
 

 

 
MTVS0004 
Titreşim Şalteri 
 

  Komple durum izleme ve koruma modülü 

  Arıza durumları hakkında erken uyarı verir 

  Makinenin kapanmasını önlemeye yardımcı olur 

  İki kullanıcı ayarlı alarm ve açma seviyesi 

  Makineye basitçe cıvatalanır 

  Kullanıcıların özel titreşim deneyimine veya   

eğitimine ihtiyacı yoktur 

  Kompakt ve düşük maliyetli 

 

 

TTEEKKNN İİKK  
ÖÖZZEELLLL İİKKLLEERR 

 
 

MTVS0004 Titreşim Şalteri, her türlü dönen makineyi korumak için düşük maliyetli, kurulumu ve kullanımı kolay bir çözüm sunar. Motorlar, 
pompalar, fanlar, dişli kutuları vb. Yüksek IP dereceli dayanıklı kasa, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun ömür lüdür. Ölçümler hızla yapılır ve 
ISO10816 Makine Titreşim Önemlilik Testi ile uyumludur. 
 
Üniteyi makinenizdeki düz bir yüzeye cıvatalayın, uygun alarm ve açma seviyelerini ayarlayın, alarmları değiştirmek veya maki neyi kapatmak 
için röleleri bağlayın ve ardından sürekli koruma için güç kaynağına bağlayın. Kısıtlı erişim durumları için veya yatak yuvalarında titreşimin 
izlenmesi gereken durumlarda, harici titreşim sensörleri 15 mm çapa kadar montaj çapları ile kullanılabilir. Arıza giderilir giderilmez otomatik 
olarak çalışmaya devam etmek için aşırı titreşim olayından sonra operatör sıfırlaması gereken mandal alarm rölelerini veya mandalsız röleleri 
seçin.  
 

  TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

 
Hız Aralığı 0-50mm/sec Dahili Sensör 100mV/g ivmeölçer 

Frekans Aralığı 5Hz to 1KHz 

 

Alarm Seviyeleri Müşteri tarafından seçilebilir, yüksek 
alarm düşük alarmın katlarıdır. 
AL 1: 1.5mm/sec to 50mm/sec 

İsteğe Bağlı Harici 
Sensör 

Herhangi bir 100mV / g sabit akım 
ivmeölçer

AL2: 2.25mm/sec to 250mm/sec 

Alarm Göstergeleri Ünitenin yanında Yeşil: 
Titreşim OK 
Koyu Sarı: AL1'nin üzerindeki 
titreşim Red: AL2'nin üzerindeki 
titreşim 

    Alarm Relays                  Genellikle açık veya  
                                                     Genellikle kapalı 
                                                     Max derecelendirme: 
                                               8A @ 240VAC, 8@ 30VDC 

Alarm  Gecikmesi                    Başlangıçtan 30 saniye sonra 

Monitör Çıkışı                        4-20mA, sink, 5 x AL2’ye orantılı 

 

Güç Gereksinimi Dahili olarak seçilebilir, 24VDC, 110VAC veya 
230VAC 

 
Kasa Alüminyum, elektrostatik toz boyalı, IP66 

Boyutlar: 125mm G x 80mm D x 65mm Y 
Ağırlık: 770gms 

                                                 Elektrik bağlantıları için üste monte edilmiş 
iki plastik rakor 

Parça Numaraları MTVS0004-10 ile titreşim anahtarı 

                                            dahili sensör ve kilitlemesiz alarmlar 
                                        MTVS0004-11 Dahili sensörlü ve 

mandallı alarmlı titreşim anahtarı 
MTVS0004-12 Harici sensörlü ve 
mandallı olmayan alarmlarla kullanım 
için titreşim anahtarı 

                                        MTVS0004-13 Harici sensör ve 
kilitleme alarmları ile kullanım için 
titreşim anahtarı 

 
 
Opsiyon MTN / 1100C Sabit akım ivmeölçer, 

100mV / g, ¼ ”dişi montaj, 5 metre 

kablo MTN / CA067 BNC konnektör

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


