
 
 
 
 
 
 

A PCB 685 és 686 sorozatú rezgéskapcsolók fı ismérvei a nagy pontosságot és stabilitást adó piezo-
elektromos rezgésérzékelı, a nagy szabadságfokkal paraméterezhetı elektronikus jelfeldolgozás, és ebbıl 
következıen a további külsı kiegészítık nélkül, kedvezı áron kialakítható aktív gépvédelem. A PCB 685 és 
686 sorozatú rezgéskapcsolókkal a karbantartás-igényes, kevésbé paraméterezhetı, megbízható és pontos 
mechanikus rezgéskapcsolók könnyedén kiválthatók, illetve hatékonyabb gépvédelem, adatfeldolgozás, sıt, 
akár diagnosztikai kimenet alakítható ki. A feladat igényességétıl függıen többféle rezgéskapcsoló 
választható, melyek akár robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatók forgógépek, szivattyúk, 
kompresszorok, motorok, ventilátorok és egyéb berendezések rezgésvédelmére. 
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A PCB 685BA  sorozatú elektronikus rezgéskapcsolók 3…1000 Hz frekvencia-
tartományban mőködnek, 10 g vagy 25,5 mm/s (csúcs) maximális rezgésszint 
tartományig állíthatók. Elıre beállított bekapcsolási (3 s) és riasztási (5 s) 
késleltetés után aktív riasztást 230 VAC / 30 VDC tartományban mőködı relé 
kimeneten jelzik. A PCB 685A  sorozatú rezgéskapcsolók robbanásveszélyes 
környezetben is alkalmazhatók -25...+70 ºC hımérséklet-tartományban, 
minimális tápfeszültség-igény (10...30 VDC, <100 mA).mellett. 
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A PCB 685B  elektronikus rezgéskapcsoló-család szélesebb paraméterez-
hetıséggel jobban igazítható az adott alkalmazáshoz. Külsı érzékelı 
csatlakoztatására is van lehetıség, így akár 1…1000 Hz frekvencia-
tartományban is mőködhet. Mérési tartománya 5 beállítási opcióval, 
elmozdulás-, sebesség- vagy gyorsulás szerinti rezgésszint-figyelésre állítható. 
Figyelmeztetési és riasztási szintje, valamint bekapcsolási és riasztási 
késleltetése tág határok között állítható. A PCB 685B  sorozatú rezgés-
kapcsolók relé- vagy triak-kimenettel, választható reset-móddal rendelkeznek, 
sıt, a készülékbıl akár a nyers rezgésjel is kivezethetı további elemzésre. 
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A PCB 686B Smart  sorozatú elektronikus rezgéskapcsoló-család rendelkezik 
a legszélesebb paraméterezhetıséggel, beállítása mégis egyszerő az USB-
illesztésnek és beállító programjának köszönhetıen. A PCB 686B Smart  
rezgéskapcsolókban többek között állítható a figyelmeztetési és riasztási szint, 
a bekapcsolási és riasztási késleltetés, a hiszterézis, az inditási szint vagy 
blokkolás, a riasztási kimenet módja, sıt, a riasztási szint referencia-képzése. 
A PCB 686B Smart  rezgéskapcsoló-család a környezeti hatásokkal szemben 
is több opciót kínál a páncélozott kábelezésen át a robbanásbiztos tokozásig. 
A számos kiértékelési és üzemmód-beállító funkció, valamint a széleskörő 
opciók ellenére PCB 686B Smart  rezgéskapcsoló-család kedvezı árfekvéső. 
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Forgó- és alternáló-gépek esetén védelemük egyik hatásos módszere a berendezés által keltett rezgések 
figyelése, a túlzott mértékő, gépet, kapcsolódó berendezéseit és környezetét egyaránt veszélyeztetı 
rezgésszint kialakulásának megakadályozása. E feladat egyszerő, ugyanakkor megbízható ellátására 
szolgálnak az úgynevezett rezgéskapcsolók. 

 

Mechanikus helyett precíz, elektronikus rezgéskapcs olók 

A mechanikus rezgéskapcsolók szerkezetüknél fogva kevésbé 
hangolhatók. A mechanikus szerkezet érzékenysége frekvenciától 
erısen függı, és nem mindig találkozik a védendı gép által keltett 
rezgések jellemzıivel. Ennek hatása lehet jobb esetben a hamis 
riasztás, rosszabb esetben a védelmi funkció meghiúsulása. 
Felépítésébıl adódik, hogy külsı eszközök nélkül például távoli 
nyugtázás, élesítés, indítási- és riasztási késleltetés, határérték-
változtatás nem lehetséges, emiatt számos korlátozással alkalmazható, 
különösen változó vagy automatikus üzemő berendezések védelmére. Az 
elektronikus rezgéskapcsolók kedvezıbb paraméterei megbízhatóbb 
mőködést, beállítást tesznek lehetıvé. Az érzékelı elem ezekben az 
eszközökben általában piezoelektromos rezgésérzékelı, melynek köszönhetıen 
jól specifikálható frekvencia-tartomány, linearitás, átvitel jellemzi a rezgésmérést.  
 

Rezgéskapcsolók új generációja – elektronikus érzék elı, jelfeldolgozó, kiértékel ı 

Az elektronikus feldolgozással olyan különleges jellemzık is könnyedén kialakíthatók, mint a kapcsolási 
hiszterézis, a rugalmas határérték-váltás, vagy a mozgó referencia-szint képzése, tárolása és ehhez képest 
történı riasztás, sıt, akár bonyolultabb jelfeldolgozás és kiértékelés is megvalósítható. 
A beépített rezgésérzékelık által szolgáltatott rezgés-információ minısége biztosíthatja a szabványos 
kiértékeléssel való összevetést, az eszköz pontos, kalibrált beállítását, ami például különösen hasznos lehet 
például garanciális feltételek teljesítéséhez. Egyes rezgéskapcsolók lehetıvé teszik a nyers rezgésjel kivezetését 
is. Ezek a kimenetek egyrészt kalibrációt, a mőködés ellenırzését szolgálhatják, de lehetıséget adnak külsı 
rezgéselemzı mőszer vagy állapotfelügyeleti rendszer csatlakoztatására. 
 

Elektronikus rezgéskapcsolók ipari környezetben 

Az elektronikus rezgéskapcsolók egyes változatai jól látható, 
helyszíni LED kijelzéssel is rendelkeznek, valamint számos, helyi 
és/vagy távoli nyugtázási és élesítési lehetıséget biztosítanak. Az 
„intelligens”, mikroprocesszoros vezérléső rezgéskapcsolók között 
fellelhetı az elektronikus, például soros kommunikációs porton 
(RS-485, USB) keresztül történı paraméterezés. Az elektronikus 
beállítás számos elınyt kínál: a rezgéskapcsoló gyorsan, esetleg 
távoli kapcsolattal is beállítható, mindez a digitális adatátvitel miatt 
pontos értékek megadásával lehetséges. Az elektronikus rezgés-
kapcsolók standard kimenetei biztosítják a különbözı PLC, DCS, 
Scada, PI, stb. ipari rendszerekhez való könnyő illeszthetıséget. 
Az elektronikus rezgéskapcsolókat és az érzékelı-jelfeldolgozó 
konfigurációkat összevetve elıbbiek megbízhatóbbnak tekinthetık a kevesebb kábelezési, bekötési hibalehetıség 
miatt. A zárt egység miatt kisebb esély van az illesztésbıl adódó konfigurálási hibára, valamint a kompakt kivitel 
miatt mechanikai és elektromos hatásokkal szemben is ellenállóbb lehet. A kevesebb elembıl álló konfiguráció 
miatt ráadásul az összesített költség is lényegesen kedvezıbb szinten tartható. Az elektronikus rezgéskapcsolók 
egyes változatai megfelelnek a vegyi- és olajipari létesítményekre vonatkozó szigorú kritériumoknak, így számos 
elınyös mőszaki tulajdonságuk alkalmazása robbanásveszélyes környezetben is lehetséges. 
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A dugattyúsgépek egyes hibáinak kifejlıdési szakasza meglehetısen gyors lehet, melyek bekövetkeztével 
további súlyosabb károsodások jöhetnek létre. A meghibásodások megakadályozására általánosan 
mechanikus, jobb esetben elektronikus rezgéskapcsolókat alkalmaznak, többnyire a berendezés 
forgattyúsházán. A dugattyús gépek olyan elemeinek állapotfigyelésére mint a hajtókar, keresztfej, 
dugattyúrúd, valamint az erıs ütésszerő igénybevételnek kitett szelepek a hagyományos rezgéskapcsolók, 
rezgésérzékelık és feldolgozási eljárások fizikai korlátaik miatt nem alkalmasak. A PCB 649A  sorozatú 
dugattyúsgép-védelmi távadó integrált mikroprocesszoros adatfeldolgozással biztosabb adatfelvételt és 
elızetes adatfeldolgozást biztosít a dugattyúsgépek megbízhatóbb állapotfigyeléséhez és védelméhez.  
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A dugattyús berendezések számos elemének mőködése, illetve azok hibái 
ütés jellegő rezgésjelenségekkel állnak összefüggésben. Ezek az ütések 
általában igen magas amplitúdóval viszont nagyon kis szélességgel, energia-
tartalommal rendelkeznek. Az impulzusok a hagyományos rezgésérzékelıket 
könnyen rezonanciába, túltelítésbe vihetik, hamis riasztást adva, míg a 
mechanikus kapcsolók mőködtetését az alacsonyabb frekvenciájú lengések 
válthatják ki hamarabb. A szokásos forgógépek elemzési eljárásához képest 
tehát más érzékelıre, jeltartalomra, sıt, a megfelelı kiértékeléshez is 
hatékonyabb eljárásra van szükség. A PCB 649A  sorozatú érzékelıket e 
szempontok szerint tervezték dugattyús berendezések védelmének ellátására. 
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A PCB 649A  sorozatú dugattyúsgép-védelmi távadó összetett eszköz. Az 
impulzusok pontos detektálására nagyfrekvenciás piezoelektromos rezgés-
érzékelıt alkalmaz, míg beépített szőrıvel az alacsonyfrekvenciás zavaró 
rezgéseket szőri ki. Az ütések, fellazulások, kopogások figyelését mikro-
processzoros feldolgozással végzi, melynek segítségével a távadó kimeneti 
üzemmódja is állítható.  A kopogásfigyelı távadó például beállítható a határ-
érték alatti rezgésimpulzusok csúcsértékével, valamint a határérték feletti, a 
hibára utaló impulzusok számával súlyozottan arányos kimenı jel adására. 
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A PCB 649A  sorozatú távadókban megadható a kiértékelés alapját képezı 
rezgésjel hossza, melyet a gép fordulatához mérten 5-20 ciklusra ajánlott 
beállítani. E ciklusokon belül a távadó az alsó határérték alatti legnagyobb 
rezgéscsúcs mértékével arányos jelet küld ki. Amennyiben határétékek feletti 
impulzusokat észlel, akkor ezek számával súlyozottan arányos értéket küld ki, 
az alsó határérték szintjére ültetve. Mindezen paraméterek USB kapcsolattal 
gyorsan, a helyszínen beállíthatók, míg a távadó szabványos 4-20 mA 
kimenete által könnyedén illeszthetı az elterjedt felügyelı és szabályzó 
rendszerekhez. E kapcsolattal a PCB 649A  távadók folyamatos védelmet 
biztosíthatnak a dugattyús berendezések védelmére. 
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PCB 649A sorozat m őszaki adatai 

ÁLTALÁNOS  
Kimenet 4-20 mA 
Fordulatszám-tartomány 2,5…80 Hz (150 … 4800 1/min) 
Mintavétel hossza 0,2 … 6,4 s 
Súlyozó tényezı 0,1 … 20 mA 
Csatolási áram tartománya 4 … 20 mA 
Kopogás alsó és felsı küszöbök határértéke 2 … 50 g 

8 … 200 g (649A62) 
Programozás (üzemmód, határérték, súlyozás, …) USB 2.0, helyszínen programozható 

KÖRNYEZETI  
Üzemi hımérséklet-tartomány -40 … 100 ºC 

-40 … 260 ºC (649A62) 
ELEKTROMOS  

Tápfeszültség 15 … 30 VDC 
Kimeneti ellenállás 50 ohm 

FIZIKAI  
Érzékelı elem piezoelektromos gyorsulás-érzékelı 
Tokozás rozsdamentes acél, hegesztett 
Elektromos csatlakozó bekötése A: 4-20 mA (+); B: 4-20 mA (-) 

VÁLASZTHATÓ VERZIÓK  
EP, Ex – robbanásbiztos, gyújtószikramentes kivitel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 
M – metrikus rögzítı csavarmenet M6 x 1 

 
MEGJEGYZÉS 
 [1] AEx ia IIC T4 
 [2] AEx nA IIC T4 
 [3] Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D 
 [4] Class I, Div. 1, Groups A, B, C and D;  
  Class II, Div. 1, Groups E, F, and G; Class III, Div. 1 
 [5] Ex ia IIC T4, II IG 
 [6] Ex ia IIC T4. 
 [7] Ex nL IIC T4, II 3 G 
 [8] Ex nL IIC T4. 
 
 
PCB 649 VÁLTOZATOK 
 
 649A01 2 tős MIL-C-5015 csatlakozóval 
 649A11 szerelt kábellelel 
 649A61 páncélozott kábellel 
 649A62 magas hımérséklető, páncélozott kábellel 
 649A71 2 pólusos sorkapoccsal 
 EP649A71 robbanásbiztos oldalkivezetéses kivitel 
 EX649A71 gyújtószikramentes, oldalkivezetéses kivitel 
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