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Hướng dẫn sử dụng
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ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC
Biện pháp phòng ngừa an toàn

Đọc hướng dẫn này để sử dụng đầy đủ. Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn
để tránh thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản trong quá trình vận hành thiết bị.
SKF không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc thương tích do sử dụng sản phẩm không an
toàn, thiếu bảo trì hoặc vận hành thiết bị không chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ sự
không chắc chắn nào liên quan đến việc sử dụng thiết bị, hãy liên hệ với SKF.

Thiết bị này được sử dụng để đo tốc độ của các vật thể quay và chuyển động. Nó chỉ có thể
được sử dụng theo các hướng dẫn này.
Thiết bị không được mở. Không được phép sửa đổi thiết bị. Nhà sản xuất sẽ không chịu
trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng trái với mục đích sử
dụng. Yêu cầu bảo hành cũng sẽ bị vô hiệu trong trường hợp này.

Cảnh báo

Nguy cơ chấn thương!
· Không nên đến gần các vật thể đang chuyển động mà không cẩn thận.
· Không chạm trực tiếp vào các vật thể chuyển động, trong bất kỳ trường hợp nào
· Không được sử dụng thiết bị ở những khu vực dễ cháy nổ.

Hiệu lực bảo hành!
· Không để thiết bị tiếp xúc với các thao tác thô bạo hoặc va chạm mạnh.
· Luôn đọc và làm theo hướng dẫn vận hành.
· Mở vỏ của thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm xử lý sai và làm mất hiệu lực bảo hành.
· Không để thiết bị ở nơi có độ ẩm cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước.
· Tất cả các công việc sửa chữa phải được thực hiện bởi SKF.

Ghi chú:
Thích hợp sử dụng cho khu dân cư, thương mại và khu công nghiệp.
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1.Hướng dẫn sử dụng

Các hướng dẫn vận hành này là một phần không thể thiếu của thiết bị. Chúng phải được
lưu trữ ở một vị trí dễ tiếp cận và chuyển cho những người dùng tiếp theo.
Hỏi nhà cung cấp nếu có điều gì đó bạn không hiểu.

Cảnh báo:
Đọc kỹ hướng dẫn vận hành và làm theo hướng dẫn được cung cấp. Các hướng dẫn vận
hành này chứa thông tin quan trọng về lắp đặt, khởi động và vận hành máy đo tốc độ.
Đặc biệt chú ý đến thông tin và cảnh báo an toàn để ngăn ngừa thương tích và hư hỏng sản
phẩm.

Nhà sản xuất có quyền tiếp tục phát triển thiết bị này mà không cần thông tin lại tất cả các
sự thay đổi. Nhà cung cấp sẽ sẵn lòng thông báo cho bạn về việc liệu các hướng dẫn vận
hành này có hiện hành hay không.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN :
Kiểm tra thiết bị xem có hư hỏng trước khi sử dụng. Nếu vỏ bị hỏng đến mức các bộ phận
bên trong có thể bị bung ra, không sử dụng máy đo tốc độ. Đảm bảo đầu xoay tự do.
Trong quá trình sử dụng, nếu máy đo tốc độ bắt đầu phát ra tiếng ồn hoặc rung động bất
thường từ các bánh răng hoặc ổ bi, hãy ngừng sử dụng máy và tham khảo nhà sản xuất.
Không áp dụng máy đo tốc độ vào máy đang quay liên tục. Chỉ sử dụng bánh xe hoặc đầu
đo trong thời gian đủ để thực hiện phép đo. Máy đo tốc độ được thiết kế chỉ để sử dụng gián
đoạn, không chạy liên tục.

Hộp đựng bao gồm:
· Dụng cụ đo tốc độ SKF TKRT 25M
· Chi tiết tiếp xúc: thanh nối, 2 đầu côn và 1 con lăn
· Hướng dẫn sử dụng
· Nút đo/ giữ

Mô tả:
A- Chọn phạm vi đo
B- Đồng hồ hiển thị
C- Đầu đo nối phụ kiện
D- Phụ kiện
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Hình 3-Hình ảnh tổng quan

1 Con lăn

2 & 3 Đầu côn

4 Thanh nối
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2. Thông số kỹ thuật

Ký hiệu TKRT 25M

Đo đạc

Phạm vi đo tốc độ 10-10000 rpm

Phạm vi đo vận tốc dài 1-1000 m/phút

Độ chính xác ± 0,5% giá trị của toàn bô thang đo

Các đầu nối tiếp xúc Có kèm theo đầu côn & con lăn rời

Màn hình cập nhật Liên tục trực tuyến

Điều khiển Công tắc chọn thang đo và và nút đo/ giữ

Vật liệu thân Nhựa ABS

Kích thước sản phẩm 155 × 85 × 55 mm

Kích thước hộp đựng 260 × 85 × 180 mm

Khối lượng sản phẩm 300 g

Tổng khối lượng (bao gồm cả hộp) 880 g

Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40°C

Nhiệt độ bảo quản –10 đến +40°C

Cấp bảo vệ chỉ cho bộ hiển thị IP 40

3. Cách sử dụng chung
Máy đo tốc độ cung cấp hai chế độ khác nhau để vận hành nó. Người dùng xác định nhu
cầu của mình bằng cách sử dụng các đầu côn hoặc bánh xe,: máy đo tốc độ hiển thị tốc độ
quay hoặc tốc độ dài tùy thuộc vào ứng dụng.

0 đến 40°C

Nhiệt độ bảo quản –10 đến +40°C

Cấp bảo vệ chỉ cho bộ hiển thị IP 40

Đơn vị Tên Mô tả

rpm Tốc dộ quay Chế độ tốc độ quay sử dụng đầu
tiếp xúc

m/phút Vận tốc dài Chế độ tốc độ dài chỉ được sử
dụng với con lăn.
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3.1 Tốc độ quay (rpm)

· Chọn thang đo bằng cách đẩy công tắc A đến hệ số phù hợp cho ứng dụng của bạn.
· Nếu không xác định, hãy bắt đầu với hệ số nhân tối đa x100 và điều chỉnh xuống phạm

vi thấp hơn nếu cần.
· Xoay trục đo của máy đo tốc độ C bằng tay để khớp bánh răng trong thang đo đã chọn.
· Lắp bộ tiếp xúc hình nón vào trục của máy đo tốc độ C.
· Để thực hiện phép đo, nhấn và giữ nút con trỏ màu xanh D để kích hoạt kim máy đo tốc

độ. Khi nhả nút con trỏ màu xanh  D, kim sẽ vẫn ở vị trí đo cuối cùng của nó.
· Để đặt lại kim về vị trí Zero, nhấn và thả nút con trỏ màu xanh D.
· Tốc độ có thể được đọc trên thang đo bên ngoài của đồng hồ đo.

3.2 Vận tốc dài (m/phút)

· Tương tự như trên, nhưng với bộ chuyển đổi con lăn tiếp xúc qua trục của máy đo tốc
độ C.

· Tốc độ có thể được đọc trên thang đo bên trong của đồng hồ đo.



Page 9 of 9

4. Phụ tùng và phụ kiện

skf.com | mapro.skf.com  |  skf.com/mount
® SKF là nhãn hiệu đã đăng ký của tập đoàn SKF.
© SKF Group 2021
Nội dung của ấn phẩm này là bản quyền của nhà xuất bản và không được sao chép (kể cả các phần
trích dẫn) trừ khi được sự cho phép trước bằng văn bản. Mọi sự cẩn thận đã được thực hiện để đảm
bảo tính chính xác của thông tin có trong ấn phẩm này nhưng không có trách nhiệm pháp lý đối với
bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp, gián tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng
thông tin trong tài liệu này.
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Ký hiệu TKRT 25M

TKRT TIPSM Đầu nối tiếp xúc

TDCA/TKRT 25M Hộp đựng

TDTC 1/A Hộp đựng không vách ngăn, cỡ A


