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Перетворювач ПЛП-301 призначений для вимірювання безконтактним способом переміщення 

«гребня» («пояску») контрольованої поверхні в пропорційний уніфікований струмовий сигнал, 4-20 мА. 

Контрольовані величини: 

- Відносне розширення валу ротора - ВРР; 

- Абсолютне (теплове) розширення корпусу – АРК (ТРК). 

Контроль переміщень вузлів агрегату здійснюється за допомогою контрольного пояска (гребеня), 
що є елементом конструкції валу ротора або статора. Ширина контрольного пояска може бути від 18 до 40 

мм і повинна бути вказана при замовленні. 

Шорсткість поверхні в зоні контролю повинна відповідати 7-му класу (Rаmax = 1,25 мкм). 

Неприпустимим є наявність тріщин, волосин, ділянок зварних швів, плямистості загартування, плямистості 

намагнічування та інших місцевих відхилень електрофізичних властивостей сталі. Биття поверхні у зоні 

контролю не повинно перевищувати 10 мкм. Біля чутливого елемента датчика має бути зона діаметром не 

менше 150 мм та висотою 100 мм, вільна від металевих предметів. 
Перетворювач налаштовується за зразком матеріалу, що постачається споживачем. Марку сталі, 

на яку налаштовано перетворювач, нанесено на корпусі вторинного перетворювача.  

У комплект поставки входить кронштейн для кріплення датчика та гермоввод кабелю датчику (для 

датчика ВРР). 

Позначення перетворювача ППЛ-311 визначається його модифікацією, виконанням, діапазоном 

перетворення: 
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ПЛП-301- Х-Y-Z 

 

                             1 – датчик ДЛП-1 
  5 – датчик ДЛП-5ТР 

      
     діапазон перетворення 

                                
    тип перетворювача: 
                             р – відносне розширення ротору; 
                    а – абсолютне розширення корпусу;  

 

Приклад умовного позначення перетворювача у призначеного для перетворення розмаху 

вібропереміщення з верхнім значенням діапазону перетворення 125 мкм і датчиком ДП-10: 

"Перетворювач переміщення вихрострумовий ПВТ-311-в-125-10-01 в комплекті з БІЗ-2-2-02" 
 

ОСОБЛИВОСТІ 
Перетворювач налаштовується за зразком матеріалу валу, наданим споживачем. У разі 

відсутності зразка перетворювач налаштовується на сталь марки 40ХН.  

Шорсткість поверхні в зоні контролю повинна відповідати 7-му класу (Rаmax = 1,25 мкм). 

Неприпустимим є наявність тріщин, волосин, ділянок зварних швів, плямистості загартування, плямистості 

намагнічування та інших місцевих відхилень електрофізичних властивостей сталі. Биття поверхні у зоні 

контролю не повинно перевищувати 10 мкм. 

Діаметр валу має бути не менше 100 мм. 
Біля котушки датчика має бути зона, вільна від металевих предметів, висотою не менше 10 мм та 

діаметром не менше 16 мм (ДП-10), 20 мм (ДП-12) та 32 мм (ДП-16). 

Перетворювач має вбудовану систему визначення пошкодження та положення датчика (обрив 

або коротке замикання, неприпустима близькість датчика до металевої поверхні – менше 0,15 мм), яка 

забезпечує у цих випадках вихідний струм рівний (1 ± 0,1) мА. 

 
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значення 

Діапазон перетворення переміщень ВРР, мм: - 5…0…+5 
-10…0…+10 
-25…0…+25 
-40…0…+40 
-50…0…50 

Діапазон перетворення переміщень АРК, мм: 
- для датчику ДЛП-1 
- для датчику ДЛП-5ТР 

 
0…50 
0…360 

Межі основної відносної похибки перетворення, не 
більше, %  

± 5 

Вихідний сигнал, мА  4 – 20 

Потужність, не більше, В·А  2,4 

Ступінь захисту оболонок  IP54 
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Параметр Значення 

Діапазон робочої температури, °С від -10 до +50 

Напруга живлення, В 24 ± 2,4 

Середнє напрацювання на відмову, годин, не менше  150 000 

Середній термін служби, років 10 

Габаритні розміри перетворювача (ДхВхШ), мм, не 
більше  115х30х65 

Маса, не більше гр.  250 

Кріплення  DIN-рейка або гвинти 

 

 
 

Мал. 1 Габаритні та встановлювальні розміри 


