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Thiết bị đo độ rung VM -6360  

 

 

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

hướng chuyển động của động cơ  

 

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 ÷ 10.000 kHz  

 Sử dụng mạch LSI – độ tin cậy cao và chính xác  

2.Thông số kỹ thuật 

a. Phạm vi đo lường 

 vận tốc rung : 0.1  ~ 400 mm/s   

(0.000 ~ 16.00 inch /s) 

gia tốc rung :  0.1  ~ 400 m/s2   

(0.3 ~ 1312 fit /s2) 
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  Độ dịch chuyển: 0.001  ~ 4 mm   

    ( 0.04 ~ 160 mil ) 

Tốc độ quay động cơ RPM ( vòng/ phút): 60 ~ 99.99 r/min  

  Tần số (Hz) : 1000  ~ 20.000 Hz   

 

     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 : 120g ( chưa bao gồm cả pin) 

g. Sử dụng pin 4 x 1.5 AAA  

  

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 thang đo Vận tốc rung ( mm/s ) ; gia tốc rung ( m/s2 ) ; 

Độ dịch chuyển (mm) ; tốc độ quay động cơ ( RMS );  Tần số ( Hz ) 

bằng phím “ FUNC ”  

b. Thay đổi các đơn vị đo trong 1 thang đo bởi phím “ Metric Imperial ”  

c. Phím “ HOLD ” dùng để giữ lại giá trị đo tức thời , giá trị sẽ bị thay 

thế khi Sensor nhận được giá trị cao hơn giá trị đang hiển thị trên thiết 

bị  

d. Tắt mở thiết bị bằng phím “ Off , On” 

e. Thay đổi âm lượng trên thiết bị bởi phím “ VOL ” 

 

 




