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Вибрационна система за анализ на вибрации и звук VA2000  

VA2000 е система за наблюдение на състоянието, която може да се използва за 

многоканално събиране на данни, анализ на сигнали и обработка на данни 

VA 2000 е проектирана за едновременно онлайн събиране и представяне на данни. Тя 
комбинира в едно устройство характеристики на много устройства за измерване като 
осцилоскопи, филтри, сигнални контролери и устройства за събиране на данни. 
Комуникацията на данни с компютър се осъществява чрез мрежови методи за 
комуникация на LAN / WAN, даващи възможност на потребителите за лесно 
дистанционно управление на обработката и съхранението на данни. Той може да 
споделя данни от сървър на множество клиенти по мрежа, ако е необходимо, което 
дава възможност на множество потребители да извършват анализ на сигнала 
едновременно на машина. Има способност за съхранение на данни и специфично 
софтуерно приложение за преглед и анализ на офлайн данни от исторически данни. 

Системата за измерване на вибрации VA2000 се 
предлага в два формата: 
 - В “19“ рак за индустриални приложения 
 - Преносим корпус с батерия за по-лесно 
превозване 
VA2000 може да се използва в приложение, при 
което се нуждаете от напълно преносима система 
или на фиксирани места при монтаж в рак.  
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VA2000 може да бъде поръчана в 
конфигурируеми входни канали (6, 12 или 24) 
и клиентът може да поръча продукта според 
броя на необходимите канали. Гъвкавият 
интерфейс на преобразувателя улеснява 
свързването на почти всякакъв вид 
преобразуватели с IEPE / напрежение / токов 
изход като акселерометър, преобразувател на 
скоростта, датчици за преместване, 
преобразувател на сила към входовете на 
VA2000 само чрез промяна на конфигурацията 
на DIP превключвателя. За анализ на фазата и 
скоростта на въртене, всеки от входните 
канали може да бъде свързан към тахометър / 
Keyphasor® сигнал за порядков анализ. За 
приложения за модален анализ VA2000 
поддържа безплатен старт / софтуер / 
хардуерни задействащи режими за 
автоматизирано / ръчно събиране и запис на 
данни, което позволява на клиента да 
използва системата като рекордер, активиран 
от събития, без оператор, присъстващ 
например при запис на въздействия.  
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Клиентско-сървърната мрежова архитектура във фирмуера на устройството и компютърен софтуер дава възможност на 
множество потребители да анализират данни онлайн или офлайн, което позволява на няколко потребители 
независимо да преглеждат данни в желания от тях формат. Софтуерът Vibsens-Pro, който е разработен за събиране на 
данни и анализ на измервателния хардуер VA2000, може да бъде инсталиран на компютри с операционна система MS 
Windows®. Записаните данни могат да бъдат анализирани с Vibsens-Pro или могат да бъдат експортирани в WAV, TXT, 
ASC файлове за допълнителен или специфичен анализ с приложения като ARTEMIS®, Excel®, MATLAB® и LabVIEW®. 
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VA2000 за монтиране в рак е 24-канална система за измерване на вибрации, предназначена за големи въртящи се 
машини като газови турбини, хидро турбини, в които потребителят иска да има достъп до много измервания на 
входа с висока точност и различни измервания на сигнали като обвивка, честотен спектър, Cepstrum, орбита , 
полярна диаграма и т.н., включително всички техники за мониторинг, включени в ISO18436-2 за сертифицирани 
инженери. Има две незадължителни системни конфигурации с VA2000 за извършване на мониторинг на 
състоянието на големи машини: 

Вибрационна система за анализ на вибрации и звук VA2000  

Самостоятелна работа 
В това приложение вибрационните датчици са 
инсталирани в различни точки на машината и са 
свързани към VA2000 чрез кабелни и разклонителни 
кутии. Всички необходими процеси за он-лайн система 
за наблюдение на състоянието са извършени и данните 
се следят за потребителя чрез индустриален компютър. 
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Паралелно към система за защита на трети страни 
В това приложение VA2000-Rack може да бъде свързан към буферираните изходни сигнали на други 
системи за защита от вибрации от трета страна и да използва съществуващите преобразуватели на 
системата за защита като входове към VA2000 и да извърши всички необходими он-лайн анализи на 
вибрациите, за да подобри съществуващата система от мониторинга на защитата за онлайн система за 
наблюдение на състоянието по икономически ефективен начин.  


