
 

 

 

 

 

MachineryMate handheld vibration meter kit 

Příruční analyzátor vibrací MAC800 

Návod k obsluze 
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Popis přístroje MAC800  
 
Příruční analyzátor vibrací MAC800 je jednoduchý nástroj pro zobrazení a vyhodnocení vibračních 
signálů. MAC800 automaticky provádí analýzu signálu na základě otáček stroje pro určení závad jako je 
nevývaha, nesouosost nebo uvolněné části. 
 
Přístroj je určen pro provádění obchůzkových měření čerpadel, motorů, ventilátorů a ložisek. Analyzátor 
zobrazuje frekvenční spektra a umožňuje sledovat úroveň vibrací a stav ložisek. 
 
Volitelným příslušenství přístroje MAC800 je sonda pro určení otáček stroje či Bluetooth bezdrátová 
sluchátka pro poslech hluku ložiska. 
 

• Ovládací tlačítka 
 
Zapněte přístroj zmáčknutím tlačítka POWER. Analyzátor se automaticky vypne po jedné 
minutě (lze změnit v ovládacím programu) 
 

• Baterie 
 
V přístroji jsou použity dvě AA baterie, které lze vyměnit po odšroubování krytu baterií. 
 

Použití přístroje 
 

• Připojení snímače 
 
Součástí dodávky analyzátoru MAC800 je snímač 780FM-2-J88C s integrálním kabelem, který 
lze připojit k BNC konektoru na analyzátoru. Nominální citlivost snímače je 100 mV/g, což je 
také výchozí nastavení citlivosti snímače v analyzátoru. 
 
K přístroji je také možné připojit standardní snímače zrychlení (akcelerometry) s napájením 
IEPE (ICP) (napájení konstantním proudem) a nastavení citlivosti snímače v přístroji lze 
přizpůsobit (výchozí hodnota 100 mV/g). 
 

• Měření úrovně vibrací 
 
Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí analyzátoru. Přiložte snímač s magnetem na tuhou část 
stroje co nejblíže místu, jehož vibrace chcete měřit (např. ložiskový blok). Stiskněte znovu 
tlačítko POWER pro změření aktuální hodnoty vibrací. 
 
Poznámka: Pro věrohodné výsledky se snažte snímač na magnetu citlivě navalit na měřicí 
místo. Díky tomu nedojde nárazem snímače ke zkreslení měření náhlými nárazovými vlnami, 
které způsobí velké špičky v hodnotách zrychlení. 
 

• Naměřené údaje 
 
Po odběru vzorku signálu se zobrazí velikost vibrací měřeného místa pro zjištění stavu a 
kondice stroje. Na displeji se zobrazí tři různé číselné hodnoty, každá s vlastním barevným 
kódem pro rychlou indikaci velikosti hodnot: 

➢ Hodnota dle ISO (rychlost vibrací v palcích za sekundu nebo milimetrech za sekundu) 
➢ Hluk ložiska v jednotkách BDU (Bearing Damage Units – míra poškození ložiska) 
➢ Celkové zrychlení vibrací (v jednotkách g) 
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Hodnota dle ISO (mm/s) 
 

Hodnota dle ISO (v palcích za sekundu – in/s – nebo milimetrech za sekundu – mm/s) je 
zobrazena jako velké číslo v horní části displeje a odpovídá RMS (efektivní) hodnotě rychlosti 
vibrací ve frekvenčním pásmu 10 – 1000 Hz (600 – 60 000 otáček) nebo 2 – 1000 Hz (120 – 
60 000 otáček), jak určuje norma ISO. Správné frekvenční pásmo se automaticky detekuje dle 
otáček stroje. 
 
Hodnota dle ISO je podbarvená dle grafu závislosti velikosti rychlosti vibrací na velikosti a typu 
stroje, dle normy ISO 10816-1. 
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Hluk ložiska (BDU) 
 
Hluk ložiska (vysokofrekvenční vibrace) je znázorněn v jednotkách BDU (Bearing Damage Units 
– míra poškození ložiska), kde 100 BDU odpovídá hodnotě 1 g naměřené nad frekvencí 1 kHz. 
BDU tedy vyjadřuje míru opotřebení ložiska – čím vyšší číslo, tím více je ložisko opotřebené. 
 
Zrychlení vibrací 1 g o vysoké frekvenci nad 1 kHz (100 BDU) značí vysokou míru hluku ložiska 
a lze jej použít jako indikaci poškozeného ložiska. Hluk ložiska může být přibližně vztažen 
k procentuálnímu vyjádření opotřebení ložiska. 
 
Výchozí nastavení výstrahy (lze přizpůsobit v menu ručního nastavení): 

➢ Červené pozadí při hodnotě nad 100 BDU 
➢ Žluté pozadí při hodnotách 50-100 BDU 
➢ Zelené pozadí při hodnotách do 50 BDU 

 
Celková velikost zrychlení vibrací (g) 
 
Tato hodnota odpovídá RMS (efektivní) hodnotě zrychlení vibrací změřené analyzátorem 
v celém frekvenčním rozsahu (2 Hz – 10 kHz). Velikost je udána v jednotkách g (gravitační 
konstanta Země, 1 g = 9,81 m/s2). 
 
Výchylka 
 
Při stisknutí šipek, zatímco je zobrazen výsledek měření, se zobrazí hodnota RMS výchylky (v 
jednotkách mils nebo v mikrometrech). Při dalším stisku šipek se navrátíte k hodnotě dle ISO 
(rychlost vibrací v palcích nebo milimetrech za sekundu). 
 

• Analýza vibrací 
 
Stiskněte šipku dolů pro zobrazení měřené rychlosti vibrací (v 
inch/s nebo mm/s) nebo výchylky (mm / thou – tisícina palce nebo 
také mil), ve třech různých pásmech.  
 
Na displeji jsou zobrazeny hodnoty ve třech frekvenčních 
pásmech, které odpovídají násobkům (1x, 2x a 3x) rychlosti 
otáčení měřeného stroje. Hodnota je zobrazena ve spodní části 
displeje (Run speed), jednotkou jsou RPM – Revolutions Per Minute, tedy počet otáček za 
minutu.  
 
Poznámka: Pro správné provedení analýzy vibrací stroje je důležité zadat správnou hodnotu 
otáček stroje. To je možné pomocí funkce Pomocník nebo za použití stroboskopu (volitelné 
příslušenství). 
 
Frekvenční pásma jsou založena na následujících násobcích otáčkové frekvence: 
 
1x = Nevývaha 
Úroveň vibrací ve frekvenčním pásmu okolo rychlosti otáčení většinou indikuje, jak dobře je 
rotující část stroje vyvážena. Vysoká úroveň vibrací v tomto pásmu pak ukazuje nevývahu. I 
velmi dobře vyvážené stroje se obyčejně v tomto pásmu chvějí, ale hodnota by ideálně neměla 
být příliš vysoká (typicky méně než 2 mm/s pro středně velké stroje). 
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2x = Nesouosost 
Vysoká úroveň vibrací v pásmu se středem na dvojnásobku otáčkové frekvence je 
pravděpodobně způsobena nesouosostí hřídelů. Toto tvrzení je založeno na faktu, že při 
hřídelové nesouososti se v časovém průběhu vibrací mohou objevit dva vrcholy z důvodu dvou 
rozdílných těžišť (každá hřídel bude mít těžiště jinde). Akcelerometr zaznamená vrchol za jednu 
otočku dvakrát, tak jak se vedle něj během jedné otáčky (periody) otočí hřídele se dvěma 
různými těžišti. To způsobí dva kladné a dva záporné vrcholy během každé jedné otáčky 
hřídele. To zpravidla způsobuje nárůst úrovně vibrací na dvojnásobku rychlosti otáčení stroje. 
 
3x = Uvolnění 
Vysoká úroveň vibrací v pásmu se středem na trojnásobku rychlosti otáčení většinou indikuje 
uvolněné části (montážní šrouby, uvolněné/měkké základy apod). Za normálních okolností není 
vyšší úroveň vibrací v tomto pásmu běžná, protože ji způsobuje právě některá uvolněná část, 
buzená vlastními vibracemi stroje. 
 

• Frekvenční spektrum 
 
Stiskněte šipku dolů pro zobrazení úrovně vibrací ve 
frekvenčním spektru od 0 do 1 kHz. Velikost vrcholů (špiček) 
indikuje efektivní (RMS) hodnotu vibrací (v mm/s nebo inch/s) 
na jednotlivých frekvencích spektra. 
 
Legenda na pravé straně grafu ukazuje frekvenci/rychlost 
otáčení (Hz/RPM) a efektivní (RMS) hodnotu (v mm/s nebo inch/s) na aktuální pozici kurzoru 
(červená čerchovaná čára). S kurzorem lze pohybovat pomocí šipek.  
 
Po stisku šipky dolů se zvýší rozlišení frekvenční osy ze 100 čar (rozlišení 10 Hz/ 600 RPM) na 
800 čar (rozlišení 1.25 / 75 RPM). Zvýšení rozlišení přibližuje frekvenční spektrum. Pomocí 
šipek můžete procházet celé spektrum při vyšším rozlišení. 
 

• Režim automatické změny hodnot 
 
Přístroj MAC800 může průběžně zobrazovat naměřené hodnoty v sekundových intervalech. 
Vyberte režim automatické změny hodnot z menu Nastavení pomocí stisknutí tlačítka POWER 
na dvě sekundy. 
 
Režim automatické změny hodnot je možné využít se základní obrazovkou naměřených údajů, 
s obrazovkou analýzy vibrací (ve frekvenčních pásmech okolo násobků otáčkové frekvence) 
nebo ve frekvenčním spektru tvořeném 100 čarami. Kdykoli je možné stisknout tlačítko POWER 
během režimu automatické změny hodnot pro zaznamenání detailního spektra o rozlišení 800 
čar. 
 
Nastavení 
 
Menu Nastavení je možné vyvolat při stisknutí tlačítka POWER na dvě sekundy. 
 
Orientace v menu se provádí pomocí šipek doleva a doprava. Stiskněte tlačítko POWER pro 
výběr zvýrazněné položky menu. 
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• Pomocník 
 
Pomocník pro nastavení umožňuje zadat rychlost otáčení stroje a 
automatické nastavení úrovně výstrahy dle ISO podle velikosti 
měřeného stroje. 
 
První obrazovka zobrazuje zadanou rychlost otáčení 
v přednastavených jednotkách (Hz / RPM). Změňte rychlosti otáčení 
měřeného stroje pomocí šipek nahoru a dolů. 
 
Stiskněte znovu tlačítko POWER pro volbu typu stroje (motor nebo 
čerpadlo (pump)). Pokud zvolíte motor, je třeba zadat velikost stroje 
(méně (under) nebo více (over) než 300 kW). Pokud zvolíte čerpadlo, 
zvolte zda má zabudovaný (integrated) nebo externí pohon. 
 
Zadání typu a velikosti stroje umožní správné nastavení výstrah dle 
ISO, stejně jako určení způsobu uchycení stroje – tuhé (rigid) nebo 
flexibilní.  
 
Pokud stroj není přišroubován k betonovému základu, je třeba způsob 
jeho uchycení považovat ze flexibilní. Většina motorů a čerpadel je 
uchycena k rámu nebo struktuře a je proto třeba považovat jejich 
uchycení za flexibilní. 
 

• Ruční nastavení 
 
Nastavení výstrahy BDU 
Nastavení mezní hodnoty, při kterých měřená hodnota BDU změní 
barvu 
 
Defaultní nastavení mezních hodnot výstrahy 

• Varování (Warning) – hodnoty jsou podsvícené žlutě, 50 BDU 

• Kritický stav (Critical) – hodnoty jsou podsvícené červeně, 100 
BDU 

 
Obě mezní hodnoty mohou být nastaveny nezávisle pomocí šipek 
nahoru a dolů. Defaultní hodnoty jsou typické pro ložiska středně 
velkých strojů s rychlostí otáčení mezi 1000 – 3000 ot/min. Větší 
ložiska nebo vyšší rychlosti otáčení mohou vyžadovat vyšší mezní 
hodnoty BDU pro identifikaci opotřebených nebo poškozených ložisek. 
 
Rychlost otáčení 
Může být ručně nastavena pomocí šipek nahoru a dolů. 
 
Citlivost snímače 
Cistlivost akcelerometru (mV/g) může být ručně nastavena pomocí 
šipek nahoru a dolů v rozmezí 1 – 1000 mV/g. Díky tomu je možné 
uživatelsky měnit rozlišení a rozsah analyzátoru. 
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• Nastavení přístroje 
 
Menu nastavení přístroje obsahuje dvě stránky. Pro listování mezi položkami použijte šipky a 
pro výběr zvýrazněné položky tlačítko POWER. 
 
Čas automatického vypnutí 
Časové rozmězí může být nastaveno mezi 1 a 60 minutami, s krokem jedné minuty. 
 
Jas obrazovky 
Jas lze nastavit v rozmezí 1 (nejmenší jas) až 10 (plný jas).  
 
Jazyk 
Nastavení jazyku přístroje. 
 
Typ grafů 
Nastavení frekvenčního spektra – čárový graf nebo bargraf (sloupcový graf) 
 
Barevné schéma 
Displej může být nastaven jako standardní (plnobarevný) nebo monochromatický (černobílý) 
pro zobrazení v přímém slunečním světle. 
 
Datum a čas 
Datum a čas lze nastavit pomocí šipek. 
 
Jednotky 
Nastavení zobrazovaných jednotek – inch/s nebo mm/s 
 
Jednotky rychlosti otáčení 
Zde lze nastavit zobrazované jednotky rychlosti otáčení – Hertzy (Hz), otáčky za minutu (RPM) 
nebo cykly za minutu (CPM) 
 

Správa zařízení 
 
Stiskněte tlačítko Správy zařízení (Asset Manager) pro otevření menu 
Stroje (Machines).  
 
Jednotlivé stroje mohou mít nastavené jméno až 16 znaků dlouhé. 
Listovat mezi stroji lze pomocí šipek nahoru a dolů. Vyberte stroj 
pomocí kulatého tlačítka pro otevření seznamu měřicích míst 
(Measurement Points) pro daný stroj. 
 
Měřicí místa mohou mít rovněž nastavitelná jména až 16 znaků 
dlouhá. Mezi měřicími místy lze listovat stejně jako mezi jinými 
položkami v menu. 
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Možnosti pro každé měřicí místo: 
 

• Take Reading (změřit hodnoty) – změří aktuální úroveň vibrací 
a uloží ji k vybranému měřicímu místu 

• Save Reading (uložit hodnoty) – uloží předchozí naměřenou 
úroveň vibrací a uloží ji k vybranému měřicímu místu 

• Load Reading (načíst hodnoty) – načte předchozí naměřenou 
úroveň vibrací (pro opětovné zobrazení) 

• Configuration (nastavení) – umožňuje nastavení rychlosti 
otáček a úrovně výstrah individuálně pro každý stroj 

 
Stroje a jejich měřicí místa lze stáhnout pomocí programu DataMate a USB dokovací stanice 
(součást příslušenství). 
 
Seznam strojů, které budou i s hodnotami staženy, je uživatelsky volitelný v programu 
DataMate. 
 
Vždy dojde ke stažení stroje s názvem „off route“ (mimo trasu) s 10 měřicími místy. Tyto 
hodnoty slouží pro možnost odebrání neplánovaných vzorků a jejich následného přirazení 
k novému nebo stávajícímu stroji v programu DataMate. 
 

Program DataMate 
 

DataMate je počítačový program, který umožňuje zobrazení trendů úrovně vibrací, změřených a 
uložených pomocí příručního analyzátoru MAC800. Zobrazení jednotlivých úrovní v čase 
umožňuje porovnání stavu stroje. DataMate je jednoduchý a intuitivní program. Kompletní popis 
funkcí a ovládání programu je k dispozici v uživatelském manuálu k programu DataMate. 
Program umožňuje zobrazení naměřených dat pomocí různých grafů, například spekter, 
ložiskového hluku, trendy hodnot dle ISO, kaskádní diagramy a také dokáže vytvářet reporty 
buďto manuálně, nebo automaticky se službou zaslání reportu na e-mail. 
 
Volná verze DataMate umožňuje nahrávat data k maximálně 10 strojům, každý stroj o 
maximálně 10 měřicích místech. 
 
Plná verze programu pak umožňuje databázi až 1000 strojů, každý s maximem 10 měřicích 
míst.  
 

Příslušenství a opce 
 
Stroboskop a svítilna 
Stiskněte tlačítko stroboskopu (Strobe) pro zobrazení rychlosti otáček stroje a spuštění blikání 
stroboskopu o zobrazené četnosti. Četnost záblesků je možné měnit pomocí šipek, rychlost 
otáčení na displeji se automaticky upraví. 
 
Stiskněte tlačítko Strobe na dvě sekundy pro přepnutí stroboskopu do módu svítilna. 
 

Technická podpora 
 
Pro technickou podporu kontaktujte firmu PROFESS na adrese mms@profess.cz. 
 


