
 
 
 
VIBROTEST 60  
 
slúži na pochôdzkové monitorovanie stavu strojov, 
meranie kmitania, diagnostiku a prevádzkové vyvažovanie 
rotorov. S týmto prístrojom možno zmeniť doterajší 
systém údržby na údržbu podľa skutočného technického 
stavu, nakoľko prakticky v sebe obsahuje tri prístroje: 
meranie a analýza kmitania, zberač údajov a prevádzkové 
vyvažovanie rotorov. Vibrotest 60 je trojkanálový prístroj, 
kde dva kanály sú určené na meranie kmitania 
a vyvažovanie, resp. na meranie procesných veličín. Tretí 
kanál je určený pre referenčný snímač otáčok. Prístroj má 
jednoduchú a prehľadnú obsluhu v českom jazyku, pričom je možné nastaviť až 9 ďalších 
jazykov (angličtina, nemčina...atď.). Vibrotest 60 je progresívny modulárny prístroj, ktorý 
ponúka riešenie úloh vyhodnotenia technického stavu pomocou voliteľných modulov:  
 
Základný modul 1.1 pre meranie súčtových hodnôt a otáčok umožňuje merať: 

- absolútne vibrácie ložiska / súčtová hodnota s voliteľnými filtrami 
- stav ložiska (BCU) 
- procesné parametre – teplota, tlak, elektrický prúd a pod. 
- otáčky 
- manuálne zadávanie údajov 

 
Merané hodnoty: 
RMS- efektívna hodnota 
PEAK – špičková hodnota – pravý detektor špičkovej hodnoty ako aj vypočítaná hodnota 
PEAK – PEAK – rozkmit – pravý aj vypočítaný 
BCU – Bearing condition unit - stav valivého uloženia 
 
Jednotky: 
g, m/s2, mm/s, inch/s, µm, mils, BCU, eu,  zrýchlenie, rýchlosť alebo výchylka kmitania 
 
Prevodníky: 
AD konvertor 16 Bit –96 dB,  1 Hz až 20 kHz frekvenčný rozsah 
AD konvertor pre BCU 10 Bit –60 dB,  0Hz až 48 kHz frekvenčný rozsah 
 
Súčtová hodnota s nasledujúcimi voliteľnými filtrami: 
 
Hornopriepustný filter 1 Hz až 10 kHz (voliteľné v 1/3-oktávových krokoch) 
Dolnopriepustný filter 10 Hz až 20 kHz (voliteľné v 1/3-oktávových krokoch) 



 
Stav valivých ložísk – BCU: 
13 kHz až 48 kHz 
 
Presnosť merania: 
± 2 % nameranej hodnoty 
 
Vstupy: 
2 konektory pre snímače 
1 konektor pre referenčný snímač  
 
Snímač: 
Akcelerometer, CCLD s citlivosťou 100mV/g 
 
Displej: 
Podsvietený LCD displej, 160 x 140 bodov 
zobrazenie merania a nastavenia merania na displeji 
zobrazenie prebudenia 
 
Pamäť: 
PCMCIA karta s vymeniteľnou CF (Compact Flash) kartou s rôznymi kapacitami pamäte. 
 
Batéria: 
Nabíjateľné batérie pre 2 x 3 hodiny 
 
Hmotnosť: 
900g vrátane akumulátorov 
 
          Vibrotest 60 sa v základnej zostave dodáva v elegantnom kovovom kufríku AC-605 na 
transport prístroja a príslušenstva, ktorý obsahuje okrem samotného prístroja VT-60 aj snímač 
zrýchlenia AS-065 so 5m spojovacím káblom AC-434, montážnym magnetom  AC-172, 
snímacím hrotom AC-272, upevňovacou skrutkou AC-350, sieťovým napájačom a nabíjačom 
AC-601, dvomi kusmi akumulátorov AC-602, PC-kartou AC-603 a technickou dokumentáciou v 
anglickom a českom jazyku, PC software VIROREPORT 
 
Ďalšie moduly, o ktoré možno Vibrotest 60 rozšíriť: 
 
Modul 1.2 dáva možnosť sledovania správania sa stroja počas dlhšej časovej periódy a             
v takmer ľubovoľne definovanom rozsahu otáčok: 

- celkové vibrácie v závislosti na čase 
- celkové vibrácie v závislosti na otáčkach 

 
Diagnostika strojov Modul 2 obsahuje: 
 
Modul 2.1 vykonáva diagnostiku strojov na základe FFT-analýzy.  Výhodou je vysoké 
dynamické rozlíšenie a presnosť, 12 800 čiar. Všetky dôležité funkcie priemerovania – časová 
oblasť, frekvenčná oblasť, max.špička – sú k dispozícii. 
Modul 2.2 pre obálkovú analýzu v režime BCS (Bearcon Signature) alebo SED (Selective  
Envelope Detection) a pre cepstrum je určený na diagnostiku porúch ložísk a prevodoviek. 
 



Modul 3 na súbehovú analýzu je účinným nástrojom pri poruchách, ktoré sú odvodené od 
otáčok rotora. Merania počas nábehu alebo dobehu stroja poskytujú dôležité informácie o 
rezonanciách v stroji. 
 
Modul 5 na  dvojkanálové  merania  umožňuje  prevádzku  VT-60   ako dvojkanálového 
prístroja. 
 
Modul 6 je režim datakolektora na systematickú udržbu stroja podľa skutočného stavu. 
 
Modul 7 slúži na prevádzkové vyvažovanie rotorov takmer ľubovoľnej hmotnosti a veľkosti.  
Možnosť vyvažovania aj s prognózou a optimalizáciou zvyškových vibrácií. 
 
Modul 8 – CPB analýza: ponúka efektívnu a spoľahlivú detekciu porúch CPB analýzou. 
 

Firma Brüel & Kjaer, resp. Brüel & Kjaer Vibro  je vedúci svetový výrobca 
špičkovej prístrojovej techniky na meranie a analýzu vibrácií s 70-ročnou tradíciou. Má 
zastúpenie vo všetkých významných krajinách sveta ako aj v Slovenskej republike, kde je 
tradičným dodávateľom presných a  kvalitných prístrojov už mnohé roky.  
 
 
 
 
 
Výhradné obchodno-technické zastúpenie Brüel & Kjaer Vibro v Slovenskej republike: 
 
B & K s.r.o. Tel.: 02 / 5443 0701 
Palisády 20 Fax: 02 / 5443 0692 
811 06 Bratislava e-mail: bruel@chello.sk 
Slovenská republika www.bruel.sk  
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