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1 Instrukcje bezpieczeństwa
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja zawiera ważne informacje
dotyczące działania urządzenia, obsługi technicznej i utylizacji.

Obsługa

• Urządzenie może być stosowane wewnątrz i na zewnątrz.
• To urządzenie jest przeznaczone do pomiarów ciśnienia i temperatury oraz ustawień w trybie stacjonarnym lub mobilnym
wyposażenia chłodniczego. Nie należy wykorzystywać go do innych celów.
• To urządzenie opracowano, wyprodukowano i wprowadzono do sprzedaży z wyłącznym przeznaczeniem dla wykwalifikowanych
specjalistów HVACR. Odpowiednie przeszkolenie jest niezbędne do bezpiecznej obsługi tego instrumentu. Sauermann nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za wypadki w trakcie eksploatacji urządzenia.
• W przypadku nieprawidłowego użytkowania, może nastąpić wyciek gazów, niebezpiecznych dla użytkownika i środowiska
naturalnego. Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i z ustawieniami opisanymi w rozdziale charakterystyka
techniczna, aby nie narażać ochrony zapewnianej przez urządzenia.
• Podczas montażu urządzenia, za bezpieczeństwo systemu, w który wbudowuje się urządzenie odpowiada instalator systemu.
• Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych z urządzeniem lub dostępnych w opcji.
• Maksymalne ciśnienie robocze: 60 bar (945 psi)
• Nie używaj urządzenia, jeżeli uległo uszkodzeniu lub nie działa prawidłowo. Sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem. W razie
wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej Sauermann.
• Zawsze zakładaj okulary ochronne i rękawice w czasie używania kolektora, aby chronić oczy i skórę podczas używania czynników
chłodniczych. Opary czynników chłodniczych są bardzo zimne. Nie narażaj skóry na działanie tych oparów.

Ostrzeżenia

• Nie stosuj ciśnień większych niż dopuszczalne dla urządzenia. Skorzystaj z rozdziału charakterystyka techniczna w instrukcji obsługi.
• Nigdy nie używać czynników chłodniczych niewymienionych w menu czynników chłodniczych aplikacji. Kilka czynników chłodniczych
wykluczono ze względów bezpieczeństwa. Używanie niezatwierdzonych czynników może uszkodzić urządzenie.
• Baza danych czynników chłodniczych aplikacji obejmuje czynniki chłodnicze sklasyfikowane jako palne. Jeżeli wybrano jeden z tych
gazów, operator musi obowiązkowo posiadać dodatkowe przeszkolenie lub kwalifikacje. W razie potrzeby skontaktuj się z odpowiednią
instytucją i ściśle przestrzegaj jej zalecenia.
• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci (wilgotność względna > 80%).
• Nie używać urządzenia w pobliżu gazów, par lub pyłów wybuchowych.
• Urządzenie jest nieodpowiednie do stref ATEX, zgodnie z obowiązującymi normami.
• W żadnym przypadku urządzenia nie można używać do regulacji ciśnienia, szczególnie z wykorzystaniem azotu N2.
• Urządzenia nie można używać za pomocą czynnika chłodniczego na bazie amoniaku (NH3 / R717).
• Nie używać tego urządzenia w systemach z zatamowanym wyciekiem chemicznym. Istnieje ryzyko pęknięcia, zalania urządzenia i
zaschnięcia w jego wnętrzu, co może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.
• Nie wykonywać pomiarów kontaktowych na częściach nieizolowanych lub pod napięciem.
• Nie przechowywać urządzenia razem z rozpuszczalnikami. Nie używać pochłaniaczy wilgoci.
• Urządzenie nie zawiera żadnych elementów wewnętrznych, które może naprawiać użytkownik. Nie otwierać urządzenia. Obsługę
techniczną musi wykonać wyłącznie firma Sauermann.
• Jeżeli urządzenie upadnie lub w razie podobnych niedogodności, przewody czynnika chłodniczego mogą pęknąć. Zawory odcinające
również mogą ulec uszkodzeniu i spowodować uszkodzenia wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz. Przewody czynnika chłodniczego
należy wymienić po każdym upadku urządzenia lub narażeniu ich na inne obciążenia mechaniczne. Urządzenie należy odesłać do
działu posprzedażnego firmy Sauermann w celu przeprowadze3nia kontroli bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa
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użytkownika.
• To urządzenie umożliwia podłączenie kilku wejść, w tym elektrycznych i mechanicznych. Należy zwracać uwagę, aby unikać
ryzyka porażenia prądem. Nie używać urządzenia, jeżeli nie ma możliwości wykrycia usterek układu elektrycznego.

Ochrona środowiska
• Czynniki chłodnicze są szkodliwe dla środowiska. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.
• Po wycofaniu urządzenia z eksploatacji należy je przekazać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych (zgodnie z
lokalnymi przepisami) lub odesłać do firmy Sauermann, aby zapewnić prawidłową zbiórkę odpadów zgodną z zasadami ochrony
środowiska.

5

Instrukcje bezpieczeństwa

2 Prezentacja
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje aplikację Si-Manifold przeznaczoną do współpracy z czujnikami podciśnienia Si-RM3, Si-RM13
Manifold i Si-RV3.

Wymagania minimalne

Aby zapewnić prawidłowe działanie aplikacji, urządzenie powinno posiadać następujące wersje oprogramowania:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Tryby działania
Manifold wskazuje górne i dolne wartości ciśnienia i temperatury urządzenia chłodniczego. Urządzenie umożliwia również
przeprowadzanie obsługi technicznej oraz usuwanie usterek w obwodzie czynnika wyposażenia.
W zależności od typu czujnika, należy wybrać jeden z trybów działania aplikacji.
Tryby działania aplikacji:
• Tryb kolektora: z Si-RM3, Si-RM13 i czujnikami temperatury
• Tryb czujnika podciśnienia: z Si-RV3 i Si-RM3 dla małego ciśnienia i Si-RM13 dla małego ciśnienia
• Tryb czujnika szczelności: z Si-RM3 dla dużego ciśnienia i Si-RM13 dla dużego ciśnienia


Naciśnij

,

Tryb kolektora

lub

aby uzyskać dostęp do wybranego trybu.

Tryb czujnika podciśnienia

Tryb szczelności

Opis ekranów
2.3.1 Ekrany kolektora
W trybie kolektora ekran ma inny wygląd w trybie mobilnym lub tabletu.

1. Zrzut ekranu
2. Tworzenie i eksport raportu
3. Dostęp do konfiguracji parametrów aplikacji
4. Nazwa wybranego czynnika i przejście do listy czynników
5. Wyświetlanie różnych widoków: tabeli lub wykresu
6. Zapis, pauza, stop zestawu danych
7. Zmierzone lub wyliczone parametry z czujnikiem niskiego ciśnienia
8. Zmierzone lub wyliczone parametry z czujnikiem wysokiego ciśnienia
9. Dostęp do trybów pomiaru i zapisów

Tryb portret
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1. Zasięg połączenia bezprzewodowego i poziom naładowania baterii
2. Automatyczne zerowanie, dostęp do danych podłączonego czujnika

Tryb pejzaż

2.3.2 Ekrany czujnika podciśnienia
Z czujnikiem podciśnienia Si-RV3:

1. Zrzut ekranu
2. Tworzenie i eksport raportu
3. Dostęp do konfiguracji parametrów aplikacji
4. Wyświetlanie różnych widoków: tabeli lub wykresu
5. Zasięg połączenia bezprzewodowego i poziom naładowania baterii
6. Zapis, pauza, stop zestawu danych
7. Dostęp do danych podłączonego czujnika
8. Pomiary czujnika podciśnienia
9. Wartości stałe
10. Dostęp do trybów pomiaru i zapisów

Tryb portret

Tryb pejzaż
Z czujnikiem małego ciśnienia Si-RM3:

1. Automatyczne zerowanie, dostęp
do danych podłączonego czujnika

Tryb pejzaż

Tryb portret
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2.3.3 Ekrany trybu szczelności

1. Zrzut ekranu
2. Tworzenie i eksport raportu
3. Dostęp do konfiguracji parametrów aplikacji
4. Wyświetlanie różnych widoków: tabeli lub wykresu
5. Zasięg połączenia bezprzewodowego i poziom naładowania baterii
6. Zapis, pauza, stop zestawu danych
7. Automatyczne zerowanie, dostęp do danych podłączonego czujnika
8. Pomiary czujnika ciśnienia
9. Dostęp do trybów pomiaru i zapisów

Tryb portret

Tryb pejzaż
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3 Charakterystyka techniczna instrumentów
Si-RM3 / Si-RM13
Ci śnienie

Zawory ciśnienia
Zakres pomiaru
Dokładność pomiaru ciśnienia*
Dostępne jednostki
Rozdzielczość
Przeciążenie
Ciśnienie rozrywające
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania

Temperatura
Liczba czujników
Czujniki temperatury
Zakres działania czujnika temperatury**
Dokładność pomiaru temperatury*
Maksymalna temperatura robocza
Dostępne jednostki
Rozdzielczość
Średnica przewodów
Kabel
Temperatura robocza (Uchwyt)
Temperatura przechowywania (Uchwyt)
Urządzenie
Warunki robocze otoczenia
Działanie baterii
Połączenie bezprzewodowe
Zasięg połączenia bezprzewodowego
Przegrzanie i dochłodzenie
Baza danych czynników chłodniczych
Złącza
Normy

2 zawory
Od -1 do 60 bar (-14 do 870 psi)
±0,5% pełnej skali
psi, MPa, kPa, bar, foot of head
0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head
65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
Od -20 do 50°C (-4 do 122°F)
Od -20 do 60°C (-4 do 140°F)
2 czujniki cęgowe
Termistory o wysokiej dokładności NTC
Od -40 do 150°C (-40 do 302°F)
±1,3°C (±2,4°F)***
Zaciski: 150°C (302°F) - Kabel: 105°C (221°F)
Uchwyt:90°C (194°F)
°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
Od 6 do 42 mm (0,2'' do 1,7'')
2 m długości ze wzmocnionym wtykiem
3 punkty, Ø3,2 mm, materiał PVC, temperatura maks. 105°C
Od -20 do 50°C (-4 do 122°F)
Od -20 do 60°C (-4 do 140°F)
Wilgotność: bez kondensacji (wilgotność względna < 80%)
Maksymalna wysokość: 2000 m (6561')
Czynniki nieżrące lub palne
250 h (przy jednym pomiarze na sekundę @ 20°C / 68°F)
Klasa 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 ft) - W zależności od smartfona i tabletu oraz siły
sygnału połączenia bezprzewodowego.
Automatycznie wyliczane przez aplikację Manifold
126 czynniki chłodnicze
Mierzone produkty: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
Instalacja: żeńskie ¼’’ FFL z zaworem Schrader®
Przewód: męskie ¼’’ MFL z zaworem Schrader®
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Wszystkie informacje dotyczące dokładności wskazane w tym dokumencie uzyskano w warunkach laboratoryjnych i można zagwarantować w
przypadku pomiarów przeprowadzonych w tych samych warunkach lub z wykorzystaniem kalibracji kompensacji.
** Temperatura dotyczy wyłącznie zakresu działania czujników, nie należy poddawać uchwytu, ani kabli temperaturom przekraczającym te, zalecane w
parametrach technicznych.
***Dokładność temperatury wskazano dla zakresu od -20 do 80°C (-4 do 176°F).
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Si-RV3

Podciśnienie
Zawory pomiarowe i rozprężne
Zakres pomiaru
Dokładność pomiaru ciśnienia*
Dostępne jednostki
Rozdzielczość

Przeciążenie
Ciśnienie rozrywające
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Urządzenie
Warunki robocze otoczenia
Działanie baterii
Połączenie bezprzewodowe
Zasięg połączenia bezprzewodowego
Złącza
Normy

2 zawory
Od 5 do 25,000 mikronów
±10% zmierzonej wartości ±10 mikronów**
mikron, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mikron od 0 do 1000 mikronów
10 mikronów od 1000 do 2000 mikronów
100 mikronów od 2000 do 10 000 mikronów
500 mikronów od 10 000 do 25 000 mikronów
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
Od -10 do 50°C (-4 do 122°F)
Od -20 do 60°C (-4 do 140°F)
Wilgotność: bez kondensacji
Maksymalna wysokość: 2000 m (6561')
Czynniki nieżrące lub palne
250 h (przy jednym pomiarze co trzy sekundy @ 20°C / 68°F)
Klasa 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 ft) - W zależności od smartfona i tabletu oraz siły
sygnału połączenia bezprzewodowego.
Instalacja: żeńskie ¼’’ FFL z zaworem Schrader®
Przewód: męskie ¼’’ MFL z zaworem Schrader®
2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/30/EU EMC;
2014/53/EU RED

*Wszystkie informacje dotyczące dokładności wskazane w tym dokumencie uzyskano w warunkach laboratoryjnych i można zagwarantować w
przypadku pomiarów przeprowadzonych w tych samych warunkach lub z wykorzystaniem kalibracji kompensacji.
**Dokładność ciśnienia wskazano dla zakresu od 100 do 2000 mikronów.
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4 Opis instrumentów
Si-RM3 / Si-RM13

1. Złącze żeńskie ¼’’ FFL z zaworem Schrader®
2. Tabliczka identyfikacyjna (patrz poniżej)
3. Złącze męskie ¼’’ MFL z zaworem Schrader®
4. Nasadka
5. Wejście czujnika temperatury
6. Lampka kontrolna
7. Przycisk wł./wył.

Przykładowa tabliczka

Si-RV3

1. Złącze żeńskie ¼’’ FFL z zaworem Schrader®
2. Tabliczka identyfikacyjna (patrz poniżej)
3. Złącze męskie ¼’’ MFL z zaworem Schrader®
4. Nasadka
5. Lampka kontrolna
6. Przycisk wł./wył.

Przykładowa tabliczka
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5 Parowanie czujników
Przed użyciem czujników i czujników cęgowych temperatury Si-RV3, Si-RM3 aplikację Si-Manifold należy sparować z czujnikami przed
pierwszym użyciem.
Postępuj zgodnie z następującą procedurą, aby sparować czujnik. Następującą procedurę opisano dla czujnika niskiego ciśnienia SiRM3 jako przykład.


Uruchom aplikację w smartfonie lub tablecie.
Wyświetla się następujący ekran.



Naciśnij „Połączenie z czujnikiem” w lewym rogu ekranu.
Wyświetla się następujący ekran.



Włącz czujnik niskiego ciśnienia Si-RM3 na kilka sekund.
Zielona lampka kontrolna czujnika miga szybko.
Naciśnij „Wyszukiwanie czujników”.
Ten etap zajmuje kilka sekund. Aplikacja wyszukuje włączone czujniki w pobliżu urządzenia i wyświetla je na ekranie:



1. Kolor szary: wskazuje czujnik Si-RM3
2. Kolor żółty: wskazuje czujnik Si-RV3
3. Kolor niebieski: wskazuje czujnik niskiego ciśnienia
4. Kolor czerwony: wskazuje czujnik wysokiego ciśnienia
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Wybierz czujnik do sparowania i naciśnij „Paruj” w prawym rogu ekranu.
Parowanie jest wymagane tylko za pierwszym razem. Jeżeli włączono „Zawsze łącz ten czujnik z niskim ciśnieniem”,
czujnik wyświetla się bezpośrednio.
Zmierzone wartości wyświetlają się na ekranie i zielona lampka kontrolna czujnika miga powoli.

Volg dezelfde procedure voor de hogedruksonde van de Si-RM3 en de vacuümsonde van de Si-RV3.
Wykonaj tę samą procedurę dla czujnika wysokiego ciśnienia Si-RM3 i czujnika podciśnienia Si-RV3.
W przypadku utraty połączenia z czujnikiem, wyświetla się następujący komunikat:”...”
Czujnik przechowuje automatycznie 60 ostatnich zmierzonych wartości w swojej pamięci buforowej. Podejdź bliżej czujnika ze
smartfonem lub tabletem. Aplikacja uruchomi automatyczne wyszukiwanie czujnika. Po przywróceniu połączenia pomiary są
kontynuowane.
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6 Ustawienia aplikacji
Przed wykonaniem pomiaru w aplikacji można ustawić różne parametry. Ustawienia dotyczą:
• wartości docelowych
• czujników
• operatora
• jednostek
Na tym ekranie można również korzystać z instrukcji obsługi, sprawdzić wersję aplikacji i licencje.


Naciśnij „Ustawienia”
w prawym rogu ekranu.
Wyświetla się następujący ekran.

Ustawienie wartości docelowych

Ta część pozwala użytkownikom ustawić wartości, które będą pojawiać się w aplikacji.
W trybie kolektor:
 Włącz wyświetlanie wartości docelowych przyciskiem.
 Ustaw wartość docelową dla przegrzania między 0 a 60°C (32 a 140°F).
 Ustaw wartość docelową dla dochłodzenia między 0 a 60°C (32 a 140°F).
 Ustaw wartość docelową dla małego ciśnienia między -1 a 60 bar (-14 a 870 psi).
 Ustaw wartość docelową dla dużego ciśnienia między -1 a 60 bar (-14 a 870 psi).
W trybie czujnika podciśnienia:
 Ustaw wartość docelową dla podciśnienia między 5 a 25 000 mikronów, a następnie ustaw czas wyświetlania, np.: wymagany
czas utrzymania ciśnienia na poziomie ustawionej wartości docelowej zanim wyświetli się komunikat „Osiągnięto wartość
docelową” powyżej wartości zmierzonej.

Ustawienia czujników

W części „Czujniki”:









Wybierz tryb pracy: letni lub zimowy.

Ustaw czas do automatycznego wyłączenia czujnika w zakresie od 1 minuty do 4 godzin.
Ustaw częstotliwość pomiarów w zakresie między 1 sekundą a 2 minutami.
Włącz kompensację temperatury przewodu: po włączeniu ta funkcja pozwala
uwzględniać temperaturę otoczenia i temperaturę przewodu podczas pomiaru temperatury
czynnika chłodniczego.
Usuń zapisany czujnik: usuwa wszystkie czujniki sparowane z aplikacją.
Ustaw wartość ciśnienia atmosferycznego między 600 a 1200 hPa (17 a 35 inHg).
Włącz wspomaganie automatycznego zerowania: po włączeniu ta funkcja pozwala automatycznie sprawdzać, czy wymagane
jest automatyczne zerowanie przed wykonaniem pomiaru.

Ustawić parametry czujników temperatury
W trakcie parowania czujnika Manifold, wyświetli się ekran obok:
 Wybrać rodzaj używanego czujnika temperatury: kleszcze lub czujnik na rzep Velcro® w
przypadku rur o dużej średnicy.
 Aby nie wyświetlać tego komunikatu, zaznacz „Nie pytaj ponownie”.
 Naciśnij „Zatwierdź”.
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Ustawienia aplikacji

W części „Czujniki temperatury”:
 Włącz lub wyłącz kompensację temperatury rur: funkcja włączona umożliwia uwzględnienie
temperatury otoczenia oraz temperaturę rury do ustalenia temperatury czynnika
chłodniczego.
 Wybierz rodzaj używanego czujnika:
o Szczypce
lub
o Czujnik na rzep Velcro® w przypadku rur o dużej średnicy.
 Zaznacz „Nie pytaj ponownie”, aby zapamiętać wybór czujnika.
 Odznacz „Nie pytaj ponownie”, aby ponowić automatyczne wyświetlanie komunikatu.

Ustawienia operatora
W części „Jednostki”:
 Wpisz nazwę w polu „Nazwa operatora”.
 Wpisz numer akredytacji w polu „Numer akredytacji”.
 Wpisz nazwę firmy.

Ustawienia jednostek
W części „Jednostki”:
 Ustaw jednostkę temperatury: °C, °F lub K
 Wybierz jednostkę ciśnienia dla trybu kolektora i szczelności: bar, psi, Mpa, kPa
lub Feet of head
 Wybierz jednostkę ciśnienia dla trybu podciśnienia: mikrony, mmHg, Torr, mbar, hPa,
inH2O, inHg lub Pa

Informacje
Ta część pozwala uzyskać informacje na temat aplikacji:
 Instrukcja obsługi
 Numer wersji aplikacji
 Licencje użytkownika
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Ustawienia aplikacji

7 Pomiar
Przed każdym pomiarem za pomocą kolektora, należy wykonać automatyczne zerowanie czujnika na świeżym
powietrzu.
Tylko przeszkolony i wykwalifikowany technik może wykonywać następujące czynności.
Kolektor lub czujnik podciśnienia należy sparować z aplikacją (patrz poprzedni rozdział).

Automatyczne zerowanie na świeżym powietrzu

Przed każdym pomiarem za pomocą kolektora, należy wykonać automatyczne zerowanie czujnika na świeżym powietrzu.
Ekran pomiaru:



Naciśnij,
aby wykonać automatyczne zerowanie czujnika niskiego ciśnienia.
Komunikat potwierdza automatyczne zerowanie.
Naciśnij „TAK”.
Komunikat zw rysunkiem wyświetla się, wskazując konieczność odłączenia czujnika od sieci przed uruchomieniem
automatycznego zerowania.




Naciśnij „Zatwierdź”, aby wykonać automatyczne zerowanie.
Naciśnij,
aby wykonać automatyczne zerowanie czujnika wysokiego ciśnienia.



Pomiar z kolektorem


Włącz tryb „Kolektor”, naciskając

Pomiar ciśnienia:
 Podłącz czujnik wysokiego ciśnienia Si-RM3 do sprawdzanego wyposażenia.
 Podłącz czujnik wysokiego ciśnienia Si-RM3 do sprawdzanego wyposażenia.
 Odczytaj zmierzone wartości w aplikacji.
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Pomiar

Pomiary temperatury:
 Podłącz czujnik temperatury do czujnika ciśnienia.
 Umieść czujnik temperatury na przewodzie.

1. Wartości zmierzone lub wyliczone czujnika niskiego ciśnienia
2. Pomiar w układzie niskiego ciśnienia
3. Temperatura parowania: wyliczona wartość zależna od wybranych czynników chłodniczych.
4. Przegrzanie: wyliczona wartość odpowiadająca T° kontaktu T1 – T° parowania
5. Wartości zmierzone lub wyliczone czujnika wysokiego ciśnienia
6. Pomiar w układzie wysokiego ciśnienia
7. Temperatura skraplania: wyliczona wartość zależna od wybranych czynników chłodniczych.
8. Dochłodzenie: wyliczona wartość odpowiadająca
9. T° skraplania – T° kontaktu T2

Tryb portret

1. T° kontaktu T1: temperatura kontaktu czujnika 1
2. T° otoczenia: temperatura otoczenia czujnika 1
3. T° kontaktu T2: temperatura kontaktu czujnika 2
4. T° otoczenia: temperatura otoczenia czujnika 2

Tryb pejzaż

Pomiar z czujnikiem podciśnienia


Włącz tryb „Czujnik podciśnienia”, naciskając




Podłącz czujnik wysokiego ciśnienia Si-RM3 do sprawdzanego wyposażenia.
Odczytaj zmierzone wartości w aplikacji.

Przykład z czujnikiem podciśnienia:

1. Pomiar podciśnienia
2. Wskazanie zdefiniowanej wartości docelowej
3. T° otoczenia: temperatura otoczenia
4. Parowanie wody. T°: temperatura parowania wody

Tryb portret
Tryb pejzaż
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Pomiar

Jeżeli podłączono czujnik podciśnienia, ale zmierzone wartości są poza zakresem pomiaru, wyświetla się „Atmo ↓”:

Tryb pejzaż
Tryb portret
Po osiągnięciu wartości docelowej, wyświetla się komunikat „Osiągnięto wartość docelową”:

Tryb pejzaż
Tryb portret
Przykład z czujnikiem małego ciśnienia Si-RM3:

1. Wartość zmierzona czujnikiem niskiego ciśnienia

Tryb pejzaż

Tryb portret

Pomiar szczelności

Za pomocą kolektora można wykonać pomiar szczelności na sprawdzanym wyposażeniu.
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Włącz tryb „Szczelność”, naciskając




Podłącz czujnik wysokiego ciśnienia Si-RM3 do sprawdzanego wyposażenia.
Odczytaj zmierzone wartości w aplikacji.

Pomiar

1. Wartość zmierzona czujnikiem wysokiego ciśnienia
2. T° otoczenia: temperatura otoczenia
3. P1: zmierzona wartość ciśnienia po uruchomieniu zapisu
4. P2: zmierzona wartość ciśnienia przy wyłączaniu zapisu
5. Delta P: wartość wyliczona odpowiadająca P1 – P2

Tryb portret

Tryb pejzaż

8 Wybierz czynnik chłodniczy
Aplikacja obsługuje następujące 126 czynniki chłodnicze:

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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Wybierz czynnik chłodniczy

Na ekranie trybu „Kolektor”:



Naciśnij,

aby wyświetlić listę czynników chłodniczych.

Wyświetla się następujący ekran. Zaznaczone czynniki wyświetlają się na górze listy w kolejności alfabetycznej.




Zaznacz pole wymaganego czynnika chłodniczego.
Naciśnij „Zatwierdź”.

Znaczenie różnych elementów odnoszących się do czynników:

1. Pole do zaznaczenia wybranego czynnika
2. Nazwa czynnika chłodniczego
3. Informacja o palności czynnika
4. Jeżeli gwiazdka jest pusta: naciśnij ją, aby dodać zakładkę do czynnika.
Jeżeli gwiazdka jest pełna: naciśnij ją, aby usunąć zakładkę.

Można dodać 10 zakładek do czynników.
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Wybierz czynnik chłodniczy

9

Zarządzanie zapisami wartości

Istnieje możliwość uruchomienia zapisu mierzonych wartości, włączenia pauzy, przerwania rejestracji i zapisania wyników.

9.1. Aktywacja zapisu, pauza, stop, zapis

Wszystkie te czynności są dostępne za pomocą przycisków w górnej części ekranu pomiaru:
• Włączanie rejestracji wartości
• Włączenie pauzy rejestracji
• Zatrzymanie rejestracji

Po włączeniu rejestracji, w górnej części ekranu wyświetla się stoper.
Naciśnij „Stop”, aby wyłączyć rejestrację. Aplikacja prosi o potwierdzenie zatrzymania za pomocą „Tak” lub „Nie”.
Po wybraniu Tak, aplikacja pyta o zapis danych:
• Po wybraniu Nie: aplikacja wraca do ekranu pomiaru.
• Po wybraniu Tak: dane zostają zapisane w urządzeniu mobilnym.
Po wybraniu Nie aplikacja wraca do ekranu pomiaru.

9.2. Dostęp do zapisów


Naciśnij „Zapisy” w dolnej części ekranu.

Następujący ekran wyświetla się z folderami zawierającymi zapisane dane sklasyfikowane według dat..
 Wybierz wymagany folder.
Wyświetla się następujący ekran z zapisanymi danymi..
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Wybierz wymagany zestaw wartości.
Aplikacja wyświetla dane.
Następnie możesz:

Zarządzanie zapisami wartości

• wznowić pomiar (patrz rozdział 9.3)
• wyeksportować dane (patrz rozdział 9.4)

Wznowienie pomiarów z zapisanej bazy danych

Na ekranie zapisanych danych:
 Wybierz dane, dla których ma nastąpić wznowienie pomiaru.
 Naciśnij przycisk.
Aplikacja wyświetla czujniki używane w czasie poprzednich pomiarów.
 Włącz czujniki.
Aplikacja i czujniki łączą się ze sobą. Wyświetla się następujący ekran:.



Naciśnij „Kontynuuj”.
Aplikacja powraca do ekranu pomiaru i stoper wznawia pracę od momentu, w którym została przerwana.
Gdy czujniki i aplikacją są połączone ze sobą, wymagane będzie wykonanie automatycznego zerowania, jeżeli parametr
„Wspomaganie automatycznego zerowania” został włączony.

Eksport zapisów

Po zapisaniu danych w urządzeniu mobilnym lub po zatrzymaniu rejestracji, dane można wyeksportować do formatu in PDF, XML,
CSV lub wyeksportować bezpośrednio do schowka.
Eksport danych bez uprzedniego zapisywania:
 Zatrzymaj rejestrację, naciskając „Stop”
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Naciśnij „Eksport” w górnej części ekranu
Wyświetla się następujący
ekran:

Zarządzanie zapisami wartości





Wypełnij pola.
Wybierz format: PDF, CSV, XML lub schowek.
Wybierz dodanie wykresów, tabeli wartości, zrzutów ekranu, zdjęć.



Naciśnij „Eksport”

Pliki eksportują się do automatycznie utworzonego folderu „Si-Manifold” w katalogu głównym urządzenia.
Eksport danych zapisanych w urządzeniu:
 Wybierz dane (patrz 9.2 - zarządzanie zapisami wartości) i wykonaj procedurę powyżej.
Wyświetlanie danych zapisanych w urządzeniu:
 Naciśnij „Zapisy” w dolnej części ekranu.

Wyświetla się ekran z zapisanymi danymi.
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Zarządzanie zapisami wartości

10 Wyświetlanie różnych widoków zmierzonych wartości
Istnieje możliwość wyświetlenia zmierzonych wartości w trzech różnych trybach:
Widok „Wskaźnik”
Widok „Wykres”
Widok „Tabela wartości”

Wyświetlanie w trybie wykresu


Naciśnij
Wyświetla się następujący ekran.

Tryb pejzaż

Tryb portret

Wyświetlanie tabeli wartości



Naciśnij
Wyświetla się następujący ekran.

Tryb pejzaż

Tryb portret
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Wyświetlanie różnych widoków zmierzonych wartości

Wyświetlanie w trybie wykresu


Naciśnij
Wyświetla się następujący ekran.

Tryb pejzaż

Tryb portret

Wybór wartości do wyświetlenia

Można wybrać wartości do wyświetlenia.

Wybór wartości jest możliwy tylko w trybie kolektora.
Dostępne wartości:
• Docelowa wartość przegrzania (tylko dla czujnika niskiego ciśnienia)
• Docelowa wartość dochłodzenia (tylko dla czujnika wysokiego ciśnienia)
• Docelowa wartość ciśnienia
• Ciśnienie (w czasie rzeczywistym, minimalne, maksymalne, średnie)
• Temperatura w kontakcie (w czasie rzeczywistym, minimalna, maksymalna, średnia)
• Temperatura otoczenia (w czasie rzeczywistym, minimalna, maksymalna, średnia)
• Delta T1T2
• Wartość przegrzania (minimalna, maksymalna, średnia) tylko dla czujnika niskiego ciśnienia
• Wartość dochłodzenia (minimalna, maksymalna, średnia) tylko dla czujnika wysokiego ciśnienia
• Temperatura parowania (w czasie rzeczywistym, minimalna, maksymalna, średnia)
• Temperatura skraplania (w czasie rzeczywistym, minimalna, maksymalna, średnia)
Wyświetlanie wybranych wartości:
 Naciśnij dwa razy wybraną strefę, aby zmienić wyświetlanie w tym miejscu.
Wyświetli się lista wartości do wyświetlania.
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Zaznacz pole wartości do wyświetlania.
Wartości docelowe: wpisz wartość docelową.
Naciśnij „Zatwierdź”.

Wyświetlanie różnych widoków zmierzonych wartości

Na ekranie pomiarów w trybie kolektor, czujnik podciśnienia lub szczelności:


11 Dane czujnika

Naciśnij
Wyświetla się następujący ekran.

Ekran zawiera następujące informacje:
• Nazwa czujnika
• Typ czujnika
• Numer seryjny czujnika
• Numer wersji firmware czujnika
• Wyszukiwanie aktualizacji czujnika

Zmiana nazwy czujnika




Naciśnij pole nazwy czujnika.
Wpisz nową nazwę.
Naciśnij „Zatwierdź”.

Aktualizacja czujnika
Aby zaktualizować czujnik, tablet lub smartfon należy podłączyć do sieci Wi-Fi.



Naciśnij
.
Aplikacja automatycznie wyszukuje dostępne aktualizacje.

Jeżeli dostępna jest nowa aktualizacja:
 Naciśnij przycisk „Aktualizacja firmware”.
Aplikacja wyświetli następujący komunikat: „Ta czynność zajmie kilka minut i w czasie jej trwania nie można wykonywać
żadnych pomiarów”.
 Naciśnij przycisk „Kontynuuj”.
Wyświetla się następujący ekran.
W trakcie etapu przygotowywania aktualizacji dioda nie miga.
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Dane czujnika

Po kilku sekundach, wyświetla się następujący ekran z prezentacją postępu aktualizacji:

Podczas aktualizacji nie wolno przerywać połączenia bezprzewodowego między czujnikiem a smartfonem lub
tabletem.
Po zakończeniu aktualizacji, aplikacja powraca do ekranu danych czujnika i dioda czujnika miga.
Jeżeli nie ma dostępnych aktualizacji: Przycisk „Aktualizacja firmware” zmieni się w przycisk „Nie ma nowych aktualizacji”. Ten
przycisk będzie nieaktywny.

Odłączanie czujnika

Ekran danych czujnika:
 Naciśnij „Rozłącz”.
Aplikacja odłączy czujnik od urządzenia.
Ta czynność spowoduje przerwanie bieżącej rejestracji danych.
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Dane czujnika

12 Obsługa techniczna
Wymiana baterii







Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączoneZdejmij pokrywę baterii.
Wyjmij moduł z bateriami.
Wymień zużyte baterie na trzy nowe baterie AAA-LR03 1,5 V.
Włóż na miejsce moduł z bateriami, zwracając uwagę na biegunowość.
Załóż pokrywę baterii.
Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wymianę baterii należy wykonać przy wyłączonym urządzeniu.
Aby uniknąć rozszczelnienia się baterii i uszkodzenia złączy, zleca się wymieniać baterie gdy tylko się
wyczerpią i nie pozostawiać zużytych baterii w urządzeniu przez dłuższy czas.

Czyszczenie instrumentu


Użyj miękkiej szmatki, lekko zwilżonej wodą z mydłem.

Istnieje możliwość czyszczenia za pomocą alkoholu izopropylowego.
Nigdy nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników.



Regularnie sprawdzaj, czy złącza są czyste i odtłuszczone.
Moduł oraz przewody elastyczne muszę pozostawać wolne od oleju. Użyj szmatki na zewnątrz oraz sprężonego powietrza
wewnątrz.

Czynniki pozostałe w przewodach elastycznych lub w module należy usunąć za pomocą systemu do
odzyskiwania czynnika chłodniczego

Dokładność pomiaru

Aby zapewnić dokładność pomiarów, zaleca się zrobić raz w roku przegląd produktu w serwisie posprzedażnym Sauermann.
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Obsługa techniczna

13 Uwagi
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Uwagi

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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Zarejestruj się, aby uzyskać 1 rok dodatkowej gwarancji producenta!
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!

