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PARA QUE SERVE?
O TV420 é um transmissor de vibração mecânico compatível com a norma API 670 para
proteção de máquinas. É configurável pelo usuário a partir do PC e oferece várias opções para a
comunicação com sistemas de controle.

Características:
* 2 entradas dinâmicas para conectar acelerômetros, sensores de velocidade ou de

proximidade;
* 1 entrada de trigger para medir RPM e fase através de sensores de proximidade ou pick-ups;
* Mede aceleração, velocidade, deslocamento e envolvente através dos acelerômetros;
* Mede deslocamento e posição através dos sensores de proximidade;
* Mede fase de deslocamento 1x;
* Mede RPM;
* Mede espectros, formas de onda e órbitas;
* Filtros e medições programáveis;
* Comunicação Ethernet Modbus TCP;
* Comunicação RS485 Modbus RTU;
* Relês para sinalização de alarme, parada e funcionamento da instrumentação;
* Saídas de sinal para analisadores de vibrações;
* Proteção configurável por voto simples ou duplo;
* Entrada digital para by-pass ou troca de níveis de alarme;
* Incluso software para monitoramento contínuo.

Vantagens:
* Pode ser configurado pelo usuário para proteja todos os tipos de máquinas;
* Comunica com PLC, terminais IHM e Sistemas SCADA por Modbus RTU ou Modbus TCP.

O QUE É POSSÍVEL FAZER?
Proteção de Máquinas: Problemas Detectados:
* Turbogeradores a gas ou a vapor; * Falhas em rolamentos;
* Turbogeradores hidráulicos; * Más condições de lubrificação;
* Motores elétricos; * Cavitação;
* Bombas; * Desbalanceamento;
* Ventiladores; * Desalinhamento;
* Compressores; * Folgas mecânicas;
* Centrífugas; * Problemas estruturais;
* Torres de resfriamento; * Problemas de estabilidade de eixo.
* Redutores.
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SENSORES
Dinâmicos:
* Acelerômetros de 100 mV/g ou 500 mV/g;
* Sensores de proximidade sem contato;
* Sensores de velocidade;
* Outros sensores com unidades configuráveis.

RPM:
* Sensores de proximidade com saída PNP o NPN;
* Sensores de proximidade analógicos (Keyphasors);
* Pickups magnéticos.

COMUNICAÇÃO
Ethernet TCP:
Este instrumento pode enviar medições por redes Ethernet com meio fio ou Wi-Fi para os
seguintes dispositivos:
* PLC;
* IHM;
* Sistemas SCADA;
* MAINTraq OnLine.

RS485 RTU:
Comunicação de rede RS485 com protocolo O Modbus RTU padrão permite a sistemas de
controle podem obter o valores medidos.

SAÍDA
VIBRAspec tem três contatos para sinalizar os seguintes eventos, de acordo com exigido pelo
padrão API 670:
* Pronto: Indica que a instrumentação é funcionando corretamente
* Alarme: Indica que há altas vibrações;
* Viagem: indica que é necessário parar a máquina porque as vibrações são muito alto em um

ou dois sensores, dependendo de configure voto simples ou voto duplo.

Saídas Dinâmicas de Sinais:
Tem saídas de sinal isoladas (bufferizadas), que permitem análises de outros instrumentos sem
interferir no desempenho de proteção.
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ANÁLISE
VIBRAspec trabalha com o software MAINTraq OnLine para analisar os espectros, formas de
onda e órbitas das máquinas monitoradas.
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ANÁLISES ESPECIAIS
O VIBRAspec AG pode fazer tudo que o Vibraspec A faz conforme especificações acima e tem a
capacidade a mais no software MAINTraq Analyzer para realizar as seguinte análises especiais:
* Medições e tendências em Tempo Real; * Espectro cruzado e coerência;
* Gravação de vibração durante horas ou dias; * Orbitas;
* Análise espectral de até 102.000 linhas; * Espectro completo;
* Cepstrum; * Posição de eixos;
* Run up/ Coast Down; * Análise cíclica;
* Diagrama de Bode y diagrama Polar; * Runout;
* Cascata de Espectros vs. RPM;
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MONITORAMENTO DE VIBRAÇÕES E TEMPERATURA
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MONITORAMENTO COM SENSORES DE PROXIMIDADE


