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Sikkerhetsforskrifter
Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet. Den inneholder viktig informasjon om bruk, vedlikehold og
ny bearbeiding av apparatet.

Bruk

•Både innendørs og utendørs bruk.
• Dette apparatet er laget for å måle trykk og temperatur og for å foreta innstillinger på stasjonært eller mobilt
kjøleutstyr. Det må ikke brukes til andre formål.
• Dette apparatet er blitt utviklet og produsert og selges utelukkende til kvalifiserte spesialister med opplæring innen varme-,
ventilasjons-, klima- og kjøleteknikk.
• I tilfelle gal bruk kan det oppstå gasslekkasje som kan være til fare både for brukeren og miljøet. Relevant opplæring er
nødvendig for å garantere risikofri bruk av dette instrumentet. Sauermann er ikke ansvarlig for
ulykker som måtte inntre ved bruk av instrumentet.
• Apparatet må alltid brukes i overensstemmelse med formålet og med parameterne som er angitt i de tekniske egenskapene.
Ellers kan det svekke beskyttelsen anordningene gir.
• Ved installasjon av apparatet er systemmontøren ansvarlig for sikkerheten til systemet som apparatet inngår i.
• Bare tilbehør som fulgte med apparatet eller som foreligger som ekstrautstyr, må brukes.
• Maksimalt driftstrykk: 60 bar (945 psi)
• Du må ikke bruke apparatet hvis det er skadet eller fungerer unormalt. Inspiser alltid apparatet før bruk. Hvis du er i tvil,
ta kontakt med Sauermanns kundeservice.
• Når du bruker manifolden, må du alltid ha på vernebriller og -hansker for å beskytte øynene og huden ved bruk
av kjølegassene. Kjølegassdampene er ekstremt kalde. Du må ikke utsette huden for dette.

Advarsel

• Du må ikke tillate trykk utover apparatgrensene. Se de tekniske egenskapene i denne brukerhåndboken om dette.
• Bruk aldri en kjølegass som ikke er oppført i applikasjonens kjølegassmeny. Flere kjølegasser er blitt
utelukket av sikkerhetsgrunner. Bruk av andre, ikke-godkjente gasser kan skade apparatet.
• Applikasjonens kjølegassdatabase omfatter kjølegasser som er klassifisert som antennelige. Hvis disse gassene
velges, et det obligatorisk at operatøren har ekstra opplæring eller kompetanse. Ta kontakt med de kompetente
myndighetene, og oppfyll fullt ut kravene i deres forskrifter.
• Apparatet må ikke utsettes for regn eller annet vått miljø (> 80 % RF).
• Apparatet må ikke brukes i nærheten av eksplosiv gass, damp eller støv.

• Apparatet må ikke brukes i ATEX-soner i henhold til gjeldende standarder.
• Apparatet må ikke i noe tilfelle brukes som en trykkregulator, særlig ved bruk av N2-nitrogen.
• Apparatet må ikke brukes sammen med ammoniakkgass for kjøling (NH3 / R717).
• Ikke bruk dette apparatet på systemer som inneholder avtettede kjemiske lekkasjer. Disse kan bryte inn i apparatet og tørke i
instrumentet med tilhørende uopprettelige skader.
• Du må ikke utføre kontaktmålinger på deler som ikke er isolert eller under spenning.
• Du må ikke lagre apparatet med løsemidler. Du må ikke bruke tørkemidler.
• Apparatet inneholder ikke noen interne deler som kan repareres av bruker. Du må ikke åpne apparatet. Vedlikeholdet må
kun utføres av Sauermann.
• Hvis apparatet faller ned eller ved lignende problemer kan det bli brudd på kjølemiddelslangene. Også stoppventilene kan bli
skadet og påføre interne skader som ikke kan identifiseres fra utsiden. Derfor må kjølemiddelslangene skiftes ut
hver gang apparatet faller ned eller utsettes for en lignende belastning. Vennligst returner appararet til Sauermanns
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kundeservice.
• Dette apparatet gjør det mulig å koble til flere innganger, inkludert elektriske og mekaniske. Vær forsiktig for å unngå all
risiko for elektrisk støt. Du må ikke bruke apparatet hvis du ikke er i stand til å detektere elektriske feil.

Miljøvern

• Kjølegassene kan være miljøforurensende. Vennligst følg gjeldende regler for miljøvern.
• Lever apparatet ved slutten av levetiden inn til et innsamlingssenter for elektriske og elektroniske deler (i henhold til lokale
forskrifter), eller returner det til Sauermann for å garantere riktig, miljøbevisst avfallshåndtering.
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Presentasjon
Denne brukerhåndboken beskriver applikasjonen Si-Manifold som fungerer med Si-RM3, Si-RM13 Manifold og Si-RV3
vakuumprobe.

Påkrevde minimumsversjoner

For å sikre at applikasjonen fungerer som den skal, må apparatet ha følgende påkrevde minimumsversjoner:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Driftsmodi
Manifolden angir høyt og lavt driftstrykk og temperaturene på et kjøleanlegg. Den gjør det også mulig å utføre
vedlikehold og feilsøking på utstyrets væskekrets.
Alt etter probetypen som brukes, må du velge driftsmodus i applikasjonen.
Følgende driftsmodi gjelder:
• Manifoldmodus: brukes med Si-RM3, Si-RM13 og temperaturklemmer
• Vakuumprobemodus: brukes med Si-RV3 og Si-RM3 for lavt trykk og Si-RM13 for lavt trykk
• Tetthetsmodus: brukes med Si-RM3 for høyt trykk og Si-RM13 for høyt trykk
➢ Trykk på

eller for å få

Vakuumprobemodus

Manifoldmodus

tilgang til ønsket modus.

Tetthetsmodus

Beskrivelse av skjermbildene
Skjermer for manifold

I manifoldmodus vil skjermen være forskjellig alt etter mobilens eller nettbrettet innstilling.

1. Utfører en skjermdump
2. Oppretter og eksporterer en rapport
3. Gir tilgang til applikasjonens konfigurasjonsparametre
4. Navn på den valgte gassen og tilgang til gasslisten
5. Viser forskjellige formater: tabell eller diagram
6. Lagrer, tar pause, stopper et datasett
7. Målte eller beregnede parametre med lavtrykksproben
8. Målte eller beregnede parametre med høytrykksproben
9. Tilgang til målemodiene og de lagrede opptakene

Stående modus
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1. Trådløs tilkobling-mottak og batterinivåer
2. Utfører en nullstilling, tilgang til informasjonen i den tilkoblede proben

Liggende modus

Skjermer for vakuumprobe

Med Si-RV3-vakuumproben:

1. Utfører en skjermdump
2. Oppretter og eksporterer en rapport
3. Gir tilgang til applikasjonens konfigurasjonsparametre
4. Viser forskjellige formater: tabell eller diagram
5. Trådløs tilkobling-mottak og batterinivåer
6. Lagrer, tar pause, stopper et datasett
7. Tilgang til informasjon i den tilkoblede proben
8. Målinger på vakuumprobe
9. Faste verdier
10. Tilgang til målemodiene og de lagrede opptakene
Med Si-RM3-lavtrykksprobe:
1. Utfører en nullstilling, tilgang til informasjonen i den tilkoblede proben

Stående modus

Liggende modus

S nízkotlakou sondou Si-RM3:

1. Provést automatické vyrovnání nuly,
přístup k informacím o připojené sondě

Liggende modus
Stående modus
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Skjermer for tetthet

1. Utfører en skjermdump
2. Oppretter og eksporterer en rapport
3. Gir tilgang til applikasjonens konfigurasjonsparametre
4. Viser forskjellige formater: tabell eller diagram
5. Trådløs tilkobling-mottak og batterinivåer
6. Lagrer, tar pause, stopper et datasett
7. Utfører en nullstilling, tilgang til informasjonen i den tilkoblede proben
8. Målinger på trykkprobe
9. Tilgang til målemodiene og de lagrede opptakene

Stående

Liggende modus
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Instrumentenes egenskaper
Si-RM3 / Si-RM13

Trykk
Trykkventiler
Måleområde

Trykkfølingspresisjon
Tilgjengelige enheter
Oppløsning
Overbelastning
Burst-trykk
Driftstemperatur
Lagringstemperatur

Temperatur

2 ventiler
Fra -1 til 60 bar (-14 til 870 psi)

±0,5 % av full skala
MPa, kPa, bar, foot of head
Oppløsning 0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head
Overbelastning 65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
Fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)

Antall prober
Temperaturfølere
Følernes temperaturområde**
Temperaturpresisjon*
Maksimale driftstemperaturer

2 klemmeprober
NTC-termistorer med høy presisjon
Fra -40 til 150 °C (-40 til 302 °F)
±1,3 °C (±2,4 °F)***
Kjever: 150 °C (302 °F) - Kabel: 105 °C (221 °F) -

Tilgjengelige enheter
Oppløsning
Rørenes diameter
Kabel

°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Fra 6 til 42 mm (0,2'' til 1,7'')
2 m lengde med forsterket jackkobling

Driftstemperatur (Hantak)
Lagringstemperatur (Hantak)
Apparat
Miljøbetingelser for bruk

Batteritid
Trådløs tilkobling
Trådløs tilkoblingsrekkevidde

Håndtak: 90 °C (194 °F)

3 punkter, Ø3,2 mm, i PVC, maks. temperatur 105° C (221° F)

Fra -20 til 50 °C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)

Hygrometri: ikke-kondenserende tilstand (< 80 % RF)
Maksimal høyde over havet: 2000 m (6561')
Ikke-etsende eller brennbare gasser

250 t (for én måling hvert sekund ved 20 °C / 68 °F)
klasse 1 BLE 4.2
-område Opptil 30 m (98 ft) - kommer an på smarttelefon og nettbrett

Overvarme
Kjølemiddeldatabase

og underkjøling Beregnes automatisk av manifoldapplikasjonen
126 kjølegasser

Koblinger

På installasjonen: hunkobling ¼’’ FFL med Schrader®-depressor På
slangen: hankobling ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMK;
2014/53/EU RED

Standarder

Målbare produkter: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O

*Alle presisjonsangivelser i dette dokumentet ble utført under laboratorieforhold, og kan garanteres for målinger utført under samme forhold eller med
kalibreringsutligning.
** Temperaturen gjelder kun følernes bruksområde. Ikke utsett håndtakene eller kablene for temperaturer utenfor det angitte temperaturområdet
***Temperaturpresisjonen er angitt for området -20 til 80 °C (-4 til 176 °F).
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Si-RV3

Vakuummåler

Måle- og tømmeventiler
Måleområde
Trykkfølingspresisjon*
Tilgjengelige enheter

2 ventiler
Fra 5 til 25 000 mikron
±10 % av den målte verdien ±10 mikron**
mikron, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O

Overbelastning
Burst-trykk
Driftstemperatur
Lagringstemperatur

10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
Fra -10 til 50°C (-4 til 122 °F)
Fra -20 til 60°C (-4 til 140 °F)

Oppløsning

Apparat
Miljøbetingelser for bruk

Batteritid
Trådløs tilkobling
Trådløs tilkoblingsrekkevidde
Koblinger
Standarder

1 mikron fra 0 til 1000 mikron
10 mikron fra 1000 til 2000 mikron
100 mikron fra 2000 til 10 000 mikron
500 mikron fra 10 000 til 25 000 mikron

Hygrometri: ikke-kondenserende tilstand
Maksimal høyde over havet: 2000 m (6561')
Ikke-etsende eller brennbare gasser

250 t (for én måling hvert tredje sekund ved 20 °C / 68 °F)
klasse 1 BLE 4.2
-område Opptil 30 m (98 ft) - kommer an på smarttelefon og
nettbrett
På installasjonen: hunkobling ¼’’ FFL med Schrader®-depressor På
slangen: hankobling ¼’’ MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMK;
2014/53/EU RED

*Alle presisjonsangivelser i dette dokumentet er bygget på laboratorieforhold, og kan garanteres for målinger utført under samme forhold eller med
kalibreringsutligning.
**Trykkpresisjonen er angitt for området 100 til 2000 mikron.
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Beskrivelse av instrumentene
Si-RM3 / Si-RM13
1. Hunkobling ¼’’ FFL med Schrader® depressor
2. Identifikasjonsetikett (se nedenfor)
3. Hankobling ¼’’ FFL med Schrader®-ventil
4. Propp
5. Inngang for klemmeprobe for temperatur
6. Driftslampe
7. På/av-knapp

Eksempel på etikett

Si-RV3

1. Hunkobling ¼’’ FFL med Schrader® depressor
2. Identifikasjonsetikett (se nedenfor)
3. Hankobling ¼’’ FFL med Schrader®-ventil
4. Propp
5. Driftslampe
6. På/av-knapp

Eksempel på etikett
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Paring av probene

Før du bruker probene Si-RV3, Si-RM3 og temperaturklemmer med Si-Manifold-applikasjonen er det obligatorisk å pare
probene for første gangs bruk.
Følg prosedyren nedenfor for å pare en probe. Følgende prosedyre er beskrevet ut fra Si-RM3-lavtrykksproben
som eksempel.



Start applikasjonen fra smarttelefonen eller nettbrettet.
Følgende skjermbilde vises.



Trykk på “Connection to probe” (Kobling til probe) i venstre hjørne av skjermen.
Følgende skjermbilde vises.






Slå på lavtrykksproben for Si-RM3 og hold nede et par sekunder.
Det grønne lyset til proben blinker raskt.
Trykk på “Search for probes” (Søk etter prober).
Dette trinnet tar et par sekunder. Applikasjonen søker etter de innkoblede probene nær apparatet og viser
dem så på skjermen:

1. Grå: angir en Si-RM3-probe
2. Gul: angir en Si-RV3-probe
3. Blå: angir en lavtrykksprobe
4. Rød: angir en høytrykksprobe

➢ Velg proben som skal pares og trykk så på “Pair” (Par) i høyre hjørne av skjermen.
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Paring er bare obligatorisk for første gangs bruk. Hvis funksjonen “Always link this probe to the low pressure” (Koble alltid
denne proben til lavt trykk) er aktivert, vises proben direkte.
De målte verdiene vises øyeblikkelig på skjermen, og probens grønne lampe blinker langsomt.

Følg samme prosedyre for høytrykksproben for Si-RM3 og vakuumproben for Si-RV3.
Ved tap av forbindelse med proben vises følgende melding: “...”
Proben lagrer automatisk de 60 siste målte verdiene i bufferminnet.
Kom nærmere proben med smarttelefonen eller nettbrettet. Applikasjonen starter et automatisk søk
etter proben. Når forbindelsen er gjenopprettet, fortsetter målingene.
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Definisjon av applikasjonen

Før du utfører en måling er det mulig å definere forskjellige parametre i applikasjonen. Disse innstillingene gjelder:
• Målverdiene
• Probene
• Operatøren
• Enhetene
Fra dette skjermbildet kan du også lese brukerhåndboken, applikasjonsversjonen og lisensene.


Trykk på “Parameters”

i høyre hjørne av skjermen.

Følgende skjermbilde vises

Definisjon av målverdiene

Denne delen gjør at brukerne kan definere verdiene som vil bli brukt i applikasjonen.
I manifoldmodus:
 Aktiver visning av målverdiene ved å trykke på knappen.
 Definer målverdien for overheting mellom 0 og 60 °C (32 og 140 °F).
 Definer målverdien for underkjøling mellom 0 og 60 °C (32 og 140 °F).
 Definer målverdien for det lave trykket mellom -1 og 60 bar (-14 og 870 psi).
➢ Definer målverdien for det høye trykket mellom 0 og 60 bar (-0 og 870 psi).
I vakuumproben:
➢ Definer målverdien for vakuumtrykket mellom 5 og 25 000 mikron, og
definer forsinkelsestiden, dvs. hvor lang tid trykket holder seg på denne definerte målverdien til meldingen “Target reached”
(Mål nådd) vises.

Definisjon av probene

I feltet “Probes” (Prober):
 Velg driftsmodus: sommer eller vinter.
 Velg en frist før automatisk utkobling av proben på mellom 1 minutter og 4 timer.
 Sett måleraten på mellom 1 sekund og 2 minutter.
 Aktiver utligningen av rørledningstemperatur: Denne funksjonen gjør det mulig å
ta høyde for omgivelsestemperaturen og rørledningens temperatur for å oppnå
kjølevæskens temperatur.
 Slett den lagrede proben: Slett alle probene som er paret med
applikasjonen.
 Oppgi verdien for atmosfærisk trykk på mellom 600 og 1200 hPa (17 og 35 inHg).
➢ Aktiver visuell hjelp for nullstilling: Denne funksjonen vil alltid spørre om det
skal foretas en måling før nullstillingen utføres.

Parametrering av temperatursondene

Ved paring av en Manifold-sonde, vises følgende skjermbilde:
 Velg type temperatursonde: temperaturklemmer eller Velcro®-probe for rør med stor diameter.
 For at denne meldingen ikke skal vises mer, kryss av for «Ikke spør igjen».
 Trykk på Bekrefte.
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I delen «Temperaturprober»:
 Aktiver kompensasjon for rørtemperatur: når denne funksjonen er aktivert, gjør den det
mulig å ta omgivelsestemperaturen og rørtemperaturen med i beregningen for å oppnå
temperaturen på kjølevæsken.
 Velg den brukte probetypen:
o Temperaturklemmer
eller
o Velcro® temperaturprobe for rør med stor diameter.
 Kryss av for «Ikke spør igjen» for å lagre den valgte proben.
 Fjern krysset for «Ikke spør igjen» for å gjenaktivere automatisk visning av meldingen.

Definisjon av operatøren
I feltet “Operator” (Operatør):
 Oppgi et navn i feltet “Operator name” (Operatørnavn).
 Oppgi et godkjenningsnummer i feltet “Accreditation number” (Godkjenningsnummer).
 Oppgi navnet på firmaet.

Definisjon av enhetene
I feltet “Units” (Enheter):
➢ Velg temperaturenheten: °C, °F eller K
 Velg trykkenhet for manifold- og tetthetsmodiene: bar, psi, Mpa, kPa
eller Feet of head
 Velg trykkenhet for vakuummodus: mikron, mmHg, Torr, mbar, hPa,
inH2O, inHg eller Pa

Om applikasjonen

Denne seksjonen gjør det mulig å oppnå informasjon om applikasjonen:
➢ Brukerhåndbok
➢ Applikasjonens versjonsnummer
➢ Brukerlisenser
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Før en måling med manifolden må du nullstille proben i friluft.

Utføre en måling

Bare en kvalifisert tekniker med riktig opplæring kan utføre følgende operasjoner.
Manifold- eller vakuumproben må pares med applikasjonen (se forrige kapittel).

Utføre en nullstilling i friluft

Før en måling med manifolden må du nullstille proben i friluft.
Z obrazovky pro měření:





Trykk på
for å utføre nullstilling av lavtrykksproben.
Det vises en melding for å bekrefte nullstillingen.
Trykk på “YES”.
Det vises en melding med et bilde som angir at proben må kobles fra nettverket før
nullstillingen startes.

➢ Trykk på “Validate” (Valider) for å utføre nullstillingen.


Trykk på

for å utføre nullstilling av høytrykksproben.

Utføre en måling med manifolden
➢ Aktiver “Manifold”-modusen ved å trykke på
For trykkmålinger:
➢ Koble lavtrykksproben til anlegget som skal testes.
➢ Koble høytrykksproben til anlegget som skal testes.
➢ Avles de målte verdiene i applikasjonen.
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Utføre en måling

For temperaturmålinger:
➢ Koble temperaturklemmen på trykkproben.
➢ Plasser temperaturklemmen på røret.
1. Målte eller beregnede verdier for lavtrykksproben
2. Måling av lavtrykkskretsen
3. Fordampingstemperatur: beregnet verdi avhengig av den valgte
kjølegassen
4. Overheting: beregnet verdi tilsvarende T° T1 kontakt – fordampings-T°
5. Målte eller beregnede verdier for høytrykksproben
6. Måling av høytrykkskretsen
7. Kondensasjonstemperatur: beregnet verdi avhengig av den valgte
kjølegassen
8. Underkjøling: beregnet verdi tilsvarende
9. Kondensasjons-T° – T° T2 kontakt

Stående modus

1. T° T1 kontakt: kontakttemperatur probe 1
2. Omgivelses-T°: omgivelsestemperatur probe 1
3. T° T2 kontakt: kontakttemperatur probe 2
4. Omgivelses-T°: omgivelsestemperatur probe 2

Liggende modus

Utføre en måling med vakuumproben


Aktiver “Vakuumprobe”-modusen ved å trykke på

➢ Koble vakuumproben eller lavtrykksproben til anlegget som skal testes.
➢ Avles de målte verdiene i applikasjonen.
Eksempel med en vakuumprobe:
1. Vakuummåling
2. Angivelse av den definerte målverdien
3. Omgivelses-T°: omgivelsestemperatur
4. Vannfordampings-T°: temperaturen i vannfordampingen

Stående modus
Liggende modus
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Utføre en måling

Hvis vakuumproben er koblet til, men de målte verdiene er utenfor måleområdet, vises “Atmo ↓”:

Liggende modus
Stående modus
Når målverdien er nådd, vises meldingen “Target reached” (Mål nådd):

Liggende modus
Stående modus
Eksempel med en Si-RM3-lavtrykksprobe:

1. Målt verdi ved lavtrykksprobe

Liggende modus

Stående modus

Utføre en tetthetsmåling

Du kan utføre en tetthetsmåling med en manifoldprobe på anlegget som skal testes.


Aktiver “Tightness”-modusen (Tetthet) ved å trykke på



Koble høytrykksproben Si-RM3 til anlegget som skal testes.
Avles de målte verdiene i applikasjonen.
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Utføre en måling

1. Verdi målt av høytrykksproben
2. Omgivelses-T°: omgivelsestemperatur
3. P1: målt trykkverdi når opptaket startes
4. P2: målt trykkverdi når opptaket stanses
5. Delta P: beregnet verdi tilsvarende P1 – P2

Stående modus

Liggende modus

Valg av en kjølegass
Applikasjonen inneholder de 126 følgende kjølemidlene:

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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Valg av en kjølegass

Gå til “Manifold”- måleskjermen:



Trykk på

for å vise kjølegasslisten.

Følgende skjermbilde vises. De bokmerkede kjølemidlene vises øverst på listen og i alfabetisk rekkefølge.

➢ Kryss av i boksen for ønsket kjølemiddel.
➢ Trykk på “Validate” (Valider).
Betydning av flere elementer som gjelder kjølemidlene:

1. Boks for å krysse av for kjølemiddel
2. Navnet på kjølemidlet
3. Angir at kjølemidlet er antennelig
4. Hvis stjernen er tom: trykk på den for å bokmerke kjølemidlet.
Hvis stjernen er fylt: trykk på den for å fjerne kjølemidlet fra favorittene.
Du kan bokmerke opptil 10 kjølemidler.
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Valg av en kjølegass

Styring av verdiopptakene

Det er mulig å starte et opptak av de valgte verdiene, ta en pause, stanse opptaket og lagre det.

Aktivere opptaket, ta en pause, stoppe, lagre

Alle disse handlingene er tilgjengelige takket være knappene på toppen av måleskjermen:
• Aktivere verdiopptaket
• Sette opptaket på pause
• Stoppe opptaket

Når opptaket er aktivert, vises en stoppeklokke øverst på skjermen.

Trykk på “Stop”

for å stoppe opptaket. Applikasjonen ber deg om å bekrefte at du vil stoppe opptaket: Velg “Yes” eller No”.

Hvis du svarte Ja, ber applikasjonen deg om å lagre datasettet:
• Hvis Nei, gjenoppretter applikasjonen måleskjermen.
• Hvis Ja, lagres datasettet på den mobile enheten.
Hvis Nei, gjenoppretter applikasjonen måleskjermen.

Tilgang til de lagrede opptakene
➢ Trykk på “Saves” (Lagringer) i bunnen av skjermen.
Følgende skjermbilde vises med mappene som inneholder de lagrede datasettene ordnet etter dato.

➢ Velg ønsket mappe.
Følgende skjermbilde vises med de lagrede datasettene.
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Styring av verdiopptakene

➢ Velg ønsket datasett.
Applikasjonen viser datasettet.
Det er da mulig å:
• gjenoppta målingene (se kapittel 9.3)
• eksportere datasettet (se kapittel 9.4)

Gjenoppta målingene fra et lagret datasett

Gå til skjermen med de lagrede datasettene:
➢ Velg datasettet som målingene skal gjenopptas fra.
➢ Trykk på knappen .
Applikasjonen viser probene som ble brukt under tidligere målinger.
➢ Slå på probene.
Applikasjonen og probene kobles til hverandre. Følgende skjermbilde vises:

➢ Trykk på “Continue” (Fortsett).
Applikasjonen går tilbake til målingsskjermen, og stoppeklokken fortsetter der den stanset.
Når probene og applikasjonen er koblet til hverandre, blir du bedt om du vil foreta nullstilling hvis parameteren “Autozero
help” (Hjelp til nullstilling) er blitt aktivert.

Eksportere opptakene
Når et datasett er lagret i mobilenheten eller når et aktuelt datasett er stanset, er det mulig å eksportere det i PDF-, XML-,
CSV-format eller eksportere det direkte til utklippstavlen.
Slik eksporterer du et datasett uten å lagre det på forhånd:


➢ Stopp datasettet ved å trykke på

 ➢ Trykk på “Export” (Eksporter)
Følgende skjermbilde vises:
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“Stop”

øverst på skjermen

Styring av verdiopptakene

➢ Fyll ut feltene.
➢ Velg formatet: PDF, CSV, XML eller utklippstavle.
➢ Velg om du vil legge til diagrammer, verditabeller, skjermdumper, bilder.
➢ Trykk på “Export” (Eksporter).
Filene eksporteres til en automatisk opprettet mappe kalt “Si-Manifold” som befinner seg på rotnivået på den mobile
enheten.
Slik eksporterer du et datasett som er lagret i apparatet:
➢ Velg ønsket datasett (se 9.2 om styring av lagrede datasett), og utfør prosedyren over.

Slik viser du et datasett som er lagret i apparatet:


Trykk på “Saves” (Lagringer) i bunnen av skjermen.
Skjermen med listen over de lagrede datasettene vises.
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Styring av verdiopptakene

Vise målte verdier med forskjellig format
Det er mulig å vise de målte verdiene på tre forskjellige måter:
“Måler”-format
“Diagram”-format
“Verditabell”-format

Vise “Diagram”-format


Trykk på

Følgende skjermbilde vises.

Liggende modus

Stående modus

Vise “Verditabell”-format


Trykk på
Følgende skjermbilde vises..

Liggende modus

Stående modus
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Vise målte verdier med forskjellig format

Vise “Måler”-format
➢ Trykk på
Følgende skjermbilde vises.

Liggende modus

Stående modus

Velge verdiene som skal vises

Det er mulig å velge verdiene som skal vises.
Verdivalg er kun mulig med manifoldmodusen.

Disse verdiene er:
• Overhetingsmål (bare for lavtrykksproben)
• Underkjølingsmål (bare for høytrykksproben)
• Trykkmål
• Trykk (sanntid, minimum, maksimum, gjennomsnitt)
• Kontakttemperatur (sanntid, minimum, maksimum, gjennomsnitt)
• Omgivelsestemperatur (sanntid, minimum, maksimum, gjennomsnitt)
• Delta T1T2
• Overheting (minimum. maksimum, gjennomsnitt) bare for lavtrykksproben
• Underkjøling (minimum. maksimum, gjennomsnitt) bare for høytrykksproben
• Fordampingstemperatur (sanntid, minimum, maksimum, gjennomsnitt)
• Kondensasjonstemperatur (sanntid, minimum, maksimum, gjennomsnitt)
Slik viser du de ønskede verdiene:
➢ Trykk to ganger på ønsket sone for å endre målingen som skal vises på dette stedet.
Applikasjonen viser listen over verdier som skal vises.
➢ Kryss av i boksen for verdiene som skal vises.
➢ For mål: oppgi målverdien.
➢ Trykk på “Validate” (Valider).
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Vise målte verdier med forskjellig format

Gå til måleskjermen i modusen Manifold, Vakuumprobe eller Tetthet:


Informasjon om prober

Trykk på
Følgende skjermbilde vises.

Skjermen viser følgende informasjon:
• Probens navn
• Probetype
• Probens serienummer
• Probens fastvareversjon
• Søk etter oppdateringer av proben

Endring av probens navn

➢ Trykk på feltet “Probe name” (probenavn).
➢ Fyll ut det nye navnet.
➢ Trykk på “Validate” (Valider).

Oppdatering av proben
For å oppdatere en probe må nettbrettet eller smarttelefonen være koblet til et Wi-Fi-nett.



Trykk på
.
Applikasjonen søker automatisk etter tilgjengelige oppdateringer.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig:
➢ Trykk på knappen «Firmware update» (Fastvareoppdatering).
Applikasjonen viser følgende melding: “The operation will takes several minutes and will
prevent any measurement” (Operasjonen vil ta flere minutter og hindrer måling).
➢ Trykk på knappen “Continue” (Fortsett).
Følgende skjermbilde vises.
Lampens blinking opphører under dette forberedelsestrinnet av oppdateringen.
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Informasjon om prober

Etter noen sekunder vises følgende skjermbilde med oppdateringsforløpet:

Under oppdateringen er det nødvendig å ikke avbryte den trådløse forbindelsen mellom sonden og
smarttelefonen eller nettbrettet.
Når oppdateringen er fullført, går applikasjonen tilbake til probeinformasjonsskjermen og proben blinker på nytt.
Hvis ingen oppdatering er tilgjengelig: Knappen “Firmware update” (Fastvareoppdatering) vil bli erstattet av knappen “No update
available” (Ingen oppdatering tilgjengelig). Denne knappen vil bli nedtonet.

Frakobling av proben

Gå til skjermen for probeinformasjon:
➢ Trykk på “Disconnection” (Frakobling).
Applikasjonen kobler proben fra apparatet.
Denne operasjonen stanser det aktuelle opptaket av datasettet.
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Informasjon om prober

Vedlikehold
Utskifting av batterier








Sjekk at apparatet er slått av
Fjern batteridekselet.
Fjern strømforsyningsenheten med batteriene.
Skift ut brukte batterier med tre nye AAA-LR03 1,5 V-batterier.
Sett strømforsyningsenheten tilbake på plass. Pass på polene.
Sett batteridekselet tilbake på plass.
Kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter.

Apparatet må slås av før batteriene skiftes ut.
For å forhindre batterilekkasje og skade på koplingen, er det anbefalt å skifte ut batteriene med en gang
de er tomme og ikke la de bli liggende inne i apparatet.

Rengjøring av instrumentet


Bruk en myk klut lett fuktet med såpevann.
Det er mulig å rengjøre med isopropylalkohol.
Ikke bruk alkohol eller løsemidler.




Kontroller regelmessig at koplingene er rene og frie for fett.
Blokken og slangene må være frie for oljerester. Bruk en klut på utsiden og trykkluft på innsiden
Resterende væske i blokken eller slangene må gjenvinnes ved hjelp av et væskegjenvinningssystem.

27

Vedlikehold

Notater
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Registrer nå for å oppnå 1 års ekstra garanti fra produsenten!
Enregistrez-vous maintenant pour bénéficier d'une année
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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
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