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1. WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA  

Symbole bezpieczeństwa używane w niniejszej instrukcji: 

 

Uwaga! Aby bezpiecznie posługiwać się przyrządem należy przeczytać odpowiednie uwagi  

i zalecenia zawarte w instrukcji. 

 

 

Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

Urządzenie pomiarowe QACQ zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa. 

Niemniej, jego bezawaryjne działanie i niezawodność podczas użytkowania mogą zostać zapewnione wyłącznie 

poprzez stosowanie się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz szczegółowych wskazówek dotyczących 

bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. 

 

Używanie urządzenia w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem oraz opisany w instrukcji obsługi 

może stanowić zagrożenie lub prowadzić do jego uszkodzenia. Przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia pomiarów należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Użytkowanie w warunkach środowiskowych niezgodnych ze specyfikacją może prowadzić do 

obniżenia poziomu bezpieczeństwa i pogorszenia parametrów użytkowych. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na możliwość kondensacji pary wodnej w przypadku przeniesienia urządzenia  

z chłodnego do ciepłego środowiska pracy. 

Jeśli występują, nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Brak swobodnego 

przepływu powietrza może doprowadzić do przegrzania urządzenia i w konsekwencji jego 

uszkodzenia. Temperatura we wnętrzu modułu jest monitorowana. 

Jednym z zastosowań urządzenia jest pomiar drgań maszyn i urządzeń. W przypadku pomiaru 

parametrów urządzeń zasilanych napięciem wyższym niż 60 VDC, 30 VACrms lub posiadających 

części ruchome należy zachować szczególną ostrożność. 

Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu, działa w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przez 

dłuższy okres czasu przebywało w warunkach środowiskowych innych niż wyspecyfikowane, 

należy bezwzględnie zaprzestać jego użytkowania. Ponowne użycie jest możliwe po 

przeprowadzeniu prac serwisowych przez producenta. 

 

Nie należy korzystać z urządzenia jeśli którykolwiek z jego elementów został uszkodzony. Dotyczy to 

w szczególności zasilacza sieciowego. 

W żadnym przypadku nie należy doprowadzać do urządzenia sygnałów, których wartości (w tym 

wartości chwilowe) przekraczają wartości podane w jego specyfikacji. Zapis ten odnosi się także do 

napięcia zasilającego. 

Przed podłączeniem do urządzenia przewodu sygnałowego należy upewnić się, że nie został on 

uszkodzony i został we właściwy sposób połączony ze źródłem sygnału. 

Alitec nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w szczególności: bezpośrednie, 

pośrednie lub następcze, w tym utratę zysków, poniesienie dodatkowych kosztów, niemożność korzystania  

z produktu, będące wynikiem funkcjonowania lub awarii urządzenia, nawet w przypadku, gdy informacja  

o możliwości ich wystąpienia została przekazana.  

Powielanie zawartości niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez pisemnego zezwolenia Alitec jest zabronione. 
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2. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt musi być utylizowany 

oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie 

należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. 

W celu uzyskania bliższych informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy lub 

lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami. 

 

3. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI  

Firma Alitec deklaruje zgodność systemu pomiaru drgań wykorzystującego urządzenia QACQ z przepisami 

obowiązującymi na terenie UE, w szczególności: 

1. Dyrektywami: 

a. 2014/53/UE (RED) 

b. 2014/30/EU (EMC) 

2. Normami: 

a. PN-EN IEC 62368-1:2020-11 

b. PN-EN IEC 62311:2020-06 

c. PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 

d. PN-ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2021-05 

e. PN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03 

f. PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 

g. PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 
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5. SYSTEM POMIAROWY QACQ 

QACQ jest uniwersalnym systemem nadzoru stanu technicznego maszyn i obiektów budowlanych. Wbudowana 

funkcjonalność pozwala wykorzystać je jako:  

• kartę pomiarową,  

• autonomiczny system zdalnego monitorowania stanu maszyn, 

• sterowany zdarzeniami rejestrator parametrów pracy maszyny oraz parametrów i przebiegów czasowych 

sygnału drgań. 

QACQ został wyposażony w 9 w pełni zsynchronizowanych kanałów pomiarowych. Rodzaj wejść analogowych 

użytkownik może zmieniać samodzielnie, za pomocą mikroprzełączników umieszczonych we wnętrzu obudowy. Do 

dyspozycji są: 

• 4 wejścia analogowe o rozdzielczości 24 bitów i maksymalnej częstotliwości próbkowania 64 kHz 

(IEPE/ICP/CLPS, 0÷20 V, 0÷20 mA, 4÷20 mA), 

• 4 wejścia analogowe o rozdzielczości 16 bitów i częstotliwości próbkowania 1 kHz (0÷2,5 V, 0÷10V, 0÷20 mA, 

4÷20 mA), 

• 3 wejścia cyfrowe dla enkodera, czujnika prędkości obrotowej i fazy, wyzwalania pomiaru zdarzeniem. 

Oprócz sygnału drgań, urządzenia QACQ mogą zbierać statyczne i dynamiczne parametry procesowe (temperatury, 

ciśnienia, przepływy, poziomy, stany zaworów, itp.). Stanowi to podstawę wdrożenia analiz parametrycznych, które 

są niezbędne w przypadku maszyn pracujących w cyklu przerywanym lub w zmiennych warunkach.  

Już w trybie karty pomiarowej QACQ oferuje ponadprzeciętne możliwości w zakresie akwizycji danych pomiarowych. 

Komunikując się poprzez bezprzewodowy interfejs WiFi lub Ethernet PoE urządzenie przesyła dane do: 

• aplikacji mobilnej mVIDIA instalowanej na smartfonach lub tabletach,  

• programu Datacquire pracującego na komputerach klasy PC, 

• środowiska oceny stanu technicznego maszyn i diagnostyki uszkodzeń, pracującego w prywatnej lub 

publicznej chmurze VIDIA.cloud, 

• oprogramowania LabVIEW, DASYLab, Matlab, 

• dowolnej aplikacji użytkownika (dostępna specyfikacja protokołu ATC MESbus bazującego na TCP/IP). 

W trybie monitora, QACQ przetwarza w czasie rzeczywistym sygnały napływające z czujników. Uwzględnia przy tym 

rzeczywistą czułość każdego przetwornika oraz poziom zera. Niezależnie od rodzaju stosowanego czujnika drgań, 

wyznaczane wewnętrznie parametry diagnostyczne mogą odnosić się do przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia 

drgań. Lista liczonych wielkości obejmuje: 

• wartość skuteczną (RMS),  

• wartość szczytową (0-p) zwyczajną i krótkoczasową (20ms), 

• wartość międzyszczytową (p-p) zwyczajną i krótkoczasową (20ms), 

• wartość średnią, 

• poziom obwiedni sygnału, 

• współczynnik szczytu, 

• Spp i Smax dla orbity przemieszczeń wału z uwzględnieniem ustalonego lub zmiennego położenia jego środka.  

Wyniki obliczeń udostępniane są poprzez łącze Ethernet do dedykowanych aplikacji, współpracujących z QACQ 

(protokół ATC MESbus), a także do systemów automatyki (Modbus/TCP). Każdy z parametrów odnoszony jest  do 

maksymalnie 3 bezwzględnych (pochodzących np. z norm) oraz względnych (wzrost wartości monitorowanego 

parametru o określoną wartość w określonym czasie) progów alarmowych. Informacja o wystąpieniu sytuacji 

niebezpiecznej dostępna jest w rejestrach QACQ i wyświetlana na wskaźnikach LED. Odpowiednia reakcja systemu 

sterującego obiektem minimalizuje ryzyko zniszczeń następczych spowodowanych wystąpieniem uszkodzenia. 

Zastosowane rozwiązania pozwalają w sposób ogólny ocenić stan techniczny maszyn zgodnie z obwiązującymi 

normami, a także wykryć we wczesnym stadium m.in.: 

• niewyważenie i mimośrodowość, 

• rozosiowanie, 

• uszkodzenie łożysk tocznych i ślizgowych oraz ich obudów, 

• niestabilność filmu olejowego, 

• kawitację, 

• luzy mocowania i pęknięcia elementów konstrukcyjnych maszyn, 
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• uszkodzenia kół zębatych oraz pasów przekładni, 

• uszkodzenia turbin i wentylatorów, 

• uszkodzenia elektryczne silników, 

• prędkości krytyczne, rezonanse. 

W przypadku QACQ wyposażonego w pamięć danych o pojemności 8 GB, rejestracja przebiegu czasowego oraz 

parametrów pracy maszyny wyzwalana jest całkowicie automatycznie. Reagując na przekroczenie zdefiniowanych 

progów alarmowych urządzenie automatycznie zapisuje do 64 sekund sygnału. Analizy parametryczne w połączeniu 

z unikalnymi trybami wyzwalania pomiaru zależnymi od bieżących warunków pracy nadzorowanego obiektu 

eliminują fałszywe alarmy np. podczas uruchamiania maszyny. Ilość informacji przechowywanej w pamięci 

wewnętrznej urządzeń i trafiającej do chmury diagnostycznej VIDIA.cloud zostaje ograniczona do niezbędnego 

minimum. Dzięki pamięci QACQ zyskuje możliwość rejestracji przebiegów czasowych obejmujących czas nawet  

4 sekundy przed wystąpieniem zdarzenia niebezpiecznego lub wyzwalającego pomiar.  

Podłączenie do QACQ czujnika prędkości obrotowej pozwala dodatkowo reagować na: 

• rozpoczęcie pracy maszyny, 

• zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej o określoną wartość, 

• ustabilizowanie prędkości obrotowej. 

Obudowa QACQ wykonana ze stopu aluminium stosowanego w lotnictwie zapewnia jego trwałość i odporność na 

trudne warunki atmosferyczne. Zapewnia urządzeniu klasę odporności IP65. Długi czas prawidłowego 

funkcjonowania zapewniają podzespoły elektroniczne klasy motoryzacyjnej oraz przemysłowej.  

Opcjonalnie, urządzenia dostarczane są ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez OUM (laboratorium 

akredytowane) w Łodzi lub GUM (laboratorium notyfikowane). W przypadku wzorcowania wraz z akcelerometrami, 

świadectwo wystawiane jest dla urządzenia będącego miernikiem drgań. Stanowi ono najlepsze potwierdzenie 

wysokiej jakości systemu i stanowi gwarancję precyzji uzyskiwanych wyników. 

Budowę systemów wielokanałowych ułatwia stacja dokująca B4QACQ. Zainstalowane w niej 4 urządzenia w każdej 

chwili mogą zostać wypięte i stosowane niezależnie od siebie. Wszystkie kanały pomiarowe współpracujących ze 

sobą systemów pracują synchronicznie. Daje to możliwość analizy powiązań dynamicznych pomiędzy 

poszczególnymi elementami nadzorowanego obiektu oraz badanie sygnału drgań w funkcji położenia kątowego 

wału.  

Łatwość konfiguracji QACQ na obiekcie zapewnia serwer WWW wbudowany w każde urządzenie.  

Pełną funkcjonalność system uzyskuje po włączeniu w infrastrukturę prywatnej lub publicznej chmury 

diagnostycznej Alitec VIDIA.cloud. Zgromadzone w bazie danych i przetworzone informacje pozwalają na 

automatyczną ocenę stanu technicznego wybranych podzespołów maszyny, wyznaczenie trendów zmian 

parametrów diagnostycznych oraz przeprowadzenie pełnej analizy sygnału drgań zarejestrowanego automatycznie 

w sytuacjach awaryjnych. Wpisując się w ideę przemysłu 4.0, VIDIA Cloud pełni rolę rozproszonego centrum 

monitorowania stanu technicznego maszyn. Oferuje zdalny dostęp do urządzeń pomiarowych oraz wyników 

pomiarów i analiz dla użytkowników i wspierających ich działania specjalistów.. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
WEJŚCIA ANALOGOWE GŁÓWNE (wysokoczęstotliwościowe) 
Liczba kanałów  4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami  
Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu  
Rozdzielczość przetwornika  
analogowo-cyfrowego 

24 bity  

Typ wejść analogowych 

• napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ 

• napięciowe z dołączonym źródłem prądowym do zasilania czujników 
CLPS™ (wydajność ok. 4mA, napięcie zasilania min. 20 V, kontrola stanu 
czujnika i kabla sygnałowego) 

• prądowe, unipolarne, rezystancja pomiarowa 374 Ω; aktywne lub 
pasywne 

Zakres sygnałów wejściowych napięciowe: 0 ÷ 20 V; prądowe: 0 ÷ 20 mA 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

maksymalnie 65536 Hz 

Wbudowane filtry 

dolnoprzepustowy filtr analogowy, częstotliwość graniczna f3dB high = 50 kHz 
dolnoprzepustowy cyfrowy filtr antyaliasingowy, liniowa faza, częstotliwość 
graniczna regulowana automatycznie do wartości f-3dB high = 0,46fout  

(f0,005dB high = 0,438fout, f-80dB high = 0,563fout) 
Błąd wzmocnienia ±0,07 % 
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±0,1 % zakresu pomiarowego (przy kalibracji w warunkach pomiaru) 
Kalibracja kalibracja fabryczna torów pomiarowych 
Zasilanie czujników typu CLPSTM  źródło prądowe ok. 4 mA zasilane napięciem 23V 

 
WEJŚCIA ANALOGOWE POMOCNICZE (niskoczęstotliwościowe) 

Liczba kanałów  
4 z próbkowaniem jednoczesnym, pełna synchronizacja z pozostałymi kanałami 
pomiarowymi;  

Typ przetwornika analogowo-cyfrowego 4 przetworniki typu SA 
Rozdzielczość przetwornika analogowo-
cyfrowego 

16 bitów 

Typ wejść analogowych 
• napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ; przełączalny 

zakres 0 ÷ 2,5 V lub 0 ÷ 20 V 

Zakres sygnałów wejściowych • prądowe, unipolarne, rezystancja pomiarowa 374 Ω; aktywne lub pasywne 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

1 MHz uśredniony do 1024 Hz 

Wbudowane filtry dolnoprzepustowy filtr analogowy, częstotliwość graniczna f-3dB high = 2,3 kHz 
Błąd wzmocnienia ±0,5 % 
Całkowity, maksymalny błąd pomiaru ±1 %  

 
WEJŚCIA CYFROWE 

Liczba kanałów  
1 kanał z próbkowaniem jednoczesnym z 3 wejściami cyfrowymi, pełna 
synchronizacja z pozostałymi kanałami pomiarowymi 

Typ wejść cyfrowych napięciowe, unipolarne, impedancja wejściowa min. 200 kΩ 
Zakres napięć wejściowych 0 ÷24 V 
Efektywna częstotliwość próbkowania 
sygnału (fout) 

maksymalnie 65536 Hz 
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INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE 
Interfejsy cyfrowe Ethernet 10/100Base-TX (PoE); WiFi (IEEE 802.11bgn) 
Protokoły komunikacyjne MODBUS TCP; ATC MESbus 

Synchronizacja 
interfejs pełnej synchronizacji procesu próbkowania pomiędzy urządzeniami; 
protokół synchronizacji zegarów czasu rzeczywistego 

 
OPROGRAMOWANIE 
Vidia; mVidia, Datacquire; API; funkcje sterujące Matlab; sterowniki dla LabView; 

 
WARUNKI PRACY 
Środowisko temperatura –10 ÷ +60°C; wilgotność: 10..100% RH 

Zasilanie 
22 ÷ 57V; PoE 802.3at/af (37 ÷ 57V); maksymalnie 5W / 10W  
(bez podłączonych czujników / z podłączonymi czujnikami) 

Wymiary geometryczne 18mm x 96mm x 100mm (WxSxG); 

 

Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów, powyższa specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. 
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7. WYGLĄD URZĄDZENIA, KONTROLKI LED  

Obudowa urządzenia QACQ została wykonana z twardego stopu aluminium i pokryta grubą warstwą anody. 

Zastosowane uszczelnienia zapewniają urządzeniu stopień ochrony IP67.  

 

Rys. 1. Obudowa urządzenia QACQ 77 

WSKAŹNIKI LED  

 

Rys. 2. Widok panelu przedniego urządzeń QACQ 

 

 

Rys. 3. Widok panelu przedniego urządzeń QACQ 

 

Na panelu przednim oraz tylnym urządzenia zostały umieszczone wyświetlacze diodowe. Dostarczają one informacje 

o przekroczeniu zadanych poziomów monitorowanych wielkości oraz stanie czujników i urządzenia zgodnie z tabelą 

poniżej.  
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NR  FUNKCJA 

1 Status kanału 1 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

2 Status kanału 5 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

3 Status kanału 2 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

4 Status kanału 6 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

5 Status kanału 3 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

6 Status kanału 7 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

7 Status kanału 4 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

8 Status kanału 8 (niebieski – brak czujnika, zielony – brak alarmu, żółty – alarm 2, czerwony – alarm 3) 

9 Impuls ze znacznika fazy 

10 Status trybu pracy urządzenia (zielony – tryb monitora włączony, czerwony – tryb monitora wyłączony) 

11 Status połączenia Wi-Fi (czerwony – niepodłączony, niebieski – nadane IP, zielony – połączenie TCP) 

12 Nieużywana 

13 Status połączenia Ethernet (czerwony – niepodłączony, niebieski – nadane IP, zielony – połączenie TCP) 

14 Dioda sygnalizująca transmisję w sieci Ethernet 

15 Status urządzenia (czerwony – uruchamianie urządzenia, zielony – gotowość do pracy) 

16 Nieużywana 

 

8. INSTALACJA I PODŁĄCZNIE URZĄDZENIA  

 

Należy szczegółowo zapoznać się z informacjami dotyczącymi podłączenia urządzenia QACQ 

zamieszczonymi poniżej. Wykonanie połączeń w sposób inny niż przedstawiono lub w sposób 

niedbały może skutkować jego błędnym działaniem lub doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Włączenie urządzenia następuje natychmiast po podaniu napięcia zasilającego. 

 

INSTALACJA 

Urządzenia rodziny QACQ przystosowane są do pracy pojedynczo lub w grupie. Ze względu na swoje właściwości, 

mogą być instalowane bezpośrednio na obiekcie, w pobliżu czujników pomiarowych. Dla pojedynczych urządzeń 

istnieje możliwość ich zamówienia z płytą montażową lub uchwytem na szynę DIN.  

W systemach składających się z wielu modułów, stosowane są stacje dokujące z wbudowanym przełącznikiem 

Gigabit Ethernet. Jedna stacja dokująca pozwala na podłączenie maksymalnie 4 urządzeń. Same urządzenia 

pomiarowe, jak i stacje dokujące mogą być ze sobą łączone przy użyciu dodatkowych przełączników Ethernet (switch) 

oraz w razie potrzeby kabli synchronizujących ich pracę. 

Temperatura w miejscu instalacji powinna mieścić się w zakresie -10 ÷ 60 C.  

 

PODŁĄCZENIE ZASILANIA ORAZ INTERFEJSU KOMUNIKACYJNEGO 

Urządzenia rodziny QACQ zasilane są ze źródła napięcia stałego o wartości +22…+57 V, dostarczającego moc 

minimum 5W. W przypadku zasilania czujników bezpośrednio z urządzenia, dostarczana moc powinna wynosić 

minimum 10 W. Zasilacz o odpowiednich parametrach należy dołączyć do złącza 7 (M8, A-code, żeńskie) 

umieszczonego w tylnej części obudowy. Jako źródło zasilania może zostać wykorzystany dedykowany zasilacz QACQ 

SM012415. Jest on podłączany bezpośrednio do złącza zasilania.  

Istnieje możliwość zasilania urządzenia z przełącznika Ethernet (switch) obsługującego standard PoE 802.3at/af (37 

÷ 57V). Kabel sieciowy dołączany jest do złącza 7 (M8, D-code, żeńskie). 

Karata sieciowa WiFi wbudowana w QACQ została wyposażona w złącze anteny zewnętrznej. Podłączenie modułu 

pomiarowego do sieci wymaga dołączenia anteny o parametrach zapewniających odpowiednią jakość połączenia 

sieciowego. Istnieje możliwość wykorzystania anteny kierunkowej. 
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Rys. 4. Rozkład złączy umieszczonych w tylnej części urządzenia  

 

KONFIGURACJA KANAŁÓW WEJŚCIOWYCH  

Typ każdego z wejść urządzenia QACQ może być dostosowany do potrzeb aplikacji. Użytkownik może samodzielnie 

dokonać wyboru spośród dostępnych rodzajów wejść, przedstawionych w poniższej tabeli. Ustawienia fabryczne 

poszczególnych typów kanałów zostały zaznaczone.  

TYP WEJŚCIA PODTYP 
OZNACZENIE 

KANAŁU 
WEJŚCIOWEGO 

OPIS 

wejście główne  

napięciowe, zakres 0÷20 V 

Kanał analogowy 1 
Kanał analogowy 2 
Kanał analogowy 3 
Kanał analogowy 4 

Główne kanały pomiarowe wyposażone  
w 24-bitowe przetworniki analogowo-
cyfrowe o maksymalnej częstotliwości 
próbkowania 65 kHz.  
Wykorzystywane do rejestracji przebiegów 
czasowych szybkozmiennych sygnałów  
z czujników z wyjściem napięciowym  
lub prądowym. W trybie CLPS posiadają 
zintegrowane źródło zasilania dla 
akcelerometrów piezoelektrycznych  
lub mikrofonów z wbudowanym 
wzmacniaczem CLPS (ICP, IEPE). 

napięciowe, zakres 0÷20 V 
z zintegrowanym źródłem 
zasilania czujników CLPS *) 

prądowe, zakres 0-20 mA 

wejście 
pomocnicze 

napięciowe, zakres 0÷2,5 V 

Kanał analogowy 5 
Kanał analogowy 6 
Kanał analogowy 7 
Kanał analogowy 8 

Pomocnicze kanały pomiarowe wyposażone 
w 16-bitowe przetworniki analogowo-
cyfrowe. Pojedynczy pomiar jest wartością 
średnią sygnału za czas pomiaru określony 
dla wejść dynamicznych.  
Wykorzystywane do rejestrowania  
i monitorowania wartości parametrów 
wolnozmiennych m.in. temperatur, ciśnień, 
poziomów. Istnieje możliwość podłączenia 
czujnika temperatury wbudowanego  
w czujnik drgań. 

napięciowe, zakres 0÷20 V 

prądowe, zakres 0-20 mA*) 

wejście cyfrowe napięciowe, zakres 0÷24 V 
Kanał cyfrowy 1 
Kanał cyfrowy 2 
Kanał cyfrowy 3 

Wykorzystywane do podłączenia  
czujnika prędkości obrotowej (znacznik 
fazy), enkodera lub odczytu sygnałów 
sterujących nadzorowanym obiektem.  

*) Ustawienie fabryczne. Istnieje możliwość dostawy urządzeń w konfiguracji określonej przez Zamawiającego. 

  

Złącze 6 
Wejście anteny 

Wi-Fi 
 Złącze 7 

Styk 1 Tx+ 
PoE + 

 Złącze 8 

Styk 1 Zasilanie (20-60 V) 

Styk 2 Tx- Styk 2 ATCSync + 

Styk 3 Rx + 
PoE - 

Styk 3 Masa (GND) 

Styk 4 Rx - Styk 4 ATCSync - 
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Zmiana konfiguracji wejść sygnałowych wymaga demontażu pokrywy dolnej urządzenia QACQ. 

Powinna ona być przeprowadzana w pomieszczeniach czystych, bez zapylenia, w których wilgotność 

względna wynosi około 50 %. Należy bezwzględnie unikać przedostania się zanieczyszczeń i wilgoci 

do wnętrza urządzenia. 

Przed demontażem pokrywy urządzenia, należy wyeliminować ryzyko jego uszkodzenia przez 

elektryczność statyczną. W tym celu należy odprowadzić ładunek elektrostatyczny zgromadzony  

w urządzeniu oraz w ciele trzymając obudowę QACQ za złącza sygnałowe, a następnie drugą ręką 

dotknąć uziemionego przewodnika. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność i upewnić się, 

że dotykany element metalowy jest bezpieczny i nie znajduje się pod napięciem.  

W celu zmiany konfiguracji wejść, należy zdemontować dolną osłonę urządzenia odkręcając 4 śruby za pomocą 

odpowiedniego klucza sześciokątnego (imbus).  

 

Rys. 5. Lokalizacja śrub dolnej osłony urządzenia QACQ. 

Mikroprzełączniki umożliwiające zmianę konfiguracji zostały umieszczone w przedniej części obwodu drukowanego. 

W pobliżu mikroprzełącznika CH1/5 znajduje się informacja dotycząca działania poszczególnych styków. Jest ona 

wspólna dla wszystkich kanałów. 

 

Rys. 6. Umiejscowienie przełączników konfigurujących typ kanałów wejściowych  

oraz przycisku RESET na płytce urządzenia QACQ. 
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NUMER FUNKCJA 

Styk 1 Wybór zakresu pomiarowego, dla wejścia pomocniczego 

Styk 2 
Włączenie/wyłącznie źródła prądowego zasilającego czujnik CLPS/ICP/IEPE podłączany do wejścia 

głównego 

Styk 3 Włączenie/wyłącznie bocznika 374Ω w torze pomiarowym dla kanału dynamicznego 

Styk 4 Włączenie/wyłącznie bocznika 374Ω w torze pomiarowym dla kanału statycznego 

 

ZŁĄCZA SYGNAŁOWE  

Złącza sygnałowe umieszczone są w przedniej części obudowy. Zastosowano 4 i 6 stykowe, żeńskie złącza skręcane 

typu M8. 

Wszystkie wejścia zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym błędną polaryzacją doprowadzonego 

sygnału oraz wystąpieniem przepięć i wyładowań elektrostatycznych.   

Urządzenie QACQ może zasilać podłączone do niego czujniki. W każdym złączu sygnałowym dostępne jest źródło 

napięcia 24V o maksymalnej wydajności prądowej 30 mA.  

 

 

 

 

  

 

 

Rys. 7. Rozkład styków złączy umieszczonych w przedniej części urządzenia 

 

  

Złącze 
wejściowe 1 

Styk 1 Wyjście zasilania czujnika 24V/30mA 

Styk 2 Wejście analogowe (kanał 1) 

Styk 3 Masa (GND) 

Styk 4 Wejście analogowe (kanał 5) 

Złącze 
wejściowe 2 

Styk 1 Wyjście zasilania czujnika 24V/30mA 

Styk 2 Wejście analogowe (kanał 2) 

Styk 3 Masa (GND) 

Styk 4 Wejście analogowe (kanał 6) 

Złącze 
wejściowe 3 

Styk 1 Wyjście zasilania czujnika 24V/30mA 

Styk 2 Wejście analogowe (kanał 3) 

Styk 3 Masa (GND) 

Styk 4 Wejście analogowe (kanał 7) 

Złącze 
wejściowe 4 

Styk 1 Wyjście zasilania czujnika 24V/30mA 

Styk 2 Wejście analogowe (kanał 4) 

Styk 3 Masa (GND) 

Styk 4 Wejście analogowe (kanał 8) 

Ekran przewodu powinien być podłączony do obudowa złącza 

Złącze 
wejściowe 5 

Styk 1 Wejście cyfrowe 1 

Styk 2 Wejście cyfrowe 2 

Styk 3 Wejście cyfrowe 3 

Styk 4 Masa (GND) 

Styk 5 Zasilanie 24V 

Styk 6 Masa (GND) 

Ekran przewodu powinien być podłączony do obudowa złącza 
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PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH  

 

Ze względu na możliwość wnikania zakłóceń do sygnału użytecznego, podczas podłączania 

czujników oraz innych źródeł sygnału należy unikać powstawania pętli masy (np. zwarcie ekranu 

oraz masy sygnałowej na obu końcach kabla).  

Należy upewnić się, że na końcach przewodu nie występują różnice potencjałów wynikające  

z niewłaściwego uziemienia badanego obiektu i systemu pomiarowego.  

W każdym przypadku zapewnienie wysokiej dokładności pomiaru wymaga uziemienia (podłączenia 

do masy) ekranu kabla sygnałowego tylko na jednym końcu. Niekiedy warto rozważyć instalację 

czujnika w obudowie izolowanej lub na specjalnych podkładkach izolacyjnych. 

W kanałach skonfigurowanych do pracy z czujnikami typu CLPS (ICP, IEPE) np. akcelerometry 

posiadające zintegrowany wzmacniacz ładunku) wewnętrznie dołączane jest źródło prądowe 

zasilane ze źródła napięcia 20 V. Napięcie to występuje na zaciskach wejściowych i w przypadku 

podłączenia do systemu pomiarowego czujników innego typu może nastąpić ich uszkodzenie.  

Przed podłączeniem czujnika do określonego kanału należy upewnić się, że jest on przystosowany 

do pracy z tym czujnikiem oraz, że system pomiarowy został skonfigurowany w sposób właściwy. 

 

W tabeli poniżej przedstawione zostały możliwe konfiguracje pracy kanałów pomiarowych. Uwzględniono schemat 

podłączenia czujnika do złącza sygnałowego oraz konfigurację mikroprzełączników. 

 

WEJŚCIE WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE (pasmo przenoszonych częstotliwości do 25,6 kHz) 

 
 

czujnik typu CLPS (ICP/IEPE, np. akcelerometr) 

 
 

czujnik z wyjściem napięciowym 0..+20 V 

 
 

czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), aktywny 

 
 

czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), aktywny, zasilany z QACQ 
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czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), pasywny, zasilany z QACQ 

WEJŚCIE NISOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE (pasmo przenoszonych częstotliwości do 400 Hz) 

 

 
 

czujnik z wyjściem napięciowym 0...+20 V 

 
 

czujnik z wyjściem napięciowym 0...+2,5 V 

 
 

czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), aktywny 

 
 

czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), aktywny, zasilany z QACQ 

 
 

czujnik z wyjściem prądowym 0…+20 mA (+4…+20 mA), pasywny, zasilany z QACQ 

 

  



 

 

17 

 

Istnieje możliwość jednoczesnego wykorzystania wejścia wysoko- oraz niskoczęstotliwościowego. Podłączenie 

dwóch źródeł sygnału wymaga zastosowania ekranowanego rozdzielacza sygnału (splitter) z odpowiednimi  

złączami po stronie czujników oraz złączem M8 po stronie QACQ. Schemat połączeń wewnętrznych rozdzielacza  

ATC-SC-M8M4-2xM8F4 od Alitec przedstawiono poniżej. 

             

Rys. 8. Rozdzielacz sygnału 

Możliwe jest zastosowanie odpowiednio przygotowanego kabla sygnałowego. Schemat połączeń przy jednoczesnym 

podłączeniu czujnika drgań CLPS oraz czujnika parametrów procesowych pracującego w pętli prądowej powinien być 

zgodny z poniższym rysunkiem. 

 

Rys. 9. Podłączenie dwóch czujników do jednego złącza sygnałowego 

Ustawienia przełączników ustalających rodzaj kanału pomiarowego należy ustawić niezależnie dla każdego 

wykorzystanego czujnika, zgodnie ze wcześniejszym opisem. 

Czujniki drgań z wbudowanym czujnikiem temperatury podłączane są pojedynczym kablem. 

 

 
 

Rys. 10. Podłączenie czujnika drgań z wbudowanym czujnikiem temperatury 
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Kanał cyfrowy urządzenia QACQ wykorzystywany jest do pomiaru prędkości obrotowej wału maszyn, wykrywania 

kierunku obrotów oraz zerowego położenia kątowego wału. Przedstawione funkcje można zrealizować za pomocą 

czujników indukcyjnych lub enkodera. Czujniki mogą być zasilane bezpośrednio z urządzenia QACQ (maksymalny 

pobór prądu 30 mA). 

Najprostszy sposób pomiaru prędkości obrotowej wymaga użycia pojedynczego czujnika indukcyjnego. 

 

Rys. 11. Schemat podłączenia czujnika indukcyjnego mierzącego prędkość obrotową 

Określenie położenia kątowego wirnika w przypadku pomiaru prędkości przy użyciu większej liczby znaczników  

(np. zębów) wymaga użycia dwóch czujników indukcyjnych. Większa liczba impulsów w przypadku maszyn o 

zmiennej prędkości obrotowej zapewnia zwiększoną dokładność pomiaru zarówno chwilowej częstotliwości 

obrotów, jak i położenia kątowego wału. 

 

Rys. 12. Schemat podłączenia czujników indukcyjnych do pomiaru prędkości obrotowej  

oraz określania położenia kątowego wału  

Dla maszyn pracujących ze zmienną prędkością obrotową i zmiennym kierunkiem obrotów, wykorzystanie pełnych 

możliwości urządzenia QACQ wymaga użycia trzech czujników indukcyjnych lub enkodera. 

 

Rys. 13. Schemat podłączenia czujników indukcyjnych do pomiaru prędkości obrotowej  

oraz określania położenia kątowego wału i kierunku obrotów 
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W przypadku wykorzystania enkodera, należy podłączyć go jak na poniższym rysunku.  

 

 

Rys. 14. Schemat podłączenia enkodera do wejścia cyfrowego 

 

9. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA  

Właściwie zainstalowane i podłączone urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podaniu napięcia 

zasilającego. 
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10. PODŁĄCZENIE  URZĄDZENIA QACQ DO KOMPUTERA 

Komunikacja z urządzeniami rodziny QACQ może odbywać się przez sieć bezprzewodową Wi-Fi lub przez sieć 

Ethernet.  

W obecnej wersji oprogramowania interfejs WiFi korzysta z serwera DHCP. Utrzymanie stałego adresu urządzenia 

wymaga odpowiedniej konfiguracji routera udostępniającego połączenie z siecią. Aktualny adres przydzielony 

bezprzewodowej karcie sieciowej można ustalić za pomocą bezpłatnego oprogramowania DATAcquire 

instalowanego na komputerach klasy PC lub oprogramowania mVIDIA pracującego na urządzeniach z systemem 

operacyjnym Android.  

Interfejs przewodowy może korzystać zarówno z adresu przydzielonego przez serwer DHCP, jak i stałego adresu 

zapisanego w pamięci QACQ. 

W przypadku  bezpośredniego podłączenia urządzenia za pomocą interfejsu  przewodowego, w celu nawiązanie 

komunikacji pomiędzy urządzeniami konieczne jest przeprowadzenie konfiguracji połączenia sieciowego. W 

systemie operacyjnym Windows 8/10 wymaga otworzenia okna Centrum sieci i udostępniania. W tym celu należy 

prawym przyciskiem myszy nacisnąć na symbolu połączenia sieciowego wyświetlanego w prawym dolnym rogu 

ekranu lub skorzystać z Panelu sterowania. 

 
 
 
W polu Wyświetl aktywne sieci należy wybrać sieć odpowiadającą urządzeniu pomiarowemu, najczęściej o nazwie 
Ethernet. 

 

W oknie Stan należy nacisnąć przycisk Właściwości, a następnie w oknie Właściwości odszukać na liście składników 

połączenia Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP v4) i nacisnąć przycisk Właściwości.  

W oknie Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP v4) należy ręcznie wpisać adres IP należący do tej 

samej podsieci, co urządzenie pomiarowe (np. o numerze o 1 niższym). Przykładową konfigurację pokazuje poniższy 

rysunek.  
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Po podaniu adresu i wpisaniu Maski podsieci, należy zatwierdzić zmianę konfiguracji.  

W celu połączenia się z urządzeniem za pomocą sieci należy utworzyć sieć o parametrach odpowiadających 

urządzeniu QACQ.  

UWAGA: 

 Po zakończeniu pracy z urządzeniem QACQ, przywrócenie połączenia komputera z siecią zewnętrzną (np. 

 dostęp  do sieci Internet) wymaga zaznaczenia opcji Uzyskaj adres IP automatycznie (przydzielanie 

 adresu przez serwer DNS). 

 Urządzenie pomiarowe można podłączyć do sieci Ethernet (np. do poprzez router). Należy wówczas 

 upewnić się, że adresy urządzeń pracujących w sieci nie powtarzają się. 

Domyślnymi danymi logowania urządzenia QACQ do sieci Wi-Fi są: SSID: DiagnosticNet, Hasło: d!@gnost!c 

 

11. KONFIGURACJA URZĄDZENIA  

Konfiguracji urządzenia użytkownik dokonuje poprzez panel użytkownika w postaci strony WWW udostępnionej 

przez wbudowany serwer. W celu wyświetlenia panelu użytkownika, po podłączeniu urządzenia do komputera 

należy otworzyć dowolną przeglądarkę stron WWW i wpisać adres oraz numer portu urządzenia  

(domyślnie: Ethernet: 192.168.127.201:5080, Wi-Fi: 192.168.127.187:5080).  

  

Dostęp do strony konfiguracyjnej został zabezpieczony hasłem.  

Domyślnym hasłem jest słowo admin. 

UWAGA: 

Aby zweryfikować adres IP urządzenia w sieci skorzystaj z aplikacji Data Acquisitor dostępnej na 

komputery klasy PC lub oprogramowania mVidia. 

Jakiekolwiek zmiany konfiguracji urządzenia muszą zostać zapisane poprzez naciśnięcie przycisku SaveAll 

podczas konfiguracji systemu. Wymagane jest przy tym wpisanie kodu zabezpieczającego PIN (pole 

Current PIN), co zabezpiecza przed dokonaniem zmian konfiguracji przez osoby nieuprawnione.  

Domyślnym kodem PIN są liczby: 1, 2, 3, 4.  

W przypadku rezygnacji z wprowadzonych zmian, należy wylogować się z serwisu WWW, bez zapisywania 

nowych ustawień. 
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Identyfikator urządzenia 

 

Numer wersji oprogramowania 

wewnętrznego urządzenia 

 

 

 

Przełączniki stron panelu 

użytkownika 

  

Pole adresu IP urządzenia 

 

Pole maski IP urządzenia 

  

Pole bramki IP urządzenia 

  

Pole adresu IP urządzenia (WiFi) 

  

Pole nazwy sieci WiFi 

  

Pole Hasła do sieci WiFi 

  

Pole wyboru typu połączenia 

  

Pole adresu IP serwera VIDIA 

  

Pole czasu ponownego łączenia 

z serwerem VIDIA 

  

Pole loginu do bazy danych w 

programie VIDIA 

  

Pole hasła dla programu VIDIA 

  

Pole numeru portu urządzenia 

(dla oprogramowania VIDIA) 

  

Pole numeru portu urządzenia 

(dla interfejsu WWW) 

 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla pierwszego portu interfejsu 

Modbus TCP/IP) 

 

Pole numeru portu urządzenia 

(dla drugiego portu interfejsu 

Modbus TCP/IP) 

 

Lista rozwijana wyboru trybu 

pracy urządzenia 

  

Zakres adresów urządzeń QACQ 

pracujących w danej sieci 

urządzeń pomiarowych 

  

Adres IP urządzenia QACQ 

odpowiedzialnego za 

synchronizację czasu 

  

Obszar konfiguracji sposobu 

zerowania alarmów 

  

Pole zmiany hasła 

zabezpieczającego dostęp do 

strony WWW urządzenia 

  

Pole zmiany PINu 

zabezpieczającego dostęp do 

strony WWW urządzenia 

  

Pole hasła zabezpieczającego 

zmianę konfiguracji 

  

Przycisk zapisu konfiguracji 

  

Przycisk zerowania alarmów 

  

Przycisk kasowania pamięci 

pomiarów  

  

Przycisk zerowania i restartu 

urządzenia 

Parametry urządzenia  

 

Aktualny czas systemu 
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KONFIGURACJA USTAWIEŃ ZAPISU DANYCH POMIAROWYCH (ST ORAGE) 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej prędkości obrotowej – 

kierunek „do przodu” i „do tyłu” 

 

 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej prędkości obrotowej i jej 

stabilizacji – kierunek „do przodu”  

i „do tyłu” 

 

 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanej różnicy prędkości 

obrotowej w odniesieniu do 

prędkości początkowej – kierunek 

„do przodu” i „do tyłu” 

 

Wyzwalanie pomiaru impulsem 

(dotyczy wejścia cyfrowego) 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanego interwału czasowego w 

normalnym trybie pracy urządzenia 

 

Wyzwalanie pomiaru po osiągnięciu 

zadanego interwału czasowego w 

trybie alarmowym  

 

Pomiar wyzwalany  

wystąpieniem alarmu 

 

 

 

Źródło wyzwalania Wartość resetująca 

wyzwolenie 
Czas resetujący 

wyzwolenie 
Wartość 

wyzwalająca 

Czas akwizycji 

pomiaru przed 

wyzwoleniem 

Synchronizacja 

pomiaru ze 

znacznikiem fazy 

Częstotliwość 

wysyłania poziomów 

do programu 

nadrzędnego 

Częstotliwość 

wysyłania przebiegów 

czasowych do 

programu nadrzędnego 

 

Liczba poziomów 

pomiędzy zapisem 

do bazy danych 

Liczba przebiegów 

czasowych 

pomiędzy zapisem 

do bazy danych 

 

Maksymalne wahania 

prędkości obrotowej 

Minimalny czas 

stabilnej pracy 

Minimalna prędkość 

obrotowa wyzwalania 

Zadana różnica 

prędkości obrotowej 
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UWAGA: 

W przypadku, gdy czujnik prędkości obrotowej jest wyłączony, wszystkie pola związane z prędkością 

obrotową nie są aktywne. Aby włączyć czujnik należy przejść do zakładki Sensors (konfiguracja czujników). 

 

TRYB MONITORA 

Tryb monitora jest domyślnym trybem pracy urządzeń serii QACQ. Jest to tryb, w którym urządzenie pracuje 

autonomicznie dokonując przetworzenia sygnału wejściowego do żądanego parametru i porównuje jego wartość  

z zadeklarowanymi przez użytkownika poziomami odniesienia. Przekroczenie wartości progowych skutkuje 

wyświetleniem informacji na wyświetlaczu diodowym. Jest ona udostępniana także poprzez interfejs Modbus.  

Użytkownik ma możliwość wyłączenia trybu monitora poprzez stronę konfiguracyjną WWW. W takim przypadku 

urządzenie będzie pełniło rolę miernika drgań, nie reagując na przekroczenia. W takim przypadku następuje 

wyłączenie zapisu danych na kartę pamięci.  

Tryb monitora jest aktywny, jeśli na stronie Settings panelu użytkownika w polu Monitor settings dokonano wyboru 

opcji Monitor ON. Zmianę ustawień należy zatwierdzić przyciskiem Save (zapis danych do urządzenia). 

W celu ustawienia identycznego czasu na wielu urządzeniach QACQ w trybie master, należy dla każdego z nich,  

w polu Time Server QACQ IP addr.,  podać adres IP urządzenia, którego czas ma zostać przyjęty. 

 

UWAGA: 

Ze względu na bezpieczeństwo procesu, w którym biorą udział nadzorowanie maszyny, zmiana 

konfiguracji przetwarzania sygnałów i analiz jest aktywna po zatrzymaniu urządzenia. Przed zmianą 

konfiguracji należy wybrać opcję Measurement STOP i zatwierdzić zmianę przyciskiem Save. 

Jeden z QACQów pracujących w wielokanałowym systemie nadzoru drganiowego musi pełnić rolę 

urządzenia nadrzędnego. Odpowiada on za synchronizację procesu próbkowania sygnałów z czujników 

oraz synchronizację zegarów czasu rzeczywistego. Dla urządzenia nadrzędnego należy zaznaczyć opcję 

Master w polu Monitor settings. Pozostałe urządzenia muszą pracować w trybie Slave. 
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KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH  

W celu umożliwienia pracy wielu urządzeń QACQ w tej samej sieci oraz włączenia ich w istniejącą infrastrukturę 

sieciową, zapewniona został możliwość zmiany nadanego adresu IP. Edytując adres należy zwrócić uwagę, aby  

w sieci, do której włączone zostało urządzenie pomiarowe posiadało ono unikalny adres IP.  

Ze względu na różnorodne zabezpieczenia sieciowe, zapewniono możliwość zmiany numeru portu, pod którym 

urządzenie widoczne jest podczas pracy w trybie karty pomiarowej (współpraca z oprogramowaniem 

diagnostycznym).  

Aby urządzenie łączyło się do innej sieci Wi-Fi niż zdefiniowanej domyślnie, należy uzupełnić polach  QACQ WiFi SSID 

oraz QACQ WiFi password. 

 

UWAGA: 

W przypadku konieczności zmiany adresu IP urządzenia należy początkowo podłączyć je do komputera 

indywidualnie, a następnie dokonać zmiany adresu IP.  

Pole ID jest polem unikalnym dla każdego urządzenia. Jest ono nieedytowalne. 

Pole VIDIA Password nie jest polem hasła logowania użytkownika do bazy danych. Hasło logowania 

urządzenia QACQ do programu VIDIA jest generowane oddzielnie dla urządzenia. 

 

PRZYWRÓĆENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH  

W przypadku utraty hasła dostępu, kodu PIN lub braku informacji o ustawieniach połączeń sieciowych, istnieje 

możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez czas ok. 10 sekund 

przycisk RESET. 
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ZMIANA HASŁA SYSTEMU ORAZ KODU PIN  

W celu uniemożliwienia wprowadzania zmian konfiguracji osobom nieupoważnionym, dostęp do serwisu WWW 

został zabezpieczony hasłem. W celu zmiany dotychczasowego hasła, nowe hasło należy wpisać w polu  

Admin password, a następnie podać aktualny kod PIN i zatwierdzić zmianę przyciskiem SAVE ALL. 

 

 

KONFIGURACJA CZUJNIKÓW  

Na stronie Sensors należy dokonać konfiguracji rodzaju czujników podłączonych do systemu z uwzględnieniem 

lokalizacji oraz wielkości wyjściowej każdego z nich. 

 

 

 

 

 

   

włączenie 

kanału 

urządzenia 

numer 

kanału 

urządzenia 

 

miejsce 

instalacji 

nazwa punktu 

pomiarowego 

numer 

seryjny 

czujnika 

jednostka  

wyjściowa 

czujnika 

 

czułość 

czujnika 

przesunięcie 

poziomu  

zera 

 

wartość 

aktualna 

wymuszenie 

kalibracji poziomu  

zera 

aktualna 

wartość  

skł. stałej 

 

stan 

czujnika 

ilość impulsów 

przypadających 

na jeden obrót 

wału 

dolny próg 

częstotli-

wości 

górny próg 

częstotli-

wości 

ilość 

impulsów 

uśrednianych 

aktualna 

wartość 

częstotliwości  
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Dla wybranych modeli urządzenia QACQ użytkownik musi dokonać wyboru typu czujnika podłączonego do wejścia 

urządzenia. Jednostka (Unit) oznacza jednostkę, w której prezentowane będą wyniki pomiaru. Dla drgań zakłada się 

wykorzystanie czujnika przyspieszenia. Wyznaczenie prędkości oraz przemieszczenia realizowane jest poprzez 

całkowanie sygnału drgań. Czułość przetwornika (Sensor sensitivity) podawana jest w: 

Sygnał napięciowy (wartość skuteczna, RMS): µV; mV; V;  

Przyspieszenie drgań (RMS): mg; mm/s2; m/s2; g;  

Prędkość drgań (RMS): mm/s; m/s;  

Przemieszczenie (RMS): um; mm;  

Temperatura: Celsius (wartość średnia za czas pomiaru) 

Prędkość obrotowa (średnia za czas pomiaru): rpm; rps; Hz; 

Dane bez jednostki 

 

KONFIGURACJA ANALIZ 

Na stronie Analysis panelu użytkownika, definiowane są parametry pomiaru wykonywanego przez urządzenie QACQ, 

parametry jednopunktowych estymat rejestrowanego sygnału oraz poziomy progów alarmowych. 

 

 

Istnieje możliwości zmiany częstotliwości próbkowania sygnału (sample frequency), czasu pomiaru (measurement 

time) oraz czasu analizy (analysis time). 

UWAGA: 

W celu zmiany parametrów pomiaru należy w polu Monitor settings na stronie Settings panelu 

użytkownika przełączyć urządzenie w tryb Measurement STOP. Dopiero wówczas możliwa będzie zmiana 

parametrów pomiaru.  
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Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Save All, po uprzednim wpisaniu kodu zabezpieczającego PIN.  

 

 

UWAGA: 

Czasy opóźnień zadziałania alarmów zaokrąglane są do wielokrotności czasu analizy. 

  

numer 

analizy 

dolna i górna 

częstotliwość 

graniczna analizy poziomy progów alarmowych 

bieżąca 

wartość 

estymaty 

wartość 

maksymalna 

estymaty 

etykieta 

punktu 

pomiarowego 

włączenie 

analizy 

rodzaj 

estymaty 

źródło 

danych 

jednostka 

wyjściowa  

estymaty 

opóźnienie zadziałania alarmów Górna 

częstotliwość 

pasma 

przejściowego 
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12. REJESTRY MODBUS 

Włączenie urządzenia w strukturę systemu DCS umożliwia interfejs MODBUS/TCP (Ethernet). 

REJESTRY MODBUS RTU 

Rejestry MODBUS urządzenia ze względów bezpieczeństwa mogą być tylko odczytywane. 

 

PARAMETRY STAŁOPRZECINKOWE 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

STATUS 3000 monitor_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: monitor aktywny (1) / nieaktywny (0) 
bit 1: globalny alarm kryterium 1 (1) / brak alarmu (0) 
bit 2: globalny alarm poziomu 2 (1) / brak alarmu (0) 
bit 3: globalny alarm poziomu 3 (1) / brak alarmu (0) 
bit 4: błąd urządzenia (1) / działanie poprawne (0) 

ANALIZA 1 

3001 analysis_sensor 
16 BIT 

INT 
bit 0..7: numer kanału pomiarowego przypisanego do analizy  

3002 analysis_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: analiza aktywna (1) / nieaktywna (0) 
bit 1: przekroczenie kryterium alarmu 1(1) / brak przekroczenia (0) 
bit 2: przekroczenie kryterium alarmu 2 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 3: przekroczenie kryterium alarmu 3 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 4: uszkodzenie czujnika związanego z analizą (1) / czujnik 

sprawny (0) 

3003 scale 
16 BIT 

INT 

Mnożnik użyty w prezentacji wyniku:  
1 (jednostki: 0, 1, 4, 5, 10, 12, 14, 24) 
10 (jednostki: 2, 5, 7 , 8, 17, 19, 20, 21, 25) 
100 (jednostki: 3, 6, 9, 11, 13, 15, 22) 
1000 (jednostki: 16, 18) 
10000 (jednostki: 23) 

3004 current_value 
16 BIT 

INT 
Bieżący wynik analizy 

3005 max_value 
16 BIT 

INT 
Maksymalna zarejestrowana wartość wyniku analizy (może być 
zerowana) 

3006 alarm1_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 1  

3007 alarm2_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 2 

3008 alarm3_thr 
16 BIT 

INT 
Kryterium alarmu 3 

3009 analysis_unit 
16 BIT 

INT 

0: dane surowe; 1: uV; 2: mV; 3: V; 4: uA; 5: mA; 6: A;  
7: mW; 8: W; 9: kW;  
10: mg; 11: g; 12: mm/s2; 13: m/s2; 14: um/s; 15: mm/s; 16: m/s; 
17: um; 18: mm;  
19: Celsius; 20: Fahrenheit;  
21: Hz; 22: kHz; 23: MHz; 24: rpm; 25: rps; 

3010 analysis_type 
16 BIT 

INT 
1: wartość skuteczna (RMS); 2: wartość szczytowa (0-P);  
3: wartość międzyszczytowa(P-P) 

ANALIZA 2 3011..3020    

ANALIZA 3 3021..3030    

ANALIZA 4 3031..3040    

ANALIZA 5 3041..3050    

ANALIZA 6 3051..3060    

ANALIZA 7 3061..3070    

ANALIZA 8 3071..3080    
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PARAMETRY ZMIENNOPRZECINKOWE 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

ANALIZA 1 

3500, 3501 current_value 
32 BIT 
FLOAT 

Bieżący wynik analizy 

3502, 3503 max_value 
32 BIT 
FLOAT 

maksymalna zmierzona wartość wyniku analizy 

3504, 3505 alarm1_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 1  

3506, 3507 alarm2_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 2 

3508, 3509 alarm3_thr 
32 BIT 
FLOAT 

Kryterium alarmu 3 

ANALIZA 2 3510..3019    

ANALIZA 3 3020..3029    

ANALIZA 4 3030..3039    

ANALIZA 5 3040..3049    

ANALIZA 6 3050..3059    

ANALIZA 7 3060..3069    

ANALIZA 8 3070..3079    

Liczby zmiennoprzecinkowe reprezentowane są w postaci: [ABCD], gdzie [AB] -> 35XX,[CD] -> 35XX+1  
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REJESTRY MODBUS/TCP 

Rejestry MODBUS urządzenia ze względów bezpieczeństwa mogą być tylko odczytywane. 

 

DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

STATUS 3500 monitor_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: monitor aktywny (1) / nieaktywny (0) 
bit 1: globalny alarm kryterium 1 (1) / brak alarmu (0) 
bit 2: globalny alarm poziomu 2 (1) / brak alarmu (0) 
bit 3: globalny alarm poziomu 3 (1) / brak alarmu (0) 
bit 4: błąd urządzenia (1) / działanie poprawne (0) 

ANALIZA 1 

3501 analysis_sensor 
16 BIT 

INT 
bit 0..7: numer kanału pomiarowego przypisanego do analizy  

3502 analysis_status 
16 BIT 

INT 

bit 0: analiza aktywna (1) / nieaktywna (0) 
bit 1: przekroczenie kryterium alarmu 1 (1) / brak przekroczenia (0) 
bit 2: przekroczenie kryterium alarmu 2 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 3: przekroczenie kryterium alarmu 3 (1) / brak przekroczenia(0) 
bit 4: uszkodzenie czujnika związanego z analizą (1) / czujnik 

sprawny (0) 

3503 
current_value 

FLOAT 
IEEE 754 

Bieżący wynik analizy 
3504 

3505 
max_value 

FLOAT 
IEEE 754 

maksymalna zarejestrowana wartość wyniku analizy (może być 
zerowana) 3506 

3507 
alarm1_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 1  
3508 

3509 
alarm2_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 2 
3510 

3511 
alarm3_thr 

FLOAT 
IEEE 754 

Kryterium alarmu 3 
3512 

3513 analysis_unit 
16 BIT 

INT 

0: dane surowe; 1: uV; 2: mV; 3: V; 4: uA; 5: mA; 6: A;  
7: mW; 8: W; 9: kW;  
10: mg; 11: g; 12: mm/s2; 13: m/s2; 14: um/s; 15: mm/s; 16: m/s; 
17: um; 18: mm;  
19: Celsius; 20: Fahrenheit;  
21: Hz; 22: kHz; 23: MHz; 24: rpm; 25: rps; 

3514 analysis_type 
16 BIT 

INT 

1: wartość skuteczna (RMS); 2: wartość szczytowa (0-P);  
3: wartość międzyszczytowa (P-P); 4: wartość średnia (AVG);  
5 współczynnik szczytu (crestfactor) 

ANALIZA 2 3515..3528    

ANALIZA 3 3529..3542    

ANALIZA 4 3543..3556    

ANALIZA 5 3557..3570    

ANALIZA 6 3571..3584    

ANALIZA 7 3585..3598    

ANALIZA 8 3599..3612    

ANALIZA9 3613..3626    
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DOTYCZY ADRES  NAZWA TYP OPIS 

ANALIZA 10 3627..3640 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 11 3641..3654 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 12 3655..3668 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 13 3669..3682 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 14 3683..3696 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 15 3697..3710 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 16 3711..3724 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 17 3725..3738 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 18 3739..3752 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 19 3753..3766 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 20 3767..3780 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 21 3781..3794 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 22 3795..3808 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 23 3809..3822 J.W. J.W. J.W. 

ANALIZA 24 3823..3836 J.W. J.W. J.W. 

 


