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Віброперетворювач ВД-33 призначений для перетворення абсолютної вібрації контрольної 

поверхні в електричний сигнал, пропорційний миттєвому значенню віброприскорення або віброшвидкості. 

Віброперетворювач використовується у складі контрольно - сигнальних пристроїв, для 
безперервного та довготривалого контролю вібраційного стану промислового роторного обладнання у 
зонах нормальних та підвищених температур. 

Віброперетворювач може встановлюватися у вибухонебезпечних зонах та має маркування 

вибухозахисту  I 2G Ех ib IIB T1 (T2) Gb в комплекті з БІЗ-2-2. 

До складу віброперетворювача ВД-33 входять п'єзоелектричний акселерометр і виносний 
диференціальний підсилювач сигналу дистанційного керування, з'єднані антивібраційним, термостійким, 
екранованим кабелем в металорукаві. Віброперетворювач підключається до вторинних вимірювальних 
приладів двопровідною лінією зв'язку. 

Диференційна схема підключення дозволяє знизити співвідношення сигнал/шум та підвищити 
точність вимірювання. З'єднувальний кабель складається з антивібраційного термостійкого екранованого 
кабелю, поміщеного в захисний металорукав із нержавіючої сталі з підвищеним показником навантаження 
на розрив, стандарт DIN EN 50281-1-2, з'єднання кабелю з корпусом датчику герметично і нерозбірне. 
Довжина кабелю варіюється від 3500 мм до 15000 мм. 

Відстань між віброперетворювачем та зовнішнім приймальним пристроєм до кількох сотень 
метрів. 
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Позначення віброперетворювача ВД-33 визначається його модифікацією, довжиною кабелю. 
Позначення модифікацій: 

ВД-33-ХХ/YY 
                        

довжина з’єднувального кабелю в металорукаві від датчику до підсилювача (max 15 
м.); 

 
   виконання: 01 - віброприскорення мкА/м/с2 

           02 - віброшвидкість мВ/мм/с 
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Параметр Значення 

Коефіцієнт перетворення по віброприскоренню, 
мкА/м/с2 на базовій частоті 45 Гц (виконання - 01) 

10 (31,6*) 

Коефіцієнт перетворення по віброшвидкості, мВ/мм/с на 
базовій частоті 45 Гц (виконання -  02) 

1,1 (3,47*)  
(або від 1 до 10*) 

Діапазон вимірювання по СКЗ віброшвидкості, мм/с  
(виконання 02) 

0,1-30 
(0,1-100)* 

Діапазон робочих частот, Гц 3 - 10000 

Діапазон вимірювання по віброприскоренню, м/с2 0,03 - 200 

Відхилення коефіцієнта перетворення від номінального 
не більше, %   ± 3 

Нелінійність амплітудної характеристики в робочому 
діапазоні частот не більше, %: ± 6 

Нерівномірність амплітудно-частотної характеристики 
не більше, %, в діапазоні частот: 

  - від 15 Гц до 2000 Гц 
  - в інших діапазонах  

 
 

±3 
±10 

Частота резонансу не менше, Гц 18000 

Відносний коефіцієнт поперечного перетворення, не 
більше, % 5 

Максимально дозволене пікове значення прискорення, 
без пошкодження датчику, м/с2 300 

Напруга живлення, В 7,5 – 17,5 

Сила струму при відсутності сигналу, мА 12,5 - 15 

Маса, не більше, г:   

- датчика, без кабелю 120 

- підсилювача, без кабелю 300 

Ступінь захисту оболонок:   

- датчика IP65 

- підсилювача IP54 

Діапазон робочих температур:   

- датчика  −40 до +250 °С (до +350°С*) 

- підсилювача −40 до +80 °С 

Маркування вибухозахисту:  
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Параметр Значення 

- датчика II 2G Ех ib IIB T2 Gb, 
Та: -40 °С ≤ Та ≤ +250 °С; 

II 2G Ех ib IIB T1 Gb, 
Та: -40 °С ≤ Та ≤ +350 °С*; 

- підсилювач II 2G Ех ib IIB T5 Gb 
Та: -40 °С ≤ Та ≤ +80 °С 

Габаритні розміри, не більше, мм:  
  

- датчика, ВхШ (без кабелю) 43x28 

- підсилювача (ДхШхВ) 80x75x52 

Примітки: 

* - значення діапазону вимірювання віброперетворювача ВД-33-02 по СКЗ віброшвидкості.  
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Мал. 1 Габаритні та встановлювальні розміри віброперетворювача ВД-33  
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Мал. 2 Габаритні та встановлювальні розміри підсилювача 

 


