TECHNISCHE GEGEVENS

Fluke 3561 FC-trillingssensor en
Fluke 3502 FC-gateway
De Fluke 3561 FC-trillingssensor zorgt ervoor dat voorspelbaar
onderhoud snel en schaalbaar is. Installeer deze 10 - 1000 hertz
(Hz) draadloze sensor en begin direct met het verzamelen van data.
Gebruik deze sensor om drie jaar lang gevaarlijke of moeilijk te
bereiken plaatsen op afstand te monitoren. Word gewaarschuwd
over conditionele veranderingen door middel van alarmeringen die
gebaseerd zijn op de Fluke Overall Vibration Severity- (FOVS-) schaal.
Monitor vibratiemetingen om onbalansen, foutieve uitlijningen,
losheid en lagerslijtage op te sporen. Het Fluke Connect™-systeem
beoordeelt de werking van onderdelen uit 37 machinecategorieën,
waardoor trajecten worden verkleind en de bedrijfstijd wordt vergroot
door het geven van waardevolle inzichten.

Robuuste hardware voor meerjarig gebruik
De 3561 FC is compact en lichtgewicht, maar IP67 gecertificeerd
en robuust genoeg voor gebruik in industriële omgevingen.
De batterijlevensduur is drie jaar.
Continue algemene trillingsmeting (10 - 1000 Hz) voor versnelling en snelheid voor een breed scala aan machines.

Bewaking op afstand

GEBRUIKSGEMAK
Gemakkelijk te installeren,
bedienen, data mee te verzamelen en
onderhoudstaken mee uit te voeren,
zonder gespecialiseerde training.

VEILIGHEID VERGROTEN
Plaats op moeilijk te bereiken of
gevaarlijke locaties om de meest
belangrijke onderdelen continue te
kunnen monitoren.

VERGROOT DE BEDRIJFSTIJD
Waardevolle data biedt inzichten om
de betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen te vergroten.

Gebruik de Fluke Connect Condition Monitoring™- (FCCM-) software
van uw computer of mobiele apparaat voor bewaking op afstand.
Alarmeringen en waarschuwingen
FCCM-sofware gebruikt de FOVS-schaal om de werking van 37
machinecategorieën te beoordelen, en verstuurt binnen enkele
seconden na de waarneming van een afwijking alarmeringen
naar de slimme apparaten of computers van gebruikers.
Trendregistratie data
Bekijk real-time en historische data in grafieken. Gebruik triaxiale
vibratietrends en temperatuurdata, samen met alarmeringen, om
onderhoudstaken uit te voeren.

Connected reliability-systeem
Gebruik de Fluke Connect-app, vergelijk uw vibratiedata met data van
andere verplaatsbare en vaste Fluke-hulpmiddelen, en creëer werkopdrachten op basis van de meetgegevens. Bouw een betrouwbaar
onderhoudsprogramma met de meer dan 80 Fluke Connect-hulpmiddelen die op dit moment beschikbaar zijn.

Vereiste voor trillingsbewakingsprogramma
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Implementatieplanning

Installatie in de app

Installatie hardware

Draadloze verbinding
(wifi of mobiele router)

Smartphone met BLE

3561 FC Trillingssensoren

Fluke Connect-app geïnstalleerd op smartphone

3502 FC-gateways

Gebruik de Fluke 3561 FC-trillingssensor om deze machinecategorieën te controleren
Koeler
•
•
•

Luchtcompressoren

Reciprocerend (open motor en afzonderlijke
compressor)
Reciprocerend (hermetische motor en compressor)
Centrifugaal (hermetisch of open motor)

Ventilatoren
•
•
•
•
•
•
•
•

Riemaangedreven ventilatoren 1800 tot 3600 TPM
Riemaangedreven ventilatoren 600 tot 1799 TPM
Ventilatoren met algemene directe aandrijving
(direct gekoppeld)
Vacuümblowers (riem- of direct aangedreven)
Grote drukventilatoren (flexibele lagers van folie)
Grote zuigtrekventilatoren (flexibele lagers van folie)
Op aandrijfas bevestigde integrale ventilator
(verlengde motoras)
Axiale ventilatoren (riemaangedreven of directe
aandrijving)

Koeltorenaandrijving
•
•
•

Lange, holle aandrijfas (motor)
Riemaandrijving (motor en ventilator, alle
opstellingen)
Directe aandrijving (motor en ventilator, alle
opstellingen)

Centrifugaalpompen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reciprocerend
Roterende schroef
Centrifugaal met of zonder externe transmissie
Centrifugaal - inwendige vertanding
(axiale afmetingen)
Centrifugaal - inwendige vertanding
(radiale afmetingen)

Blowers
•
•

Lusvormige roterende blowers (riemaangedreven
of directe aandrijving)
Getrapte centrifugale blowers (directe aandrijving)

Algemene transmissies
•

Transmissie met enkele fase

Werktuigmachines
•
•

Ingang transmissie
Uitgang transmissie

Overig
•
•
•
•

Kleine machine
Medium machine (15-75 kW OUTPUT)
Grote machine (robuuste ondergrond)
Grote machine (zachte ondergrond)

Verticale pompen (12’ tot 20‘ hoog)
Verticale pompen (8’ tot 12’ hoog)
Verticale pompen (5’ tot 8’ hoog)
Verticale pompen (0’ tot 5’ hoog)
Horizontale centrifugale eindzuigpomp - direct
gekoppeld
Horizontale centrifugale dubbele zuigpompen direct gekoppeld
Boilervoedingspompen (turbine- of
motoraangedreven)

Positieve verplaatsingspompen
•
•

Positieve verplaatsing horizontale zuigerpompen
(onder spanning)
Positieve verplaatsing horizontale
tandwielpompen
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Sensoren- en netwerkverbindingconfiguratie
Er kunnen meerdere Fluke 3561 FC-trillingssensoren verbonden worden met één
enkele Fluke 3502 FC-gateway. Het aantal gateways dat nodig zijn om het geheel te
installeren zal afhankelijk zijn van de locatie van de apparatuur die bewaakt wordt.
Voorbeeld 1:

Gateway binnen 65 m
zichtafstand van sensoren

Voorbeeld 2:

Als een gateway meer dan 65 m
op zichtafstand verwijderd is
van de sensoren, is er een extra
netwerkverbinding nodig

Voorbeeld 3:
Met meerdere apparaten is het nodig om
gateways te plaatsen, zodat iedere sensor binnen
het bereik is van twee netwerkverbindingen
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3561 FC-trillingssensor
Algemene specificaties
Bereik

Temperatuur

Relatieve vochtigheid
Hoogte
Afmetingen
Gewicht
Voeding
Bluetooth

Garantie

Gevoeligheidsbereik
Frequentiebereik
Samplesnelheid
Werkbereik
Opslagbereik
Trendregistratiebereik
10% tot 95%, niet-condenserend
Tijdens bedrijf
Opslag
(H x B) 2,42 in x 0,95 in (61,5 mm x 24 mm)
1,4 oz (40 g)
Batterijtype
Gebruiksduur batterij
Type
Bereik (tijdens een sessie)
Frequentiebereik
Uitgangsvermogen
Beschermingsgraad
1 jaar

±32 g
10 Hz tot 1.000 Hz
25600 Hz
-30 °C tot +80 °C (-20 °F tot +176 °F)
-30 °C tot +80 °C (-20 °F tot +176 °F)
Geeft temperatuurtrends weer tussen -30 °C en +80 °C
(-20 °F en +176 °F)
2000 m
12000 m

3,6 V, 2400 mAh lithium
normaal 3 jaar
Low energy 4.1
65 m, zichtlijn
2405 MHz tot 2480 MHz
<10 mW
IP67

3502 FC Gateway
Algemene specificaties
Temperatuur
Relatieve vochtigheid
Hoogte
Afmetingen
Gewicht
Voeding
Bluetooth

Wifi

Garantie

Werkbereik
-25 °C tot +65 °C (-13 °F tot +149 °F)
Opslagbereik
-25 °C tot +65 °C (-13 °F tot +149 °F)
10% tot 95%, niet-condenserend
Tijdens bedrijf
2000 m
Bij opslag
12.000 m
(H x B x L) 2,26 in x 1,55 in x 1.82 in (57,3 mm x 39,3 mm x 46,1 mm)
1,2 oz (35 g)
AC-ingang
100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz
Type
Low energy 4.1
Frequentiebereik
2405 MHz tot 2480 MHz
Uitgangsvermogen
<10 mW
Antenne
-3 dBm enkele antenne,
omnidirectioneel
Type
802.11 b/g/n
Frequentieband
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2412 MHz tot 2462 MHz
Uitgangsvermogen
<100 mW
Beveiliging
WEP/WPA/WPA2
Antenne
0 dBm enkele antenne,
omnidirectioneel
1 jaar
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