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1. Alkalmazhatóság és tulajdonságok 
A K-20 rezgéskalibrátor kalibrált rezgésforrást gerjeszt a teljes testre és kéz-karra ható 

rezgésmérésre szolgáló műszerek ellenőrzésére és kalibrálására. A berendezés 1 ms-2
  

effektív értékű gyorsulást és 15,915 Hz frekvenciájú (a továbbiakban, mint 16 Hz), valamint 

10 ms-2
  
effektív értékű gyorsulást és 79.577 Hz frekvenciájú (a továbbiakban 80 Hz) rezgést 

gerjeszt.  
A K-20 rezgéskalibrátorral lehetséges: 
• a rezgésmérő műszerek ellenőrzése az érzékelőkkel együtt 
• a rezgésmérő műszerek kalibrálása az érzékelőkkel együtt  
• rezgésmérő műszerek és érzékelők meghibásodásainak felderítése 
• háromtengelyes ülőpárnás rezgésérzékelőknek a gumitárcsával együtt történő kalibrálása. 

2. Műszaki adatok 
 16 Hz 80 Hz 
Gyorsulás 1 ms-2

  
± 3% 10 ms-2

  
± 3% 

Frekvencia 15.915 Hz ± 0,5% 79.577 Hz ± 0,5% 
Maximális terhelhetőség 2000 g 500 g 
Torzítás <  5% 0 ÷ 2000 g-os terhelésnél 
Bemelegedési idő < 1min 
Üzemelés hőmérséklet tartománya 15°C ÷ 30°C 
Relatív páratartalom < 90% + 30°C hőmérsékletnél 
Tápforrás 8 db AA elem (alkáli) 

vagy 8 db tölthető akkumulátor  
Elemekkel a minimális folyamatos üzemidő 30 munkaóra (100 g-os terhelésnél 
és 80 Hz-es frekvencián vagy 600 g terhelésnél és 16 Hz frekvencián) 
MÉretek hossz 275 mm 

szélesség 193 mm 
magasság 132 mm 

Tömeg 4,3 kg z bateriami 
Megfelelőség PN-EN ISO 8041:2008 
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3. Felszereltség 
Az összeállítás az alábbi egységekből áll: 
−rezgéskalibrátor 
−ülőpárna rögzítő pad 
−M8 / M5 közcsavar 
−kezelési útmutató 
−hitelesítési bizonylat 

4. A kalibrátor leírása 
A nagystabilitású 15,915 Hz vagy 79,577 Hz frekvenciájú szinusos feszültség generátort egy 
erősítővel meghajtott mechanikus rendszerű rezgést gerjesztő elektrodinamikus 
rezgésgenerátor vezérli.. A gerjesztett rezgések kontrollja külön történik mindegyik 
frekvenciánál két rezgésérzékelő által. A kalibrátor elektronikus egysége biztosítja a 
gyorsulás állandóságát függetlenül a terhelés tömegétől. 
A kalibrátor áramforrása 8 db  AA típusú alkáli elem vagy 8 db kívűl tölthető AA típusú 
akkumulátor.. 
Az 1. Ábrán látható a rezgéskalibrátor a megjelölt irányító és végrehajtó elemekkel.  
 

1.  ábra A gerjesztő egyik oldalán, a kalibrátor hátlapján helyezkedik el az M5 menettel ellátott bemenet, amley 
a felső végtagokra ható rezgést mérő érzékelők rögzítésére szolgál. A másik oldalon található bemenet (3) az 
általánosan ható rezgésérzékelők vizsgálatára szolgál.  
A burkolat alján található az elemtartó (2).  
A hátlapon lévő kapcsoló (1) a berendezés ki/bekapcsolására szolgál..  
A burkolat felső felületén helyezkedik el a berendezés irányító-ellenőrző panelja (5), amely a 2. ábrán látható 
részletesen. 
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2. ábra A (6) és (7) nyomógombok a rezgés frekvenciájának kiválasztására szolgálnak. 
 
A kalibrátor a bekapcsolást követően, automatikusan készenléti üzemmódba áll, melyben a 
rezgések szintje alacson. Ebben az üzemmódban lehetséges a rezgésérzékelők fel- és 
leszerelése a kalibrátor kikapcsolása nélkül. A szünet üzemmód a „PAUZA” nyomógombbal 
lehetséges (9). A „TEST” (8) nyomógomb kapcsolja be a kiválasztott frekvencia nominális 
szintjét. A rezgés kb. 10 mp. Után stabilizálódik. A rezgés jel nominális értékének elérését a 
„BRAK STABILIZACJI” (10) (STABILITÁS HIÁNYA) jelz ődióda kialvása jelzi. Ha teszt 
üzemmódban váltunk frekvenciát a kalibrátor automatikusan sznet üzemmódra áll át. A túl 
nagy terhelést a „PRZECIĄŻENIE” (11) (TÚLTERHELÉS) dióda felvillanása jelzi. A 
kalibrátor a túlterhelést követően 15 mp. Után kikapcsol. Az elemek lemerülését „BATERIA” 
(12) (ELEM) dióda jelzi. Az elem kimélése céljából a kalibrátor a munka szünetelésekor 30 
mp. után kikapcsol. Az újbóli bekapcsoláshoz először ki kell kapcsolni a berendezést, majd 
újból bekapcsolni a kapcsolóval (1). 
 
A rezgéskalibrátor használata 

4.1 Tápforrás 
A K-20 rezgéskalibrátor tápellátása 8 db AA, 1,5 V (alkáli) elemmel, vagy 8 db AA típusú, 
1,2 V-os tölthető akkumulátorral biztosítható. Az akkumulátorokat kivételóket követően 
tölthetjük hálózati akkumulátortöltővel (ez nem része az összeállításnak). 

4.2 Az elemek behelyezése és cseréje 
Az elemek behelyezéséhez le kell szerelni az elemtartó fedelét (2) és behelyezni abba az 
elemeket, a polaritás szem előtt tartása mellett. Ezt követően az elemtartót rakjuk a helyére és 
csavarjuk vissza a fedelet rögzítő négy csavart. 
 
 
 
 

Figyelem!  Csak is alkáli elemeket használjon! 
 Más típusú elemek használata esetén az elektrolit kiömlése a 
berendezést károsíthatja. Amennyiben a kalibrátor huzamosabb 
ideig nem használjuk célszerű az elemeket külön tárolni. 
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4.3A rezgésérzékelő rögzítése (80 Hz) 
A felső végtagokra ható rezgést mérő érzékelőt az M5-ös menetű közcsavar segítségével 
rögzítjük a rezgéskalibrátorhoz (3. ábra).  

3. ábra A rögzítésnek szorosnak kell lennie, az nem lötyöghet. A nem helyes rögzítés rossz és nem megfelelő 
amplitúdójú rezgés jelet eredményezhet. Az érzékelő rögzítését, megigazítását és leszerelését végezhetjük a 
berendezés „PAUZA” üzemmódjában is. A rezgésérzékelő rögzítését követően, a kalibrálást megelőzően meg 
kell várni míg a felszerelés során az érzékelőben keletkezett feszültség és felmelegedés kiegyenlítődik, 

4.4 A rezgésérzékelő rögzítése (16 Hz) 
Az egész testre ható rezgést mérő gumitárcsás rezgésérzékelő rögzítése az ülőpárna rögzítő 
padnak a megfelelő bemenetre (3) történő felszerelése után lehetséges (6. ábra).  

 
6. ábra A burkolat vízszintes oldalára szereljük fel a rögzítő padot a rezgésérzékelővel az „X” 
és „Y” tengely vizsgálatára (4. ábra), azonban az érzékelő „Z” tengelyének vizsgálatához  azt 
a függőleges oldalra szereljük fel. (5. ábra).  
 

4. ábra 5. ábra 

 
A gumitárcsát a rögzítő padra helyezzük fel úgy, hogy az érzékelő adott tengelyiránya a 
rezgéskalibrátor hossztengelyével álljon egy irányba. A rezgéskalibrátor rezgésirányát a két 
rögzítő bemenetet (3 és 4) összekötő egyenes jelöli ki. A gumitárcsát csúsztassuk a rögzítő 
pad két oldalfüle közé, majd szorítsuk azt hozzá a feszítőrugó segítségével. Az oldalfülek 
belső oldala kellően fogazott, hogy a feszítőrugó megtartsa a gumitárcsát és biztosítsa a 
megfelelő érintkezést. 
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FIGYELEM! Amikor a gumitárcsát a függőleges oldalra rögzítjük, akkor a kalibrátor toljuk 
ki az asztallap szélére, hogy az szabadon belóghasson az asztal lap szintje alá. 
A rezgéskalibrátorral szintén lehetséges az M5 rögzítő menettel rendelkező rezgésérzékelők 
kalibrálása az adott bementre (3) a 7. ábrán látható közcsavar segítségével. 

7. ábra 

 
A rezgésérzékelők rezgéskalibrátorral történő vizsgálata 
Üzemelés alatt a rezgéskalibrátort vízszintes, stabil lapra helyezzük, mellyel az három 
fémlábbal érintkezik közvetlenül.. 
FIGYELEM! A puha vagy rugalmas aljzaton történő használat negatívan hathat a mérési 
eredmény pontosságára.  
A rezgésmérő berendezés alkalmasságának vizsgálatához szükséges: 
• az ellenőrzendő műszer méréshez való előkészítése a saját kezelési útmutatója szerint,  
• bekapcsolni a rezgéskalibrátort, 
• a mérőműszerhez tartozó rezgésérzékelőt rögzíteni a rezgéskalibrátorhoz az 5.3. és 5,4. 

pontban foglaltak szerint és kábellel csatlakoztatni azt a műszer bemenetéhez, 
• beállítani azt a mérési tartomány, amely lehetővé teszi a legpontosabb gyorsulásmérést, 
• a (6) vagy (7) nyomógombbal kiválasztani az adott rögzítő padhoz rögzített 

rezgésérzékelőnek megfelelő frekvenciát.  
• megnyomni a „TEST” nyomógombot 
A műszernek 80 Hz-es frekvenciánál a rezgésgyorsulásra 10 ms-2 –os valamint a 16 Hz-es 

frekvenciánál 1 ms-2
 
RMS effektív értékét kell mutatnia, a megengedett mérési hibahatáron 

belül, A PEAK érzékelők esetén a műszer által jelzett értékek 14.14 ms-2 valamint 1.41 ms-2. 
Korrekciós szűrők bekapcsolása esetén a rezgésmérő által jelzettek a 16 Hz és a 80 Hz 
frekvenciáknak megfelelő fojtó szűrők értékeiből adódnak. 
A rezgéskalibrátor megfelelő működése esetén csak a frekvencia, valamint a „TEST” 
jelzőlámpának kell világítania. A „BRAK STABILIZACJI” (STABILITÁS HIÁNYA) 
jelzőlámpa világítása a rezgés generátor nem megfelelő paramétereit jelzi, amely előfordulhat: 
• „PAUZA” üzemmódban, amikor minimális a rezgés 
• néhány másodpercig a „TEST” üzemmód beindulása után 
• külső mechanikus zavarok előfordulása esetén 
• a rezgésérzékelő nem megfelelő rögzítése (lötyögés, feszülés, aszimetrikus terhelés, a 

kábelek nem megfelelő csatlakoztatása, a rőgzítópad vagy a rezgésérzékelő érintkezése az 
asztallappal vagy más tárgyakkal. 

A „BRAK STABILIZACJI” (STABILITÁS HIÁNYA) jelz őlámpa kialvását követően a 
rezgés szintje megfelel a deklarált értéknek a megengedett hibahatáron belül. 
A „PRZECIĄŻENIE”  (TÚLTERHELÉS) jelzőlámpa világítása a kalibrátor túlzott tömeggel 
történt terhelését jelzi. Ha ez 80 Hz esetében 500 gr-nál, valamint 16 Hz esetében 2000 gr-nál 
kisebb terhelésnél lép fel, az jelezheto az alacsony tápfeszültséget. Ilyen esetben ki kell 
cserélni az elemeket. 
A „BATERIA” (ELEM) jelz őlámpa világítása az elemek  8 V alatti feszültségét jelzi, 
amelynél nem lehetséges a aklibrátor használata. Ilyen esetben el kell távolítani az elemeket a 
kalibrátorból. 
A kalibrátorra ható túl nagy mechanikus zavarások a rezgés amplitúdójának stabilitás hiányát 
okozhatják, melyet a „BRAK STABILIZACJI” (STABILITÁS HIÁNYA) jelzőlámpa 
világítása jelez. 
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4.5. Alkalmazási példa 

4.5.1 A rezgésmérőműszer kalibrálása a rezgésérzékelővel 
A rezgésmérő kalibrálása közben annak a kezelési útmutatójának megfelelően 
kell eljárni.  
4.5.2. Meghibásodások felderítése 
Ha a rezgésmérő által jelzettek jelentősen eltérnek az adott frekvencia értékeitől 

(80 Hz-nél 10 ms-2, 16 Hz-nél 1 ms-2), az meghibásodást jelez (a 
rezgésérzékelőjét vagy a mérőműszerét). 
Ha az eltérés csak az egyik rezgésérzékelőnél tapasztalható, akkor azt a rezgésérzékelők 
vizsgálatára akkreditált intézménnyel kell leellenőriztetni. 
Ha az eltérések minden rendelkezésre álló rezgésérzékelő esetében előfordul, akkor mind 
arezgésérzékelők, mind a mérőműszer lehet hibás. Mivel nem lehet kizárni a kalibrátor 
meghibásodását sem, ilyen esetbencélszerű az összes berendezést bevizsgáltatni. 

4.6.  Üzemeltetési javaslatok 
• A rezgéskalibrátort óvjuk a leejtéstől és a nagy rezgésektől. 
• A rezgéskalibrátort védjük a portól és a nedvességtől. 
• Csak alkáli elemeket használjunk. Másfajta elem használata esetén kiömölhet az elektrolit, 

ami a rezgéskalibrátor károsodásához vezethet 
• Ha a rezgéskalibrátort huzamosabb ideig nem használjuk, az elemeket ki kell abból venni és 

azokat külön tárolni. 
• A hideg rezgéskalibrátort, meleg helyiségben csak a környezet hőmérsékletével történt  

kiegyenlítődés után kapcsoljuk be. 
• Javallott, hogy a rezgéskalibrátor folyamatos üzemelési ideje ne legyen hosszabb fél óránál. 


