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1 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Het biedt belangrijke informatie over het
gebruik, onderhoud en herverwerking van het apparaat.

1.1

Gebruik

• Het apparaat kan binnen en buiten gebruikt worden.

• Dit apparaat is ontwikkeld voor druk- en temperatuurmetingen en instellingen op stationaire of mobiele koelinstallaties. Het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
• Dit apparaat is ontwikkeld, geproduceerd en wordt uitsluitend verkocht aan geschoolde en gekwalificeerde experts in de HVACRbranche. Een juiste training is noodzakelijk om een risicoloos gebruik van dit instrument te garanderen. Sauermann is niet
aansprakelijk voor welk ongeval dan ook veroorzaakt tijdens het gebruik ervan.
• Bij een verkeerd gebruik kunnen er gassen ontsnappen, wat gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker of het milieu.
Gebruik het apparaat altijd in overeenstemming met het beoogde gebruik en binnen de in de technische kenmerken beschreven
parameters om de door de apparaten gewaarborgde bescherming niet in gevaar te brengen.
• Tijdens de installatie van het apparaat valt de veiligheid van het systeem dat het apparaat integreert onder de
verantwoordelijkheid van de systeem-assembleur.
• Alleen de accessoires die bij het apparaat worden geleverd of optioneel verkrijgbaar zijn, mogen worden gebruikt.
• Maximale werkdruk: 60 bar (945 psi)
• Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet normaal functioneert. Inspecteer het apparaat vóór elk gebruik. Neem in
geval van twijfel contact op met de klantenservice van Sauermann.
• Draag altijd een beschermende bril en handschoenen tijdens het gebruik van de manifold om uw ogen en huid te beschermen bij
hantering van koudemiddelgassen. De dampen van koudemiddelgassen zijn extreem koud. Stel uw huid niet bloot aan deze
dampen.

1.2 Waarschuwing

• Sta geen hogere druk toe dan de apparaatlimieten. Raadpleeg de technische kenmerken die in deze gebruikershandleiding
worden beschreven.
• Gebruik nooit een koudemiddelgas dat niet staat vermeld in het menu koudemiddelgassen van de applicatie. Meerdere
koudemiddelgassen zijn om veiligheidsredenen uitgesloten. Gebruik van andere niet-goedgekeurde gassen kan het apparaat
beschadigen.
• De database van koudemiddelgassen van de applicatie bevat koudemiddelgassen die geclassificeerd zijn als ontvlambare stoffen.
Wanneer deze gassen worden geselecteerd, moet de operator verplicht een aanvullende training of kwalificatie volgen. Raadpleeg
de bevoegde juridische autoriteiten en houdt u strikt aan hun richtlijnen.
• Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen of andere vochtige omgevingen (> 80 %RV).
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve gassen, dampen of stof.
• Volgens de geldende normen is het apparaat niet geschikt voor ATEX-zones.
• Het apparaat kan In elk geval worden gebruikt als een drukregelaar, vooral met behulp van stikstof (N2).
• Het apparaat mag niet worden gebruikt met het koudemiddelgas ammoniak (NH3 of R717).
• Gebruik dit apparaat niet op systemen met een lekkende chemische verstopping. Ze kunnen in het apparaat terechtkomen en in
het instrument opdrogen, waardoor onomkeerbare schade ontstaat.
• Voer geen contactmetingen uit op niet-geïsoleerde onderdelen of onderdelen onder spanning.
• Bewaar het apparaat niet met oplosmiddelen. Gebruik geen droogmiddelen.
• Het apparaat bevat geen enkel intern onderdeel dat door de gebruiker gerepareerd kan worden. Open het apparaat niet. Het
onderhoud mag alleen door Sauermann worden uitgevoerd.
• Als het apparaat valt of anderzins aan soortgelijke narigheid wordt blootgesteld, kunnen de slangen voor koudemiddelen breken.
De afsluiters kunnen ook worden beschadigd en interne schade veroorzaken die niet van buitenaf kan worden vastgesteld. Daarom
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moeten de slangen voor koudemiddelen telkens worden vervangen wanneer het apparaat valt of in geval van soortgelijke
mechanische belasting. Stuur het apparaat dan terug naar de klantenservice van Sauermann voor een technische controle en om
uw eigen veiligheid te garanderen.
• Verschillende ingangen kunnen aan dit apparaat worden aangesloten, inclusief elektrische en mechanische ingangen. Wees
voorzichtig om het risico van een elektrische schok te vermijden. Gebruik het apparaat niet als u geen stroomuitval kunt detecteren.

1.3

Milieubescherming

• De koudemiddelgassen kunnen het milieu schaden. Gelieve de geldende milieuvoorschriften toe te passen.
• Stuur het apparaat aan het einde van de levensduur terug naar een afvalinzamelingscentrum voor elektrische en elektronische
componenten (in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften), of stuur het terug naar Sauermann om de verplichte
afvalinzameling te verzekeren, met respect voor het milieu.
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2 Presentatie
Deze gebruikershandleiding beschrijft de Si-Manifold-applicatie die met de Si-RM3, de Si-RM13 manifold en de Si-RV3 vacuümsonde
werkt.

2.1

Minimaal vereiste versies

2.2

Werkingsmodi

Om de werking van de applicatie te garanderen, moet het apparaat over de volgende versies beschikken:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

De manifold geeft de hoge en lage werkingsdrukken en -temperaturen van een koelinstallatie aan. Hierdoor is ook onderhoud en
probleemoplossing mogelijk van het vloeistofcircuit van de apparatuur.
Afhankelijk van de soort sonde is het noodzakelijk om een werkingsmodus in de applicatie te selecteren.
Deze werkingsmodi zijn:
• Manifold-modus: gebruikt met Si-RM3, Si-RM13 en de temperatuurklemmen
• Vacuümsonde-modus: gebruikt met Si-RV3 en Si-RM3 lage druk en Si-RM13 lage druk
• Dichtheidsmodus: gebruikt met Si-RM3 hoge druk en Si-RM13 hoge druk


Druk op

,

Manifold-modus

2.3

om

naar de gewenste modus te gaan.,

Vacuümsonde-modus

Dichtheidsmodus

Schermbeschrijving

2.3.1 Manifold schermen
In de manifold-modus is het scherm anders, afhankelijk van de oriëntatie van het mobiele apparaat of de tablet.

1. Een screenshot uitvoeren
2. Een rapport aanmaken en exporteren
3. Toegang tot de configuratieparameters van de applicatie
4. Naam van het geselecteerde gas en toegang tot de gassenlijst
5. Verschillende beelden weergeven: tabel of grafiek
6. Een gegevensbestand opslaan, onderbreken, stoppen
7. Gemeten of berekende parameters met de lagedruksonde
8. Gemeten of berekende parameters met de hogedruksonde
9. Toegang tot de meetmodi en opslaan

Portretmodus
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1. Draadloze verbinding-ontvangst en batterijniveaus
2. Een auto-zero uitvoeren, toegang tot de informatie over de aangesloten sonde

Landschapmodus

2.3.2 Vacuümsonde schermen
Met de Si-RV3 vacuümsonde:

1. Een screenshot uitvoeren
2. Een rapport aanmaken en exporteren
3. Toegang tot de configuratieparameters van de applicatie
4. Verschillende beelden weergeven: tabel of grafiek
5. Draadloze verbinding-ontvangst en batterijniveaus
6. Een gegevensbestand opslaan, onderbreken, stoppen
7. Toegang tot de informatie over de aangesloten sonde
8. Vacuümsonde metingen
9. Vaste waarden
10. Toegang tot de meetmodi en opslaglocatie

Portretmodus

Landschapmodus
Met de Si-RM3 lagedruksonde:

1. Een auto-zero uitvoeren, toegang tot de
informatie van de aangesloten sonde

Landschapmodus

Portretmodus
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2.3.3 Dichtheidsschermen

1. Een screenshot uitvoeren
2. Een rapport aanmaken en exporteren
3. Toegang tot de configuratieparameters van de applicatie
4. Verschillende beelden weergeven: tabel of grafiek
5. Draadloze verbinding-ontvangst en batterijniveaus
6. Een gegevensbestand opslaan, onderbreken, stoppen
7. Een auto-zero uitvoeren, toegang tot de informatie over de aangesloten sonde
8. Metingen van de druksonde
9. Toegang tot de meetmodi en opslaglocatie

Portretmodus

Landschapmodus
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3 Technische kenmerken van de instrumenten
3.1

Si-RM3 / Si-RM13

Druk

Drukkleppen
Meetbereik
Nauwkeurigheid van de drukwaarneming*
Beschikbare eenheden
Resolutie
Overbelasting
Barstdruk
Werkingstemperatuur
Opslagtemperatuur

Temperatuur
Aantal sondes
Temperatuursensoren
Temperatuursensor bereik**
Temperatuurnauwkeurigheid*
Maximale werkingstemperatuur
Beschikbare eenheden
Resolutie
Buisdiameter
Kabel
Werkingstemperatuur (< 80 %RV)
Opslagtemperatuur (< 80 %RV)
Apparaat
Milieuvoorwaarden voor gebruik
Levensduur batterij
Draadloze verbinding
Draadloze verbinding bereik
Oververhitting en subkoeling
Gegevensbestand van koudemiddelen
Aansluitingen

Richtlijnen

2 kleppen
Van -1 tot 60 bar (-14 tot 870 psi)
±0,5% van het volledige schaalbereik
psi, MPa, kPa, bar, foot of head (FoH)
0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head (FoH)
65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
Van -20 tot 50 °C (-4 tot 122°F)
Van -20 tot 60 °C (-4 tot 140°F)
2 klemsondes
Hoognauwkeurige NTC thermistoren
Van -40 tot 150°C (-40 to 302°F)
±1,3°C (±24°F)***
Klemmen: 150°C (302°F) - Kabel: 105°C (221°F) Handgreep: 90°C (194°C)
°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Van 6 tot 42 mm (0,2'' tot 1,7'')
2 m lengte met versterkte Jack connector
3 punten, Ø 3,2 mm, materiaal PVC, max. temperatuur 105 °C
Van -20 tot 50°C (-4 tot 122°F)
Van -20 tot 60°C (-4 tot 140°F)
Hygrometrie: in niet-condenserende toestand (<80%RV)
Maximale hoogte: 2.000 m (6561')
Niet-corrosieve of brandbare gassen
250 uur (voor één meting elke seconde @ 20°C/68°F)
Klasse 1 BLE 4.2
Tot 30 m (98 ft) - Afhankelijk van het radiovermogen van de
draadloze verbinding van de smartphone of tablet.
Automatisch berekend door de Manifold-app
126 koudemiddelgassen
De volgende producten kunnen gemeten worden: CFC, HFC,
HCFC, N, CO2, H2O
Naar de installatie: vrouwelijke aansluiting ¼’’ FFL met
Schrader® depressor
Naar de flexibel: mannelijke aansluiting ¼ '' MFL met
Schrader®-klep
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU ROOD

*Alle in dit document gespecificeerde nauwkeurigheden werden uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden en kunnen worden gegarandeerd voor
metingen die onder dezelfde omstandigheden worden uitgevoerd, of die worden uitgevoerd met kalibratiecompensatie.
** De temperatuur betreft uitsluitend het gebruiksgebied van de sensoren, de handgreep en kabels niet blootstellen aan hogere temperaturen dan
aanbevolen in de technische kenmerken.
***De temperatuurnauwkeurigheid wordt gegeven voor het bereik van -20 tot 80 °C (-4 tot 176 °F).
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3.2

Si-RV3

Vacuüm
Meet- en afvoerkleppen
Meetbereik
Nauwkeurigheid van de drukdetectie*
Beschikbare eenheden
Resolutie

Overbelasting
Barstdruk
Werkingstemperatuur
Opslagtemperatuur
Apparaat
Milieuvoorwaarden voor gebruik
Levensduur batterij
Draadloze verbinding
Draadloze verbinding bereik
Aansluitingen
Richtlijnen

2 kleppen
Van 5 tot 25000 micron
±10% van de gemeten waarde ±10 micron**
micron, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O, mTorr
1 micron van 0 tot 1000 micron
10 micron van 1000 tot 2000 micron
100 micron van 2000 tot 10000 micron
500 micron van 10000 tot 25000 micron
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
Van -10 tot 50°C (-4 tot 122°F)
Van -20 tot 60°C (-4 tot 140°F)
Hygrometrie: in niet-condenserende toestand
Maximale hoogte: 2.000 m (6561')
Niet-corrosieve of brandbare gassen
250 uur (voor één meting elke drie seconden @ 20°C @
20°C/68°F)
Klasse 1 BLE 4.2
Tot 30 m (98 ft) - Afhankelijk van het radiovermogen van de
draadloze verbinding van de smartphone of tablet.
Naar de installatie: vrouwelijke aansluiting ¼’’ FFL met
Schrader® depressor
Naar de flexibel: male ¼ '' MFL met Schrader®-klep
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU ROOD

*Alle in dit document gespecificeerde nauwkeurigheden werden uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden en kunnen worden gegarandeerd voor
metingen die onder dezelfde omstandigheden worden uitgevoerd, of die worden uitgevoerd met kalibratiecompensatie.
**De druknauwkeurigheid wordt gegeven voor het bereik van 100 to 2000 micron.
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4 Instrumentenbeschrijving
4.1

Si-RM3 / Si-RM13

1. Vrouwelijke aansluiting ¼’’ FFL met Schrader® depressor
2. Identificatie-label (zie hieronder)
3. Mannelijke aansluiting ¼’’ MFL met Schrader® klep
4. Beschermkapje
5. Ingang voor temperatuursonde
6. Werkingsled
7. Aan/uit toets

Voorbeeld van een label

4.2

Si-RV3

1. Vrouwelijke aansluiting ¼’’ FFL met Schrader® depressor
2. Identificatie-label (zie hieronder)
3. Mannelijke aansluiting ¼’’ MFL met Schrader® klep
4. Beschermkapje
5. Werkingsled
6. Aan/uit toets

Voorbeeld van een label
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5 De sondes koppelen
Voordat de Si-RV3, Si-RM3-sondes en temperatuurklemmen met de Si-Manifold-applicatie kunnen worden gebruikt, moeten de sondes
vóór hun eerste gebruik worden gekoppeld.
Volg de volgende procedure om een sonde te koppelen. De volgende procedure wordt beschreven met behulp van de Si-RM3
lagedruksonde als voorbeeld.



Start de applicatie op uw smartphone of tablet.
Het volgende scherm wordt weergegeven.



Druk op “Aansluiting op de sonde” in de linkerhoek van het scherm.
Het volgende scherm wordt weergegeven.



Schakel de lagedruksonde van de Si-RM3 gedurende een paar seconden in.
Het groene lampje van de sonde knippert snel.
Druk op “Naar sondes zoeken”.
Deze stap duurt enkele seconden. De applicatie zoekt naar ingeschakelde sondes in de buurt van het apparaat en geeft deze
vervolgens weer op het scherm:



1. Grijs: geeft een Si-RM3-sonde aan
2. Geel: geeft een Si-RV3-sonde aan
3. Blauw: geeft een lagedruksonde aan
4. Rood: geeft een hogedruksonde aan
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Selecteer de te koppelen sonde en druk vervolgens op “Koppelen” in de rechterhoek van het scherm.
Koppelen is alleen een verplichte stap vóór het eerste gebruik. Als “Deze sonde altijd aan de lage druk koppelen" is
geactiveerd, wordt de sonde direct weergegeven.
De gemeten waarden worden onmiddellijk op het scherm weergegeven en het groene lampje van de sonde knippert
langzaam.

Volg dezelfde procedure voor de hogedruksonde van de Si-RM3 en de vacuümsonde van de Si-RV3.
Volg dezelfde procedure voor de hogedruksonde van de Si-RM3 en de vacuümsonde van de Si-RV3.
In geval van een verbindingsverlies met de sonde wordt de volgende melding weergegeven: "..."
De sonde slaat automatisch de 60 laatst gemeten waarden in het buffergeheugen op. Benader de sonde met de smartphone
of tablet. De applicatie start een automatisch zoeken naar de sonde. Wanneer de verbinding hersteld is, gaan de metingen
door.
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6 De applicatie instellen
Voordat u een meting uitvoert, is het mogelijk om verschillende parameters in de applicatie in te stellen. Deze instellingen betreffen:
• de doelwaarden
• de sondes
• de operator
• de eenheden
Vanuit dit scherm is het ook mogelijk om de gebruikershandleiding, de applicatieversie en de licenties te raadplegen.


Druk op “Parameters”
in de rechterhoek van het scherm.
Het volgende scherm wordt weergegeven.

6.1

De doelwaarden instellen

6.2

De sondes instellen

6.3

Instelling parameters van de temperatuursensoren

Met dit deel kunnen gebruikers de waarden instellen die in de applicatie worden
geconcretiseerd.
In de Manifold-modus:
 Activeer de weergave van de doelwaarden door op de toets te drukken.
 Stel de doelwaarde voor de oververhitting in tussen 0 en 60°C (32 en 140°F).
 Stel de doelwaarde voor de subkoeling in tussen 0 en 60°C (32 en 140°F).
 Stel de doelwaarde van de lage druk in tussen -1 en 60 bar (-14 en 870 psi).
 Stel de doelwaarde voor de hoge druk in tussen 0 en 60 bar (-0 en 870 psi).
In de vacuümsonde-modus:
 Stel de doelwaarde voor de vacuümdruk in tussen 5 en 25000 micron en stel vervolgens de vertragingstijd in, d.w.z. hoe lang
de druk op deze gedefinieerde doelwaarde blijft tot de melding “Doel bereikt” verschijnt. Melding boven de gemeten waarde
wordt weergegeven.

In het “Sondes” deel
 Selecteer de bedieningsmodus: zomer of winter.
 Selecteer een tijd tussen 1 minuut en 4 uur voordat de sonde automatisch uitschakelt.
 Stel het metingsbereik in tussen 1 seconde en 2 minuten.
 Activeer de temperatuurcompensatie van de buis: eenmaal geactiveerd, kan met deze functie
rekening worden gehouden met de omgevingstempratuur en daardoor kan de buistemperatuur
de koudemiddeltemperatuur bereiken.
 Verwijder de opgeslagen sonde: verwijder alle sondes die met de applicatie zijn gekoppeld.
 Vul de waarde van de luchtdruk in tussen 600 en 1200 hPa (17 en 35 inHg).
 Activeer de visuele hulp van de auto-zero: eenmaal geactiveerd laat deze functie toe om automatisch te vragen of een autozero voor een meting moet worden uitgevoerd

Tijdens het koppelen van een Manifold sensor wordt nevenstaand scherm weergegeven:
 Selecteer het gebruikte type temperatuursensor: temperatuurklem of Velcro® sensor voor leidingen
met een grote diameter.
 Om deze melding niet meer weergegeven te zien, “Niet meer vragen” aanvinken.
 Druk op Valideren.

14

De applicatie instellen

In het gedeelte “Temperatuursensoren”:
 De compensatie van de temperatuur in de leidingen in- of uitschakelen: ingeschakeld kan
men dankzij deze functie de kamertemperatuur en de temperatuur van de leiding in
aanmerking nemen om de temperatuur van het koudemiddel te verkrijgen.
 Selecteer het gebruikte sensortype:
o Temperatuurklem
of
o Velcro® temperatuursensor voor leidingen met een grote diameter.
 Vink “Niet meer vragen” aan om de geselecteerde sensor in het geheugen op te slaan.
 Verwijder het vinkje in het hokje “Niet meer vragen” om de automatische weergave van de
melding opnieuw in te schakelen.

6.4

De operator instellen

In het “Operator” deel:
 Vul een naam in het “Operator naam” veld.
 Vul een accreditatienummer in in het “Accreditatienummer” veld.
 Vul de naam van het bedrijf in.

6.5

De eenheden instellen

In het “Eenheden” deel:
 Selecteer de temperatuureenheid: °C, °F of K
 Selecteer de drukeenheid voor de manifold- en dichtheidsmodi: bar, psi, Mpa, kPa
of Feet of Head (FOH)
 Selecteer de drukeenheid voor de vacuüm modus: micron, mmHg, Torr, mbar, hPa, inH2O,
inHg, of Pa

6.6

Over de applicatie

Hier kunt meer informatie over de applicatie vinden:
 Gebruikershandleiding
 Applicatie versienummer
 Gebruikerslicenties
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7 Een meting uitvoeren
Voer vóór elke meting met de manifold een auto-zero uit van de sonde uit in de open lucht.
Alleen een getrainde en gekwalificeerde technicus mag de volgende handelingen uitvoeren.
De manifold- of vacuümsonde moet aan de applicatie worden gekoppeld (zie vorig hoofdstuk).

7.1 Een auto-zero uitvoeren in de open lucht

Voer vóór elke meting met de manifold een auto-zero van de sonde uit in de open lucht.
Vanaf het metingenscherm:



Druk
om een auto-zero van de lagedruksonde uit te voeren.
Er wordt een melding weergegeven om de auto-zero te bevestigen.
Druk op “JA”.
Een melding met een afbeelding wordt weergegeven die aangeeft dat de sonde van het netwerk moet worden losgekoppeld
voordat de auto-zero wordt gestart.




Druk op “Valideren” om de auto-zero uit te voeren.
Druk
erop om een auto-zero van de hogedruksonde uit te voeren.



7.2

Een meting uitvoeren met de manifold


Druk op de “Manifold” modus om deze te activeren

Voor de drukmetingen:
 Sluit de lagedruksonde aan op de te controleren apparatuur.
 Sluit de hogedruksonde aan op de te controleren apparatuur.
 Lees de gemeten waarden af in de applicatie.
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Een meting uitvoeren

Voor de temperatuurmetingen:
 Sluit de temperatuurklem aan op de druksonde.
 Plaats de temperatuurklem op de buis.

1. Gemeten of berekende waarden van de lagedruksensor
2. Meting van het lagedruk circuit
3. Verdampingstemperatuur: berekende waarde afhankelijk van het geselecteerde
koudemiddelgas
4. Oververhitting: berekende waarde die overeenkomt met T T1 contact – verdampingsT
5. Gemeten of berekende waarden van de hogedruksonde
6. Meting hogedruk circuit
7. Condensatietemperatuur: berekende waarde afhankelijk van het geselecteerde koudemiddelgas
8. Subkoeling: berekende waarde die overeenkomt met
9. CondensatieT – T T2 contact
Portretmodus

1. T T1 contact: contacttemperatuur sonde 1
2. OmgevingsT: omgevingstemperatuur sonde 1
3. T T2 contact: contacttemperatuur sonde 2
4. OmgevingsT: omgevingstemperatuur sonde 2

Landschapmodus

7.3

Een meting uitvoeren met de vacuümsonde


Druk op de “Vacuümsonde” modus om deze te activeren




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

Voorbeeld met een vacuümsonde:

1. Vacuümmeting
2. Indicatie van de gedefinieerde doelwaarde
3. OmgevingsT: omgevingstemperatuur
4. Waterverdamp. T: verdampingstemperatuur van water

Portretmodus

Landschapmodus
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Een meting uitvoeren

Wanneer de vacuümsonde is aangesloten en de gemeten waarden buiten het meetbereik zijn, wordt “Atmo ↓” weergegeven:

Landschapmodus
Portretmodus
Wanneer de doelwaarde is bereikt, wordt de melding “Doel bereikt” weergegeven:

Landschapmodus
Portretmodus
Voorbeeld met een Si-RM3 lagedruksonde:

1. Gemeten waarde door de lagedruksonde

Landschapmodus

Portretmodus

7.4

Een dichtheidsmeting uitvoeren

Met een manifoldsonde is het mogelijk om een dichtheidsmeting uit te voeren op de te controleren apparatuur.
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Druk op de “Dichtheid” modus om deze te activeren




Sluit de Si-RM3 hogedruksonde aan op de te controleren apparatuur.
Lees de gemeten waarden af in de applicatie.

Een meting uitvoeren

1. Gemeten waarde door de hogedruksonde
2. OmgevingsT: omgevingstemperatuur
3. P1: gemeten drukwaarde bij het starten van de registratie
4. P2: gemeten drukwaarde bij het stoppen van de registratie
5. Delta P: berekende waarde overeenkomend met P1 – P2

Portretmodus

Landschapmodus

8 Een koudemiddelgas selecteren
De applicatie bevat de volgende 126 koudemiddelen:

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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Een koudemiddelgas selecteren

Vanaf het “Manifold” metingenscherm:



Druk

erop om de lijst met koudemiddelgassen weer te geven..

Het volgende scherm wordt weergegeven. De gebookmarkte koudemiddelen worden bovenaan in de lijst en in alfabetische
volgorde weergegeven.




Vink het vakje van het gewenste koudemiddel aan.
Druk op “Valideren”.

Betekenis van de verschillende elemententen opzichte van de koudemiddelen:

1. Aan te vinken vakje om het koudemiddel te selecteren
2. Naam van het koudemiddel
3. Geeft aan dat het koelmiddel ontvlambaar is.
4. Als de ster leeg is: druk erop om het koudemiddel te bookmarken.
Als de ster vol is, druk erop om de bookmark op het koudemiddel te verwijderen.

Het is mogelijk om tot 10 koudemiddelen te bookmarken.
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Een koudemiddelgas selecteren

9

De registraties van de waarden beheren

Het is mogelijk om een registratie van de gemeten waarden te starten, te onderbreken, te stoppen en op te slaan.

9.1

Het dossier activeren, onderbreken, stoppen, opslaan

Al deze acties zijn beschikbaar dankzij de toetsen bovenaan het metingenscherm:
• De registratie van de waarden activeren
• De registratie onderbreken
• De registratie stopzetten

Zodra de registratie is geactiveerd, wordt een chronometer boven aan het scherm weergegeven.
Druk op “Stoppen” om de registratie te stoppen De applicatie vraagt om een bevestiging om de registratie te stoppen: selecteer “Ja”
of “Nee”.
Indien Ja, vraagt de applicatie om het gegevensbestand op te slaan
• Indien Nee: wordt de applicatie op het metingscherm hersteld.
• Indien Ja: wordt het gegevensbestand in het draagbare apparaat opgeslagen.
Indien Nee, wordt de applicatie op het metingscherm hersteld.

9.2

Toegang tot de opgeslagen gegevens

 Druk op “Opgeslagen gegevens” onderaan het scherm.
Het volgende scherm wordt weergegeven met de mappen met de opgeslagen gegevensbestanden die per datum staan ingedeeld.
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Selecteer de gewenste map.
Het volgende scherm wordt weergegeven met de opgeslagen gegevensbestanden.



Selecteer het gewenste gegevensbestand.
De applicatie geeft het gegevensbestand weer.
Het is vervolgens mogelijk om:

De registraties van de waarden beheren

• de metingen te hervatten (zie hoofdstuk 9.3)
• het gegevensbestand te exporteren (zie hoofdtuk 9.4)

9.3

De metingen uit een opgeslagen gegevensbestand hervatten

Op het scherm met opgeslagen gegevensbestanden:
 Selecteer het gewenste gegevensbestand vanwaaruit de metingen opnieuw moeten worden gestart.
 Druk op de toets.
De applicatie geeft de sondes weer die tijdens eerdere metingen werden gebruikt.
 Schakel de sondes in.
De applicatie en de sondes verbinden zich onderling. Het volgende scherm wordt weergegeven.



Druk op “Doorgaan”.

De applicatie wordt naar het metingenscherm teruggezet en de chronometer start opnieuw wanneer die is gestopt.
Wanneer de sondes en de applicatie met elkaar verbonden zijn, wordt een auto-zero gevraagd als de “Auto-zero help”
Parameter geactiveerd is.

9.4

De registraties exporteren

Wanneer een gegevensbestand is opgeslagen in het draagbare apparaat of wanneer een lopend gegevensbestand is gestopt, is het
mogelijk om het te exporteren in PDF-, XML-, CSV-formaat of om het rechtstreeks naar het klembord te exporteren.
Om een gegevensbestand te exporteren zonder het van tevoren op te slaan:
Stop het gegevensbestand door op “Stop” te
drukken
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Druk op “Exporteren” boven aan het scherm
Het volgende scherm wordt weergegeven.

De registraties van de waarden beheren





Vul de velden in.
Selecteer het formaat: PDF, CSV, XML of klembord.
Selecteer wel of niet het toevoegen van grafieken, waardentabellen, screenshots, foto's.



Druk op “Exporteren”

De bestanden worden naar een automatisch aangemaakte map geëxporteerd, genaamd “Si-Manifold” die in de root van
het draagbare apparaat zit.
Om een in het apparaat opgeslagen gegevensbestand te exporteren:
 Selecteer het gewenste gegevensbestand (zie 9.2 voor het beheer van opgeslagen gegevensbestanden) en volg daarna de
voorafgaande procedure.
Om een in het apparaat opgeslagen gegevensbestand weer te geven:
 Druk op “Opgeslagen gegevens” onderaan het scherm.

Het scherm met de lijst van de opgeslagen gegevensbestanden wordt weergegeven.
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De registraties van de waarden beheren

10 De verschillende beelden van de gemeten waarden weergeven
De gemeten waarden kunnen worden weergegeven op grond van drie verschillende beelden:
Beeld van de “Meter”
Beeld van een “Grafiek”
Beeld van een “Waardentabel”

10.1 Beeld van een “Grafiek” weergeven


Druk op
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Landschapmodus

Portretmodus

10.2 Beeld van een “Waardentabel” weergeven


Druk op
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Landschapmodus

Portretmodus
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De verschillende beelden van de gemeten waarden weergeven

10.3 Beeld van de “Meter” weergeven


Druk op
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Landschapmodus

Portretmodus

10.4 De weer te geven waarden selecteren
De weer te geven waarden kunnen worden geselecteerd.

Het selecteren van de waarden is alleen mogelijk in de Manifold-modus.
Deze waarden zijn:
• Doel van oververhitting (alleen voor de lagedruksonde)
• Doel van subkoeling (alleen voor de hogedruksonde)
• Doeldruk
• Druk (realtime, minimaal, maximaal, gemiddeld)
• Contacttemperatuur (realtime, minimaal, maximaal, gemiddeld)
• Omgevingstemperatuur (realtime, minimaal, maximaal, gemiddeld)
• Delta T1T2
• Oververhitting (minimaal, maximaal, gemiddeld) alleen voor de lagedruksonde
• Subkoeling (minimaal, maximaal, gemiddeld) alleen voor de hogedruksonde
• Verdampingstemperatuur (realtime, minimaal, maximaal, gemiddeld)
• Condensatietemperatuur (realtime, minimaal, maximaal, gemiddeld)
Om de gewenste waarden weer te geven:
 Druk twee keer op de gewenste zone om de weer te geven waarde op deze plaats te wijzigen.
De lijst met de weer te geven waarden verschijnt.
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Vink het vakje van de weer te geven waarde aan.
Voor de doelen: vul de doelwaarde in.
Druk op “Valideren”.

De verschillende beelden van de gemeten waarden weergeven

Van het metingenscherm in de manifold-, vacuümsonde- of dichtheidsmodus:


11 Informatie over sondes

Druk op
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Dit scherm toont de volgende informatie:
• Naam van de sonde
• Soort sonde
• Serienummer van de sonde
• Het firmware versienummer van de sonde
• Zoeken naar updates voor de sonde

11.1 De naam van de sonde wijzigen




Druk op het veld van de naam van de sonde.
Vul de nieuwe naam in.
Druk op “Valideren”.

11.2 De sonde updaten
Om een sonde te updaten, moet de tablet of smartphone aangesloten zijn op een netwerk.



Druk op
.
De applicatie zoekt automatisch naar beschikbare updates.

Indien een update beschikbaar is:
 Druk op de “Firmware update » toets.
De applicatie geeft de volgende melding weer: “De bewerking duurt een paar minuten en voorkomt metingen”.
 Druk op de “Doorgaan” toets.
Het volgende scherm wordt weergegeven.

Tijdens deze voorbereidingsstap van de update, stopt het knipperen van de led.
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Informatie over sondes

Na een paar seconden wordt het volgende scherm weergegeven en toont de update progressie:

Tijdens de update mag de draadloze verbinding tussen de sonde en de smartphone of tablet niet worden
onderbroken.
Wanneer de update beëindigd is, gaat de applicatie terug naar het informatiescherm over de sonde en knippert de sonde weer.
Indien er geen update beschikbaar is: De “Firmware update” toets wordt door de “Geen update beschikbaar” toets vervangen.
Deze toets wordt gearceerd.

11.3 De sonde ontkoppelen

Vanuit het informatiescherm over de sonde:
 Druk op “Ontkoppelen”.
De applicatie ontkoppelt de sonde van het apparaat.
Deze handeling stopt de huidige registratie van het gegevensbestand.
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Informatie over sondes

12 Onderhoud
12.1 Vervanging van de batterijen








Verifieer of het apparaat uitgeschakeld is.
Verwijder de deksel van de batterijen.
Verwijder het voedingsblok met de batterijen.
Vervang de gebruikte batterijen door drie nieuwe AAA-LR03 1,5 V batterijen.
Zet het voedingsblok weer terug terwijl u de juiste polariteit respecteert.
Zet de deksel van de batterijen weer terug.
Gooi batterijen weg volgens de plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

De batterijen moeten vervangen worden wanneer het apparaat uit staat.
Om te vermijden dat de batterijen leeglopen en de koppelaar beschadigen, is het aan te raden de
batterijen te vervangen zodra deze leeg zijn en ze niet gedurende een lange tijd in het apparaat te laten
zitten, wanneer ze leeg zijn.

12.2 Het instrument reinigen


Gebruik een enigszins vochtige, zachte doek met wat zeepwater.

U kunt voor het reinigen isopropylalcohol gebruiken
Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.



Verifieer regelmatig of de koppelstukken schoon zijn en niet met smeervet bedekt zijn.
Er mag zich geen olie op het blok en de slangen bevinden. Gebruik een doek voor de buitenkant en perslucht voor de
binnenkant

De in de slangen of het blok achtergebleven vloeistoffen moeten opgevangen worden met behulp van
een speciaal hiervoor bedoeld systeem.

12.3 Meetprecisie

Om precieze metingen te garanderen, is het aan te raden het product een keer per jaar voor controle terug te zenden naar de
servicedienst van Sauermann.
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Onderhoud

13 Opmerkingen
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Opmerkingen

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

30

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 VK
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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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!

Opmerkingen

