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Säkerhetsanvisningar
Innan du använder enheten, läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den delger viktig
information om enhetens drift, underhåll och rekonditionering.

1.1

Användning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

För bruk inomhus eller utomhus.
Den här enheten har utvecklats för tryck- och temperaturmätningar och inställningar på stationära eller
mobila kylutrustningar. Den får inte användas i något annat syfte.
Denna enhet har utvecklats, tillverkats och sålts enbart för utbildade och kvalificerade experter inom
HVACR-området. Lämplig utbildning är nödvändig för att garantera en riskfri användning av detta
instrument. Sauermann ansvarar inte för eventuella olyckor under dess användning.
Vid felaktig användning kan gaser läcka ut och utsätta användaren och miljön för fara. Använd alltid enheten
i enlighet med dess avsedda användning och inom parametrar som beskrivs i de tekniska funktionerna för
att inte äventyra skyddet som enheterna ger.
När du installerar enheten så är säkerheten i systemet som innehåller enheten är systeminstallatörens
ansvar.
Endast de tillbehör som medföljer enheten eller är tillgängliga som ett alternativ får användas.
Max drifttryck: 65 bar (942 psi)
Använd inte enheten om den är skadad eller om den inte fungerar normalt. Inspektera enheten före varje
användning. I tveksamma fall, vänligen kontakta Sauermanns kundservice.
Bär alltid skyddsglasögon och handskar när du använder Grenröret för att skydda ögon och hud när du
använder kylmediumsgaser. Ångorna från kylmediumsgaser är extremt kalla. Utsätt inte din hud för dessa
ångor.

Varning
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillåt inte påfrestningar utanför enhetens gränser. Se de tekniska funktionerna som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd aldrig ett kylmedium som inte visas i menyn för kylmediumsgaser i programmet. Flera
kylmediumsgaser har uteslutits av säkerhetsskäl. Användning av andra icke-godkända gaser kan skada
enheten.
Databasen över kylmediumsgaser inom programmet innefattar kylmediumsgaser som klassificerats som
brandfarliga. Om dessa gaser väljes så måste operatören have utökad träning eller kompetens. Kontakta
behöriga rättsliga myndigheter och respektera deras direktiv utan reservationer.
Apparaten får inte utsättas för regn eller andra fuktiga miljöer (>80 % RH).
Använd inte enheten nära explosiva gaser, ångor eller damm.
Apparaten är inte anpassad för bruk i ATEX-zoner, enligt gällande standarder.
Bland annat kan enheten användas som en tryckregulator, särskilt med hjälp av N2 kväve.
Enheten får inte användas med ammoniakgas som kylmedium (NH3 / R717)
Använd inte denna enhet på system som innehåller igensatta kemiska läckor. De kanta sig sig in i enheten
och torka inuti instrument, orsakande oåterkalleliga skador.
Utför inte kontaktmätningar på icke-isolerade eller spänningsförande delar.
Förvara inte enheten med lösningsmedel. Använd inte torkmedel.
Produkten innehåller inga inre delar som kan repareras av användaren. Öppna inte enheten. Underhåll
måste göras endast av Sauermann.
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•

Om enheten ramlar eller i fall av liknande olägenheter, så kan kylmediernas slangar gå sönder. Utloppsventilerna
kan också vara skadade och skapa inre skador som inte kan identifieras från utsidan. Därför måste slangar för
kylmedier bytas ut varje gång enheten faller eller undergår liknande mekanisk belastning. Vänligen skicka tillbaka
enheten till Sauermanns kundservice för en teknisk kontroll och för att säkerställa din egen säkerhet.
• Denna enhet gör det möjligt att ansluta flera inflöden, inklusive elektriska och mekaniska sådana. Var försiktig
att undvika risk för
elektriska stötar. Använd inte enheten om du inte har möjlighet att upptäcka eventuella elfel.

1.3

Miljöskydd

• Kylmediumsgaser kan påverka miljön. Vänligen tillämpa gällande miljöregler.
• Skicka tillbaka enheten vid slutet av dess livslängd till ett avfallscentrum för elektriska och elektroniska
komponenter (enligt
lokala bestämmelser), eller skicka tillbaka den till Sauermann för att säkerställa en obligatorisk insamling av avfall
till miljöns fördel.

Säkerhetsanvisningar
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Presentation
Denna manual beskriver Si-Grenrörprogrammets funktion tillsammans med Si-RM3, Grenröret Si-RM13 och
vakuumsonden Si-RV3.

2.1

Systemkrav

För att tillförsäkra att programmet fungerar skall apparaten minimalt vara försedd med följande versioner:
• Android 4.4
• IOS 8.0
• BLE 4.0

2.2

Funktionslägen

Grenröret indikerar operative höga och låga tryck och temperaturer i en kylanläggning. Det möjliggör också
underhåll och felsökning på utrustningens vätskekrets.
Beroende på sondtypen är det nödvändigt att välja ett driftläge i programmet.
Dessa driftlägen är:
• Grenrör-läge: används med Si-RM3, Si-RM13 och temperaturklämmor
• Vakuumsond-läge: används med Si-RV3 och Si-RM3 vid lågt tryck och Si-RM13 vid lågt tryck
• Täthetsläge: används med Si-RM3 vid högt tryck och Si-RM13 vid högt tryck
➢ Tryck på

,

Grenrör-läge

2.3

eller

för att nå önskat läge.

Vakuumsond-läge

Täthetsläge

Skärmbeskrivningar
Grenrörsskärmar

Presentation
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I Grenrörsläge så kommer skärmen att variera beroende på mobilens eller surfplattans stående eller liggande
orientering.

1. Ta en skärmdump
2. Skapa och exportera en rapport
3. Tillgång till programmets inställningsparametrar
4. Namnet på den valda gasen och tillgång till gaslistan
5. Visa olika vyer: tabell eller graf
6. Spara, pausa, stoppa ett dataset
7. Uppmätta eller beräknade parametrar med lågtryckssonden
8. Uppmätta eller beräknade parametrar med högtryckssonden
9. Tillgång till mätningslägen och sparad information

Stående läge

Presentation

1. Mottagning av trådlös anslutning och batterinivåer
2. Utför en automatisk nollställning, åtkomst till de anslutna sonderna
Sonden

Vakuumsondens skärmar
Med vakuumsonden Si-RV3:
Liggande läge

1. Ta en skärmdump
2. Skapa och exportera en rapport
3. Tillgång till programmets inställningsparametrar
4. Visa olika vyer: tabell eller graf
5. Mottagning av trådlös anslutning och batterinivåer
6. Spara, pausa, stoppa ett dataset
7. Tillgång till information om anslutna sonder
8. Mätningar med Vakuumsond
9. Fasta värden
10. Tillgång till mätningslägen och sparad information

Stående läge

Liggande läge

Presentation
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Med lågtryckssonden Si-RM3:

1. Utför en automatisk nollställning,
tillgång till information om den
anslutna sonden

Liggande läge

Stående läge

Täthetsskärmar

1. Ta en skärmdump
2. Skapa och exportera en rapport
3. Tillgång till programmets inställningsparametrar
4. Visa olika vyer: tabell eller graf
5. Mottagning av trådlös anslutning och batterinivåer
6. Spara, pausa, stoppa ett dataset
7. Utför en automatisk nollställning, åtkomst till information om de anslutna
sonderna
8. Mätningar med Trycksond
9. Tillgång till mätningslägen och sparad information

Stående läge

Liggande läge

Presentation
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Instrumentens tekniska funktioner
3.1 Si-RM3 / Si-RM13
Tryck
Tryckventiler
Mätområde
Tryckkännande noggrannhet*
Tillgängliga enheter
Upplösning
Överbelastning
Sprängtryck
Arbetstemperatur
Förvaringstemperatur

Temperatur

Antal sonder
Temperatursensorer
Temperatursensorernas mätområde**
Temperaturnoggrannhet*
Maximala arbetstemperaturer
Tillgängliga enheter
Upplösning
Rördiameter
Kabel
Arbetstemperatur (Handtag)
Förvaringstemperatur (Handtag)

Enheten

Miljöbetingelser
Batteritid
Trådlös anslutning
Trådlöst anslutningsområde
Överhettning och underkylning
Kylmedium databas
Anslutningar
Standarder

2 ventiler
Från -1 till 60 bar (-14 till 870 psi)
±0,5% av full skala
psi, MPa, kPa, bar, fot av vattenpelare
0,1 psi, 0.001 MPa, 1 kPa, 0.01 bar, 1 fot av vattenpelare
65 bar (943 psi)
150 bar (2175 psi)
Från -20 till 50 °C (-4 F till 122°F)
Från -20 till 60 °C (-4 till 140°F)

2 sonder på klämmor
NTC termistorer med hög precision
Från -40 till 150°C (-40 till 302°F)
±1.3°C (±2.4°F)***
Klämman: 150°C (302°F) Kabel: 105°C (221°F)
Handtag: 90°C (194°F)
C, °F, K
0.1 °C 0.1 °F 0.1 K
Från 6 till 42 mm (0,2" 1,7")
2 m längd med stärkt Jack-kontakt
3-punkt, Ø 3,2 mm, material PVC, max. temperatur 105°C
Från -20 till 50 °C (-4 F till 122°F)
Från -20 till 60 °C (-4 till 140°F)
Hygrometri: under icke-kondenserande betingelser (<80% RH)
Maximal höjd: 2 000 m (6 561')
Icke-frätande eller brännbara gaser
250 t (för en mätning varje sekund @ 20°C / 68°F)
Klass 1 BLE 4.2
Upp till 30 m (98 ft) - Beroende på mobilens och surfplattans
Automatiskt beräknad av Grenrörsappen
126 kylmediumsgaser
Mätbara produkter: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
Till installation: kvinnliga ¼" FFL med Schrader® depressor
Till flexibel: hane ¼" MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU (RoHS II. 2012/19/EU: s WEEE. 2014/30/EU: s
EMC; 2014/53/EU RED

*Alla noggrannheter som anges i detta dokument genomfördes under laboratorieförhållanden & kan garanteras för mätning som utförts under samma
villkor, eller som utförs med kalibreringskompensering.
** Temperaturen avser endast sensorernas driftområde, använd inte handtaget eller kablarna utanför den angivna temperaturen.
***Temperaturnoggrannhet ges mellan -20 till 80°C (-4 till 176°F).

Instrumentens tekniska funktioner
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3.2 Si-RV3
Vakuum
Mät-och utsläppsventiler
Mätområde
Tryckkännande noggrannhet*
Tillgängliga enheter
Upplösning

Överbelastning
Sprängtryck
Arbetstemperatur
Förvaringstemperatur
Enheten
Miljöbetingelser
Batteritid
Trådlös anslutning
Trådlöst anslutningsområde
Anslutningar
Standarder

2 ventiler
Från 5 till 25 000 mikrometer
±10% av mätvärdet ±10 mikrometer**
mikrometer, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mikrometer från 0 till 1 000 mikrometer
10 mikrometer från 1 000 till 2 000 mikrometer
100 mikrometer från 2 000 till 10 000 mikrometer
500 mikrometer från 10 000 till 25 000 mikrometer
10 bar (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
Från -20 till 50°C (-4 F till 122°F)
Från -20 till 60 °C (-4 till 140°F)
Hygrometri: under icke-kondenserande betingelser
Maximal höjd: 2 000 m (6 561')
Icke-frätande eller brännbara gaser
250 t (för en mätning varje sekund @ 20°C / 68°F)
Klass 1 BLE 4.2
Upp till 30 m (98 ft) - Beroende på mobilens och
surfplattans
Till installation: kvinnliga ¼" FFL med Schrader®
depressor
Till flexibel: hane ¼" MFL med Schrader®-ventil
2011/65/EU (RoHS II. 2012/19/EU: s WEEE. 2014/30/EU:
s EMC;
2014/53/EU RED

*Alla noggrannheter som anges i detta dokument genomfördes under laboratorieförhållanden & kan garanteras för mätning som utförts under samma
villkor, eller som utförs med
kalibreringskompensering.
**Trycknoggrannhet anges mellan 100 till 2 000 mikrometer.

Instrumentens tekniska funktioner

10

Beskrivning av instrumenten
4.1

Si-RM3 / Si-RM13
1. Honkontakt ¼" FFL med Schrader® depressor
2. Id-märkning (se nedan)
3. Hananslutning ¼" MFL med Schrader®-ventil
4. Lock
5. Ingång för temperaturklämsonden
6. Driftljus
7. Av/På-knapp

Exempel på etikett

4.2

Si-RV3
1. Honkontakt ¼" FFL med Schrader® depressor
2. Id-märkning (se nedan)
3. Hananslutning ¼" MFL med Schrader®-ventil
4. Lock
5. Driftljus
6. Av/På-knapp

Exempel på etikett

Beskrivning av instrumenten

11

Para upp sonderna
Innan du använder Si-RV3, Si-RM3 sonder och temperaturklämmor med Si-Grenrörsprogrammet så är det
obligatoriskt att para upp sonderna för första användningen.
Följ nedanstående procedur för att para upp en sond. Följande procedur beskrivs i sammanhang med en Si-RM3
lågtryckssond som exempel.
➢ Starta programmet från din smartphone eller
Följande skärm visas.

surfplatta.

➢Tryck på "Anslutning till sond" i skärmens vänstra hörn.
Följande skärm visas.

➢ Slå på lågtryckssensorn i Si-RM3 för några sekunder.
Sondens gröna ljus blinkar snabbt.
➢ Tryck på "Sök efter sonder".
Detta steg tar ett par sekunder. Programmet söker efter påslagna sonder runt enheten och visar dem
sedan på skärmen:

1. Grå: anger en Si-RM3 sond
2. Gul: anger en Si-RV3 sond
3. Blå: anger en lågtryckssensor
4. Röd: indikerar en högtryckssensor

Para upp sonderna
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➢ Välj sonden att para upp och tryck sedan på "Para upp" i skärmens högra hörn.

Parning är ett obligatoriskt steg endast för den första användningen. Om "Länka alltid till denna sond till
lågtrycket" är aktiverat så visas sonden genast.

Omedelbart visas de uppmätta värdena på skärmen och sondens gröna ljus blinkar långsamt.

Följ samma procedur för högtryckssonden på Si-RM3 och vakuumsonden på Si-RV3.
I händelse av en bruten anslutning med sonden så visas följande meddelande: "..."
Sonden lagrar automatiskt de 60 senast uppmätta värdena i buffertminnet.
Gå närmare sonden med din smartphone eller surfplatta. Programmet startar en automatisk
omkoppling med sonden. När anslutningen återställts så fortsätter mätningarna.

Para upp sonderna
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Ställ in programmet
Innan du utför en mätning så kan du ställa in olika parametrar i programmet. Dessa inställningar gäller:
• målvärdena
• sonderna
• operatören
• enheterna
Från den här skärmen kan du också konsultera bruksanvisningen, programversionen och licensavtalen.
➢ Tryck på "Parametrar"
Följande skärm visas.

6.1

Ställ in målvärdena

6.2

Ställ in sonderna

i skärmens högra hörn.

Denna del låter användare ställa in värden som kommer att användas i
programmet.
I Grenrörsläge:
➢ Aktivera visning av målvärdena genom att trycka på knappen.
➢ Ställ in målvärdet för överhettning mellan 0 och 60°C (32 och 140°F).
➢ Ställ in målvärdet för underkylning mellan 0 och 60°C (32 och 140°F).
➢ Ställ in målvärdet för lågtryck mellan -1 och 60 bar (-14 och 870 psi).
➢ Ställ målvärdet för högtryck mellan 0 och 60 bar (-0 och 870 psi).
I Vakuumsondläge:
➢ Ställ in målvärdet för undertryck på mellan 5 och 25 000 mikrometer och ange sedan fördröjningen, dvs hur
länge trycket stannar på detta definierade målvärde innan "Målet nått" -meddelandet visas ovanför det
uppmätta värdet.
I "Sonder"-delen:
➢ Välj driftsläge: sommar eller vinter.
➢ Välj en tid innan sonden automatiskt stänger av sig mellan 1 minut och 4 timmar.
➢ Ställ in mätningsintervallet mellan 1 sekund och 2 minuter.
➢ Aktivera rörtemperaturkompensering: aktiverad gör denna funktion det möjligt att
ta hänsyn till den omgivande temperaturen och rörets temperatur för att få
kylvätskans temperatur.
➢ Ta bort den sparade sonden: ta bort alla sonder som har parats upp med
programmet.
➢ Ställ in det atmosfäriska tryckvärdet mellan 600 och 1200 hPa (17 och 35 inHg).
➢ Aktivera visuell hjälp med automatisk nollställning: aktiverad gör denna funktion att programmet automatiskt
frågar om en automatisk nollställning måste utföras före en mätning.

Ställ in programmet
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6.3 Ställ in temperatursonderna
När en grenrörssond paras upp visas följande skärm:
 Välj typen av temperatursond som används: temperaturklämmor eller Velcro®-sond för rör
med grövre diameter.
 För att undvika att meddelandet visas igen, bocka i rutan “Fråga mig inte igen”.
 Tryck på Bekräfta.
I delen “Temperatursonder”:
 Aktivera eller deaktivera rörtemperaturkompensering: vid aktiverad ger denna funktion
möjlighet att ta hänsyn till den omgivande temperaturen och till rörets temperatur för att
erhålla kylvätskans temperatur.
 Välj typen av sond som används:
o temperaturklämma
eller
o Velcro®-temperatursond för grova rördiametrar.
 Bocka för “Fråga mig inte igen” för att lagra den valda sonden.
 Bocka av “Fråga mig inte igen” för att återaktivera automatisk visning av
meddelandet.
6.4 Ställ in operatören
I "Operatör"-delen:
➢ Skriv in ett namn i "Operatörens namn"-fältet.
➢ Ange ett ackrediteringsnummer i "Ackrediteringsnummer"-fältet.
➢ Ange organisationens namn.
6.5

Ställ in enheterna

I "Enheter"-delen:
➢ Välj temperaturenheten: °C, °F eller K
➢ Välj tryckenhet för Grenrörs- och Täthetslägena: bar, psi, Mpa, kPa eller Fot
av vattenpelare
➢ Välj tryckenheten för Vakuum-läget: mikrometer, mmHg, Torr, mbar,
hPa, inH2O, inHg eller Pa
6.6

Om

Denna del ger information om programmet:
➢ Användarhandbok
➢ Programmets versionsnummer
➢ Användarlicenser

Ställ in programmet
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Utför en mätning
Före alla mätningar med Grenröret, utföra en automatisk nollställning av sonden i friska luften.
Endast en utbildad och kvalificerad tekniker kan utföra följande åtgärder.
Grenröret eller Vakuumsonden måste paras upp med programmet (se föregående kapitel).

7.1

Utför en automatisk nollställning i friska luften

Före alla mätningar med Grenröret, utför en automatisk nollställning av sonden i friska luften.
Från mätningsskärmen:

 Tryck på
för att utföra en automatisk nollställning av lågtryckssonden.
 Ett meddelande visas för att bekräfta den automatiska nollställningen
 Tryck på "JA".
Ett meddelande med en bild visas som anger att sonden måste kopplas bort från nätet innan den
automatiska nollställningen startas.

 Tryck på "Bekräfta" för att utföra den automatiska nollställningen.
 Tryck på
för att utföra en automatisk nollställning av högtryckssonden.

7.2

Genomför en mätning med Grenröret

➢ Aktivera "Grenrör"-läget genom att trycka på
För tryckmätning:
➢ Koppla in lågtryckssonden på utrustningen för att bekräfta.
➢ Koppla in högtryckssonden på utrustningen för att bekräfta.
➢ Läs de uppmätta värdena i programmet.
Utför en mätning
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För temperaturmätningarna:
➢ Koppla in temperaturklämman på trycksonden.
➢ Placera temperaturklämman på röret.
1. Lågtryckssondens uppmätta eller beräknade värden
2. Mätning av lågtryckskretsen
3. Förångningstemperatur: beräknat värde beroende på den valda kylgasen
4. Överhettning: beräknat värde motsvarande T° T1 kontakt – avdunstning T°
5. Högtryckssondens uppmätta eller beräknade värden
6. Mätning av högtryckskretsen
7. Kondenseringstemperatur: beräknat värde beroende på den valda kylgasen
8. Underkylning: beräknat värde motsvarande
9. Kondensering T° – T° T2 kontakt
Stående läge

1. T° T1 kontakt: kontakt temperatursond 1
2. Omgivande T°: omgivande temperatursond 1
3. T° T2 kontakt: kontakt temperatursond 2
4. Omgivande T°: omgivande temperatursond 2

Liggande läge

7.3

Utför en mätning med Vakuumsonden

➢ Aktivera "Vakuumsond"-läget genom att trycka på
➢ Koppla in Vakuumsonden eller lågtryckssonden på utrustningen för att kontrollera.
➢ Läs de uppmätta värdena i programmet.
Exempel med en Vakuumsond:
1. Vakuummätning
2. Angivning av det definierade målvärdet
3. Omgivande T°: omgivningstemperatur
4. Vattenavdunstn. T°: vattnets förångningstemperatur

Stående läge

Liggande läge

Utför en mätning
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Om Vakuumsonden är ansluten men de uppmätta värdena är utanför mätområdet så visas "Atmo ":

Liggande läge
Stående läge
När målvärdet uppnåtts så visas meddelandet "Målet nått":

Liggande läge
Stående läge
Exempel med en Si-RM3 lågtryckssond:

1.

Värdet som uppmätts av
lågtryckssensorn

Liggande läge
Stående läge
7.4 Utför en täthetsmätning
Med en Grenrörssond kan du utföra en täthetsmätning på utrustningen för att bekräfta.
➢ Aktivera "Täthet"-läget genom att trycka på
➢ Koppla Si-RM3 högtryckssonden på utrustningen för att bekräfta.
➢ Läs de uppmätta värdena i programmet.
Utför en mätning
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1. Värde mätt med högtryckssonden
2. Omgivande T°: omgivningstemperatur
3. P1: det uppmätta tryckvärdet när inspelningen startas
4. P2: det uppmätta tryckvärdet när inspelningen stoppas
5. Delta P: beräknat värde motsvarande P1 – P2

Stående läge
Liggande läge

Välj en kylgas
Aplikace obsahuje následujících 126 chladiv:
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

Välj en kylgas
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Från "Grenrör"-mätningsskärmen:

➢ Tryck

på för att visa listan av kylgaser.

Följande skärm visas. De bokmärkta kylmedierna visas på toppen av listan i alfabetisk ordning.

➢ Kryssa i rutan för det nödvändiga kylmediet.
➢ Tryck på "Bekräfta".
Betydelsen av flera element i förhållande till kylmedierna:

1.
2.
3.
4.

Ruta att kryssa i för att välja kylmedium
Kylmediets namn
Anger att kylmediet är brandfarligt
Om stjärnan är tom, tryck på den för att bokmärka kylmediet.
Om stjärnan är ifylld, tryck på den för att ta bort bokmärket från kylmediet.
Det går att bokmärka upp till 10 kylmedier.

Välj en kylgas
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Hantera värdeinspelning

Det går att starta en inspelning av mätvärdena, pausa den, stoppa inspelningen och spara den.

9.1

Aktivera inspelningen, pausa, stoppa, spara

Alla dessa funktioner är tillgängliga genom knapparna på toppen av mätningsskärmen:
• Aktivera värdeinspelningen
• Pausa inspelningen
• Stoppa inspelningen
När inspelningen aktiverats så visas en klocka på toppen av skärmen.
Tryck på "Stopp"
för att stoppa inspelningen. Programmet frågar efter en bekräftelse för att stoppa
inspelningen: välj "Ja" eller "Nej".
Om Ja så frågar programmet om du vill spara ditt dataset:
• Om Nej: programmet återställer mätningsskärmen.
• Om Ja: datasetet sparas i den mobila enheten.
Om Nej så återställer programmet mätningsskärmen.

9.2

Tillgång till sparade värden

➢ Tryck på "Sparningar" på botten av skärmen.
Följande skärm visas med de mappar som innehåller dina sparade data klassificerat efter datum.

Hantera värdeinspelning
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➢ Välj önskad mapp.
Följande skärm visas med dina sparade data.

➢ Välj önskat dataset.
Programmet visar ditt dataset.
Då är det möjligt att:
• återuppta mätningarna (se kapitel 9.3)
• exportera dataset (se kapitel 9.4)

9.3

Återuppta mätningarna från ett sparat dataset

Från sparade data-skärmen:
➢ Välj önskat datasetet från vilket mätningarna måste startas om.
➢ Tryck
på-knappen.
Programmet visar de sonder som använts vid tidigare mätningar.
➢ Slå på sonderna.
Programmet och sonderna ansluter till varandra. Följande skärm visas:

➢ Tryck på "Fortsätt".
Programmet återgår till mätningsskärmen och klockan startar där den slutade.
När sonder och program has anslutit till varandra så kommer en automatisk nollställning att föreslås om
"Hjälp med automatisk nollställning" -parametern har aktiverats.

Hantera värdeinspelning
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9.4 Exportera inspelningarna
När ett dataset har sparats i den mobila enheten eller när ett aktuellt dataset har stoppats så kan det
exporteras till PDF, XML, CSV-format eller exporteras direkt som ett urklipp.
För att exportera ett dataset utan att spara det i förväg:
➢ Stoppa datasetet genom att trycka på
 ➢ Tryck på
Följande skärm visas:

"Stopp"

"Exportera" på toppen av skärmen

➢ Fyll i fälten.
➢ Välj format: PDF, CSV, XML eller urklipp.
➢ Välj att lägga till diagram, tabeller med värden, skärmdumpar och foton, eller inte.
➢ Tryck på "Exportera"
Filerna exporteras i en mapp som skapas automatiskt som kallas "Si-Grenrör" som ligger vid
roten av den mobila enheten.
För att exportera ett dataset som har sparats i enheten:
➢ Välj önskat dataset (se 9.2 för hantering av sparade datasets) för att sedan följa det tidigare
förfarandet.
För att visa ett dataset som har sparats i enheten:
➢ Tryck på "Sparningar" på botten av

skärmen.

Skärmen med listan av sparade datasets visas.

Hantera värdeinspelning

23

Visa olika vyer av de uppmätta värdena
Man kan visa mätvärdena i tre olika vyer:
"Mätare"-vyn

"Graf"-vyn
"Värden i tabell"-vyn
10.1. Visa "Graf"-vyn
 Tryck
Följande skärm visas.

Liggande läge

Stående läge
10.1 Visa "Värden i tabell"-vyn


Tryck
Följande skärm visas.

Liggande läge

Stående läge
Visa olika vyer av de uppmätta värdena
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10.2 Visa "Mätare"-vyn
Tryck
Följande skärm visas.



Liggande läge

Stående läge
10.3 Välj de värden som ska visas
Du kan välja de värden som ska visas.

Valet av värden är möjligt endast i Grenrörs-läget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessa värden är:
Överhettningsmål (endast för lågtryckssonden)
Underkylningsmål (endast för högtryckssonden)
Måltryck
Tryck (realtid, minimum, maximum, medelvärde)
Kontakttemperatur (realtid, minimum, maximum, medelvärde)
Omgivande temperatur (realtid, minimum, maximum, medelvärde)
Delta T1T2
Överhettning (minimum, maximum, medelvärde) endast för lågtryckssonden
Underkylning (minimum, maximum, medelvärde) endast för högtryckssonden
Förångningstemperatur (realtid, minimum, maximum, medelvärde)
Kondenseringstemperatur (realtid, minimum, maximum, medelvärde)

För att visa de önskade värdena:
➢ Tryck två gånger på den önskade zonen för att ändra mätningen som ska visas på denna plats.
Listan av värden att visas tas fram.
➢ Bocka av värdet som ska visas.
➢ För målen: ange målvärdet.
➢ Tryck på "Bekräfta".

Visa olika vyer av de uppmätta värdena
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Från mätningsskärmen i Grenrörs-, Vakuumsonds- eller Täthets-lägena:

Information om sonder

➢ Tryck
Följande skärm visas.

Den här skärmen visar följande information:
• Sondens namn
• Sondtyp
• Sondens serienummer
• Versionsnummer på sondens inbyggda programvara
• Sök efter uppdateringar för sonden

11.1 Ändra sondens namn

➢ Tryck på fältet med sondens namn.
➢ Fyll i det nya namnet.
➢ Tryck på "Bekräfta".

11.2 Uppdatera sonden
För att uppdatera en sond så måste din surfplatta eller smartphone vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
➢ Tryck på .
Programmet söker automatiskt efter tillgängliga uppdateringar.
Om en uppdatering är tillgänglig:
➢ Tryck på "Uppdatera firmware"-knappen.
Programmet visar följande meddelande: "Operationen tar några minuter och kommer att förhindra
mätningar".
➢ Tryck på "Fortsätt"-knappen.
Följande skärm visas.
Under detta förberedande steg för uppdateringen så slutar LED-lampan att blinka.

Information om sonder
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Efter några sekunder visas följande skärm och visar uppdateringens utveckling:

Under uppdateringen är det viktigt att inte avbryta den trådlösa anslutningen mellan sonden och din
smartphone eller surfplatta.
När uppdateringen är klar så går programmet tillbaka till skärmen med sondinformation och sonden blinkar igen.
Om det inte finns någon tillgänglig uppdatering: "Uppdatera firmware"-knappen kommer att ersättas med "Ingen
uppdatering tillgänglig"-knappen. Denna knapp kommer att vara skuggad.

11.3 Koppla bort sonden

Från skärmen med sondinformation:
➢ Tryck på "Urkoppling".
Programmet kopplar bort sonden från enheten.
Denna operation kommer att stoppa den aktuella inspelningen av ditt dataset.

Information om sonder
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Underhåll
12.1 Byta batterier
 Kontrollera att apparaten är avstängd.
 Ta bort batteriluckan.
 Ta bort strömförsörjningsblocket som innehåller batterier.
 Byt ut batterierna mot tre nya AAA-LR03 1,5 V batterier.
 Sätt tillbaka nätaggregatet med rätt polaritet.
 Sätt tillbaka batteriluckan.
 Kassera använda batterier enligt lokala bestämmelser.
Apparaten måste vara avstängd medan batterierna byts ut.
För att förhindra att batterierna läcker och skadar kopplaren, är det rekommenderat att byta ut
batterierna så snart de är urladdade och inte låta de ligga kvar i apparaten en längre tid.

12.2 Rengör instrumentet
 Använd en mjuk trasa, lätt fuktad med såpvatten.
Rengöring kan göras med isopropanol.
Använd inte alkohol eller lösningsmedel.
 Kontrollera regelbundet att anslutningarna är rena och fria från fett.
 Enhetens hölje och slangar måste förbli fria från rester av olja. Använd en trasa för utsidan och
tryckluft för insidan.
Återstoden av kylmedier i slangarna eller i enhetens hölje skall återvinnas med hjälp av ett
vätskeåtervinningssystem.
12.3 Mätnoggrannhet
För att garantera mätnoggrannheten är det rekommenderat att produkten skickas in till Sauermans
kundservice en gång om året.

Underhåll
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Anteckningar

Anteckningar
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Registrera dig nu för att utöka tillverkarens garanti med ytterligare 1 år!
Enregistrez-vous maintenant häll bénéficier d ' une année supplémentaire
de garantie fabricant !
¡Regístrese ya para obtener 1 año adicional de garantia!
Registrati ora ed ottieni 1 anno-di garanzia supplementare!
Registe-se já para obter um ano de garantia adicional göra fabricante!

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 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 NA
415 Oser Avenue, Ste. P
Hauppauge, New York 11788
T. (+1) 631-234-7600
F. (+1) 631-234-7605
info.usa@sauermanngroup.com

Sauermann STORBRITANNIEN
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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Registrieren sie sich jetzt für ein zusätzliches Jahr Herstellergarantie!
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