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1 Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Siinä on tärkeää tietoa laitteen toiminnasta, kunnossapidosta ja
jälleenkäsittelystä.

1.1

Käyttö

• Laitetta voi käyttää ulkona ja sisällä.

• Laite on tarkoitettu kiinteiden ja liikuteltavien jäähdytyslaitteiden paineen sekä lämpötilan mittaamiseen ja asetuksiin. Laitetta ei
saa käyttää muihin tarkoituksiin
• Laite on kehitetty ja valmistettu ainoastaan koulutettujen ja valtuutettujen LVI-alan asiantuntijoiden hankittavaksi. Laitteen
turvallinen käyttö edellyttää alan koulutusta. Sauermann ei vastaa mistään
käytöstä aiheutuvista vahingoista
• Jos käyttö ei vastaa ohjeita, kaasuja voi päästä vuotamaan ja ne voivat olla vaarallisia käyttäjälle ja ympäristölle. Käytä laitetta
ainoastaan varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ottaen huomioon teknisissä tiedoissa kuvatut ominaisuudet,
jotta laitteen tarjoama suojaus ei vaarannu.
• Järjestelmän asentaja vastaa laitteen asennusympäristön turvallisuudesta.
• Laitteessa saa käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai lisätarvikkeina saatavilla olevia lisälaitteita.
• Käyttöpaine korkeintaan: 60 bar (945 psi).
• Älä käytä vaurioitunutta tai puutteellisesti toimivaa laitetta. Tarkista laitteen toiminta aina ennen käyttöä. Ota tarvittaessa
yhteyttä Sauermannin huoltoon.
• Käytä aina laitetta käyttäessäsi suojalaseja ja suojakäsineitä suojataksesi silmiä ja ihoa
kylmäainekaasujen vaikutuksilta. Kylmäainekaasujen höyryt ovat erittäin kylmiä. Älä altista ihoasi höyryjen vaikutukselle.

1.2 Varoitus

• Älä ylitä laitteen painerajoja. Katso tämän käyttöohjeen teknisiä tietoja.
• Älä käytä milloinkaan kylmäainekaasua, jota ei ole käyttöohjeen kylmäainekaasujen luettelossa. Monet kylmäainekaasut on
jätetty luettelosta pois turvallisuussyistä. Muiden kylmäainekaasujen käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.
• Luetteloitujen kylmäainekaasujen joukossa on palaviksi luokiteltuja kylmäainekaasuja. Näiden kaasujen käyttö edellyttää
koulutusta ja pätevyyttä kyseisten kaasujen käsittelyyn. Ota selvää käsittelyyn liittyvistä määräyksistä ja noudata aina viranomaisten
toimintaohjeita.
• Laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteille ympäristöille (> 80 % suhteellista kosteutta).
• Älä pidä laitetta räjähdysherkkien kaasujen, höyryn tai pölyn lähettyvillä.
• Laitetta voidaan käyttää paineensäätimenä etenkin typpi N2:n kanssa.
• Laite ei sovellu käytettäväksi ATEX-alueella nykyisin voimassa olevien normien mukaan.
• Laitetta ei saa käyttää ammoniakki-kylmäainekaasujen (NH3 / R717) kanssa.
• Älä käytä laitetta järjestelmissä, joissa on kemiallisia vuotoja. Kemikaalit voivat tunkeutua laitteeseen, kuivua sen sisälle
ja aiheuttaa pysyviä vahinkoja.
• Älä tee mittauksia eristämättömistä tai jännitteellisistä osista.
• Älä säilytä laitetta liuosten läheisyydessä. Älä käytä kuivatusaineita.
• Laitteessa ei ole sisällä osia, joita käyttäjä voi korjata. Älä avaa laitetta. Ainoastaan Sauermann saa huoltaa laitteen.

• Jos laite putoaa, tai vastaavissa tilanteissa laitteen kylmäaineletkut voivat murtua. Myös pysäytysventtiilit voivat vaurioitua
ja aiheuttaa sisäisiä vaurioita, jotka eivät näy ulospäin. Kylmäaineletkut on vaihdettava aina jos laite on pudonnut tai altistunut
mekaaniselle rasitukselle. Lähetä laite Sauermannin huoltoon tarkastettavaksi oman turvallisuutesi vuoksi.
• Laite voidaan yhdistää moniin sähköisiin ja mekaanisiin tuloihin. Huomioi ja vältä sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta jos et pysty
paikantamaan sähkövaurioita.
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1.3

Ympäristönsuojelu

• Kylmäainekaasut voivat vaikuttaa ympäristöön. Noudata voimassa olevia ympäristömääräyksiä.
• Toimita käyttöikänsä loppuun tullut laite sähkölaitteista ja sähköosista huolehtivaan jätteiden keräykseen (paikallisten
määräysten mukaisesti) tai lähetä se Sauermannille ympäristömääräykset huomioivan jätteidenkeräyksen varmistamiseksi.
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2 Esittely
Tässä käyttöohjeessa kuvataan Si-Manifold -sovellusta, joka toimii laitteissa Si-RM3, Si-RM13 Manifold ja Si-RV3
vacuum probe.

2.1

Vaadittavat minimiversiot

2.2

Toiminnot

Jotta sovellus toimisi kunnolla, laitteessa on oltava seuraavat versiot:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Manifold näyttää korkean ja matalan käyttöpaineen ja jäähdytyslaitteiston lämpötilan. Sitä voi käyttää myös huoltotoimenpiteissä ja
laitteiston nestekierron vikojen etsinnässä.
Sovelluksen toiminnot valitaan anturin tyypin mukaan.
Toiminnot:
• Jakeluputkitila: käytetään malleissa Si-RM3, Si-RM13 ja lämpötilapalkkeihin
• Tyhjiöanturitila: käytetään malleissa Si-RV3, Si-RM3 ja Si-RM13 matalapaineeseen
• Tiiviystila: käytetään malleissa Si-RM3 ja Si-RM13 korkeapaineeseen


Valitse

,

Jakeluputkitila

2.3

toiminto painamalla, tai .

Tyhjiöanturi

Tiiviystila

Näyttöjen kuvaus

2.3.1 Jakeluputkinäyttö
Jakeluputkitoiminnon näyttö vaihtuu puhelimen tai tabletin sunnan mukaisesti.

1. Ota kuvakaappaus
2. Luo ja vie raportti
3. Siirry sovelluksen kokoonpanoparametreihin
4. Nimeä valittu kaasu ja mene kaasuluetteloon
5. Näytä eri näkymät: taulukko tai kaavio
6. Tallenna ja pysäytä tietue
7. Matalapaineanturin mitatut tai lasketut parametrit
8. Korkeapaineanturin mitatut tai lasketut parametrit
9. Mene mittaustiloihin ja tallennettuihin

Pystysuora näyttö
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1. Langattoman yhteyden vastaanotto ja akun varaustaso
2. Suorita automaattinen nollaus ja mene liitetyn anturin tietoihin

Vaakasuora näyttö

2.4

Tyhjiöanturinäyttö

Si-RV3 työjiöanturilla:

1. Ota kuvakaappaus
2. Luo ja vie raportti
3. Siirry sovelluksen kokoonpanoparametreihin
4. Näytä eri näkymät: taulukko tai kaavio
5. Langattoman yhteyden vastaanotto ja akun varaustaso
6. Tallenna ja pysäytä tietue
7. Mene liitettyihin anturitietoihin
8. Tyhjiöanturimittaukset
9. Kiinteät arvot
10. Mene mittaustiloihin ja tallennettuihin

Pystysuora näyttö

Vaakasuora näyttö
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Si-RM3 matalapaineanturilla:

1. Suorita nollapaine, mene liitetyn anturin
tietoihin

Vaakasuora näyttö

Pystysuora näyttö
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2.4.1 Tiiviysnäyttö

1.Ota kuvakaappaus
2.Luo ja vie raportti
3.Siirry sovelluksen kokoonpanoparametreihin
4.Näytä eri näkymät: taulukko tai kaavio
5. Langattoman yhteyden vastaanotto ja akun varaustaso
6.Tallenna ja pysäytä tietue
7.Suorita nollapaine, mene liitetyn anturin tietoihin
8.Paineanturin mittaukset
9.Mene mittaustiloihin ja tallennettuihin

Pystysuora näyttö

Vaakasuora näyttö
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3 Välineiden tekniset tiedot
3.1

Si-RM3 / Si-RM13

Paine

Paineventtiilit
Mittausala
Painemittauksen tarkkuus*
Yksiköt
Erottelu
Ylikuormitus
Murtumispaine
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila

Lämpötila
Antureiden lkm
Lämpötila-anturit
Lämpötila-anturin mittausala**
Lämpötilan tarkkuus*
Korkein käyttölämpötila
Yksiköt
Erottelu
Putkien läpimitta
Kaapeli
Käyttölämpötila (Kahva)
Säilytyslämpötila (Kahva)
Laite
Käyttöympäristö

Akun käyttöaika
Langaton yhteys
Langattoman yhteyden alue
Ylikuumentuminen and subcooling
Kylmäainekaasuluettelo
Liitännät
Standardit

2 venttiiliä
-1...60 bar (-14...870 psi)
±0.5 % täydestä asteikosta
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)
-20...50 °C (-4...122°F)
-20...60 °C (-4...140°F)
2 lukitusanturia
Tarkat NTC-termistorit
-40...150°C (-40...302°F)
±1.3°C (±2.4°F)***
Leuat: 150 °C (302 °F) - Kaapeli: 105 °C (221 °F) Kahva: 90 °C (194 °F)
°C, °F, K
0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
6 - 42 mm (0.2'' - 1.7'')
2 m vahvistetulla jakkiliittimellä
3 pistettä, Ø3,2 mm, materiaali PVC, maksimilämpötila 105 °C
-20...50°C (-4...122°F)
-20...60°C (-4...140°F)
Hygrometria: ei-tiivistyvissä olosuhteissa (< 80 % suhteellista
kosteutta)
Enimmäiskorkeus: 2000 m (6561')
Syövyttämättömät ja palamattomat kaasut
250 h (yksi mittaus per sekunti @ 20°C / 68°F)
Class 1 BLE 4.2
Jopa 30 m (98 ft) - puhelimen tai tabletin langattoman
yhteyden voimakkuudesta riippuen
Automatically calculated by the Manifold app
126 kylmäainekaasua
Mitattavat tuotteet: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
Laitteeseen: naaras ¼’’ FFL Schrader®-puskuriaineella
Taipuisaan: koiras ¼’’ MFL with Schrader®-venttiilillä
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Kaikki tässä esitetyt mittaustarkkuudet on tehty laboratorio-olosuhteissa ja niiden vastaavus voidaan taata samanlaisissa olosuhteissa tai
kalibrointikompensaatiolla.
** Lämpötila koskee vain anturien käyttöaluetta, älä altista kahvaa tai kaapelia yli lämpötilan, jota niille suositellaan teknisissä ohjeissa
***Lämpötilan mittaustarkkuus annetaan alueella -20...80 °C (-4...176 °F).
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3.2

Si-RV3

Tyhjiö
Mittaus ja poistoventtiilit
Mittausalue
Painemittauksen tarkkuus*
Yksiköt
Erottelu

Ylikuormitus
Murtumispaine
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Laite
Käyttöympäristö
Akun käyttöaika
Langaton yhteys
Langattoman yhteyden alue
Liitännät
Standardit

2 venttiiliä
5 - 25 000 mikronia
±10 % mitatusta arvosta ±10 mikronia**
mikroni, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mikroni 0 - 1000 mikronista
10 mikronia 1000 - 2000 mikronista
100 mikronia 2000 - 10 000 mikronista
500 mikronia 10 000 - 25 000 mikronista
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
-10...50°C (-4...122°F)
-20...60°C (-4...140°F)
Hygrometria: ei-tiivistyvissä olosuhteissa
Enimmäiskorkeus: 2000 m (6561')
Syövyttämättömät ja palamattomat kaasut
250 h (yksi mittaus per sekunti @ 20°C / 68°F)
Třída 1 BLE 4.2
Jopa 30 m (98 ft) - puhelimen tai tabletin langattoman
yhteyden voimakkuudesta riippuen
Laitteeseen: naaras ¼’’ FFL Schrader® tappi
Taipuisaan: koiras ¼’’ MFL with Schrader® venttiili
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Kaikki tässä esitetyt mittaustarkkuudet on tehty laboratorio-olosuhteissa ja niiden vastaavus voidaan taata samanlaisissa olosuhteissa tai
kalibrointikompensaatiolla.
**Painemittauksen tarkkuus annetaan alueella 100 - 2000 mironia
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4 Välineiden kuvaus
4.1

Si-RM3 / Si-RM13

1.Naarasliitin ¼’’ FFL Schrader® tappi
2.Tunnistemerkintä
3.Koirasliitin ¼’’ FFL Schrader® venttiili
4.Suojus
5.Lämpötilan lukitusanturin tulo
6.Merkkivalo
7.VirtakytkinON/OFF-kytkinpainike

Tunnistemerkintä

4.2

Si-RV3

1.Naarasliitin ¼’’ FFL Schrader® tappi
2.Tunnistemerkintä
3.Koirasliitin ¼’’ FFL Schrader® venttiili
4.Suojus
5.Merkkivalo
6.VirtakytkinON/OFF-kytkinpainike

Tunnistemerkintä
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5 Antureiden yhdistäminen
Ennen Si-RV3:n ja Si-RM3:n antureiden ja Si-Manifold-sovelluksen lämpötilapalkkien käyttöönottoa anturit on yhdistettävä.
Noudata seuraavia ohjeita anturien yhdistämiseksi. Seuraavassa kuvauksessa käytetään Si-RM3 matalapaineanturia
esimerkkinä.


Avaa sovellus älypuhelimessa tai tabletissa.
Näytölle tulee seuraava näkymä.



Paina ” Liitä anturiin ” näytön vasemmassa kulmassa.
Näytölle tulee seuraava näkymä.



Paina Si-RM3:n matalapaineanturia muutaman sekunnin ajan.
Anturin vihreä valo vilkkuu nopeasti.
Paina ” Etsi antureita ”.
Tämä voi kestää muutaman sekunnin. Sovellus etsii laitteeseen päälle kytkettyjä antureita ja näyttää ne näytöllä:



1.Harmaa: osoittaa Si-RM3-anturia
2.Keltainen: osoittaa Si-RV3-anturia
3.Sininen: osoittaa matalapaineanturia
4.Punainen: osoittaa korkeapaineanturia
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Valitse yhdistettävä anturi ja paina ” Liitä” näytön oikeassa kulmassa.
Liittäminen on tehtävä vain ensimmäisen käytön yhteydessä. Jos ” Yhdistä aina tämä anturi matalapaineeseen ” on päällä,
anturi näytetään suoraan.
Mittausarvot näkyvät välittömästi näytöllä ja anturin vihreä valo vilkkuu hitaasti.

Noudata samoja vaiheita Si-RM3: korkeapaineanturin ja Si-RV3:n tyhjiöanturin liittämiseksi.
Jos yhteys anturiin menetetään, näytöllä näkyy: ”...”.
Anturi tallentaa automaattisesti 60 viimeisintä mittausta puskurimuistiinsa.
Siirrä puhelimesi tai tablettisi lähemmäksi anturia. Sovellus alkaa automaattisesti etsiä anturia. Voit jatkaa mittauksia, kun
yhteys on jälleen muodostettu.
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6 Sovelluksen säätäminen
Sovelluksen parametreja voidaan säätää ennen mittausta. Säädettävät asetukset:
• tavoitearvot
• anturit
• käyttäjä
• yksiköt
Tästä näkymästä voi katsoa käyttöohjetta, sovelluksen versiota ja lisenssejä.


Paina “ Parametrit ”
näytön oikeassa kulmassa.
Näytölle tulee seuraava näkymä.

6.1

Tavoitearvojen asettaminen

6.2

Antureiden asettaminen

Tässä kohdassa voidaan asettaa sovelluksessa käytettävät arvot.
Jakeluputki:
 Ota tavoitearvojen näyttö käyttöön painamalla painiketta.
 Aseta ylikuumenemisen tavoitearvo välille 0 - 60 °C (32 -140 °F).
 Aseta alijäähdytyksen tavoitearvo välille 0 - 60 °C (32 -140 °F).
 Aseta matalapaineen tavoitearvo välille -1...60 bar (-14...870 psi).
 Aseta korkeapaineen tavoitearvo välille 0 - 60 bar (-0...870 psi).
Tyhjiöanturi:
 Aseta tyhjiöpaineen tavoitearvo välille 5 - 25 000 mikronia. Aseta sen jälkeen
viiveaika, eli aika, jonka paine pysyy määritellyssä paineessa, kunnes näytöllä näkyy ” Tavoite saavutettu ” mitatun arvon
yläpuolella.

”Anturit” -kohdassa:








Valitse toimintatila: kesä tai talvi
Määritä aika antureiden automaattiseen sammumiseen 1 minuutin ja 4 tunnin väliltä.
Määritä mittausvälit 1 sekunnin ja 2 minuuttin väliltä.
Aktivoi putken lämpötilan kompensaatio. Aktivoituna toiminto huomioi ulkoisen ja putken
lämpötilan kylmäaineen lämpötilan määrittämisessä.
Poista tallennettu anturi: poistaa kaikki antureiden yhdistämiset sovellukseen.
Ilmoita ilmakehän painearvo välillä 600 - 1200 hPa (17 - 35 inHg).
Aktivoi automaattinen nollaus. Aktivoituna tämä toiminto ilmoittaa automaattisesti, jos
nollapaine on otettava ennen mittausta.

6.3 Säädä lämpötila-anturien parametrit

Manifold-anturia yhdistettäessä ruutuun tulee oheinen näyttö:
 Valitse käytettävä lämpötila-anturityyppi: lukituslämpötila-anturi tai Velcro®-anturi suuren läpimitan
putkistoille.
 Jotta et enää näkisi tätä viestiä, rastita «Älä kysy enää».
 Paina Vahvista.
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Osassa ”Lämpötila-anturit”:
 Aktivoi tai katkaise putkiston lämpötilan kompensaatio: aktivoituna tämän toiminnon avulla
voi ottaa putkiston ympäristön lämpötilan huomioon, jotta nestemäisen kylmäaineen
lämpötilan voi ottaa huomioon.
 Valitse käytettävän lämpötila-anturin tyyppi:
o Lukituslämpötila-anturi
tai
o Velcro®-lämpötila-anturi suuren läpimitan putkistoille.
 Rastita ”Älä kysy enää” valitun anturin muistamiseksi.
 Peru rastitus ”Älä kysy enää” aktivoidaksesi viestin automaattisen näytön uudestaan.

6.4

Käyttäjän asettaminen

”Käyttäjä ” -kohdassa:
 Anna käyttäjän nimi ”Käyttäjän nimi ”-kentässä.
 Anna akkreditointinumero ”Akkreditointiluku ” -kentässä.
 Anna yhteisön nimi.

6.5

Yksiköiden asettaminen

” Yksiköt ” -kohdassa:
 Valitse lämpötilan yksikkö: °C, °F tai K
 Valitse jakeluputki- ja tiiviystilojen yksikkö: bar, psi, Mpa, kPa tai Feet-of-head
 Valitse tyhjiöpaineen yksikkö: mikroni, mmHg, Torr, mbar, hPa, inH2O, inHg, tai Pa

6.6

Tietoja

Tässä osassa on tietoja sovelluksen:
 Käyttöohjeesta
 Sovelluksen versiosta
 Käyttäjälisensseistä
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7 Mittaaminen
Tee anturin automaattinen nollaus avoimessa ilmassa ennen Manifoldilla tehtävää mittausta.
Ainoastaan koulutuksen saanut ja pätevä teknikko saa tehdä seuraavat toimenpiteet.
Jakeluputki- ja tiiviysanturit on liitettävä sovellukseen (katso edellinen luku).

7.1

Automaattinen nollaus avoimessa ilmassa

Tee anturin automaattinen nollaus avoimessa ilmassa ennen Manifoldilla tehtävää mittausta.
Mittausnäkymässä:



Paina
suorittaaksesi matalapaineanturin automaattisen nollauksen.
Näytölle tulee ilmoitus automaattisesta nollauksesta.
Press ” KYLLÄ ”.
Näytölle tulee ilmoitus ja kuva, jossa neuvotaan irrottamaan anturi verkosta ennen
automaattista nollausta.




Paina ”Vahvista” suorittaaksesi automaattisen nollauksen.
Paina
suorittaaksesi matalapaineanturin automaattisen nollauksen.



7.2

Jakeluputkiston mittaus


Aktivoi jakeluputkiston mittaus painamalla ”Jakeluputkisto”

Paineiden mittaukset:
 Yhdistä matalapaineanturi laitteeseen.
 Yhdistä korkeapaineanturi laitteeseen.
 Lue mittauksen tulokset sovelluksesta.
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Mittaaminen

Lämpötilojen mittaus:
 Yhdistä paineanturin lämpötilatunnistin
 Aseta lämpötilatunnistin putkeen.

1.Anturista mitattu tai laskettu matalapaine.
2.Kierron mitattu matalapaine.
3.Haihtumislämpötila: laskettu arvo valitun
kylmäainekaasun perusteella.
4.Ylikuumeneminen: laskettu arvo T° T1 kontakti – haihtuminen T° perusteella.
5.Anturista mitattu tai laskettu korkeapaine.
6.Kierron mitattu korkeapaine.
7.Kondensaatiolämpötila: laskettu arvo valitun
kylmäainekaasun perusteella.
8.Alijäähdytys: laskettu arvo perustuen
9.Haihtuminen T° – T° T2 kontakti
Pystysuora näyttö

1.T° T1 kontakti: kontaktilämpötila anturi 1
2.Ulkoinen T°: ulkoinen lämpötila anturi 1
3.T° T2 kontakti: kontaktilämpötila anturi 2
4.Ulkoinen T°: ulkoinen lämpötila anturi 2

Vaakasuora näyttö

7.3

Tyhjiöanturin mittaus


Aktivoi tyhjiöanturin mittaus painamalla ”Tyhjiöanturi




Yhdistä tyhjiö- tai matalapaineanturi laitteeseen.
Lue mittauksen tulokset sovelluksesta.

”

Esimerkki tyhjiöanturista:

1.Tyhjiön mittaus
2.Määritelty tavoitearvo
3.Ulkoinen T°: ulkoinen lämpötila
4.Veden haihtumisen

Pystysuora näyttö

Vaakasuora näyttö
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Mittaaminen

Tyhjiöanturi on kytketty, mutta mitatut arvot ovat mittausalan ulkopuolella , näytöllä näkyy ”Atmo ↓”:

Vaakasuora näyttö
Pystysuora näyttö
Kun tavoitearvo on saavutettu, näytöllä näkyy ”Tavoitearvo saavutettu”:

Vaakasuora näyttö
Pystysuora näyttö
Esimerkki Si-RM3 matalapaineanturilla:

1. Matalapaineanturilla mitattu arvo

Vaakasuora näyttö

Pystysuora näyttö

7.4

Tiiviyden mittaaminen

Laitteiston tiiviys voidaan mitata Manifold-anturilla.
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Aktivoi ”Tiiviys” -tila painamalla




Yhdistä Si-RM3-korkeapaineanturi laitteeseen.
Lue mittauksen tulokset sovelluksesta.

Mittaaminen

1.Korkeapaineanturilla mitattu arvo
2.Ulkoinen T°: ulkoinen lämpötila
3.P1: mitattu paine tallennuksen alkaessa
4.P2: mitattu paine tallennuksen pysähtyessä
5.Delta P: laskettu arvo P1 – P2

Pystysuora näyttö
Vaakasuora näyttö

8 Kylmäainekaasun valinta
Sovelluksessa on seuraavat 126 kylmäainetta:

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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Kylmäainekaasun valitseminen
Kylmäainekaasun valinta

”Manifold”-mittausnäkymässä:



Paina

kymäainekaasujen luettelon näyttämiseksi.

Näytölle tulee seuraava näkymä. Merkityt kylmäainekaasut ovat luettelon alussa aakkosjärjestyksessä.




Valitse oikea kylmäainekaasu.
Paina ”Hyväksy”.

Kylmäainekaasuihin liittyvät merkinnät:

1.Kyseisen kylmäainesaasun valintaruutu
2.Kylmäainekaasun nimi
3.Osoittaa että kylmäainekaasu on palavaa
4.Jos tähti on tyhjä, paina merkitäksesi kylmäainekaasu.
Jos tähti on tyhjä, paina poistaaksesi kylmäainekaasun merkintä.

Korkeintaan 10 kylmäainekaasua voidaan merkitä.
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Kylmäainekaasun valinta

Mitattausarvojen tietoja voidaan käynnistää, keskeyttää, pysäyttää ja tallentaa.

9.1

9

Mittausarvojen hallinta

Tietojen aktivointi, pysäyttäminen ja tallentaminen

Toimintoja voidaan käyttää mittausnäkymän yläosan painikkeilla:
Arvon tallennuksen aktivointi
Tallennuksen keskeyttäminen
Tallennuksen pysäyttäminen

Kun arvo on aktivoitu, näytön yläaosassa näkyy kronometri.
Paina ”Pysäytä”
”Ei”.

pysäyttääksesi tallennuksen. Sovellus pyytää vahvistamaan tallennuksen pysäyttämisen. Valitse ”Kyllä“ tai

Jos valitset kyllä-vaihtoehdon, sovellus kysyy, tallennetaanko tulos:
• Jos valitaan No (Ei), sovellus palauttaa mittausnäkymän.
• Jos valitaan Yes (Kyllä), tiedot tallennetaan mobiililaitteeseen.
Jos valitaan Ei, sovellus palauttaa mittausnäkymän.

9.2
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Tallennetut tulokset


Paina ”Tallennetut” näytön alareunassa.
Näytölle tulee seuraava näkymä, jossa tallennetut tiedot on luokiteltu päivämäärän perusteella..



Valitse haluamasi kansio.
Näytölle tulee seuraava näkymä tallennetuista tiedoista.



Valitse haluamasi tiedot.

Mittausarvojen hallinta

Sovellus näyttää tiedot.
Tämän jälkeen voit:
• jatkaa mittauksia (katso luku 9.3)
• viedä tiedot (katso luku 9.4)

9.3

Tallennettujen tietojen mittausten jatkaminen

Tallennettujen tietojen näkymässä:
 Valitse tietue, jonka mittaukset aloitetaan uudelleen.
 Paina
painiketta.
Sovellus näyttää aiemmassa mittauksessa käytetyt anturit.
 Pane anturit päälle.
Sovellus yhdistyy antureihin. Näytölle tulee seuraava näkymä:



Paina ”Jatka”.
Sovellus palautuu mittausnäkymään ja kronometri jatkaa siitä, mihin se oli pysäytetty.
Kun anturit ja sovellus on yhdistetty, automaattinen nollaus voidaan tehdä jos ”Automaattinen nollaus ohje” on valittuna.

9.4 Tietojen vienti

Kun tiedot on tallennettu mobiililaitteeseen tai kun tietue on pysäytetty, tiedot voidaan viedä PDF- ja XML- ja CSV-tiedostoina tai
tallentaa ne suoraan leikepöydälle.
Tietojen vieminen ilman tallentamista:
Pysäytä tietue painamalla ”Pysäytä”
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Paina ”Vie”
näytön yläosassa
Näytölle tulee seuraava näkymä:

Mittausarvojen hallinta





Täytä kentät.
Valitse tallennusmuoto: PDF, CSV, XML tai leikepöytä.
Valitse, lisätäänkö kuvioita, taulukoita, arvoluetteloita, kuvakaappauksia tai valokuvia.



Paina ”Vie”

Tiedot viedään automaattisesti luotavassa ”Si-Manifold”-nimellä nimetyssä kansiossa mobiililaitteen juurihakemistoon.
Laitteeseen tallennettujen tietojen vieminen:
 Valitse haluamasi tiedot (katso luvusta 9.2 tallennettujen tietojen hallinta) ja noudata edellä kuvatta menettelytapaa.
Laitteeseen tallennettujen tietojen näyttäminen:
 Paina ”Tallennetut” näytön alareunassa.
Näytöllä näkyy tallennettuhjen tietojen luettelo.
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Mittausarvojen hallinta

10 Mitattujen arvojen esittäminen eri näkyminä
Mitattuja arvoja voidaan näyttää kolmena eri näkymänä:
”Mittari” -näkymä
”Kuvio” -näkymä
”Arvotaulukko” -näkymä

10.1 ”Kuvio” -näkymä


Paina
Näytölle tulee seuraava näkymä.

Vaakasuora näyttö

Pystysuora näyttö

10.2 ”Arvotaulukko” -näkymä


Paina
Näytölle tulee seuraava näkymä.

Vaakasuora näyttö

Pystysuora näyttö
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Mitattujen arvojen esittäminen eri näkyminä

10.3 ”Mittari” -näkymä


Paina
Näytölle tulee seuraava näkymä.

Vaakasuora näyttö

Pystysuora näyttö

10.4 Näytettävien arvojen valinta

Voit valita näytettäväksi useamman kuin yhden arvon.
Arvojen valinta on mahdollista vain Manifold-tilassa.
Valittavat arvot:
• Ylikuumeneminen, tavoite (vain matalapaineanturilla)
• Alijäähdytys, tavoite (vain korkeapaineanturilla)
• Paine tavoite
• Paine (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Kontaktilämpötila (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Ulkoinen lämpötila (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Delta T1T2
• Ylikuumeneminen (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Alijäähdytys (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Haihtumislämpötila (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
• Kondensaatiolämpötila (tosiaikainen, minimi, maksimi, keskiarvo)
Valittujen arvojen näyttäminen:
 Paina kaksi kertaa valitulla alueella muokataksesi näytettävää mittausta.
Näkyviin tulee arvojen näyttö.
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Valitse näytettävä arvo.
Tavoitteet: ilmoita tavoitearvo.
Paina ”Hyväksy”.

Mitattujen arvojen esittäminen eri näkyminä

Jakeluputki-, Tyhjiö- tai Tiiviysanturitilassa:


11 Antureiden tiedot

Paina
Näytölle tulee seuraava näkymä.

Näkymässä esitetään seuraavat tiedot:
• Anturin nimi
• Anturin tyyppi
• Anturin sarjanumero
• Anturin ohjelmistoversio
• Anturin päivitysten haku

11.1 Anturin nimen muokkaaminen




Paina anturin nimen kenttää.
Kirjoita uusi nimi.
Paina ”Hyväksy”.

11.2 Anturin päivittäminen
Anturin päivittämiseksi älypuhelimen tai tabletin on oltava yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.



Paina
.
Sovellus etsii automaattisesti saatilla olevat päivitykset.

Jos päivitys on saatavilla:
 Paina ”Ohjelmiston päivitys”-painiketta.
Sovelluksen näytölle tulee ilmoitus: ”Tämä voi kestää useita minuutteja eikä mittaaminen ole sinä aikana mahdollista“.
 Paina ”Jatka”.
Näytölle tulee seuraava näkymä.
Päivityksen valmistelun aikana merrkivalo lakkaa vilkkumasta.
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Antureiden tiedot

Muutaman sekunnin kuluttua näytölle tulee päivityksen edistymistä kuvaava näkymä.

Päivityksen aikana anturin ja laitteen välistä langatonta yhteyttä ei pidä katkaista.
Kun päivitys on valmis sovellus palautuu anturitietojen näyttönäkymään ja anturi alkaa vilkkua uudelleen.
Jos päivityksiä ei ole saatavilla: ”Ohjelmiston päivitys“ -painikkken tilalla näkyy ”Päivityksiä ei ole saatavilla“ -painike.
Tämä painike on varjostettu.

11.3 Anturin yhteyden katkaiseminen

Anturitietojen näkymässä:
 Paina “Katkaise yhteys“.
Sovellus katkaisee anturin yhteyden laitteeseen.
Tämä katkaisee tietueen tallentumisen.
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Antureiden tiedot

12 Kunnossapito
12.1 Paristojen vaihtaminen








Tarkista, että laite on sammutettu.
Avaa paristokotelon kansi.
Ota paristot sisältävä kotelo esiin.
Vaihda käytetyt paristot kolmeen uuteen AAA-LR03 1,5 V paristoon
Pane paristokotelo paikalleen. Huomioi antureiden napaisuus.
Pane paristokotelon kansi paikalleen.
Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Paristojen vaihdon aikana laitteen on oltava sammutettu.
Jotta paristot eivät vuoda ja vahingoita liittimiä, paristot on syytä vaihtaa heti, kun ne ovat tyhjiä, tyhjiä
paristoja ei saa jättää laitteeseen pitkäksi aikaa.

12.2 Laitteen puhdistaminen


Käytä saippuavedellä kevyesti kostutettua kangasta

Puhdistuksessa voi käyttää isopropyylialkoholia.

Älä käytä alkoholia tai liuottimia.


Tarkista säännöllisesti, että liitännät ovat puhtaita ja rasvattomia.

 Lohkossa ja letkuissa ei saa olla öljyjäämiä. Käytä ulkopuolen puhdistuksessa kangasta ja sisäpuolella paineilmaa.
Letkuihin tai lohkoon jääneet nesteet tulee ottaa talteen nesteiden keräysjärjestelmällä

12.3 Mittaustarkkuus

Mittaustarkkuuden takaamiseksi suosittelemme, että laite palautetaan Sauermann-yhtiön jälkimyyntipalveluun joka vuosi.

29

Kunnossapito

13 Muistiinpanot
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Muistiinpanot

warranty.sauermanngroup.com

Sauermann France
Parc d’activité de l’Orée de Chevry
Route de Férolles
77173 Chevry Cossigny
T. +33 (0)1 60 62 06 06
F. +33 (0)1 60 62 09 09
info@sauermanngroup.com
Sauermann NA
415 Oser Avenue, Ste. P
Hauppauge, New York 11788
T. (+1) 631-234-7600
F. (+1) 631-234-7605
info.usa@sauermanngroup.com
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Sauermann GmbH
Kernerstr. 18
D-74223 Flein
T. +49 (0)7131/399990
F. +49 (0)7131/399992
info.germany@sauermanngroup.com

Sauermann Italia S.r.l.
Via Golini 61/10
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
T.(+39)-051-6951033
F.(+39)-051-942254
info.italy@sauermanngroup.com

Sauermann UK
Units 7-9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - FY4 2RP
T. +44 (0) 870 950 6378
F. +44 (0) 870 950 6379
info.uk@sauermanngroup.com

Sauermann ibérica Pumps &
Instruments, S.L.U.
Copenhaguen, 240 Bajos
08206 Sabadell (Barcelona)
T.(+34)9 37 46 37 55
info.spain@sauermanngroup.com
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Rekisteröidy nyt, niin saat yhden vuoden lisätakuun!
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!

Muistiinpanot

