para reiniciar o Medidor.

gqn49.bmp
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Se o Medidor não for reiniciado ou o problema
persistir, entre em contato com a Fluke.

Vibration Meter
Como operar

Como operar

Configuração do Medidor

Esta seção é sobre a operação do Medidor. Ela inclui
dicas de medição e instruções passo a passo.

O menu Configuração é onde você altera a configuração
do Medidor. É possível alterar essas Configurações do
Dispositivo:

Navegação
Para operação em geral:


move o cursor pelas opções de menu e edita
as opções

 abre o próximo menu ou define a seleção

•

Unidades

•

Hora

•

Data

•

Tempo limite da luz de fundo



atualiza o Medidor com uma nova definição de
seleção

•

Idioma

•

Informações do dispositivo



retorna ao menu anterior

•

Seleção de bateria

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

Para abrir as Configurações do Dispositivo:
1. Pressione  para exibir a tela de
Configuração.
2. Pressione  e  para realçar Configurações do
Dispositivo no menu. Isso abre uma lista de
todas as opções disponíveis.
3. Pressione  para abrir o menu.
4. Pressione  e  para realçar uma opção.
5. Pressione  para abrir o menu.
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Unidades

Para ajustar a hora:

As unidades de medida são ajustáveis para diferentes
padrões.

1. Pressione    e  para realçar hora, minuto
ou segundo.

Para ajustar a partir do menu Configurações do
Dispositivo:

2. Pressione  para habilitar a edição.

1. Pressione  e  para realçar Unidades.
2. Pressione  para abrir o menu de
unidades. A configuração atual é realçada.
3. Pressione  e  para realçar a unidade a ser
alterada.

3. Pressione  e  para fazer a alteração.
4. Pressione  para confirmar a opção.
5. Pressione    e  para realçar am ou pm.
6. Pressione  para confirmar a opção.

4. Pressione  para abrir o menu com as
opções dessa unidade. A configuração atual é
realçada.
5. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.
6. Pressione  e  para move-se para a próxima
página e acessar mais opções.

Hora
Para ajustar o formato de hora:
1. Pressione  e  para realçar o formato 12 h ou
24 h.
2. Pressione  para confirmar a opção.

10
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7. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.

Vibration Meter
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Data

Tempo limite da luz de fundo

Para mudar o formato da data:

A luz de fundo se desliga após um tempo predefinido. Se
você não pressionar nenhuma tecla durante esse tempo
limite, a luz de fundo se desligará para economizar
bateria. Para ligar a luz de fundo, pressione uma tecla.

1. Pressione  e  para realçar a opção
MM/DD/AAAA ou DD/MM/AAAA.
2. Pressione  para confirmar a opção.
Para mudar a data:
1. Pressione para realçar a opção de Dia, Mês ou
Ano.

Você também pode definir a luz de fundo como sempre
ligada com a opção Nenhum.
Para altear o tempo limite da luz de fundo:

2. Pressione  para editar a opção.

1. Pressione  e  para realçar uma opção: 2 min,
5 min, 10 min, ou Nenhum.

3. Pressione  e  para fazer a alteração.

2. Pressione  para confirmar a opção.

4. Pressione  para confirmar a alteração.

3. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.

5. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.

Idioma
Para alterar o idioma do visor:
1. Pressione  e  para realçar um idioma.
2. Pressione  para confirmar a opção e sair
do menu.
3. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.
O visor é exibido no novo idioma.

11
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Informações do dispositivo

Seleção de Emissividade

Informações sobre seu Medidor podem ser encontradas
no menu Informações do Dispositivo. Essas informações
incluem:

O valor correto de emissividade é importante para que
você faça as medições de temperatura mais precisas. A
maioria das superfícies pintadas ou enferrujadas tem
emissividade de 0,93 (valor padrão definido no Medidor).
Isso está correto para medições de temperatura sem
contato na maioria das carcaças de rolamentos.
Medições imprecisas podem resultar de superfícies
metálicas brilhantes ou polidas. Para compensar, coloque
fita crepe ou tinta preta fosca sobre a superfície de
medição. Certifique-se de que a fita esteja na mesma
temperatura da superfície medida antes de fazer a
medição.

•

Número de série

•

Versão do software

•

Valor de emissividade (Consulte Seleção de
Emissividade para obter mais informações sobre o
valor de emissividade.)

•

Sensibilidade do sensor interno

•

Espaço livre no banco de dados

Seleção de bateria
Para mudar de tipo de bateria:

•

Alumínio (e=0,30)

1. Vá para o menu Configurações do Dispositivo.

•

Ferro (e=0,70)

2. Pressione  e  para realçar Seleção da
Bateria.

•

Aço (e=0,80)

•

Tinta (e=0,93) – valor padrão

3. Pressione  para abrir o menu.

•

Madeira (e=0,94)

4. Pressione  e  para realçar o tipo de bateria
contido no Medidor.

•

Concreto (e=0,95)

5. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.
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Para outras aplicações, o Medidor tem outros valores de
emissividade predefinidos:
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Para alterar o valor de emissividade:
1. Vá para o menu Configurações do Dispositivo.
2. Pressione  e  para realçar Emissividade do
Material.
3. Pressione  para abrir o menu.
4. Pressione  e  para realçar um valor.
5. Pressione  para atualizar o Medidor e sair
do menu.

Economia de energia
O Medidor dispensa a alimentação da bateria quando está
conectado a um PC por um cabo USB. O Medidor usa a
alimentação do PC para economizar bateria.

Lanterna
O Medidor conta com uma lanterna incorporada para
iluminar a área de medição na máquina. Pressione 
para ligar e desligar a lanterna. Veja a Figura 2 para
informar-se sobre a localização desse botão.
Observação
A operação da lanterna por períodos prolongados
reduz a vida útil da bateria. A operação da
lanterna afeta as medições de temperatura.

gqi06.eps

Figura 2. Lanterna

Conectores de acessórios
O Medidor tem três conectores de acessórios:
•

Sensor Externo

•

Áudio (somente no 805)

•

USB

13

805/805 FC
Manual do Usuário

Sensor Externo
Além do sensor de vibração integrado, um sensor externo
opcional pode ser conectado ao Medidor. O tipo de
conector para o sensor externo é o Subminiatura versão B
(SMB). A Figura 3 mostra como conectar um sensor
externo ao Medidor.
Observação
A Fluke oferece suporte a sensores externos, mas
não os fornece.

Observação
A medição de alta frequência (Crest Factor+) e a
medição de temperatura se desligam
automaticamente quando um sensor externo é
conectado ao Medidor.
Para conectar:
1. Abra a tampa do conector e pressione o sensor
externo para a posição.
2. Pressione  para abrir o menu Inserir
Sensibilidade.
Observação
Você deve definir a sensibilidade em unidades
mV/g.
3. Utilize as teclas de navegação para selecionar um
caractere no menu.
4. Pressione  para inserir o caractere no
campo.
5. Repita as etapas 2 e 3 para os caracteres
adicionais.
6. Pressione  para armazenar o valor no
Medidor e sair do menu.

gqi05.eps

Figura 3. Conexão do Sensor Externo (805 mostrado)
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7. Pressione  para iniciar a coleta de dados.
O Medidor detecta automaticamente quando você
desconecta o sensor externo e se define para medir com o
sensor interno.

Vibration Meter
Como operar

Áudio (somente no 805)
O Medidor tem um conector de áudio para fones de
ouvido. Fones de ouvidos são úteis para a detecção de
sons incomuns da máquina.

A Figura 4 mostra como fazer a conexão do áudio ao
Medidor.

Para ouvir uma máquina:
1. Abra a tampa do conector do Medidor e conecte o
conector de áudio.
2. Coloque os fones de ouvido.
3. Mantenha  pressionado.
4. Pressione a ponta do sensor contra a superfície
de teste.
À medida que você continua a pressionar 
e a posição do Medidor com força uniforme, o
canal de áudio é ativado. O Medidor também faz
uma medição nesse momento.

gqi04.eps

Figura 4. Conexão do Áudio (somente no 805)
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USB
A transferência de dados entre o Medidor e o PC se dá
por meio da conexão do cabo USB. O Medidor é ligado e
permanece ligado quando conectado ao PC. A Figura 5
mostra como conectar um PC ao Medidor com um cabo
USB. Quando conectado, o Medidor se torna um
dispositivo de armazenamento em massa USB 2.0 com
duas funções:
•

exportar dados do Medidor para uma planilha do MS
Excel (consulte Exportar Dados na página 34 para
obter mais informações)

•

atualizar o firmware (consulte Atualizações de
Firmware na página 39 para obter mais informações)

gqi03.eps

Figura 5. Conexão do Medidor com o PC (805
mostrado)
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Sobre Medições

A Figura 6 identifica as partes do visor de medição.

O Medidor mede a integridade do rolamento e a condição
da vibração geral de uma máquina. Há três tipos de
medição disponíveis: vibração de rolamento, vibração
geral e temperatura. As unidades de medição da vibração
podem ser selecionadas pelo usuário. Mais informações
sobre como mudar essas unidades podem ser
encontradas na página 9.
Para obter as melhores medições, use estas orientações:
•

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.

A configuração padrão de RPM de >600 RPM é correta
para a maior parte das aplicações. Será preciso mudar
esse intervalo para aplicações de baixa frequência, em
que a rotação do eixo seja <600 RPM. A escala de
gravidade não é exibida no visor quando a configuração é
<600 RPM. Mais informações sobre como mudar a
configuração de RPM podem ser encontradas na
página 22.

gqn10.eps

Figure 6. Visor de Medições
Pressione  e  para alternar a seleção do visor entre
as medições de Rolamento e Vibração Geral. Na seleção
Rolamento, pressione  e  para alternar as unidades do
visor entre CF+ e aceleração. Na seleção Vibração Geral,
pressione  e  para alternar as unidades do visor entre
aceleração, velocidade e deslocamento.
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Crest Factor+ (Medição de alta frequência)
Crest Factor é a relação entre valor de pico/valor de RMS
de um sinal de vibração de domínio de tempo. A análise
da vibração usa essa relação para encontrar falhas no
rolamento. No entanto, o método Crest Factor tem uma
limitação principal. O Crest Factor aumenta durante a
degradação inicial do rolamento, quando o valor de pico
aumenta. Depois disso, ele diminui à medida que o dano
ao rolamento piora e o valor de RMS aumenta. Um baixo
valor de Crest Factor pode indicar um rolamento íntegro
ou um rolamento significativamente degradado. O
problema é distinguir entre os dois.
O Medidor funciona com um algoritmo patenteado, o Crest
Factor + (CF+) para superar esse limite. Para facilitar a
interpretação pelo usuário, o valor de CF+ mostra um
intervalo de gravidade. Quanto mais alto o valor de CF+,
maior o dano do rolamento. A Tabela 5 mostra a relação
entre os valores de CF+ e a gravidade da vibração.
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Tabela 5. Crest Factor+
CF+

Gravidade

1a5

Bom

6 a 10

Satisfatório

11 a 15

Insatisfatório

acima de 15

Inaceitável

O valor de CF+ mostrado para cada medição no campo
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.

Vibration Meter
Sobre Medições

Medição Rápida
Uma medição rápida é uma medição sem etapas de
configuração, para medir rapidamente a vibração do
rolamento, a vibração geral e a temperatura.

5. Aguarde até que o LED verde se apague e o
resultado do teste seja exibido.
As medições de vibração geral e temperatura são
exibidas no visor.

Para fazer uma medição rápida:
1. Pressione  para ligar o Medidor.
2. A tela padrão é exibida sem nenhum ID de
máquina ou Categoria de máquina.
3. Pressione .
4. Aplique força de compressão entre a ponta do
sensor e a superfície de teste até que o LED
verde se acenda.

gqn48.bmp
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Medição de vibração geral (Baixa frequência)
com escala de gravidade
Uma medição de vibração geral ou de baixa frequência
inclui uma escala de gravidade. A escala de gravidade é
uma ferramenta na tela que interpreta o desgaste da
vibração como bom, satisfatório, insatisfatório ou
inaceitável. Mais informações sobre a escala de gravidade
podem ser encontradas na página 31.
Para essa medição, é preciso definir o Medidor para
reconhecer o tipo de máquina, ou a Categoria da
máquina, para o teste. Uma lista das categorias mais
comuns está programada no Medidor. Quando o Medidor
é definido para uma categoria, pode ser ajustado para os
níveis de vibração comuns a diferentes tipos de máquina.
Isso proporciona a melhor precisão na escala de
gravidade.
Depois que esses parâmetros são definidos, o Medidor
mostra as medições de vibração geral e de rolamento com
uma escala de gravidade para cada medição. A escala de
gravidade de vibração geral usa uma análise estatística
dos dados de milhares de máquinas industriais. Ao usar
as escalas de gravidade, lembre-se:
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•

As escalas de gravidade se aplicam somente a
máquinas a velocidades entre 600 RPM e
10.000 RPM.
Observação
Escalas de gravidade não são exibidas se o
intervalo de RPM for <600 RPM.

•

Faça medições com o acelerômetro tão perto quanto
possível da carcaça do rolamento.

•

As escalas de gravidade não se aplicam se a máquina
estiver instalada em isoladores de mola ou base.

•

Escalas de gravidade de motores correspondem à
máquina em que operam. Por exemplo, quando você
testa um motor que opera uma bomba centrífuga,
selecione a Categoria de máquina aplicável à bomba
centrífuga para todos os pontos de teste no motor e
na bomba.

•

Escalas de gravidade de redutores se aplicam
somente aos redutores de rolamentos com elementos
rolantes de estágio simples.

Vibration Meter
Sobre Medições

Categoria da máquina
A Categoria da máquina identifica o tipo de máquina do
teste. O Medidor tem uma lista de categorias predefinidas:
Resfriadores (Refrigeração)
• Móveis (Motor aberto e compressor separado)
• Móveis (Motor e compressor herméticos)
• Centrífugas (Motor hermético ou aberto)
Ventiladores
• Ventiladores acionados por correia 1.800 a 3.600 RPM
• Ventiladores acionados por correia 600 a 1.799 RPM
• Ventiladores com acionamento direto em geral (Diretamente
acoplados)
• Ventiladores a vácuo (Correia ou acionamento direto)
• Grandes ventiladores de tiragem de força (Rolamentos de
película fluida)
• Grandes ventiladores de tiragem (Rolamentos de película
fluida)
• Ventilador integrado montado em eixo (Eixo de motor
estendido)
• Ventiladores axiais (Correia ou acionamento direto)
Acionadores de torre de resfriamento
• Árvore oca longa de transmissão (Motor)
• Acionamento por correia (Motor e ventilador – todos os
arranjos)
• Acionamento direto (Motor e ventilador – todos os arranjos)
Bombas centrífugas
• Bombas verticais (altura: 12 pés a 20 pés/3,7 m a 6 m)
• Bombas verticais (altura: 8 pés e 12 pés/2,4 m a 3,7 m)
• Bombas verticais (altura: 5 pés a 8 pés/1,5 m a 2,4 m)
• Bombas verticais (altura: 0 pés a 5 pés/0 m a 1,5 m)

•

Bombas centrífugas horizontais de sucção única - Diretamente
acopladas
• Bombas centrífugas horizontais de dupla sucção - Diretamente
acopladas
• Bombas de alimentação de caldeiras (Acionadas por turbina
ou motor)
Compressores de ar
• Móveis
• Sem-fim
• Centrífugos com ou sem redutor externo
• Centrífugos – Redutor interno (Medição axial)
• Centrífugos – Redutor interno (Medição radial)
Ventiladores
• Ventiladores de lobos (Correia ou acionamento direto)
• Ventiladores centrífugos multicelulares (Acionamento direto)
Redutores genéricos (Rolamentos com elementos rolantes)
• Redutor de estágio simples
Bombas de deslocamento positivo
• Bombas volumétricas horizontais de pistão (Com carga)
• Bombas volumétricas horizontais de engrenagem (Com carga)
Ferramentas para máquinas
• Motor
• Entrada do redutor
• Saída do redutor
• Árvores - Operações de desbaste
• Árvores - Acabamento da máquina
• Árvores - Acabamento crítico

Observação
A altura é medida do gradiente até o rolamento
superior do motor. Pode ser necessário
especificar um alarme mais baixo para o
rolamento inferior do motor e para o rolamento
superior da bomba (dependendo da altura).
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Para selecionar uma Categoria de máquina:

Cria nova configuração

1. Pressione .
2. Pressione  e  para realçar Categoria da
Máquina e Intervalo de RPM.
3. Pressione  para abrir o próximo menu.
4. Pressione  e  para realçar a categoria.
5. Pressione  para confirmar a categoria.
Quando Categoria da Máquina é definida, a tela
Medição mostra a vibração geral, a escala de
gravidade e a categoria da máquina no campo
TIPO.

Uma Configuração é o grupo de parâmetros de teste
definido para uma máquina. Esse conjunto de parâmetros
inclui a Categoria da máquina. É preciso definir esses
parâmetros para possibilitar a leitura da escala de
gravidade. É possível salvar esses parâmetros na
memória do Medidor com um único nome ou ID da
máquina. Isso é conhecido como ID de primeiro nível. Em
cada ID de primeiro nível, você pode configurar várias IDs
de segundo nível que ajudam a organizar melhor as
medições de dados.
As vantagens de salvar uma configuração são:
•

fácil recuperação de uma Configuração para medições
frequentes
• economia de tempo quando a seleção de parâmetros
está predefinida e salva na memória
• exibição de todas as medições de uma configuração
• exportação de medições para uma planilha que
controla a integridade da máquina (consulte Exportar
Dados na página 34 para obter mais informações)
Para criar uma nova configuração:
1. Pressione .
2. Pressione  e  para realçar Criar NOVA
Configuração.

gqn80.bmp

Observação
A Categoria da máquina e o intervalo de RPM
precisam ser definidos para que se possa ver a
escala de gravidade de Vibração geral.
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3. Pressione  para abrir o menu Categorias
da Máquina.
4. Pressione  e  para realçar a Categoria da
Máquina.

Vibration Meter
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5. Pressione  para confirmar a categoria e
abrir o menu Intervalo de RPM.
Por padrão, o intervalo de RPM é definido como
>600 RPM, o correto para a maioria das
aplicações. Para alterar a faixa de RPM:
pressione  e  para realçar faixa de RPM.
6. Pressione  para definir o intervalo e abrir
o menu Criar Configurações para o ID de primeiro
nível.

7. Pressione    e  para realçar uma letra ou
número.
8. Pressione  para confirmar a letra ou
número.
9. Repita as etapas 8 e 9 para criar um nome
exclusivo para a configuração.
10. Pressione .
O Medidor solicita o fornecimento de um ID de
segundo nível à configuração. A opção Sim abre o
menu para digitação de um nome para o ID.
11. Pressione .
Você pode continuar esse processo e configurara
tantas IDs de segundo nível quantas forem
necessárias ao trabalho. Por exemplo, você pode
inserir o número do rolamento do qual a medição
é feita, como Rolamento_1 no VENTILADOR1.
Ao terminar, selecione Não para voltar para o
menu Configuração. Para recuperar uma
configuração, consulte Exibir Configurações na
página 29.

gqn94.bmp
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Adicionar à Configuração

Ativar Fluke Connect (somente para 805 FC)

É possível adicionar um ID de segundo nível à
configuração na memória do Medidor a qualquer
momento.

É possível transmitir a medição mais recente com a
tecnologia sem fio e exibir os resultados no aplicativo
Fluke Connect do seu dispositivo.

Para adicionar um novo ID de segundo nível:

Observação
É necessário ativar o Fluke Connect cada vez que
ligar o Medidor. Quando o Fluke Connect é
)é
ativado, um ícone de conexão sem fio (
exibido no LCD.
Para ativar o Fluke Connect:

1. Pressione .
2. Pressione  e  para realçar Adicionar à
Configuração.
3. Pressione  e  para realçar o nome da
configuração.
4. Pressione  para abrir o menu do ID de
segundo nível.
5. Pressione    e  para realçar uma letra ou
número.
6. Pressione  para confirmar a letra ou
número.
7. Repita as etapas 5 e 6 para criar um nome
exclusivo para a configuração.
8. Pressione .
Depois que o Medidor salvar esse novo ID de
segundo nível, retorna ao menu Configuração.

1. Pressione .
2. Utilize os botões de navegação para selecionar
Ativar Fluke Connect.
Para desativar o Fluke Connect:
1. Pressione .
2. Utilize os botões de navegação para selecionar
Desativar Fluke Connect.
Para transmitir uma medição para o Fluke Connect:
1. Faça uma medição.
2. Pressione  para abrir a tela Salvar.
3. Selecione um método para salvar os dados.
Quando você salva, o medidor transmite os dados
ao aplicativo Fluke Connect.
4. Use o aplicativo Fluke Connect em seu dispositivo
para receber e exibir os resultados do teste.
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Como Salvar uma Medição

Salvar em Configuração Existente

À medida que você faz medições com o Medidor, pode
salvar essas medições na memória. Medições rápidas são
salvas em arquivos sequenciais que começam com 0001.
Você também pode salvar uma medição na configuração
atual, uma configuração existente ou dar a ela um nome
exclusivo. O Medidor salva 3.500 medições na memória,
no máximo.

A opção Salvar em Configuração Existente salva a
medição em uma Configuração existente.

Observação
Se o Medidor exceder a memória permitida, ele
exclui os registros mais antigos automaticamente.
Para salvar uma medição:
1. Faça uma medição.
2. Pressione  para abrir a tela Salvar.

Para salvar a medição em uma configuração:
1. Selecione Salvar em: Configuração existente.
2. Escolha a opção de como classificar as IDs ou
categorias de máquinas.
•

por Nome: mostra uma lista de IDs de
máquina em ordem alfabética.

•

por Categoria: mostra uma lista de categorias
de máquina em ordem alfabética.

•

Última Utilização: mostra o último ID da
máquina medida.

Salvamento Automático

3. Realce o ID da máquina.

A opção Salvamento Automático salva a medição na
memória com um número sequencial que começa com
0001. Pressione  para salvar a medição. O
medidor indica o número do registro que está sendo salvo.

4. Pressione .
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Salvar na Configuração Atual
Esta opção salva a medição na configuração atual no
Medidor. Pressione  para salvar a medição. O
medidor indica o número do registro que está sendo salvo.

Você pode continuar esse processo e configurara
tantas IDs de segundo nível quantas forem
necessárias ao trabalho. Ao terminar, selecione
Não para voltar para o menu Resultados da
Medição.

Salvar em Nova Configuração
Esta opção salva a medição em uma nova configuração.
Para salvar uma medição com um novo nome de
Configuração:
1. Selecione Salvar em: Nova Configuração na tela
Salvar.
2. Pressione   para realçar Categoria da
Máquina.
3. Pressione  para selecionar a opção.
4. Pressione   para realçar Seleção de
Intervalo de RPM.
5. Pressione  para selecionar a opção para
abrir a tela Criar Configuração.
6. Selecione os números e as letras para inserir um
novo nome. Consulte Cria nova configuração para
obter mais informações sobre como usar esta tela.
7. Pressione  para salvar a medição atual com
um novo nome.
O Medidor solicita o fornecimento de um ID de
segundo nível à configuração.
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•

Selecione Sim, digite um nome para o ID do
segundo nível e, em seguida, pressione
.

•

Selecione Não para salvar a configuração.

gqn19.bmp
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Como Recuperar uma Configuração de
Medições
Você pode recuperar um arquivo de Configuração da
memória para medições frequentes feitas na mesma
máquina. Um arquivo de Configuração economiza tempo
quando a seleção de parâmetros já está feita e
armazenada na memória.

9. Pressione o Medidor contra a superfície de teste até
que o LED verde se acenda.
10. Aguarde até que o LED verde se apague.
A tela de Medição mostra a Configuração
selecionada com o ID da máquina no campo ID.

Para recuperar uma Configuração da memória:
1. Pressione  para abrir a tela MEMÓRIA.
2. Pressione  e  para realçar Exibir Configurações.
3. Pressione  para abrir a tela EXIBIR
CONFIGURAÇÕES com três opções de
classificação:
• por Nome: mostra uma lista de configurações de
máquina por ID de máquina em ordem alfabética.
• por Categoria: mostra uma lista de
configurações de máquina por Categoria de
máquina em ordem alfabética.
• Última Utilização: mostra o último ID da
máquina usada.
4. Pressione  e  para realçar uma opção.
5. Pressione  para abrir a lista de
configurações.
6. Pressione  e  para realçar uma configuração.
7. Pressione  para abrir o registro da
configuração.
8. Pressione .

gqn81.bmp

11. Quando a medição estiver concluída, pressione
.
12. Pressione  e  para realçar Salvar na
Configuração Atual.
13. Pressione  para salvar a medição na
configuração.
Para recuperar uma medição, consulte Exibir todos
os dados na página 28.

Observação
Pressione  antes de aplicar o Medidor à
superfície de teste.
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Acessar a Memória
A tela Memória contém uma lista de IDs de máquina e
dados salvos. Nesta tela, é possível fazer alterações ou
excluir os registros da memória do Medidor.
Observação
Se o Medidor exceder a memória permitida, ele
exclui os registros mais antigos automaticamente.
Para acessar a memória do Medidor:
1. Pressione  para abrir a tela MEMÓRIA.

3. Pressione  e  para realçar uma opção na
lista.
4. Pressione  para selecionar a opção.
5. Pressione  e  para realçar um arquivo.
6. Pressione  para abrir o arquivo.
7. Pressione  para exibir os dados.
8. Pressione  e  para selecionar a opção Voltar
ou Excluir.

2. Pressione  e  para realçar uma opção na tela
MEMÓRIA.

Exibir Todos os Dados
A tela Exibir TODOS os Dados mostra todas as medições
salvas no Medidor.
Para exibir as medições salvas:
1. Pressione  e  para realçar Exibir TODOS os
Dados na tela Memória.
2. Pressione  para ver mais opções:
•
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por Nome: mostra uma lista das medições
por ID de máquina em ordem alfabética.

•

por Categoria: mostra uma lista das
medições por Categorias de máquina em
ordem alfabética.

•

Última Utilização: Mostra a última medição
salva.

gqn99.bmp

A opção Voltar abre a última tela. A opção
Excluir remove a medição da memória do
Medidor.
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Exibir Configurações
A opção Exibir Configurações permite exibir uma
configuração salva na memória.
Para exibir ou recuperar uma Configuração:
1. Pressione  para abrir a tela MEMÓRIA.
2. Pressione  e  para realçar Exibir
Configurações na tela Memória.
3. Pressione . Isso abre a tela Exibir
Configurações com três opções de classificação:
•

por Nome: mostra uma lista de configurações
de máquina por ID de máquina em ordem
alfabética.

•

por Categoria: mostra uma lista de
configurações de máquina por Categoria de
máquina em ordem alfabética.

•

Última Utilização: mostra a última
configuração de máquina usada.
4. Pressione  e  para realçar uma opção.
5. Pressione  para abrir a lista de
configurações.

A opção Voltar abre a última tela. A opção
Excluir remove a configuração da memória do
Medidor.

Editar Configurações
Use esta opção para editar as Configurações da Máquina
salvas na memória do Medidor. Quando alguma alteração
é feita ao ID da máquina, todos os dados de medição
conectados ao registro são excluídos.
Para editar uma Configuração da Máquina:
1. Pressione  para abrir a tela MEMÓRIA.
2. Pressione  e  para realçar Editar
Configurações.
3. Pressione  para abrir a tela Classificar
Configurações.
A tela Classificar Configurações serve para
consultar as Configurações de máquina salvas:
•

por Nome: mostra uma lista de Configurações
de máquina por IDs de máquina em ordem
alfabética.

•

por Categoria: mostra uma lista de
Configurações de máquina por categorias de
máquina em ordem alfabética.

•

Última Utilização: Mostra a última
Configuração da Máquina usada.

6. Pressione  e  para realçar uma configuração.
7. Pressione  para abrir o registro da
configuração.
8. Pressione  e  para selecionar a opção Voltar
ou Excluir.
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4. Pressione  e  para realçar uma opção.

Limpar TODOS os Dados

5. Pressione  para abrir a tela
Configurações Existentes.

A opção Limpar TODOS os Dados permite excluir todas
as Configurações da Máquina e medições.

6. Pressione  e  para realçar a configuração.

Para limpar a memória:

7. Pressione  para abrir a tela EDITAR
CONFIGURAÇÃO para editar ID, TIPO e RPM.
8. Pressione  e  para realçar a linha de ID.
9. Pressione  para abrir a tela Editar
Configurações do ID.
10. Selecione os números e letras para alterar o ID da
máquina na configuração. Consulte Cria nova
configuração para obter mais informações sobre
como usar esta tela.
11. Pressione  para sair da tela alfanumérica e
selecione outro parâmetro para editar.
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1. Pressione .
2. Pressione  e  para realçar Limpar TODOS
os Dados.
3. Pressione .
4. Para confirmar a exclusão, pressione  para
selecionar Sim.
5. Pressione  para excluir todos os dados.
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Interpretar Resultados
O Medidor é uma ferramenta de triagem para identificar
problemas em equipamentos para execução de mais
testes de diagnóstico. O Medidor tem uma escala de
gravidade de vibração para medições de Vibração de
rolamento e Vibração geral. Também pode determinar
tendências de medições de vibração com o tempo. Se
uma medição apresentar alta gravidade de vibração, ou se
existir uma tendência adversa na gravidade da vibração
com o tempo, a máquina pode apresentar um problema. A
Fluke recomenda consultar um especialista em vibração
para execução de mais teste e localização da causa
básicas desses problemas.

Escala de Gravidade
Medições com um ID de máquina, categoria de máquina e
velocidades rotativas >600 RPM incluem ambas as
escalas de gravidade. Uma boa medição sempre encontra
alguma vibração. Há quatro graus de gravidade: bom,
satisfatório, insatisfatório e inaceitável. Uma medição na
categoria bom é uma indicação da boa integridade da
máquina.
A Tabela 6 relaciona as diferentes escalas de gravidade.

Tabela 6. Escala de Gravidade
Escala

Ação
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.
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.
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Normas ISO 10816

Tendência

Como uma alternativa à Escala de gravidade de vibração
geral incluída no Medidor, é possível usar a Norma ISO
10816-1 para avaliar a gravidade dos níveis de vibração
geral. A Tabela 7 é um gráfico que contém os valores
dessa norma. Você pode comparar o valor de vibração
geral medido com o Medidor com esta tabela para
identificar a gravidade da vibração.

Tendências ou medições de vibração repetidas mantidas
em uma planilha com o passar do tempo são o melhor
método de controlar a integridade da máquina. Consulte
Exportar Dados na página 34 para obter mais informações
sobre o modelo e as planilhas de medição.

Tabela 7. Gravidade da Vibração – ISO 10816-1

O modelo do Excel também pode oferecer uma Gravidade
de vibração geral, que se refere a uma entre três Normas
ISO:

Máquina

•

10816-1

•

10816-3

•

10816-7

Velocidade da vibração Vrms

pol/s mm/s
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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

45,9

Classe I
Máquinas
pequenas

Máquinas
médias de
classe II

Classe III
Fundação
grande e rígida

BOM

Classe IV
Fundação
grande e
macia

Uma breve descrição de cada norma e seus termos é a
seguinte:

ISO 10816-1
SATISFATÓRIO

Esta norma contém diretrizes gerais para medições de
vibração de máquinas em peças não rotativas.

Principais termos
INSATISFATÓRIO

INACEITÁVEL

Classe I: Peças individuais de motores e máquinas
integralmente conectadas à máquina durante a
operação normal. Motores elétricos de produção a, no
máximo, 15 kW são exemplos de máquinas desta
categoria.
Classe II: Máquinas de tamanho médio (normalmente
motores elétricos com saída de 15 kW a 75 kW) sem
fundações especiais, motores ou máquinas montados
rigidamente (até 300 kW) em fundações especiais.
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Classe III: Grandes motores principais e outras
máquinas grandes com massas rotativas montadas
em fundações rígidas e pesadas que sejam
relativamente rígidas na direção das medições de
vibração.
Classe II: Grandes motores principais e outras
máquinas grandes com massas rotativas montadas
em fundações relativamente macias na direção das
medições de vibração (por exemplo, conjuntos de
turbogeradores e turbinas a gás com saídas
superiores a 10 MW).

ISO 10816-3
Esta norma é usada para avaliar a vibração de máquinas
pelas medições de partes não rotativas de máquinas
industriais com potência nominal acima de 15 kW e
velocidades nominais entre 120 RPM e 15.000 RPM
quando medidas no local da instalação.

Principais termos
Rígida: Uma fundação de máquina com os suportes
da máquina rigidamente conectados ao palete da
máquina e/ou o piso sólido das instalações.
Flexível: Uma máquina com fixação flexível entre os
suportes da máquina e a fundação ou piso das
instalações. O exemplo mais comum é uma máquina
em que isoladores de vibração (mecanismos flexíveis
de amortecimento da vibração) separam a máquina da
fundação.

Grupo 1: Grandes máquinas com potência nominal
acima de 300 kW e não mais do que 50 MW
(máquinas elétricas com altura de eixo: H ≥315 mm).
Grupo 2: Máquinas de tamanho médio com potência
nominal acima de 15 kW e até 300 kW inclusive,
máquinas elétricas com altura de eixo de
160 mm ≤H <315 mm.

ISO 10816-7
Esta norma é usada para avaliar a vibração da máquina
em bombas dinâmicas com rotor por meio da medição de
peças não rotativas.
Observação
A norma inclui diretrizes para medição em eixos
rotativos, mas essa parte não se aplica ao
Medidor.

Principais termos
Categoria I: Bombas que exigem um alto nível de
confiabilidade, disponibilidade ou segurança (por
exemplo, bombas para líquidos tóxicos ou perigosos,
aplicações críticas, petróleo e gás, produtos químicos
especiais e aplicações nucleares ou de usinas
geradoras).
Categoria II: Bombas para aplicações gerais ou
menos críticas (por exemplo, bombas para líquidos
não perigosos).
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Exportar Dados
O recurso de exportação de dados permite mover dados
do Medidor para um PC por meio da conexão USB. Você
pode fazer o download de um modelo do Microsoft Excel a
partir do www.fluke.com. Você pode usar o modelo para
avaliar as medições. O modelo inclui campos para:
•

ID do dispositivo (o Medidor dos quais os dados foram
baixados)

•

ID da máquina (a máquina em que o teste foi
executado; o ID da máquina pode conter duas letras)

•

Categoria da máquina (como bomba ou compressor)

•

Medição de rolamento/alta frequência (Crest Factor+)

•

Leitura de baixa frequência (vibração geral)

•

Temperatura

•

Hora e data

Para exportar dados e usar o modelo Tendência para
traçar um gráfico:
1. Certifique-se de que o Medidor esteja desligado.
2. Conecte o cabo USB entre o PC e o Medidor. O
Medidor é ligado e permanece ligado quando
conectado ao PC. Consulte USB na página 16
para obter mais informações.
3. Abra o modelo no PC. Veja a Figura 7.

Para fazer o download do modelo Tendência:
1. Ligue o computador (PC) e acesse
www.fluke.com.
2. Localize o modelo Tendência e salve uma cópia
no seu PC.
gqi203.bmp

Figura 7. Importar Banco de dados
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4. Clique em Procurar para localizar o arquivo de
dados MAIN_DB.TXT no Medidor.
5. Clique em Abrir.
Observação
O modelo Tendência lê dados somente de
arquivos no formato de arquivo TXT.
O caminho do arquivo é exibido no campo Nome
do arquivo do modelo Tendência.
Observação
Mesmo que o modelo seja protegido por uma
senha, é possível copiar e colar os dados brutos
de Exibir Dados para uma planilha de Excel em
branco.
6. Clique em Configurar Gráfico no modelo
Tendência.
A janela Configuração de Gráfico é aberta. Veja
a Figura 8.

gqi205.bmp

Figura 8. Opções de Traçado
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7. Clique em cada lista suspensa para selecionar a
Machine Configuration (Configuração da
Máquina) entre os dados medidos salvos:
•

Machine Categories (Categorias de
máquinas)

•

Machine Name (Nome da máquina)

10. Clique em Traçar Gráfico.
A Figura 9 é um exemplo de um gráfico que pode
ser criado com dados de medição do Medidor.

•

Select Secondary Name (Selecionar nome
secundário)
8. Clique na lista suspensa da Norma ISO e da
Classe.
9. Clique em cada lista suspensa para selecionar
Eixo do Gráfico e Seleção de Unidade do
traçado:
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•

Parâmetros necessários ao eixo X

•

Unidades necessárias ao eixo X

•

Parâmetros necessários ao eixo Y

•

Unidades necessárias ao eixo Y

•

Opção de um eixo Y secundário (exibido do
lado direito do gráfico)

•

Opção de mostrar a Escala de gravidade de
vibração geral da Fluke

gqi206.bmp

Figura 9. Gráfico de traçado de dados
Observação
É possível imprimir os resultados em uma
impressora local, pressione Ctrl+P para abrir o
menu de impressão.
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Manutenção geral

Como limpar

Não é necessário fazer a manutenção do Medidor.

Para obter máxima precisão nas medições de
temperatura, limpe a janela do sensor de temperatura por
infravermelho com um pano úmido antes de fazer as
medições. Limpe a carcaça externa do Medidor a
intervalos regulares com um pano úmido e uma solução
detergente fraca.

 Atenção
Não existem peças no Medidor cuja
manutenção possa ser feita pelo usuário. Não
tente abrir o Medidor.
 Atenção
Para evitar danos ao Medidor ou qualquer
perda de desempenho, não exponha o Medidor
a temperaturas extremas. A temperatura
ambiente de funcionamento é de -20 °C a 50 °C
(-4 °F a 122 °F) com uma umidade de 10-95%
RH (sem condensação-).

 Atenção
Para evitar danos ou perda de desempenho,
mantenha o Medidor seco. Não coloque o
Medidor em nenhum líquido. O Medidor não é
à prova d'água.

Cuidados
Tome cuidado para evitar arranhões na janela do sensor
de temperatura por infravermelho.
 Atenção
Para evitar danos ao sensor de temperatura
por infravermelho e ao sensor de vibração,
não bata, sacuda nem derrube o Medidor. Um
sensor danificado reduz a qualidade do
diagnóstico.
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Troca da Bateria
Observação
Antes de operar o Medidor pela primeira vez,
instale as novas baterias incluídas com a
remessa.
O Medidor funciona com duas baterias AA de lítio não
recarregáveis.
Para substituir as pilhas:
1. Afrouxe os dois parafusos e remova a tampa do
compartimento das baterias do Medidor. Consulte
a Figura 10.
2. Alinhe as baterias no compartimento da bateria
com a polaridade correta.
3. Reponha a tampa do compartimento das baterias
e aperte os parafusos.
Observação
Selecione o tipo de bateria correto no menu
Seleção de Bateria. Confira a página 12 para
obter mais informações.
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Figura 10. Substituição da Bateria
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Atualizações de Firmware
Periodicamente, atualizações ficam disponíveis para o
firmware do Medidor. Entre em contato com a Fluke para
obter informações sobre a disponibilidade das
atualizações. Se você tiver registrado sua compra do
Medidor, a Fluke lhe enviará um aviso de atualização
automaticamente.
Para atualizar o Medidor:
1. Baixe o arquivo de atualização do Medidor a partir
do website da Fluke em www.fluke.com.

6. Faça uma cópia do arquivo de atualização no
disco externo que representa o Medidor.
7. Clique com o botão direito do mouse no disco
externo e selecione a opção para ejetar.
8. Desconecte o Medidor do PC host.
9. Reinicie e Medidor.
O Medidor funcionará com o novo firmware após
ser reiniciado.

2. Conecte o cabo USB ao PC ou notebook.
Consulte USB na página 16 para obter mais
informações.
3. Certifique-se de que o Medidor esteja desligado.
4. Simultaneamente, pressione e segure  e 
à medida que conecta a outra extremidade do
cabo USB ao Medidor.
O Medidor é inicializado no modo de atualização
de firmware e permanece ligado enquanto estiver
conectado ao PC.
5. Identifique o disco externo que representa o
Medidor em uma janela do Explorer no
computador.
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Como solucionar problemas
A Tabela 8 é uma lista de problemas, causas e ações corretivas do Medidor.
Tabela 8. Identificação e Solução de Problemas
Sintoma
Causa
Ação corretiva
O Medidor não liga.

• A tensão da bateria está baixa
demais.
• A conexão da bateria está solta.

Os botões não funcionam.
O Medidor não funciona.

O Medidor não pode se
conectar com o PC.

1. Troque as pilhas. Consulte Troca da Bateria na
página 38 para obter mais informações.
2. Assegure-se de que as baterias estejam
devidamente alinhadas e presas.
3. Se o problema persistir, entre[1]em contato com o
Centro de Serviços da Fluke para obter suporte
técnico.
1. Reinicie e Medidor.
2. Se o problema persistir, entre[1]em contato com o
Centro de Serviços da Fluke para obter suporte
técnico.

O cabo USB não está conectado
corretamente.

Conecte o cabo USB corretamente. Consulte USB na
página 16 para obter mais informações.

• O cabo USB está danificado.
• Verifique se os drives USB
estão instalados no PC/laptop.

1. Examine o cabo USB quanto a danos. Se encontrar
danos, entre em contato com o Centro de serviços
da Fluke [1] para obter um cabo de reposição.
2. Reinicie o PC.

O PC não reconhece o
Medidor como conectado.

Reinicie o PC.

Mensagem de erro:
O Medidor não foi seguro na
Medição inválida. Segure
superfície por um período longo o
contra a superfície durante suficiente ou com força suficiente.
toda a duração.

Pressione o Medidor contra a superfície de teste até que
o LED verde se acenda. Aguarde até que o LED verde
se apague. Consulte Sobre Medições na página 17 para
obter mais informações.

[1] Consulte Como entrar em contato com a Fluke na página 1.
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