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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 kiểm tra chuyển động của các vật thể quay và rung. 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.

Tia laser cấp 2
· Máy đo tốc độ SKF TKRT 31 được trang bị tia laser loại 2 nằm ở mặt trước của thiết bị
· Tia laze có thể làm hỏng mắt.
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· Vì lý do này, không nhìn thẳng vào tia laze và không bao giờ hướng nó vào người hoặc
động vật.

· Bước sóng: 650 nm, đầu ra: 1 mW.

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 nên sử dụng thiết bị ở những nơi có rủi ro cháy nổ.
· 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.

Xử lý đúng cách!

· Các thành phần điện tử trong thiết bị chứa chất nguy hại cho môi trường. Chúng
phải được xử lý phù hợp với quy định môi trường tại nước sở tại.

Ghi chú:
Thích hợp sử dụng cho khu dân cư, thương mại và khu công nghiệp.
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Tuyên bố về sự phù hợp của EU
TKRT 31

Chúng tôi, SKF MPT, Meidoornkade 14, 3992 AE Houten, Hà Lan theo đây thông báo rằng
các sản phẩm được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này, là phù hợp với các điều kiện của
các chỉ thị sau đây:
EMC DIRECTIVE 2014/30/EU
và phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng sau:
EN 301 489-1:2017-02 (V2.1.1)– Radio interference characteristics
EN 301 489-17:2017-02 (V3.1.1) – Broadband Data Transmission Systems
EN 301 489-1:2017-02 (V2.1.1) – Immunity characteristics
EN 55032:2012/AC:2013 (Limit class B) – Radiated test
EN 61000-4-2:2009 – Electrostatic discharge immunity test (ESD)
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 – Radiated, radio-frequency electromagnetic field
immunity test
EN 61000-4-8:2010 – Power frequency magnetic field immunity test

EU RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU
and the following harmonized standards:
EN 300 328 (V2.1.1) - Wideband Data Transmission equipment operating in
the 2.4 GHz band.
Bluetooth LE: FCC ID A8TBM78ABCDEFGH

EU RoHS DIRECTIVE (EU) 2015/863 and the following harmonized standard:
EN IEC 63000:2018: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances

The laser is classified in accordance with the EN 60825-1:2014

Houten, The Netherlands, December 2020

Mrs. Andrea Gondová
Manager Quality and Compliance
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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 cài 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.

Hộp chứa đựng:
· Máy đo tốc độ: Máy đo tốc độ SKF TKRT 31
· Đầu tiếp xúc: thanh nối, 2 đầu hình nón và 2 con lăn
· Hướng dẫn sử dụng
· 2 pin AA
· Băng phản quang
· Hộp chứa

Mô tả:
A- Nút ON OFF
B- Bộ phận pin: sử dụng 2 pin AA
C- Tia laser- Đầu nối
D- Phụ kiện
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2. Thông số kỹ thuật

Ký hiệu TKRT 21

Tổng quan

Bộ nhớ Có, 5 điểm

Cảnh báo pin yếu Có

Tự động tắt Có

Đo đạc

Chế độ quang học rpm và Hz

Chế độ tiếp xúc rpm và Hz, mét, feet, , inch/ phút và giây

Tính năng bắt tốc độ Maximum, minimum or average rate

Tốc độ dài Mét, feet, inch / phút và giây

Đo quang học

Phạm vi tốc độ quay 1 đến 99 999 vòng / phút

Độ chính xác ± 0,01% số đọc ± 1 chữ số
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Khoảng cách đo 25 đến 1200 mm

Góc hoạt động ± 30°

Cảm biến laser Laser lớp 2 tích hợp sẵn

Đo tiếp xúc

Phạm vi tốc độ quay Max 20000 rpm cho 36000 giây

Độ chính xác ± 0,1% số đọc ± 1 chữ số (>120 rpm)

Đầu nối tiếp xúc Gồm đầu hình nón có thể tháo, và con lăn

Nguồn 2 pin AA hay pin sạc

Thời gian hoạt động 8h

Màn hình TFT

Màn hình cập nhật Liên tục

Điều khiển Bật chọn trực tiếp

Vật liệu thân Nhựa ABS

Kích thước sản phẩm 295 × 70 × 38 mm

Kích thước hộp đựng 260 × 85 × 180 mm

Khối lượng sản phẩm 270 g

Tổng khối lượng (bao gồm cả hộp) 850 g

Nhiệt độ hoạt động 0 đến 40°C

Nhiệt độ bảo quản –25 đến +45°C

Cấp bảo vệ chỉ cho bộ hiển thị IP 40

3. Bắt đầu sử dụng

· Tháo vít bộ phận lắp pin
· Lắp tất cả hai pin AA theo cực tương ứng
· Đóng nắp và vặn chặt vít.
· Khởi động thiết bị bằng cách nhấn nút ON / OFF màu đỏ

Bất kỳ lúc nào khi màn hình bên dưới hiển thị, hãy nhấn bất kỳ nút nào để bắt đầu đo tốc độ
hoặc quãng đường. Thiết bị sẽ sẵn sàng để bắt đầu đo bằng tia laser hoặc với các phụ kiện
tiếp xúc. Vì lý do này, không hướng nó vào người hoặc động vật.

Thiết bị sẽ bắt đầu ở chức năng được cài đặt gần đây nhất, cũng như các đơn vị cuối cùng
được sử dụng.
Vui lòng làm theo các bước dưới đây khi cài đặt thiết bị:
Hướng thiết bị vào một đối tượng chuyển động và sử dụng chế độ mong muốn: đo tốc độ
hoặc khoảng cách.
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4. Cách sử dụng chung
Máy đo tốc độ cung cấp bốn cách chọn khác nhau để vận hành nó. Bằng cách nhấn nút bên
trái (nút 1), máy đo tốc độ di chuyển từ chế độ này sang chế độ tiếp theo.

Biểu tượng Tên Mô tả

Tốc dộ quay

Chế độ tốc độ quay bằng tia laser
hoặc với đầu tiếp xúc.
Chế độ Tốc độ được kích hoạt tự
động khi phát hiện tiếp xúc hoặc tín
hiệu laser.

Vận tốc dài

Chế độ tốc độ dài chỉ được sử
dụng với con lăn. Đảm bảo chọn
đúng kích thước con lăn để có đơn
vị phù hợp.

Quãng đường
Đo khoảng cách chỉ được sử dụng
với con lăn. Đảm bảo chọn đúng
con lăn để có đơn vị phù hợp.

Cài đặt
Menu để thay đổi cài đặt của máy
đo tốc độ theo sở thích của người
sử dụng
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Trước tiên bạn BẬT máy đo tốc độ, bạn sẽ được yêu cầu chọn đơn vị bạn thích: hệ mét
hoặc hệ inch. Bạn có thể thay đổi nó sau này trong danh mục cài đặt.

4.1 Tốc độ quay
Sau khi khởi động thiết bị, menu đầu tiên là tốc độ quay, tính bằng RPM hoặc Hz và có thể
chọn các đơn vị này trong menu Cài đặt. Tốc độ có thể được đo bằng cả tia laze (và băng
phản quang) hoặc sử dụng các đầu đo tiếp xúc có sẵn trong hộp với Máy đo tốc độ TKRT.
Máy đo tốc độ sẽ tự động phát hiện xem có đang sử dụng tia laser hay đang sử dụng đầu
đo hay không. Khi một đầu đo được sử dụng, tia laser không được kích hoạt.

Phép đo tốc độ có thể được sử dụng theo hai cách khác nhau:

A. Nhấn nhanh (<0,5 s) vào nút “measure” (3) sẽ kích hoạt tia laser và bắt đầu đo liên tục.
Một lần nhấn lần nữa sẽ tắt phép đo.

B. Nhấn lâu và liên tục (> 0,5 giây) vào nút ““measure” (3) sẽ kích hoạt laser miễn là nút
được nhấn.

· Các đơn vị có thể được thay đổi trong Cài đặt.
· Khi đo, dấu chấm được sử dụng để chỉ số thập phân.
· Thời gian đo xuất hiện khi bắt đầu đo, khi một tín hiệu được phát hiện từ laser hoặc một

đầu đo.
· Biểu tượng laser được hiển thị khi laser được sử dụng để đo tốc độ.
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Trong quá trình đo tốc độ, máy đo tốc độ sẽ ghi lại các giá trị tốc độ đo được. Sau khi đo tốc
độ, số liệu thống kê của phép đo biểu thị (tối thiểu, tối đa và trung bình). Bạn có thể chuyển
đổi giữa các giá trị này bằng cách ấn nút phải “next” (2)

Chế độ có thể được thay đổi bằng cách nhấn nút bên trái “mode” (1).

4.1.1 Chế độ đo laser
Chế độ laser cho phép máy đo tốc độ xác định tốc độ từ xa. Tia laser yêu cầu một bề mặt
phản xạ gắn trên bô phận quay như băng phản quang được cung cấp.
Sử dụng tia laser giúp nhanh chóng xác định tốc độ của vật thể quay và ghi lại các tốc độ đo
được.
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Biểu tượng tia laser trên màn hình cho biết tia laser đang hoạt động.

Cảnh báo

Không bao giờ chĩa tia laser vào người, động vật hoặc bề mặt gương. Tia laze có thể làm
hỏng mắt.
Để thực hiện phép đo thích hợp, hãy gắn miếng phản quang nhỏ vào trục máy (thường là 6
mm x 25 mm).
· Khởi động máy và hướng máy đo tốc độ về phía mục tiêu.
· Nhấn và / hoặc giữ nút trung tâm “measure” (3) cho phù hợp với ứng dụng và / hoặc giữ

liên tục trong khi đo.
· Nhắm tia laze vào mục tiêu
· Đọc vòng / phút hoặc Hz, nhả nút (3) sẽ giữ số đọc cuối cùng.
· Số đọc rpm hoặc Hz cuối cùng sẽ được giữ hiển thị trên màn hình.

4.1.2 Chế độ đo tiếp xúc
Máy đo tốc độ được cung cấp với các đầu đo khác nhau cho các mục đích khác nhau:
đầu hình nón đưc hoặc cái.

Lắp đầu nôi tiếp xúc vào máy đo tốc độ và đảm bảo kết nối tốt.
· Khởi động máy và làm sạch phần tiếp xúc lõm ở đầu trục.
· Tiếp xúc với đầu trục thông qua mặt côn cao su, đảm bảo một lực ép ổn định và nằm

thẳng hàng chính xác với trục máy.
· Nhấn và / hoặc giữ nút “measure” ở giữa (3) theo yêu cầu và đọc tốc độ.
· Nhả nút bấm sẽ tự động giữ số đọc

4.2 Tốc độ dài
· Lắp con lăn tiếp xúc đã chọn cho ứng dụng của người dùng.
· Nhấn “đo” hoặc giữ nút “đo”, bây giờ đặt con lăn tiếp xúc trên bề mặt chuyển động và

đọc tốc độ dài, đảm bảo con lăn thẳng đứng với bề mặt chuyển động.
· Nhấn “stop” hoặc nhả nút “stop” để dừng phép đo, máy đo tốc độ sẽ giữ số đọc cuối

cùng trên màn hình.
· Thiết bị vẫn giữ chế độ đo đã chọn cho các phép đo tốc độ dài sau khi tắt máy, cho đến

khi sử dụng sang chế độ đo khác.
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Trong quá trình đo tốc độ, máy đo tốc độ sẽ ghi lại các giá trị tốc độ đo được. Sau khi đo tốc
độ, số liệu thống kê của phép đo được hiển thị (tối thiểu, tối đa, trung bình và thời gian). Bạn
có thể chuyển đổi giữa biểu đồ và giá trị bằng cách nhấn nút bên phải (Nút 2).

Có thể thay đổi Menu bằng cách nhấn nút bên trái (nút 1).

4.3 Quãng đường

· Lắp bánh xe tiếp xúc như đã chọn cho ứng dụng của người dùng.
· Nhấn “measure” hoặc giữ nút “measure”, bây giờ đặt con lăn tiếp xúc trên bề mặt

chuyển động và đọc số, đảm bảo con lăn thẳng đứng với bề mặt chuyển động.
· Nhấn “stop” hoặc nhả nút “stop” để dừng phép đo, máy đo tốc độ sẽ giữ số đọc cuối

cùng trên màn hình.
· Máy vẫn giữ chế độ đo đã chọn để đo chế độ quãng đường sau đó sau khi tắt máy, cho

đến khi được sử dụng sang chế độ đo khác.

Trong quá trình đo quãng đường, máy đo tốc độ sẽ ghi lại quãng đường đo được theo thời
gian. Sau khi đo, số liệu thống kê của phép đo được hiển thị (quãng đường và thời gian).
Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ và giá trị bằng cách nhấn nút bên phải (Nút 2).

Có thể thay đổi Menu bằng cách nhấn nút bên trái (nút 1).
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4.4 Cài đặt

Bạn có thể lướt qua các cài đặt khác nhau bằng cách sử dụng nút trung tâm (Nút 3). Thay
đổi các giá trị của cài đặt bằng cách nhấn các nút truy cập trực tiếp.

Tên Lựa chọn Mô tả

Tốc độ quay Rpm / Hz Chọn đơn vị tốc độ quay, 1 Hz= 1 vòng/ giây

Vận tốc dài
in/giây- in/phút
ft/giây- ft/phút
m/giây- m/phút

Chọn đơn vị vận tốc dài, mét hay hệ Anh

Quãng đường Inch- ft- m Chọn đơn vị chiều dài, mét hay hệ Anh

Cỡ con lăn 0,1m-6inch-
12inch (tùy chọn) Chọn con lăn cho ứng dụng

Độ sáng màn
hình

20-40-60-80-
100% Thay đổi độ sáng màn hình

Tự động tắt Tắt/5 phút/10
phút Chọn máy tự động tắt sau bao nhiêu phút

Bluetooth On/off Bật chế độ Bluetooth on và off
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5.Bluetooth
Máy đo tốc độ được trang bị mô-đun Bluetooth. Chức năng Bluetooth không hoạt động.

6. Biểu tượng

7. Xử lý sự cố

Ghi nhớ 5 số đo 5 phép đo cuối cùng được lưu và thay thế tự động,
theo trình tự thời gian

Vấn đề Giải pháp

Màn hình dơ
Sử dụng tăm bông ướt để lau khu vực màn hình và dùng vải
bông khô sạch để loại bỏ nước còn sót lại.
Không rửa màn hình với quá nhiều nước hoặc dung môi.

Danh mục bị đứng
hình

Tháo pin và đợi 1 phút trước khi lắp lại.
Khởi động thiết bị và kiểm tra xem mọi thứ đã hoạt động chưa.

Thời gian làm việc quá
ngắn

Thay pin mới.
Kiểm tra xem thương hiệu khác có cung cấp hiệu suất tốt hơn
không.
Không bảo quản máy đo tốc độ ở môi trường quá nóng hoặc quá
lạnh. Bật chức năng tự động tắt hay giảm độ sáng màn hình để
tiết kiệm năng lượng
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8. 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 31

TKRT RTAPE Băng phản quang

TKRT CT Phụ kiện tiếp xúc

TKRT TIPS Bộ đầu côn và con lăn

TKRT WHL12 Con lăn 12”

TDCA/TKRT 31 Hộp đựng

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


