
optional

4-20 mA

VIBROTECTOR®

Efektivní ochrana strojů

� trvalé monitorování vibrací

� sdělení o alarmu přímo do kontrolního systému

� jednoduchá instalace na stroj

� nízké pořizovací náklady

� není zapotřebí dalšího hardware

� není zapotřebí zvláštního napájení

� robustní konstrukce

� výstup 4-20mA

� odpovídá ISO 10816-3

� ideální pro dodavatele řídících systémů (OEM)

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring
85737 Ismaning, Germany
www.pruftechnik.com
Tel: 089 99616-0
Fax: 089 99616-300
eMail: info@pruftechnik.com

Technika pro produktivní údržbu

VIBROTECTOR® je ideální pro monitoro-
vání vibrací všech strojů provozovaných
za přibližně konstantního zatížení, jako
jsou např.:

■ dmychadla
■ ventilátory
■ čerpadla
■ elektromotory

VIBROTECTOR® zaznamenává širo-
kopásmové vibrace strojů a převádí výs-
lednou celkovou hodnotu jako proudo-
vý signál (4-20 mA) do řídícího systému.
Tato hodnota je porovnávána s předem
stanovenými alarmovými úrovněmi. Po-
kud dojde k překročení alarmové úrov-
ně je ihned informován řídící personál.

Technická data
VIB 5.730 (ot/min > 600)
Výstup              proudová smyčka (4-20mA)
Max. měřená hodnota 10 mm/s
Frekvenční pásmo ±10% 10 Hz ...1 kHz
Rezonanční frekvence 17 kHz
Izolace úplná
Teplotní rozsah -25°C...+ 80°C
Teplotní citlivost - 0.4 µA/K
Napájecí napětí 24 VDC (±5%)
Dovolený odpor 90...360 Ohm
Hmotnost 80g
Krytí IP 67
Konektor        kabelový 2 pinový

(Cannon, Mil-C5015)
Materiál pouzdra VA 1.4305
Montáž  závit M8

VIB 5.731 (ot/min > 600)
jako VIB 5.730, kromě
Max. měřená hodnota 20 mm/s

VIB 5.735 (ot/min > 120)
jako VIB 5.730, kromě
Frekvenční pásmo ±10% 2 Hz ... 1 kHz

VIB 5.736 (ot/min > 120)
jako VIB 5.730, kromě
Max. měřená hodnota 20 mm/s
Frekvenční pásmo ±10% 2 Hz ... 1 kHz
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G10 hlavních důvodů
pro monitorování vibrací
pomocí VIBROTECTOR®

Navštivte nás na www.lamikappa.cz

Zastoupení pro ČR a SR:
LAMI KAPPA, spol. s r.o.
Vladislavova 3142
CZ-41501 Teplice
Tel: +420 417 534 542-3
Fax: +420 417 534 544
eMail: info@lamikappa.cz


