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Bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Obsahuje dôležité informácie
o prevádzke, údržbe a opätovnom spracovaní zariadenia.

Použitie
• Zariadenie je možné používať vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
• Toto zariadenie bolo vyvinuté na meranie tlaku a teploty a nastavenia na statickom alebo mobilnom chladiacom
zariadení. Nesmie sa použiť na žiaden iný účel.
• Toto zariadenie bolo vyvinuté, vyrobené a predané výlučne školeným a kvalifikovaným odborníkom v oblasti HVACR.
• V prípade nesprávneho použitia môžu plyny unikať a byť nebezpečné pre používateľa alebo životné prostredie. Na
zaručenie bezrizikového použitia tohto prístroja je nevyhnutné príslušné školenie. Spoločnosť Sauermann nie je
zodpovedná za žiadnu možnú nehodu počas svojho používania.
• Zariadenie vždy používajte v súlade s jeho plánovaným použitím a v rámci parametrov opísaných v technických
vlastnostiach, aby ste neohrozili ochranu, ktorú zaisťujú zariadenia.
• Pri inštalácii zariadenia je za bezpečnosť systému v zariadení zodpovedný zhotoviteľ systému.
• Používať sa smie len príslušenstvo poskytnuté so zariadením alebo dostupné ako možnosť.
• Maximálny prevádzkový tlak: 60 barov (945 psí)
• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo funguje neobvykle. Pred každým použitím skontrolujte zariadenie. V
prípade pochybností sa obráťte na popredajný servis spoločnosti Sauermann.
• Pri použití zariadenia Manifold vždy noste ochranné okuliare a rukavice, aby ste pri prevádzke chladených plynov
chránili svoje oči a pokožku. Výpary z chladiacich plynov sú mimoriadne studené. Nevystavujte svoju pokožku týmto
výparom.

Výstraha
• Nepovoľujte tlak prekračujúci limity zariadenia. Pozrite si technické vlastnosti opísané v tejto používateľskej príručke.
• Nikdy nepoužívajte chladiaci plyn, ktorý nie je uvedený v ponuke chladiacich plynov aplikácie. Viaceré chladiace plyny
boli vylúčené z bezpečnostných dôvodov. Použitie iných neschválených plynov môže poškodiť zariadenie.
• Databáza chladiacich plynov aplikácie zahŕňa chladiace plyny klasifikované ako horľavé. Ak si vyberiete tieto plyny,
obsluha musí povinne absolvovať dodatočné školenie alebo získať kvalifikáciu. Poraďte sa s príslušnými zákonnými
úradmi a riadne dodržiavajte ich usmernenia.
• Zariadenie sa nesmie vystavovať dažďu ani iným vlhkým prostrediam (> 80 % relatívnej vlhkosti).
• Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých plynov, výparov alebo prachu.
• Zariadenie nie je vhodné pre zóny ATEX podľa platných noriem.
• V každom prípade možno zariadenie použiť ako regulátor tlaku, najmä s použitím dusíka N2.
• Zariadenie sa nesmie používať s amoniakálnym chladiacim plynom (NH3/R717).
• Toto zariadenie nepoužívajte v systémoch, ktoré obsahujú upchávky únikov chemikálií. Môžu preniknúť do zariadenia a
vysušiť vnútro prístroja a spôsobiť tak nevratné škody.
• Nevykonávajte kontaktné merania na neizolovaných častiach alebo častiach pod napätím.
• Zariadenie neuchovávajte s rozpúšťadlami. Nepoužívajte vysúšadlá.
• Zariadenie neobsahuje žiadne interné časti, ktoré môže opravovať používateľ. Zariadenie neotvárajte. Údržbu môže
vykonávať len spoločnosť Sauermann.

4

Bezpečnostné pokyny

• V prípade zlyhania zariadenia alebo podobných nepríjemností sa môžu hadice chladenia pretrhnúť. Poistné ventily
môžu byť poškodené a spôsobiť vnútorné škody, ktoré nie je možné identifikovať zvonka. Preto sa musia hadice na
chladivá vymeniť pri každom páde zariadenia alebo podobnom mechanickom zaťažení. Pošlite prístroj späť
popredajnému servisu spoločnosti Sauermann.na technickú kontrolu a na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti.
• Toto zariadenie umožňuje pripojiť niekoľko vstupov vrátane elektrických a mechanických. Buďte opatrní, aby ste
predišli akémukoľvek riziku zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť žiadne poruchy
elektrického prúdu.

Ochrana životného prostredia
• Chladiace plyny môžu mať vplyv na životné prostredie. Prosím, aplikujte platné predpisy o životnom prostredí.
• Odovzdajte zariadenie na konci jeho životnosti v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické súčiastky (podľa
podľa miestnych predpisov) alebo ho poslať späť spoločnosti Sauermann na zabezpečenie požadovaného zberu
odpadu s ohľadom na životné prostredie.
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Predstavenie
Táto používateľská príručka popisuje aplikáciu Si-Manifold, ktorá pracuje s vákuovou sondou
Si-RM3, Si-RM13 Manifold a Si-RV3.

Požadované minimálne verzie

Aby aplikácia fungovala, zariadenie musí mať nasledujúce verzie:
•
Android 4.4
•
IOS 8.0
•
BLE 4.0

Prevádzkové režimy
Aplikácia Manifold udáva prevádzkové vysoké a nízke tlaky a teploty chladiacej sústavy. Tiež umožňuje
údržbu a riešenie problémov v okruhu kvapaliny zariadenia.
Podľa druhu sondy je potrebné v aplikácii vybrať prevádzkový režim.
Tieto prevádzkové režimy sú:
• Režim Manifold: používa sa so sondami Si-RM3, Si-RM13 a teplotnými svorkami
• Režim vákuovej sondy: používa sa s nízkym tlakom Si-RV3 a Si-RM3 a nízkym tlakom Si-RM13
• Režim tesnosti: používa sa pri vysokom tlaku Si-RM3 a vysokom tlaku Si-RM13

➢ Stlačte

alebo få

Režim Manifold

Režim vákuovej sondy

prejdite na požadovaný režim.

Režim tesnosti

Opis obrazovky
2.3.1 Obrazovky Manifold
V režime Manifold sa obrazovka líši podľa orientácie mobilného telefónu alebo tabletu.

Manifoldmodus

1. Vykonanie snímky obrazovky
2. Vytvorenie a export prehľadu
3. Prístup k konfiguračným parametrom aplikácie
4. Názov vybraného plynu a prístup do zoznamu plynov
5. Zobrazenie rôznych pohľadov: tabuľka alebo graf
6. Uloženie, pozastavenie, zastavenie súboru údajov
7. Namerané alebo vypočítané parametre s nízkou tlakovou sondou
8. Namerané alebo vypočítané parametre pomocou vysokotlakovej sondy
9. Prístup do meracích režimov a uložených údajov

Režim na výšku
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1. Príjem bezdrôtového pripojenia a úroveň nabitia batérie
2. Vykonanie automatického vynulovania, prístup k pripojenej sonde
Informácie

Režim na šírku

2.3.2 Obrazovky vákuovej sondy
Pri vákuovej sonde Si-RV3:

1. Vykonanie snímky obrazovky
2. Vytvorenie a export prehľadu
3. Prístup k konfiguračným parametrom aplikácie
4. Zobrazenie rôznych pohľadov: tabuľka alebo graf
5. Príjem bezdrôtového pripojenia a úroveň nabitia batérie
6. Uloženie, pozastavenie, zastavenie súboru údajov
7. Prístup k pripojeným informáciám sondy
8. Merania vákuovej sondy
9. Pevné hodnoty
10. Prístup do meracích režimov a uložených údajov
So sondou nízkeho tlaku Si-RM3:
1. Vykonanie automatického vynulovania, prístup k informáciám
o pripojenej sonde
Režim na výšku

Režim na šírku
S nízkotlakou sondou Si-RM3:

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

Režim na šírku
Režim na výšku
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2.3.3 Obrazovky tesnosti

1. Vykonanie snímky obrazovky
2. Vytvorenie a export prehľadu
3. Prístup k konfiguračným parametrom aplikácie
4. Zobrazenie rôznych pohľadov: tabuľka alebo graf
5. Príjem bezdrôtového pripojenia a úroveň nabitia batérie
6. Uloženie, pozastavenie, zastavenie súboru údajov
7. Vykonanie automatického vynulovania, prístup k informáciám o pripojenej sonde
8. Merania tlakovej sondy
9. Prístup do meracích režimov a uložených údajov

Režim na výšku

Režim na šírku
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Technické vlastnosti prístrojov
Si-RM3/Si-RM13
Tlak

Tlakové ventily
Merací rozsah
± 0,5% plného rozsahu stupnice
Dostupné jednotky
Rozlíšenie
Preťaženie
Tlak pri roztrhnutí
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Teplota

Počet sond
Snímače teploty
Rozsah teplotného snímača**
Presnosť teploty*
Maximálna prevádzková teplota

2 ventily
od –1 do 60 bar (–14 až 870 psi)
Presnosť snímania tlaku*
psi, MPa, kPa, bar, stopa hlavy
0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 stopa hlavy
65 barov (943 psi)
150 bar (2175 psi)
od –20 do 50 °C (–4 až 122 °F)
od –20 do 60 °C (–4 až 140 °F)
2 svorkové sondy
NTC termistory s vysokou presnosťou
od –40 do 150 °C (–40 až 302 °F)
± 1,3 °C (± 2,4 °F)***
Čeľuste: 150 °C (302 °F) – Kábel: 105 °C (221 °F)
Rukoväť: 90 °C (194 °F)

Dostupné jednotky
Rozlíšenie
Priemer potrubia
Kábel
Prevádzková teplota (Rukoväť)
Skladovacia teplota (Rukoväť)
Zariadenie
Environmentálne podmienky použitia

Životnosť batérie
Bezdrôtové pripojenie
Dosah bezdrôtového pripojenia
Prehriatie a podchladenie
Databáza chladiva
Prípojky
Normy

°C, °F, K
0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 K
od 6 do 42 mm (0,2 "až 1,7")
s dĺžkou 2 m so zosilneným konektorom Ø2,5 mm
3 body, Ø 3,2 mm, PVC materiál, max. teplota 105 °C

od –20 do 50°C (–4 až 122 °F)
od –20 do 60°C (–4 až 140 °F)
Hygrometria: v nekondenzujúcom stave (< 80 % relatívnej
vlhkosti)
Maximálna nadmorská výška: 2 000 m (6 561')
Neleptajúce alebo horľavé plyny

250 h (pri jednom meraní každých sekúnd pri 20 °C/68 °F)
Trieda 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 ft) – V závislosti od sily bezdrôtového pripojenia
smartfónu alebo tabletu.
Automaticky vypočítané v aplikácii Manifold
126 chladiacich plynov
Merateľné produkty: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O
k inštalácii: samica ¼’’ FFLs depresorom Schrader®
K hadici: samčí ¼“ MFL s ventilom Schrader®
2011/65/EÚ RoHS II; 2012/19/EÚ OEEZ; EMC 2014/30/EÚ;
2014/53/EÚ ČERVENÁ

*Všetky presnosti špecifikované v tomto dokumente boli vykonané v laboratórnych podmienkach a môžu byť zaručené pre meranie vykonané za
rovnakých podmienok alebo vykonané s
kalibračnou kompenzáciou.
**Teplota sa vzťahuje iba na rozsah použitia snímačov, nepoužívajte rukoväť ani káble pri teplotách vyšších, ako sú teploty odporúčané v technických
údajoch
***Presnosť teploty je uvedená pre rozsah –20 až 80 °C (–4 až 176 °F).
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Si-RV3
Podtlak

Meracie a vypúšťacie ventily
Rozsah merania
Presnosť snímania tlaku*
Dostupné jednotky

2 ventily
od 5 do 25 000 mikrónov
± 10 % nameranej hodnoty ± 10 mikrónov**
mikróny, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, v H2O

Preťaženie
Tlak pri roztrhnutí
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota

10 barov (145 psi)
27,5 bar (400 psi)
od -10 do 50°C (–4 až 122 °F)
od –20 do 60°C (–4 až 140 °F)

Rozlíšenie

Zariadenie
Environmentálne podmienky použitia

Životnosť batérie
Bezdrôtové pripojenie
Dosah bezdrôtového pripojenia
Prípojky
Normy

1 mikrón od 0 do 1 000 mikrónov
10 mikrónov od 1 000 do 2 000 mikrónov
100 mikrónov od 20 00 do 10 000 mikrónov
500 mikrónov od 10 000 do 25 000 mikrónov

Hygrometria: v nekondenzujúcom stave
Maximálna nadmorská výška: 2 000 m (6 561')
Neleptajúce alebo horľavé plyny

250 h (pri jednom meraní každé tri sekundy pri 20 °C/68 °F)
Trieda 1 BLE 4.2
Do 30 m (98 ft) – V závislosti od sily bezdrôtového pripojenia
smartfónu alebo tabletu.
k inštalácii: samica ¼’’ FFLs depresorom Schrader®
K hadici: samčí ¼“ MFL s ventilom Schrader®
2011/65/EÚ RoHS II; 2012/19/EÚ OEEZ; EMC 2014/30/EÚ;
2014/53/EÚ ČERVENÁ

*Všetky presnosti špecifikované v tomto dokumente boli vykonané v laboratórnych podmienkach a môžu byť zaručené pre meranie vykonané za
rovnakých podmienok alebo vykonané s
kalibračnou kompenzáciou.
**Presnosť tlaku je uvedená pre rozsah 100 až 2000 mikrónov.
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Opis prístrojov
Si-RM3 / Si-RM13
1. Samičí konektor ¼’’ FFL s depresorom Schrader®
2. Identifikačný štítok (pozri nižšie)
3. Samčí konektor ¼“ MFL s ventilom Schrader®
4. Viečko
5. Vstup pre teplotnú svorkovú sondu
6. Prevádzková LED
7. Tlačidlo Zap./Vyp

Príklad označenia

Si-RV3

1. Samičí konektor ¼’’ FFL s depresorom Schrader®
2. Identifikačný štítok (pozri nižšie)
3. Samčí konektor ¼“ MFL s ventilom Schrader®
4. Viečko
5. Prevádzková LED
6. Tlačidlo Zap./Vyp.

Príklad označenia
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Spárovanie sond
Pred použitím sondy Si-RV3, Si-RM3 a teplotných svoriek s aplikáciou Si-Manifold je nutné spárovať sondy na ich prvé použitie.
Ak chcete spárovať sondu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Nasledujúci postup je opísaný pomocou sondy s nízkym tlakom
Si-RM3 ako príklad.



Spustite aplikáciu zo smartfónu alebo tabletu.
Zobrazí sa nasledujúca

obrazovka.

➢ Stlačte tlačidlo „Pripojenie k sonde“ v ľavom rohu obrazovky.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

➢ Zapnite nízkotlakovú sondu Si-RM3 na niekoľko sekúnd.
Zelené svetlo sondy rýchlo bliká.
➢ Stlačte tlačidlo „Vyhľadať sondy“.
Tento krok trvá niekoľko sekúnd. Aplikácia vyhľadáva zapnuté sondy vedľa zariadenia a potom sa zobrazí
na obrazovke:

1. Sivá: označuje sondu Si-RM3
2. Žltá: označuje sondu Si-RV3
3. Modrá: označuje sondu s nízkym tlakom
4. Červená: indikuje vysokotlakovú sondu

➢ Vyberte sondu, ktorú chcete spárovať, a potom stlačte „Párovať“ v pravom rohu obrazovky.
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Párovanie je povinný krok iba pre prvé použitie. Ak je aktivovaná funkcia „Vždy prepojiť sondu s nízkym tlakom“
sonda sa zobrazí priamo.
Ihneď sa na obrazovke zobrazia namerané hodnoty a zelené svetlo sondy bliká pomaly.

Postupujte rovnakým postupom pre vysokotlakovú sondu Si-RM3 a vákuovú sondu Si-RV3.
V prípade straty spojenia so snímačom sa zobrazí nasledujúce hlásenie: „...“
Sonda automaticky uloží 60 nameraných hodnôt vo vyrovnávacej pamäti.
Približujte sa k sonde pomocou smartfónu alebo tabletu. Aplikácia spúšťa automatické vyhľadávanie sondy. Po obnovení
spojenia pokračujú merania.
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Pred vykonaním merania je možné v aplikácii nastaviť rôzne parametre. Tieto nastavenia sa týkajú:
• cieľových hodnôt,
• sond,
• prevádzkovateľa,
• jednotiek.

Nastavenie aplikácie

Z tejto obrazovky je tiež možné prezrieť si používateľskú príručku, verziu aplikácie a licencie.


Stlačte tlačidlo „Parametre“

v pravom rohu obrazovky.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Nastavenie cieľových hodnôt

Táto časť umožňuje používateľom nastaviť hodnoty, ktoré sa použijú v aplikácii.
V režime Manifold:
 Aktivujte zobrazenie cieľových hodnôt stlačením tlačidla.
 Nastavte cieľovú hodnotu prehriatia medzi 0 a 60 °C (32 a 140 °F).
 Nastavte cieľovú hodnotu podchladenia medzi 0 a 60 °C (32 a 140 °F).
 Nastavte cieľovú hodnotu nízkeho tlaku medzi –1 a 60 bar (–14 a 870 psi).
 Nastavte cieľovú hodnotu pre vysoký tlak medzi 0 a 60 bar (–0 a 870 psi).
 V režime vákuovej sondy:
 Nastavte cieľovú hodnotu pre vákuový tlak medzi 5 a 25 000 mikrónov a potom
 nastavte čas oneskorenia, tj ako dlho zostane tlak na tejto definovanej cieľovej hodnote, kým sa nezobrazí správa „Cieľ
dosiahnutý“ nad nameranou hodnotou.

Nastavenie sond
V časti „Sondy“:

➢Zvoľte prevádzkový režim: v lete alebo v zime.
➢Vyberte čas pred automatickým vypnutím sondy od 1 minúty do 4 hodín.
➢Nastavte rýchlosť merania medzi 1 sekundou a 2 minútami.
➢ Aktivovujte kompenzáciu teploty potrubia: aktivovaná, táto funkcia umožňuje zohľadniť
teplotu okolia a teplotu potrubia, aby ste získali teplotu chladiacej kvapaliny.
➢ Odstrániť uloženú sondu: odstráňte všetky sondy, ktoré boli spárované s
aplikáciou.
➢ Oznámte hodnotu atmosferického tlaku medzi 600 a 1200 hPa (17 a 35 inHg).
➢ Aktivujte vizuálneho pomocníka funkcie automatického vynulovania: ak je aktivovaná, táto
funkcia umožňuje automaticky opýtať, či je potrebné automatické vynulovanie vykonať pred meraním.

Nastavenie teplotných sond
Pri párovaní sondy Manifold sa objaví obrazovka zobrazená vedľa:
 Vyberte typ použitej teplotnej sondy: teplotná svorka alebo sonda Velcro® pre potrubia s veľkým
priemerom.
 Ak chcete, aby sa táto správa prestala zobrazovať, označte políčko „Nepýtať sa znova“.
 Stlačte „Potvrdiť“.
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Nastavenie aplikácie

V časti „Teplotné sondy“:
 Aktivácia alebo deaktivácia kompenzácie teploty potrubia: keď je aktivovaná, táto funkcia
umožňuje zohľadňovať teplotu okolia a teplotu potrubia, aby sa dosiahla teplota
chladiaceho média.
 Vyberte typ použitej sondy:
o Teplotná svorka
alebo
o Teplotná sonda Velcro® pre potrubia s veľkým priemerom.
 Označte políčko „Nepýtať sa znova“, aby ste uložili do pamäti vybranú sondu.
 Zrušte označenie políčka „Nepýtať sa znova“, aby ste opätovne aktivovali automatické zobrazenie správy.

Nastavenie operátora
V časti „Prevádzkovateľ“:
➢ Zadajte meno v poli „Meno operátora“.
➢ Zadajte číslo akreditácie v poli „Číslo akreditácie“.
➢ Zadajte názov spoločnosti.

Nastavte jednotiek
I feltet V časti „Jednotky“:
➢ Zvoľte jednotku teploty: °C, °F alebo K
➢ Zvoľte jednotku tlaku pre režimy Manifold a Tesnosť: bar, psi, Mpa,
kPa
alebo stopu hlavy
➢ Zvoľte jednotku tlaku pre vákuový režim: mikróny, mmHg, Torr, mbar, hPa, inH2O, inHg
alebo Pa

Informácie
Táto časť umožňuje získať informácie o aplikácii:
➢ Používateľská príručka
➢ Číslo verzie aplikácie
➢ Užívateľské licencie
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Nastavenie aplikácie

Vykonajte meranie
Pred akýmkoľvek meraním pomocou aplikácie Manifold vykonajte automatické vynulovanie sondy v otvorenom
priestore.
Iba vyškolený a kvalifikovaný technik môže vykonávať nasledujúce operácie.
Sonda rozdeľovača alebo vákua musí byť spárovaná s aplikáciou (pozri predchádzajúcu kapitolu).

Vykonanie automatického vynulovania vo voľnom priestranstve
Pred akýmkoľvek meraním pomocou rozdeľovača vykonajte automatické vynulovanie sondy v otvorenom priestore.

Z obrazovky merania:

Stlačením
vykonáte automatické vynulovanie nízkotlakovej sondy.
Zobrazí sa hlásenie na potvrdenie automatického vynulovania.
➢ Stlačte tlačidlo „ÁNO“.
Zobrazí sa správa s obrázkom, ktorá indikuje, že sonda musí byť odpojená od siete
pred spustením automatického vynulovania.


➢ Stlačte tlačidlo „Validovať“ na vykonanie automatického vynulovania.
 Stlačením
vykonáte automatické vynulovanie vysokotlakovej sondy.

Vykonanie merania pomocou aplikácie Manifold
➢ Aktivujte režim „Manifold“ stlačením
Na meranie tlaku:
➢ Na overenie pripojte nízkotlakovú sondu na zariadení.
➢ Na overenie pripojte vysokotlakovú sondu na zariadení.
➢ Odčítajte namerané hodnoty v aplikácii.
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Vykonajte meranie

Na meranie teploty:
➢ Pripojte teplotnú svorku na tlakovú sondu.
➢ Umiestnite teplotnú svorku na potrubie.
1. Namerané alebo vypočítané hodnoty nízkeho tlaku sondy
2. Meranie nízkeho tlaku v obvode
3. Teplota vyparovania: vypočítaná hodnota závisí od zvoleného
chladiaceho plynu
4. Prehriatie: vypočítaná hodnota zodpovedajúca kontaktu T °T1 – odparovanie T°
5. Namerané alebo vypočítané hodnoty vysokotlakovej sondy
6. Meranie vysokotlakového obvodu
7. Teplota kondenzácie: vypočítaná hodnota závisí od zvolenej teploty
chladiaceho plynu
8. Podchladenie: vypočítaná hodnota zodpovedajúca
9. Kontakt kondenzácie T °– T °T2
Režim na výšku

1. Kontakt T °T1: kontaktná teplotná sonda 1
2. Okolitá teplota T°: sonda teploty okolia 1
3. Kontakt T °T2: kontaktná sonda teploty 2
4. Okolitá teplota T°: sonda teploty okolia 2

Režim na šírku

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

Režim na šírku
Režim na výšku
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Vykonajte meranie

Ak je vákuová sonda pripojená, ale namerané hodnoty sú mimo rozsah merania, zobrazí sa“Atmo ↓”:

Režim na šírku
Režim na výšku
Po dosiahnutí cieľovej hodnoty sa zobrazí správa „Cieľová hodnota dosiahnutá“:

Režim na šírku
Režim na výšku
Príklad s nízkotlakovou sondou Si-RM3:

1. Nameraná hodnota nízkotlakovou
sondou

Režim na šírku

Režim na výšku

Vykonanie merania tesnosti

Pomocou snímača rozdeľovača je možné na zariadení overiť meranie tesnosti.


Aktivujte režim „Tesnosť“ stlačením tlačidla



Na overenie pripojte vysokotlakovú sondu Si-RM3 na zariadenie.
Odčítajte namerané hodnoty v aplikácii.
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Vykonajte meranie

1. Hodnota meraná pomocou vysokotlakovej sondy
2. Okolitá teplota T°: teplota okolia
3. P1: nameraná hodnota tlaku pri spustení záznamu
4. P2: nameraná hodnota tlaku pri zastavení záznamu
5. Delta P: vypočítaná hodnota zodpovedajúca hodnotám P1 – P2

Režim na šírku

Režim na výšku

Vyberte chladiaci plyn

Aplikácia obsahuje 126 nasledujúcich chladív:

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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Vyberte chladiaci plyn

Z obrazovky merania „Manifold“:



Stlačením

zobrazíte zoznam chladiacich plynov.

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Záložné chladivá sú zobrazené na začiatku zoznamu a v abecednom poradí.

➢ Začiarknite políčko požadovaného chladiva.
➢ Stlačte tlačidlo „Overiť“.
Označenie viacerých prvkov v súvislosti s chladivami:

1. Začiarknutím políčka vyberte chladivo
2. Názov chladiva
3. Označuje, že je chladivo horľavé
4. Ak je hviezda prázdna: stlačte ju na označenie chladiacej kvapaliny.
Ak je hviezda plná, stlačte ju na odstránenie záložky na chladivo.
Je možné uložiť do záložky až 10 chladív.
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Vyberte chladiaci plyn

Je možné spustiť záznam nameraných hodnôt, urobiť pauzu, zastaviť záznam a uložiť ho.

Správa záznamov hodnôt

Aktivácia záznamu, vykonanie prestávky, zastavenie, uloženie
Všetky tieto akcie sú k dispozícii vďaka tlačidlám na hornej časti obrazovky merania:
Aktivujte záznam o hodnotách
Uložte záznam do záznamu
Zastavte záznam
Po zapnutí záznamu sa na hornej časti obrazovky zobrazí chronometer.

Ak chcete záznam zastaviť, stlačte tlačidlo „Stop“
. Aplikácia požiada o potvrdenie zastavenia záznamu: vyberte možnosť
„Áno“ alebo „Nie“.
Ak Áno, aplikácia požiada o uloženie súboru údajov:
• Ak nie: aplikácia obnoví obrazovku merania.
• Ak Áno: súbor údajov je uložený v mobilnom zariadení.
Ak nie, aplikácia obnoví obrazovku merania.

Prístup k uloženým údajom
➢ Stlačte tlačidlo „Uložené údaje“ v spodnej časti obrazovky.
Nasledujúca obrazovka sa zobrazí so zložkami obsahujúcimi uložené súbory údajov klasifikované podľa dátumu.

➢ Vyberte požadovanú zložku
Nasledovná obrazovka sa zobrazí s uloženými dátovými súbormi.
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Správa záznamov hodnôt

➢ Vyberte požadovaný súbor údajov.
Aplikácia zobrazí súbor údajov.
Potom je možné:
• pokračovať v meraní (pozri kapitolu 9.3)
• exportovať súbor údajov (pozri kapitolu 9.4)

Opätovne spustiť merania z uloženého súboru údajov
Z obrazovky uložených súborov údajov:
➢ Vyberte požadovanú množinu údajov, z ktorej sa merania musia reštartovať.
➢ Stlačte tlačidlo.
Aplikácia zobrazuje sondy použité pri predchádzajúcich meraniach.
➢ Zapnite sondy.
Aplikácia a sondy sa navzájom spájajú. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

➢ Stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Aplikácia sa vráti na obrazovku s meraniami a chronometer sa spustí po zastavení.
Ak sú sondy a aplikácia navzájom prepojené, automatické vynulovanie sa bude spýtať, či je parameter „Pomocník
automatického vynulovania“ aktivovaný.

Export záznamov
Keď je súbor údajov uložený v mobilnom zariadení alebo keď je zastavená aktuálna množina údajov, je možné ho exportovať do
súborov PDF, XML, CSV alebo ju exportujte priamo do schránky.
Export súbor údajov bez toho, aby ste si ho predtým uložili:


Zastavte množinu údajov stlačením tlačidla



Stlačte tlačidlo „Export“

„Stop“

v hornej časti obrazovky

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
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Správa záznamov hodnôt

➢ Vyplňte polia.
➢ Zvoľte formát: PDF, CSV, XML alebo schránky.
➢ Vyberte alebo nevyberte, či chcete pridať grafy, tabuľky hodnôt, snímky obrazoviek a fotografie.
➢ Stlačte tlačidlo „Exportovať“
Súbory sa exportujú do priečinka vytvoreného automaticky pod označením „Si-Manifold“ umiestnený v koreňovom
adresári mobilného zariadenia.
Ak chcete exportovať súbor údajov uložený v zariadení:
➢ Vyberte požadovanú množinu údajov (pozri časť 9.2 pre správu uložených súborov údajov) a postupujte podľa
predchádzajúceho postupu.

Zobrazenie súboru údajov uložených v zariadení:

➢ Stlačte tlačidlo „Uložené údaje“ v spodnej časti obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka s uloženým zoznamom údajov.
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Správa záznamov hodnôt

Zobraziť rôzne zobrazenia nameraných hodnôt
Merané hodnoty je možné zobraziť podľa troch rôznych zobrazení:
Zobrazenie „Mierka“
Zobrazenie „Graf“
Zobrazenie „Tabuľkové hodnoty"

Zobrazte zobrazenie „Graf“


Stlačte
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Režim na šírku

Režim na výšku

Zobrazte zobrazenie „Tabuľka hodnôt“


Stlačte
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Režim na šírku

Režim na výšku
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Zobraziť rôzne zobrazenia nameraných hodnôt

Zobrazte zobrazenie „Rozchod“
➢ Stlačte
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Režim na šírku

Režim na výšku

Výber hodnôt, ktoré sa majú zobraziť

Je možné vybrať hodnoty, ktoré sa majú zobraziť.

Výber hodnôt je možný len v režime Manifold..
Tieto hodnoty sú:
• Cieľ prehriatia (len pre nízkotlakovú sondu)
• Cieľ podchladenia (len pre vysokotlakovú sondu)
• Cieľ tlaku
• Tlak (reálny, minimálny, maximálny, priemerný)
• Kontaktná teplota (reálny čas, minimum, maximum, priemer)
• Teplota okolia (reálny čas, minimum, maximum, priemer)
• Delta T1T2
• Prehriatie (minimálne, maximálne, priemerné) len pre nízkotlakovú sondu
• Podchladenie (minimálne, maximálne, priemerné) len pre vysokotlakovú sondu
• Teplota vyparovania (reálny čas, minimum, maximum, priemer)
• Teplota kondenzácie (reálny čas, minimum, maximum, priemer)
Ak chcete zobraziť požadované hodnoty:
➢ Dvakrát stlačte požadovanú zónu na úpravu merania na zobrazenie na tomto mieste.
Zobrazí sa zoznam hodnôt, ktoré sa majú zobraziť.
➢ Začiarknite políčko hodnoty, ktorú chcete zobraziť.
➢ Pre ciele: informujte cieľovú hodnotu.
➢ Stlačte tlačidlo „Overiť“.
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Zobraziť rôzne zobrazenia nameraných hodnôt

Informácie o sondách
Z obrazovky s meraniami v režime Manifold, Vákuová sonda alebo Tesnosť:
 Stlačte
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Táto obrazovka obsahuje nasledujúce informácie:
• Názov sondy
• Typ sondy
• Sériové číslo sondy
• Číslo verzie firmvéru sondy
• Aktualizuje vyhľadávanie sondy

Zmena názvu sondy

➢ Stlačte pole názvu sondy.
➢ Zadajte nový názov.
➢ Stlačte tlačidlo „Overiť“.

Aktualizácia sondy:
Ak chcete aktualizovať sondu, musí byť tablet alebo smartfón pripojený k sieti Wi-Fi.



Stlačte.
.
Aplikácia automaticky vyhľadá dostupné aktualizácie.

Ak je k dispozícii aktualizácia:
➢ Stlačte tlačidlo „Aktualizácia firmvéru“.
Aplikácia zobrazí nasledujúce hlásenie: „Táto operácia bude trvať niekoľko minút a zabráni akémukoľvek meraniu.“
➢ Stlačte tlačidlo „Pokračovať“.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Počas tohto prípravného kroku aktualizácie sa blikanie LED zastaví.
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Informácie o sondách

Po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka a zobrazuje postup aktualizácie:

Počas aktualizácie je nevyhnutné neprerušovať bezdrôtové pripojenie medzi nimi
sonda a smartphone alebo tablet.
Po dokončení aktualizácie sa aplikácia spustí na obrazovke s informáciami o sonde a sonda znovu začne blikať.
Ak nie je dostupná žiadna aktualizácia: Tlačidlo „Aktualizácia firmvéru“ sa nahradí tlačidlom „Žiadna aktualizácia nie je k
dispozícii“. Toto tlačidlo bude sivé.

Odpojenie sondy

Z obrazovky informácií sondy:
➢ Stlačte tlačidlo „Odpojenie“.
Aplikácia odpojí sondu prístroja..
Táto operácia zastaví aktuálny záznam množiny údajov.
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Informácie o sondách

Údržba
Výmena batérií








Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
Odstráňte kryt batérií.
Odpojte blok napájania obsahujúci batérie.
Vymeňte použité batérie za tri nové 1,5 V batérie AAA-LR03.
Opätovne vložte napájací blok, dodržiavajúc správnu polaritu.
Opäť vložte kryt batérií.
Použité batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Pri výmene batérií musí byť zariadenie vypnuté.
Ak chcete zabrániť vytečeniu batérií a poškodeniu spínača, odporúča sa batérie vymeniť hneď, ako sú
vybité, a nenechávať ich v zariadení dlhú dobu vybité.

Čistenie prístroja


Použite mäkkú handričku mierne navlhčenú mydlovou vodou.

Čistenie je možné s použitím izopropylalkoholu.
Nepoužívajte alkohol ani rozpúšťadlá.



Pravidelne kontrolujte, či sú tvarovky čisté a odmastené.
Blok a hadice musia zostať bez zvyškov oleja. Zvonku použite látku a zvnútra stlačený vzduch.

Kvapaliny, ktoré zostávajú v hadiciach alebo blokoch, musia byť odstránené pomocou systému
rekuperácie kvapalín.

Presnosť merania

Aby sa zaručila presnosť meraní, odporúča sa raz za rok vrátiť výrobok do popredajného servisu Sauermann
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Údržba

Poznámky
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Poznámky

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 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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Zaregistrujte sa teraz, aby ste získali ďalšiu 1-ročnú záruku od
výrobcu!
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!

Poznámky

