
 

 

 

ReferenceMate portable reference source 

Přenosný budič vibrací REF2500 

Stručný návod k obsluze 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změněno 09/2020 

PROFESS, spol. s r.o., Květná 5,  326 00 Plzeň 

mms@profess.cz, 377 454 411 



  REF2500 

  ver. 1.0.0.2 

strana 2 z 4 

Popis přístroje REF2500  
 
Přenosný budič referenčních vibrací REF2500 umožňuje jednoduché ověření funkčnosti a přesnosti 
snímačů absolutních vibrací a kabeláže mezi snímačem a vyhodnocovací jednotkou (přenosný 
analyzátor/ měřicí karta/ řídicí systém).  
Vestavený referenční akcelerometr zajišťuje přesnou testovací úroveň vibrací 1 g pro testovaný snímač 
o váze do 250 g. Budič vibrací poskytuje úroveň vibračního zrychlení 1 g (gravitační zrychlení Země, 
9,81 m/s2) na třech různých volitelných frekvencích a dvou provozních módech. 
 
Přístroj NENÍ určen pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu! 
 
Provozní frekvence a módy (Peak (špičkový)/ RMS (efektivní)) je možné přepínat pomocí tlačítek na 
předním panelu.  
 

• Frekvence 61.4 Hz pro měření v imperiálních jednotkách, kde zrychlení 1 g odpovídá 1 palci za 
sekundu (ips). 

• Frekvence 100.0 Hz pro ověření snímačů zrychlení (akcelerometrů) na stejné referenční 
frekvenci, kterou využívá většina výrobců snímačů. 

• Frekvence 159.2 Hz pro měření v metrických jednotkách, kde zrychlení 1 g odpovídá rychlosti 
9.81 mm/s. Ideální pro ověření snímačů rychlosti vibrací (velometrů) – např. snímač WR 793V 

 

• Mód RMS znamená, že jsou buzeny vibrace o efektivní hodnotě 1 g (nezávisle na frekvenci) 

• Mód Peak znamená, že jsou buzeny vibrace o špičkové hodnotě 1 g (1,414 x RMS hodnota, 
nezávisle na frekvenci). 
 
 

Příprava k použití 
 
Přístroj je napájen čtyřmi alkalickými AA bateriemi. Dobíjecí nebo lithiové baterie mohou být rovněž 
použity. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií naráz a při výměně vždy vyměňte všechny čtyři 
články! 
Pro výměnu baterií odšroubujte spodní kryt budiče. (viz obrázek 1a). Vyjměte držák baterií a vyměňte 
všechny články (pozor na správnou polaritu baterií). Poté vraťte držák i s články na místo a zašroubujte 
kryt. Přístroj je nyní připraven k použití. 
 

       
Obrázek 1a: Výměna baterií     Obrázek 1b: Uchycení snímače 
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Použití přístroje 
 

• Budič vibrací REF2500 disponuje hlavicí pro montážní adaptér (šroub) se závitem ¼-28. 
Našroubujte testovaný snímač (dále TS) na montážní adaptér – snímač vždy dotahujte pouze 
rukou, nikdy klíčem nebo kleštěmi! Je doporučeno použít klíč (součást příslušenství) pro 
zafixování hlavice při ručním dotahování snímače (viz obr. 1b) 

 

• Propojte kabelem snímač a vyhodnocovací jednotku (analyzátor nebo kartu) 
 

• Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zahájení 1 g testovacího cyklu. Indikátor OOR (out of range – 
mimo rozsah) se na rozsvítí po dobu, kdy se vnitřní obvody stabilizují na testovací úroveň 1 g. 
Přístroj se automaticky vypne po cca 90 sekundách. 
 

• Po zapnutí počkejte alespoň tři sekundy a poté zkontrolujte indikátory BAT a OOR. V případě, že 
by svítil indikátor BAT, je potřeba vyměnit baterie. V případě, že svítí indikátor OOR, ověřovaný 
snímač je příliš těžký a nebylo dosaženo výstupního zrychlení 1 g. 
 

• Pro potlačení automatického vypínání a umožnění nepřerušované výstupní úrovně zrychlení, 
stiskněte a držte tlačítko FREQ během zapnutí přístroje. Po zapnutí se krátce rozsvítí všechny tři 
indikátory frekvence, což značí, že je potlačena funkce automatického vypínání. K vypnutí nyní 
dojde pouze při stisku tlačítka ON/OFF. Po vypnutí a dalším zapnutí se mód automatického 
vypínání opět aktivuje. 

 
 
 
 
Indikátory frekvence 
61,4 / 100 / 159,2 Hz 
 
 
Výběr frekvence 
Krátce stiskněte pro změnu 
Výstupní frekvence 
 
 
Indikátor výměny baterií 
Indikátor se rozsvítí při nízkém 
napětí baterií 
 
 
Zapínací tlačítko 
Stiskněte tlačítko ON/OFF pro 
zapnutí přístroje na dobu 90 
sekund. Pro deaktivaci 
automatického vypínání při 
zapnutí přidržte tlačítko FREQ. 
 
 

Indikátory módu Peak/RMS 
Indikují, zda je na výstupu  
špičková hodnota nebo RMS  
hodnota 
 
 
Výběr módu Peak/RMS 
Delším stiskem tohoto tlačítka  
vyberte mód Peak/RMS  
 
 
Indikátor nedostatečného 
buzení 
Indikuje přetížení budiče – 
indikátor svítí, pokud přístroj 
nedosahuje hodnoty 1 g. 
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Výstupní hodnoty vibrací 
 
Jakmile je přístroj REF2500 zapnutý a snímač namontovaný, je možné zkontrolovat výstupní hodnotu 
testovaného snímače. 
 
Tabulka ukazuje výstupní hodnoty zrychlení, rychlosti a dráhy na třech možných testovacích frekvencích 
při módech Peak (špička)/ RMS (ef. hodnota). Budič vibrací poskytuje vždy úroveň 1g. V módu RMS je 
tak výstupní velikost vibrací ve skutečnosti větší o koeficient 0,707 oproti velikosti vibrací módu Peak.  
 

Frekvence Zrychlení Rychlost Výchylka 

Hz Otáčky 
Peak/RMS mód mm/s µm 

g m/s2 Peak mód RMS mód Peak mód RMS mód 

61.4 3684 1 9,81 18 25.4 46.5 65.9 

100.0 6000 1 9,81 11 15.6 17.5 24.8 

159.2 9552 1 9,81 6,9 9.8 6.9 9.8 
 
 
Následující obrázek vysvětluje vztahy mezi hodnotami RMS, Peak (0-špička) a Peak to Peak (špička-
špička) u harmonické funkce sinus, kterou přístroj generuje. 
  
 

Hodnota RMS = 0,707 x špičková hodnota (Peak) 
 
Špičková hodnota (Peak) = 1,414 x RMS hodnota 
 
Hodnota špička-špička (Peak to Peak) =  
2x špičková hodnota (Peak) 
 
Hodnota špička – špička (Peak to Peak) =  
2,828 x RMS hodnota 

 

 

 
 

Příklad aplikace 
 

Je třeba ověřit, zda akcelerometr 786A měří správnou hodnotu vibrací stroje. Citlivost snímače 
je zadána v analyzátoru nebo monitoru zabezpečovacího systému. Zvolíme vhodné nastavení 
budiče vibrací – zpravidla je zrychlení vibrací přímo ve snímači nebo v měřicí aparatuře 
převáděno na rychlost vibrací. Nastavíme tedy na budiči vibrací frekvenci 159,2 Hz a mód RMS 
(tedy ef. hodnota zrychlení odpovídá 1g). Vyhodnocovací aparatura (měřicí 
karta/analyzátor/řídicí systém) by nyní měl zobrazit měřenou hodnotu 9,8 mm/s ± toleranci 
citlivosti, danou výrobcem snímače (zpravidla ±5-10%). Pokud přepneme přístroj do módu Peak 
(špičková hodnota zrychlení odpovídá 1g), výsledná zobrazená hodnota by měla být 6,9 mm/s. 
  

Frekvence Zrychlení Rychlost Výchylka 

Hz Otáčky 
Špičkový/RMS mód mm/s µm 

g m/s2 Špičkový mód RMS mód Špičkový mód RMS mód 

159.2 9552 1 9,81 6,9 9.8 6.9 9.8 

 


