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1 Az útmutatóról
Ez a dokumentum a címoldalon megadott szoftververzióra érvényes.
A dokumentumban adott esetben megemlítünk olyan termékneveket, amelyeket
csupán azonosítás céljából adunk meg, és a megfelelő jogbirtokosok tulajdonai.

1.1 Célcsoportok
Ez a kezelési útmutató a szivárgásvizsgáló rendszerek üzemeltetőinek, valamint a
szivárgásvizsgáló technológia és a szivárgásmérők integrációja területén
tapasztalattal rendelkező műszakilag képzett szakszemélyzetnek szól. A készülék
beszereléséhez és alkalmazásához ezenkívül szükség van az elektronikus interfészek
kezelése terén szerzett ismeretekre is.

1.2 Figyelmeztető jelzések

Közvetlenül fenyegető veszély, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel jár

Veszélyes szituáció, amely halálos vagy súlyos sérülésekkel járhat

Veszélyes szituáció, amely könnyű sérülésekkel jár

Veszélyes szituáció, amely anyagi vagy környezeti károkkal jár
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1.3 Fogalmi meghatározások
Legkisebb kimutatható szivárgás
A legkisebb kimutatható szivárgás, amelyet a szivárgáskereső ideális körülmények
-6

között regisztrálhat (< 1 x 10 mbar l/s*).
* hélium-egyenértékű szivárgási mérték 0 mbarral szemben 1000 mbar
nyomáskülönbség esetén.

GCU
Gas Control Unit ≙ vákuum-vezérlőegység (alapkészülék, készülék-kezelőfelület)

GDU
Gas Detection Unit ≙ gázkimutató rendszer (gázérzékelő egység)

DMC
Dimetil-karbonát, jellemző oldószer akkumulátor elektrolitban. CAS sz. 616-38-6

MSDS
Material Safety Data Sheet ≙ biztonsági adatlap

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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2 Biztonság
2.1 Rendeltetésszerű használat
A készülék lítium-ion akkumulátorok szivárgásvizsgálatára van tervezve vákuumban,
és arra szolgál, hogy egy mért objektumból kilépő elektrolitot kimutasson, és a
tömítetlenségeket kijelezze.
A mért objektumoknak egy oldószert kell tartalmazniuk az elektrolitban, amelyet
négypólusú tömegspektrométerrel lehet kimutatni.
Ehhez a mért objektumot a vizsgálókamrába kell helyezni, és a kamrát be kell zárni.
A kamra* bezárása után a mérési folyamatot automatikusan elindítja a
közelítéskapcsoló, és evakuálja a vizsgálókamrát.
A mért objektum szivárgása esetén az evakuálási folyamat révén elpárolog a kilépő
elektrolit.
A kilépő elektrolit elpárolgott oldószerkomponensei a gázkimutató rendszerbe jutnak,
és a rendszer DMC-re elemzést végez.
* opcionális tartozék

2.1.1 Hibás használatok
• Szilárd anyagok elszívása
• Nem vákuum-ellenálló vizsgálati darabok elszívása
• A készülék felállítása olyan helyeken, ahol harmadik készülékek erős
elektromágneses terei befolyásolhatják a mérési eredményeket
• Üzemeltetés távozógáz-vezeték nélküli gázkimutató rendszer esetén
• Üzemeltetés távozógáz-vezeték nélküli vákuum-vezérlőegység esetén
• Használat radioaktív tartományban
• Folyadékok beszívása a készülékbe
• Vizes vagy nedves mért objektumok vizsgálata
• A műszaki specifikációkon kívüli használat, lásd „Műszaki adatok”
• A készülék használata felismerhető meghibásodások vagy hibás hálózati kapcsoló
esetén
• A készülék használata robbanásveszélyes környezetben
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2.2 A kezelő kötelezettségei
• Olvassa el, vegye figyelembe és kövesse az útmutatóban és a tulajdonos által
készített munkautasításban található információkat. Ez különösen vonatkozik a
biztonsági és figyelmeztető jelzésekre.
• Az összes munkánál mindig vegye figyelembe a teljes körű üzemeltetési
utasításokat.
• Az útmutatóban meg nem válaszolt, a kezelésre vagy karbantartásra vonatkozó
kérdéseivel forduljon az ügyfélszolgálathoz.

2.3 Követelmények az üzemeltetővel szemben
A következő utasítások a vállalkozók vagy azok számára szólnak, akik a biztonságért
és a termék felhasználó, alkalmazott vagy harmadik személy általi tényleges
használatáért felelősek.

Biztonságtudatos munkavégzés
• Csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha az műszakilag kifogástalan állapotban
van és nincsenek sérülései.
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen, biztonság- és veszélytudatosan, a
szóban forgó kezelési útmutatóval összhangban üzemeltesse.
• Teljesítse a következő előírásokat, és ellenőrizze ezek betartását:
– Rendeltetésszerű használat
– Általános biztonsági és baleset-megelőzési előírások
– Nemzetközileg, nemzetileg és helyileg érvényes szabványok és irányelvek
– Készülékkel kapcsolatos kiegészítő rendelkezések és előírások
• Kizárólag eredeti alkatrészeket vagy a gyártó által engedélyezett alkatrészeket
használjon.
• Biztosítsa, hogy a kezelési útmutató a készülék használati helyén rendelkezésre
álljon.

A személyzet szakképzettsége
• A készülékkel és a készüléken csak betanított személyzet dolgozhat. A betanított
személyzetnek a készülékre vonatkozó képzésben kell részesülnie.
• Győződjön meg arról, hogy a megbízott személyzet a munkavégzés megkezdése
előtt elolvasta és megértette az útmutatót és a készülékkel együtt érvényes
dokumentumokat.

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)

9 / 76

2 | Biztonság

INFICON

2.4 Veszélyek
Az akkumulátor-szivárgásmérő a technika jelenlegi állása és az elismert
biztonságtechnikai szabályok szerint készült. Ugyanakkor szakszerűtlen használat
esetén a felhasználó vagy harmadik személy életére és testi épségére nézve
veszélyek keletkezhetnek, ill. a készülékben károk következhetnek be és további
anyagi károk léphetnek fel.
Veszély vegyi anyagok
miatt

• Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak robbanásveszélyes területeken kívül
üzemeltesse.

Veszély elektromos

Életveszély áll fenn a készülék belsejében az áramvezető alkatrészek érintése

energia miatt

következtében.
• Minden szerelési és karbantartási munka előtt válassza le az akkumulátorszivárgásmérőt az áramellátásról. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás
illetéktelenül nem állítható vissza.
Az akkumulátor-szivárgásmérő olyan elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyek a
magas elektromos feszültség következtében megrongálódhatnak.
• Az áramellátáshoz csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorszivárgásmérőre megadott hálózati feszültség megegyezik a helyszínen
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.

Sérülésveszély

• Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak sík területeken állítsa fel.

megcsúszás vagy

• Ne emelje meg vagy vigye az akkumulátor-szivárgásmérőt egyedül.

leesés miatt

A kilépő elektrolit felhalmozódhat a mérőkamrában.
Veszély a mérés után kilépő elektrolit miatt.

10 / 76

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)

INFICON

Szállítási terjedelem, szállítás, tárolás | 3

3 Szállítási terjedelem, szállítás, tárolás
1. csomag szállítási
terjedelem

GCU

Darabszám

Vákuum-vezérlőegység (GCU)

1

Kezelési útmutató

1

Kicsomagolási utasítás

1

Hálózati kábel GCU-hoz

1

Ø 6 mm, 1,5 m hosszúságú csatlakozótömlő (GDU A)

1

Ø 6 mm, 1,5 m hosszúságú csatlakozótömlő (GDU B)

1

Ø 6 mm, 3 m hosszúságú öblítőtömlő (Purge)

1

Ø 8 mm, 3 m hosszúságú elhasznált levegő tömlő (GDU,

1

kipufogógáz kimenet a kipufogórendszerhez)
Ø 10 mm, 3 m hosszúságú elhasznált levegő tömlő (GCU,

1

kipufogógáz kimenet a kipufogórendszerhez)
RS232 csatlakozókábel

1

Szögben hajlított kapcsok (DA 6 mm)

20

Szögben hajlított kapcsok (DA 8 mm)

10

Kipufogó csatlakozóanya (kipufogógáz)

1

Tartalék levegőszűrő

1

Elektromos biztosítékok (GCU)

10

Elektromos biztosítékok (GDU)

30

► Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét a következő ábra segítségével.
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1

2

3

8

7

6

5

4

1

Tömlők (5 darab)

5

RS232 csatlakozókábel

2

Szögben hajlított kapcsok

6

Kipufogó csatlakozóanya
(kipufogógáz)

3

Kezelési útmutató és

7

kicsomagolási utasítás
4

Hálózati kábel

Elektromos biztosítékok (GCU és
GDU)

8

Tartalék levegőszűrő

2. csomag szállítási
terjedelem

GDU

Darabszám

Gázkimutató rendszer (GDU)

1

Hálózati kábel GDU-hoz

1

Kicsomagolási utasítás

1

► A termék átvételét követően ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.
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Szállítás

Szállítási sérülés
Az akkumulátor-szivárgásmérő a nem megfelelő csomagolás miatt szállítás közben
megsérülhet.
► Őrizze meg az eredeti csomagolást.
► Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak az eredeti csomagolásban szállítsa.
► Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a szállításbiztosítót Szállításbiztosító [} 23].

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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4 Leírás
4.1 Funkció
A készülék egy akkumulátor-szivárgásmérő, amellyel mind kemény
akkumulátorcellák, mind pedig tasakcellák roncsolásmentes szivárgásvizsgálatára
használható.
Az akkumulátor-szivárgásmérő egy gázkimutató rendszerből, egy vákuumvezérlőegységből és egy opcionálisan kapható vákuum-vizsgálókamrából áll.

Gázkimutató rendszer
A gázkimutató rendszer kijelzője elektrosztatikus feltöltődés miatt
meghibásodott.
► Az ELT3000 készüléket korlátozás nélkül tovább üzemeltetheti.
► A készülék újraindításával a kijelző újra aktiválható.

1

2
1

Kijelző

3

Kipufogógáz

2

GDU A

4

GDU B

3

4

A gázkimutató rendszer nagy vákuum alatt működik, vagyis a nyomásnak a
-4

négypólusú tömegspektrométerben mindig 5 × 10 mbar alatt kell lennie. Ezt a
vákuumot a turbó-molekuláris szivattyú hozza létre egy membránszivattyú
támogatásával.
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Továbbá a szóban forgó készülékbe az alábbiak vannak beszerelve:
• egy magasvákuum-szivattyúrendszer
• egy beeresztőrendszer a gázáramláshoz
• elektromos és elektronikus részegységek az elektromos áramellátáshoz és a
jelfeldolgozáshoz.

Vákuum-vezérlőegység

1
1

2

3

4 5

„STOP” gomb
Gomb a mérés leállításához

2

Érintőképernyő

3

„START” gomb
Gomb a mérés indításához

4

USB 2.0 interfész

5

USB 2.0 interfész

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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4.2 Kijelző
4.2.1 Az érintőképernyő felépítése
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

17
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16

15

14

13

12

11

1

Beállítások

10

Opcionális beviteli mező

2

Terméknév

11

Diagnosztika

3

Idő

12

Kalibrálás

4

Jogosultság

13

Mérés

5

Felhasználói név

14

Mosás

6

Oldal vissza

15

Küszöbérték

7

Oldal előre

16

Az aktuális ablak neve

8

Üzemeltetés

17

Információk

9

„START” gomb
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A gombok három különböző színben jelenhetnek meg:
• Szürke: A funkció zárolva
• Világoskék: A funkció választható
• Fehér: A funkció aktív
Beállítások
Üzemeltetés
Információk
Diagnosztika

Funkciógombok

A funkciógombok különböző színei az állapotukat jelzik.
A gombok három különböző színben jelenhetnek meg:
• Szürke: A funkció zárolva,
• Világoskék: A funkció választható
• Fehér: A funkció aktív.
Általános funkciószimbólumok
A jelenlegi funkció megszakítása
Súgó lehívása az aktuális funkcióhoz
Adatbevitel vagy választás nyugtázása
Betöltés
Vizsgálat
Lementés
Szerkesztés
Másolás
Törlés
Oldal előre
Oldal vissza
A mérési ablakban bal oldalon jelenik meg a mérési eredmény. További információk,
lásd „Eredménykijelző [} 18]”.
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4.2.2 Eredménykijelző
A mért szivárgási mérték a „Készenlét” ablakban bal oldalon numerikusan és színes
háttérrel látható.
Mérési eredmény:

Ha a szivárgási mérték a beállított küszöbérték alatt van, a mérési eredmény zöld

Tömör

alapon jelenik meg.

Küszöbérték Szivárog

Mérési eredmény:

Ha a szivárgási mérték a beállított szivárgási küszöbérték felett van, a mérési

Szivárgó

eredmény piros alapon jelenik meg.

Szivárog

Küszöbérték Szivárog
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Mérési eredmény:

Ha a szivárgási mérték a beállított figyelmeztetési küszöbérték felett, azonban még a

Figyelmeztetés

beállított szivárgási küszöbérték alatt van, a mérési eredmény narancssárga alapon
jelenik meg.

Szivárog Figyelmeztetés

Küszöbérték Szivárog

4.3 Műszaki adatok
4.3.1 Mechanikai adatok
Vákuum-vezérlőegység

Gázkimutató rendszer

Mechanikai adatok
Méretek (Sz x M x Mé)

700 mm x 540 mm x 250 mm

Tömeg

32 kg

Mechanikai adatok
Méretek (Sz x M x Mé)

610 mm x 300 mm x 380 mm

Tömeg

33 kg

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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4.3.2 Környezeti feltételek
Környezeti feltételek
Megengedett környezeti hőmérséklet (az

10 °C - 40 °C

üzemeltetés közben)
Megengedett tárolási hőmérséklet

-20 °C - 60 °C

Max. relatív páratartalom 31 °C-ig

80%

Max. relatív páratartalom 31 - 40 °C

Lineárisan eső 80%-ról 50%-ig

között
Max. relatív páratartalom 40 °C felett

50%

Szennyezettségi fok

2

Max. magasság a tengerszint felett

2000 m

4.3.3 Elektromos adatok
Elektromos adatok
Hálózati feszültségek és frekvenciák

600-001

230 V ± 10%, 50 /
60 Hz

600-002

100....120 V ± 10%,
50 / 60 Hz

Teljesítményfelvétel (összes)

440 VA

Gázkimutató rendszer

200 VA

Vákuum-vezérlőegység

240 VA

IP védelmi osztály

IP 20

Túlfeszültség kategória

II

Hálózati biztosíték
Gázkimutató rendszer

2 × 4 A lomha, 250
V

Vákuum-vezérlőegység

2 × 3,15 A lomha,
250 V

Hálózati csatlakozóvezetékek
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4.3.4 Fizikai adatok
Fizikai adatok
Kimutatási határ
-6

Legkisebb kimutatható

1 x 10 mbar l/s (hélium-egyenértékű szivárgási

szivárgás

mérték 0 mbarral szemben 1000 mbar
nyomáskülönbség esetén)

Mérési tartomány

3 dekád

Kimutatható tömegek

2 - 200 amu

Tömegspektrométer

Négypólusú tömegspektrométer

Ionforrás

2 katód

Idő az üzemképességig

< 3 min

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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4.4 Gyári beállítások
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Paraméterek

Gyári beállítás

Automatikus bejelentkezés

Be

Előzetesen beállított felhasználó

Supervisor

Supervisor PIN kód (előzetes beállítás)

1111

Előzetesen beállított termék

Univerzális

Mérési idő

4 másodperc

Mérési tömeg

59

Kalibrálási tömeg

59

Szivárgás küszöbérték

1.00E-5 mbar*l/s

Figyelmeztetési küszöbérték

8.00E-6 mbar*l/s

Automatikus mérésindítás

Be

Hangerő

2

Opcionális beviteli mező

Ki

Pre-ZERO

2 másodperc

ZERO

4 másodperc

Pre-LD

2 másodperc

LD

2 másodperc

Kamra öblítési idő

5 másodperc

Kamra szellőztetési idő

4 másodperc

Kamra nyomáshatár

4,5 mbar

Evakuálás időtúllépés

120 másodperc

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)

INFICON

Telepítés | 5

5 Telepítés
5.1 Szállításbiztosító

Anyagi kár az el nem távolított szállításbiztosító miatt
A szállításbiztosító blokkolja a mechanikus szerkezetet a gázkimutató rendszerben.
► Az üzembe helyezés előtt távolítsa el a szállításbiztosítást.
A szállításbiztosító a gázkimutató rendszer alsó oldalán található, és egy sárga
csillagcsavarból áll.

1

1

Szállításbiztosító

5.2 Felállítás

Veszély nedvesség és elektromosság miatt
Az akkumulátor-szivárgásmérőbe hatoló nedvesség az áramütés következtében
személyi sérüléseket, a rövidzárlatok miatt pedig anyagi károkat okozhat.
► Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak száraz környezetben üzemeltesse.
► Az akkumulátor-szivárgásmérőt folyadék- és nedvességforrásoktól távol
üzemeltesse.

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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Veszély lezuhanó nehéz terhek miatt
Az akkumulátor-szivárgásmérő nehéz, és felborulása vagy lezuhanása esetén
személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
► Az akkumulátor-szivárgásmérőt csak kellően stabil és sík alapra állítsa.

Anyagi károk rezgések miatt
A méréstechnika alkatrészei forognak, és nem rázkódhatnak. Az alkatrészek még a
gázkimutató rendszer kikapcsolása után is több percig forognak még.
► A gázkimutató rendszert, a vákuum-vezérlőegységet, valamint az opcionális
vákuumkamrát csak csúszásmentes, stabil, rázkódás- és rezgésmentes alapra
állítsa.
► Győződjön meg arról, hogy a gázkimutató rendszer az üzemeltetés közben, és
kikapcsolása után legalább öt percig nem rázkódik.
Az akkumulátor-szivárgásmérő a gázkimutató rendszer alkatrészeiből, egy vákuumvezérlőegységből és egy opcionális vákuumkamrából áll. Az akkumulátorszivárgásmérő felállítását, csatlakoztatását és üzembe vételét kizárólag az INFICON
alkalmazottai végezhetik.
• A mérési eredmények meghamisításának elkerülése céljából lehetőség szerint
változatlan helyiség-hőmérsékletű felállítási helyet tervezzen az akkumulátorszivárgásmérő számára.
• A készüléket a lábaival szilárd és sík felületre állítsa fel, hogy elkerülje az
elhasznált levegő nyílásainak blokkolását a készülék alsó oldalán.
• A hálózati kapcsolónak a gázkimutató rendszer hátoldalán könnyen elérhetőnek
kell lennie, ezért gondoskodjon elegendő szabad térről a készülék mögött.
• Győződjön meg arról, hogy a szállításbiztosító el lett távolítva, lásd
„Szállításbiztosító [} 23]”.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
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5.3 A készülék felépítése

Az egészség veszélyeztetése gázok és gőzök miatt
Az akkumulátor-szivárgásmérő üzemeltetése közben veszélyes gőzök
keletkezhetnek.
► Csatlakoztassa a gázkimutató rendszert és a vákuum-vezérlőegységet egy
távozógáz-vezetékhez.
► Ne lélegezze be az egészségre ártalmas gázokat vagy gőzöket.
► Gondoskodjon a telepítési hely megfelelő szellőztetéséről.

Sérülésveszély szakszerűtlen felállítás miatt
Amennyiben az akkumulátor-szivárgásmérőt nem sík és nem csúszásmentes
felületen állítja fel, az akkumulátor-szivárgásmérő alkatrészei leeshetnek, és testi
sérüléseket vagy anyagi károkat okozhatnak.
► Az akkumulátor-szivárgásmérő összes komponensét sík, csúszásmentes
munkahelyen állítsa fel.

Sérülésveszély a nehéz készülék felemelésekor
Az akkumulátor-szivárgásmérő gázkimutató rendszerének és vákuumvezérlőegységének alkatrészei nehezek, és kicsúszhatnak a kézből.
► A gázkimutató rendszert és a vákuum-vezérlőegységet csak kettesben emelje fel
és szállítsa.

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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Áttekintés

1

1
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Gázkimutató rendszer

2

2

Vákuum-vezérlőegység
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5.3.1 A készülékek csatlakoztatása
1

Állítsa a vákuum-vezérlőegységet (GCU) és a gázkimutató rendszert (GDU)
csúszásmentes, stabil, rázkódás- és rezgésmentes felületre.

2

Kösse össze a GDU A csatlakozót – a vákuum-vezérlőegység (GCU)
csatlakozóját a GDU A gázkimutató rendszer (GDU) csatlakozójával egy Ø 6
mm csatlakozótömlő segítségével, lásd a következő ábrákat is.

3

Kösse össze a GDU B csatlakozót – a vákuum-vezérlőegység (GCU)
csatlakozóját a GDU B gázkimutató rendszer (GDU) csatlakozójával egy Ø 6
mm csatlakozótömlő segítségével.

4

Kösse össze a Purge csatlakozót – a vákuum-vezérlőegység (GCU)
csatlakozóját egy Ø 6 mm csatlakozótömlőn keresztül a frisslevegő-rendszerrel.
ð Használja ehhez a készülékkel együtt szállított kipufogó csatlakozóanyát.

5

Kösse össze a kipufogógázt – a GCU csatlakozóját a kipufogórendszerrel az Ø
10 mm csatlakozótömlőn keresztül.

6

Kösse össze a kipufogógázt – a GDU csatlakozóját a kipufogórendszerrel az Ø
8 mm csatlakozótömlőn keresztül.

7

Kösse össze a vákuum-vezérlőegységet (GCU) a gázkimutató rendszerrel
(GDU) az RS232 jelkábel segítségével.

8

A tömlők törésmentes elhelyezéséhez használja a mellékelt szögben hajlított
kapcsokat.

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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Vákuum-vezérlőegység

15 14

1

2

13

12

3

4

11

10 9 8

7

1 GDU A, Ø 6 mm

9

2 INLET (vizsgálókamra-csatlakozó)

10 I/O port csatlakozó

6 5

Csatlakozó a vákuumkamrához

3 Kipufogógáz, elhasznált levegő tömlő, 11 Friss levegő
Ø 10 mm
4 Elhasznált levegő

12 Hálózati csatlakozó RJ45

5 Hálózati kapcsoló

13 PURGE, frisslevegő-csatlakozó, Ø 6
mm

6 Csatlakozó a hálózati kábelhez

14 VENT (kamra árasztás csatlakozó)

7 Biztosítékok a burkolat mögött

15 GDU B, Ø 6 mm

8 RS232 jelcsatlakozás a gázkimutató
rendszer felé
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Gázkimutató rendszer

1

2
1

Kijelző

2

GDU A, Ø 6 mm

3

Kipufogógáz, Ø 8 mm

4

GDU B, Ø 6 mm

3

4

Hátulnézet

1

2

3

4 56

1

Fejhallgató-csatlakozó

4

Hálózati kapcsoló

2

I/O port, be- és kimenetek

5

Biztosítékok a burkolat mögött

3

RS232 interfész

6

Hálózati csatlakozó

1. Fejhallgató-csatlakozó:
Jelen esetben nincs alkalmazás.
2. I/O port, be- és kimenetek:
Jelen esetben nincs alkalmazás.
3. RS232 interfész:
Gázkimutató rendszer kapcsolat a vákuum-vezérlőegység felé.
4. Hálózati kapcsoló:
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A hálózati kapcsoló a készülék be- és kikapcsolására szolgál.
5. Elektromos biztosítékok a burkolat mögött
6. Csatlakozó a hálózati kábelhez

5.3.1.1 Bekötési vázlat a vizsgálókamrához

Összeroppanás veszélye
Az evakuált vizsgálókamrának a külső légköri nyomás miatt nagy erőkkel szemben
kell helytállnia.
Egy tömören töltött vizsgálókamrának sem kell rendelkezésére bocsátani kis
csatornákat, hogy a lehetséges szivárgásoktól az evakuálási csatlakozó felé a
gázszállítást lehetővé tegye.

Egy egyedileg készített
vizsgálókamra példa

3
4
5

1 2

9

8

7

6

1: Vizsgálókamra példa

1

Vizsgálókamra árasztás

6

Gumilábak (4x)

7

Fedélfogantyú

csatlakozó
2

Elhasznált levegő vizsgálókamracsatlakozó
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3

Folyadék leválasztó

8

Fedél

4

Piros kijelző LED

9

Vizsgálókamra ház

5

Zöld kijelző LED
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A szivárgás gyors és pontos észlelése érdekében tartsa a kamra nettó térfogatát a
lehető legkisebb értéken. Ez vagy a térfogat legnagyobb részét kitöltő
tesztobjektumokkal, vagy a kamrához adott kitöltőanyaggal biztosítható.
Egyedileg készített vizsgálókamra összeállításakor vegye figyelembe a következő
táblázatot.
Egyedileg készített vizsgálókamra konstrukciójával vagy alkalmazásával kapcsolatos
kérdések esetén forduljon az INFICON szerviz alkalmazottaihoz.

Követelmény táblázat
Megnevezés

Javaslat

Megjegyzés

Szükséges Opcionális

Ház

Alumínium vagy

AlMg4,5Mn0,7 (AA 5083)

X

A célnyomás elérése

X

rozsdamentes acél
Nyomás

1-5 mbar abszolút

feltétel a mérési elvhez.
Tömítőanyag

FKM vagy FFKM anyag

Ellenálló a leggyakoribb

X

vegyi anyagokkal
szemben.
Az EPDM és a szilikon
negatív hatással van a
mérési pontosságra.
A vizsgálókamra

~10-5 mbar l/s

X

tömítettsége
Csatlakozók

2 csatlakozótömlő 6 mm

Opcionális: ½ inch

belső és 8 mm külső

csatlakozó ¼ inch

átmérővel (bevezetett és

adapterrel; a kamra felső

elhasznált levegő)

harmadában elhelyezve,

X

X

hogy erős tömítetlenség
esetén ne kerülhessen
folyékony elektrolit a
tömlőkbe.
Levegőszűrő

40 µm finomságú

Pl. Festo VAF PK,

levegőszűrő használata.

porozitás 40 µm

X

Opcionális:
durvarészecske-szűrő
Folyadékleválasztó Pl. Festo VAF-DB ¼ inch

Megakadályozza, hogy a

X

vákuum-vezérlőegység
durva tömítetlenségeknél
erősen beszennyeződjön.
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Megnevezés

Javaslat

Megjegyzés

Szükséges Opcionális

Közelítéskapcsoló

A mérés közvetlen indítása A vákuum-vezérlőegység
a kamra bezárása esetén

hátoldalán egy M12-es

közelítéskapcsolóval

csatlakozódugó található.

X

lehetséges.
Kitöltőanyag

Nem vezetőképes anyag;

Nagy nettó térfogat

kerámia-, üveg-,

kitöltőanyaggal feltöltve a

polipropilén-tömbök

mérési idő lerövidítése és

X

az érzékenység növelése
érdekében.
Ideális: a vizsgálókamrát
maximálisan töltse fel mért
objektumokkal.
Szigetelés

Butil, kerámia, üveg vagy

Az akkumulátorcellák

mély-húzott polipropilén

rövidzárlatai

fedi a falakat

megakadályozásához

X

szigetelje le a kamra falait.
Ne használjon ragasztót!
Nyitásszög

A fedél nyitásszöge 100° -

X

110°
Nyitási

Nehéz fedélhez

Pl. gázrugóval

X

Nehéz fedélhez

Konstrukciósan kerülje a

X

segédeszköz
A fedél reteszelő
szerkezete

zúzódás- és
vágásveszélyt!

Készüléklábak

Gumilábak

Csúszásgátló gumilábakat
használjon
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Példa
Vizsgálati kamra

3
2
1

Vákuumvezérlő egység

N/A
RJ45

6

4

5

Gázérzékelő egység

7
2: ELT3000 csatlakoztatás

1

Kipufogógáz GCU

Ø 10 mm

2

INLET (vizsgálókamra bevezetett levegő

Ø 8 mm

csatlakozó)
3

VENT (vizsgálókamra elhasznált levegő

Ø 8 mm

csatlakozó)
4

GCU-GDU csatlakozókábel

--

5

GDU A

Ø 6 mm

6

GDU B

Ø 6 mm

7

Kipufogógáz GDU

Ø 10 mm
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5.4 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

Veszély áramütések miatt
A nem szakszerűen földelt vagy biztosított termékek üzemzavar esetén
életveszélyesek lehetnek. A készülék használata csatlakoztatott védővezető nélkül
nem megengedett.
► A gázkimutató rendszer csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a típustáblán
megadott feszültség rendelkezésre álljon.
► Kizárólag a készülékkel együtt szállított 3 eres hálózati kábelt használja.

Különböző ellátóhálózatok
Ha az egyes készülékek különböző hálózatokhoz csatlakoznak, áram folyhat az
RS232 adatvezetékben.
A készülék működési zavarai és akaratlan üzemállapotai léphetnek fel.
► Az egyes készülékeket mindig azonos ellátóhálózathoz csatlakoztassa.
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5.5 Interfészek

Az operációs rendszer az USB vagy Ethernet interfészen keresztül
megtámadható
A szivárgásmérőben használt Linux operációs rendszer nem frissül automatikusan,
ezért biztonsági réseket tartalmazhat. A szivárgásmérő Ethernet és USB interfészein
keresztül ezek a biztonsági rések arra használhatók, hogy bárki jogosulatlanul
hozzáférjen a rendszerhez.
► Biztosítsa, hogy ne legyen jogosulatlan hozzáférés ezekhez az interfészekhez,
például USB/Ethernet portzárral.
► Ahhoz, hogy céghálózatának biztonságát ne lehessen veszélyeztetni, soha ne
kösse össze szivárgásmérőjét közvetlenül a nyilvános internettel. Ez érvényes mind
a WLAN, mind pedig az Ethernet hálózaton keresztüli csatlakoztatásra.
► Ha azonban mégis szeretne hozzáférni távolról a szivárgásmérő webes felületéhez,
egy kódolt virtuális privát hálózati kapcsolatot (VPN) ajánlunk. A VPN kapcsolatok
biztonságának garanciáját azonban nem vállalhatjuk, mivel ezeket harmadik
személy bocsátja rendelkezésre.
USB interfészek

A két USB 2.0 interfészen keresztül egy vonalkódolvasó szkennert vagy egy pendrive-

használata

ot tud csatlakoztatni.

RS232 interfész

Kommunikáció a gázkimutató rendszer és a vákuum-vezérlőegység között

RJ45 hálózati interfész

Interfész egy cégen belüli hálózathoz való csatlakozáshoz
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6 Üzemeltetés
Sérülésveszély gyúlékony oldószerek miatt
A kalibráló szivárgásban az oldószer nagyon gyúlékony.
Túlmelegedés miatt a membrán károsodhat, az oldószer kifolyhat és gyújtóforrástól
meggyulladhat.
► Vegye figyelembe a gyártó biztonsági adatlapjait, és teljesítse az érvényes
munkautasításokat.
► Kerülje a kalibráló szivárgás felmelegedését magas hőmérsékleteken.

Az egészség veszélyeztetése gázok és gőzök miatt
A szivárgásmérő üzemeltetése közben veszélyes gőzök keletkezhetnek.
► Csatlakoztassa a gázkimutató rendszert és a vákuum-tárolóegységet egy
távozógáz-vezetékhez.
► Kerülje az egészségre ártalmas gázok vagy gőzök belégzését.
► Gondoskodjon a telepítési hely megfelelő szellőztetéséről.
► Tartsa be a mért objektumok biztonsági adatlapjain szereplő biztonsági
utasításokat.
► Gondoskodjon olyan telepítési helyről, amelyen a távozógáz-vezetékek nem
zárhatók el vagy felismerhetők.
► Gondoskodjon megfelelő szellőztetésű telepítési helyről, vagy alternatívaként olyan
telepítési helyről, amelyen ellenőrzött és felügyelt a levegőminőség egészségre
ártalmas anyagok tekintetében.
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Anyagi károk túlmelegedett készülék miatt
A gázkimutató rendszer, valamint a vákuum-vezérlőegység az üzemeltetés közben
felmelegszik, és elégtelen szellőztetés esetén túlmelegedhet.
► A vákuum-vezérlőegységen hagyja szabadon a készülék alsó oldalát.
► Ne zárja el a szűrőhöz vezető szellőzőnyílást.
► Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről a gázkimutató rendszernél: A szabad tér
oldalt legalább 20 cm, elöl és hátul legalább 10 cm legyen.
► Tartsa távol a hőforrásokat az akkumulátor-szivárgásmérőtől.
► Ne tegye ki az akkumulátor-szivárgásmérőt közvetlen napsugárzásnak.
► Vegye figyelembe a műszaki adatokat.
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6.1 Bekapcsolás és bejelentkezés
► A készülék bekapcsolásához mindig a gázkimutató rendszer és a vákuumvezérlőegység hálózati kapcsolóját működtesse.
ð Kiszállítási állapotában a készülék az elindulási fázis után a mérési képernyőt
jeleníti meg.

6.2 Alapvető beállítások

Sérülésveszély gyúlékony oldószerek miatt
A kalibráló szivárgásban az oldószer nagyon gyúlékony.
Túlmelegedés miatt a membrán károsodhat, az oldószer kifolyhat és gyújtóforrástól
meggyulladhat.
► Vegye figyelembe a gyártó biztonsági adatlapjait, és teljesítse az érvényes
munkautasításokat.
► Kerülje a kalibráló szivárgás felmelegedését magas hőmérsékleteken.

6.2.1 Nyelv beállítása
A nyelvet a felhasználói beállításokban állítsa be, lásd Felhasználói profil kiválasztása,
szerkesztése, létrehozása [} 39].

6.2.2 Dátum, idő és időzóna beállítása
ü

Supervisor jogosultságok

1
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2

Állítsa be.

3

Mentse le

.
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6.2.3 Felhasználói profil beállítások
6.2.3.1 Jogosultsági csoportok áttekintése
Egy felhasználó jogosultságai attól függnek, hogy melyik csoporthoz van
hozzárendelve.
User

User csoport tagjai

A

• választhatnak a lementett termékek közül,
• méréseket végezhetnek,
• megtekinthetik a mérési eredmények előzményeit,
• megtekinthetik a készülékinformációkat,
• megtekinthetik a hibanaplókat.
Operator

Az

Operator csoport tagjai rendelkeznek a User csoport összes jogosultságával.

Ezen túlmenően
• termékeket hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
• Usert hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
• ábrákat hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
• mért adatokat exportálhatnak / törölhetnek,
• mérési beállításokat módosíthatnak.
Supervisor

Supervisor csoport tagjai rendelkeznek a User és Operator csoport összes

A

jogosultságával. Ezen túlmenően
• Operatort hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
• Supervisort hozhatnak létre / módosíthatnak / törölhetnek,
• szoftverfrissítést végezhetnek
• dátumot / időt módosíthatnak.

6.2.3.2 Felhasználói profil kiválasztása, szerkesztése, létrehozása
ü

Operator vagy Supervisor jogosultságok

1

> Felhasználói fiókok > Felhasználói fiókok kezelésére
ð A már létrehozott felhasználók és hozzárendelt csoportok lista formájában
jelennek meg.

2

A következő lehetőségei vannak:
Új felhasználói profil létrehozásához válassza a

gombot az ablak alsó

tartományában.
Megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak.
Egyébként nyomjon meg egy már létrehozott felhasználói nevet, és válasszon a
beúsztatott eszközlistából:
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, hogy egy felhasználói profilt betöltsön.
Megnyílik a bejelentkező ablak.
, hogy egy felhasználói profilt szerkesszen.
Megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak.
, hogy egy felhasználói profilt töröljön.
Megjelenik egy biztonsági lekérdezés.

3

Néhány eszköz választása után megnyílik a „Felhasználó beállítások” ablak.
Ebben az esetben igény szerint jegyezzen be egy felhasználói nevet, módosítsa
vagy tartsa meg azt.

Mueller

Név

Mueller

PIN kód
Csoport

Felhasználó

Nyelv

Német

Felhasználói beállítások

4

Ha a „PIN kód” mező nincs kitöltve vagy tartalmát módosítani kívánja, jegyezzen
be egy 4 számjegyből álló PIN kódot.

5

Ahhoz, hogy egy felhasználóhoz hozzárendelje a szükséges jogosultságokat,
válasszon ki egy csoportot. A

és

gombokkal válasszon a „User”, „Operator”

és „Supervisor” csoportok közül. Lásd Jogosultsági csoportok áttekintése [} 39].

6

A „Nyelv” mezőben rendeljen a felhasználóhoz a

7

Mentse le

és

gombokkal egy nyelvet.

.

2 Személyes beállítások módosítása [} 40]

6.2.3.3 Személyes beállítások módosítása
A korlátozott jogosultságokkal rendelkező felhasználóként (User) is módosíthatja a
nyelvét vagy PIN kódját. Ezzel a hozzátartozó felhasználói profil megfelelően
hozzáigazodik. A teljes felhasználói profilhoz nem szükséges hozzáférés.
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1

Nyomja meg a kijelzőn jobb oldalon felül beúsztatott nevét.
ð Megnyílik a „Felhasználó opciók” ablak.

2

Igény szerint válassza vagy a „PIN kód módosítás” vagy a „Nyelv módosítás”
gombot.

6.2.4 Automatikus bejelentkezés kikapcsolása
Gyári beállítás
A gyári beállítás szerint a készülék bekapcsolása után a „Supervisor” felhasználó
automatikus bejelentkezik és lehívja a mérési képernyőt. Ez az előzetesen beállított
felhasználó ráadásul rendelkezik a „Supervisor” csoport jogosultságaival. Az adott
beállítás módosítása nélkül mindegyik felhasználó korlátozás nélkül kezelheti az
összes készülékfunkciót.
Meghatározhatja, hogy a készülék bekapcsolása után egy felhasználó automatikus
bejelentkezése helyett a bejelentkező ablak jelenjen meg.
A bejelentkező ablakban az összes olyan felhasználó be tud jelentkezni, aki már
regisztrált a készüléken, lásd „”.
ü

Supervisor jogosultságok

1

> Felhasználói fiókok > Automatikus bejelentkezés kezelése

2

Deaktiválja az „Auto Login” ablakban az „Aktív” opciót.

3

Mentse le

ð

.

A készülék újraindítása után a rendszer az aktuális beállításokat veszi
figyelembe.
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6.2.5 Automatikus bejelentkezés bekapcsolás
Meghatározhatja, hogy választása szerint egy felhasználó a készülék bekapcsolása
után a bejelentkező ablak nélkül automatikusan jelentkezzen-e be.
ü

Supervisor jogosultságok

ü A kívánt felhasználót már létrehozta. Lásd „Felhasználói profil kiválasztása,
szerkesztése, létrehozása [} 39]”.

1
2

> Felhasználói fiókok > Automatikus bejelentkezés kezelése
A „Név” ablakba jegyezze be a felhasználó nevét. Vegye figyelembe a nagy- és
kisbetűvel írást.

3

A „PIN kód” ablakba jegyezze be a felhasználói profil aktuális PIN kódját.

4

Deaktiválja az „Auto Login” ablakban az „Aktív” opciót.

5

Mentse le

.

6.2.6 Hangerő módosítása
A mérési eredmény optikai kijelzésének kiegészítéseként jelzőhang is hallható. A
jelzőhang hangerejét meg tudja változtatni.

Sérülésveszély hangos zajkibocsátás miatt
A készülék a beállított hangerő legmagasabb fokozatában akár 100 dB(A) zajszintet
bocsáthat ki.
► Állítsa be a hangerőt maximálisan „10” értékre.
► A hangerő „5” érték feletti beállítása esetén viseljen megfelelő hallásvédőt.
ü

Operator vagy Supervisor jogosultságok

1
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2

Állítsa be.

3

Mentse le

.
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6.2.7 Automatikus mérésindítás be- vagy kikapcsolás
Az „Autostart” opció a gyári beállítások között van aktiválva. Ha a „Mérés” funkciót
választja, és azután bezárja a mérőkamrát, a választott folyamat automatikusan
elindul. A rendszer ehhez egy közelítéskapcsoló jelét használja. Az „Autostart” opciót
be- vagy kikapcsolhatja.
ü

Operator vagy Supervisor jogosultságok

1

> Készülék

2

Állítsa be.

3

Mentse le

ð

.

Ha az automatikus mérésindítás ki van kapcsolva, a mérés indításához nyomja
meg a „START” gombot az érintőképernyőn vagy a házon.

6.3 Beállítások a méréshez
6.3.1 Termék választása
1

> Termékek
ð A már létrehozott termékek jelennek meg. Ha nem találja a kívánt terméket,
hozza létre, lásd „”. Nyomja meg a kívánt termék nevét.

2

Töltse be

.

6.3.2 ZERO mérés végrehajtása
Csekély fertőződés esetén használja ezt a funkciót. Az aktuális alapjelérték ekkor
nullára áll. Nagy alapjelértékek esetén használja a „Mosás” funkciót.
Az eredmény zölden jelenik meg, és az értékeket átveszi a rendszer. Probléma
esetén figyelmeztetés vagy hiba jelenik meg.

1

Válasszon

2

Ürítse ki a mérőkamrát.

3

Indítsa el a ZERO mérést.

ð

>

.

Az eredmény zölden jelenik meg, és az értékeket átveszi a rendszer. Hiba
esetén az eredmény piros színű.
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6.3.3 Beviteli mező használata a mérési ablakban
Szükség esetén a mérési ablakban egy beviteli mezőt alakíthat ki, hogy további
információs szöveget tudjon beírni. Például gyártási tételszámot.
Ez a szöveg nem csak a mérési ablakban jelenik meg, hanem az adatrögzítésnél is
együtt naplózza a rendszer. A szöveg az elvégzett méréshez rendelődik.

1. Állítson be beviteli mezőt a mérési ablakhoz
1

> Készülék

2

Aktiválja az „Opcionális beviteli mező” funkciót.

3

Mentse le

.

2. Beviteli mező kitöltése vagy módosítása a mérési ablakban
ü Aktiválta az opcionális beviteli mezőt.

1

Érintse meg a beviteli mezőt a mérési ablakban.

2

A beúsztatott billentyűzettel írja be a kívánt szöveget.

ð

A készülék újraindítása után a beviteli mező üres.

6.4 Mérés

Figyelmeztetés a behelyezett akkumulátor rövidzárlatára
Károsodott akkumulátorok esetén rövidzárlat keletkezhet az akkumulátorban.
Az akkumulátor rövidzárlati áramai hőfejlődést és villamos ívet okozhatnak.
A hőfejlődés és a villamos ívek életveszélyes sérülésekhez vezethetnek az égési
sérülések következtében.
► Az akkumulátoron végzendő minden munka előtt vegye le óráit, gyűrűit és egyéb
fémtárgyait.
► Az akkumulátoron végzett minden munkánál szigetelt szerszámokat használjon.
► Ne tegyen szerszámokat vagy fém alkatrészeket az akkumulátorra.
► Tartsa be az akkumulátorgyártó összes biztonsági utasítását.

Figyelmeztetés kézsérülésekre
► A vizsgálókamrát csak akkor nyissa ki és zárja be, ha az ujjai a vizsgálókamrafélen
és a vizsgálókamra elfordulási tartományán kívül vannak.
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Anyagi károk a vizsgálókamra szakszerűtlen feltöltése miatt
A tömlőkbe jutó kilépő folyadékok hátrányosan befolyásolhatják a készülék
működését. A hegyes tárgyak, kenőzsírok vagy olajok károsíthatják a hálószöveteket,
a membránt, a kamra gyűrűjét és a tömítőajkakat.
► Akadályozza meg, hogy a vizsgálókamra elszennyeződjön olajokkal, kenőzsírokkal
vagy szénhidrogénekkel.
► Ne helyezzen hegyes vagy éles tárgyakat védőkeret nélkül a vizsgálókamrába.

Kerülje a mérési pontatlanságokat:
► Az akkumulátorokat úgy helyezze el, hogy a vizsgálókamrafél tömítéseit ne takarják
vagy ne érintsék!
► Kerülje az objektumok mérését a környezethez képest egyértelmű hőmérsékletkülönbségekkel!
► Tartsa tisztán a vizsgálókamrafelek tömítéseit. Ha nem távolítja el a
szennyeződéseket, meghamisíthatja a mérési eredményeket.
► Ne sértse meg a tömítő felületeket. A mechanikus sérülések, mint pl. a karcolások,
szivárgóvá tehetik a kamrát.
► Ne tisztítsa a vizsgálókamrát oldószerekkel / alkoholokkal. Ezek ugyancsak
meghamisíthatják a mérési eredményeket.
ü Az általános beállításokat elvégezte, lásd „Alapvető beállítások [} 38]”.
ü A beállításokat lementette a készüléken a kívánt termékhez.
ü Kiválasztotta a kívánt terméket, lásd „Termék választása [} 43]”.

1

Hívja le a mérési képernyőt.
ð A mérési képernyő automatikusan megnyílik egy felhasználó bejelentkezése
után. Alternatívaként nyomja meg a

szimbólumot.

2

Helyezze a mérendő objektumot a vizsgálókamrába.

3

Zárja be a mérőkamrát, és indítsa el a mérést. Az indítási lehetőségekkel
kapcsolatban lásd az „Automatikus mérésindítás be- vagy kikapcsolás [} 43]”
szakasz magyarázatait is.

4

Ha meg kívánja szakítani a mérést, nyomja meg a készülék elülső részén a
„STOP” gombot, lásd „A készülék felépítése [} 25]”.

ð

A mért szivárgási mérték a „Mérés” ablakban bal oldalon numerikusan és színes
háttérrel látható. Kiegészítésképpen megjelenik az „OK”, „Leak Warning” vagy
„Leak” szó, lásd „Eredménykijelző [} 18]”. A mérés befejezése után eltávolíthatja
a mért objektumot, és további objektumokat mérhet.
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Ha a méréseket ugyanazzal a mért objektummal megismételi, a mérési eredmények
eltérhetnek. Ez többnyire az előző mérés által feltételesen csökkentett
oldószermennyiségre vezethető vissza.

6.5 Készülék mosás
► Navigáljon a „Diagnosztika

oldalra → Mosás

A készülék az adott funkció elindítása után automatikus mosási folyamatot végez.
Ennek során megtörténik a vizsgálókamra és a vákuumrendszer ciklikus leszívása és
elárasztása, hogy fertőződés után csökkenjen az alapjel a készülékben.
A mosási folyamat időtartama beállítható.

6.6 Mért adatok és készülékinformációk
6.6.1 Mért adatok lehívása
1

> Mérések
ð Az elvégzett mérések rövidített formában soronként jelennek meg.

2

Ahhoz, hogy egy mérést részletesen meg tudjon jeleníteni, érintsen meg egy
bejegyzést, és azt követően a beúsztatott szimbólumot

.

ð Az adott méréshez lementett összes információ megjelenik.

6.6.2 Mért adatok átvitele
A mérési eredmények lementése automatikusan történik a készülékben. Az utolsó
500000 mérést tárolja a készülék. A mért adatokat a belső memóriából egy
csatlakoztatott pendrive-ra viheti át.
ü

Operator vagy Supervisor jogosultságok

1

Az adatok belső memóriából történő átviteléhez csatlakoztasson egy FAT32
formátumú pendrive-ot a készülék USB-csatlakozóinak egyikéhez.

2
3
ð

> Mérések
Mentse le

.

Az összes mért adat átvitelre kerül. Az export befejezését kijelzi a rendszer. A
mért adatok a készülékben lementve maradnak.

6.6.2.1 Elemzési adatok átvitele
A készülék a belső memóriájában regisztrálja minden méréskor és hiba esetén az
adatokat.
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Ezeket a fájlokat e-mailen keresztül vagy egy feltöltési link igénylésével tudja elküldeni
az INFICON cégnek.

Így bocsássa az INFICON cég rendelkezésére a szóban forgó adatokat
1

Csatlakoztasson egy FAT32 formátumú pendrive-ot a vezérlőegységhez

2

Navigáljon a „Diagnosztika

→ Szerviz export” oldalra a készülék-

kezelőfelületén

3

Működtesse az „Export Service Data” gombot
ð Az export előrehaladása megjelenik a készülék-kezelőfelületén, és hosszabb
üzemeltetési idő után eltarthat néhány percig (< 25 perc).
ð Az adatexport ekkor már megtalálható a pendrive-on. A fájl neve a
„ServiceExport” - „Sorozatszám” - „Dátum és idő” részekből áll.

Hosszabb üzemeltetési idő után az adatexport több megabyte (MB) nagyságú is lehet.
Mindamellett egy jelszóval védett archívumról van szó.

6.6.3 Mért adatok törlése
A mért adatokat törölheti a készülék belső memóriájából.
ü

Operator vagy Supervisor jogosultságok

1

> Mérések

2

Nyomja meg a

ð

szimbólumot.

Az összes rögzített mért adat törlésre kerül.

6.6.4 Készülékinformáció lehívása
►

> Készülékinformáció
ð Megjelennek a háttér-információk.

ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)
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6.6.5 Naplózás lehívása
Gomb a készüléküzenetek megjelenítéséhez lista formájában. Ezek az adatok a
gyártó szervizével való kapcsolat esetén hasznosak.
►

> Napló

6.7 Szoftverfrissítés
A készülék két különböző szoftververziót tartalmaz: Egyet a készülék
kezelőfelületéhez, egyet pedig az alapkészülékhez. Ezeknek mindenkor egy,
egymástól független verziószámuk van.

6.7.1 A készülék-kezelőfelület szoftverének frissítése
A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt
► Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése
közben.

1

Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.

2

Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék egyik USB-csatlakozójához.

3

> Frissítés > Készülék-kezelőfelület frissítés
ð A készülék-kezelőfelület aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg.
Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a
legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a
már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.

4
ð
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6.7.2 Az alapkészülék szoftverének frissítése
A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt
► Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése
közben.

1

Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.

2

Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék USB-csatlakozójához.

3

> Frissítés > Alapkészülék frissítése
ð Az alapkészülék aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg.
Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a
legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a
már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.

4
ð

Az új szoftververzió betöltéséhez nyomja meg a „Frissítés” gombot.
A befejezés után a rendszer automatikusan újraindul.
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6.7.3 A gázkimutató rendszer szoftverének frissítése
A szoftverfrissítéseket pendrive segítségével importálja.

Adatvesztés a kapcsolat megszakadása miatt
► Ne kapcsolja ki a készüléket, ne távolítsa el a pendrive-ot a szoftver frissítése
közben.

1

Másolja át a fájlokat egy FAT32 formátumú pendrive főkönyvtárába.

2

Csatlakoztassa a pendrive-ot a készülék USB-csatlakozójához.

3

> Frissítés > Gázkimutató rendszer
ð Az alapkészülék aktív szoftververziója az ablakban felül jelenik meg.
Amennyiben a pendrive-on egy vagy több szoftververzió található, úgy a
legújabb megtalált verzió a sorban alább jelenik meg. Ha ez újabb, mint a
már telepített verzió, akkor a háttér zöld, egyébként piros.

4
ð
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6.8 Készülék kalibrálása
6.8.1 Kalibrálás
A kalibrálásról általában
Kalibrálás akkor szükséges, ha:
• Az üzemi szükségletek naponkénti kalibrálást igényelnek.
• A mérőkamra ki lett cserélve.
• A környezeti feltételek ezt megkívánják.

A kalibrálás indítása

ü Ön rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.
ü Ön rendelkezik E-Check-kel (DMC)
► Készenléti üzemmódban érintse meg a kalibrálás ikont.
ð

Megnyílik a kalibrálási felület.

ü A szivárgási mérték nem egyezik az E-Check szivárgási mértékével (DMC).
ü A vákuumkamra nincs feltöltve.
ü A vákuumkamra be van zárva.
► Indítsa el az üres mérést.
ð

Az üres mérés befejeződött

ü Az E-Check (DMC) a vákuumkamrában található.
ü A vákuumkamra be van zárva.
► Indítsa el a mérést.
ð

A második mérés, E-Check-kel (DMC), befejeződött.

Az E-Check (DMC) mérésének befejezésekor a rendszer meghatározza és kijelzi a
készülék új kalibrálási tényezőjét.
ELT3000-Használati utasítások-mina95hu1-10-(2007)

51 / 76

6 | Üzemeltetés

INFICON

6.8.2 Kalibrációs eszköz
A készülékhez a következő kalibrációs eszköz kapható:
• (katalógusszám 600-105).
A kalibrációs eszközzel kalibrálhatja a szivárgási mértéket.

6.9 Kiszállítási állapot visszaállítása
A készüléket vissza tudja állítani a gyári beállításokra.

Beállítások és mért adatok elvesztése
A kiszállítási állapotba történt visszaállítás után a készülék memóriájában csak a
gyártó gyári beállításai találhatók.
► Előzőleg mentse le a fontos beállításokat vagy mért adatokat egy pendrive-ra. Lásd
és .

ü

Supervisor jogosultságok

►

> Készülék visszaállítása

6.10 Kibővített beállítások
►

> Mérés

A szakszerűtlen módosítások hibás mérésekhez vezethetnek.
► A beállításokat ezen az oldalon csak az INFICON céggel konzultálva módosítsa.

6.11 Aktív hibák és figyelmeztetések lehívása
Aktív hibák

A hibák vagy figyelmeztetések az aktív munkafelületen jelennek meg.
Kiegészítésképpen elszíneződik a diagnosztika szimbólum

1

.

> Hibák és figyelmeztetések
ð A „Hibák és figyelmeztetések” gomb csak addig áll rendelkezésre, amíg a
hibák vagy figyelmeztetések aktívak. A hibák és figyelmeztetések lista
formájában jelennek meg.

2

Ahhoz, hogy a mérések elvégezhetők legyenek, nyugtázza az aktív hibákat
vagy figyelmeztetéseket a „Clear” gombbal.
ð A megjelenített információk bezárnak.

Lásd „Figyelmeztető jelzések és hibaüzenetek [} 54]” is.
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6.12 Kijelentkezés a készülékből
1

Nyomja meg a kijelzőn jobb oldalon felül beúsztatott nevét.
ð Megnyílik a „Felhasználó opciók” ablak.

2

A „Kijelentkezés” gombbal jelentkezzen ki a készülékből.
ð Megnyílik a bejelentkező ablak.

6.13 A készülék kikapcsolása
A gázkimutató rendszert és a vákuum-vezérlőegységet bármikor kikapcsolhatja a
megfelelő hálózati kapcsolóval. A készülékben beállított paraméterek lementve
maradnak.
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7 Figyelmeztető jelzések és hibaüzenetek
Az üzemeltetés során a kijelző információkat jelenít meg, amelyek segítik a készülék
kezelését. A mért értékek mellett megjelennek az aktuális készülékállapotok, a
kezelési utasítások, valamint a figyelmeztetések és a hibaüzenetek. A készülék
kiterjedt öndiagnosztizáló funkciókkal van ellátva. Ha az elektronika hibás állapotot
észlel, a készülék ameddig csak lehetséges kijelzi ezt, és megszakítja az
üzemeltetést.
Figyelmeztető jelzések

A figyelmeztető jelzések olyan készülékállapotokra figyelmeztetnek, amelyek
ronthatják a mérések pontosságát. Ahhoz, hogy a mérések elvégezhetők legyenek,
nyugtázza az aktív figyelmeztetéseket a „Clear” gombbal.

Hibaüzenetek

A hibák olyan események, amelyek az üzemeltetés megszakítását kényszerítik ki. A
hibaüzenetek egy számból és egy leíró szövegből állnak. Ha megszüntette a hiba
okát, a „Clear” gomb megnyomásával vegye üzembe ismét a készüléket.

Érintőképernyő

A lehetséges hibaüzenetekről és figyelmeztető jelzésekről az érintőképernyőn is talál
áttekintést:
►

> Súgó > Hibák és figyelmeztetések

7.1 A figyelmeztető jelzések és hibaüzenetek listája
W102

Időtúllépés az EEPROM

Az EEPROM

egységgel való

meghibásodott vagy

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kommunikációnál a belső IO nem áll rendelkezésre

W104

modulban

a belső IO modulban

Egy EEPROM paraméter

A szoftverfrissítés új

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

lett inicializálva

paramétert vezetett be

• Ellenőrizze, hogy az üzenet újbóli
bekapcsoláskor már nem jelenik meg
• Ellenőrizze, hogy az új paraméter gyári
beállítása megfelel-e az alkalmazásához

Az EEPROM

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

meghibásodott a belső

• Ellenőrizze, hogy az üzenet minden

IO modulban

bekapcsoláskor megjelenik-e
• Forduljon az ügyfélszolgálathoz
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Több EEPROM paraméter

A szoftverfrissítés új

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

lett inicializálva

paramétereket vezetett

• Ellenőrizze, hogy az üzenet újbóli

be

bekapcsoláskor már nem jelenik meg
• Ellenőrizze, hogy az új paraméterek gyári
beállítása megfelel-e az alkalmazásához

Az EEPROM ki lett

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

cserélve az IO

• Ellenőrizze, hogy az üzenet újbóli

modulban

bekapcsoláskor már nem jelenik meg
• Ellenőrizze, hogy az új paraméterek gyári
beállítása megfelel-e az alkalmazásához

Az EEPROM

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

meghibásodott a belső

• Ellenőrizze, hogy az üzenet minden

IO modulban

bekapcsoláskor megjelenik-e
• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

E107

W110

Belső IIC kommunikációs

Belső IIC

hiba

kommunikációs hiba

A valós idejű óra vissza lett

A valós idejű óra nem

állítva! Kérjük, adja meg a

lett állítva

dátumot és az időt

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Adja meg a megfelelő dátumot és a
pontos időt
• Ellenőrizze, hogy az üzenet újbóli
bekapcsoláskor már nem jelenik meg

Az akkumulátor kisült,

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

ill. meghibásodott a
belső IO modulban
A valós idejű óra

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

meghibásodott
W122

Nincs válasz a busz

A kapcsolat a busz

modultól

modul felé megszakadt

• Ellenőrizze a kapcsolatot a busz
modulhoz
• Cserélje ki a busz modulhoz vezető
csatlakozókábelt

A busz modul

• Cserélje ki a busz modult

meghibásodott
A busz modul

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

csatlakozása a
készülékhez hibás
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Az I/O modul mát nincs

A kapcsolat az I/O

• Ellenőrizze a kapcsolatot az I/O modulhoz

csatlakoztatva

modul felé megszakadt • Cserélje ki az I/O modulhoz vezető
csatlakozókábelt
Az I/O modul

• Cserélje ki az I/O modult

meghibásodott
Az I/O modul

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

csatlakozása a
készülékhez hibás
W127

Rossz rendszerbetöltő

A rendszerbetöltő

program verzió

program nem

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kompatibilis az
alkalmazással
E129

Az EEPROM egység rossz

Az alapkészülék

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

készülékosztály adatait

szoftvere nem

tartalmazza

megfelelő az EEPROM
memóriához
Az EEPROM nem

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

megfelelő ehhez a
készülékosztályhoz
W151

Nincs kommunikáció a

Szoftverfrissítés vagy

• Nyugtázza a figyelmeztető jelzést

készülék-kezelőfelülettel

paraméter

• Ellenőrizze, hogy az üzenet újbóli

alaphelyzetbe állítás

bekapcsoláskor már nem jelenik meg

történt
Belső

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kapcsolatprobléma az
alapkészülék és a
készülék-kezelőfelület
között
W153

A készülék-kezelőfelület

Létezik egy aktuális

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz, hogy

szoftvere elavult

készülék-kezelőfelület

megkapja az aktuális készülék-

szoftver. A

kezelőfelület szoftvert

zavarmentes
üzemeltetés érdekében
ajánlott a készülékkezelőfelület
szoftverének frissítése.
W171

CU1000 nem támogatott

Egy CU1000 nem
használható ezzel a

• Válassza le a CU1000 kezelőegységet a
készülékről

készülékkel
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Rossz azonosító a GDU

Probléma a GDU

egységben

egységben

A GDU szoftvere elavult

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
E175

E176

W190

Nincs kommunikáció GDU

Probléma a GDU

egységgel

egységben

A GDU nincs mérési

Probléma a GDU

módban

egységben

Az érzékelő szennyezett

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W201

A 24 V áramellátás túl kicsi

A 24 V-os hálózati

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

adapter üzemzavara
Rövidzárlat vagy

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

túlterhelés a 24 V-os
áramellátásban
W202

A 24 V áramellátás túl nagy

A 24 V-os hálózati

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

adapter üzemzavara
W206

A készülék-kezelőfelület 24

A készülék-

V tápfeszültsége a

kezelőfelület működési

tartományon kívül van

zavara
Rövidzárlat vagy

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

túlterhelés a készülékkezelőfelület 24 V-os
áramellátásában
W211

Az 5 V belső tápfeszültség a Rövidzárlat vagy
tartományon kívül van

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

túlterhelés a belső 5 Vos áramellátásban

W222

A belső 24V_A feszültség a

Egy az I/O port vagy a

tartományon kívül van

kamra csatlakozóihoz

• Használjon másik modult, ha lehetséges

csatlakoztatott modul
meghibásodott.
Egy az I/O port vagy a

• Használjon másik kábelt, ha lehetséges

kamra csatlakozóihoz
csatlakoztatott kábel
meghibásodott
Rövidzárlat vagy

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

túlterhelés a 24V_A
áramellátásban
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A +15 V feszültség a

A belső IO modul

tartományon kívül van

meghibásodott

A REF5V feszültség a

A belső IO modul

tartományon kívül van

meghibásodott

GDU - A 24 V bemenő

Probléma a GDU

feszültség az MC50-nél túl

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

alacsony
E302

GDU - A 24 V bemenő

Probléma a GDU

feszültség a transpectornál

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

túl alacsony
E303

GDU - A 24 V bemenő

Probléma a GDU

feszültség a

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

frekvenciaátalakítónál túl
alacsony
W304

GDU - A 24 V bemenő

Probléma a GDU

feszültség az OPTION

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kimenetnél túl alacsony
W305

W306

E307

GDU - Az U5_I_Sniffer

Probléma a GDU

feszültség túl alacsony

egységben

GDU - Az U5_II_Leak

Probléma a GDU

feszültség túl alacsony

egységben

GDU - A -15V bemenő

Probléma a GDU

feszültség az MC50-nél túl

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

alacsony
E308

GDU - A 15V bemenő

Probléma a GDU

feszültség az MC50-nél túl

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

alacsony
W310

W312

GDU - Az előnyomás túl

Probléma a GDU

nagy

egységben

GDU - A turbószivattyú

Probléma a GDU

frekvenciát nem éri el az

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

induláskor, vagy a TMP
áram túl nagy
W314

GDU - Karbantartás: Szűrő

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W316

GDU - Karbantartás: TMP

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W317
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GDU - Karbantartás: Fő

Probléma a GDU

levegőszűrő

egységben

GDU - A hőmérséklet az

Probléma a GDU

MC50 CPU kártyánál túl

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kicsi (< -21 °C)
E320

GDU - A hőmérséklet az

Probléma a GDU

MC50 CPU kártyánál túl

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

magas! (> 60 °C)
E322

E323

W324

E325

GDU - A turbószivattyú

Probléma a GDU

frekvencia túl kicsi

egységben

GDU - A turbószivattyú

Probléma a GDU

frekvencia túl nagy

egységben

GDU - Az U24_GB_EXT

Probléma a GDU

feszültség túl alacsony

egységben

GDU - Belső fénysorompó

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W328

GDU - A valós idejű óra

Probléma a GDU

vissza lett állítva. Kérjük,

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

adja meg a dátumot és az
időt
W329

GDU - A 24 V bemenő

Probléma a GDU

feszültség az

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

audiokimenetnél túl
alacsony
E330

W331

W334

GDU - Az érzékenység túl

Probléma a GDU

gyenge

egységben

GDU - A K1 tényező a

Probléma a GDU

tartományon kívül van

egységben

GDU - Megváltozott áramlás Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W335

GDU - Az áramlás túl kicsi

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
E336

GDU - Az áramlás túl nagy

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
E339

E340

GDU - Emisszió

Probléma a GDU

meghibásodott

egységben

GDU - Emisszió

Probléma a GDU

meghibásodott

egységben
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• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

59 / 76

7 | Figyelmeztető jelzések és hibaüzenetek

E341

E342

INFICON

GDU - Nincs kommunikáció

Probléma a GDU

a transpectorral

egységben

GDU - Transpector

Probléma a GDU

hőmérséklet > 70 °C vagy <

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

0 °C
W343

W344

W345

W346

E347

E348

W349

E350

E351

W358

GDU - Transpector

Probléma a GDU

határérték túllépve

egységben

GDU - Nincs kommunikáció

Probléma a GDU

a transpectorral

egységben

GDU - Transpector

Probléma a GDU

hardverhiba

egységben

GDU - Transpector hardver

Probléma a GDU

figyelmeztetés

egységben

GDU - Transpector

Probléma a GDU

túlnyomás

egységben

GDU - Transpector emisszió Probléma a GDU
meghibásodott

egységben

GDU - Nincs emisszió katód

Probléma a GDU

1-gyel

egységben

GDU - Turbószivattyú vagy

Probléma a GDU

elektronika üzemzavar

egységben

GDU - Nincs kommunikáció

Probléma a GDU

a turbóvezérlővel

egységben

GDU - A mérési

Probléma a GDU

paraméterek

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

inkonzisztensek. Kérjük,
ellenőrizze
W359

GDU - Az EEPROM

Probléma a GDU

paraméterek várakozási

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

sorának túlcsordulása
W360

W361

W362

W363
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GDU - Az összes EEPROM

Probléma a GDU

paraméter elveszett

egységben

GDU - Az EEPROM

Probléma a GDU

paraméterek inicializálva

egységben

GDU - Az EEPROM

Probléma a GDU

paraméterek elvesztek

egységben

GDU - A TSP paraméterek

Probléma a GDU

inkonzisztensek

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz
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GDU - Figyelmeztetések

Probléma a GDU

várakoznak

egységben

GDU - TSP sorozatszám

Probléma a GDU

inkonzisztens

egységben

GDU - Mérőszivárgás

Probléma a GDU

frissen gyártott

egységben

GDU - A mérőszivárgás

Probléma a GDU

nemsokára lejár

egységben

GDU - Mérőszivárgás lejárt

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W370

GDU - A mérőszivárgás

Probléma a GDU

összes EEPROM

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

paramétere elveszett
W371

W372

E373

GDU - Nincs kommunikáció

Probléma a GDU

a mérőszivárgással

egységben

GDU - Nincs kommunikáció

Probléma a GDU

SN-nel

egységben

GDU - Alkalmatlan SN

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W377

W378

GDU - Módosított kalibrálási

Probléma a GDU

tényező

egységben

GDU - A jelkülönbség a

Probléma a GDU

tesztszivárgás és a levegő

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

között túl kicsi
W379

W380

GDU - A tényező a

Probléma a GDU

tartományon kívül van

egységben

GDU - Katód átkapcsolva

Probléma a GDU

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben
W381

W382

W383

W384

W385

GDU - A kalibrálási tényező

Probléma a GDU

túl kicsi

egységben

GDU - A kalibrálási tényező

Probléma a GDU

túl nagy

egységben

GDU - A kiindulási ofszet a

Probléma a GDU

tartományon kívül van

egységben

GDU - A tesztszivárgás jel

Probléma a GDU

túl kicsi

egységben

GDU - Probléma a csúcs

Probléma a GDU

megtalálásánál

egységben
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GDU - Belső kalibrálás nem

Probléma a GDU

lehetséges

egységben

GDU - CAL INT TL NOT

Probléma a GDU

KNOWN

egységben

GDU - TMP 001 hiba, túl

Probléma a GDU

nagy fordulatszám

egységben

GDU - TMP 002 hiba,

Probléma a GDU

túlfeszültség

egységben

GDU - TMP 006 hiba,

Probléma a GDU

elindulási időhiba

egységben

GDU - TMP 008 hiba,

Probléma a GDU

elektronika - szivattyú

egységben

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

kapcsolat
E394

E395

E396

GDU - TMP 015 hiba, hiba a Probléma a GDU
TC vezérlőszerkezetben

egységben

GDU - TMP 021 hiba, hibás

Probléma a GDU

szivattyú jellemző ellenállás

egységben

GDU - TMP 025 hiba, hiba a Probléma a GDU
TC hőmérséklet-

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben

ellenőrzőben
E397

GDU - TMP 026 hiba, hiba a Probléma a GDU
TC hőmérséklet-

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben

érzékelőben
E398

E399

GDU - TMP 037 hiba,

Probléma a GDU

hálózatkimaradás

egységben

GDU - TMP 007 hiba, hiba a Probléma a GDU
motorfokozatban, ill. a

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

egységben

vezérlésben
E500

A p1 nyomásérzékelő nincs

A nyomásérzékelő

csatlakoztatva

nincs csatlakoztatva

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

vagy a kábel hibás
A belső IO modul

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

meghibásodott
E502

A p2 nyomásérzékelő nincs

A nyomásérzékelő

csatlakoztatva

nincs csatlakoztatva

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

vagy a kábel hibás
A belső IO modul

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

meghibásodott
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A p3 nyomásérzékelő nincs

A nyomásérzékelő

csatlakoztatva

nincs csatlakoztatva

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

vagy a kábel hibás
A belső IO modul

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

meghibásodott
W580

A maximális evakuálási idő

Durva szivárgás a

túllépve

próbadarabnál vagy a

objektum közötti csatlakoztatás

mért objektum

tömítettségét

csatlakozójánál

• Ellenőrizze a szivárgáskereső és a mért

• Használjon másik tesztobjektumot, ha
lehetséges

A durva szivárgás

• Ellenőrizze, és adott esetben módosítsa a

maximális evakuálási

durva szivárgás maximális evakuálási

idejéhez a beállítási

idejét

érték túl kicsi
W581

A maximális evakuálási idő

Durva szivárgás a

a mérési üzemmódig

próbadarabnál vagy a

objektum közötti csatlakoztatás

túllépve

mért objektum

tömítettségét

csatlakozójánál

• Ellenőrizze a szivárgáskereső és a mért

• Használjon másik tesztobjektumot, ha
lehetséges

A mérés kezdetéig az
evakuálási időhöz a

• Ellenőrizze, és adott esetben módosítsa a
mérés kezdetéig az evakuálási időt

beállítási érték túl kicsi
W600

A kalibrálási tényező túl kicsi Hibás érték van

• Ismételje meg a kalibrálást

megadva a
kalibrálásnál
Rossz próbadarab van

• Ismételje meg a kalibrálást

behelyezve

W601

A ZERO mérés hibás

• Ismételje meg a kalibrálást

A kalibrálási tényező túl

Hibás érték van

• Ismételje meg a kalibrálást

nagy

megadva a
kalibrálásnál
Rossz próbadarab van

• Ismételje meg a kalibrálást

behelyezve
A ZERO mérés hibás
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Hibás érték van

• Ismételje meg a kalibrálást

megadva a
kalibrálásnál
Rossz próbadarab van

• Ismételje meg a kalibrálást

behelyezve

W630

Kalibrálási felszólítás

A ZERO mérés hibás

• Ismételje meg a kalibrálást

Az üzemmód vagy a

• Végezzen kalibrálást

tömeg megváltozott
W660

Kalibrálás - ofszet túl nagy

Mérőszivárgás a ZERO • Ismételje meg a kalibrálást
mérés alatt a kamrában
Az alapjel túl nagy

• Használja a mosás funkciót az alapjel
csökkentése céljából

E661

Kalibrálás - a jel túl kicsi

Mérőszivárgás a ZERO • Ismételje meg a kalibrálást

vagy az ofszet túl nagy

mérés alatt a kamrában
A mérőszivárgás jele

• Használjon másik mérőszivárgást

túl kicsi
E709

Az alapkészülék

A környezeti

hőmérséklete túl alacsony

hőmérséklet túl

• Növelje a hőmérsékletet abban a
környezetben, ahol a készülék áll

alacsony
W710

E711

W910

Az alapkészülék

A környezeti

• Csökkentse a hőmérsékletet abban a

hőmérséklete túl nagy

hőmérséklet túl magas

Az alapkészülék maximális

A környezeti

hőmérséklete túllépve

hőmérséklet túl magas

Karbantartás: Elővákuum-

Az elővákuum-szivattyú • Forduljon az ügyfélszolgálathoz

szivattyú

karbantartási

környezetben, ahol a készülék áll
• Csökkentse a hőmérsékletet abban a
környezetben, ahol a készülék áll

időintervalluma túllépve
W920

Karbantartás: Kipufogószűrő A kipufogószűrő

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

karbantartási
időintervalluma túllépve
W925

Karbantartás: Levegőszűrő

A levegőszűrő

• Forduljon az ügyfélszolgálathoz

karbantartási
időintervalluma túllépve
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8 Tisztítás és karbantartás
Az itt leírt összes tisztítási és karbantartási munka csak a készülék burkolatának
kinyitása nélkül végezhető!

Életveszély áramütés miatt
A készülék belsejében magas feszültség van jelen. Az elektromos feszültség alatti
alkatrészek érintésekor életveszély áll fenn.
► Minden tisztítási és karbantartási munka előtt válassza le a készüléket az
áramellátásról. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás illetéktelenül nem
állítható vissza.
► Ne nyissa ki a készülék burkolatát!

8.1 Vákuum vezérlőkészülék: A ház tisztítása
A készülék háza festett fémházból és egy opcionális, alumíniumból készült
mérőkamrából áll.

1

A megnedvesítéshez csak vizet használjon.

2

Kerülje az alkoholt, zsírt vagy olajat tartalmazó tisztítószereket.

3

Győződjön meg arról, hogy a készülék a hálózati csatlakozódugó kihúzásával le
van választva az áramellátásról.

4

Törölje le a házat egy nedves, puha törlőkendővel.

5

A mérőkamra tisztításához olyan anyagot használjon, amely megfelelő az
alumíniumfelületekhez (pl. enyhe háztartási tisztítószer). Ne használjon olyan
oldószereket, amelyek megtámadhatják a festett fémházat.

8.2 Vákuum vezérlőkészülék: Tömlők cseréje

Az elektrolit vagy akkumulátorsav maró hatású.
► Akadályozza meg a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést.
► Viseljen megfelelő védőruházatot, különösen kesztyű, kötényt és arcvédőt.
► Vegye figyelembe a mindenkori biztonsági adatlap (MSDS) utasításait.
► Az elektrolit- vagy savfröccsenés helyét azonnal mossa le tiszta vízzel.
► Adott esetben menjen orvoshoz.
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A szivárgásvizsgálat során a rendszer két tömlőn keresztül szívja a levegőt a
mérőkamrából, amelyek végén szűrőpatron található. Csekély nedvességbejutás vagy
kondenzvízképződés esetén a tömlőket műszaki képzettségű szakember szerelheti le.

1

A tömlők leszereléséhez nyomja a kioldógyűrűket a ház, illetve mérőkamra
irányába, és húzza le a mindenkori tömlőt a szűrőpatronnal együtt.
ð Ha nagyobb mennyiségű folyadék kerül a tömlők alsó tartományába,
forduljon a szervizhez.

2

Elszennyeződés esetén cserélje ki a szűrőpatronokat.

3

Ismét helyezze be a tömlőket.

8.3 Vákuum vezérlőkészülék: Egysoros szűrő
ellenőrzése
Az elszennyeződött szűrők hátrányosan befolyásolhatják a szivárgásmérő működését
és mérési pontosságát. Rendszeresen ellenőrizze az átlátszó szűrőelemeket
(egysoros szűrő) a beszívott por szempontjából.

1
2
1

1 Hollandi anyák (kék)

2 Szűrőelem (átlátszó)

► Cserélje ki a szűrőelemeket jelentős elszennyeződés esetén.
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8.4 Vákuum vezérlőkészülék: Szűrőpaplan cseréje
a készülék alsó oldalán
CS4 szűrőkészlet

Megrendelési szám: 200006373

Szükséges szerszám

Nincs

Fokozott porterhelésű gyártóhelyiségekben a szűrőpaplan elszennyeződhet a
készülék alsó oldalán. Cserélje ki a szűrőpaplant jelentős elszennyeződés esetén.
ü Rendelkezik új szűrőpaplannal.

1

Győződjön meg arról, hogy a készülék a hálózati csatlakozódugó kihúzásával le
van választva az áramellátásról.

2

Ahhoz, hogy hozzáférjen a levegőszűrőhöz a készülék alsó oldalán, billentse el
a készüléket elölről nézve 90 fokkal óvatosan a bal oldalára.

3

Vegye le a műanyagrácsot. Ezt csak a reteszelőorr rögzíti.

4

Vegye ki a használt levegőszűrőt a műanyagrácsból, és helyezzen be újat.

5

Helyezze be a műanyagrácsot az új levegőszűrővel együtt.
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8.5 Gázkimutató rendszer: Az alapkészülék
levegőszűrőjének cseréje
A levegőszűrő egy besüllyesztésben helyezkedik el, amely a készülék alsó oldaláról
érhető el. A besüllyesztés fedőlappal van lezárva. A fedőlapot 3 mm-es imbuszcsavar
tartja.

Életveszély áramütés miatt
A készülék belsejében magas feszültség van jelen. Az elektromos feszültség alatti
alkatrészek érintésekor életveszély áll fenn.
► Minden tisztítási és karbantartási munka előtt válassza le a készüléket az
áramellátásról.
► Győződjön meg arról, hogy az áramellátás illetéktelenül nem állítható vissza.

Anyagi károk forgó alkatrészek miatt
A turbó-molekuláris szivattyúnak 5 percre van szüksége a teljes álló helyzet eléréséig.
► Minden karbantartási munka előtt vagy mielőtt a készüléket mozgatja, hagyja a
turbó-molekuláris szivattyút megállni.

1

Fektesse az alapkészüléket előlapjával egy puha felületre.

2

Lazítsa meg a fedőlap csavarjait annyira, hogy az oldalra fordítható legyen.

3: A levegőszűrő burkolatának meglazítása

3
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Húzza ki a levegőszűrőt, és cserélje ki új szűrővel.
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9 Üzemen kívül helyezés
Ártalmatlanítás

A készülék használata után egészség- és környezetkárosító veszélyes anyagokat
tartalmazhat.
Tartsa be az ártalmatlanításra helyileg érvényes előírásokat, és a hasznosítás
igazolásával kapcsolatos kötelezettségeket. Amennyiben nem jártas a veszélyes
anyagok szakszerű ártalmatlanításában, vonjon be profi hulladékhasznosító
vállalkozást.
Kérdések esetén ezenkívül szervizalkalmazottaink is rendelkezésére állnak.

9.1 Az akkumulátor-szivárgásmérő beküldése

Veszély egészségre ártalmas anyagok miatt
A szennyezett készülékek veszélyeztethetik az egészségét. Az elszennyeződöttségi
nyilatkozat a készülékkel érintkező valamennyi személy védelmét szolgálja.
► Töltse ki teljesen az elszennyeződöttségi nyilatkozatot.

1

A visszaküldés előtt lépjen kapcsolatba a gyártóval, és küldje meg a kitöltött
elszennyeződöttségi nyilatkozatot.
ð Ekkor kap egy visszaküldési számot.

2

A visszaküldéshez használja az eredeti csomagolást.

3

Mielőtt elküldené az akkumulátor-szivárgásmérőt, minden esetben mellékelje a
kitöltött elszennyeződöttségi nyilatkozat egy példányát. Lásd lent.
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10 CE megfelelőségi nyilatkozat
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11 Tartozék
Megnevezés

Katalógusszám

Szivárgásmérő
ELT3000 (gázkimutató rendszer + vezérlőegység) 230 V,

600-001

50 Hz
ELT3000 (gázkimutató rendszer + vezérlőegység) 110V,

600-002

60Hz
Vizsgálókamra
TC3000S (merev kamra 180 mm × 180 mm × 27 mm)

600-100

TC3000L (merev kamra 400 mm × 210 mm × 120 mm)

600-101

FTC3000 (flexibilis kamra 400 mm × 350 mm)

600-102

Mérőszivárgás
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E-Check (DMC)

600-105

I/O1000 modul

560-310

I/O1000 2 m-es adatkábel

560-332

I/O1000 5m-es adatkábel

560-335

I/O1000 10m-es adatkábel

560-340
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