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1 Bezpečnostní pokyny
Před zahájením používání přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Jsou v ní uvedeny důležité
informace o fungování, údržbě a opětovném zpracování.

1.1

Použití

• Přístroj je určen pro vnitřní i venkovní použití.
• Tento přístroj byl vyvinut pro měření a nastavování tlaku a teploty v napevno instalovaných nebo přemístitelných chladicích
zařízeních. Nesmí být používán pro žádné jiné účely.
• Tento přístroj byl vyvinut, vyroben a prodán výhradně vyškoleným a kvalifikovaným odborníkům v oblasti topenářství, ventilace,
klimatizace a chladírenství. Pro zajištění bezrizikového používání tohoto přístroje je nutné absolvovat příslušné školení. Společnost
Sauermann nezodpovídá za případné škody, k nimž by mohlo dojít během používání.
• V případě nesprávného použití mohou uniknout plyny nebezpečné pro uživatele i životní prostředí. Vždy prosím přístroj používejte
v souladu s jeho zamýšleným použitím a v mezích parametrů popsaných v technických vlastnostech, aby nedošlo k narušení
ochrany zajišťované přístrojem.
• Při instalaci přístroje za bezpečnost systému, do něhož má být přístroj začleněn, zodpovídá montér systému.
• Smí být používáno pouze příslušenství poskytnuté spolu s přístrojem a volitelné prvky, které k němu patří.
• Maximální provozní tlak: 60 barů (945 psi)
• Nepoužívejte přístroj, je-li poškozený nebo funguje-li jinak, než má. Před každým použitím přístroj zkontrolujte. V případě
pochybností prosím kontaktujte poprodejní servis společnosti Sauermann.
• Při používání přístroje Manifold si vždy nasaďte ochranné brýle a rukavice, abyste si během manipulace s chladicími plyny chránili
oči a pokožku. Výpary chladicích plynů jsou velmi studené. Nevystavujte pokožku těmto výparům.

1.2 Varování
• Neschvalujte tlak, pokud překračuje limity přístroje. Řiďte se prosím technickými vlastnostmi popsanými v této uživatelské
příručce.
• Nikdy nepoužívejte chladicí plyn, který není uveden v nabídce chladicích plynů aplikace. Z bezpečnostních důvodů byly některé
chladicí plyny vyloučeny. Použitím neschválených plynů se může přístroj poškodit.
• Databáze chladicích plynů aplikace obsahuje chladicí plyny klasifikované jako hořlavé. V případě zvolení těchto plynů musí mít
obsluha povinně absolvováno doplňující školení či kvalifikaci. Poraďte se prosím s kompetentními zákonnými orgány a plně
respektujte jejich pokyny.
• Přístroj nesmí být vystaven dešti ani jinému vlhkému prostředí (> 80% RV).
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo prachu.
• Přístroj není určen pro zóny ATEX v souladu s platnými normami.
• Přístroj může být v každém případě používán jako regulátor tlaku, zejména je-li používán dusík N2.
• Přístroj nesmí být používán s čpavkovým chladicím plynem (NH3 / R717).
• Nepoužívejte tento přístroj v systémech obsahujících chemické ucpávky netěsností. Mohou vniknout do přístroje a vysušit ho
zevnitř, čímž mohou vzniknout nevratné škody.
• Neprovádějte kontaktní měření na nezaizolovaných nebo podpěťových součástech.
• Neskladujte přístroj s rozpouštědly. Nepoužívejte vysoušecí prostředky.
• Přístroj neobsahuje žádné vnitřní součásti opravitelné uživatelem. Neotvírejte přístroj. Údržbu smí provádět výhradně společnost
Sauermann.
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• Pokud přístroj spadne nebo v případě podobných potíží může dojít k utržení hadic na chladiva. Může také dojít k poškození
uzavíracích ventilů, což může způsobit vnitřní poškození, které nelze zjistit zvenku. Proto je třeba vždy, když přístroj spadne nebo
je vystaven podobnému mechanickému nárazu, hadice na chladivo vyměnit. Odešlete prosím přístroj zpět do poprodejního servisu
společnosti Sauermann.
pro technické kontroly a zajištění bezpečnosti osob.
• Tento přístroj umožňuje připojení různých vstupů, včetně elektrických a mechanických. Buďte opatrní, aby nevzniklo žádné
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud nejste schopni zjistit jakoukoli elektrickou poruchu, přístroj nepoužívejte.

1.3

Ochrana životního prostředí

• Chladicí plyny mohou mít negativní dopad na životní prostředí. Dodržujte prosím platné předpisy týkající se ochrany životního
prostředí.
• Po skončení životnosti přístroj odešlete do střediska pro sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení (v souladu s
místními předpisy) nebo zpět společnosti Sauermann, aby byl zajištěn požadovaný sběr odpadu s ohledem na životní prostředí.
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2 Úvod
Tato uživatelská příručka obsahuje popis aplikace Si-Manifold, která se používá s rozvodným potrubím Si-RM3, Si-RM13 a vakuovou
sondou Si-RV3.

2.1

Minimální požadované verze

2.2

Provozní režimy

Pro běh aplikace musí být přístroj vybaven těmito verzemi:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Manifold ukazuje vysoký i nízký provozní tlak a teplotu chladicího zařízení. Umožňuje také
údržbu a odstraňování problémů v zařízeních v kapalinovém okruhu.
Podle druhu sondy je třeba v aplikaci zvolit provozní režim.
Lze zvolit z následujících provozních režimů:
• Režim Potrubí: používá se s Si-RM3, Si-RM13 a svorkovými teploměry
• Režim Vakuová sonda: používá se pro Si-RV3 a Si-RM3 při nízkém tlaku a pro Si-RM13 při nízkém tlaku
• Režim Těsnost: používá se pro Si-RM3 při vysokém tlaku a pro Si-RM13 při vysokém tlaku


Pro zvolení požadovaného režimu stiskněte

Režim Potrubí

2.3

,

Režim Vakuová sonda

nebo

.

Režim Tightness

Popis obrazovek

2.3.1 Obrazovky režimu Potrubí
V režimu Potrubí se budou obrazovky různit v závislosti na orientaci mobilu či tabletu.

1. Pořídit snímek obrazovky
2. Vytvořit a exportovat zprávu
3. Přístup ke konfiguračním parametrům aplikace
4. Název zvoleného plynu a přístup k seznamu plynů
5. Zobrazit různé náhledy: tabulka nebo graf
6. Uložit, přerušit, zastavit soubor dat
7. Naměřené nebo vypočítané parametry s nízkotlakou sondou
8. Naměřené nebo vypočítané parametry s vysokotlakou sondou
9. Přístup k měřicím režimům a uložení

Režim portrét
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1. Příjem bezdrátové připojení a stav baterie
2. Provést automatické vyrovnání nuly, přístup k informacím o připojené sondě

Režim krajina

2.3.2

Obrazovky Vakuové sondy

S vakuovou sondou Si-RV3:

1. Pořídit snímek obrazovky
2. Vytvořit a exportovat zprávu
3. Přístup ke konfiguračním parametrům aplikace
4. Zobrazit různé náhledy: tabulka nebo graf
5. Příjem bezdrátové připojení a stav baterie
6. Uložit, přerušit, zastavit soubor dat
7. Přístup k informacím o připojené sondě
8. Měření vakuové sondy
9. Pevné hodnoty
10. Přístup k měřicím režimům a uložení

Režim portrét

Režim krajina
S nízkotlakou sondou Si-RM3:

1. Provést automatické vyrovnání nuly,
přístup k informacím o připojené sondě

Režim krajina

Režim portrét
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2.3.3. Obrazovky režimu Těsnost

1. Pořízení snímku obrazovky
2. Vytvořit a exportovat zprávu
3. Přístup ke konfiguračním parametrům aplikace
4. Zobrazit různé náhledy: tabulka nebo graf
5. Příjem bezdrátové připojení a stav baterie
6. Uložit, přerušit, zastavit soubor dat
7. Provést automatické vyrovnání nuly, přístup k informacím o připojené sondě
8. Měření tlakové sondy
9. Přístup k měřicím režimům a uložení

Režim portrét

Režim krajina
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3 Technické vlastnosti nástrojů
3.1

Si-RM3 / Si-RM13

Tlak

Tlakové ventily
Měřicí rozpětí
Přesnost snímání tlaku*
Dostupné jednotky
Rozlišení
Přetížení
Tlak při roztržení
Provozní teplota
Skladovací teplota

Teplota
Počet sond
Teplotní senzory
Rozpětí teplotního senzoru**
Přesnost teploty*
Maximální provozní teploty
Dostupné jednotky
Rozlišení
Průměr trubek
Kabel
Provozní teplota (rukojet‘)
Skladovací teplota (rukojet‘)
Přístroj
Okolní podmínky při použití
Výdrž baterie
Bezdrátové připojení
Rozmezí bezdrátové připojení
Přehřátí a podchlazení
Databáze chladiv
Připojení
Standardy

2 ventily
Od -1 do 60 barů (-14 až 870 psi)
±0.5 % plné škály
psi, MPa, kPa, bar, foot of head
0,1 psi, 0.001 MPa, 1 kPa, 0,01 barů, 1 foot of head
65 barů (943 psi)
150 barů (2175 psi)
Od -20 do 50 °C (-4 až122 °F)
Od -20 do 60 °C (-4 až 140°F)
2 svorkové sondy
Velmi přesné termistory NTC
Od -40 do 150 °C (-40 až 302 °F)
±1,3 °C (±2,4 °F)***
Čelisti: 150 °C (302 °F) - Kabel: 105 °C (221 °F) Rukojeť: 90 °C (194 °F)
°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Od 6 do 42 mm (0,2'' až 1,7'')
Délka 2 m se zesíleným konektorem (jackem)
3 body, Ø3,2 mm, materiál PVC, maximální teplota 105 °C
(221 °F)
Od -20 do 50°C (-4 až122 °F)
Od -20 do 60°C (-4 až 140°F)
Hygrometrie: v nekondenzačním stavu (< 80% RV)
Maximální nadmořská výška: 2000 m (6561')
Nekorozivní a nehořlavé plyny
250 hod. (při jednom měření každou vteřinu @ 20 °C / 68 °F)
Třída 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 stop) - v závislosti na smartphonu a tabletu
Intenzita rádia bezdrátové připojení.
Automaticky vypočítáno aplikací Manifold
126 chladicích plynů
Měřitelné látky: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
K zařízení: zásuvka ¼’’ FFL s depresorem značky Schrader®
Flexibilně: zástrčka ¼’’ MFL s ventilem Schrader®
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Všechny hodnoty uvedené v tomto dokumentu byly stanoveny za laboratorních podmínek a mohou být garantovány měřením provedeným za stejných
podmínek nebo s
kalibrační kompenzací.
** Teplota je pouze v rozsahu použití snímačů, nevystavujte rukojeť ani kabely teplotám vyšším, než jsou uvedené v technických vlastnostech.
***Přesnost teploty je dána pro rozpětí -20 až 80 °C (-4 až 176 °F).
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3.2

Si-RV3

Vakuum
Měřicí a vypouštěcí ventily
Měřicí rozpětí
Přesnost snímání tlaku*
Dostupné jednotky
Rozlišení

Přetížení
Tlak při roztržení
Provozní teplota
Skladovací teplota
Přístroj
Okolní podmínky při použití
Výdrž baterie
Bezdrátové připojení
Rozmezí bezdrátové připojení
Připojení
Standardy

2 ventily
Od 5 do 25,000 mikronů
±10 % naměřené hodnoty ±10 mikronů**
mikrony, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mikron od 0 do 1000 mikronů
10 mikronů od 1000 do 2000 mikronů
100 mikronů od 2000 do 10 000 mikronů
500 mikronů od 10 000 do 25 000 mikronů
10 barů (145 psi)
27,5 barů (400 psi)
Od -10 do 50°C (-4 až122 °F)
Od -20 do 60°C (-4 až 140°F)
Hygrometrie: v nekondenzačním stavu
Maximální nadmořská výška: 2000 m (6561') Nekorozivní a
nehořlavé plyny
250 hod. (při jednom měření každé tři vteřiny @ 20 °C / 68 °F)
Třída 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 stop) - v závislosti na smartphonu a tabletu
Intenzita rádia bezdrátové připojení.
K zařízení: zásuvka ¼’’ FFL s depresorem značky Schrader®
Flexibilně: zástrčka ¼’’ MFL s ventilem Schrader®
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Všechny hodnoty uvedené v tomto dokumentu byly stanoveny za laboratorních podmínek a mohou být garantovány měřením provedeným za stejných
podmínek nebo s
kalibrační kompenzací.
**Přesnost tlaku je dána pro rozpětí 100 až 2000 mikronů.
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4 Popis nástrojů
4.1

Si-RM3 / Si-RM13

1. Zásuvka ¼’’ FFL s depresorem značky Schrader®
2. Identifikační štítek (viz níže)
3. Zástrčka ¼’’ FFL s ventilem značky Schrader®
4. Víčko
5. Vstup pro svorkovou teplotní sondu
6. Provozní kontrolka LED
7. Spouštěcí/vypínací tlačítko

Příklad štítku

4.2

Si-RV3

1. Zásuvka ¼’’ FFL s depresorem značky Schrader®
2. Identifikační štítek (viz níže)
3. Zástrčka ¼’’ FFL s ventilem značky Schrader®
4. Víčko
5. Provozní kontrolka LED
6. Spouštěcí/vypínací tlačítko

Příklad štítku
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5 Párování sond
Před zahájením používání sond a svorkových teploměrů Si-RV3, Si-RM3 s aplikací Si-Manifold je nutné sondy spárovat.
Při párování sond postupujte následujícím způsobem: Následující postup je popsán s použitím nízkotlaké sondy Si-RM3 jako příkladu.


Spusťte aplikaci na smartphonu nebo tabletu.
Zobrazí se následující obrazovka.



Stiskněte “Připojení k sondě” v levém horním rohu obrazovky.
Zobrazí se následující obrazovka.



Na několik vteřin zapněte nízkotlakou sondu Si-RM3.
Zelené světlo sondy rychle zabliká.
Stiskněte “Vyhledat sondy”.
Tento krok trvá několik vteřin. Aplikace vyhledá zapnuté sondy v blízkosti přístroje a poté je zobrazí na obrazovce:



1. Šedá: signalizuje sondu Si-RM3
2. Žlutá: signalizuje sondu Si-RV3
3. Modrá: signalizuje nízkotlakou sondu
4. Červená: signalizuje vysokotlakou sondu
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Zvolte sondu, kterou si přejete spárovat, a poté stiskněte “Spárovat” v pravém rohu obrazovky.
Spárování je povinným krokem jen při prvním použití. Je-li aktivováno “Vždy přiřadit tuto sondu k nízkému tlaku”, sonda se
zobrazí přímo.
Na obrazovce se okamžitě zobrazí naměřené hodnoty a pomalu zabliká zelené světlo.

Pro vysokotlakou sondu Si-RM3 a vakuovou sondu Si-RV3 proveďte stejný postup.
V případě ztráty spojení se sondou se zobrazí následující zpráva: ”...”
Sonda automaticky uloží ve své vyrovnávací paměti 60 naposledy naměřených hodnot.
Přistupte blíže k sondě se smartphonem nebo tabletem. Aplikace spustí automatické vyhledávání sondy. Po obnovení spojení
měření pokračují.
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6 Nastavení aplikace
Před provedením měření lze v aplikaci nastavit různé parametry. Toto nastavení se týká:
• cílových hodnot
• sond
• obsluhy
• jednotek
Z této obrazovky si lze také prostudovat uživatelskou příručku, zjistit verzi aplikace a prohlédnout si licence.


Stiskněte “Parametry”
v pravém rohu obrazovky.
Zobrazí se následující obrazovka.

6.1

Nastavení cílových hodnot

6.2

Nastavení sond

Tato část umožňuje uživatelům nastavit hodnoty, které se zhmotní v aplikaci.
V režimu Potrubí:
 Stisknutím tlačítka aktivujte displej cílových hodnot.
 Nastavte cílovou hodnotu pro přehřátí mezi 0 a 60 °C (32 a 140 °F).
 Nastavte cílovou hodnotu pro podchlazení mezi 0 a 60 °C (32 a 140 °F).
 Nastavte cílovou hodnotu pro nízký tlak mezi -1 a 60 bary (-14 a 870 psi).
 Nastavte cílovou hodnotu pro vysoký tlak mezi 0 a 60 bary (-0 a 870 psi).
V režimu vakuové sondy:
 Nastavte cílovou hodnotu pro vakuum mezi 5 a 25.000 mikrony a poté nastavte dobu prodlevy, tzn. čas, po který tlak zůstane
na této vymezené cílové hodnotě, dokud se nad naměřenou hodnotou nezobrazí zpráva “Hodnota dosažena”.

V části “Sondy”:
 Vyberte provozní režim: letní nebo zimní
 Zvolte čas, než se sonda automaticky vypne mezi 1 minutou a 4 hodinami.
 Zvolte rychlost měření mezi 1 vteřinou a 2 minutami.
 Aktivujte teplotní kompenzaci trubky: je-li tato funkce aktivována, umožňuje při generování
teploty chladicí kapaliny brát do úvahy okolní teplotu a teplotu trubky.
 Smazat uložené sondy: dojde ke smazání všech sond, které byly spárovány s aplikací.
 Informace o hodnotě atmosférického tlaku mezi 600 a 1200 hPa (17 a 35 inHg).
 Aktivovat vizuální nápovědu automatického vyrovnání nuly: je-li tato funkce aktivována,
automaticky zobrazí dotaz, zda je před měřením nutné provést automatické vyrovnání nuly.

6.3 Nastavení teplotních sond

Při párování sondy Manifold se zobrazí obrazovka vedle:
 Zvolte typ teplotní sondy: svorkový teploměr nebo sondu Velcro® pro trubky o velkém průměru.
 Aby se tato zpráva již nezobrazovala, zaškrtněte „Již nepožadovat“.
 Stiskněte „Potvrdit“.
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Nastavení aplikace

V části „Teplotní sondy“:
 Aktivujte nebo deaktivujte teplotní kompenzaci potrubí: je-li tato funkce aktivována,
umožňuje zohlednit okolní teplotu a teplotu trubky, aby byla dosažena teplota chladicího
média.
 Zvolte druh sondy:
o Svorkový teploměr
nebo
o Teplotní sonda Velcro® pro trubky o velkém průměru.
 Zaškrtněte „Již nepožadovat“ pro uložení zvolené sondy do paměti.
 Odškrtněte „Již nepožadovat“ pro opětovné aktivování automatického zobrazení zprávy.

6.4

Nastavení obsluhy

V části “Obsluha”:
 Zadejte jméno do políčka “Jméno obsluhy”.
 Zadejte číslo akreditace do políčka “Číslo akreditace”.
 Zadejte jméno společnosti.

6.5

Nastavení jednotek

V části “Jednotky”:
 Zvolte jednotku teploty: °C, °F nebo K
 Zvolte jednotku tlaku pro režim Potrubí a Těsnost: bar, psi, Mpa, kPa nebo
Feet of
head
 Zvolte jednotku tlaku pro režim Vakuum: mikrony, mmHg, Torr, mbar, hPa, inH2O, inHg
nebo Pa

6.6

O aplikaci

V této části lze získat informace o aplikaci:
 Uživatelská příručka
 Číslo verze aplikace
 Uživatelské licence
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7 Měření
Před jakýmkoli měřením s aplikací Manifold proveďte automatické vyrovnání nuly sondy na volném vzduchu.
Následující úkony smí provést pouze vyškolený a kvalifikovaný technik.
Sondu Potrubí či Vakuum je nutné spárovat s aplikací (viz předchozí kapitola).

7.1

Provedení automatického vyrovnání nuly na volném vzduchu

Před jakýmkoli měřením s aplikací Manifold proveďte automatické vyrovnání nuly sondy na volném vzduchu.
Z obrazovky pro měření:



Stiskněte
provést automatické vyrovnání nuly nízkotlaké sondy.
Zobrazí se zpráva pro potvrzení automatického vyrovnání nuly.
Stiskněte “ANO”.
Zobrazí se zpráva s obrázkem, což znamená, že před zahájením automatického vyrovnávání nuly musí být sonda odpojena
ze sítě.




Pro automatické vyrovnání nuly stiskněte “Potvrdit”.
Stiskněte
provést automatické vyrovnání nuly vysokotlaké sondy.



7.2

Provedení měření v režimu Potrubí


Stisknutím aktivujte režim “Potrubí”

Pro měření tlaku:
 Připojte nízkotlakou sondu k zařízení, které má být prověřeno.
 Připojte vysokotlakou sondu k zařízení, které má být prověřeno.
 Přečtěte naměřené hodnoty v aplikaci.
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Měření

Pro měření teploty:
 Připojte k tlakové sondě svorkový teploměr.
 Umístěte svorkový teploměr na trubku.

1. Hodnoty naměřené nebo vypočítané nízkotlakou sondou
2. Měření nízkého tlaku v okruhu
3. Výparná teplota: vypočítaná hodnota závisející na zvoleném chladicím plynu
4. Přehřátí: vypočítaná hodnota odpovídající kontaktní T° T1 – T° odpařování
5. Hodnoty naměřené nebo vypočítané vysokotlakou sondou
6. Měření vysokého tlaku v okruhu
7. Kondenzační teplota: vypočítaná hodnota závisející na zvoleném chladicím plynu
8. Podchlazení: vypočítaná teplota odpovídající
9. Kondenzační T° – kontaktní T° T2

Režim portrét

1. Kontaktní T° T1: sonda 1 pro kontaktní teplotu
2. Okolní T°: sonda 1 pro okolní teplotu
3. Kontaktní T° T1: sonda 2 pro kontaktní teplotu
4. Okolní T°: sonda 2 pro okolní teplotu

Režim krajina

7.3

Provedení měření s vakuovou sondou


Stisknutím aktivujte režim “Vakuová sonda”




Připojte vakuovou nebo nízkotlakou sondu k zařízení, které má být prověřeno.
Přečtěte naměřené hodnoty v aplikaci.

Příklad s vakuovou sondou:

1. Měření vakua
2. Indikace vymezené cílové hodnoty
3. Okolní T°: okolní teplota
4. Odpař. vody T°: teplota odpařování vody

Režim portrét

Režim krajina
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Měření

Pokud je vakuová sonda připojena, ale naměřené hodnoty jsou mimo měřicí rozmezí, zobrazí se “Atmo ↓”:

Režim krajina
Režim portrét
Po dosažení cílové hodnoty se zobrazí zpráva “Hodnota dosažena”:

Režim krajina
Režim portrét
Příklad s nízkotlakou sondou Si-RM3:

1. Hodnota naměřená nízkotlakou sondou

Režim krajina

Režim portrét

7.4

Provedení měření v režimu Těsnost

Se sondou Potrubí lze na zařízení, které má být prověřeno, provádět měření těsnosti.
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Stisknutím aktivujte režim “Těsnost”




Připojte vysokotlakou sondu k zařízení, které má být prověřeno.
Přečtěte naměřené hodnoty v aplikaci.

Měření

1. Hodnota naměřená vysokotlakou sondou
2. Okolní T°: okolní teplota
3. P1: naměřená hodnota tlaku při spouštění záznamu
4. P2: naměřená hodnota tlaku při ukončování záznamu
5. Delta P: vypočítaná hodnota odpovídající P1 – P2

Režim portrét
Režim krajina
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8 Volba chladicího plynu
Aplikace obsahuje následujících 126 chladiv:

R12

R227ea

R410A

R444A

R601a

R-407D

R-441A

R13

R236ea

R413A

R445A

R718

R-407E

R-444B

R13b1

R236fa

R414B

R448A

R723

R-410B

R-446A

R14

R245fa

R416A

R449A

R744

R-411A

R-447A

R22

R290

R417A

R450A

R744A

R-411B

R-501

R23

R401A

R417C

R452A

RE170

R-412A

R-504

R32

R401B

R420A

R453A

R-11

R-414A

R-507A

R41

R402A

R421A

R455-A

R-21

R-417B

R-508

R114

R402B

R422A

R50

R-113

R-418A

R-508A

R123

R403B

R422B

R500

R-115

R-419A

R-509

R1150

R404A

R422C

R502

R-116

R-419B

R-509A

R1234yf

R406A

R422D

R503

R-124

R-421B

R1233zd

R1234ze

R407A

R424A

R507

R-141b

R-422E

R125

R407B

R427A

R508B

R-143a

R-423A

R1270

R407C

R434A

R511A

R-218

R-425A

R134a

R407F

R437A

R513A

R-245ca

R-426A

R142b

R408A

R438A

R600

R-401C

R-428A

R152a

R409A

R442A

R600a

R-403A

R-439A

R170

R409B

R443A

R601

R-405A

R-440A

Z obrazovky “Potrubí” pro měření:



Stisknutím

zobrazte seznam chladicích plynů.

Zobrazí se následující obrazovka. Označená chladiva se zobrazí na začátku seznamu a v abecedním pořádku.
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Volba chladicího plynu




Odškrtněte políčko požadovaného chladiva.
Stiskněte “Potvrdit”.

Význam některých prvků týkajících se chladiv:

1. Políčko, které je třeba zatrhnout pro volbu chladiva
2. Název chladiva
3. Označuje, že je chladivo hořlavé
4. Je-li hvězda prázdná: stiskněte ji pro označení chladiva.
Je-li hvězda plná: stiskněte ji pro odstranění označení chladiva.

Lze označit až 10 chladiv.
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Volba chladicího plynu

9

Lze spustit záznam měřených hodnot, přerušit ho, vypnout záznam a uložit ho.

9.1

Správa zaznamenávaných hodnot

Aktivování záznamu, jeho přerušení, zastavení, uložení

Všechny tyto úkony jsou k dispozici s použitím tlačítek v horní části obrazovky pro měření:
• Aktivovat záznam hodnoty
• Přerušit záznam
• Zastavit záznam

Po aktivování záznamu se v horní části obrazovky zobrazí časoměr.
Pro zastavení záznamu stiskněte “Stop”. Aplikace vás vyzve, abyste zastavení záznamu potvrdili zvolením “Ano” nebo “Ne”.
Pokud zvolíte Ano, aplikace vás vyzve, abyste datový soubor uložili:
• Pokud zvolíte Ne: aplikace obnoví obrazovku pro měření.
• Pokud zvolíte Ano: datový soubor je uložen v mobilním zařízení.
Pokud zvolíte Ne: aplikace obnoví obrazovku pro měření.

9.2
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Přístup k uloženým údajům


Stiskněte “Uložené” v dolní části obrazovky.
Zobrazí se následující obrazovka se složkami obsahujícími uložené datové soubory seřazené podle data.



Zvolte požadovanou složku.
Zobrazí se následující obrazovka s uloženými datovými soubory.

Správa zaznamenávaných hodnot



9.3

Zvolte požadovaný datový soubor.
Aplikace zobrazí datový soubor.
Poté lze:
• pokračovat v měření (viz 9.3)
• exportovat datový soubor (viz 9.4)

Pokračování v měření po uložení datového souboru

Z obrazovky pro uložené datové soubory:
 Zvolte požadovaný datový soubor, z kterého má být opětovně zahájeno měření.
 Stiskněte tlačítko.
Aplikace zobrazí sondy použité během předchozích měření.
 Zapněte sondy.
Aplikace a sondy se propojí. Zobrazí se následující obrazovka:



Stiskněte “Pokračovat”.

Aplikace se vrátí k obrazovce pro měření a časoměr se opětovně spustí tam, kde se vypnul.
Po propojení sond a aplikace budete vyzváni k automatickému vyrovnání nuly, pokud byl aktivován parametr “Nápověda
auto nuly”.

9.4

Export záznamů

Po uložení datového souboru v mobilním zařízení nebo zastavení stávajícího datového souboru lze provést export ve formátu PDF,
XML a CSV nebo přímo do schránky.
Pro exportování datového souboru bez jeho předchozího uložení:
 Zastavte datový soubor stisknutím “Stop”
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Stiskněte “Export”
v horním rohu obrazovky
Zobrazí se následující obrazovka:

Správa zaznamenávaných hodnot





Vyplňte políčka.
Zvolte formát: PDF, CSV, XML nebo schránku.
Zvolte, zda chcete přidat grafy, tabulky hodnot, snímky obrazovky a fotky.



Stiskněte “Export”

Soubory jsou exportovány do automaticky vytvořené složky nazvané “Si-Manifold”, která je umístěna do hlavní paměti
mobilního zařízení.
Pro exportování datového souboru uloženého v zařízení:
 Zvolte požadovaný datový soubor (správa uložených datových souborů viz kap. 9.2), poté proveďte předchozí postup.
Pro zobrazení datového souboru uloženého v zařízení:
 Stiskněte “Uložené” v dolní části obrazovky.
Zobrazí se obrazovka se seznamem uložených datových souborů.
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Správa zaznamenávaných hodnot

10 Zobrazení různých náhledů naměřených hodnot
Naměřené hodnoty lze zobrazit v tří různých náhledech:
Náhled “Měřidlo”
Náhled “Graf”
Náhled “Tabulka hodnot”

10.1 Zobrazení náhledu "Graf"


Stiskněte
Zobrazí se následující obrazovka.

Režim krajina

Režim portrét

10.2 Zobrazení náhledu “Tabulka hodnot”


Stiskněte
Zobrazí se následující obrazovka.

Režim krajina

Režim portrét
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Zobrazení různých náhledů naměřených hodnot

10.3 Zobrazení náhledu "Měřidlo"


Stiskněte
Zobrazí se následující obrazovka.

Režim krajina

Režim portrét

10.4 Volba hodnot k zobrazení

Je možné zvolit hodnoty, které chcete zobrazit.
Hodnoty lze zvolit pouze v režimu Potrubí.
Jde o následující hodnoty:
• Cílová hodnota přehřátí (pouze pro nízkotlakou sondu)
• Cílová hodnota podchlazení (pouze pro vysokotlakou sondu)
• Cílová hodnota tlaku
• Tlak (v reálném čase, minimální, maximální, průměrný)
• Kontaktní teplota (v reálném čase, minimální, maximální, průměrná)
• Okolní teplota (v reálném čase, minimální, maximální, průměrná)
• Delta T1T2
• Přehřátí (minimální, maximální, průměrné) - pouze pro nízkotlakou sondu
• Podchlazení (minimální, maximální, průměrné) - pouze pro vysokotlakou sondu
• Výparná teplota (v reálném čase, minimální, maximální, průměrná)
• Kondenzační teplota (v reálném čase, minimální, maximální, průměrná)
Pro zobrazení požadovaných hodnot:
 Pro změnu měření, které se má zobrazit v této poloze,dvakrát potlačte na požadované místo.
Zobrazí se seznam hodnot.
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Odškrtněte políčko hodnoty, která se má zobrazit.
Pro cílové hodnoty: zadejte cílovou hodnotu.
Stiskněte “Potvrdit”.

Zobrazení různých náhledů naměřených hodnot

Z obrazovky pro měření v režimu Potrubí, Vakuum nebo Těsnost


11 Informace o sondách

Stiskněte
Zobrazí se následující obrazovka.

Tato obrazovka poskytuje následující informace:
• Název sondy
• Typ sondy
• Sériové číslo sondy
• Verzi firmwaru sondy
• Vyhledávání aktualizací pro sondu

11.1 Změna názvu sondy




Stiskněte políčko s názvem sondy.
Zadejte nový název.
Stiskněte “Potvrdit”.

11.2 Aktualizace sondy
Pro aktualizaci sondy musí být tablet nebo smartphone připojen k síti Wi-Fi.



Stiskněte
.
Aplikace automaticky vyhledá dostupné aktualizace.

Je-li dostupná nějaká aktualizace:
 Stiskněte tlačítko « Aktualizace firmwaru ».
Aplikace zobrazí následující zprávu: “Tato operace bude trvat několik minut, během
nichž nelze provádět měření".
 Stiskněte tlačítko “Pokračovat”.
Zobrazí se následující obrazovka.
Během tohoto přípravného kroku aktualizace přestane blikat kontrolka LED.
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Po několika vteřinách se objeví následující obrazovka, na níž se zobrazí průběh aktualizace.

Během aktualizace nesmí být odpojen bezdrátové připojení mezi sondou a smartphonem či tabletem.
Po dokončení aktualizace se aplikace vrátí na obrazovku s informacemi o sondě a sonda začne znovu blikat.
Není-li dostupná žádná aktualizace: Tlačítko “Aktualizace firmwaru” bude nahrazeno tlačítkem “Žádná aktualizace není k
dispozici”. Toto tlačítko ztmavne.

11.3 Odpojení sondy

Z obrazovky s informacemi o sondě:
 Stiskněte “Odpojit”.
Aplikace odpojí sondu přístroje.
Tento úkon zastaví pořizování záznamu datového souboru.
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12 Údržba
12.1 Výměna baterií








Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
Odstraňte kryt baterií.
Odstraňte napájecí blok obsahující baterie.
Vyměňte použité baterie za tři nové baterie AAA-LR03 o 1,5 V.
Vložte zpět napájecí blok, přičemž dodržte správnou polaritu.
Vložte zpět kryt baterií.
Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Výměnu baterií provádějte pouze při vypnutém přístroji.
Aby nedošlo k vytečení baterií a k poškození spínače, doporučujeme baterie vyměnit ihned po vybití a
nechávat je v přístroji vybité.

12.2 Čištění přístroje


Použijte měkký hadřík mírně navlhčený v mýdlové vodě.

Na čištění lze použít isopropylalkohol.
Nepoužívejte alkohol ani rozpouštědla.



Pravidelně kontrolujte, zda jsou spoje čisté a odmaštěné.
Blok a hadice nesmí obsahovat zbytky oleje. Na čištění vnějšku používejte plátno a na vnitřek stlačený vzduch

Média zůstávající v hadicích nebo v bloku je nutné odstranit pomocí systému rekuperace média.

12.3 Přesnost měření

Pro zaručení přesnosti měření doporučujeme jednou ročně nechat přístroj zkalibrovat v poprodejním servisu Sauermann.
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13 Poznámky
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NT_CZ – Si-Manifold-App – 03/02/2021 – Nesmluvní dokument – Vyhrazujeme si právo změnit vlastnosti našich výrobků bez předchozího upozornění.

Zaregistrujte se nyní a získejte 1 rok záruky výrobce navíc!
Enregistrez-vous maintenant pour bénéficier d'une année
supplémentaire de garantie fabricant !
Registrieren sie sich jetzt für ein zusätzliches Jahr
Herstellergarantie!
¡Regístrese ya para obtener 1 año adicional de garantía!
Registrati ora ed ottieni 1 anno di garanzia supplementare!
Registe-se já para obter um ano de garantia adicional do fabricante!

Poznámky

