
     Vibrationsmätning  
- en lönsam strategi

Vibrationer uppstår vid de flesta maskinproblem 

i industriell utrustning. Periodisk vibrationsmätning med 

VibChecker, integrerad i din vanliga underhållsverksamhet, 

hjälper dig att hålla din utrustning i drift. VibChecker 

kombinerar användarvänlighet med kostnadseffektivitet och 

slitstyrka. VibChecker passar både nya och erfarna användare 

och täcker de grundläggande behoven av vibrationsmätning i de 

flesta underhållsorganisationer.

VibChecker - vårdar dina investeringar

Vibrationsmätning är den mest kostnadseffektiva 

metoden för förebyggande underhåll inom 

industrin. Med hjälp av vibrationsmätning 

kan begynnande maskinproblem upptäckas 

långt innan skador uppstår. Reparation av 

maskindelar som skadats under drift är 

oftast många gånger dyrare än planerade 

reparationer med hjälp av vibrationsmätning. 

Mätning på plats och 
utvärdering på några 

sekunder



VibChecker – snabb och kostnadseffektiv 
mätning av maskinkondition
VibChecker är ett portabelt instrument i fickformat 
för vibrationsmätning i frekvensområdet 10-1000 Hz. 
Mätresultaten utvärderas omedelbart och automatiskt i 
enlighet med etablerade ISO-standarder. Grön - gul - 
röd LED indikerar vibrationsnivån och ett FFT-spektrum 
produceras i realtid för enkel mönsterigenkänning.

   www.vibchecker.com    www.spminstrument.com   

Tekniska data

Frekvensområde 10 – 1000 Hz

Mätkvantitet RMS, topp och topp-till-topp

Mätområde, RMS: 
     Hastighet 0,5 – 49,9 mm/s
     Acceleration 0,5 – 49,9 m/s2

     Förflyttning 0,5 – 99,9 µm

Konditionsutvärdering enligt ISO2372 och ISO10816  
del 2, 3, 4 >600 rpm

Spektrum linjärt, 200 linjer, Hanning-fönster, 
Hz/cpm, optisk zoom, markörer

Allmänna funktioner visning av batteristatus, givar-
ledningstest, val av måttenheter, 
menynavigering med symboler, 
lagring av 12 mätresultat

Konditionsindikering grön, gul och röd lysdiod

Mätindikering blå lysdiod

Bildskärm grafisk monokrom, 64 x 112 pixels, 
bakgrundsbelyst

Tangenter täta membran (silikongummi) 

Material, hölje ABS/PC

Batteri 2 st AA-batterier 1,5 V, alkaliska eller 
laddningsbara

Batterilivslängd minst 20 timmars normal användning

Intern givare accelerometer typ MEMS

Ingångskontakt mini-koax för extern givare

Artikelnummer
VC100 VibChecker, exkl. batterier och tillbehör

Tillbehör 

TRM100 Extern givare med integrerad magnet 
 och 1,5 m kabel

15287 Bältesväska för tillbehör

15288 Skyddsfodral med handledsrem

15455 Skyddsfodral med bälteshållare

15962 Skyddshölje av mjukplast

93363 Kabeladapter, mini-koax - BNC

93062 Kabeladapter, BNC - TNC, plug-jack

CAB52 Mätkabel, 1,5 m, mini-koax - BNC slip-on

Extern givare vibrationsgivare TRM100 eller 
givare av typ IEPE (ICP®) med 
spänningsutgång

Utgångskontakt 3,5 mm stereo minikontakt för 
kalibrering och uppdatering  av 
mjukvara

Omgivningstemperatur 0 °C till +50 °C

Dimensioner 158  x  62 x 30 mm

Vikt ca 185 g inklusive batterie

Mätresultat kan sparas för dokumentation och 
uppföljning. Den inbyggda mätproben, den enkla 
knapphanteringen och dess tydliga symboler gör 
VibChecker till ett mycket lätthanterligt och snabbt 
instrument. Korrekt och tillförlitlig vibrationsinformation 
levereras på några sekunder.
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