
Esqueça as canetas.
Pense em MEDIDORES.

MEDIDOR DE VIBRAÇÕES

FLUKE 805



O Fluke 805  
não é uma caneta 
de vibrações; é um 
medidor.  
Um medidor  
Fluke que elimina  
as confusões  
na monitorização  
de vibrações e 
fornece medições 
fiáveis em que  
pode confiar para 
tomar decisões  
de aprovação ou  
não aprovação 
de tarefas de 
manutenção. 

TESTES COMPLETOS 
em vez de falsos 
alarmes

REPETÍVEL em vez 
de aleatório

FÁCIL em vez de 
confuso

Revelou-nos a sua frustração com as canetas de medição e outros 
equipamentos semelhantes. Nós ouvimos e o Medidor de vibrações Fluke 
805 é a nossa resposta - uma ferramenta mais fiável e mais fácil de 
utilizar, para melhorar as suas verificações de manutenção de rotina. 
Para demonstrar que o nosso medidor de vibrações resolve os problemas 
habitualmente encontrados noutras ferramentas de monitorização, 
associámos testemunhos reais de clientes sobre funções do Fluke 805.  
Leia o texto seguinte e torne-se fã.

O PROBLEMA com as canetas de 
medição de vibrações

A SOLUÇÃO O Fluke 805

NÃO FIÁVEL 
"As canetas de medição de vibrações 
desempenham bem a sua função. 
Verificamos se a máquina excede o 
nível de alarme. Mas limitam-se a isso. 
Não nos dão uma ideia clara sobre 
o estado da máquina. Não fornecem 
dados suficientes para conferirem uma 
mais-valia a um "verdadeiro" programa 
de fiabilidade." 

FIÁVEL
Um medidor - não uma caneta - que 
mede a vibração geral e variáveis 
específicas, como a temperatura e o 
estado dos rolamentos, para fornecer 
uma ideia mais completa.

INCOERENTE
"As canetas funcionam correctamente 
apenas quando utilizadas da forma 
exactamente indicada e já causaram 
vários falsos alarmes devido a erros dos 
técnicos. Quero uma medição que seja 
sempre fiável, independentemente do 
utilizador que realiza a medição."

REPETÍVEL
Uma ponta do sensor que combina  
vibração e força para compensar a 
variação do utilizador (força ou ângulo), 
 garantindo leituras precisas e 
repetíveis. 

MANUAL
"Os dados da caneta devem adequar-se 
ao nosso programa de monitorização 
das medições do utilizador, o que 
significa que tenho de poder transferir 
os dados para Excel - facilmente."

AUTOMATIZADO
Capacidade de gestão de dados 
para fazer corresponder as IDs do 
equipamento existente e exportar os 
dados para o Microsoft® Excel para 
análise ao longo do tempo.

CONFUSO
"Não compreendo o significado dos 
números". O que é que indica um 
problema?"

SIMPLES
Uma escala com quatro níveis de 
gravidade para avaliar a vibração geral 
e o estado dos rolamentos através 
de alertas de texto (Bom, Satisfatório, 
Insatisfatório, Inaceitável).

DIFÍCIL
"São muito difíceis de utilizar - tenho 
de introduzir muitos dados - não só a 
gama de RPM e o tipo de equipamento, 
mas o diâmetro do veio e as RPM reais."

FÁCIL 
Uma ferramenta com sensibilidade 
de sensor a uma vasta gama de 
frequências (vibração geral 10 Hz a 
1000 Hz, estado dos rolamentos 4000 
Hz a 20 000 Hz) compatível com a 
maioria das máquinas e dos tipos de 
componentes, dispõe de uma interface 
simples do utilizador que reduz as 
inserções efectuadas pelo utilizador 
relativas à gama de RPM e tipo de 
equipamento.

  



Características e benefícios
• O design inovador do sensor minimiza as variações de medição 

provocadas pela inclinação do dispositivo ou por pressão de contacto
• Qualidade de dados consistente em gamas de frequências altas e 

baixas
• A escala com quatro níveis indica a gravidade dos problemas 

relacionados com o estado geral de vibração e dos rolamentos 
• Possibilidade de exportar dados por USB 
• Análise de tendências em Microsoft® Excel através de modelos 

integrados
• Medição da vibração geral (10 Hz a 1000 Hz) com unidades de medida 

de aceleração, velocidade e deslocamento em diferentes tipos de 
máquinas 

• O factor de crista + oferece uma avaliação fiável dos rolamentos 
utilizando medições directas da ponta do sensor entre 4000 Hz e  
20 000 Hz

• O sistema de indicadores luminosos de cores (verde, vermelho) e os 
comentários no display indicam a pressão necessária para realizar as 
medições

• O sensor de temperatura por infravermelhos aumenta a capacidade de 
diagnóstico

• A memória integrada guarda até 3500 medições 
• Saída de audio para ouvir directamente o ruído de rolamento
• Suporte externo com acelerómetro para locais de difícil alcance
• Lanterna para visualizar locais de medição em áreas pouco iluminadas
• Display de grandes dimensões e de alta resolução para fácil navegação 

e visualização

Exportar e analisar tendências no Microsoft® Excel
As tendências das medições de vibrações ao longo do tempo são o melhor método 
para monitorizar o estado da máquina. 

Com o Fluke 805 pode facilmente:

• Exportar os seus resultados para o 
Microsoft® Excel por USB

• Criar análises de tendências a partir 
dos modelos e gráficos previamente 
integrados

• Comparar as leituras de vibração globais 
com as normas ISO (10816-1, 10816-3, 
10816-7)

Importe medições do medidor de vibrações 
Fluke 805 para um modelo em Excel 
no seu PC para analisar tendências de 
parâmetros dos rolamentos: vibração 
geral, CF+ e temperatura. O utilizador 
poderá então ver a alteração do estado do 
rolamento e a deterioração do estado da 
máquina.
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Factor de crista + 
(Medição de frequências altas)
O factor de crista original é utilizado por 
analisadores de vibrações para identificar avarias 
nos rolamentos. Pode ser definido como a relação 
entre o valor de pico e o valor RMS de um sinal de 
vibração no domínio do tempo.

Uma das principais limitações da utilização 
do factor de crista para identificar avarias nos 
rolamentos é o facto de o factor de crista não 
aumentar linearmente à medida que os rolamentos 
se desgastam. Na realidade, o factor de crista 
pode mesmo diminuir apesar de o rolamento se 
aproximar de uma avaria fatal devido a valores 
RMS elevados.

Para superar esta limitação, a Fluke utiliza um 
algoritmo patenteado conhecido como factor de 
crista + (CF+). Os valores CF+ variam entre 1 e 16. 
À medida  
que o estado do rolamento piora, o valor CF+ 
aumenta. Para simplificar, a Fluke incluiu ainda 
uma escala com quatro níveis de gravidade que 
classifica o estado do rolamento como bom, 
satisfatório, insatisfatório ou inaceitável.

Frequência alta  
4000 Hz a  
20 000 Hz

Vibração 
dos rolamentos  
(CF +)

Gamas de  
frequência de 
vibração geral  

10 Hz a 1000 Hz

Vibração  
geral

Temperatura  
de -20 °C a  

200 °C

Temperatura 
por  
infravermelhos

Sensor externo não incluído


