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1 Sikkerhedsvejledning
Inden du anvender enheden, bedes du venligst læse denne brugervejledning omhyggeligt. Den giver dig vigtige oplysninger
om enhedens betjening, vedligeholdelse og genforarbejdning..

1.1

Brug

• Instrumentet kan benyttes både uden- og indendørs.

• Denne enhed er udviklet til tryk- og temperaturmålinger og -indstillinger på stationært eller mobilt
køleudstyr. Den må ikke bruges til noget andet formål.
• Denne enhed er udelukkende udviklet, fremstillet og solgt til uddannede og kvalificerede eksperter inden for området opvarmning,
ventilation, klimaanlæg og køling. Det er nødvendigt med den rette uddannelse for at garantere risikofri brug af dette instrument.
Sauermann er ikke ansvarlig for nogen mulig ulykke under dets brug.
• Såfremt instrumentet benyttes forkert, kan der forekomme udslip af gasser, som er farlige for brugeren eller miljøet.Brug venligst
altid enheden i overensstemmelse med dens tilsigtede brug og inden for de parametre, der er beskrevet i de tekniske egenskaber,
så den beskyttelse, enhederne sikrer, ikke udsættes for risiko.
• Ved installation af enheden er den, der monterer systemet, ansvarlig for sikkerheden i det system, der integrerer enheden.
• Det er kun det tilbehør, som følger med enheden, eller som er tilgængeligt som ekstraudstyr, der må anvendes.
• Maksimalt driftstryk: 60 bar (945 psi)
• Du må ikke bruge enheden, hvis den er beskadiget, eller hvis den fungerer unormalt. Efterse enheden inden hver brug. I
tvivlstilfælde bedes du kontakte Sauermanns Eftersalgsservice..
• Bær altid beskyttelsesbriller og -handsker, når du anvender manifolden, for at beskytte øjne og hud, når du arbejder med
kølegasser. Dampene fra kølegasser er ekstremt kolde. Du må ikke udsætte din hud for disse dampe.

1.2 Advarsel
• Du må ikke godkende tryk ud over enhedens grænser. Se de tekniske egenskaber, som er beskrevet i denne brugervejledning.
• Du må aldrig bruge en kølegas, som ikke figurerer på applikationens menu over kølegasser. Adskillige kølegasser er blevet
udelukket af sikkerhedsmæssige årsager. Brug af andre, ikke-godkendte gasser kan beskadige enheden.
• Applikationens kølegasdatabase omfatter kølegasser, som er klassificeret som letantændelige. Hvis disse gasser vælges, er det
obligatorisk, at operatøren har yderligere uddannelse eller kvalifikation. Konsulter de kompetente juridiske myndigheder, og
overhold deres direktiver fuldstændigt.
• Enheden må ikke udsættes for regn eller nogen som helst andre fugtige miljøer (> 80 % relativ fugtighed).
• Enheden må ikke anvendes i nærheden af eksplosive gasser, damp eller støv.
• Instrumentet må ikke bruges i ATEX zoner i henhold til de gældende standarder.
• Enheden kan under alle omstændigheder bruges som trykregulator, især ved brug af N2 nitrogen.
• Enheden må ikke bruges med ammoniakkølegas (NH3/R717).
• Denne enhed må ikke bruges på systemer, der indeholder kemiske lækager, som tilstopper systemet. Disse kan trænge ind i
enheden og tørre inden i instrumentet og forårsage uoprettelig skade.
• Udfør ikke kontaktmålinger på ikke-isolerede dele eller dele, som er under spænding.
• Enheden må ikke opbevares sammen med opløsningsmidler. Tørremidler må ikke bruges.
• Enheden indeholder ikke indre dele, som kan repareres af brugeren. Enheden må ikke åbnes. Vedligeholdelse må kun udføres af
Sauermann.
• Hvis enheden falder ned, eller i tilfælde af lignende problemer, kan kølemiddelslangerne gå i stykker. Spærreventilerne kan også
blive beskadiget og forårsage indvendige skader, som ikke kan identificeres udefra. Derfor skal kølemiddelslangerne udskiftes, hver
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gang enheden falder ned eller udsættes for lignende mekanisk belastning. Du bedes sende enheden tilbage til Sauermann
Eftersalgsservice til et teknisk eftersyn og for at sikre din egen sikkerhed.
• Denne enhed gør det muligt at tilslutte adskillige input, herunder elektriske og mekaniske input. Vær forsigtig for at undgå en
eventuel risiko for elektrisk stød. Du må ikke bruge enheden, hvis du ikke kan detektere noget elektrisk svigt.

1.3

Miljøbeskyttelse

• Kølegasserne kan påvirke miljøet. Du bedes anvende gældende miljøregler.
• Send enheden tilbage, når dens levetid er udløbet, til en genbrugsstation for elektriske og elektroniske komponenter (i henhold til
lokale regler), eller send den tilbage til Sauermann for at sikre en påkrævet affaldsindsamling med respekt for miljøet.
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2 Præsentation
Denne brugervejledning beskriver Si-Manifold-applikationen, som kører med Si-RM3, Si-RM13-manifolden og Si-RV3-vakuumsonden..

2.1

Mindst krævede versioner

2.2

Driftstilstande

For at sikre, at applikationen kan fungere, skal instrumentet være udstyret med følgende versioner:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Manifolden angiver højt og lavt driftstryk samt temperaturer i et køleanlæg. Den tillader ligeledes vedligeholdelse og fejlfinding på
udstyrets væskekredsløb.
Alt efter typen af sonde er det nødvendigt at vælge en driftstilstand i applikationen.
Disse driftstilstande er:
• Manifoldtilstand: anvendes med Si-RM3, Si-RM13 og temperaturklemmerne
• Vakuumsondetilstand: anvendes med Si-RV3 og Si-RM3 lavtryk og Si-RM13 lavtryk
• Tæthedstilstand: anvendes med Si-RM3 højtryk og Si-RM13 højtryk


Tryk på

,

Manifoldtilstand

2.3

eller

for at få adgang til den påkrævede tilstand.

Vakuumsondetilstand

Tæthedstilstand

Skærmbeskrivelse

2.3.1 Manifoldskærme
I manifoldtilstand vil skærmen variere, alt efter hvordan mobilen eller tabletten vender.

1. Udfør et skærmbillede
2. Opret og eksporter en rapport
3. Få adgang til parametrene for konfiguration af applikationen
4. Navn på den valgte gas og adgang til listen over gasser
5. Vis forskellige visninger: tabel eller graf
6. Gem, hold pause, stop et datasæt
7. Målte eller beregnede parametre med lavtrykssonden
8. Målte eller beregnede parametre med højtrykssonden
9. Adgang til måletilstande og gemte data

Stående tilstand
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1. Trådløs forbindelse-modtagelse og batteriniveauer
2 Udfør en auto-nul, adgang til information om den tilsluttede
sonde

Liggende tilstand

2.3.2 Vakuumsondeskærme
Med Si-RV3-vakuumsonden:

1. Udfør et skærmbillede
2. Opret og eksporter en rapport
3. Få adgang til parametrene for konfiguration af applikationen
4. Vis forskellige visninger: tabel eller graf
5. Trådløs forbindelse-modtagelse og batteriniveauer
6. Gem, hold pause, stop et datasæt
7. Adgang til information om den tilsluttede sonde
8. Vakuumsondemålinger
9. Faste værdier
10. Adgang til måletilstande og gemte data

Stående tilstand

Liggende tilstand

Med Si-RM3-lavtrykssonden:

1. Udfør en auto-nul, adgang til
information om den tilsluttede sonde

Liggende tilstand

Stående tilstand
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2.3.3 Tæthedsskærme

1. Udfør et skærmbillede
2. Opret og eksporter en rapport
3. Få adgang til parametrene for konfiguration af applikationen
4. Vis forskellige visninger: tabel eller graf
5. Trådløs forbindelse-modtagelse og batteriniveau
6. Gem, hold pause, stop et datasæt
7. Udfør en auto-nul, adgang til information om den tilsluttede sonde
8. Tryksondemålinger
9. Adgang til måletilstande og gemte data

Stående tilstand

Liggende tilstand
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3 Instrumenternes tekniske egenskaber
3.1

Si-RM3/Si-RM13

Tryk
Trykventiler
Måleområde
Trykfølende nøjagtighed*
Tilgængelige enheder
Opløsning
Overbelastning
Sprængtryk
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Temperatur
Antal sonder
Temperatursensorer
Temperatursensorområde**
Temperaturnøjagtighed*
Maksimale driftstemperaturer
Tilgængelige enheder
Opløsning
Rørdiameter
Kabel
Driftstemperatur (Håndtag)
Opbevaringstemperatur (Håndtag)
Anordning
Miljømæssige betingelser for brug

Batterilevetid
Trådløs forbindelse
Trådløs forbindelse-område
Overhedning og underkøling
Kølemiddeldatabase
Tilslutninger
Standarder

2 ventiler
Fra -1 til 60 bar (-14 til 870 psi)
± 0,5 % af fuld skala
psi, MPa, kPa, bar, foot of head
0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head
65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
Fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)
2 klemmesonder
NTC-termistorer med høj nøjagtighed
Fra -40 til 150 °C (-40 til 302 °F)
± 1,3 °C (± 2,4 °F)***
Kæber: 150 °C (302 °F) - Kabel: 105 °C (221 °F) Håndtag: 90°C (194°F)
°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Fra 6 til 42 mm (0,2'' til 1,7'')
2 m længde med forstærket jackstik
3 punkter, Ø 3,2 mm, PVC materiale, maksimal temperatur
105 °C
Fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60°C (-4 til 140 °F)
Hygrometri: under ikke-kondenserende forhold (< 80 % relativ
fugtighed)
Maksimumhøjde: 2000 m (6561')
Ikke-korrosive eller brændbare gasser
250 t (til én måling hvert sekund ved 20 °C/68 °F)
Klasse 1 BLE 4.2
Op til 30 m (98') - Afhængigt af smartphonens og tablettens
Trådløs forbindelse -radiostyrke.
Beregnes automatisk af manifold-app'en
126 kølegasser
Produkter, som kan måles: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
Til installation: hun- ¼’’ FFL med Schrader®-depressor
Til fleksibel: han- ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Alle nøjagtigheder, som er angivet i dette dokument, er udført under laboratorieforhold og kan garanteres for måling udført under de samme forhold,
eller udført med kalibreringskompensation.
** Temperaturen vedrører kun sensorernes temperaturområde. Hverken håndtaget eller kablerne må bruges ved temperaturer højere end de, der
anbefales i de tekniske specifikationer.
***Temperaturens nøjagtighed er givet for området -20 til 80 °C (-4 til 176 °F).
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3.2

Si-RV3

Vakuum
Måle- og afgangsventiler
Måleområde
Trykfølende nøjagtighed*
Tilgængelige enheder
Opløsning

Overbelastning
Sprængtryk
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Anordning
Miljømæssige betingelser for brug
Batterilevetid
Trådløs forbindelse
Trådløs forbindelse-område
Tilslutninger
Standarder

2 ventiler
Fra 5 til 25.000 mikrometer
± 10 % af den målte værdi ± 10 mikrometer**
mikrometer, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mikrometer fra 0 til 1000 mikrometer
10 mikrometer fra 1000 til 2000 mikrometer
100 mikrometer fra 2000 til 10.000 mikrometer
500 mikrometer fra 10.000 til 25.000 mikrometer
Overbelastning 10 bar (145 psi)
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
Fra -10 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60°C (-4 til 140 °F)
Hygrometri: under ikke-kondenserende forhold
Maksimumhøjde: 2000 m (6561')
Ikke-korrosive eller brændbare gasser
250 t (til én måling hvert tredje sekund ved 20 °C/68 °F)
Klasse 1 BLE 4.2
Op til 30 m (98') - Afhængigt af smartphonens og tablettens
Trådløs forbindelse-radiostyrke.
Til installation: hun- ¼’’ FFL med Schrader®-depressor
Til fleksibel: han- ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Alle nøjagtigheder, som er angivet i dette dokument, er udført under laboratorieforhold og kan garanteres for måling udført under de samme forhold,
eller udført med kalibreringskompensation.
**Trykkets nøjagtighed er givet for området 100 til 2000 mikrometer.
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4 Instrumentbeskrivelse
4.1

Si-RM3/Si-RM13

1. Hun-stik ¼’’ FFL med Schrader®-depressor
2. Identifikationsmærkat (se nedenfor)
3. Han-stik ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
4. Hætte
5. Input til temperaturklemmesonde
6. Lysdiode for drift
7. Tænd-/sluk-knap

Mærkateksempel

4.2

Si-RV3

1. Hun-stik ¼’’ FFL med Schrader®-depressor
2. Identifikationsmærkat (se nedenfor)
3. Han-stik ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
4. Hætte
5. Lysdiode for drift
6. Tænd-/sluk-knap

Mærkateksempel
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5 Par sonderne
Inden du bruger Si-RV3-, Si-RM3-sonderne og temperaturklemmerne med Si-Manifold-applikationen, er det obligatorisk at parre
sonderne til deres første brug.
Følg nedenstående procedure for at parre en sonde. Nedenstående procedure er beskrevet med Si-RM3-lavtrykssonden som
eksempel.


Start applikationen fra smartphonen eller tabletten.
Der vises følgende skærm:



Tryk på “Tilslutning til sonde” i skærmens venstre hjørne.
Der vises følgende skærm:.



Tænd lavtrykssonden på Si-RM3 i nogle få sekunder.
Sondens grønne lampe blinker hurtigt.
Tryk på “Søg efter sonder”.
Dette trin varer nogle få sekunder. Applikationen søger efter tændte sonder ved siden af anordningen og viser dem dernæst
på skærmen:



1. Grå: angiver en Si-RM3-sonde
2. Gul: angiver en Si-RV3-sonde
3. Blå: angiver en lavtrykssonde
4. Rød: angiver en højtrykssonde
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Vælg den sonde, der skal parres, og tryk dernæst på “Par” i skærmens højre hjørne.
Parring er kun obligatorisk ved ibrugtagning første gang. Hvis “Sammenkæd altid denne sonde med lavtrykket” er
aktiveret, vises sonden straks.
De målte værdier vises omgående på skærmen, og sondens grønne lampe blinker langsomt.

Følg samme procedure for højtrykssonden for Si-RM3 og vakuumsonden for Si-RV3.
I tilfælde af at forbindelsen mistes til sonden, vises følgende meddelelse: "..."
Sonden gemmer automatisk de sidste 60 målte værdier i sin bufferhukommelse.
Kom tættere på sonden med smartphonen eller tabletten. Applikationen starter en automatisk søgning efter sonden. Når
forbindelsen er genetableret, fortsætter målingerne.
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6 Indstil applikationen
Inden du udfører en måling, er det muligt at indstille forskellige parametre i applikationen. Disse indstillinger vedrører:
• målværdierne
• sonderne
• operatøren
• enhederne
Fra denne skærm er det også muligt at konsultere brugervejledningen, applikationsversionen og licenserne.


Tryk på “Parametre”
Der vises følgende skærm:

6.1

Indstil målværdierne

6.2

Indstil sonderne

i skærmens højre hjørne.

Denne del tillader brugerne at indstille de værdier, som vil blive vist på applikationen.
I manifoldtilstand:
 Aktiver visningen af målværdierne ved at trykke på knappen.
 Indstil målværdien for overhedning på mellem 0 og 60 °C (32 og 140 °F).
 Indstil målværdien for underkøling på mellem 0 og 60 °C (32 og 140 °F).
 Indstil målværdien for lavtryk mellem -1 og 60 bar (-14 og 870 psi).
 Indstil målværdien for højtryk på mellem 0 og 60 bar (-0 og 870 psi).
I vakuumsondetilstand:
 Indstil målværdien for vakuumtryk på mellem 5 og 25.000 mikrometer, indstil dernæst forsinkelsestiden, dvs. hvor længe
trykket forbliver på denne definerede målværdi, indtil meddelelsen “Mål nået” vises oven over den målte værdi.

I delen “Sonder”:









Vælg driftstilstand: sommer eller vinter.
Vælg et tidsrum, inden sonden lukker ned automatisk på mellem 1 minut og 4 timer.
Indstil målehastigheden på mellem 1 sekund og 2 minutter.
Aktiver kompensationen for rørtemperatur: når funktionen er aktiveret, kan der tages højde for
den omgivende temperatur og rørtemperaturen for at opnå kølevæskens temperatur.
Slet den gemte sonde: slet alle sonder, som er parret med applikationen.
Indtast den atmosfæriske trykværdi mellem 600 og 1200 hPa (17 og 35 inHg).
Aktiver auto-nuls visuelle assistance: når funktionen er aktiveret, kan der automatisk spørges,
om en autonul skal udføres inden en måling.

6.3 Indstil temperatursonderne

Når en Manifold sonde skal afstemmes, vises denne skærm:
 Vælg den type temperatursonde, der skal benyttes: temperaturklemme eller Velcro® sonde til rør
med stor diameter.
 For at undgå, at denne besked vises igen, skal rubrikken «Spørg ikke igen» afkrydses.
 Tryk på "Godkend”
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I afsnittet «Temperatursonder»:
 Aktiver rørenes temperaturkompensation: Når denne funktion er aktiveret, tages både
omgivelsestemperaturen og temperaturen i røret i betragtning for at opnå kølemidlets
temperatur.
 Vælg den type sonde, der benyttes:
o Temperaturklemme
eller
o Velcro® temperatursonde til rør med stor diameter.
 Afkryds «Spørg ikke igen» for at gemme den valgte sonde.
 Fjern afkrydsningen af «Spørg ikke igen» for at aktivere den automatiske visning af
beskeden igen

6.4

Indstil operatøren

6.5

Indstil enhederne

6.6

Om

I delen “Operatør”:
 Indtast et navn i feltet “Operatørnavn”.
 Indtast et akkrediteringstal i feltet “Akkrediteringstal”.
 Indtast firmanavn.

I delen “Enheder”
 Vælg temperaturenheden: °C, °F eller K
 Vælg trykenheden for tilstandene manifold og tæthed: bar, psi, Mpa, kPa eller Feet of
head
 Vælg trykenheden for tilstanden Vakuum: mikrometer, mmHg, Torr, mbar, hPa, inH2O,
inHg eller Pa

Denne del gør det muligt at indhente oplysninger om applikationen:





15

Brugervejledning
Applikationens versionsnummer
Brugerlicenser

Indstil applikationen

7 Udfør en måling
Inden du måler med manifolden, skal du udføre en auto-nul af sonden i fri luft.
Kun en uddannet og kvalificeret tekniker må udføre følgende handlinger.
Manifold- eller vakuumsonden skal parres med applikationen (se forrige kapitel).

7.1

Udfør en auto-nul i fri luft

Inden du måler med manifolden, skal du udføre en auto-nul af sonden i fri luft.
Fra målingsskærmen:







7.2

Tryk
for at udføre en auto-nul af lavtrykssonden.
Der vises en meddelelse for at bekræfte autonul.
Tryk på “JA”.
Der vises en meddelelse med et billede, som angiver, at sonden skal frakobles fra netværket, inden autonul startes.

Tryk på “Valider” for at udføre autonul.
Tryk
for at udføre en auto-nul af højtrykssonden.

Udfør en måling med manifolden

Aktiver tilstanden “Manifold” ved at trykke på
For trykmålinger:
 Tilslut lavtrykssonden på udstyret for at verificere.
 Tilslut højtrykssonden på udstyret for at verificere.
 Aflæs de målte værdier på applikationen.
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For temperaturmålinger:
 Tilslut temperaturklemmen på tryksonden.
 Placer temperaturklemmen på røret.

1. Lavtrykssonde, målte eller beregnede værdier
2. Lavtryksmåling af kredsløb
3. Fordampningstemperatur: beregnet værdi afhængigt af den valgte kølegas.
4. Overhedning: beregnet værdi svarende til T° T1 kontakt – fordampning T°
5. Højtrykssonde, målte eller beregnede værdier
6. Højtryksmåling af kredsløb
7. Kondenseringstemperatur: beregnet værdi afhængigt af den valgte kølegas.
8. Underkøling: beregnet værdi svarende til
9. Kondensation T° – T° T2-kontakt

Stående tilstand

1. T° T1-kontakt: sonde 1, kontakttemperatur
2. Omgivende T°: sonde 1, omgivende temperatur
3. T° T2-kontakt: sonde 2, kontakttemperatur
4. Omgivende T°: sonde 2, omgivende temperatur

Liggende tilstand

7.3

Udfør en måling med vakuumsonden


Aktiver tilstanden “Vakuumsonde” ved at trykke på




Tilslut vakuumsonden eller lavtrykssonden på udstyret for at verificere.
Aflæs de målte værdier på applikationen.

Eksempel med en vakuumsonde:

1. Vakuummåling
2. Angivelse af den definerede målværdi
3. Omgivende T°: omgivende temperatur
4. Vandfordamp. T°: vandfordampningstemperatur

Stående tilstand

Liggende tilstand
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Udfør en måling

Hvis vakuumsonden er tilsluttet, men de målte værdier ligger uden for måleområdet, vises “Atmo ↓”:

Liggende tilstand
Stående tilstand
Når målværdien er nået, vises meddelelsen“Mål nået”:

Liggende tilstand
Stående tilstand
Eksempel med en Si-RM3-lavtrykssonde:

1. Værdi målt af lavtrykssonden

Liggende tilstand

Stående tilstand

7.4

Udfør en tæthedsmåling

Det er muligt at udføre en tæthedsmåling med en manifoldsonde på udstyret for at verificere.
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Aktiver tilstanden “Tæthed” ved at trykke på




Tilslut Si-RM3-højtrykssonden på udstyret for at verificere.
Aflæs de målte værdier på applikationen.

Udfør en måling

1. Værdi målt af højtrykssonden
2. Omgivende T°: omgivende temperatur
3. P1: målt trykværdi ved start af registreringen
4. P2: målt trykværdi ved stop af registreringen
5. Delta P: beregnet værdi svarende til P1 – P2

Stående tilstand
Liggende tilstand

8 Vælg en kølegas
Applikationen indeholder følgende 126 kølemidler:

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
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Vælg en kølegas

Fra “Manifold”-måleskærmen:



Tryk

for at vise listen med kølegasser.

Der vises følgende skærm: Kølemidlerne med bogmærke vises øverst på listen og i alfabetisk orden.




Marker afkrydsningsfeltet ud for det ønskede kølemiddel.
Tryk på “Valider”.

Betydningen af de forskellige elementer der vedrører kølemidlerne:

1. Afkrydsningsfelt der skal markeres for at vælge kølemidlet
2. Kølemidlets navn
3. Angiver, at kølemidlet er letantændeligt
4. Hvis stjernen er tom: tryk på den for at sætte et bogmærke ved kølemidlet.
Hvis stjernen er udfyldt, skal du trykke på den for at fjerne bogmærket fra kølemidlet.
Der kan sættes bogmærke ved op til 10 kølemidler.
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Vælg en kølegas

9

Administrer værdiregistreringerne

Der kan startes en registrering af de målte værdier, holdes pause, registreringerne kan standses, og de kan gemmes.

9.1

Aktiver registreringen, hold pause, stop, gem

Takket være knapperne øverst på måleskærmen er alle disse handlinger tilgængelige:
• Aktiver værdiregistreringen
• Hold pause i registreringen
• Stop registreringen
Når registreringen er aktiveret, vises et kronometer øverst på skærmen.
Tryk på “Stop” for at standse registreringen. Applikationen beder om bekræftelse på at standse registreringen: vælg “Ja” eller “Nej”.
Hvis Ja, beder applikationen om at gemme datasættet:
• Hvis Nej: applikationen gendanner måleskærmen.
• Hvis Ja: datasættet gemmes på mobilenheden.
Hvis Nej, gendanner applikationen måleskærmen.

9.2

21

Adgang til de gemte data


Tryk på “Gemte data” nederst på skærmen.
Følgende skærm vises med de mapper, der indeholder de gemte datasæt, klassificeret efter dato.



Vælg den ønskede mappe.
Følgende skærm vises med de gemte datasæt.



Vælg det ønskede datasæt.
Applikationen viser datasættet.
Dernæst er det muligt at:
• genoptage målingerne (se kapitel 9.3)

Administrer værdiregistreringerne

• eksportere datasættet (se kapitel 9.4)

9.3

Genoptag målingerne fra et gemt datasæt

Fra skærmen med de gemte datasæt:
 Vælg det ønskede datasæt, hvorfra målingerne skal starte igen.
 Tryk på knappen.
Applikationen viser de sonder, der blev brugt under tidligere målinger.
 Tænd sonderne.
Applikationen og sonderne tilsluttes til hinanden. Der vises følgende skærm:



Tryk på “Fortsæt”.

Applikationen vender tilbage til måleskærmen, og kronometeret starter igen, hvor det stoppede.
Når sonder og applikation er tilsluttet til hinanden, spørges en autonul, om “Autonul hjælp”-parameteret er blevet
aktiveret.

9.4

Eksporter registreringerne

Når et datasæt gemmes på mobilenheden, eller når et aktuelt datasæt stoppes, kan det eksporteres til PDF-, XML-, CSV-format eller
eksporteres direkte til udklipsholder.
Sådan eksporteres et datasæt uden at gemme det på forhånd:
 Stop datasættet ved at trykke på “Stop”
Tryk på “Eksporter”
øverst på skærmen
Zobrazí se následující obrazovka:
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Administrer værdiregistreringerne





Udfyld felterne.
Vælg format: PDF, CSV, XML eller udklipsholder.
Vælg eller ikke for at tilføje grafer, tabeller med værdier, skærmbilleder, fotos.



Tryk på “Eksporter”
Filerne eksporteres til en mappe, som oprettes automatisk, med navnet “Si-Manifold”, som findes i roden af den mobile
anordning.

Sådan eksporteres et datasæt, som er gemt på anordningen:
 Vælg det ønskede datasæt (se 9.2 for administration af de gemte datasæt), følg dernæst den tidligere procedure.
Sådan vises et datasæt, som er gemt på anordningen:
 Tryk på “Gemte data” nederst på skærmen.
Skærmen med listen over de gemte datasæt vises.
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Administrer værdiregistreringerne

10 Vis de forskellige visninger af de målte værdier
Det er muligt at vise de målte værdier i henhold til tre forskellige visninger:
“Måleinstrument”-visning
“Graf”-visning
“Værditabel”-visning

10.1 Vis visningen “Graf”


Tryk på
Der vises følgende skærm:

Liggende tilstand

Stående tilstand

10.2 Vis visningen “Værditabel”


Tryk på
Der vises følgende skærm:

Liggende tilstand

Stående tilstand

24

Vis de forskellige visninger af de målte værdier

10.3 Vis visningen “Måleinstrument”


Tryk på
Der vises følgende skærm:

Liggende tilstand

Stående tilstand

10.4 Vælg de værdier, der skal vises
Det er muligt at vælge de værdier, der skal vises.

Der kan kun vælges værdier i tilstanden Manifold.
Disse værdier er:
• Overhedningsmål (kun for lavtrykssonden)
• Underkølingsmål (kun for højtrykssonden)
• Trykmål
• Tryk (realtid, minimum, maksimum, gennemsnit)
• Kontakttemperatur (realtid, minimum, maksimum, gennemsnit)
• Omgivende temperatur (realtid, minimum, maksimum, gennemsnit)
• Delta T1T2
• Overhedning (minimum, maksimum, gennemsnit) kun for lavtrykssonden
• Underkøling (minimum, maksimum, gennemsnit) kun for højtrykssonden
• Fordampningstemperatur (realtid, minimum, maksimum, gennemsnit)
• Kondenseringstemperatur (realtid, minimum, maksimum, gennemsnit)
Sådan vises de ønskede værdier:
 Tryk to gange på den ønskede zone for at ændre målingen, så den vises på dette sted.
Listen med de værdier, der skal vises, kommer til syne.
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Marker afkrydsningsfeltet ud for den værdi, der skal vises.
For målværdierne: indtast målværdien.
Tryk på “Valider”.

Vis de forskellige visninger af de målte værdier

Fra måleskærmen i manifold-, vakuumsonde- eller tæthedstilstand:


11 Sondeinformation

Tryk på
Der vises følgende skærm:

Denne skærm viser følgende oplysninger:
• Sondens navn
• Sondetypen
• Sondens serienummer
• Nummeret på sondens firmwareversion
• Opdaterer research for sonden

11.1 Rediger sondens navn




Tryk på feltet med sondenavnet.
Udfyld med det nye navn.
Tryk på “Valider”.

11.2 Opdater sonden
For at opdatere sonden skal tabletten eller smartphonen være tilsluttet et wi-fi-netværk.



Tryk på
.
Applikationen søger automatisk efter tilgængelige opdateringer.

Hvis en opdatering er tilgængelig:
 Tryk på knappen « Firmwareopdatering ».
Applikationen viser følgende meddelelse: “Handlingen vil vare flere minutter og
forhindrer målinger".
 Tryk på knappen “Fortsæt”.
Der vises følgende skærm.
Under dette forberedende trin i opdateringen ophører lysdioden med at blinke.
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Sondeinformation

Efter få sekunder vises følgende skærm med opdateringens forløb:

Under opdateringen er det altafgørende, at Trådløs forbindelse mellem sonden og smartphonen eller tabletten
ikke frakobles.
Når opdateringen er færdig, går applikationen tilbage til sondeinformationsskærmen, og sonden blinker igen.
Hvis der ikke er opdateringer tilgængelige: Knappen “Firmwareopdatering” erstattes af knappen “Ingen opdateringer
tilgængelige”. Denne knap vil være skyggelagt.

11.3 Frakobl sonden

Fra sondeinformationsskærmen:
 Tryk på “Frakobling”.
Applikationen frakobler anordningens sonde.
Denne handling standser den aktuelle registrering af datasættet.
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Sondeinformation

12 Vedligeholdelse
12.1 Skift batterier








Kontroller, at instrumentet er slukket.
Tag batteridækslet af.
Udtag strømforsyningsblokken med batterierne.
Udskift brugte batterier med tre nye AAA-LR03 1,5 V batterier.
Sæt strømforsyningsblokken i igen, og hold øje med den korrekte polaritet.
Sæt batteridækslet på igen.
Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale regler.

Instrumentet skal være slukket, når der skiftes batterier.

For at undgå at batterierne lækker og beskadiger koblingsenheden, anbefales det at skifte batterierne,
så snart de er afladet, samt ikke at lade dem sidde i instrumentet i længere tid.

12.2 Rengør instrumentet


Benyt en blød klud let fugtet med sæbevand.

Der kan benyttes isopropylalkohol til rengøringen.

Der må ikke benyttes hverken alkohol eller opløsningsmidler



Undersøg jævnligt, at forbindelsesdelene er rene og fedtfrie.
Blokken og slangerne skal være helt frie for olierester. Brug en klud til at rense udvendigt og trykluft indvendigt

Den væske, der bliver i slangerne eller blokken, skal opsamles ved hjælp af et specielt
væskegenvindingssystem.

12.3 Målepræcision

For at sikre målepræcisionen anbefales det at indsende måleinstrumentet til Sauermann serviceafdelingen en gang om året.
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Vedligeholdelse

13 Bemærkninger
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Bemærkninger

warranty.sauermanngroup.com

Sauermann Frankrig
Parc d’activité de l’Orée de Chevry
Route de Férolles
77173 Chevry Cossigny
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info@sauermanngroup.com
Sauermann NA
415 Oser Avenue, Ste. P
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T. (+1) 631-234-7600
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info.usa@sauermanngroup.com
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