EGYSZERŰSÍTETT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Si-RM3
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

• Ezt az eszközt az álló és mobil hűtőeszközökön végzett nyomási 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
használatból eredő esetleges balesetekért.
• Kérjük, hogy az eszközt mindig csakis rendeltetésszerűen és a műszaki specifikációban leírt
paramétereken belül használja, hogy az eszközök által biztosított védelem ne szenvedjen csorbát.
• Maximális üzemi nyomás: 65 bar (942 psi)
• Az eszköz nem használható ammóniás hűtőgázzal (NH3 / R717)
• Ne használja az eszközt, ha sérült, vagy rendellenes a működése. Minden használat előtt vizsgálja meg
az eszközt.
• 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 érjék ezek a gőzök.

➢ A Google áruház vagy az App áruház felkeresése.
➢ Keressen rá a “Si-gyűjtőcső” alkalmazásra.
➢ Telepítse az alkalmazást.

Az alkalmazás a következő QR-kód villogtatásával is letölthető:

Kérjük, olvassa el az Si-Gyűjtőcső alkalmazás teljes felhasználói kézikönyvét, hogy részletesebben
megismerje a biztonsági utasításokat.
SZONDÁK PÁROSÍTÁSA
Példa a kisnyomású szondával való mérésre:

Minden mérés előtt a friss levegőn végezze el a szonda autonullázását.

A szonda autonullázását
szabad térben végezze el
a gomb lenyomásával,

majd ugyanezt az eljárást
végezze el a
nagynyomású szonda
párosításához.
Nyomja meg a képernyő bal
sarkában a
“Szondacsatlakoztatás”
opciót.

Kapcsolja be a kisnyomású
szondát.

Nyomja meg
“Szondakeresést”.

Válassza ki a párosítani kívánt
szondát és nyomja meg a
“Párosítás” gombot.

Pár másodperc múlva
megjelennek a mért értékek.

Minden mérés előtt a friss levegőn végezze el a szonda autonullázását.
➢ A “Gyűjtőcső” üzemmódra lépéshez nyomja meg a képernyő alján levő gombot..

A nyomásméréshez:
➢ A vezérléshez csatlakoztassa a rendszeren a kisnyomású szondát.
➢ A vezérléshez csatlakoztassa a rendszeren a nagynyomású szondát.

A cső hőmérsékletének a méréséhez:
➢ Csatlakoztassa a nyomásszondán a hőmérsékletmérő bilincset.
➢ Csatlakoztassa a csövön a hőmérsékletmérő bilincset.

A MÉRÉS ELINDÍTÁSA / A HŰTŐKÖZEGEK LISTÁJÁNAK KIJELZÉSE / PARAMÉTEREK HOZZÁFÉRÉSE
Indítsa el a mérést

Hűtőközegek listájának megjelenítése

Az alkalmazási paraméterek hozzáférése

Az összes
rendelkezésre álló
funkció
megismeréséhez
olvassa el az SiGyűjtőcső
alkalmazásának
teljes felhasználói
kézikönyvét.
Nyomja meg

Nyomja meg

Hűtőgázok listája

Nyomja meg

Paraméterlista
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