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Si-Gyűjtőcső alkalmazás
Alkalmazás az Si-RM3, Si-RM13 valamint az Si-RV3 eszközre
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1 Biztonsági utasítások
Az eszköz használata előtt gondosan olvassa át a felhasználói kézikönyvet. Fontos tudnivalókat tartalmaz Az eszköz
működéséről, karbantartásáról és újrafeldolgozásáról.

1.1

Használata

• A készülék beltéren és kültéren egyaránt használható.

• Ezt az eszközt az álló és mobil hűtőeszközökön végzett nyomás- és hőmérsékleti mérésekre és beállításokra fejlesztették ki.
Semmilyen ettől eltérő célra nem használható..
• Az eszközt csakis a fűtési, szellőzési, légkondícionálisi és hűtési szakterületen kellő képzésben részesült és minősítéssel
rendelkező szakemberek számára fejlesztették ki, gyártják és értékesítik. Az eszköz veszélytelen használatának garanciájához
megfelelő képzettség szükséges. A Sauermann nem felelős a használat közben bekövetkező balesetekért.
• Rendellenes használat esetén gázok áramolhatnak ki, amelyek veszélyesek lehetnek a felhasználó vagy a környezet számára.
Kérjük, hogy az eszközt mindig csakis rendeltetésszerűen és műszaki specifikációban leírt paramétereken belül használja, hogy az
eszközökben biztosított védelem ne szenvedjen csorbát.
• Az eszköz telepítésekor annak a rendszernek a biztonsága, amelybe az eszközt telepítik, a rendszert összeállító fél felelőssége..
• Csak az eszközhöz biztosított vagy opcióként rendelkezésre álló kellékek használhatók.
• Maximális üzemi nyomás: 60 bar (945 psi)
• Ne használja az eszközt, ha sérült, vagy rendellenes a működése. Minden használat előtt vizsgálja meg az eszközt. Ha kétségei
vannak, vegye fel a kapcsolatot a Sauermann értékesítés utáni szervizével.
• A gyűjtőcső használata közben mindig viseljen védőszemüveget és kesztyűt, hogy a szemét és a bőrét védje a hűtőgázokkal
végzett munka közben. A hűtőgázok gőze rendkívül hideg. Ne hagyja, hogy bőrét érjé ezek a gőzök.

1.2 Figyelmeztetés

• Az eszköz határértékeit meghaladó nyomás nem engedélyezhető. Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvben leírt műszaki
jellemzőket.
• Az alkalmazásban a hűtőgázokra/hűtőközegekre vonatkozó listán nem szereplő hűtőgázok használata kifejezetten tilos. Számos
hűtőgáz használatának kizárására biztonsági okok miatt került sor. A jóvá nem hagyott gázok használatával károsíthatja az eszközt.
• Az alkalmazás hűtőgázainak adatbázisa gyúlékonynak minősített hűtőgázokat tartalmaz. Amennyiben ezeket a gázokat választja ki, a
kezelőnek további oktatásban kell részesülnie, vagy megfelelő minősítéssel kell rendelkeznie. Kérjük, tájékozódjon az illetékes jogi
hatóságoknál és tartsa tiszteletben előírásaikat.
• Az eszközt tilos esőnek vagy nedves környezetnek kitenni (> 80% RH (relatív páratartalom)).
• Az eszköz nem használható robbanásveszélyes gázok, gőz vagy por közelében.
• A hatályos szabványoknak megfelelően a készülék nem alkalmas az ATEX zónákban történő használatra.
• Mindenesetre az eszköz használható nyomásszabályozóként, különösen N2 nitrogén használatával.
• Az eszközt tilos ammóniás hűtőgázzal (NH3 / R717) használni.
• Az eszközt tilos kémiai szivárgás-eltömődést tartalmazó rendszereken használni. Ezek az eszközbe jutva száradást követően
jóvátehetetlen károkat okozhatnak.
• Ne végezzen kontaktusmérést szigetelés nélküli vagy feszültség alatt álló részeketn.
• Az eszközt ne tárolja oldószerekkel. Ne használjon szárítószereket.
• Az eszköz nem tartalmaz egyetlen, a felhasználó által javítható belső alkatrészt sem. Ne nyissa fel az eszközt. A karbantartást csakis
a Sauermann végezheti.
• Ha az eszköz leesik, vagy más baleset fordul elő, a hűtőfolyadék tömlői eltörhetnek. A stop szelepek is megsérülhetnek olyan belső
károsodást okozva, amelyek kívülről nem fedezhetők fel. A hűtőfolyadék tömlőit ezért minden olyan esetben, amikor az eszköz leesik,
vagy hasonló mechanikus hatás éri, cserélni kell. Kérjük, küldje vissza az eszközt a Sauermann értékesítés utáni
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szervizébe műszaki ellenőrzésre, valamint saját biztonsága érdekében.
• Ez az eszköz számos bemenet csatlakozását teszi lehetővé, köztük elektromos és mechanikai eszközöket. Óvatosan járjon el,
hogy elkerülje az áramütés kockázatát. Ne használja az eszközt, ha nem érzékeli az elektromos hibát.

1.3

Környezetvédelem

• A hűtőközegek hatással lehetnek a környezetre. Kérjük, alkalmazza az érvényben levő környezetvédelmi szabályokat.
• Élettartama végén küldje vissza az eszközt az elektromos és elektronikai eszközök begyűjtő helyére (a helyi szabályok szerint),
vagy küldje vissza a Sauermann címére, hogy a környezet védelmét szolgáló hulladékgyűjtésnek eleget tegyen.
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2 Prezentáció
Ez a felhasználói kézikönyv ismerteti az Si-gyűjtőcső alkalmazást az Si-RM3, az Si-RM13 gyűjtőcső valamint az Si-RV3
vákuumszonda üzemeltetésében.

2.1

Minimális szükséges változatok

2.2

Üzemmódok

Az alkalmazás működésének biztosítása érdekében a készüléknek a következő változatokkal kell rendelkeznie:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4

A Gyűjtőcső jelzi a hűtőberendezés magas és alacsony üzemi nyomását és hőmérsékletét. Lehetővé teszi továbbá a berendezés
folyadékkörének karbantartását és hibaelhárítását is.
A szonda típusának megfelelően kell kiválasztani az alkalmazásban az üzemmódot.
Az üzemmódok:
• Gyűjtőcsöves üzemmód: az Si-RM3, Si-RM13 valamint a hőmérsékletmérő bilincsek esetén
• Vákuumszonda üzemmód: Si-RV3 és Si-RM3 kisnyomás és Si-RM13 kisnyomás esetén
• Vastagságmérő üzemmód: Si-RM3 nagynyomás és Si-RM13 nagynyomás esetén


Nyomja meg a gombot

,

Gyűjtőcsöves üzemmód

2.3

vagy

Vákuumszonda üzemmód

a kívánt üzemmód hozzáféréséhez.

Vastagságmérő üzemmód

Képernyő leírása
2.3.1 A gyűjtőcső képernyői

Gyűjtőcsöves üzemmódban a képernyő a mobil vagy a tablet tájolása szerint eltér.

1. Képernyőfelvétel készítése
2. Jelentés készítése és exportálása
3. Az alkalmazás-beállítási paraméterek hozzáférése
4. A kiválasztott gáz neve és hozzáférés a gázlistához
5. Kijelzés különböző nézetekben: táblázat vagy grafikon
6. Adatkészlet mentése, szüneteltetése vagy leállítása
7. A kisnyomású szondával mért vagy számított paraméterek
8. A nagynyomású szondával mért vagy számított paraméterek
9. Hozzáférés a mérési módokhoz és mentésekhez

Álló helyzet
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1. Vezetéknélküli kapcsolat vétel és az elemek töltöttségi szintje
2. Autonullázás elvégzése, hozzáférés a csatlakoztatott szonda
adataihoz

Fekvő helyzet

2.3.2 A vákuumszonda képernyői
Az Si-RV3 vákuumszondánál:

1. Képernyőfelvétel készítése
2. Jelentés készítése és exportálása
3. Az alkalmazás-beállítási paraméterek hozzáférése
4. Kijelzés különböző nézetekben: táblázat vagy grafikon
5. Vezetéknélküli kapcsolat vétel és az elemek töltöttségi szintje
6. Adatkészlet mentése, szüneteltetése vagy leállítása
7. Hozzáférés a csatlakoztatott szonda adataihoz
8. Vákuumszonda mérések
9. Rögzített értékek
10. Hozzáférés a mérési módokhoz és mentésekhez

Álló helyzet

Fekvő helyzet
Az Si-RM3 kisnyomású szondánál:

1. Autonullázás elvégzése,
hozzáférés a csatlakoztatott szonda
adataihoz

Fekvő helyzet

Álló helyzet
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2.3.3 Vastagságmérési képernyők

1. Képernyőfelvétel készítése
2. Jelentés készítése és exportálása
3. Az alkalmazás-beállítási paraméterek hozzáférése
4. Kijelzés különböző nézetekben: táblázat vagy grafikon
5. Vezetéknélküli kapcsolat vétel és az elemek töltöttségi szintje
6. Adatkészlet mentése, szüneteltetése vagy leállítása
7. Autonullázás elvégzése, hozzáférés a csatlakoztatott szonda adataihoz
8. Nyomásszonda mérések
9. Hozzáférés a mérési módokhoz és mentésekhez

Álló helyzet

Fekvő helyzet
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3 A készülék műszaki jellemzői
3.1

Si-RM3/Si-RM13

Nyomás

Nyomásszabályozó szelepek
Mérési tartomány
Nyomásérzékelési pontosság*
Rendelkezésre álló egységek
Felbontás
Túlterhelés
Felszakadási nyomás
Üzemelési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet

Hőmérséklet
Szonda száma
Hőmérséklet érzékelők
Hőmérséklet érzékelés tartománya**
Hőmérséklet pontossága*
Maximális üzemelési hőmérsékletek
Rendelkezésre álló egységek
Felbontás
Csőátmérők
Kábel
Üzemelési hőmérséklet (Fogantyú)
Tárolási hőmérséklet (Fogantyú)
Eszköz
A használat környezeti feltételei

Elemek élettartama
Vezetéknélküli kapcsolat
Vezetéknélküli kapcsolat tartománya
Túlhevülés és túlhűtés
Hűtőközegek adatbázisa
Csatlakozások
Szabványok

2 szelep
1 és 60 bar (-14 és 870 psi) között
±0.5% a teljes tartományra
psi, MPa, kPa, bar, láb
0.1 psi, 0.001 MPa, 1 kPa, 0.01 bar, 1 láb
65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
-20 és 50 °C (-4 és 122°F) között
-20 és 60 °C (-4 és 140°F) között
2 bilincses szondák
Nagy pontosságú NTC termisztorok
-40 és 150°C (-40 és 302°F) között
±1.3°C (±2.4°F)***
Mérőpofák: 150°C (302°F) - Kábel: 105°C (221°F)
Fogantyú: 90°C (194°C)
°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
6 és 42 mm (0,2'' és 1,7'') között
2 m hosszúság megerősített csatlakozódugasszal
-20 és 50°C (-4 és 122°F) között
-20 és 60°C (-4 és 140°F) között
Páratartalom: kicsapódásmentes feltételek között (< 80% RH
(relatív páratartalom))
Maximális tengerszint feletti magasság: 2000 m (6561')
Nem korrózív vagy éghető gázok
250 h (másodpercenként egy mérésnél @ 20°C / 68°F)
1. Osztályú, 4.2-es BLE
Max. 30 m (98 láb) - A vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége
az okostelefontól és a táblagéptől függően
A gyűjtőcső-alkalmazás automatikusan számítja
126 hűtőgáz
Mérhető termékek: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
A telepítéshez: ¼’’ belső furatú anyacsavar Schrader®
lefogóval
Rugalmashoz: ¼’’ -es csavar Schrader® szeleppel
2011/65 sz EGK tanácsi, a veszélyes anyagokra vonatkozó II
irányelv; 2012/19 sz. EGK tanácsi, az elektronikai
hulladékokra vonatkozó irányelv; 2014/30 sz.EMC;
2014/53 sz. EGK tanácsi RED rendelet

*A dokumentumban közölt minden pontosság meghatározása laboratóriumi körülmények között történt, és azonos körülmények között vagy
kalibrációs kompenzációval végrehajtott mérések vonatkozásában garantálhatók.
** A hőmérséklet csak az érzékelők használati tartományára vonatkozik, ne tegye ki a fogantyút vagy a kábeleket a műszaki jellemzőkben
ajánlottnál magasabb hőmérsékleteknek
***A hőmérsékleti pontosság a -20 és 80°C (-4 és 176°F) közötti tartományban érvényes.
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3.2

Si-RV3

Vákuum
Mérés és kiömlő szelepek
Mérési tartomány
Nyomásmérési pontosság*
Rendelkezésre álló egységek
Felbontás

Túlterhelés
Felszakadási nyomás
Üzemelési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Eszköz
A használat környezeti feltételei
Elemek élettartama
Vezetéknélküli kapcsolat
Vezetéknélküli kapcsolat tartománya
Csatlakozások
Szabványok

2 szelep
5 és 25,000 mikron között
a mért érték ±10%-a ±10 mikron**
mikron, Pa, hPa, mbar, Torr, Hgmm, higanyhüvelyk,
vízhüvelyk
1 mikron 0-től 1000 mikronig
10 mikron 1000 és 2000 mikron között
100 mikron 2000 és 10 000 mikron között
500 mikron 10 000 és 25 000 mikron között
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
-10 és 50°C (-4 és 122°F) között
-20 és 60°C (-4 és 140°F) között
Páratartalom: kicsapódásmentes feltételek között
Maximális tengerszint feletti magasság: 2000 m (6561'),
Nem korrózív vagy éghető gázok
250 h (másodpercenként egy mérésnél @ 20°C / 68°F)
1. osztályú, 4.2-es BLE
Max. 30 m (98 láb) - A vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége
az okostelefontól és a táblagéptől függően.
A telepítéshez: ¼’’ belső furatú anyacsavar Schrader®
lefogóval
Rugalmashoz: ¼’’ -es csavar Schrader® szeleppel
2011/65 sz EGK tanácsi, a veszélyes anyagokra vonatkozó II
irányelv; 2012/19 sz. EGK tanácsi, az elektronikai
hulladékokra vonatkozó irányelv; 2014/30 sz.EMC;
2014/53 sz. EGK tanácsi RED rendelet

*A dokumentumban közölt minden pontosság meghatározása laboratóriumi körülmények között történt, és azonos körülmények között vagy
kalibrációs kompenzációval végrehajtott mérések vonatkozásában garantálhatók.
**A hőmérsékleti pontosság a 100 és 2000 mikron közötti tartományban érvényes.
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4 A készülék ismertetése
4.1

Si-RM3 / Si-RM13

1. ¼’’ belső furatú anyacsavar Schrader® lefogóval
2. Azonosító címke (ld. alább)
3. ¼’’-es csavar Schrader® szeleppel
4. Kupak
5. A hőmérsékletmérő bilincses szonda bemenete
6. Működési LED
7. Be/Ki gomb

Címkeminta

4.2

Si-RV3

1. ¼’’ belső furatú anyacsavar Schrader® lefogóval
2. Azonosító címke (ld. alább)
3. ¼’’-es csavar Schrader® szeleppel
4. Kupak
5. Működési LED
6. Be/Ki gomb

Címkeminta
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5 Szondák párosítása
Mielőtt az Si-RV3, és az Si-RM3 szondát és hőmérsékletmérő bilincseket a Si-gyűjtőcső alkalmazással használná, az első
használathoz kötelező a szondák párosítása
A szondák párosítását a következő eljárással végezze el. Az Si-RM3 kisnyomású szonda használatát a következő példa ismerteti.


Az okostelefonon vagy a tabletjén indítsa el az alkalmazást.
A következő képernyő jelenik meg.



A képernyő bal sarkában nyomja meg a “Szondacsatlakozás” gombot.
A következő képernyő jelenik meg.



Kapcsolja be az Si-RM3 kisnyomású szondáját pár másodpercre.
A szonda zöld lámpája gyorsan villog.
Nyomja meg a “Szondák keresése”gombot.
Ez a lépés pár másodpercig tart. Az alkalmazás az eszköz közelében levő bekapcsolt szondákra keres, majd kijelzi azokat a
képernyőn:



1. Szürke: Si-RM3 szondát jelez
2. Sárga: Si-RV3 szondát jelez
3. Kék: kisnyomású szondát jelez
4. Piros: nagynyomású szondát jelez
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Válassza ki a párosítani kívánt szondát, majd a képernyő jobb sarkában nyomja meg a “Párosítás” gombot.
A párosítás csak az első használatnál kötelező lépés. Ha az “Ezt a szondát mindig a kisnyomáshoz csatlakoztassa”
bekapcsolt állapotban van, a szonda közvetlenül megjelenik.
A mért értékek azonnal megjelennek a képernyőn és a szonda zöld lámpája lassan villog.

Végezze el ugyanezt az eljárást az si-RM3 nagynyomású szondájával és az Si-RV3 vákuumszondájával.
Ha megszűnik a szondacsatlakozás, a következő üzenet jelenik meg:”...”
A szonda automatikusan tárolja az utolsó 60 mért értéket a memória puffertárában.
Az okostelefonnal vagy a tablettel lépjen közelebb a szondához. Az alkalmazás elindítja a szonda automatikus keresését. A
csatlakozás visszaállta után a mérés továbbfolytatódik.
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6 Az alkalmazás beállítása
A mérés elvégzése előtt az alkalmazást különböző paraméterekre lehet beállítani. Ezek a beállítások vonatkozhatnak:
• a célértékekre
• a szondákra
• a kezelőre
• az egységekre
Erről a képernyőről a felhasználói kézikönyv, az alkalmazás verziója és az licencek is elérhetők.


A képernyő jobb sarkában nyomja meg a “Parameterek”
A következő képernyő jelenik meg.

6.1

Célértékek beállítása

6.2

Indstil sonderne

gombot.

Ez a rész teszi lehetővé a felhasználóknak az alkalmazás során érvényesített értékek
beállítását.
Gyűjtőcső üzemmódban:
 A gomb megnyomásával aktiválja a célértékek kijelzését.
 Állítsa be a túlmelegedés célértékét 0 és 60°C (32 és 140°F) közé.
 Állítsa be a túlhűtés célértékét 0 és 60°C (32 és 140°F) közé.
 Állítsa be a kisnyomás célértékét -1 és 60 bar (-14 és 870 psi) közé.
 Állítsa be a nagynyomás célértékét 0 és 60 bar (-0 és 140 psi) közé.
Vákuumszonda üzemmódban:
 Állítsa be a vákuumnyomás célértékét 5 és 25 000 mikron közé, majd Állítsa be a késleltetési időt, vagyis azt, hogy ez a
nyomás mennyi ideig maradjon ezen a meghatározott célértéken, amíg a “Célt elérte” üzenet a mért érték felett megjelenik.

A “Szondák” részben:
 Válassza ki az üzemmódot: nyár vagy tél.
 1 perc és 4 óra között válassza ki az automatikus kikapcsolás előtti időtartamot.
 Válassza ki a mérés gyakoriságát 1 másodperc és a 2 perc között.
 Aktiválja a csőhőmérséklet kompenzálását: az aktiválással ez a funkció lehetővé teszi a
környezeti valamint a cső hőmérsékletének figyelembevételét a hűtőközeg
folyadékhőmérsékletének meghatározásában.
 Törölje a mentett szondát: törölje az összes szondát, amelyet korábban az alkalmazással
párosított.
 Állítsa be az atmoszferikus nyomást 600 és 1200 hPa (17 és 35 higanyhüvelyk közötti értékre.
 Aktiválja az autonullázás vizuális segítségét: aktiváláskor ez a funkció automatikusan
megkérdezi, hogy autonullázást kell-e végezni a mérés előtt.

6.3 A hőmérséklet-szondák paraméterezése
Egy Gyűjtőcső szonda párosítása esetén megjelenik a szemközti képernyő:
 Válassza ki a használt hőmérséklet-szonda típusát: hőmérsékletmérő bilincs vagy Velcro®
szonda nagy átmérőjű csövekhez.
 Hogy ne jelenjen meg többé ez az üzenet, pipálja be a „Ne kérdezze meg többször” pontot.
 Nyomja meg az „Érvényesítés” gombot.

14

Az alkalmazás beállítása

A „Hőmérséklet-szondák” részben:
 A csőhőmérséklet-kompenzáció be- vagy kikapcsolása: aktiválás esetén ez a funkció
figyelembe veszi a környezeti hőmérsékletet és a cső hőmérsékletét a hűtőközeg
hőmérsékletének meghatározása érdekében.
 Válassza ki az alkalmazott szonda típusát:
o Hőmérsékletmérő bilincs
vagy
o Velcro® hőmérséklet-szonda nagy átmérőjű csövekhez.
 Jelölje be a „Ne kérdezze meg többször” pontot a kiválasztott érzékelő memorizálása érdekében.
 Vegye ki a bejelölést a „Ne kérdezze meg többször” pontból, az üzenet automatikus megjelenítésének újraaktiválásához.

6.4

A kezelő beállítása

A “Kezelő” részben:
 Adja meg a nevet a “Kezelő neve” mezőben.
 Adja meg az akkreditálási számot az “Akkreditálási szám” mezőben.
 Adja meg a vállalat nevét.

6.5

Állítsa be a mértékegységeket

Az “Mértékegységek” részben:
 Válassza ki a hőmérséklet mértékegységét: °C, °F vagy K
 Válassza ki a nyomás mértékegységét a Gyűjtőcső és a vastagságmérés módra: bar, psi,
Mpa, kPa vagy láb
 Válassza ki a nyomás mértékegységét a vákuum üzemmódra: mikron, Hgmm, Torr, mbar,
hektoPascal, vízhüvelyk, higanyhüvelyk, vagy Pascal

6.6

Tudnivalók

Ez a rész az alkalmazás ismertetését szolgálja:
 Felhasználói kézikönyv
 Alkalmazás verziószáma
 Felhasználói licencek
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7 Mérések végrehajtása
A gyűjtőcsővel végzett minden mérés előtt szabad térben autonullázza a szondát.
A következő műveleteket csak megfelelően képzett és megfelelő minősítéssel rendelkező technikus végezheti el.
A gyűjtőcsöves vagy a vákuumszondát párosítani kell az alkalmazással (ld. korábbi fejezet).

7.1 Autonullázás nyitott térben

A gyűjtőcsővel végzett minden mérés előtt autonullázza a szondát nyitott térben.
A mérési képernyőn:



A kisnyomású szondán nyomja
meg a gombot az autonullázáshoz.
Egy üzenet jelenik meg az autonullázás megerősítéséhez.
Nyomja meg az “IGEN” gombot.
Egy képet tartalmazó üzenet jelenik meg, jelezve, hogy a szondát le kell kapcsolni a hálózatról mielőtt elindítja az
autonullázást.




Az “Érvényesítés” gomb megnyomásával elindul az autonullázás.
A nagynyomású szondán nyomja
meg a gombot az autonullázáshoz.



7.2

Végezze el a mérést a gyűjtőcsővel


Aktiválja a “Gyűjtőcső” üzemmódot a gomb megnyomásával

A nyomásmérésekhez:
 Az ellenőrzéshez csatlakoztassa az eszközön a kisnyomású szondát.
 Az ellenőrzéshez csatlakoztassa az eszközön a nagynyomású szondát.
 Az alkalmazáson olvassa le a mért értékeket.
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A hőmérsékletmérésekhez:
 Csatlakoztassa a nyomásmérő szondán a hőmérsékletmérő bilincset.
 Helyezze el a csövön a hőmérsékletmérő bilincset.

1. A kisnyomású szondán mért vagy számított értékek
2. Köri kisnyomás mérés
3. Párolgási hőmérséklet: számított érték a kiválasztott hűtőgáztól függően.
4. Túlmelegedés: a T1 kontaktus T° – párolgási T°-nek megfelelő számított érték
5. A nagynyomású szondán mért vagy számított értékek
6. Köri nagynyomás mérés
7. Kondenzációs hőmérséklet: számított érték a kiválasztott hűtőgáztól függően.
8. Túlhűtés: számított érték, ami megfelel a
9. Kondenzációs T° – T° T2 kontaktusnak

Álló helyzet

1. T° T1 kontaktus: 1-es szonda kontakt-hőmérséklet
2. Környezeti T°: 1-es szonda környezeti hőmérséklet
3. T° T2 kontaktus: 2-es szonda kontakt-hőmérséklet
4. Környezeti T°: 2-es szonda környezeti hőmérséklet

Fekvő helyzet

7.3

Mérés elvégzése a vákuumszondával


Aktiválja a “Vákuumszonda” üzemmódot a gomb megnyomásával




Az ellenőrzéshez csatlakoztassa a vákuumszondát vagy a kisnyomású szondát az eszközön.
Az alkalmazáson olvassa le a mért értékeket

A vákuumszondával végzett példa:

1. Vákuummérés
2. A meghatározott célérték jelzése
3. Környezeti T°: környezeti hőmérséklet
4. Vízpárolgás T°: víz elpárologtatási hőmérséklete

Álló helyzet

Fekvő helyzet
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Ha a vákuumszonda csatlakozik, de a mért értékek mérési tartományon felül esnek, “Atmo ↓” jelenik meg:

Fekvő helyzet
Álló helyzet
A célérték elérésekor a “Célt elérte” üzenet jelenik meg:

Fekvő helyzet
Álló helyzet
Példa az Si-RM3 kisnyomású szondára:

1. A kisnyomású szondánál mért érték

Fekvő helyzet

Álló helyzet

7.4

Végezze el a vastagságmérést

A gyűjtőcsöves szondával a berendezésen elvégezhető a vastagsági mérés ellenőrzésre.
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A gomb megnyomásával aktiválja a “Vastagság” módot




Csatlakoztassa a berendezésen az Si-RM3 nagynyomású szondáját az ellenőrzéshez.
Az alkalmazáson olvassa le a mért értékeket.

Mérések végrehajtása

1. A nagynyomású szondánál mért érték
2. Környezeti T°: környezeti hőmérséklet
3. P1: az adatbevitel indításakor mért nyomásérték
4. P2: az adatbevitel leállításakor mért nyomásérték
5. Delta P: a P1 – P2-nek megfelelő számított érték

Álló helyzet

Fekvő helyzet

8 Válassza ki a hűtőgázt
Az alkalmazás a következő 126 hűtőközeggázt tartalmazza:

R12
R13
R13b1
R14
R22
R23
R32
R41
R114
R123
R1150
R1234yf
R1234ze
R125
R1270
R134a
R142b
R152a
R170
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R227ea
R236ea
R236fa
R245fa
R290
R401A
R401B
R402A
R402B
R403B
R404A
R406A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R409B

R410A
R413A
R414B
R416A
R417A
R417C
R420A
R421A
R422A
R422B
R422C
R422D
R424A
R427A
R434A
R437A
R438A
R442A
R443A

R444A
R445A
R448A
R449A
R450A
R452A
R453A
R455-A
R50
R500
R502
R503
R507
R508B
R511A
R513A
R600
R600a
R601

R601a
R718
R723
R744
R744A
RE170
R-11
R-21
R-113
R-115
R-116
R-124
R-141b
R-143a
R-218
R-245ca
R-401C
R-403A
R-405A

R-407D
R-407E
R-410B
R-411A
R-411B
R-412A
R-414A
R-417B
R-418A
R-419A
R-419B
R-421B
R-422E
R-423A
R-425A
R-426A
R-428A
R-439A
R-440A

R-441A
R-444B
R-446A
R-447A
R-501
R-504
R-507A
R-508
R-508A
R-509
R-509A
R1233zd

Válassza ki a hűtőgázt

A “Gyűjtőcső” mérési képernyőn:



Nyomja

meg a gombot a hűtőközeggázok listájának kijelzéséhez.

A következő képernyő jelenik meg. A megjelölt hűtőközegek a lista elején jelennek meg abc sorrendben.




Jelölje be a kívánt hűtőközeg jelölőnégyzetét.
Nyomja meg az “Érvényesítés” gombot.

A hűtőközegekre vonatkozó elemek megnevezése:

1. Jelölőnégyzet a hűtőközeg kiválasztásához
2. A hűtőközeg neve
3. Jelzi, hogy a hűtőközeg gyúlékony
4. Ha a csillag üres: nyomja meg a hűtőközeg megjelöléséhez.
Ha a csillag besatírozott: nyomja meg a hűtőközeg megjelölésének törléséhez.
Akár 10 hűtőközeget is könyvjelzővel láthat el.
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9

Az értékadatok kezelése

Lehetőség van a mért értékek nyilvántartásának elindítására, szüneteltetésére, leállítására és mentésére.

9.1

Adataktiválás, szüneteltetés, leállás, mentés

Ezek a lépések mind a mérési képernyő tetején található gombokkal érhetők el:
• Az értékadatok aktiválása
• Az adat szüneteltetése
• Az adat leállítása
Az adat aktiválása után egy időmérő jelenik meg a képernyő tetején.
A “Stop” megnyomásával leállítja az adatot. Az alkalmazás megerősítést kér az adat leállítására: válassza az “Igen” vagy a “Nem”
opciót.
Ha az Igent választja, az alkalmazás az adatkészlet mentését kéri.
• Ha Nem: az alkalmazás visszaállítja a mérési képernyőt.
• Ha Igen: az adatkészletet mobil eszközére menti.
Ha Nem: az alkalmazás visszaállítja a mérési képernyőt.

9.2
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Hozzáférés a mentésekhez


A képernyő alján nyomja meg a “Mentések” gombot.
A következő képernyő jelenik meg a dátum szerint rendezett, mentett adatkészleteket tartalmazó mappákkal.



Válassza ki a kívánt mappát.
A következő képernyő jelenik meg a mentett adatkészletekkel.



Válassza ki a kivánt adatkészletet.
Az alkalmazás megjeleníti az adatkészletet.

Az értékadatok kezelése

Ezek után lehetőség van:
• a mérések továbbfolytatására (ld. 9.3. fejezet)
• az adatkészlet exportálására (ld. 9.4. fejezet)

9.3

Mérések továbbfolytatása a mentett adatkészletből

A mentett adatkészletek képernyőn:
 Válassza ki a kívánt adatkészletet, amelyből újra kell indítani a méréseket.
 Nyomja meg a gombot.
Az alkalmazás kijelzi a korábbi mérések során használt szondákat.
 Kapcsolja be a szondákat.
Az alkalmazás és a szondák csatlakoznak. A következő képernyő jelenik meg:



Nyomja meg az “Folytatás” gombot.
Az alkalmazás visszatér a mérési képernyőre és az időmérő újraindul abból a pontból, amikor leállt.
A szondák és az alkalmazás csatlakozásakor rákérdez az autonullázóra, hogy az “Autonullázó súgó” aktiválva lett-e.

9.4

Adatok exportálása

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.
Adatkészlet exportálása előzetes mentés nélkül:
 Állítsa le az adatkészletet a “Stop” megnyomásával
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Nyomja meg az “Export”
A következő képernyő jelenik meg:

gombot a képernyő tetején

Az értékadatok kezelése





Töltse ki a mezőket.
Válassza ki a formátumot: PDF, CSV, XML vagy vágólap.
Válassza ki, hogy hozzáad vagy nem ad hozzá grafikont, értéktáblázatot, képernyőfelvételt, fotókat.



Nyomja meg az “Export” gombot.
A fájlokat a mobiljának gyökerében egy automatikusan létrehozott, “Si-Gyűjtőcső” mappába exportálja.

Az eszközön mentett adatkészlet exportálásához:
 Válassza ki a kívánt adatkészletet (ld. 9.2 fejezet a mentett adatkészletek kezeléséhez), majd kövesse az előző eljárást.
Az eszközön mentett adatkészlet kijelzéséhez:
 A képernyő alján nyomja meg a “Mentések” gombot.
A mentett adatkészletek listáját megjelenítő képernyő jelenik meg.
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10 A mért értékeket jelenítse meg különböző nézetekben
Lehetőség van a mért értékek három különböző nézet szerint történő megjelenítésére:
“Mérőeszköz” nézet
“Grafikon” nézet
“Adattáblázat” nézet

10.1 A “Grafikon” nézet kijelzése


Nyomja meg
A következő képernyő jelenik meg:

Fekvő helyzet

Álló helyzet

10.2 Az „Értéktáblázat” nézet kijelzése


Nyomja meg
A következő képernyő jelenik meg:

Fekvő helyzet

Álló helyzet
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10.3 A “Mérőeszköz” nézet kijelzése


Nyomja meg
A következő képernyő jelenik meg:

Fekvő helyzet

Álló helyzet

10.4 Válassza ki a kijelzésre szánt értékeket
Lehetősége van kiválasztani a kijelezni kívánt értékeket.

Az értékek kiválasztása csak a Gyűjtőcső módban lehetséges.
Ezek az értékek:
• Túlmelegedési célérték (csak a kisnyomású szondára)
• Túlhűtési célérték (csak a nagynyomású szondára)
• Nyomás célpont
• Nyomás (valós idejű, minimum, maximum, átlag)
• Kontakt hőmérséklet (valós idejű, minimum, maximum, átlag)
• Környezeti hőmérséklet (valós idejű, minimum, maximum, átlag)
• Delta T1T2
• Túlmelegedés (minimum, maximum, átlag) csak a kisnyomású szondára
• Túlhűtés (minimum, maximum, átlag) csak a nagynyomású szondára
• Elpárologtatási hőmérséklet (valós idejű, minimum, maximum, átlag)
• Kondenzációs hőmérséklet (valós idejű, minimum, maximum, átlag)
A kívánt értékek kijelzéséhez:
 Nyomjon kétszer a kívánt zónára az e helyen kijelzendő mérés módosításához.
Megjelenik a kijelzendő értékek listája.
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Jelölje be a kijelezni kívánt érték melletti jelölőnégyzetet.
A célértékekhez: adja meg a célértéket.
Nyomja meg az “Érvényesítés” gombot.

A mért értékeket jelenítse meg különböző nézetekben

A mérési képernyőn gyűjtőcsöves, vákuumszonda vagy vastagságmérő módban:


11 Szondaadatok

Nyomja meg
A következő képernyő jelenik meg:

Ez a képernyő a következő adatokat mutatja:
• A szonda neve
• A szonda típusa
• A szonda gyári száma
• A szonda firmware verziószáma
• Rákeresés a szonda frissítéseire

11.1 A szonda nevének módosítása




Nyomja meg a szonda nevének mezőjét.
Töltse be az új nevet.
Nyomja meg az “Érvényesítés” gombot.

11.2 A szonda frissítése
A szonda frissítéséhez a tabletnek vagy az okostelefonnak csatlakoznia kell a Wi-Fi hálózathoz.



Nyomja meg
.
Az alkalmazás automatikusan rákeres a rendelkezésre álló frissítésekre.

Ha rendelkezésre áll frissítés:
 Nyomja meg a « Firmware frissítése » gombot.
Az alkalmazás a következő üzenetet jelzi ki: “A művelet több percet vesz igénybe és akadályozza a méréseket.
 Nyomja meg az “Folytatás” gombot.
A következő képernyő jelenik meg.
A frissítés előkészítése közben a LED villogása megáll.
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Néhány másodperc múlva a következő képernyő jelenik meg és mutatja a frissítés folyamatát:

Frissítés közben tilos kikapcsolni a vezetéknélküli kapcsolat a szonda és az okostelefon vagy a tabletgép között.
A frissítés elkészültével az alkalmazás visszalép a szondaadatok képernyőre és szonda ismét villog.
Ha nincs rendelkezésre álló frissítés: A “Firmware frissítés” gombot felváltja a “Nincs rendelkezésre álló frissítés” gomb. Ez a
gomb árnyékolt lesz.

11.3. A szonda leválasztása

A szondaadatok képernyőn:
 Nyomja meg az “Leválasztás” gombot.
Az alkalmazás leválasztja a szondát az eszközről.
Ez a művelet leállítja az adatkészlet aktuális adatát.
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Szondaadatok

12 Karbantartás
12.1 Elemek pótlása








Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
Vegye le az elemtartó fedelét.
Vegye ki az elemeket tartalmazó tápegységet.
Cserélje ki a használt elemeket három új AAA-LR03 1,5 voltos elemre.
Tegye vissza a tápegységet ügyelve a megfelelő polaritásra.
Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
A helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa a használt elemeket.

Az elemek cseréjét a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni.
Hogy elkerülje az elemek szivárgását és a csatlakozó károsodását, javasoljuk, hogy cserélje ki az
elemeket, amikor azok lemerülnek, és ne hagyja azokat lemerített állapotban a készülékben hosszú időn
keresztül.

12.2 A berendezés tisztítása


Használjon szappanos vízzel enyhén benedvesített puha törlőruhát.

A tisztítás izopropil-alkohollal lehetséges.
Ne használjon alkoholt vagy oldószereket.



Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozások tiszták és zsírmentesek-e.
Az egységnek és a flexibilis tömlőknek olajmaradványoktól mentesnek kell maradniuk. Használjon törlőruhát a külső
részen és sűrített levegőt a belső részen.

A flexibilis tömlőkben vagy az egységben visszamaradt folyadékokat folyadék-visszanyerő rendszerrel
kell összegyűjteni

12.3 A mérés pontossága

A mérések pontosságának garantálása érdekében ajánlatos évente egyszer visszavinni a terméket a Sauermann vevőszolgálathoz.
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Karbantartás

13 Megjegyzések

29

Megjegyzések

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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Regisztráljon a további 1 éves gyártói garanciához!
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!

Megjegyzések

