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Вібростенди переносні ВСВ-131 призначені для відтворення одиниці середнього квадратичного
значення (далі – СКЗ) віброприскорення, СКЗ віброшвидкості та розмаху вібропереміщення, а також для
вимірювання параметрів відтворених коливань.
Вібростенди використовуються для контролю метрологічних характеристик вібровимірювальних
перетворювачів та вібровимірювальної апаратури, у тому числі на місці їх експлуатації.
Вібростенди ВСВ-131 занесені в Державний реєстр України за номером У1890-04.
Вібростенд ВСВ- 131 забезпечує відтворення одиниці СКЗ віброприскорення, СКЗ віброшвидкості
і розмаху вібропереміщення в смузі частот від 5 до 1000 Гц. Вібростенд ВСВ- 131 має вибухозахищене
виконання, живлення - від аккумуляторного блоку. Максимальна маса навантаження на стіл вібростенда 2 кг.
Вібростенди ВСВ-131 виконані з видом вибухозахисту "Іскробезпечні електричні кола" "ib"
1ExibsIIBТ4 і можуть застосовуватися у вибухонебезпечних зонах приміщень і зовнішніх установок згідно
"Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32" (ПБЕ).
Робочі кліматичні умови експлуатації:
- температура навколишнього повітря від плюс 5 до плюс 35 °С;
- відносна вологість до 80 % за температури 25 °С.
Ступінь захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазони відтворення параметрів вібрації залежно від навантаження і частоти відтворних
коливань для ВСВ-131 для найбільш використовуваних частот приведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Діапазони відтворення та вимірювань параметрів вібрації за
Назва параметра вібрації
навантаження 250 г (за максимального навантаження) залежно від
номінальної частоти коливань
45 Гц*
64 Гц
79,6 Гц
СКЗ віброприскорення, м/с2

Від 1 до 19,99
Від 1 до 15
Від 1 до 10
(від 1 до 10)
(від 1 до 7)
(від 1 до 7)
СКЗ віброшвидкості, мм/с
Від 2 до 70,7
Від 1 до 37,5
Від 0,5 до 19,99
(від 2 до 35,4)
(від 1 до17,5)
(від 0,5 до 14,0)
Розмах вібропереміщення, мкм
Від 20 до 707
Від 10 до 265
Від 5 до 115
(від 20 до 354)
(від 10 до 125)
(від 5 до 80)
* За базову частоту прийнята частота 45 Гц. Базова частота може бути змінена за вимогою
замовника.
1.2 Діапазон робочих частот від 10 до 1000 Гц.
1.3 Дискретність установки частоти в діапазоні:
- 10…200 Гц – 0,1 Гц;
- 200…550 Гц – не гірше 1 Гц;
- 550…800 Гц – не гірше 2 Гц
- 800…1000 Гц – не гірше 10 Гц;
1.4 Похибка установки частоти - не більше 0,1%
1.5 Індикатор вібростенда ВСВ- 131 - рідкокристалічний, графічний
1.6 Ціна одиниці найменшого розряду дисплея при індикації:
СКЗ віброприскорення - 0,01 м/с2;
СКЗ віброшвидкості - 0,01 мм/с;
розмаху вібропереміщення - 0,1 мкм;
тривалість безперервної роботи від повністю зарядженого акумуляторного блоку – не
менше 8 годин;
коефіцієнт нелінійних спотворень відтворюваних коливань, не більше:
- 3 % - на базовій частоті 45 Гц;
- 5 % - на інших частотах.
1.7 Параметри безпеки (на виході блока акумуляторного з вбудованим обмежувачем струму)
вібростендів:
- напруга неробочого ходу Uхх, не більше 13 В;
- струм короткого замкнення Iкз, не більше 2,0 А.
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1.8 Час встановлення робочого режиму - не більше 5 хв.
1.9 Споживана потужність за максимального навантаження не перевищує 25 В·А;
1.10 Габаритні розміри, не більше 220 мм ´ 270 мм ´ 300мм;
1.11 Маса, кг, не більше
- 20,5;
1.12 Електричне живлення здійснюється:
а) при використанні у вибухонебезпечних зонах ТІЛЬКИ від блоку, що входить в комплект
постачання, акумуляторного номінальною напругою 12 В, емністю 4,5 А·ч і електронний обмежувач
струму; час повного заряду акумуляторного блоку - 14 годин;
б) при використанні у вибухобезпечних зонах від блоку акумуляторного, що входить в
комплект постачання, або від мережі змінного струму напругою (187- 242) В частотою (50 ± 1) Гц через
блок живлення/заряду, що входить в комплект постачання.
1.13 Границі допустимої основної похибки при відтворенні (вимірюванні) СКЗ віброприскорення,
СКЗ віброшвидкості та розмаху вібропереміщення, %:
± [2 + 0,02 · (Хпр/Х-1)]
–
на базовій частоті 45 Гц;
(1)
± [3 + 0,03 · (Хпр/Х-1)]
–
на інших частотах;
(2)
де Хпр - верхня границя діапазону відтворення (вимірювань) СКЗ віброприскорення, СКЗ
віброшвидкості та розмаху вібропереміщення, м/с2, мм/с або мкм;
Х - встановлюване значення, м/с2, мм/с, мкм.
1.14 Нестабільність відтворення параметрів вібрації за 15 хв. не більше 0,1 від границь
допустимої основної відносної похибки за п.2.13.
1.15 Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики а діапазоні частот 10 … 1000 Гц не
більше ±1,5 % відносно базової частоти.
1.16 Границі допустимої додаткової похибки при відтворенні (вимірюванні) СКЗ віброприскорення,
СКЗ віброшвидкості та розмаху вібропереміщення, викликані відхиленням температури навколишнього повітря
від нормальної до кінцевих значень діапазону робочих температур, - 0,25 від установлених п.2.13.
1.17 Вібростенд має сигналізацію розряду акумуляторної батареї, яка здійснюється висвіченням
на дисплеї в нижньому рядку повідомлення "Battery is low" при зменшенні вихідної напруги
акумуляторного блоку до значень £ 9,5 В.
1.18 Границі допустимої додаткової похибки при відтворенні (вимірюванні) СКЗ віброприскорення, СКЗ віброшвидкості та розмаху вібропереміщення, викликані відхиленням напруги
електроживлення від номінального значення (чи до значення, при якому висвічується індикація розряду
акумуляторної батареї) – 0,2 від установлених п. 2.13.
1.19 Ізоляція електричних ланцюгів живлення вібростендів ВСВ-131 при температурі
навколишнього повітря плюс (20 ± 5) °С та відносній вологості навколишнього повітря 80 % витримує без
пробою і поверхневого перекриття протягом 1 хв. дію випробувальної напруги змінного струму 1,5 кВ
частотою 50 Гц.
1.20 Опір електричної ізоляції блоку живлення/заряду вібростендів ВСВ-131 при температурі
навколишнього повітря плюс (20 ± 5) °С та відносній вологості 80 % не менший 20 МОм.
1.21 Номінальні значення кліматичних чинників за ГОСТ 15150-69 для виду кліматичного
виконання УХЛ 4.2:
- температура навколишнього повітря від плюс 5 до плюс 35 °С;
(за окремим замовленням від мінус 10 до плюс 40 °С)
- відносна вологість до 80 % при температурі 25 °С.
1.22 Вібростенди у транспортній тарі зберігають працездатність після впливу граничних
кліматичних умов транспортування:
- температури навколишнього повітря від мінус 50 до плюс 50 °С;
- відносної вологості навколишнього повітря (95 ± 3) % за температури 35 °С.
1.23 Вібростенди у транспортній тарі зберігають працездатність після впливу транспортної тряски з
максимальним прискоренням 30 м/с2, числом ударів (80 –120) за хвилину протягом 1 години.
1.24 Вібростенди зберігають працездатність при впливі зовнішніх електромагнітних полів
частотою 50 Гц напруженістю до 80 А/м.
1.25 Вібростенди - це відновлювані, ремонтовані вироби.
1.26 Середнє напрацювання на відмову – не менше 10000 годин.
1.27 Середній час відновлення працездатного стану - не більше 6 годин.
1.28 Повний середній строк служби – 10 років.
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