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Thiết bị đo độ rung AMF 019  

 

 

Dùng để đo độ chuyển động định kỳ, kiểm tra sự mất cân bằng và lệch 

hướng chuyển động của động cơ, môi trường ..  

 

1.Tính năng 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 2954 , sử dụng định kỳ trong đo lường để phát 

hiện ra các sai lệch, mất cân bằng vòng quay động cơ 

 Màn hình LCD hiển thị rõ giá trị đo, độ rộng 18mm  

 Dải đo rộng từ 10 Hz ÷ 15 kHz  

 Sử dụng mạch LSI – độ tin cậy cao và chính xác 
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2.Thông số kỹ thuật 

a. Phạm vi đo lường 

00C ~ 500C 

 Gia tốc rung : 0.1  ~  199.9 m/s2 

    10 Hz ÷ 1 kHz ( chế độ thấp) 

     1 KHz ÷ 15 kHz ( chế độ cao) 

Vận tốc rung : 0.1  ~  199.9 mm/s 

  10 Hz ÷ 1 kHz ( chế độ thấp) 

         Độ dịch chuyển: 0.001  ~  1.999 mm 

      10 Hz ÷ 1 kHz ( chế độ thấp)    

     b. Độ chính xác : ± 5 %  

c. Nhiệt độ hoạt động :  00C ~ 500C 

d. Độ ẩm hoạt động :    ≤ 90% RH  

e. Kích thước thiết bị : 124 x 62 x 30mm 

f. Trọng lượng : 182g (  bao gồm cả pin) 

g. Sử dụng pin 9V  

  

3. Hướng dẫn sử dụng 

 Lắp các đầu Sensor phù hợp với thiết bị , động cơ cần đo , đặt Vuông 

góc với bề mặt phẳng trên vỏ bảo vệ động cơ chuyển động cần đo  

 

a. Thay đổi các đơn vị đo: Vận tốc rung ( mm/s ) ; gia tốc rung ( m/s2 ) ; 

Độ dịch chuyển (mm) bằng phím “ A/V/D ”  

b. Phím “ LO/HI ” dùng để thay đổi dải phạm vi tần số đo  

c. Phím “ MEAS/ON ” dùng để đo và mở thiết bị đo. 

Thiết lập các tham số trước khi đo : chọn đơn vị đo, tần số đo phù hợp 

, sau đó giữ chặt phím “ MEAS/ON ” trong quá trình đo , cho đến khi 
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máy xác định được giá trị đo cố định thả phím “ MEAS/ON ” để đọc 

giá trị đo được lưu trên màn hình . 

 

 




