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GV2510 
Přenosný budič vibrací ReferenceMate 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Použití 
 
Budič vibrací GV2510 představuje unikátní nástroj 

pro testování měřicích řetězců snímačů absolutních 

vibrací – akcelerometrů a velometrů – a díky držáku 

ARV2500 také bezdotykových snímačů vibrací. 

 

 

 

Popis 

Sada obsahuje praktický kufřík, do kterého se vejde 

budič vibrací s veškerým příslušenstvím. Dlouhá 

životnost baterie a montážní adaptéry pro upevnění 

různých typů snímačů umožňují otestovat 

dynamické vlastnosti všech typů snímačů vibrací. 

 

 
  

Hlavní přednosti 

• Ověřování měřicích řetězců 

akcelerometrů, velometrů a 

bezdotykových snímačů dráhy  

• Zdroj zrychlení vibrací 1 g  

• 3 volitelné frekvence  

• Maximální hmotnost připojeného 

snímače 250 g, indikace přetížení  

• Napájení 4x AA či externím zdrojem 

6 VDC, 1 A  

• Doba provozu na baterie až 40 hod, 

indikace vybití  

• Praktický kufřík  

• Příslušenství (montážní adaptéry)  
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Technická specifikace 

Měření 

Pracovní frekvence +1 % 61,4 Hz 100,0 Hz 159,2 Hz 

Výstupní zrychlení  
p-p nebo RMS  

1,00 g (9,81 m/s2) 1,00 g (9,81 m/s2) 1,00 g (9,81 m/s2) 

Výstupní rychlost  
p-p nebo RMS  

1,00 ips (24,4 mm/s) 0,61 ips (15,6 mm/s) 0,39 ips (9,8 mm/s) 

Výstupní dráha  
p-p nebo RMS  

2,6 mils (65,9 μm) 0,98 mils (24,8 μm) 0,39 mils (9,8 μm) 

Počet měřicích cyklů  
(s alkalickými bateriemi)  

1280 320 240 

 
Závit v montážním otvoru  ¼-28  

Utahovací moment max.  112 Ncm (10 in-lb)  

Zkreslení při zatížení 100-250 g  ≤3%  

Zatížitelnost min-max    Neurčeno až 250 g (8,8 oz)  

Automatické vypnutí    po cca 90 +10 sec, lze blokovat  

Pracovní teplota    +10 až +55 °C (+15 až +120 °F)  

Skladovací teplota    -40 až +120 °C (-40 až +248 °F)  

Doba náběhu     ≤3 sec  

Baterie      4 x AA alkalické  

Síťový napáječ     6VDC +5 %, 1A, plus na středu konektoru  

Rozměry     Průměr 5,33 mm (2,1 in), výška 23,5 mm (9,25 in)  

Hmotnost (s bateriemi)    900 g (32 oz)  

Materiál pouzdra    Eloxovaný hliník, černý  

Krytí      IP54  

 

 
 
 

Obsah balení  

 

Název Obj. kód 

Budič vibrací REF 2500 

4 ks AA baterie A69203 

Kalibrační protokol 94511 

Řemínek A61164 

Klíč A61088 

Transportní taška s pěnovou výstelkou 80315-01/80311-01 

Montážní šroub ¼-28 na ¼-28 SF6 

Adaptér pro bezdotykové snímače hřídelových vibrací ARV 2500 
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