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1. Identificering af fabrikanten 

 

Fabrikanten af det medicinske udstyr RCB er Cryopal: 

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Tlf.: +33 (0)1.64.76.15.00 

Fax: +33 (0)1.64.76.16.99 

 

e-mail: sales.cryopal@airliquide.com eller maintenance.cryopal@airliquide.com 

webside: http://www.cryopal.com 
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2. Vedrørende denne manual 

2.1. Manualens formål 

Denne manuel omhandler helt specifikt reguleringsenheden CRYOMEMO til kryogene 

beholdere samt den tilknyttede web server-app. Den giver en detaljeret beskrivelse af 

anordningen, programmeringen og brugen af udstyret. Den præsenterer ligeledes Web server-

app’en, Ethernet-tilslutningen, der skal oprettes af brugeren for at forbinde værts-PC’en med 

den generelle lokale server, programmeringen og brugen. 

 Da der ikke findes noget risikofrit system, anbefaler vi, at brugerne organiserer en 

jævnlig overvågning af lokaler og beholdere med prøver. 

*Advarsel til brugeren : Softwaresystemet er kun kompatibelt og fungerer kun med Windows 

Explorer. 

2.2. Hvem denne manual henvender sig til 

Denne manual henvender sig til alle professionelle, som ønsker at bruge CRYOMEMO på en 

kryogen beholder i produktudvalgene GT 40, ARPEGE, RCB, ESPACE. GT 40 og ARPEGE 40 

kan kun fås i en version med niveau- og temperaturindikator, uden mulighed for at tilføje 

reguleringsfunktionen. 

2.3. Vigtig bemærkning 

Tilslutningen af reguleringsenheden ved et It-netværk kan kræve autorisation og/eller hjælp fra 

netværksadministratorens tekniske support, tildeling af en fast IP-adresse og et disponibelt 

krydset RJ45 kabel til konfiguration. 

2.4. Reverse engineering 

Softwaren, som denne manual beskriver, såvel som tilknyttede manualer og dokumenter, betros 

til brugeren med licens. De tilhører Cryopal eller deres respektive ejere og er beskyttet af en 

ophavsret, med forbehold af alle rettigheder.  

Denne software kan kun fungere på et enkelt udstyr ad gangen. Denne software må ikke 

distribueres, reproduceres, oversættes, adskilles, dekompileres, analyseres, tilpasses, ændres, 

indlemmes i eller kombineres med en anden software, med mindre lovgivningen tillader det. 
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3. Sikkerhedsoplysninger 

3.1. Anvendte symboler 

Symbol Betydning 

 
Oplysningen er understreget inden for rammerne af brugen af udstyret. Brugeren 

udsætter sig ikke for en fare, hvis dette punkt ikke følges. 

 

 

Vigtigt.  Hvis anvisninger anført efter dette symbol i nærværende brugsanvisning 

ikke overholdes eller udføres, kan det medføre kvæstelser eller beskadige 

apparatet og installationerne. 

 

Vigtigt.  Hvis anvisninger anført efter dette symbol i nærværende brugsanvisning 

ikke overholdes eller udføres, kan det medføre en risiko for elektrisk stød og/eller 

dødsfald. 

 

Obligatorisk : Beskyt dine hænder ved hjælp af et egnet personligt værnemiddel.  

 

Advarsel : Det er obligatorisk at bære beskyttelsesbriller. 

 

Advarsel : Det er obligatorisk at ventilere lokalet. 

 

Advarsel : Lav temperatur.  
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3.2. Operatørernes sikkerhed 

Denne anordning er beregnet til brug på et laboratorium. Enheden er sendt fra fabrikken i 

perfekt teknisk sikkerhedstilstand. For at bevare denne tilstand og garantere en sikker brug af 

enheden, skal brugeren overholde anvisninger og symboler indeholdt i nærværende manual og 

på enheden. 

Kontrollér før montering, at brugsspændingen svarer til forsyningsspændingen. 

Denne enhed må udelukkende tilsluttes ved et ekstrabeskyttet forsyningskredsløb for at undgå 

enhver risiko for elektriske stød.  

Hvis en sikker anvendelse ikke mere er mulig, skal enheden tages ud af drift og det skal sikres, 

at den ikke kan tages i brug ved en fejltagelse. 

Enheden må udelukkende strømforsynes af ved hjælp af den medfølgende forsyningsboks. 

Stikket til elnettet fungerer som afbryder.  

En sikker anvendelse kan ikke garanteres i følgende tilfælde: 

� Enheden er synligt beskadiget. 

� Enheden fungerer ikke mere. 

� Efter en længere opbevaring under dårlige forhold. 

� Efter alvorlige beskadigelser under transport. 

3.2.1. Generel sikkerhed 

Kun et personale, der har læst denne vejledning i sin helhed, er autoriseret til at håndtere og 

bruge udstyret beskrevet i dette dokument. 

Softwaren, som er forbundet med enheden og beskrevet i denne manual, er udelukkende 

beregnet til at blive brugt af et personale, der har modtaget en uddannelse til denne brug. Det er 

væsentligt, at personalet overholder normale sikkerhedsprocedurer for en korrekt og sikker brug 

af enheden og i forbindelse med alle arbejdsopgaver. 

 

Forebyggende vedligeholdelsesopgaver skal udføres af teknikere, der har modtaget 

den tilsvarende uddannelse og kvalifikation hertil af fabrikanten. 

 
De oplyste frekvenser for vedligeholdelse er vejledende og skal tilpasses af 

driftslederen i forhold til anvendelsen af den kryogene anordning. 
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 Der må udelukkende bruges originale CryopAL reservedele til vedligeholdelsen. 

Anvendelsen af reservedele af en anden oprindelse kan indvirke på denne enheds 

sikkerhed og fritager CryopAL for ethvert ansvar i tilfælde af uheld. Enhedens garanti 

frafalder i tilfælde af anvendelse af ikke oprindelige reservedele. 

3.2.2. Sikkerhed i forbindelse med anvendelse af fl ydende nitrogen 

Flydende nitrogen har en temperatur på -196°C. Derfor:  

 

Det er forbudt at røre med bare hænder ved en del, der har været i kontakt med 

flydende nitrogen. 

Man må ikke håndtere flydende nitrogen uden at bære særlige handsker og 

beskyttelsesbriller. 

 

Flydende nitrogen, som bruges i opbevaringsbeholdere, fordamper i rummet; 1 liter 

flydende nitrogen frigør ca. 700 liter nitrogen i gasform. Nitrogen er en inert gas og 

den er ikke giftig, men når den frigøres i luft fortrænger den ilten i luften. Hvis 

luftens iltindhold når ned på en værdi under 19%, findes der en risiko for 

organismen. 

Et rum eller et lokale, hvor der er anbragt beholdere med flydende nitrogen, skal 

altid være veludluftet og udstyret med mindst en iltdetektor. Hele personalet skal 

underrettes om risici i forbindelse med brug af nitrogen. 

3.3. Vigtigste identificerede risici 

Dette punkt resumerer de vigtigste, identificerede risici. De forskellige oplysninger om disse 

risici, og om hvordan man kan beherske dem, er forklaret under vejledningens forskellige 

punkter. 

Risici i forbindelse med brug af elektrisk energi  

Disse risici er begrænsede under ”normale” forhold med elektriske installationer, som er udført 

efter god håndværkspraksis, hvis en beskadiget enhed isoleres og hvis der ikke foretages 

ændringer af enhederne.  

Risici i forbindelse med anvendelse af flydende nit rogen 

Disse risici er begrænsede, hvis operatørerne har modtaget oplysninger og en egnet 

uddannelse, og hvis personlige værnemidler er stillet til rådighed. 

Risici i forbindelse med omgivende elektriske/elekt roniske apparater 
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Disse risici er begrænsede, hvis de anvendte apparater er i overensstemmelse med gældende 

standarder (vedrørende emission og elektromagnetisk susceptibilitet). 

Risici i forbindelse med enhedens programmering 

Disse risici er begrænsede, hvis installationen udføres af en uddannet tekniker og hvis 

systemets brugere har de nødvendige kundskaber. Adgangsretten kan være begrænset til 

enheden på grund af dens udformning. 

Risici i forbindelse med eksport af produktet 

Disse risici er begrænsede, hvis installatøren har de nødvendige kompetencer. 

Risici i forbindelse med måling af temperatur og ni veau 

Sikkerhedssystemer giver mulighed for at beherske disse risici (redundans på 

temperatursensorer, osv.). En regelmæssig vedligeholdelse tillader at garantere udstyret 

pålidelighed. 

Fare i forbindelse med en forkert brug af den kryog ene beholder 

Overholdelsen af fornuftige regler, en korrekt udført installation (med et kendt miljø (automat, 

osv.) og en regelmæssigt udført vedligeholdelse giver mulighed for at reducere disse risici til et 

acceptabelt niveau. 

Fare i forbindelse med indsprøjtning af nitrogen 

Denne risiko reduceres ved integrering af et sikkerhedssystem (2 serieforbundne elektrisk 

styrede ventiler) og udlevering af kommunikerende systemer. 

Risici i forbindelse med indhentning og registrerin g af data 

Denne risiko har ingen indflydelse på de opbevarede prøvers sikkerhed eller den er ækvivalent 

med en forkert programmering af enheden. 

Risici i forbindelse med kommunikation med serveren  via IT-netværket 

Denne risiko svarer til indførelsen af en virus i den installerede server, idet det understreges, at 

det ikke er en PC-platform og at It-netværkets sikkerhed skal udføres af servere. Eftersom 

serveren er ”selvstændig”, er det kun de registrerede data, der kan blive ødelagt, hvorimod 

reguleringen ikke er påvirket. 

Risici i forbindelse med kommunikation mellem udstyrets forskellige komponenter  

Når udstyret er blevet programmeret, har denne risiko ingen indvirkning på systemet regulering, 

som styres af boksen. 

Risici i forbindelse med lydalarmen 

Denne risiko har ingen indflydelse på de opbevarede prøvers sikkerhed. 
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Risici i forbindelse med fejl ved grænseflader 

Denne risiko har ingen indflydelse på de opbevarede prøvers sikkerhed, idet fejlen blandt andet 

kan detekteres af fjernsystemer. 

Risici i forbindelse med afgasning 

Denne risiko har ingen indflydelse på de opbevarede prøvers sikkerhed. Det standardudstyr, 

der normalt er til stede i et kryogent rum, giver mulighed for at videregive alarmen.  

Risici i forbindelse med fejl ved parametre*  

(*Andre parametre end dem, der er forbundet med programmeringen af enheden) 

Denne risiko er reduceret. Uddannelse af operatører, regelmæssig vedligeholdelse og drift i et 

korrekt udstyret lokale er vigtige sikkerhedselementer. Deres iværksættelsen giver mulighed for 

bringe risici ned på et acceptabelt niveau. 

3.4. Forsigtighedsregler i tilfælde af fejl 

Når man har mistanke om, at enheden ikke er sikker mere (fx på grund af beskadigelser under 

transport eller anvendelse), skal den tages ud af drift. Det er nødvendigt at sikre sig, at den ikke 

bliver brugt ved en fejltagelse. Enheden skal betros til autoriserede teknikere med henblik på 

kontrol. Hvis enheden ikke er strømforsynet, bliver dataene ikke lagret af udstyret. 

3.5. Beskrivelse af etikettering 

 

Standard etiket for strømforsyning 
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Etiket for strømforsyning UK 

 

Etiket elektronisk boks 
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1.1. Definition af symboler

 

Fabrikant 

 

Affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr

 

Katalogets 

referencenummer

 

Temperaturgrænser

 

  

B r u g e r m a n u a l  

Etiket elektronisk display 

Definition af symboler  

 

Se brugermanualen

Affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr 
 

CE-mærkning, i 

overensstemmelse med 

direktivet 93/42/EF

referencenummer 
 

Lot-nummer

Temperaturgrænser 

 

OBS 

 

Se brugermanualen 

mærkning, i 

overensstemmelse med 

direktivet 93/42/EF 

nummer 
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4. Generelt 

4.1. Præsentation af enheden

CRYOMEMO-enheden er et elektronisk sæt, som omfatter sensorer for niveau og temperatur 

og en grænseflade til kontrol og konfiguration. 

Det er en enhed, der bruges til at regulere nitrogenets niveau og temperatur i kryogene 

beholdere (GT 40, ARPEGE, ESPACE og RCB) ved hjælp af sensorer og elektrisk styrede 

ventiler, som kontrollerer tilførslen af nitrogen og afgasning. Den giver ligeledes mulighed for at 

forvalte alarmer.   

 

 

Enheden varetager for følgende funktioner:

• Automatisk regulering af den kryogene væskes niveau  

af et relæ (tørkontakt-udgang), der indvirker på en elektrisk styret ventil med forsyning af 

flydende nitrogen. 

CRYOMEMO-enheden tilbyder to reguleringsniveauer:

- Regulering af niveau (overskridelse af en niveautærskel)

- Regulering af temperatur (overskridelse af en temperaturtærskel)

• Målinger : 

- Af det flydende nitrogens niveau med en kapacitiv niveausensor og visning af den 

tilgængelige mængde væske.

- Af temperaturen med to elektroniske temperatursensorer og visning.

- Lagring af dataene over en periode på 40 dage (spændingsførende enheder)

• Sikkerhed : 

- Ved overvågning af temperaturen et bestemt sted i beholderen.

- Ved overvågning af sikkerheden af beholderens opfyldning i tilfælde af svigt af 

systemet med regulering af det flyden

B r u g e r m a n u a l  

af enheden  

enheden er et elektronisk sæt, som omfatter sensorer for niveau og temperatur 

og en grænseflade til kontrol og konfiguration.  

Det er en enhed, der bruges til at regulere nitrogenets niveau og temperatur i kryogene 

EGE, ESPACE og RCB) ved hjælp af sensorer og elektrisk styrede 

ventiler, som kontrollerer tilførslen af nitrogen og afgasning. Den giver ligeledes mulighed for at 

 

CRYOMEMO-enheden består af flere underenheder, 

som kontrolleres af en specifik integreret software: 

1- En boks med visning 

2- En reguleringsboks  

3- En forsyningsboks 

4- En temperatursensor og en niveausensor

5- Et forsyningskabel 

Enheden varetager for følgende funktioner: 

Automatisk regulering af den kryogene væskes niveau  inde i beholderen ved hjælp 

udgang), der indvirker på en elektrisk styret ventil med forsyning af 

enheden tilbyder to reguleringsniveauer: 

Regulering af niveau (overskridelse af en niveautærskel) 

mperatur (overskridelse af en temperaturtærskel) 

Af det flydende nitrogens niveau med en kapacitiv niveausensor og visning af den 

tilgængelige mængde væske. 

Af temperaturen med to elektroniske temperatursensorer og visning. 

dataene over en periode på 40 dage (spændingsførende enheder)

Ved overvågning af temperaturen et bestemt sted i beholderen. 

Ved overvågning af sikkerheden af beholderens opfyldning i tilfælde af svigt af 

systemet med regulering af det flydende nitrogens niveau. 

enheden er et elektronisk sæt, som omfatter sensorer for niveau og temperatur 

Det er en enhed, der bruges til at regulere nitrogenets niveau og temperatur i kryogene 

EGE, ESPACE og RCB) ved hjælp af sensorer og elektrisk styrede 

ventiler, som kontrollerer tilførslen af nitrogen og afgasning. Den giver ligeledes mulighed for at 

enheden består af flere underenheder, 

specifik integreret software:  

En temperatursensor og en niveausensor 

beholderen ved hjælp 

udgang), der indvirker på en elektrisk styret ventil med forsyning af 

Af det flydende nitrogens niveau med en kapacitiv niveausensor og visning af den 

dataene over en periode på 40 dage (spændingsførende enheder) 

Ved overvågning af sikkerheden af beholderens opfyldning i tilfælde af svigt af 
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- I forbindelse med afgasning, ved udledning af fordampet gas til fri luft gennem 

rørledninger opstrøms for beholderen. 

- Ved udsendelse af alarmsignaler (visuelt, med lyd og relækontakt). 

• Visning af målinger (niveau, temperatur) og programmering af en specifik boks med 

visning. 

• Overførsel af informationer via Ethernet, 4-20 mA udgange eller RS 485. Enheden 

kontrolleres af en specifik integreret software, der giver mulighed for at indhente og vise 

nitrogenets temperatur og niveau (gas eller flydende) i den overvågede beholder. Web-

serverens app giver mulighed for at få adgang til programmeringsdata og målinger af 

hele reguleringen via en http-forbindelse, i punkt-til-punkt netværk. Det er muligt at se 

disse værdier og ændre dem via en PC’s Internet Explorer browser, idet denne PC er 

forbundet med reguleringsenheden via et Ethernet-kabel. Det er således muligt at 

overvåge et vilkårligt antal reguleringsenheder forbundet med et Ethernet-netværk ved 

hjælp af en eller flere PC’er. 

Navn CRYOMEMO 

Indikation  Skal bruges som supplement til kryogene beholdere af mærket Cryopal 

Kontraindikationer 

 Må ikke bruge sammen med beholdere af anden oprindelse, og må ikke 

bruges udenfor de definerede områder for temperatur/fugtighedsgrad/tryk 

i brugermanualen 

Ydeevne 
Opretholdelse af en optimal kryogen temperatur for opbevaring af 

biologiske prøver  

Levetid 10 år 

Reguleringsboks 

Dimension: 260*310*62mm 

Vægt: 2,5 kg 

Elektroniske egenskaber:  

Overførsel af data i 4/20 mA, RS485 eller Ethernet RJ45 

Interne tilslutninger tørkontakt CT og CRT (24V AC, 2A maks.) 

40 dages måling, hukommelse på ca. 1Mo 

Strømforsyning: 230 V, 50 Hz 

Effekt: 80 VA 

11 indgange/udgange (M12, M8, RJ45, DIN, …) 

Visningsboks 

Dimension: 140*195*82 mm 

Vægt: 0.3 kg 

Elektroniske egenskaber: 
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Grafisk LCD-display  

LED-indikatorer på forsiden 

Lydsignal forbundet med kontrollampen 

M12 stik for at oprette forbindelse til reguleringsboksen 

Forsyningsboks  230 V AC monofaset 80VA 50 Hz 

Temperatursensorer  Termometrisk modstand Pt100 1/3 Klasse B iht. IEC751 

Niveaumåler Af typen kapacitiv (værdi forbundet med beholderen) 

Tilknyttede elektrisk 

styrede ventiler 
24V  AC 50hz  

Materialer i direkte 

eller indirekte 

kontakt med 

brugeren 

Rustfrit stål, injiceret plast, ABS (displayenhedens stel), 

 

4.2. Princip for virkemåde 

4.2.1. Overvågning af opfyldningens sikkerhed 

En sensor, softwaren assisteret af elektronik og en elektrisk styret ventil forvalter opfyldningens 

sikkerhed. Den elektrisk styrede sikkerhedsventil er gennemgående i normal drift (ingen fejl); 

den styres samtidigt med den elektrisk styrede ventil til opfyldning. Hvis niveausensoren 

detekterer en overskridelse af det maksimale nitrogen-niveau, lukker den elektrisk styrede 

sikkerhedsventil og blokerer således opfyldningen med nitrogen. 

4.2.2. Regulering af niveau  

Denne funktion kan fås som ekstraudstyr til hele ARPEGE-sortimentet og vedkommer ikke GT 

40 og ARPEGE 40. Når det flydende nitrogens niveau, som overvåges af den kapacitive 

sensor, ligger under lav programmeret tærskel, udføres der først en afgasning (hvis denne 

mulighed er tilstede). Det har den virkning at føre mindre kolde gasser ud af beholderen og 

mindske det væsketab, der allerede findes i beholderen. Derefter forsynes den elektrisk styrede 

ventil med afgasning.  

Så snart afgasnings-temperatursensoren når ned under den programmerede tærskel, 

programmering udført på displayenheden (se afsnit 10.6) eller webserveren (se afsnit 11.6.2.3) 
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med angivelse af tilstedeværelse af større kulde, da lukker den elektrisk styrede ventil med 

afgasning og den elektrisk styrede ventil med påfyldning åbner.  

Når det programmerede niveau for høj opfyldning er nået, niveau målt med kapacitativ 

niveausensor, da lukker den elektrisk styrede ventil for opfyldning med flydende nitrogen og 

standser opfyldningen. 

 

Cryopal afviser ethvert ansvar i forbindelse med drift af den kryogene anordning, hvis 

der bruges et andet reguleringsudstyr end CRYOMEMO. 

Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for opbevarede produkter af en hvilken som 

helst art, som går tabt på grund af en sådan konfiguration, også selv om det drejer sig 

om den kryogene anordnings garantiperiode. 

Det er kun muligt at bruge udstyr, som er godkendt af Cryopal til kontrol af niveau og 

temperatur. 

Tilstedeværelsen af reguleringssystemet CRYOMEMO må ikke erstatte driftslederens 

lokale overvågning af installationen. 

4.2.3. Regulering af temperatur  

Der sidder to temperatursensorer ved udluftningsåbningen, som overvåger temperaturen inde i 

beholderen. Så snart temperaturen ligger over en programmeret tærskel, og hvis det maksimale 

niveau for opfyldning ikke er nået, bliver der udført en delvis opfyldning med flydende nitrogen. I 

en drift med temperatur-kompensation er målsætningen at indsprøjte gas for at sænke 

temperaturen, uden at fylde beholderen op. 

 
Af sikkerhedsårsager bruges der to temperatursensorer. Hvis forskellen mellem de to 

sensorer måling er større end 5°C, bliver der udløst en alarm og alarmrelæet 

aktiveres. 

Når beholderens temperatur når ned under den programmerede tærskel eller når højt niveau for 

opfyldning er nået, som målt af den kapacitive niveausensor, da lukker den elektrisk styrede 

ventil for påfyldning med flydende nitrogen og standser således kompensationen. 

 

Cryopal afviser ethvert ansvar i forbindelse med drift af den kryogene anordning, hvis 

der bruges et andet reguleringsudstyr end CRYOMEMO. 

Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for opbevarede produkter af en hvilken som 

helst art, som går tabt på grund af en sådan konfiguration, også selv om det drejer sig 
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om den kryogene anordnings garantiperiode. 

Det er kun muligt at bruge udstyr, som er godkendt af Cryopal til kontrol af niveau og 

temperatur. 

Tilstedeværelsen af reguleringssystemet CRYOMEMO må ikke erstatte driftslederens 

lokale overvågning af installationen. 

4.3. Placering af underenhederne på beholderen 

Reguleringsboksen er monteret permanent bag på en kryogen beholder, hvorimod 

displayenheden er monteret på beholderens forside. 

 

De er udelukkende designet til at blive brugt indendørs. 

4.3.1. GT40 & ARPEGE 

 

Figur 4-1: CRYOMEMO monteret på Arpèges beholdere 

De elementer, der stilles til rådighed for 

brugeren, er identiske for alle modeller i 

sortimentet og beskrevet nærmere nedenfor. 
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Figur 4-2: Arpège beholder set bagfra. 

 

1: Elektrisk styrede ventiler til opfyldning og 

sikkerhed under opfyldning (ikke synlige på 

tegningen). 

2: Tilslutning for forsyning af beholderen 

med kryogent nitrogen. 

3: Elektrisk styret ventil til afgasning. 

(tilvalg) 

4: Betjeningsboks, som styrer udstyrets 

elektronik (elektrisk styrede ventiler, 

displayenhed). Fastgørelse bag på 

beholderen. Strømforsyning med et 

uafhængigt el-skab med vægmontering. 

5: Temperatursensor PT100 som styrer 

udløsning af afgasning (tilvalg) 

6: Afgasningsudgang (tilvalg) 

 

Figur 4-3: Arpège beholder set fra oven. 

 

 

1: Temperatursensor PT100. Der må kun 

bruges temperatursensorer, som er 

godkendt af Cryopal. Man kan ligeledes 

få en holder til 3 temperatursensorer; to 

af disse sensorer drives af CRYOMEMO, 

den tredje stilles til rådighed for 

driftslederen til brug i forbindelse med 

dennes behov for sporbarhed eller 

overvågning (system som ikke hører ind 

under CRYOMEMO). 

2: Kapacitiv niveausensor, som 

overvåger nitrogenet niveau 

3: Sikkerhedssensor til hindring af 

overløb  

4: Rør til opfyldning af anordningen med 

nitrogen 

6 

5 
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4.3.2. ESPACE 

 

Figur 4-4: CRYOMEMO monteret på Espace- og RCB-beholdere 

De elementer, der stilles til rådighed for 

brugeren, er identiske for alle modeller i 

sortimentet og beskrevet nærmere 

nedenfor. 
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Figur 4-5: internt billede bagfra (fjernet låg). 

 

6: Placering af sikkerhedssensoren under 

opfyldning af nitrogen ved afbrydelse af en 

specifik elektrisk styret ventil. 

7: Elektrisk styrede ventiler til opfyldning og 

sikkerhed under opfyldning. 

8: Placering af kapacitiv sensor til måling af 

det flydende nitrogens niveau. 

9: Temperatursensor PT100. Der må kun 

bruges temperatursensorer, som er godkendt 

af Cryopal. Man kan ligeledes få en holder til 

3 temperatursensorer; to af disse sensorer er 

en del af CRYOMEMO, den tredje stilles til 

rådighed for driftslederen til brug i forbindelse 

med dennes behov for sporbarhed eller 

overvågning (system som ikke hører ind 

under CRYOMEMO). 

10: Tilkobling for forsyning af beholderen 

med kryogent nitrogen. 

11: Elektronisk boks som styrer beholderens 

elektronik (elektrisk styret ventil, 

displayenhed). Fastgørelse bag på 

beholderen. 

12: Elektronisk boks som forsyner 

betjeningsboksen. Vægmontering. 

Figur4-6: set bagfra. 
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1: Afgasningssensor 

2: Elektrisk styret ventil til opfyldning 

3: Elektrisk styret sikkerhedsventil under 

opfyldning.  

4: Niveausensor. 

5: Sikkerhedssensor under opfyldning. 

6: Temperatursensor nr. 1. 

7: Temperatursensor nr. 2. 

8: Afgasningsudledning. 

9: Elektrisk styret ventil til afgasning. 

10: Tilførsel af nitrogen. 

11: Sikkerhedsventil. 

12: Udgang, opfyldning af beholder. 

Figur 4-7: Placering af underenheder (sensorer og styrede 

elementer). 

4.3.3. RCB 

De elementer, der stilles til rådighed for brugeren, er identiske for alle modeller i sortimentet og 

beskrevet nærmere nedenfor. 
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Figur 4-8: Generelt billede af en kryogen beholder af typen RCB. 

5: Enhed med grafisk visning forbundet med 

betjeningsboksen. Viser blandt andet det 

flydende nitrogens niveau, alarmens tilstand 

og de målte temperaturer. Se dokumentet 

NH78397 for nærmere oplysninger. 

6: Elektronisk boks til styring af regulering, 

forvaltning af visning og overførsel af 

informationer. 

7: Temperatursensor: Måling af temperatur af 

2 temperatursensorer. Inden for rammerne af 

udvikling af produktet, kan man i øvrigt få en 

holder til 3 temperatursensorer; to af disse 

sensorer drives af CRYOMEMO, den tredje 

stilles til rådighed for driftslederen til brug i 

forbindelse med dennes behov for sporbarhed 

eller overvågning (system som ikke hører ind 

under CRYOMEMO). 

8: Elektrisk styret sikkerhedsventil under 

opfyldning. 

9: Elektrisk styret ventil til opfyldning. 

10: Tilkobling for forsyning af beholderen med 

kryogent nitrogen. 

11: Hul til målepind: Placering af kapacitiv 

sensor til måling af det flydende nitrogens 

niveau. 

12: Hul til sikkerhedssensor for opfyldning: 

Placering af sensoren, som hindrer overløb af 

nitrogen ved afbrydelse af en specifik elektrisk 

styret ventil. 

13: Elektronisk boks som forsyner 

betjeningsboksen. Vægmontering. 
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4.4. Præsentation af sortimentet 

Sortiment Varenummer 

ARPEGE ARPEGE40N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101-UK 

ARPEGE ARPEGE55N-L-102 

ARPEGE ARPEGE55N-L-103 

ARPEGE ARPEGE75N-L-101 

ARPEGE ARPEGE75N-L-102 

ARPEGE ARPEGE75N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-L-101 

ARPEGE ARPEGE70N-L-102 

ARPEGE ARPEGE70N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-G-102 

ARPEGE ARPEGE70N-G-103 

ARPEGE ARPEGE110N-L-101 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-L-103 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-G-103 

ARPEGE ARPEGE140N-L-101 

ARPEGE ARPEGE140N-L-102 

ARPEGE ARPEGE140N-L-103 

ARPEGE ARPEGE140N-G-102 

ARPEGE ARPEGE140N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-101 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-104 

ARPEGE ARPEGE170N-L-105 

ARPEGE ARPEGE170N-G-104 

NATAL NATAL40N-1 

ESPACE ESP151N-LC-4 
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ESPACE ESP151N-LC-5 

ESPACE ESP151N-LC-5-UK 

ESPACE ESP151N-GC-3 

ESPACE ESP151N-GC-4 

ESPACE ESP331N-LC-7 

ESPACE ESP331N-LC-8 

ESPACE ESP331N-LC-9 

ESPACE ESP331N-LC-10 

ESPACE ESP331N-GC-5 

ESPACE ESP331N-GC-5-UK 

ESPACE ESP331N-GC-6 

ESPACE ESP331N-GC-7 

ESPACE ESP331N-GC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-7 

ESPACE ESP331N-LNC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-9 

ESPACE ESP331N-LNC-10 

ESPACE ESP331N-GNC-5 

ESPACE ESP331N-GNC-6 

ESPACE ESP331N-GNC-7 

ESPACE ESP331N-GNC-8 

ESPACE ESP661N-LNC-4 

ESPACE ESP661N-LNC-5 

ESPACE ESP661N-GNC-3 

ESPACE ESP661N-GNC-4 

RCB RCB500N-L-9 

RCB RCB500N-L-10 

RCB RCB500N-L-11 

RCB RCB500N-L-12 

RCB RCB600N-L-9 

RCB RCB600N-L-10 

RCB RCB600N-L-11 

RCB RCB600N-L-12 

RCB RCB600N-G-5 

RCB RCB600N-G-6 

RCB RCB600N-G-7 

RCB RCB600N-G-8 

RCB RCB1001N-L-9 

RCB RCB1001N-L-10 

RCB RCB1001N-L-11 

RCB RCB1001N-L-12 

RCB RCB1001N-G-5 

RCB RCB1001N-G-6 
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RCB RCB1001N-G-7 

RCB RCB1001N-G-8 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-ESP-RCB 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-ESP151 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-ESP331NC 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-ESP331C 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-ESP661 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-RCB 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-18 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-19 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-20 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-21 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-22 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-23 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-24 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-25 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-26 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-27 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-28 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-29 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-30 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-31 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-32 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-33 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-34 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-35 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-36 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-37 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-38 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-39 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-40 

CRYOMEMO SÆT ACC-ARPN-41 

CRYOMEMO SÆT UPGRADE-RCB 
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5. Indikation for anvendelse 

5.1. Brugerprofil 

Denne enhed brugs på laboratorier eller hospitaler af uddannede professionelle medarbejdere. 

5.2. Tiltænkt brug 

CRYOMEMO-systemet giver mulighed for at opretholde en kryogen temperatur, hvilket sikrer 

konservering af biologiske prøver.  

Denne enhed skal bruges som supplement til kryogene beholdere af mærket Cryopal. 

5.3. Forventet ydeevne 

Denne enheds forventede ydeevne er opretholdelse af en optimal kryogen temperatur for 

konservering af biologiske prøver med regulering de væskeniveau og temperatur. 

5.4. Enhedens levetid 

CRYOMEMO-enhedernes lufttomme rum er garanteret i 6 år. CRYOMEMO-enhedernes levetid 

er på 10 år under normale brugsbetingelser. 

5.5. Kontraindikationer 

CRYOMEMO må ikke bruges på kryogene beholdere fra andre fabrikanter. 

5.6. Mulige uønskede virkninger 

5.6.1. Bruger 

Der findes to væsentlige uønskede virkninger forbundet med anvendelse af flydende nitrogen:  

1. Kuldeforbrænding eller kryogen forbrænding. 

2. Anoxi 

Desuden kan der forekomme elektriske stød, hvis enheden ikke er strømforsynet i 

overensstemmelse med anbefalingerne i brugermanualen.  Det er derfor obligatorisk at sætte 

piktogrammer, der advarer om denne risiko, på beholderne. Det er vigtigt at overholde de 

anførte sikkerhedsanvisninger i denne manual for at undgå disse uønskede virkninger. 
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6. Anvendte materialer 

 

Materialer i direkte 

eller indirekte 

kontakt med 

brugeren 

Rustfrit stål, injiceret plast, ABS (displayenhedens stel), 
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7. Betjeningsboks 

Denne boks giver mulighed for at indsamle oplysninger om temperatur og væskestand i en beholder for 

regulering og overførsel af data i 4/20 mA, RS485 eller Ethernet. 

7.1. Mekaniske egenskaber 

 

Figur 7-1  dimensioner (mål i mm). 

Data Vigtigste egenskaber 

Dimensioner Se Figur 7-1. 

Vægt Cirka 2,5 kg. 

Boks  Rustfrit stål. 

Boks Det aftagelige låg, der fastholdes af 

4 skruer eller en klampe i forhold til 

version, skal tages af ved tilslutning af 

perifert udstyr, som er specifikt for 

brugeren. 
 

7.2. Elektriske egenskaber 

Data Vigtigste egenskaber 

Funktion: Indsamling af oplysninger om temperatur og væskestand i en beholder 

for regulering og overførsel af data i 4/20 mA, RS485 eller Ethernet 

RJ45. 

Data-hukommelse Omkring 40 dages måling (fast frekvens for udtagning af stikprøver). 

Hukommelse på omkring 1 MO. 

Interne tilslutninger: Klemrækker på det trykte kredsløb: 

(klemrækker med 

skruer) 

Generelle alarmer: udgang tørkontakt CRT (24 V AC, 2 A maks.). 

Aktiv opfyldning: udgang tørkontakt CT (NO) (24 V AC, 2 A maks.). 

Betjening af automatisk opfyldning: udgang tørkontakt CT (NO) (24 V 

AC, 2 A maks.). 

Samtidig opfyldning: logisk indgang (positiv impuls på ca. 2 sekunder) 

fra en tørkontakt NO. 

Kontakt til låg: logisk indgang forbundet med en ekstern tørkontakt – 
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Data Vigtigste egenskaber 

lukket kontakt, når beholderen låg er åbent. 

Betjening af manuel opfyldning: logisk indgang fra trykkontaktens 

normalt åbne eksterne tørkontakt 

Kommunikation Klemrække udgang RS485 (JBus). 

Klemrække udgang 4-20 mA (temperatur) (4 mA svarer til 0°C og 

20 mA svarer til -200°C). 

Klemrække udgang 4-20 mA (niveau) (4 mA svarer til 0% og 20 mA 

svarer til 100% af niveauet). 

Klemrække RJ 45 Ethernet. 

Tilslutningsudstyr: Side A (se Figur 7-9) 

M12 skruet: hen mod displayenhed. 

M12 skruet: hen mod elektrisk styret ventil for opfyldning. 

M12 skruet: hen mod elektrisk styret sikkerhedsventil ved opfyldning. 

M8 skruet: hen mod elektrisk styret ventil for afgasning. 

DIN spærring: hen mod afgasningssensor. 

DIN spærring: hen mod sikkerhedssensor ved opfyldning. 

DIN spærring: hen mod temperatursensor nr.2. 

DIN spærring: hen mod temperatursensor nr.1. 

Åbning til indføring af kapacitiv niveausensor. 

Side B (se Figur 7-10) 

Kabelgennemføring til oprettelse af forbindelse mellem interne 

klemrækker og udgangsrelæer. 

RJ45 til Ethernet-forbindelse. 

DIN spærring: hen mod strømforsyningsboksen. 

Side C (se Figur 7-11) 

Lås med nøgle for tilladelse til ændring af serverens IP-adresse. 

Alarmrelæer: 1 relæ CRT (tørkontakter) – 24 VAC, 2A. 
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Data Vigtigste egenskaber 

Forsyningsspænding: Den medfølgende forsyningsdåses reference: NH104718 

Primær: 230v 50 Hz. Sekundær: 24 V AC, 80 VA maks.  

Højde over havet < 2000 m; overspændingskategori II. 

Tidsindstillet sikring, 0,5 A, høj afbrydelsesevne; 250 V. 

Sikring på betjeningskort NH104174 til boksen NH104690: 

-  FUS1 tidsindstillet, 4 A, 

 Lav afbrydelsesevne; 250 V.  

-  FUS2 tidsindstillet, 800 mA, lav afbrydelsesevne; 250 V. 

Forbrug: 80 VA maks. 

7.3. Netværksegenskaber 

7.3.1. De forskellige typer netværk 

 
Vi har valgt følgende fagudtryk: 

• Integreret web-server: en elektronisk plade, der er integreret i 

reguleringsenheden og som giver mulighed for IP-kommunikation mellem den 

integrerede web-server og PC’ens browser.  

• Switch: et udstyr i It-netværk, som er beregnet til oprette forbindelse mellem It-

udstyr i lokalt netværk med optimering af båndbredde. 

• Server: en computer forbundet med netværket, som stiller filer og applikationer til 

rådighed for brugeren. I nærværende tilfælde drejer det sig om en generel server 

i virksomheden, som styrer alle virksomhedens Ethernet-netværk.  
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Netværk med en unik reguleringsenhed  

 

Figur 7-2: Direkte Ethernet forbindelse mellem en reguleringsenhed og en unik PC ved hjælp af et krydset kabel. 

 

Figur 7-3: Ethernet forbindelse mellem en reguleringsenhed og en unik PC ved hjælp af en switch.  

Den sidste løsning undgår brug af et krydset kabel, men kræver brug af en switch. 

Netværk med switch  

Brug aldrig krydsede Ethernet kabler, hvis der bruges en switch. 
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Figur 7-4: Ethernet forbindelser mellem en eller flere reguleringsenheder og en unik PC ved hjælp af en switch. 

Netværk med server  

Brug aldrig krydsede Ethernet kabler, hvis der bruges en lokal server.  
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Figur 7-5: Ethernet forbindelser mellem en eller flere reguleringsenheder og en eller flere PC’er ved hjælp af virksomhedens server. 

Internet-netværk  

Den integrerede webserver i reguleringsenheden kan ligeledes programmeres og udspørges 

via en klassisk Internet-tilslutning, hvis internetudbyderen udleverer en fast IP-adresse. 

Denne Internet-tilslutning skal i så fald oprettes på samme måde som ethvert andet 

adresserbart element med IP-tilslutning (router, en anden servers netværk, osv.). 
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7.3.2. Netværkenes mulige konfigurationer 

Aktuel konfiguration  

CRYOMEMO er konfigureret med fast lokal IP-adresse. Port 80 (webside) og 21 (FTP-

adgang) er åben på CRYOMEMO faste lokale IP. 

Det er kun muligt at oprette adgang til CRYOMEMO fra det lokale netværk for overførsel af 

datafilen. 

URL: ftp://IP_local/A/nom_de_fichier 

Websider kan kun få adgang til CRYOMEMO fra det lokale netværk, hvis virksomhedens It-

system ikke tillader adgang til port 80 fra den eksterne IP. 

På virksomhedens It-poster er port 80 i øvrigt kun tilladt i udgang udenfor virksomheden. Port 

21 og 25 er som regel blokeret. 

 

Figur 7-6: aktuel konfiguration. 

Ideel konfiguration for adgang til CRYOMEMO fra Int ernet  

Denne ideelle konfiguration svarer til CRYOMEMO tilslutning via et særskilt netværk, der er 

uafhængigt af virksomhedens netværk, og den kræver således et særskilt hos en 

Internetudbyder (FAI). 
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Port  Funktion Tilstand 

80 Webside Åben i retning mod CRYOMEMO. 

21 FTP adgang Åben i retning mod CRYOMEMO. 

Hvad angår opbygningen af URL adgang for overførsel af data via 

FTP, er det nødvendigt at have den eksterne IP-adresse i 

konfigurationen (router/firewall). 

25 SMTP Tilladt i udgang for at sende e-mails 

 

Figur 7-7: ideel konfiguration for adgang til CRYOMEMO fra Internet. 

Generelt diagram over applikationen  

Figuren nedenfor viser adgangsarkitekturen til de forskellige tilgængelige sider og 

henvisninger til afsnit og sider. 

Siderne i den råde zone er kun tilgængelige for autoriserede personer, dvs. personer som 

har et login og en adgangskode. 
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Figur 7-8  generelt diagram over siderne i den integrerede webserver.

B r u g e r m a n u a l  

generelt diagram over siderne i den integrerede webserver. 
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7.4. Ledningsføring 

De elektriske fodstykker skal sættes på betjeningsboksen og kabelgennemføringerne bruges til tilslutning 

af perifert udstyr. 

7.4.1. Stiktilslutninger forsynet med kabel 

Når beholderen leveres, er stiktilslutningerne beskrevet nedenfor allerede forbundet med det 

fjernbetjente udstyr. Dette punkt præciserer hvert enkelt udstyrs funktion. 

Denne side grupperer følgende stiktilslutninger: 

 

Figur 7-9: Stiktilslutningernes funktion. 

Mærke Funktion Oplysning 

1. Udgang hen mod elektrisk styret ventil 

med afgasning. 

(se NB 2)  

Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod elektrisk styret ventil med afgasning af 

beholderen.  

2. Udgang hen mod elektrisk styret 

sikkerhedsventil ved opfyldning og 

elektrisk styret ventil til opfyldning. 

(se NB 1)  

Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod elektrisk styret sikkerhedsventil ved 

opfyldning og elektrisk styret ventil til 

opfyldning.  

3. Udgang hen mod LCD-display.  Forbindelsesfodstykke til LCD-display. 

Kabellængde 2,50 meter. 

Displayet og de specifikke funktioner er 

beskrevet i afsnit 9. 

4. Indgang afgasningssensor.  Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod afgasningssensor. 

5. Indgang sikkerhedssensor for 

opfyldning 

Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod sikkerhedssensor for opfyldning. Det 

maksimalt autoriserede niveau for flydende 

nitrogen er defineret ved mekanisk placering af 

sensoren PT100. Så snart det flydende 
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nitrogen er i kontakt med føleren, standses 

beholderens opfyldning med flydende nitrogen 

af sikkerhedsventilen ved opfyldning. 

6. Indgang, beholderens 

temperatursensor nr. 2.  

Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod beholderens temperatursensor nr. 2. 

7. Indgang, beholderens 

temperatursensor nr. 1 (se NB 3). 

Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen 

mod beholderens temperatursensor nr. 1. 

8. Mekanisk gennemføring af 

niveausensoren (se NB 4). 

Elektrisk forbindelse til den kapacitive sensor, 

der sidder inde i den kryogene beholder 

(mellem skillevægge).  

  

  

NB 1: Den undgår, at beholderen løber over i tilfælde af svigt af reguleringssystemet til det 

flydende nitrogens niveau. Den elektrisk styrede sikkerhedsventil ved opfyldning 

tillader gennemstrømning i faser med opfyldning.  

NB 2:  Automatiske afgasning giver mulighed for at evakuere gasformigt nitrogen, der 

kommer til beholderen. Afgasning er ikke aktiv under en manuel opfyldning eller 

under en opfyldning ved kompensation (regulering af niveau udløst af en 

temperaturstigning inde i beholderen).  

NB 3: En temperaturforskel på 5°C mellem sensor nr. 1 og nr. 2 udløser en alarm. Der 

udløses en fejl ved temperatursensor, når de udførte målinger ligger under -200°C 

eller over +55°C.  

NB 4: Der udløses en fejl ved niveausensor, når de udførte målinger ligger under -6% af 

det minimale niveau for nitrogen (værdi defineret med tom beholderen under 

kalibrering) eller over 106% af det maksimale niveau for nitrogen. I så fald bliver 

temperaturreguleringen aktiv, opretholdelsen af temperaturen sikres indtil Tærskel 

for Temperaturalarm minus16°C (ATH – 16°C).  

7.4.2. Stiktilslutninger, der skal kabelføres 

Når beholderen leveres, er stiktilslutningerne beskrevet nedenfor allerede forbundet med det 

perifere udstyr. Dette punkt præciserer hvert enkelt udstyrs funktion. 
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Denne side grupperer følgende stiktilslutninger: 

 

Figur 7-10: Stiktilslutningernes funktion. 

Mærke Funktion Oplysning 

1. Strømforsyningsstik  Forbindelsesfodstykke, der kan spærres, hen mod en udgang 

24 V AC på den elektriske forsyningsboks, der leveres sammen 

med udstyret. 

I standard er der ingen reservestrømforsyning, hvilket betyder, 

at reguleringen af væskeniveau og temperatur ikke fungerer i 

tilfælde af strømafbrydelse. Indikatorer forbliver dog aktive. 

2. Stiktilslutning RS485  Forbindelsesfodstykke af typen Clipper, som kan spærres, hen 

mod udgang RS485. Tilslutningen er vist på Figur 7-10.  

3. Stiktilslutning til Ethernet  Forbindelsesfodstykke RJ45 hen mod en PC, som understøtter 

en webapp (browser).  

4. Kabelgennemføring Gennemføring af forbindelseskabler fra klemrækkerne inde i 

den elektroniske boks og hen mod det perifere udstyr. 

7.5. Nøgle og lås 

Denne side har kun en lås med 2 positioner. 

 

Figur 7-11: lås med 2 positioner. 

Mærke Funktion Oplysning 

1. Lås med nøgle Autorisation til at ændre serverens IP-adresse.  

-  tilgængelig programmering. 

- ”Konfiguration af IP-adresse ikke autoriseret: ikke tilgængelig. 
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8. Sensorer og elektrisk styrede ventiler 

CRYOMEMO enhedens sensorer skal tilpasses til de forskellige beholdere for at fungere på en ideel 

måde. I forhold til beholderens størrelse og type opbevaring (flydende eller gasformig) er niveaumålerne 

nemlig ikke de samme og temperatursensorernes position er anderledes. 

 

Der må kun bruges niveaumålere, som er godkendt af Cryopal på beholdere i GT 40, 

ARPEGE, ESPACE og RCB-sortimentet. 

 

8.1. Diagram over rørledninger og instrumenter (PID ) 

Nr. Element 

1 Afgasningssensor 

2 Elektrisk styret ventil til opfyldning 

3 
Elektrisk styret sikkerhedsventil ved 

opfyldning 

4 Niveausensor 

5 Sikkerhedssensor ved opfyldning 

6 Temperatursensor nr.1 

7 Temperatursensor nr.2 

8 Afgasningsudgang 

9 Elektrisk styret ventil til afgasning 

10 Tilførsel af nitrogen 

11 Sikkerhedsventil 

12 Indgang opfyldning af beholder 
 

 

Figur 8-1: Placering af underenheder (sensorer og elektrisk styrede 

ventiler) 
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8.2. Alarm- og niveautærskler 

Figuren og tabellen nedenfor viser forbindelsen mellem alarmtærskler og niveautærskler i 

udstyret samt den fysiske placering af følere på en beholder. 

 

 

Figur 8-2: fysisk placering af alarmtærskler og niveautærskler på en beholder. 

Mærke Type føler Type alarm 

1. Niveauføler. Alarm for lavt niveau. 

2. Niveauføler. Reguleringstærskel for lavt 

niveau. 

3. Niveauføler. Reguleringstærskel for højt 

niveau. 

4. Niveauføler. Alarm for højt niveau. 

5. Sikkerhedssensor for 

opfyldning. 

Sikkerhedsalarm for opfyldning. 

6. Temperatursensorer. Alarm for høj temperatur. 

7. Kapacitiv niveausensor. Visning af niveau. 
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8.3. Mekaniske egenskaber 

8.3.1. Niveausensorer 

 GT 40 & ARPEGE ESPACE & RCB 

F
ly

de
nd

e 
fa

se
 

 

8-3: Niveaumåler for nitrogen i flydende 

fase til Arpège 55 og 75 (tegning til 

venstre) og Arpège 70, 110, 140 og 

170 (tegning til højre). 

Den ser ud som vist nedenfor. 

 

8-4: Niveaumåler for nitrogen i flydende fase. 

Sensoren til flydende fase har en længde til 

måling, der er egnet til denne type kryogen 

beholder.  

G
as

fa
se

 

 

8-5: Niveaumåler for nitrogen i gasfase 

til Arpège 70 og 110 (tegning til 

venstre) og Arpège 140 og 170 

(tegning til højre). Disse målepinde kan 

kun fås til Arpège 40, 55 og 75. 

 

Den ser ud som vist nedenfor. 

 

8-6: Niveaumåler til nitrogen i gasfase.  

Målepindens målelængde er i dette tilfælde 

begrænset; måleområdet er nemlig kun det, 

der befinder sig under dobbeltgulvet. 

Reguleringsområdet er ikke justerbart, men 

fast; reguleringen udføres i alt eller intet i 

forhold til nitrogenets niveau i beholderen. 
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En kold niveaumåler, der tages ud af beholderen, skal tørret fuldstændig af med en 

egnet anordning (fx et apparat med varm luft), før den sættes i igen. 

Den anbefales ikke til en beholder i flydende fase med en regulering mellem 80% & 

90%, fordi den ville beskadige proppen 

På grund af denne niveaumåler måleprincip, er det strengt nødvendigt at den bliver 

siddende sat rigtigt på plads i sit hul. 

Hvis det er nødvendigt at tage den ud, skal den tørres omhyggeligt, før den sættes 

i igen med et egnet apparat (fx en hårtørrer).  

8.3.2. Montering af niveausensorer 

 

Isætningen af sensorer (niveau og temperatur) skal udføres af en tekniker, der er 

uddannet og autoriseret hertil af fabrikanten.  

8.4. Elektriske egenskaber 

Mærke Funktion Oplysning 

6. 7. Temperatursensorer Termometrisk modstand Pt100 1/3 Klasse B iht. IEC751 

4. Niveausensor Af typen kapacitiv (værdi forbundet med beholderen) 

2. 3. 9. Tilknyttede elektrisk 

styrede ventiler 24V  AC 50hz  

8.5. Programmering på fabrik 

Fabriksindstillingerne er defineret i forhold til type beholder og valgt anvendelse af brugeren 

(flydende eller gasformig). 
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8.5.1. Fabriksindstilling af reguleringstærskler 

"Fabriksindstillingsområdet" er fastlagt som følger for alle beholdere: 

Parameter Beholder 

Niveau   

Høj tærskel 80 

Lav tærskel 50 

Høj alarm 90 

Lav alarm 40 

Enhed % 

Brugeren kan ændre parametrene for niveau (jf. afsnit 11.6, på side 90), kun parametrene for 

regulering af niveau i beholdere forudset til gasformigt nitrogen ligger fast. 

Disse værdier skal justeres inden for følgende grænser: 

� Maks. niveau mellem 90% og 20%. 

� Min. niveau mellem 80% og 10%. 

� Med et minimum mellem min. og maks. Niveau på 10%. 

8.5.2. Fabriksindstilling af temperatur 

Parameter Beholder 

Temperatur   

Aktivering tærskel TP JA 

Alarm Tp -135 

Enhed  °C 

Den kritiske Temperatur-tærskel ligger fast og kan ikke ændres af brugeren. 

 

Programmeringen af CRYOMEMO udføres første gang beholderen tages i brug. 
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9. Displayenhed 

Displayenheden er af typen alfanumerisk LCD. Den viser forskellige oplysninger, ved opstart, under anvendelse og 

programmering.  

9.1. Generel præsentation 

Displayenheden har følgende elementer på forsiden: 

 

Figur9-1: Displayenheden set forfra og bagfra. 

Nr. Funktion Se § 

1. Alfanumerisk LCD-display med bagbelysning. 9.5 

2. Kontrollampe (LED) alarm for fejl  

- Grøn: normal. 

- Rød: fejl. 

0 

3. Intern lydalarm (ikke synlig)  9.7 

4. Blød knap . 9.4 

5. Blød knap . 9.4 

6. Blød knap  for kvittering for lydalarm og visning af aktive alarmer. 9.4 

7. Blød knap : 

- for godkendelse. 

- for kvittering for lydalarm. 

- for valg. 

9.4 

8. Blød knap :  

- for annullering af indtastning. 

9.4 



48 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

Nr. Funktion Se § 

- eller for visning af hvert enkelt skærmbillede uden mulighed for at ændre de 

viste værdier. 

- eller tilbage til den primære skærm. 

9. Forbindelsesfodstykke til displayenheden kabel hen mod betjeningsboksen. - 

 

9.2. Mekaniske egenskaber 

 

Figur9-2 dimensioner (målt i mm). 

Data Vigtigste egenskaber 

Dimensioner Se Figur9-2. 

Vægt Cirka 0,3 kg. 

Boks Indsprøjtet plast. 

Elektroniske 

egenskaber: 

 

Grafisk LCD-display  

LED-indikatorer på forsiden 

Lydsignal forbundet med 

kontrollampen 

M12 stik for at oprette 

forbindelse til 

reguleringsboksen 
 

 

9.3. Elektriske egenskaber 

Data Vigtigste egenskaber 
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Funktion: Visning af temperatur, niveau, parametre, alarmer. 

Visning: Grafisk LCD. 

 -  nitrogenets niveau i beholderen (%, cm, tommer, valg ved programmering). 

 -  en af de to sensorers temperatur (i °C eller °F, valg ved programmering). 

 -  fejl. 

 Direkte adgang til programmeringsmenuer. 

Kontrollampe: LED for alarmer foran (fejl). 

Lydalarm: Forbundet med kontrollampen (samme angivelse). Kvittering med knap  

eller . 

Stiktilslutning: M12 til forbindelse med betjeningsboks. 

9.4. Knapperne 

Disse fem smidige knapper (Figur9-1, mærke 4 til 8) har følgende funktioner:  

 

Figur9-3: Funktionsknapper. 

 
I forhold til visning har knapperne de anførte funktioner i den nederste del af 

displayet: 

 

Figur9-4: forbindelse mellem funktionsknapperne og angivelserne i displayet. 
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Knap Funktion 

 
Forøgelse af værdierne eller navigation opad i menuerne.  

 Reducering af værdierne eller navigation nedad i menuerne.  

 - Kvittering for lydalarm. Hvis der findes en lydalarm, vil et tryk på denne knap 

kvittere for lydalarmen (slukke lyden). Alarmudgangen er stadig aktiv. Efter udløb 

af en tidsudkobling bliver alarmen aktiv igen, og…  

- ...visning af historik over alarmer. Den øverste del af displayet angiver niveau og 

aktuel temperatur.  

 

Figur9-5: eksempel på en historik over alarmer. 

Brug knapperne  og  til at vise eventuelt skjulte linjer. Displayet vender 

automatisk tilbage til visning af målinger efter 30 sekunder uden aktivitet eller ved at 

trykke på tilbage-knappen .  

 - Godkendelse under brug af menuer  

- Skift til næste trin for visse menuer.  

- Skift mellem Temperatursensor 1 / Temperatursensor 2 på den primære skærm.  

- Kvittering for lydalarm. Hvis der findes en lydalarm, vil et tryk på denne knap 

kvittere for lydalarmen (slukke lyden). Alarmudgangen er stadig aktiv.  

 - Visning af de forskellige skærme (Niveau, Temperaturer, Kommunikation, 

Konfiguration, Beholder, Version) men uden mulighed for at ændre de viste 

oplysninger. 

- Tilbage til forrige skærm.  
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9.5. Alfanumerisk display  

9.5.1. Præsentation 

Det grafoske, alfanumeriske LCD

oplysninger: 

� I normal funktion , Se afsnit 0

Figur9-6: eksempel på visning i normal funktion.

� i programmeringsfunktion , efter tryk på knappen 

Den nederste linje viser funktioner forbundet med de bløde knapper. Se afsnit 

for en nærmere beskrivelse. 

Figur9-

 
Indstilling af kontrast er beskrevet i §

B r u g e r m a n u a l  

 

Det grafoske, alfanumeriske LCD-display (Figur9-1, mærke 1) med bagbelysning viser følgende 

0, på side 56 vedrørende brugen. 

 

: eksempel på visning i normal funktion. 

Nr. Funktion 

1. Den kryogene væskes niveau.

2. Alarmens tilstand (  eller 

3. Visning af den ene af de to 

interne temperaturer i 

beholderen (T1 eller T2).

4. Funktioner forbundet med de 

bløde knapper på 

displayenheden. 
 

, efter tryk på knappen , er de tilgængelige menuer følgende. 

Den nederste linje viser funktioner forbundet med de bløde knapper. Se afsnit 

 

-7: eksempel på visning i programmeringsfunktion. 

Indstilling af kontrast er beskrevet i §10.8, på side 64. 

 

, mærke 1) med bagbelysning viser følgende 

Se § 

Den kryogene væskes niveau. - 

eller ). - 

Visning af den ene af de to 

interne temperaturer i 

beholderen (T1 eller T2). 

- 

Funktioner forbundet med de 

bløde knapper på 

9.5.2 

, er de tilgængelige menuer følgende. 

Den nederste linje viser funktioner forbundet med de bløde knapper. Se afsnit 0, på side 56 
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9.5.2. Anvendelse i normal funktion

Displayet viser følgende oplysninger:

Figur

Nr. Funktion 

1. Visning af den kryogene beholders væskeniveau i % af maksimalt 

2. Ikon for alarm:  

 : Der er ingen alarm. 

 : Der findes en alarm. Mindst en af følgende alarmer er aktiv:

� Overløb (alarmen er aktiv selv efter at fejlen er forsvundet).

� Temperatursensorer fungerer ikke (forskel mellem sensorer).

� Niveausensor fungerer ikke.

� Temperatursensor nr. 1 fungerer ikke.

� Temperatursensor nr. 2 fungerer ikke.

� Alarmtærskel for højt nitrogen

� Alarmtærskel for lavt nitrogen

� Temperaturtærskel er overskredet.

� Kommunikationsfejl med 

� Fejl ved afgasning. 

� Fejl ved forsyning. 

� EEPROM-fejl. 

� Fejl, åbent låg. 

3. Temperatur (T1 eller T2) fra en af de to sensorer. For at vise den anden sensors 

temperatur, tryk på den bløde knap (

4. Man får adgang til menuen 

side 56, for nærmere beskrivelse.

5. Visning af historik over alarmer. Den øverste del af di

B r u g e r m a n u a l  

Anvendelse i normal funktion  

Displayet viser følgende oplysninger: 

 

Figur9-8: eksempel på visning i normal funktion. 

Visning af den kryogene beholders væskeniveau i % af maksimalt niveau.

: Der findes en alarm. Mindst en af følgende alarmer er aktiv: 

Overløb (alarmen er aktiv selv efter at fejlen er forsvundet). 

Temperatursensorer fungerer ikke (forskel mellem sensorer). 

Niveausensor fungerer ikke. 

Temperatursensor nr. 1 fungerer ikke. 

Temperatursensor nr. 2 fungerer ikke. 

Alarmtærskel for højt nitrogen-niveau er overskredet. 

Alarmtærskel for lavt nitrogen-niveau er overskredet. 

Temperaturtærskel er overskredet. 

Kommunikationsfejl med Cryopal-serveren. 

Temperatur (T1 eller T2) fra en af de to sensorer. For at vise den anden sensors 

temperatur, tryk på den bløde knap (�) under dette ikon. 

Man får adgang til menuen Parametre ved at trykke på knappen . Se afsnit 

, for nærmere beskrivelse. 

Visning af historik over alarmer. Den øverste del af displayet angiver niveau og aktuel 

niveau. 

Temperatur (T1 eller T2) fra en af de to sensorer. For at vise den anden sensors 

. Se afsnit 0, på 

splayet angiver niveau og aktuel 
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Nr. Funktion 

temperatur.  

Brug knapperne  og  til at vise de skjulte linjer. Displayet vender automatisk 

tilbage til visning af målinger efter 30 sekunder uden aktivitet eller ved at trykke på . 

6. - T1T2: Valg af en af de to temperaturer ved at trykke på knappen  under dette ikon. 

Den valgte temperatur vises (mærke 3): 

-  T1T2 for visning af temperatur T1. 

-  T1T2 for visning af temperatur T2. 

 NB: Der udløses også en alarm, når der findes en forskel på over 5°C mellem de to 

temperaturer (temperatursensorer ude af drift). 

7. Visning af skærmene Niveau, Temperatur, Kommunikation, Konfiguration, Beholder, 

Version, Kalibrering den ene efter den anden ved hvert tryk. Se en nærmere 

beskrivelse af hver skærm i afsnit 56, på side 56. Et tryk på  forlader disse visninger. 

9.5.3. Anvendelse i programmeringsfunktion 

Se afsnit 10, på side 56. 
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9.5.4. Diagram over tilgængelige 

Figur9-9 Viser de tilgængelige skærme og menuer fra 

Figur9-9

  

Se afsnit 0, på side 56. 

B r u g e r m a n u a l  

Diagram over tilgængelige skærme 

Viser de tilgængelige skærme og menuer fra den primære skærm. 

9: diagram med tilgængelige menuer og funktioner. 

Se § 9.5.2, 
punkt 3. 

Se §9.4, ikon 

og §9.5.2, punkt 2 

Se afsnit 0, på side  , på side 56. 
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9.6. Kontrollampe for alarm 

Når enheden tændes, lyser denne kontrollampe (Figur9-1, mærke 2) grøn. 

Denne kontrollampe lyser rødt, når der findes mindst en årsag til alarm (liste i §9.5.2, mærke 2) 

efter en frist på 30 sekunder. Denne kontrollampe lyser ”rød” så længe, fejlen er til stede. 

Kontrollampen skifter til grøn: 

� Automatisk, når fejlen er forsvundet; samtidig hermed aktiveres alarmkontakten.  

� Manuelt, efter at en sikkerhedsfejl i forbindelse med opfyldning er forsvundet og operatøren 

har kvitteret for den på displayenheden ( ).  

9.7. Lydindikator 

En lydalarm (buzzer) aktiveres efter en frist på nogle sekunder ved tilstedeværelse af mindst en 

årsag til alarm. Betingelserne for aktivering af lydalarmen er identiske med dem for 

kontrollampen for alarm (se §0). Buzzeren sidder inde i displayenheden. Man kvitterer for 

lydalarmen (standser lydalarmen) ved at trykke på den bløde knap  (Figur9-1, mærke 7). 
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10. Programmerin gsmenuerne 

10.1. Generelt diagram

Figuren nedenfor viser det generelle diagram over de tilgængelige menuer i funktionen 

Parametre.  

Figur10-1: fysisk placering af alarmtærskler og niveautærskler på en beholder.

10.2. Adgang til menuen ”Parametre”

 
Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

afsnit 12, på side 104

kabelføring) og strømforsynes normalt.

 

B r u g e r m a n u a l  

gsmenuerne – Displayenhed 

Generelt diagram  

Figuren nedenfor viser det generelle diagram over de tilgængelige menuer i funktionen 

 

: fysisk placering af alarmtærskler og niveautærskler på en beholder. 

Adgang til menuen ”Parametre”  

Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

104 (Tilslutning af linjer) og afsnit 13, på side 

kabelføring) og strømforsynes normalt. 

Se §9.4. 

Se §10.2. 

Se §10.3

Se §10.5

Se §10.6

Se §10.7

Se §

Se §

Se §

Se §0

Figuren nedenfor viser det generelle diagram over de tilgængelige menuer i funktionen 

Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

, på side 107 (Elektrisk 

10.3. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

Se §10.8. 

Se §10.9. 

Se §10.9.2. 

0. 
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Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen med målinger. 

 Tryk på tasten . 

 
Hvis menuen Parametre vises, fortsæt med §10.3. 

 
Hvis skærmen ved siden af vises, følg de anførte trin fra 4 til 8. 

NB: Denne skærm angiver, at det er nødvendigt at oplyse en 

adgangskode for at kalde menuen Parametre (§10.3, på side 57). 

 
Skærmen viser Mot de passe (adgangskode). 

 
Brug knapperne  eller  for at øge/mindske det første tegn. 

 Tryk på knappen  for at gå videre til tegnet til højre, hvis det er 

nødvendigt. 

 
Gentag trin 5 så mange gange, det er nødvendigt, for at indtaste en 

komplet adgangskode (antal tegn). 

 Når adgangskode er komplet og nøjagtig, tryk på . 

 
Menuen Parametre vises. Fortsæt i §10.3. 

10.3. Menuen ”Parametre” 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen med menuer. 

 
Vælg den ønskede menu med knapperne  eller . 

 Godkend valget med . 

 Fortsæt nedenfor i forhold til dit valg. 

 1. Niveau 

 
Forvalter alarmtærskler for højt og lavt niveau, såvel som visningsenhed 

(%, cm eller tommer). 
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Visning Handling eller resultat 

Se §10.5, på side 59. 

 2. Temperatur 

 
Forvalter aktivering og aktiveringstærskel for høj og lav temperaturalarm. 

Se §10.6, på side 61. 

 2. Kommunikation  

 
Forvalter modulets adresse på bussen, bussens 

kommunikationshastighed, aktivering af 21 CFR, såvel som den 

oprindelse, der skal tages hensyn til for fjernopfyldning (med ledning, 

Modbus). 

Se §10.7, på side 63. 

 4. Konfiguration 

 
Bestemmer menuernes visningssprog, skærmens kontrast, buzzerens 

varighed, afgasningstærskel, manuel opfyldning (start, stop) og aktivering 

af drift med adgangskode, med dens indtastning. 

Se §10.8, på side 64. 

 5. Beholder  

 
Bestemmer den tilsluttede type beholder, type regulering, indhold, navn, 

serienummer. Giver mulighed for at kalibrere niveauføleren. 

Se §10.9, på side 65. 

 6. Version  

 
Viser numrene på de anvendte softwareversioner i den elektroniske boks, 

displayet, serveren, og om følgende funktioner er aktive eller inaktive: 

kommunikation RS 485, 4-20 mA og indhentning af data for sporbarhed på 

serveren. 

Se §10.10, på side 67. 

 Man vender tilbage til startmenuen ved at trykke på . 
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10.4. Brugsanvisning til knapperne 

Knapperne bruges på følgende måde:  

Visning Handling eller resultat 

 

I menuen Parametre, vælg den ønskede menu (Niveau, Temperatur, osv.) med 

knapperne  eller  -. 

 Godkend valget med . 

 
Vælg den linje, der skal ændres med knapperne  eller . 

 Godkend valget med . 

 
Brug knapperne  eller  til at gendefinere den ønskede værdi. 

 
Godkend ændringen med . 

 
Tilbage til menuen Parametre med . 

 
Tilbage til skærmen med visning af målinger med . 

10.5. Menuen ”Niveau” 

 
Niveautærsklerne ligger fast med Gaz og kan indstilles med Væske.  

 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen Niveau. 

For visning i % Brug knapperne som anført under punkt 0, på side 59. 

 De viste oplysninger er: 

 Høj tærskel : Måling af et væskeniveau, der ligger over denne tærskel, 

standser opfyldningen med nitrogen. De tilladelige værdier går fra 20 til 

90%. Denne tærskel skal ligge under høj alarmtærskel.  

 Lav tærskel : Måling af et væskeniveau, der ligger under denne tærskel, 

aktiverer opfyldningen med nitrogen. De tilladelige værdier går fra 10 til 

80%. Denne tærskel skal ligge over lav alarmtærskel.  
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 Høj alarm : Måling af et væskeniveau, der ligger over denne tærskel, 

aktiverer en lydalarm og en visuel alarm. De tilladelige værdier går fra 25 til 

95%. Ophævelsen er på 1%. Standard værdien er 90%. Denne tærskel 

skal ligge over lav alarmtærskel.  

 Lav alarm : Måling af et væskeniveau, der ligger over denne tærskel, 

standser opfyldningen med nitrogen. De tilladelige værdier går fra 5 til 75%. 

Ophævelsen er på 1%. Standard værdien er 40%. 

 Enhed : Visning af målinger i % af niveau, i centimeter eller i tommer.  

 Tilbage til menuen Parametre med et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 

 

Grafikken nedenfor viser placeringen af de forskellige tærskler. 

 

Figur 10-2: 

Driftscyklus for 

regulering af 

niveau 

(flydende eller 

gas).  
 

 

 

  



61 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

Mærke Betegnelse 

1. Aktivering af relæ til elektrisk styret ventil for opfyldning. 

2. Aktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe). 

Visning af piktogram for alarm og aktivering af alarmrelæ. 

Relæet til den elektrisk styrede ventil for opfyldning er stadig aktiv. 

3. Deaktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe).  

Sletning af piktogram for alarm og deaktivering af alarmrelæ. 

4 Deaktivering af relæ til elektrisk styret ventil for opfyldning. 

5. Aktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe).  

Visning af piktogram for alarm og aktivering af alarmrelæ. 

Relæet til den elektrisk styrede ventil for opfyldning er stadig deaktiveret. 

6. Deaktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe). 

Sletning af piktogram for alarm og deaktivering af alarmrelæ. 

Relæet til den elektrisk styrede ventil for opfyldning er stadig deaktiveret. 

7. Deaktivering af relæ til elektrisk styret ventil for opfyldning. 

Visning af piktogram for alarm og aktivering af alarmrelæ. 

8. Aktivering af relæ til elektrisk styret ventil for opfyldning. 

10.6. Menuen ”Temperatur” 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen Temperatur. 

 Brug knapperne som forklaret i §0, på side 59. 

 De viste oplysninger er: 

 Aktivering tærskel Tp :  

 � Hvis Ja er valgt, er regulering med temperatur aktiv. 

 � Hvis Nej er valgt, er regulering med temperatur ikke aktiv. 

 Alarm Tp : en målt temperatur, der ligger over denne tærskel, aktiverer 

lydalarmen, den visuelle alarm og alarmrelæet. De tilladelige værdier går 

fra -170 til -130°C. Ophævelsen er på 1°C. Standard værdien er -130°C.  



62 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

 Enhed : Visning af målinder i °C eller °F.  

 Tilbage til menuen Parametre med et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 

Grafikken nedenfor viser de programmerede tærskler. 

 

Figur10-3: Driftscyklus for temperatur. 

*HTA: High Temperature Alarm 

 

Mærke Betydning 

1. Aktivering af relæet for opfyldning (betjening af elektrisk styret ventil for opfyldning). 

2. Aktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe).  

Visning af piktogram for alarm og aktivering af alarmrelæ. 

3. Deaktivering af lydalarm og visuel alarm (buzzer og kontrollampe).  

Sletning af piktogram for alarm og deaktivering af alarmrelæ. 

4. Deaktivering af relæet for opfyldning (betjening af elektrisk styret ventil for opfyldning). 

HTA betyder Alarm for Høj Temperatur (High Temperature Alarm). 

* 
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10.7. Menuen ”Kommunikation” 

Visning Handling eller resultat 

Displayet viser skærmen Kommunikation. 

 Brug knapperne som forklaret i §0, på side 59. 

 De viste informationer skal tolkes således: 

 Fjern-opfyldning :  

 � Via ledning: Funktionen med Samtidig påfyldning aktiveres via den 

tilsvarende klemrække. 

 � Modbus: Funktionen med Samtidig påfyldning aktiveres via kredsløbet 

RS485. 

 Bussens adresse : Logisk adresse til den elektroniske boks (område fra 1 til 

254 på et samme netværk).  

 Bussens hastighed : Hastighed hvormed dataene overføres mellem den 

elektroniske boks og automaten (2400, 4800, 9600 eller 19.200 Baud).  

 21 CFR Modus : Denne information overføres af serveren og kan ikke ændres 

manuelt. Aktiveringen og deaktiveringen sker på serveren. Sporbarheden af 

21CFR, del 11, garanteres, når denne parameter er aktiv.  

 Tilbage til menuen Parametre med et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 
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10.8. Menuen ”Konfiguration” 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen Konfiguration. 

 Brug knapperne som forklaret i §0, på side 59. 

 De viste informationer skal tolkes således: 

 Sprog : Valg af det viste sprog i menuerne (fransk, engelsk, tysk, spansk, 

italiensk, portugisisk, hollandsk).  

 Kontrast : Værdi indbefattet mellem 5 (lys visning) og 20 (mørk visning).  

 Buzzer-periode (time) : Buzzeren er hæmmet i et valgt tidsrum (fra 1 til 90 

timer) efter et tryk på knappen  eller . 

 Afgasningstærskel : Temperaturen ved hvilken den elektrisk styrede ventil 

for afgasning er lukket. 

 Automatisk opfyldning : Start/Stop fungerer som en igangsætning af 

automatisk opfyldning med mulighed for standsning undervejs. 

 Adgangskode :  

 � Nej: Parametrene kan ikke ændres af en vilkårlig person. 

 
� Ja: Det er muligt at ændre parametrene efter indtastning af en 

adgangskode. Efter godkendelse af dette valg, vises en specifik skærm 

(skærmen ved siden af): 

 Indtast adgangskoden med 1 til 4 tegn ved at vælge blandt alfabetets 26 

bogstaver. Brug knapperne  eller  til at ændre bogstaverne og  

for at gå videre til næste tegn til højre. Godkend med . 

 Tilbage til menuen Parametre med et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 
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10.9. Menuen ”Beholder” 

10.9.1. Basismenuen 

Disse oplysninger skal defineres, når beholderen sættes i drift første gang. Denne menu giver 

mulighed for at programmere oplysninger i forbindelse med kundens beholder. CRYOMEMO 

enheden er programmeret på fabrik i forhold til den beholder, som den er knyttet til. 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser Beholder. 

 Brug knapperne som forklaret i §0, på side 59. 

 De viste informationer skal tolkes således: 

 Type : type beholder (GT 40, ARPEGE, RCB eller ESPACE). 

 Regulering : gas eller væske. 

 Indhold :  

� For serie GT 40 væske: 40 

� For serie Arpège væske: 40, 55, 75 

� For serie Arpège væske: 70, 110, 140, 170 

� For serie Arpège gas: 70, 110, 140, 170 

� For serie Espace væske: 151, 331, 661 

� For serie Espace Gas: 151, 331, 661 

� For serie RCB væske: 500, 600, 1001 

� For serie RCB Gas: 600, 1001 

NB: For at vælge en beholder skal man starte med at oplyse type 

(ESPACE / RCB), dernæst regulering (Gas / væske) og til slut indhold. 

 Navn : ESPACE i standard. 

 Nr. på elektronik : specifikt nummer på boksen, som er anderledes end 

serienummeret. 

 Kalibrering : Fremgangsmåde for kalibrering af kæden for indhentning af 

niveaumåling i beholderen. Fortsættes i §6610.9.2. 

 Tilbage til menuen Parametre med et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 
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10.9.2. Kalibreringsmenu 

Denne menu er tilgængelig som anført i §10.9.1, linje Kalibrering. Når ”Kalibrering: Ja” er 

godkendt, får man adgang til skærmbillederne nedenfor. Disse menuer er forbeholdt Cryopal-

teknikeren. 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen Adgangskode. 

 Indtast adgangskoden med 1 til 4 tegn ved at vælge blandt alfabetets 26 

bogstaver. Brug knapperne  eller  til at vælge bogstaverne og  til at 

skifte til næste tegn til højre. Godkend med . 

 
Når skærmen Kalibrering vises, indtast følgende kalibreringsdata: 

Afvigelse Tp Sensor 1 : indstilling i -5 og +5°C. 

 Afvigelse Tp Sensor 2 : indstilling i -5 og +5°C. 

 Tomt niveau: Numerisk værdi (i pF) af kondensatorens kapacitet, som 

svarer til det minimale niveau. Se dokumentet Cryopal NH103108 for 

forholdet mellem denne numeriske værdi og indhold. 

 Fyldt niveau: Numerisk værdi (i pF) af kondensatorens kapacitet, som 

svarer til det maksimale nitrogen-niveau. Se dokumentet Cryopal NH103108 

for forholdet mellem numerisk værdi / indhold. 

 Når dataene er indtastet, vend tilbage til menuen Beholder med et tryk på 

. Fortsæt i §10.9.1, trin 4. 
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10.10. Menuen ”Version” 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser ”Version”. 

 Brug knapperne som forklaret i §0, på side 59. 

 De viste informationer skal tolkes således: 

 Boksens version : Den integrerede softwares nummer i den elektroniske 

reguleringsboks. 

 Skærmens version : Den integrerede softwares nummer i den 

elektroniske IHM-boks. 

 Serverens version : Den integrerede softwares nummer i serveren. 

 RS485 aktiv : Ja angiver, at funktionen er tilgængelig (*). 

 4-20 mA aktiv : Ja angiver, at funktionen er tilgængelig (*). 

 MEMO aktiv : Ja angiver, at funktionen (sporbarhed)er tilgængelig (*). 

 Tilbage til menuen Parametre m ed et tryk på . 

 Tilbage til visning af målinger med et tryk på . 

(*) programmering udført via serveren. 

10.11. Forlad menuen ”Parametre” 

Man forlader menuen Parametre: 

� Ved hjælp af knappen . 

� Uden at trykke på en knap efter ca. 30 sekunder. I så fald bliver eventuelle ændringer ikke 

indlæst. 
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11. Programmeringsmenuer - Web-server 

Web-serverens app giver mulighed for at få adgang til programmeringsdata og målinger af hele 

reguleringen via en http-forbindelse, i punkt-til-punkt netværk. Man kan få adgang til disse værdier og 

ændre dem via Internet Explorer-browseren på en PC, hvis denne PC er forbundet med 

reguleringsenheden ved hjælp af et Ethernet-kabel. 

Nødvendigt materiale:  

Brugeren skal råde over følgende elementer til denne fremgangsmåde: 

� En PC med et styresystem af typen Windows XP/Vista/7/8/10. 

� En Ethernet-forbindelse mellem reguleringsenheden eller reguleringsenhederne og PC’en 

(se §7.3.1, på side 32). 

� En eller flere programmeringsenheder, der skal programmeres. 

11.1. Siden med parametre 

Dette afsnit præsenterer siden med Parametre. Denne side viser de pågældende reguleringsenheders 

tilslutningsparametre. 

11.1.1. Adgang til siden med Parametre 

 
Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

afsnit 12, på side 104 (Tilslutning af linjer) og afsnit 13, på side 107 (Elektrisk 

kabelføring) og strømforsynes normalt. 

 

Følg følgende fremgangsmåde: 

1. Start browseren på PC’en. 

2. Indtast IP-adressen på den reguleringsenhed, der skal programmeres, i browserens 

adresselinje. På denne måde http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Figur 11-1: Indtastning af adressen på den webserver, der skal programmeres. 

 
Husk: Reguleringsenhedernes IP-adresser er anført i tabellen side 164. 
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3. Startsiden vises (se Figur 11-2).  

4. Vis menuen Programmering; kun administratoren har adgang til denne menu §11.1, på side 

68). 

 Når du er på Startsiden, klik på Parametre, indtast administratorens navn (admin i standard), 

klik på Godkend. På den kaldte side, klik på Parametre, indtast administratorens navn 

(admin i standard) og adgangskoden (admin i standard) og klik på OK. 

 

 

Figur 11-2: eksempel på Startside. 
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11.1.1. Sidens indhold  

Figuren nedenfor giver et eksempel på en side med 

B r u g e r m a n u a l  

 

Figuren nedenfor giver et eksempel på en side med Parametre. 

Figur 11-3: side med Parametre. 
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11.1.1.1. Oplysninger om beholder 

Etiket Funktion 

Temperatur-

måling 

Dataene kan ikke ændres. 

Aktuel værdi i °C af temperaturen inde i beholderen. 

Måling af 

nitrogen-

niveau 

Denne værdi kan ikke ændres. 

Aktuel værdi i % af nitrogen-niveauet inde i beholderen. 

Aktiv alarm Denne værdi kan ikke ændres. 

Dette felt advarer om tilstedeværelsen af en udløst alarm. 

� Ingen: Ingen alarm er aktiveret på indeværende tidspunkt. 

� Niveau-sensorer fungerer ikke, Sikkerhed ved opfyldning eller hindring af 

overløb, Temperaturtærskel overskredet, Programmeringsfejl, 

Kommunikationsfejl, Alarm for lavt niveau, Alarm for højt niveau, 

Temperatursensor nr.1, Temperatursensor nr.2. Fejl ved afgasning, 

Forsyningsfejl, EPROM FEJL, Sletning af målinger: Sidst aktiveret type 

alarm. 

11.1.1.2. Tilslutningsparametre 

Etiket Funktion 

IP-adresse Denne værdi kan ændres. 

Aktuel IP-adresse (Internet-protokol) på den integrerede webserver. 

Eventuel ændring i kolonnen Anmodet værdi. Indtast den nye værdi i 

decimalformat xxx.xxx.xxx.xxx. Hvis den indtastede adresse ikke er en gyldig 

IP-adresse, vil webserveren ikke gemme ændringen. 

NB: Når den nye IP-adresse er godkendt, sker der en omdirigering til en 

webside med fejltilslutning. Indtast den nye IP-adresse i browserens 

adresselinje for at forbinde dig med den integrerede webserver. 

Maske under 

netværk 

Denne værdi kan ændres. 

Serveren tillader tilslutning af et vist antal integrerede webservere. Masken 

kan også begrænse netværket eller ikke. Eksempel: med masken 

255.255.255.0 (den mest almindelige), den sidste digit tillader 254 maskiner 

på det samme netværk. 
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Etiket Funktion 

Hvis den indtastede maske ikke er en gyldig IP-maske, vil den integrerede 

webserver ikke gemme ændringen. 

Gateway Denne værdi kan ændres. 

Portens IP-adresse. Indtast den nye værdi i decimalformat xxx.xxx.xxx.xxx. 

Kontakt netværksadministratoren for at indhente denne oplysning. 

Administrator 

login 

Denne værdi kan ændres. 

Navn på den aktuelle administrator med adgang til denne skærm og til 

beholderens konfigurationsskærm. 

Denne login kan ændres med et andet navn med en længde på under 20 

tegn. 

Administrator 

adgangskode 

Denne værdi kan ændres. 

Administratorens aktuelle adgangskode tillader adgang til denne skærm og til 

skærmen med konfiguration af beholder. 

Denne adgangskode kan ændres med en anden med en længde på under 10 

tegn. 

Ny kode til 

serverfunktion 

Tre funktionsniveauer er tilgængelige i forhold til produktets niveau: 

Aktiveret 

funktion 

Funktion 

1 

Funktion 

2 

Funktion 

3 

RS485 Nej Ja Ja 

4-20 mA 

niveau / T° 

Nej Ja Ja 

Sporbarhed 

(MEMO) 

Nej Nej Ja 

Basal 

integreret 

webserver 

Ja Ja Ja 

Med niveau 3 bliver dataene lagret i webserverens hukommelse og er 

tilgængelige og er tilgængelige bagefter. 

Koden kan indhentes hos Cryopal i forhold til den bestilte version. Det er til 

enhver tid muligt at skifte til en højere version af softwarens funktioner. 
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Etiket Funktion 

Den manuelt indtastede kode i denne zone giver mulighed for at aktivere et af 

niveauerne beskrevet ovenfor. 

Følg følgende fremgangsmåde for at bestille en ændring af funktion hos 

Cryopal: 

1. Noter reguleringsenheden serienummer. Se Startsiden, og feltet 

Serienummer (§11.2.2.2, på side 76). 

2. Kontakt Cryopal, som vil udlevere en kode. 

3. Indtast den modtagne kode i feltet Ny kode til serverfunktion. 

4. Klik på Godkend. Nu har systemer fået nye funktioner. 

5. Bevar dette nummer et sikkert sted (se side 164). Hvis den integrerede 

webserver tages af sin stiktilslutning, som sidder på reguleringsenhedens 

moderkort, skal den nye kode indtastes igen i trin 2. 

11.1.2. Opdatering af systemets dato og klokkeslæt 

Følg følgende fremgangsmåde.  

1. Få adgang til siden Parametre som anført i §11.1.1, på side 68. 

2. Når denne side vises, klik på zonen Opdatering af ur. 

 

Figur 11-4: Den øverste del af siden Parametre. 

3. Indtast kontrolurets nye værdier og klik på Godkend. 

 Hvis der vises en forkert dato ( 1 <= dag <= 31), måned ( 1 <= måned <= 12), timer (0 <= 

timer <= 23) og/eller minutter (0 <= minutter <= 59), vil fejlmeddelelsen (ERROR) i 

forbindelse med den forkerte værdi blive vist. 

 Kontroluret bliver lagret, også efter genopstart eller strømafbrydelse. 
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Figur 11-5: Ændring af kontrolurets parametre. 

4. Klik på Tilbage for at lukke siden. 

 
Kontrolurets sommertid / vintertid forvaltes ikke af funktionen.  

11.2. Startside 

Dette afsnit præsenterer Startsiden. Den viser de vigtigste informationer i forbindelse med opfølgning af den 

pågældende beholder. 

11.2.1. Visning af Startside 

 
Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

afsnit 12, på side 104 (Tilslutning af linjer) og afsnit 13, på side 107 (Elektrisk 

kabelføring) og strømforsynes normalt. 

Følg følgende fremgangsmåde: 

1. Start browseren på PC’en. 

2. Indtast IP-adressen på den reguleringsenhed, der skal vises, i browserens adresselinje. På 

denne måde http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Figur 11-6: zone med indtastning af adressen på den integrerede webserver, der skal vises. 

3. Startsiden vises. 

11.2.2. Sidens indhold 

Siden ser ud som i eksemplet nedenfor (Figur 11-7). 
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Figur 11-7: eksempel på en Startside. 

Et klik på de forskellige zoner åbner den tilsvarende supplerende side efter indtastning af en 

adgangskode; Se punkterne nedenfor. 

11.2.2.1. Tilsluttet person 

 

Figur 11-8: Zone med beskrivelse af beholder. 

Alle websider identificeres på den integrerede webserver takket være deres stier, Startside> i 

nærværende tilfælde. 

Det indlæste kontrolur i modulet såvel som Tilsluttet person ved webserveren vises. Disse 

informationer vises på alle webserverens sider. Se §11.1.2, på side 73, vedrørende opdatering 
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af kontroluret. 

11.2.2.2. Beholderens data 

 

Figur 11-9: Zone med beskrivelse af beholder. 

Disse data vedrører  

Etiket Funktion 

Type Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser type beholder. De forskellige typer er: Espace, RCB og Arpège. 

Regulering Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser type regulering af niveau Væske eller Gas. 

Indhold Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser den tilsluttede beholders indhold i liter.  

Navn Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser navnet, der er defineret af brugeren af den tilsluttede beholder. Denne 

ordlyd kan ændres ved hjælp af reguleringsenhedens display. (skærm 

Beholder). Se vejledning, kode NH78397. 

Serienummer Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser nummeret på den tilsluttede beholders elektroniske boks. 

Server 

version 

Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ikke ændres. 

Viser nummeret på den integrerede webservers softwareversion.  

Sted Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser lokaliseringen af den tilsluttede beholder. 

Stikprøve Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser indholdet i den tilsluttede beholder. 

Andet Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 
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Etiket Funktion 

Viser yderligere oplysninger om den tilsluttede beholder. 

Et klik på denne zone åbner siden Forvaltning af brugere. Se afsnit 11.4, på side 82. 

11.2.2.3. Målinger 

 

Figur11-10: zone med Målinger. 

Denne zone viser grafikken med temperaturmåling. Værdien for nitrogenets niveau og den 

aktuelle temperatur i den pågældende beholder er anført på højre side af grafikken. Når der 

tændes for enheden, bliver grafikken tegnet op efterhånden. Siden genopfriskes med jævne 

mellemrum, hver ”x” sekunder (det anbefales at notere en værdi på 10 sekunder på skærmen 

Parametre. Se §11.1, på side 68, etiket Periode opfrisk.).  

Indlæsningen af målinger i den integrerede webserver sker hver 30 sekunder. 

 
Det er kun muligt at se grafikken, hvis browseren accepterer kørsel script i baggrunden. Med 

browseren Internet Explorer, vælg ‘Værktøjer’ / ‘Internet indstillinger’ / ‘Avancerede’ / Rubrik 

‘Sikkerhed’ og sæt kryds ved feltet ”Tillad udførelse af aktivt indhold i filerne i computerzonen”.  

Et klik på denne zone åbner siden Overvågning. Se afsnit 11.5, på side 84. 

Felterne Temperaturmåling og  Måling af nitrogen-niveau  

Felterne Temperaturmåling og Måling af nitrogen-niveau viser de aktuelle målinger af 

temperatur og nitrogen-niveau. Temperaturmålingen er vises efterhånden på den midterste 

grafik. 
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Feltet Aktiv alarm  

Feltet Aktiv alarm angiver, at der ikke findes alarmer (Ingen) eller at der findes en udløst alarm 

(se §11.1.1.1, på side 71), etiket Aktiv alarm. 

OBS: Hvis der findes flere alarmer samtidigt, er det kun den sidst detekterede alarm, der vises. 

Hvis brugeren sletter fejlen i forbindelse med den viste alarm eller hvis alarmen forsvinder, vil 

den kronologisk forudgående alarm blive vist og se videre. 

Feltet Opfyldning  

Feltet Opfyldning angiver tilstanden af funktionen med opfyldning af beholderen med flydende 

nitrogen: 

� Ikke aktiv: opfyldning er ikke under udførelse.  

� Aktiv: opfyldning sker.  

Feltet Låg  

Feltet Låg angiver den aktuelle tilstand af låget på beholderen, Lukket eller Åben. Denne 

oplysninger stammer fra lågets kontakt, der sidder på beholderen. 

Grafik 

Grafikkens akse ”x” i tid kan programmeres mellem 1 minut og 2 timer (kan programmeres på 

skærmen Parametre. Se §11.1, på side 68, etiket Periode stikprøve). Denne periode svarer til 

den, der findes mellem to viste punkter for måling.  

Grafikken opdateres ikke, hvis hastigheden for udtagning af stikprøver ændres. En lodret stiplet 

linje viser dog ændringen af perioden for udtagning af stikprøver, som vist på næste billede.  

 

Figur 11-11: Lodret stiplet linje viser ændringen af perioden for udtagning af stikprøver. 



79 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

 

Hvis perioden for udtagning af stikprøver er blevet ændret, er tidsskalaen forkert før den lodrette 

stiplede linje. Når grafikken fylder hele siden, bliver den forskudt til venstre og opdateres med 

sin sidste værdi yderst til højre. 

Hvis temperaturen overskrider den fastlagte tærskel, tærskel vist med stiplet rød linje, vises 

målingen med rødt. Hvis niveauet overskrider høj eller lav alarm, vises niveauet ligeledes med 

rødt. 

11.2.2.4. Liste over alarmer 

De fem seneste alarmer for maksimum vises i feltet Liste over alarmer. 

 

Figur 11-12: Zone med Liste over alarmer. 

tekst via den mulige funktion i option Sporbarhed. Se §11.5.1.3 ” 

Feltet Indhentning af data”, på side 87.  

Et klik på denne zone åbner siden Forvaltning af brugere. Se afsnit 11.4, på side 82. 

11.2.2.5. Konfiguration af beholder 

 

Figur 11-13: Zone med Konfiguration af beholder. 

Denne zone grupperer beholderens parametre. 

� Parametre for nitrogen-niveau i beholderen: Alarm for højt niveau, Tærskel højt niveau, 

Tærskel lavt niveau bas og Alarm for lavt niveau. 
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� Parametre for nitrogenets temperatur i beholderen: Regulering On/Off (regulering aktiv eller 

inaktiv), Temperaturtærskel (alarm når temperaturen er højere end den anførte værdi). 

Disse data ændres på siden Konfiguration af beholder (se afsnit11.6, på side 90). 

11.2.2.6. Sidste indlæsning 

 

Figur 11-14: Zone Sidste indlæsning. 

Til højre for ordlyden Sidste indlæsning vises datoen for sidste indlæsning, når den er blevet 

udført. Denne indlæsning består i indhentning af indlæste data i den integrerede webserver og 

deres lagring i tekst format på et specifikt brugermedie. 

Fremgangsmåden for lagring er beskrevet i §11.5.1.3, på side 87 ” 

Feltet Indhentning af data”. Det anbefales at foretage en indlæsning hver 25 dage. 

Indlæsningsfilen giver nemlig mulighed for at lagre det, der svarer til 27 dage. Uden indlæsning 

bliver de ældste data automatisk slettet. 
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11.3. De aktive zoner 

På denne side kan brugeren efter eget valg gå til én af de seks følgende sider: 

 

Figur 11-15: Aktive zoner og links. 

 

Mærke Zone eller link 

A Parametre : Omdirigering til siden Parametre (side 68), hvis administratoren allerede 

er tilsluttet, eller til siden med identificering, hvis administratoren endnu ikke er 

identificeret (kun adgang for administrator §11.1, på side 68). 

B Oversigt over enheden : Omdirigering til siden Oversigt over enheden (side 100), 

som underretter brugeren om den integrerede webservers arkitektur og de mulige 

adgange. 

C Beskrivelse af beholderen : Omdirigering til siden Beskrivelse af beholder (side 97), 

hvis brugeren allerede er tilsluttet, eller til siden med identificering, hvis brugeren 

endnu ikke er identificeret. 
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D Måling : Omdirigering til siden Overvågning (side 84), hvis brugeren allerede er 

tilsluttet, eller til siden med identificering, hvis brugeren endnu ikke er identificeret. 

E Liste over alarmer : Omdirigering til siden Overvågning (side 84), hvis brugeren 

allerede er tilsluttet, eller til siden med identificering, hvis brugeren endnu ikke er 

identificeret.. 

F Konfiguration af beholder : Omdirigering til siden Konfiguration af beholder (side 

90), hvis administratoren allerede er tilsluttet, eller til siden med identificering, hvis 

administratoren endnu ikke er identificeret (kun adgang for administrator§11.1, på 

side 68). 

11.4. Side med Forvaltning af brugere 

Denne side giver mulighed for at få adgangstilladelse til beskyttede sider (Overvågning, Konfiguration af beholder, 

Beskrivelse af beholder, Parametre), når brugeren er blevet korrekt identificeret. 

11.4.1. Visning af siden 

Følg følgende fremgangsmåde: 

1. Start browseren på PC’en. 

2. Indtast IP-adressen på den reguleringsenhed, der skal vises, i browserens adresselinje. På 

denne måde http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Figur 11-16: Indtastning af adressen på den integrerede webserver, der skal vises. 

 

IP-adresserne på de tilgængelige reguleringsenheder er anført på side 164. 

3. På Startsiden, klik på en vilkårlig zone for at kalde siden Forvaltning af brugere. 

11.4.1. Sidens indhold 

Denne side ser ud som vist nedenfor. Siden beder brugeren om at identificere sig for at få 

adgang til de beskyttede sider. Brugeren skal først indtaste sit brugernavn i feltet Brugernavn. 
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Figur 11-17: siden før indtastning af login. 

� Hvis brugernavnet (login) ikke står i den integrerede webservers fortegnelse, vil brugeren 

blive bedt om at forsøge igen. 

 

Figur 11-18: siden efter indtastning af ukendt login. 

� Hvis brugernavnet (login) står i den integrerede webservers fortegnelse, får brugeren adgang 

til links til følgende sider: 

 

Figur 11-19: siden efter indtastning af login. 

- Overvågning: se afsnit 11.5, på side 84. 

- Konfiguration af beholder: se afsnit 11.6, på side 90. 

- Beskrivelse af beholder: se afsnit 11.7, på side 97. 

- Parametre: se §11.1, på side 68. 

Når der er klikket på den valgte side, skal brugeren identificere sig igen med sit login (som han 

lige har brugt) såvel som sin adgangskode.  
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� Når brugeren er identificeret, forbliver han tilsluttet i et bestemt tidsrum, som i standard er på 

3 minutter. Denne værdi kan ikke ændres.

� Hvis den identificerede bruger lukker browseren, bliver han 

dermed være nødvendigt at identificere sig igen med login og adgangskode for at få adgang 

til de beskyttede sider. Hvis en ny bruger ikke har koblet sig på med et nyt login, forbliver den 

gamle bruger dog identificeret på den

11.5. Siden med Overvågning

Denne side er kun tilgængelig efter at brugeren har identificeret sig. Siden med Overvågning 

viser oplysninger, som er lignende dem på Startsiden, men desuden med adgang til fun

Indhentning af data og listen over hændelser.

11.5.1. Visning af siden med Overvågning

Følg fremgangsmåden anført i §

med Overvågning således: 

B r u g e r m a n u a l  

 

Figur 11-20: eksempel på et startvindue 

Når brugeren er identificeret, forbliver han tilsluttet i et bestemt tidsrum, som i standard er på 

3 minutter. Denne værdi kan ikke ændres. 

Hvis den identificerede bruger lukker browseren, bliver han automatisk koblet fra. Det vil 

dermed være nødvendigt at identificere sig igen med login og adgangskode for at få adgang 

til de beskyttede sider. Hvis en ny bruger ikke har koblet sig på med et nyt login, forbliver den 

gamle bruger dog identificeret på den integrerede webserver, indtil de 3 minutter er udløbet.

Siden med Overvågning  

Denne side er kun tilgængelig efter at brugeren har identificeret sig. Siden med Overvågning 

viser oplysninger, som er lignende dem på Startsiden, men desuden med adgang til fun

Indhentning af data og listen over hændelser. 

Visning af siden med Overvågning  

Følg fremgangsmåden anført i §11.3, på side 81 for at få adgang til denne side. Nu vises siden 

Når brugeren er identificeret, forbliver han tilsluttet i et bestemt tidsrum, som i standard er på 

automatisk koblet fra. Det vil 

dermed være nødvendigt at identificere sig igen med login og adgangskode for at få adgang 

til de beskyttede sider. Hvis en ny bruger ikke har koblet sig på med et nyt login, forbliver den 

integrerede webserver, indtil de 3 minutter er udløbet. 

Denne side er kun tilgængelig efter at brugeren har identificeret sig. Siden med Overvågning 

viser oplysninger, som er lignende dem på Startsiden, men desuden med adgang til funktionen 

for at få adgang til denne side. Nu vises siden 
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Figur 11-21: Siden med Overvågning. 

11.5.1. Sidens indhold 

11.5.1.1. Tilsluttet person 

 

Figur 11-22: Zone med beskrivelse af beholder. 

Alle websider er identificeret på den integrerede webserver i kraft af sin særegne sti, i 

nærværende tilfælde Startside > Overvågning. 
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Det indlæste kontrolur i modulet såvel som Tilsluttet person ved webserveren vises. Disse 

informationer vises på alle webserverens sider. 

NB: se §11.1.2, på side 73, vedrørende opdatering af kontrolur. 

11.5.1.2. Beholderens data 

 

Figur11-23: Zone med beskrivelse af beholder. 

Etiket Funktion 

Type Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres.  

Viser type beholder. De forskellige typer er: Espace, RCB, Arpège og GT 40. 

Regulering Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser type regulering af niveau Væske eller Gas. 

Indhold Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser den tilsluttede beholders indhold i liter.  

Navn Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser navnet, der er defineret af brugeren af den tilsluttede beholder. Denne 

ordlyd kan ændres ved hjælp af reguleringsenhedens display. (skærm Beholder). 

Se vejledning, kode NH78397. 

Serienummer Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser den tilsluttede beholders serienummer.  

Server 

version 

Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ikke ændres. 

Viser nummeret på den integrerede webservers softwareversion.  

Sted Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser lokaliseringen af den tilsluttede beholder. 

Stikprøve Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser indholdet i den tilsluttede beholder. 
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Andet Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser yderligere oplysninger om den tilsluttede beholder. 

11.5.1.3. Målinger 

 

Figur11-24: zone med Målinger. 

Denne zone viser grafikken med temperaturmåling. Værdien for nitrogen-niveauet og den 

aktuelle temperatur i den pågældende beholder er anført på højre side af grafikken. Når der 

tændes for enheden, bliver grafikken tegnet op efterhånden. Siden genopfriskes med jævne 

mellemrum, hver ”x” sekunder (det anbefales at notere en værdi på 10 sekunder på skærmen 

Parametre. Se §11.1, på side 68, etiket Periode opfrisk.).  

Indlæsningen af målinger i den integrerede webserver sker hver 30 sekunder. 

 
Det er kun muligt at se grafikken, hvis browseren accepterer kørsel script i baggrunden. Med 

browseren Internet Explorer, vælg ‘Værktøjer’ / ‘Internet indstillinger’ / ‘Avancerede’ / Rubrik 

‘Sikkerhed’ og sæt kryds ved feltet ”Tillad udførelse af aktivt indhold i filerne i computerzonen”. 

 

Feltet Indhentning af data  

Den kan kun bruges, hvis valgmuligheden Sporbarhed er aktiveret. Den giver mulighed for at 

indhente målinger (niveauer og temperatur T1), hændelser, alarmer og ændringer af parametre, 

som er indlæst i den integrerede webservers hukommelse, og føre dem over i en fil i tekst 

format. 
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Når der klikkes på feltet Indhentning af data, vises følgende side. 

 

Figur 11-25: Side med indhentning af data. 

Følg følgende fremgangsmåde for at indhente dataene: 

1. Klik på linjen Indhentning af data (Figur 11-25).  

2. Et vindue foreslår enten direkte åbning af filen DataMS.csv, eller indlæsning på et medie 

(harddisk, USB-nøgle, osv.). 

3. Filens data kan dernæst bruges i et regneark (ExcelTM). 21CFR standarden følges i store 

træk, uden dog at anvende samtlige krav. 

 

Figur 11-26: Indhentede data. 

4. Indlæs filen med menuen Fil > Gem som i den åbne tekstfils menulinje (Figur 11-26).  

 Dataene i den integrerede webserver kan ikke ændres med PC’en via Internet Explorer; det 

er derfor ikke nødvendigt at kryptere dataene i den integrerede webserver. Brugeren 

(netværksadministratoren eller andet) er derimod ansvarlig for at sørge for dataenes lagring, 

beskyttelse og integritet på PC’en. 
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Feltet Parametre  

Giver adgang til siden Parametre. Se §11.1, på side 68. 

Grafik 

Grafikkens akse ”x” i tid kan programmeres mellem 1 minut og 2 timer (kan programmeres på 

skærmen Parametre. Se §11.1, på side 68, etiket Periode stikprøve). Denne periode svarer til 

den, der findes mellem to viste punkter for måling.  

Grafikken opdateres ikke, hvis hastigheden for udtagning af stikprøver ændres. En lodret stiplet 

linje viser dog ændringen af perioden for udtagning af stikprøver, som vist på næste billede. 

 

Figur 11-27: Lodret stiplet linje viser ændringen af perioden for udtagning af stikprøver. 

Tidsskalaen er i time(r); den dimensioneres automatisk i forhold til den valgte periode for 

udtagning af stikprøver. Hvis perioden for udtagning af stikprøver er blevet ændret, er 

tidsskalaen forkert før den lodrette stiplede linje. Når grafikken fylder hele siden, bliver den 

forskudt til venstre og opdateres med sin sidste værdi yderst til højre. 

Hvis temperaturen overskrider en fastlagt tærskel, vises målingen med rødt. Hvis niveauet 

overskrider høj eller lav alarm, vises niveauet ligeledes med rødt. 

De viste kurver på grafikken svarer til de indlæste data i filen .txt. 
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11.5.1.4. Hændelser 

Denne zone viser historikken over de seneste hændelser, der er sket i den integrerede 

webserver. En hændelse er en alarm eller en ændring af funktion. 

 

Figur 11-28: Zonen Hændelser. 

11.6. Side med Konfiguration af beholder 

Denne side er tilgængelig efter identificering af administratoren; administrator er defineret som anført i §11.1, på side 

68. 

11.6.1. Adgang til siden 

Følg fremgangsmåden anført i §11.6, på side 90 for at få adgang til denne side. Siden 

Konfiguration af beholder ser ud som vist nedenfor. 
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Figur 11-29: Side med Konfiguration af beholder. 

11.6.2. Sidens indhold 

11.6.2.1. Informationer om beholder 

De viste oplysninger er: 

 

Figur 11-30: Den øverste del af siden Konfiguration af beholder. 
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Etiket Funktion 

Temperatur-

måling 

Denne værdi kan ikke ændres. Aktuel værdi i °C af temperaturen inde i 

beholderen. 

Måling af 

nitrogen-

niveau 

Denne værdi kan ikke ændres. Aktuel værdi i % af nitrogen-niveauet inde i 

beholderen. 

Aktiv alarm Denne værdi kan ikke ændres. Dette felt advarer om tilstedeværelsen af en 

udløst alarm. 

� Ingen: Ingen alarm er aktiveret på indeværende tidspunkt. 

� Niveau-sensorer fungerer ikke, Sikkerhed ved opfyldning eller hindring af 

overløb, Temperaturtærskel overskredet, Programmeringsfejl, 

Kommunikationsfejl, Alarm for lavt niveau, Alarm for højt niveau, 

Temperatursensor nr.1, Temperatursensor nr.2. Fejl afgasning, Fejl forsyning, 

DEF EPROM, Sletning af målinder: type af den sidst aktiverede alarm. 

11.6.2.2. Parametre for niveau 

 

Figur 11-31: Del med Parametre for niveau. 

Etiket Funktion 

Alarm højt 

niveau 

NB: Det kan ikke lade sig gøre at ændre denne værdi, hvis enheden for niveau 

(se etiket for Niveau) er i centimeter eller tommer. 

Flydende fase 

Et målt væskeniveau, som ligger over denne tærskel, aktiverer en lydalarm og 

en visuel alarm. De tilladelige værdier går fra 28 til 94%. Ophævelsen er på 1%. 

Standard værdien er 90%. Denne tærskel skal ligge over lav alarmtærskel.  

Gasfase 

I denne modus er tærsklen automatisk sat til 94%. 

Tærskel højt 

niveau 

NB: Det kan ikke lade sig gøre at ændre denne værdi, hvis enheden for niveau 

(se etiket for Niveau) er i centimeter eller tommer. 
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Etiket Funktion 

Flydende fase 

Et målt væskeniveau, der ligger over denne tærskel, standser opfyldningen med 

nitrogen. De tilladelige værdier går fra 22 til 88%. Denne tærskel skal ligge under 

høj alarmtærskel. Standard værdien er 80%. 

Gasfase 

I denne modus er tærsklen automatisk sat til 80%. 

Alarm lavt 

niveau 

NB: Det kan ikke lade sig gøre at ændre denne værdi, hvis enheden for niveau 

(se etiket for Niveau) er i centimeter eller tommer. 

Flydende fase 

Et målt væskeniveau, der ligger under denne tærskel, aktiverer opfyldning med 

nitrogen. De tilladelige værdier går fra 7 til 75%. Ophævelsen er på 1%. 

Standard værdien er 40%. 

Gasfase 

I denne modus er tærsklen automatisk sat til 25%. 

Tærskel lavt 

niveau 

NB: Det kan ikke lade sig gøre at ændre denne værdi, hvis enheden for niveau 

(se etiket for Niveau) er i centimeter eller tommer. 

Flydende fase 

Et målt væskeniveau, der ligger under denne tærskel, aktiverer opfyldning med 

nitrogen. De tilladelige værdier går fra 12 til 80%. Ophævelsen er på 1%. 

Standard værdien er 50%. 

Gasfase 

I denne modus er tærsklen automatisk sat til 40%. 

Enhed Niveauet vises i procent (%) i standard. Brugeren kan dog vælge en visning i 

centimeter (cm) eller tommer ("). I dette tilfælde konverteres værdierne afhængig 

af type (Espace eller RCB), regulering (Væske eller Gas) og beholdernes 

indhold. 

OBS: Det kan ikke lade sig gøre at ændre værdien for tærskler eller alarm-

niveauer, hvis enheden for niveau er i centimeter eller tommer 

Hvis disse betingelser ikke overholdes, vises der en rød fejlmeddelelse i forbindelse med den 

forkerte værdi. De nye værdier godkendes ikke af den integrerede webserver og vil ikke blive 

indlæst i reguleringsenheden. 
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11.6.2.3. Temperaturparametre 

 

Figur 11-32: Del med Parametre for niveau. 

Etiket Funktion 

Regulering I Flydende modus 

ON: Temperaturreguleringen er aktiv. Relæet for opfyldning med nitrogen bliver 

aktiveret, hvis beholderens temperatur ligger over Tærsklen for temperatur.  

OFF: Temperaturreguleringen er ikke aktiv. Relæet for opfyldning med nitrogen 

bliver ikke aktiveret, hvis beholderens temperatur ligger over Tærsklen for 

temperatur. Der tages ikke hensyn til alarmen for overskridelse af tærsklen og 

temperaturen vil ikke blive vist med rødt på startsiden.  

I Gas modus 

ON: Temperaturreguleringen er altid aktiv (ON); feltet bliver usynligt 

Tærskel for 

temperatur 

I Flydende modus 

En målt temperatur, der ligger over denne tærskel, aktiverer en lydalarm og en 

visuel alarm såvel som relæet for alarm. De tilladelige værdier går fra -170 til 

0°C. Ophævelsen er på 1°C. Standard værdien er -130°C. 

Den ændrede værdi skal opfylde følgende betingelse: 

-170°C (-274°F) <= Tærskel for temperatur <= 0°C (32°F) 

Hvis disse betingelser ikke overholdes, vises der en fejlmeddelelse (i rødt). Den 

nye værdi godkendes ikke af den integrerede webserver og vil ikke blive 

overført. 

I Gas modus 

Med en drift i gasfase er temperaturreguleringen altid aktiv (ON) og 

temperaturen er sat til -135°C (-202°F). 
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Etiket Funktion 

Enhed Visning af målinger i °C eller °F. Temperaturen vises i standard i grader Celsius 

(°C). 

11.6.2.4. Kommunikation 

 

Figur 11-33: Del med Parametre for niveau. 

Etiket Funktion 

Fjernkontrol Valg af betjening af opfyldning. 

Via ledning : Funktionen Samtidig opfyldning aktiveres ved hjælp af den 

tilsvarende klemrække. 

Teleflo : Funktionen Samtidig opfyldning aktiveres ved hjælp af kredsløbet RS485. 

Bussens 

adresse 

Logisk adresse for den elektroniske boks (område fra 1 til 254 på et samme 

netværk). Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vises der en fejlmeddelelse (med 

rødt). Den nye værdi godkendes ikke af den integrerede webserver og den 

indlæses ikke. 

21CFR Den amerikanske lovgivning normaliserer forvaltningen af tilsluttede brugere og 

dataenes autenticitet. 

OFF: Sporbarheden 21CFR, del 11, garanteres ikke. I dette tilfælde er alle 

justeringer mulige via reguleringsenhedens display.  

ON: Sporbarheden 21CFR, del 11, garanteres. I dette tilfælde er ingen justering 

mulige via reguleringsenhedens display. 
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11.6.2.5. Konfiguration af beholder 

 

Figur 11-34: Del med Parametre for niveau. 

Etiket Funktion 

Sprog Valg af det viste sprog i menuerne (fransk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, 

portugisisk, hollandsk). 

Referencesproget i lagringsfiler med målinger og parametre er altid engelsk. 

Tærskel for 

afgasning 

Temperatur ved hvilken den elektrisk styrede ventil til afgasning bliver lukket. 

Denne værdi kan ændres på følgende betingelse:  

-190°C (-310°F) < Tærskel for afgasning < -150°C (-238°F). 

Hvis denne betingelse ikke overholdes, vises der en fejlmeddelelse (i rødt). Den 

nye værdi godkendes ikke af den integrerede webserver og den indlæses ikke. 

Det er umuligt at ændre værdien på tærsklen for afgasning, hvis 

temperaturenheden er °F. 

Godkend Bekræft de udførte ændringer. 
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Etiket Funktion 

Annuller Slet værdien, der venter på godkendelse. 

11.7. Side med Beskrivelse af beholder 

Denne side er kun tilgængelig efter identificering af brugeren; administratoren er defineret som 

anført i §11.1, på side 68. Siden med Beskrivelse af beholder giver mulighed for at tilføje 

specifikke oplysninger om beholderen. Disse data vil blive vist i zonen Beskrivelse af beholder 

på de skærmbilleder, der har denne visningszone. 

11.7.1. Adgang til siden 

Følg fremgangsmåden anført i §11.3, på side 81 for at få adgang til denne side.  

11.7.2. Sidens indhold 

Figuren nedenfor viser et eksempel på en side. 

 

Figur 11-35: Den øverste del af siden Parametre. 
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11.7.2.1. Tilsluttet person 

 

Figur 11-36: Zone med beskrivelse af beholder. 

Alle websider er identificeret på den integrerede webserver i kraft af sin særegne sti, i 

nærværende tilfælde Startside > Overvågning. 

Det indlæste kontrolur af modulet i den integrerede webserver såvel som d n Tilsluttede person 

ved den integrerede webserver vises. Disse informationer vises på alle webserverens sider. 

NB: se §11.1.2, på side 73, vedrørende opdatering af kontrolur. 

11.7.2.2. Beholderens data 

 

Figur 11-37: Zone med beskrivelse af beholder. 

Etiket Funktion 

Type Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser type beholder. De forskellige typer er: Espace, RCB og senere Arpège. 

Regulering Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser type regulering af niveau Væske eller Gas. 

Indhold Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser den tilsluttede beholders indhold i liter.  

Navn Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser navnet, der er defineret af brugeren af den tilsluttede beholder. Denne 

ordlyd kan ændres ved hjælp af reguleringsenhedens display. (skærm Beholder). 

Se vejledning, kode NH78397. 

Serienummer Disse data oplyses af reguleringsenheden og kan ikke ændres. 

Viser den tilsluttede beholders serienummer.  
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Etiket Funktion 

Server 

version 

Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ikke ændres. 

Viser nummeret på den integrerede webservers softwareversion.  

Sted Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser lokaliseringen af den tilsluttede beholder. 

Stikprøve Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser indholdet i den tilsluttede beholder. 

Andet Disse data oplyses af den integrerede webserver og kan ændres. Se punktet 

Beskrivelse af beholderen på side 97 for nærmere oplysninger. 

Viser yderligere oplysninger om den tilsluttede beholder. 

11.7.2.3. Ændring af beskrivelsen af beholder 

 

Figur 11-38: Zone med beskrivelse af beholder. 

Etiket Funktion 

Sted Indtast den tilsluttede beholders beliggenhed. Maksimum 50 tegn er tilladt. 

Stikprøve Indtast den tilsluttede beholders indhold. Maksimum 50 tegn er tilladt. 

Andet Indtast yderligere oplysninger om den tilsluttede beholders indhold. Maksimum 50 tegn 

er tilladt.  

Når dataene er indtastet, klik på knappen Godkend og luk siden. Knappen Annuller sletter 

indtastningerne i felterne Sted, Prøve og Andet. 



100 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

 

 

 

Figur 11-39: Zonen Beskrivelse af beholder og den tilsvarende visning på en af softwarens forskellige sider. 

11.8. Side med oversigt over enheden 

Denne side, som man blandt andet kan få adgang til fra Startsiden, viser en oversigt over 

sidernes opbygning i softwaren. 

11.8.1. Visning af siden  

Når du blandt andet er på Startsiden, klik på linket Oversigt over enheden. 
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Figur 11-40: Siden Oversigt over enheden. 

11.8.1. Sidens indhold 

11.8.1.1. Oplysninger om beholder 

 

Figur 11-41: Zonen Oplysning om beholderen. 

Etiket Funktion 

Temperatur-

måling 

Denne værdi kan ikke ændres. Aktuel værdi i °C af temperaturen inde i beholderen. 

Måling af 

nitrogen-niveau 

Denne værdi kan ikke ændres. Aktuel værdi i % af nitrogen-niveauet inde i 

beholderen. 

Aktiv alarm Denne værdi kan ikke ændres. Dette felt advarer om tilstedeværelsen af en udløst 

alarm. 

❧ Ingen: Ingen alarm er aktiveret. 

❧ Niveausensorer ude af drift, Sikkerhed under opfyldning eller hindring af overløb, 

Temperaturtærskel overskredet, Programmeringsfejl, Kommunikationsfejl, Alarm 

lavt niveau, Alarm højt niveau, Temperatursensor nr.1, Temperatursensor nr.2. Fejl 

afgasning, Fejl forsyning, DEF EPROM, Sletning af målinder: type af den sidst 

aktiverede alarm. 
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11.8.1.2. Enhedens arkitektur 

 

Figur 11-42: Enhedens arkitektur. 

● Zonerne med lyseblå baggrund svarer til sider, som er tilgængelige for alle softwarens 

brugere. 

● Zonerne med rød baggrund svarer til sider, som er tilgængelige for brugeren efter indtastning 

af login og tilknyttet adgangskode. 

● Zonen med mørkeblå baggrund svarer til siden, som er tilgængelig for det tekniske team fra 

Cryopal. Den giver mulighed for at tilføje kommentarer efter udførte arbejdsopgaver i 

forbindelse med vedligeholdelse at udstyret, samt visning af kalibreringsstop til den 

pågældende beholders niveausensor.  
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Figur 11-43: Siden med vedligeholdelse er kun tilgængelig for teamet fra Cryopal.  
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12. Tilslutning af linjer 

 
Dette punkt gælder kun for kryogene beholdere udstyret med en automatisk CRYOMEMO 

opfyldning, som altid er tilsluttet ved en kryogen forsyning, som regel en vakuum-linje. 

Denne opfyldning sker manuelt for kryogene beholdere, som ikke er udstyret med en automatisk 

opfyldning (Se den pågældende beholders Brugermanual). 

Det anbefales af samle og kanalisere de termostatiske ekspansionsventiler udenfor lokalet og et 

veludluftet sted. 

 

Det flydende nitrogens maksimale forsyningstryk skal være mindre end 3 bars (1,5 bar 

anbefales). Brugen af et højere tryk kan beskadige den elektrisk styrede ventil eller forhindre, at 

den fungerer korrekt.  

 

Følg følgende fremgangsmåde: 

1. Tilslut den kryogene beholders fitting til flydende nitrogen ved vakuum-linjens kryogene 

slange. Denne fitting sidder bag på den kryogene anordning. 

2. Stram samlinger med ”ører” i hånden.  

3. Kontrollér stramningen af forsyningsslangens samlestykker efter nedkøling. 
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12.1. GT 40 & Arpège

Figur 12-1: Skema over rørledninger, der skal forudses.

 

12.2. Espace 

Figur 12-3: Skema over rørledninger, der skal forudses.

 

B r u g e r m a n u a l  

GT 40 & Arpège  

 

: Skema over rørledninger, der skal forudses. 

 

Figur 12-2: Tilslutning af den kryogene beholder ved den kryogene 

forsyningslinje. 

 

rørledninger, der skal forudses. 

 

Figur 12-4: Tilslutning af den kryogene beholder ved den 

kryogene forsyningslinje.

Fitting til forsyning 
med kryogent 
nitrogen 

Fitting til forsyning 
med kryogent 
nitrogen 

: Tilslutning af den kryogene beholder ved den kryogene 

 

: Tilslutning af den kryogene beholder ved den 

kryogene forsyningslinje. 

forsyning 
med kryogent 
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12.3. RCB 

 

Figur 12-5: Skema over rørledninger, der skal forudses. 
 

Figur 12-6: Tilslutning af den kryogene beholder ved den 

kryogene forsyningslinje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forsyningsslange med flydende 
nitrogen og samlestykke med 
“Ører” 

Fitting til forsyning med 
flydende nitrogen 

Kryogen 
forbindelsessla
nge 

Indgang nitrogen

Vakuumlinje
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13. Elektrisk kabelføring 

Dette afsnit beskriver nærmere den udførte kabelføring på fabrik (se de følgende sider). 

13.1. Påmindelse om kabelføring på fabrik 

Se §7.1, på side 30. 

13.2. Obligatoriske kabler 

Funktion Yderligere oplysninger Type 

Ethernet 

forbindelse  

Forbindelse til PC på afstand til overvågning og 

programmering. 

Ethernet med RJ45 stik 

(medfølger ikke). 

13.3. Anbefalede kabler i forhold til de ønskede ti lvalg 

Funktion Yderligere oplysninger Type 

Måling af 

niveau  

Udgang 4-20 mA. 2 ledninger 6/10 med 

afskærmning og ferritter. 

Temperatur-

måling  

Udgang 4-20 mA. 2 ledninger 6/10 med 

afskærmning og ferritter. 

Registrering af 

brugerspecifikke 

målinger  

Udgang RS 485. 2 ledninger 6/10 med 

afskærmning og ferritter. 

Betjening af 

samtidig 

opfyldning 

Indgang fra en ekstren normalt åben 

tørkontakt (NO).  

2 ledninger 6/10 uden 

afskærmning. 

Udgang ”Aktiv 

opfyldnng”  

Udgang tørkontakt NO-NC. Forbindelse til en 

oplysningsanordning (kontrollampe, osv.). 

Kontakten er aktiveret under en 

opfyldningscyklus. 

2 eller 3 ledninger 6/10 

uden afskærmning. 

Udgang alarm Udgang tørkontakt NO-NC, for forbindelse til 

en oplysningsanordning (kontrollampe, osv.). 

2 eller 3 ledninger 6/10 uden 

afskærmning, skal tilpasses i 

forhold til forbruget af den 

anordning, der tilsluttes ved 
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denne udgang. 

13.4. Ethernet stik  

Skal eventuelt tilsluttes ved udgangen Ethernet (Figur 7-10, mærke 3) i Ethernet netværket, 

som forbinder styreboksen med Cryopal serveren for anvendelse af netværkets funktioner 

(visning, sporbarhed).  

13.5. Stiktilslutning RS 485 

Forbindelsen med linje RS485 skal oprettes 

ved hjælp af stiktilslutningen RS485 af typen 

Clipper, som sidder på reguleringsenheden. 

NB: JORD (mærke 2 på figuren nedenfor) skal 

forbindes med klemme ”0 V” 

på modtagerudstyret RS 485.   

Figur 13-1: Stiktilslutningernes funktion. 

13.6. Forsyningsdåse 

 

Før der foretages tilslutninger, skal det kontrolleres, om følgende forudsætninger 

overholdes:  

� Overensstemmelse mellem installationens egenskaber (overføringslinjer) og det 

behov, der findes i forbindelse med lokalets anordninger / udstyr. 

� Strømforsyningsnettets kvalitet skal leve op til visse kriterier, såsom 

forsyningsspænding, elnettets frekvens, jordforbindelsens kvalitet, uafbrydelig 

strømforsyning, osv. 
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Tilslut styreboksen ( 

Figur 13-2, mærke 1) for det første ved 

forsyningsboksen (mærke 2) med det 

medfølgende kabel (mærke 3) og for det 

andet ved 230 V AC monofaset 80VA 50 

Hz (mærke 4). 

 

Figur 13-2: Forsyningsboksen. 

 

 
En strømafbrydelse medfører ikke tab af lagrede data. Men da modulet ikke strømføres 

mere, standses Ethernet kommunikationen og indlæsningen af data. 

 

Er monteret på væggen i en tilstrækkelig afstand fra gulvet for at undgå enhver risiko for 

overstænkning under rengøring af gulv og skal forbindes med: 

� El-nettet (230 V AC, 1 A, med jordforbindelse).  

� Den kryogene beholders styreboks ved hjælp af det medfølgende ca. 2,5 m lange kabel, 

som leder en spænding på 24 V AC. 

 

Det er strengt nødvendigt at forudse en ledningsadskiller og en differentialafbryder 

på kablet, som forsyner den kryogene anordnings forsyningsboks; eftersom der 

ikke er forudset en afbryder på den levrede forsyningsboks. 

Den elektriske boks må under ingen omstændigheder monteret på anordningen. 
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14. Forud for anvendelse  

Dette afsnit resumerer de handlinger, man skal udføre med henblik på brugen af udstyret. Man skal blot følge 

punkterne nedenfor og se de anførte henvisninger for en komplet anvendelse af udstyret. 

14.1. Elektrisk kabelføring 

Se afsnittet13, på side 107. 

Styringsboksen sidder bag på den kryogene beholder og skal forbindes med brugerens udstyr 

(PC, alarm-anordninger, registreringsapparat, osv.) i overensstemmelse med anvisninger i 

denne manual. 

14.1.1. Tænding 

 
Det forudsættes, at reguleringsenheden er blevet tilsluttet i overensstemmelse med 

afsnit 12, på side 104 (Tilslutning af linjer) og afsnit 13, på side 107 (Elektrisk 

kabelføring) og strømforsynes normalt. 

 Afbryd tilslutningen ved Ethernet og/eller Modbus, hvis dette netværk allerede er blevet 

tilsluttet, for at forebygge enhver risiko for en utilsigtet netværks-alarm. Ved tænding ville 

visse alarmer blive udløst og overført til serveren. Underret eventuelt den ansvarlige for 

sikkerhed om, at den kryogene anordning bliver sat i drift. 

1. Sæt hovedafbryderen, som strømforsyner forsyningsboksen, på ”Start”. 

2. Tilslut Ethernet og/eller Modbus igen. 

14.2. Programmering af styringsboksen 

Styringsboksen skal programmeres i overensstemmelse med de medfølgende angivelser i 

denne manual. 

 

Prøvernes sikkerheds kan kun garanteres, hvis systemet er blevet programmeret 

korrekt, og driftslederen har ansvaret for definitionen af visse af disse parametre og 

dermed for systemets driftsbetingelser. 

 

Følg følgende fremgangsmåde:  

Handling Se § 
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Kald menuen Parametre. 10.2 

Definition af visningssprog  

Vælg Konfiguration. 10.3 

� Vælg visningssproget 10.8 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Definition af beholderens parametre*  

Vælg Beholder. 10.3 

� Definér beholderens parametre. 10.9 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Definition af tærskler og enheder (niveau og 

temperatur) 

 

Vælg Niveauer. 10.3 

� Definér tærskler, alarmer og enheder for niveau. 10.5 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Vælg Temperaturer. 10.3 

� Definér tærskler og enheder for temperatur. 10.6 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Definition af parametre for kommunikation  

Vælg Kommunikation. 10.3 

� Definér parametre for kommunikation. 10.7 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Vend tilbage til menuen Parametre. 10.3 

Definition af en eventuel adgangskode  

Vælg Konfiguration. 10.3 

� Definér adgangskoden, hvis det er nødvendigt. 10.8 

Vend tilbage til vining af værdier. 9.5.1 

Anvendelse af indikatoren  

Indikatoren er klar til brug. 9.5.2 
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14.3. Programmering af IP-adresse - Webserver  

Denne første midlertidige  programmering skal udføres på en PC, der er direkte forbundet med reguleringsenheden 

ved hjælp af et krydset kabel (Figur 7-2, på side 33). 

 
Ved levering er reguleringsenhedens IP-adresse programmeret til 172.31.80.35. Den 

skal derfor ændres for at undgå adresse-konflikter med andre reguleringsenheder, der 

tilsluttes senere. 

 

Brugeren skal råde over følgende elementer til denne fremgangsmåde: 

� En PC med et styresystem af typen Windows XP/Vista/7/8/10. 

� Et krydset Ethernet kabel. 

� En eller flere reguleringsenheder, hvor de faste IP-adresser skal programmeres. 

14.3.1. Generel fremgangsmåde 

Nærværende afsnit viser på en enkelt måde de håndteringer, der skal udføres på hver enkelt 

reguleringsenhed, der skal forbindes med PC’en via en Ethernet forbindelse. De er beskrevet 

nærmere i §14.3.2 til 14.3.6. 

Håndteringerne beskrevet i dette afsnit skal udføres for alle reguleringsenheder og 

udelukkende  ved hjælp af et krydset Ethernet kabel forbundet med Ethernet-udgangen på 

reguleringsenheden monteret på beholderen og PC’en; på dette stadium skal der ikke udføres 

tilslutning ved et netværk. Handlingerne skal udføres i følgende rækkefølge: 

� Programmering af PC’ens IP-adresse (§14.3.2). 

� Lokal tilslutning ved den integrerede webserver og indtil PC’en med et krydset Ethernet kabel  

� Programmering af adressen på den tilsluttede reguleringsenhed ved PC’en (§14.3.4). 

� Afbrydelse af det krydsede Ethernet kabel (§14.3.5). 

� De fire punkter beskrevet ovenfor skal om nødvendigt udføres for alle de andre krydsede 

reguleringsenheder (§14.3.6). 

� Hvis stedet har flere reguleringsenheder, skal alle reguleringsenhederne tilsluttes ved hjælp 

af ikke krydsede kabler eller ved netværket eller ved switchen (§14.3.7). Hvis stedet kun har 

én reguleringsenhed, skal den tilsluttes ved PC’en ved hjælp af et krydset Ethernet kabel 

(Figur 7-2, på side 33) eller gennem en switch (Figur 7-3 eller Figur 7-4) med et normalt 

Ethernet kabel (ikke krydset). 
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� Programmeringen af reguleringsenheden eller reguleringsenhederne færdiggøres (via 

visningsdåsen - §10.3, på side 57 eller via Webserveren - §11.2.2.5, på side 79). 

14.3.2. Kontrol af PC’ens IP-adresse 

Følg følgende fremgangsmåde:  

1. Reguleringsenheden monteres normalt på beholderen og forsynes med 24 V DC. 

2. Sæt et krydset Ethernet kabel ind mellem PC’en og reguleringsenhedens Ethernet 

stiktilslutning i overensstemmelse med Figur 7-2, på side 33. 

 

Figur 14-1: Placering af Ethernet-stiktilslutningen og tilslutning ved PC’en via et krydset Ethernet kabel. 

3. Start Windows på PC’en. 

4. Gå til konfiguration af netværk ved at vælge efterhånden Start > Parametre > Netværkskort > 

Tilslutning ved lokalt netværk.  

 

Figur 14-2: Ikonet ”Lokalt tilslutningsområde”. 
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5. Dobbeltklik på dette ikon. På fanen Generelt, klik på Egenskaber.  

 

Figur 14-3: Fanen Generelt. 

6. I vinduet Egenskaber for Lokalt tilslutningsområde, vælg Internet Protokol (TCP/IP) og klik på 

OK.  

 

Figur 14-4: Fanen Generelt. 

7. Kontrollér i det viste vindue, at feltet PC’ens IP-adresse er forskellig fra 172.31.80.35. Denne 

adresse, som på indeværende tidspunkt er PC’ens adresse, skal nemlig være anderledes 

end den integrerede webservers standard adresse. 

 Hvis denne adresse er identisk med 172.31.80.35, klik på radio-knappen Brug følgende IP-

adresse og ændr denne adresse midlertidigt ved at indtaste en anderledes adresse, som for 

eksempel 172.31.80.36.  
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Figur 14-5: PC’ens IP-adresse anført her skal være anderledes end 192.168.1.100. 

8. Klik på OK og luk alle åbnede vinduer. 

14.3.3. Midlertidig tilslutning ved integreret webs erver 

Følg følgende fremgangsmåde:  

1. Start PC’ens Internet browser (Internet Explorer, Firefox, osv.). 

2. På adresselinjen, indtast http://172.31.80.35. 

 

Figur 14-6$: Indtast den integrerede webserver basale adresse. 

3. Godkend med Enter. Den integrerede webservers Startside vises. 
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Figur 14-7: Den integrerede webservers Startside. 

14.3.4. Programmering af reguleringsenhedens adress e 

Adgang til siden Parametre:  

Følg følgende fremgangsmåde: 

1. På reguleringsenheden, sæt nøglen til konfiguration af IP-adresse (Figur 14-8, mærke 1) i 

lodret position.  

 
Nøglen forhindrer ikke ændring af parametre (ud over IP-adresse), men udelukkende 

ændring på afstand af IP-adressen.  
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Figur 14-8: Nøglen med 2 positioner skal være i lodret position for at programmere IP-adressen på siden Parametre. 

2. Når Internet-browseren viser den integrerede webservers Startside (se Figur 14-7), klik på 

Parametre. 

 

Figur 14-9: Den integrerede webservers Startside. 

3. Indtast Brugernavn og klik på Godkend. 

 Brugernavn er admin i standard. 

 

Figur 14-10: Første side i Forvaltning af brugere. 

4. På denne side, klik på Parametre og Godkend. 

 

Figur 14-11: Anven side i Forvaltning af brugere. 
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5. Indtast Brugernavn og Adgangskode

 Brugernavn og Adgangskode 

Figur 14-12: Indtastning af supplerende login og adgangskode på den integrerede webserver.

5. Den integrerede webservers side med programmering vises.

Figur 14-13

Programmering af den integrerede webservers IP

Følg følgende fremgangsmåde: 

 
Påmindelse: Nøglen skal placeres vandret for at tillade at skrive noget i feltet 

adresse. 

 

B r u g e r m a n u a l  

Adgangskode og klik på OK. 

 er admin i standard). 

 

: Indtastning af supplerende login og adgangskode på den integrerede webserver.

Den integrerede webservers side med programmering vises. 

13: Den integrerede webservers side med Parametre. 

Programmering af den integrerede webservers IP -adresse : 

 

Påmindelse: Nøglen skal placeres vandret for at tillade at skrive noget i feltet 

: Indtastning af supplerende login og adgangskode på den integrerede webserver. 

 

Påmindelse: Nøglen skal placeres vandret for at tillade at skrive noget i feltet IP-
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1. Hvis reguleringsenheden skal installeres i et 

netværksadministratoren om at udlevere en IP

xxx.xxx.xxx.xxx. 

2. På den viste side, klik på zonen 

adresse. 

Figur 14-14: Ændring af IP

3. Notér denne adresse i skemaet side 

4. Klik dernæst på knappen Godkend

serverens nye IP-adresse for at få adgang til 

 Ny har den integrerede webserver en ny adresse.

 
Siden lukker automatisk efter et vist tidsrum uden 

5. De andre ændringer, som brugeren kan foretage, er beskrevet i §

14.3.5. Afbrydelse af krydset Ethernet kabel

1. Tag Ethernet kablet ud af reguleringsenheden

2. Nu er reguleringsenhedens IP

B r u g e r m a n u a l  

Hvis reguleringsenheden skal installeres i et Ethernet-netværk, skal du bede 

netværksadministratoren om at udlevere en IP-adresse. Indtast en netværksadresse i form af 

På den viste side, klik på zonen IP-adresse og indtast den integrerede webservers nye IP

: Ændring af IP-adresse på den integrerede webservers side med Parametre.

Notér denne adresse i skemaet side 164. 

Godkend. Forbind dig derefter igen via Internet Explorer

adresse for at få adgang til Startsiden. 

Ny har den integrerede webserver en ny adresse. 

Siden lukker automatisk efter et vist tidsrum uden aktivitet.  

De andre ændringer, som brugeren kan foretage, er beskrevet i §11.1, en page 

Afbrydelse af krydset Ethernet kabel  

Tag Ethernet kablet ud af reguleringsenheden stiktilslutning. 

Nu er reguleringsenhedens IP-adresse konfigureret. 

netværk, skal du bede 

adresse. Indtast en netværksadresse i form af 

og indtast den integrerede webservers nye IP-

 

adresse på den integrerede webservers side med Parametre. 

Internet Explorer med 

, en page 68. 
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14.3.6. Andre integrerede webservere 

Hvis andre integrerede webservere skal installeres i netværket og/eller switchen, følg samme 

fremgangsmåde (§ 14.3.2 til 14.3.5) for hver enkelt server for at tildele en dem en unik IP-

adresse i dette netværk.  

Et oversigtstabel er vist på side 164. 

14.3.7. Tilslutning af reguleringsenhederne ved net værket 

Hvis der kun er én reguleringsenhed, er det muligt at bruge et krydset kabel på et par snes 

meter. Det anbefales dog at bruge mindst en switch. 

Når der bruges et netværk (en af topologierne beskrevet i §7.3.1, på side 32), brug følgende 

fremgangsmåde: 

1. Tag det krydsede kabel ud og forbind reguleringsenheden med netværket ved hjælp af et 

ikke krydset kabel. 

 

Figur 14-15: Placering af Ethernet-stiktilslutningen. 

2. Forbind PC’en med netværket.  

3. Fortsæt i §14.3.8, på side 120. 

14.3.8. Færdiggørelse af programmering 

 
Hvis den bærbare PC’s IP-adresse er blevet ændret (se §14.3.2, på side 113), tildel 

den oprindelige adresse igen.  

Færdiggørelsen af programmeringen består i en komplet definition af de forskellige parametre 

for hver enkelt integreret webserver. Fortsæt i næste afsnit. 
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15. Anvendelse af udstyret  

15.1. Visning af målinger 

Se angivelserne i §9.4, på side 49. 

15.2. Forvaltning af niveauer  

Dette punkt beskriver nærmere de vigtigste faser for anvendelse af udstyret med henvisninger 

til forklarende punkter. Udstyret er installeret. 

Handling Se § 

Visning af aktuelt nitrogen-niveau 9.5.2 

Alarm for nitrogen-niveau: definere eller ændre tærskel. 10.5 

Alarm nitrogen-niveau: visning af alarmens tilstand. 9.5.2 

Alarm niveau: kvittering for lydalarm og visuel alarm 0  

9.7 

Kalibrering af sensorernes værdier svarende til niveau 0% og 

100% 

10.9.110.9.2 

Elektrisk styret ventil for opfyldning med nitrogen: Manuel 

fjernbetjening. 

15.5 

Adgangskode: Indtast adgangskode. 10.1 

Adgangskode: Definér/gendefinér adgangskode. 10.8 

Nitrogen-niveau: Visning. 9.5.2 

Aktuelle parametre: Visning af niveau/niveauer for alarm. 10.5 

Visning af de aktuelle parametre 9.5.2 (Info) 
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15.3. Forvaltning af temperatur  

Handling Se § 

Visning af de aktuelle temperaturer 9.5.2 

Alarm for temperatur: Definere eller ændre tærsklen. 10.6 

Alarm temperatur: Visning af tilstand. 9.5.2 

Alarm temperatur: Kvittering for lydalarm og visuel alarm 0 

9.7 

Adgangskode: Indtast adgangskode. 10.1 

Adgangskode: Definér/gendefinér adgangskode. 10.8 

Programmering af enheden. 10.1 

Aktuelle parametre: Visning af alarm-niveau for temperatur. 10.6 

Aktuel temperatur: Visning. 9.5.2 

 (Info) 

Visning af de aktuelle parametre. 9.5.2  

(Info) 

 

15.4. Kvittering for lydindikator 

Nogle sekunder efter at der er opstået en alarm (niveau, temperatur, fejl, osv.) aktiveres 

lydindikatoren (buzzer) og den visuelle indikator (LED på forsiden). Et tryk på tasten  eller 

 kvitterer for (standser) lydindikatoren. Den visuelle alarm er stadig aktiv ligesom det 

tilsvarende relæ.  

Den visuelle alarm forsvinder først automatisk, efter at årsagen til alarm er forsvundet. Samtidig 

hermed skifter relæ til tilstand uden alarm. 

15.5. Manuel opfyldning 

Denne type opfyldning giver mulighed for at opfylde eller øge nitrogen-niveauet i en kryogen 

beholder, som allerede indeholder flydende nitrogen. En manuel opfyldning udføres på 

brugerens forespørgsel ved at trykke på knappen (Figur 15-1, mærke 1), når man ønsker at øge 

det flydende nitrogens niveau.  
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Generel fremgangsmåde (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RC B): 

� Langt tryk : Tryk på knappen og slip den 

igen, når det ønskede niveau er nået. 

Når der trykkes på denne knap, 

strømforsynes den elektrisk styrede ventil 

for opfyldning og funktionen med 

afgasning er inaktiv. 

� Fire efterfølgende tryk på under 2 

sekunder : Opfyldningen af beholderen 

startes. Den standser automatisk, når højt 

Niveau (UCL) er nået (se Figur 15-2 til Figur 

15-19). Funktionen med afgasning aktiveres, 

hvis denne option findes og hvis 

temperaturen på afgasningssensoren ikke er 

nået. 

 

Figur 15-1: Knap til manuel opfyldning. 

 

15.6. Automatisk opfyldning  

Denne type opfyldning genereres automatisk af udstyret. Automatisk opfyldning aktiveres, når: 

� Beholderens niveau har nået lav tærskel. 

� Den interne temperatur ligger over alarmtemperaturen, hvis funktionen Kompensation for 

temperatur er aktiveret. 

Denne type opfyldning kan også udføres ved at bruge trykknappen (4 efterfølgende tryk), eller 

ved hjælp af den kabelførte indgang for samtidig opfyldning (J10), eller ved anmodning med bus 

RS485 (Modbus). 

Denne betjening er kun effektiv, hvis niveauet ligger over 1%. 

15.6.1. GT 40 & ARPEGE  

Beholder GT 40 og ARPEGE 40 har ikke en reguleringsfunktion, der forvalter automatisk 

opfyldning. 

Væskefase og gasformig fase  

1.  Kontrollér, at forsyningsslangen med flydende nitrogen er tilsluttet korrekt i overensstemmelse med 

§12, på side 104. 
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Den kryogene anordnings regulerings- og/eller alarmtærskler skal eventuelt ændres. Se 

afsnit 10.5 og 10.6. 

2. Åbn den kryogene anordnings fosyningshane til flydende nitrogen. 

3. Ved opstart lancerer CRYOMEMO en automatisk opfyldning indtil højt niveau. På grund af 

betjeningsboksens kontrollerede forvaltning af niveau sker opfyldningen indtil programmeret 

høj tærskel på displayet. 

 Dette trin kan vare i flere timer i forhold til den kryogene anordnings kapacitet. Opfyldningen 

standser automatisk, når programmeret højt niveau er nået. 

4.  Kontrollér efter en stabilisering i tredive minutter, at det nåede niveau svarer til det 

programmerede niveau ved hjælp af måleskalaerne (se figurerne under punkt 15.8) og den 

medfølgende niveauindikator. 

 
En forskel mellem den udførte måling og den teoretiske måling er normal i forhold til 

fabrikationstolerancerne og målemetoden. Denne forskel er acceptabel, hvis den ikke 

overskrider 5%. 

5. Foretag en efteropfyldning en time efter påfyldningen ved at starte en automatisk opfyldning 

(4 hurtige tryk på den manuelle opfyldningsknap). 

6. Kontrollér opfyldningsniveauerne i de kryogene anordninger regelmæssigt over en uge for 

hver enkelt konfiguration.  

 De skal ligge indenfor de specificerede tolerancer i afsnit 15.8, på side 127. 

 

Under den første påfyldning og de efterfølgende skal det kontrolleres, at opfyldningen 

af anordningen ikke overskrider en varighed på 60 minutter. Hvis det er tilfældet, 

kontakt din forhandler, som varetager serviceringen. 

15.6.2. Espace & RCB 

Væskefase: 

 
Reguleringstærsklerne og/eller alarmtærsklerne i den kryogene beholder kan 

eventuelt ændres. Se afsnit 10.5 og 10.6. 

Den kryogene beholder er helt tom. Følg følgende fremgangsmåde: 
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1. Da opfyldningen ikke aktiveres automatisk med betjeningsboksen, skal beholderen opfyldes 

manuelt ved hjælp af en slange, samtidig med at proppen holdes åben, indtil start af 

automatisk opfyldning. 

2. På grund af betjeningsboksens kontrollerede forvaltning af niveau sker opfyldningen indtil 

programmeret høj tærskel på displayet. 

 I forhold til den kryogene beholders kapacitet kan dette trin vare i flere timer. Den standser 

automatisk, når tærsklen for programmeret højt niveau er nået. 

3. Kontrollér efter en stabilisering i tredive minutter, at det nåede niveau svarer til det 

programmerede niveau ved hjælp af måleskalaerne (se figurerne under punkt15.8) og den 

medfølgende lineal. 

 
En forskel mellem den udførte måling og den teoretiske måling er normal i forhold 

til fabrikationstolerancerne og målemetoden. Denne forskel er acceptabel, hvis den 

ikke overskrider 5%. 

4. Kontrollér opfyldningsniveauerne i de kryogene anordninger regelmæssigt over en uge for 

hver enkelt konfiguration.  

 De skal ligge indenfor de specificerede tolerancer i afsnit 15.8, på side 127. 

Gasfase: 

Den kryogene beholder er helt tom. Følg følgende fremgangsmåde: 

1. Da opfyldningen ikke aktiveres automatisk med betjeningsboksen, skal låsen med nøgle på 

den kompenserede prop låses op for at lukke proppen op. Fyld beholderen op manuelt ved 

hjælp af en slange, samtidig med at proppen holdes åben, indtil start af automatisk 

opfyldning. 

2. Når væskeniveauet har nået ca. 50% af den disponible højde under forhøjelsen, stands 

påfyldningen med nitrogen ved at lukke hanen med tilførsel af nitrogen manuelt.  

3. Vent i 30 minutter. 

 Denne fase er uundværlig på grund af den nødvendige tid for nedkøling af sensoren for 

nitrogen-niveau.  

4. Åbn den manuelle hane for nitrogentilførsel efter denne pause.  

5. På grund af betjeningsboksens kontrollerede forvaltning af niveau sker opfyldningen indtil 

programmeret høj tærskel på displayet. 

 I forhold til den kryogene beholders kapacitet kan dette trin vare i flere timer. Den standser 

automatisk, når tærsklen for programmeret højt niveau er nået. 
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6. Kontrollér efter en stabilisering i tredive minutter, at det nåede niveau svarer til det 

programmerede niveau ved hjælp af måleskalaerne (se figurerne under punkt15.8) og den 

medfølgende lineal. 

 
En forskel mellem den udførte måling og den teoretiske måling er normal i forhold 

til fabrikationstolerancerne og målemetoden. Denne forskel er acceptabel, hvis den 

ikke overskrider 5%. 

7. Kontrollér opfyldningsniveauerne i de kryogene anordninger regelmæssigt over en uge for 

hver enkelt konfiguration.  

 De skal ligge indenfor de specificerede tolerancer i afsnit 15.8, på side 127. 

15.7. Halvautomatisk opfyldning  

Denne type opfyldning sker på manuel anmodning som følger. 

Denne type opfyldning kan også udføres ved at bruge trykknappen (4 efterfølgende tryk), eller 

ved hjælp af den kabelførte indgang for samtidig opfyldning (J10), eller ved anmodning med bus 

RS485 (Modbus). 

 
Denne betjening er kun effektiv, hvis niveauet ligger over 1%. 

 

Visning Handling eller resultat 

 
Displayet viser skærmen med målinger. 

 
Kald menuen Parametre (se afsnit 10.2, trin 1 til 8). 

 
Brug knapperne  eller  til at vælge 

4. Konfiguration. 

 
Brug knapperne  eller  til at vælge Automatisk opfyldning og 

godkend  

( ). 

 
Skærmen ser ud som vist ved siden af. 

 
Brug knapperne  eller  til at vælge Start (automatisk opfyldning 

udløst) eller Stop (automatisk opfyldning standset). 
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Godkend ( ). 

 
Vend tilbage til visning af målinger ved at trykke flere gange på . 

 

15.8. Opfyldningsniveau 

Anordninger udstyret med CRYOMEMO har en overvågning af temperatur og det flydende 

nitrogens niveau med alarm.  

Hvert af følgende punkter viser den indvendige del i en kryogen beholder og især placeringen af 

racks eller kanistere, såvel som måleområder og niveausensorens alarmtærskler.  

Følgende akronymer anvendes: 

Mærke Oplysning 

NS Maksimalt opfyldningsniveau med flydende nitrogen.   

NI Minimalt opfyldningsniveau med flydende nitrogen.  

NI-NS NI-NS svarer til den minimale afstand (10%), som kan justeres mellem det 

højeste og det laveste niveau. 

A Høj alarm. 

B Høj tærskel. 

C Lav tærskel. 

D Lav alarm. 

 Afmærkede højder (mm) 

 Niveau i % af måleområdet i væskefase. 

 Niveau i % af måleområdet i gasfase. 

De nævnte alarmtærskler er standard værdier (fabriksindstilling).  
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15.8.1. GT 40 & ARPEGE 

GT 40: Opbevaringen af produkter i denne model sker udelukkende i væskefase.  

ARPEGE 40:  Opbevaringen af produkter i denne model sker udelukkende i væskefase.  

 

.  

 

Figur 15-2: ARPEGE 40 – Væskefase – Måleskala 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] 

100% 40 

 



129 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

 

ARPEGE 55:  Opbevaringen af produkter i denne model sker udelukkende i væskefase. 

 

 

Figur 15-3: Arpège 55 - væskefase - émåleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] 

100% 55 
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ARPEGE 75:  Opbevaringen af produkter sker udelukkende i væskefase.  

 

 

Figur 15-4: Arpège 75 - væskefase - émåleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] 

100% 72 
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ARPEGE 70:  Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase.  

 

 

Figur 15-5: Arpège 70 - væskefase og gasfase - måleskalaer. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

100% 72 15 
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ARPEGE 110:  Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase.  

 

 

Figur 15-6: Arpège 110 - væskefase og gasfase - måleskalaer. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

100% 116 15 
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ARPEGE 140:  Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase.  

 

Figur 15-7: Arpège 140 - væskefase - måleskalaer. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

100% 144 20 
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ARPEGE 170:  Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase.  

 

 

Figur 15-8: Arpège 170 - væskefase og gasfase - måleskalaer. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

100% 172 20 
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15.8.2. Espace 

ESPACE 151 

Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase. 

 

Figur 15-9: Espace 151 - væskefase - måleskala. 

 

Figur 15-10: Espace 151 - gasfase - måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

Reserve 5 5 

0% 5 5 

20% 43 9 

40% 80 14 

80% 155 23 

100% 193 27 
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ESPACE 331 

Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase. 

Figur 15-11: Espace 331 - væskefase med drejende kurv - 

måleskala. 

Figur 15-12: Espace 331 - gasfase med drejende kurv - 

måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

Reserve 23 23 

0% 23 23 

20% 94 32 

40% 166 42 

80% 309 61 

100% 380 70 
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ESPACE 661 

Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase. 

Figur 15-13: Espace 661 - væskefase med drejende kurv - 

måleskala. 

Figur 15-14: Espace 661 - gasfase med drejende kurv - 

måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

Reserve 90 90 

0% 90 90 

20% 231 107 

40% 372 124 

80% 654 159 

100% 795 176 
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15.8.3. RCB 

RCB 500 

Opbevaringen af produkter sker udelukkende i væskefase.  

 

 

Figur 15-15: RCB 500 - måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] 

Reserve 45 

0% 45 

20% 142 

40% 239 

80% 433 

100% 530 
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RCB 600 

Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase. 

Figur 15-16: RCB 600 – væskefase – måleskala. Figur 15-17: RCB 600 - gasfase - måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

Reserve 45 45 

0% 45 45 

20% 165 58 

40% 284 71 

80% 523 96 

100% 643 109 
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RCB 1001 

 

Opbevaringen af produkter sker i væskefase eller gasfase. 

Figur 15-18: RCB 1001 - væskefase - måleskala. 

 

Figur 15-19: Figur 15-20: RCB 1001 - gasfase - måleskala. 

 

Indbyrdes forhold mellem måleskala og mængden af resterende væske 

(Værdierne kan variere lidt) 

Måleskala Væskefase [liter] Gasfase [liter] 

Reserve 115 115 

0% 115 115 

20% 298 137 

40% 481 159 

80% 847 203 

100% 1030 225 
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16. Anvendelse af softwaren - Webserver 

Dette afsnit giver en oversigt over de handlinger, som softwaren kan udføre med henvisninger til de tilsvarende afsnit 

eller punkter. 

16.1. Anvendelse af softwaren 

Emne § Side 

Trin 1: IP-adressen på alle reguleringsenheder skal programmeres før 

tilslutning ved netværket (og noteres på det medfølgende ark Bilag), og 

det integrerede kontrolur skal opdateres. 

14.3 112 

Trin 2: Alle parametre og autoriserede brugere skal defineres for alle 

reguleringsenheder 

11.1 68 

Trin 3: Beholderens integrerede webserver skal konfigureres (herunder 

parametre for alarmtærksler niveau, parametre temperatur, 

kommunikation, visningssprog, tærskel for afgasning) 

11.6.2 91 

Trin 4: Beskrivelse af beholder skal udfyldes (sted, frosne prøver, andre 

oplysninger) 

11.7.2 97 

Trin 5: Se oplysninger i forbindelse med beholder (oplysninger, målinger, liste 

over alarmer) 

11.2 74 

Trin 6: Foretag en indlæsning af de lagrede oplysninger i den integrerede 

webserver med et interval på højst 25 dage. Klik på indhentning af 

data. Se punkt Feltet Indsamling af data  

- 87 

16.2. Administrator 

Emne § Side 

Administrator-login: Felt Administrator-login 11.1.1.2 71 

Administrator-adgangskode: Felt Administrator-adgangskode 11.1.1.2 71 

16.3. Data (indhentning til indlæsning) 

Emne § Side 

Indhentning: Felt Indhentning af data - 87 
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Indlæsning: Felt Indlæsning af data - 87 

16.4. Grafik (programmering) 

Emne § Side 

Visningssprog i menuerne: Felt Sprog 11.6.2.5 96 

16.5. Integreret kontrolur 

Emne § Side 

Dato (indstille, ændre) 11.1.2 73 

Kl. (indstille, ændre) 11.1.2 73 

16.6. Beholder: IP kommunikation, bus 

Emne § Side 

Bus-adresse: Felt Bus-adresse 11.6.2.4 95 

IP-adresse: Felt IP-adresse 11.1.1.2 71 

Fjernkontrol: Felt Fjernkontrol 11.6.2.4 95 

Maske undernetværk: Felt Maske undernetværk 11.1.1.2 71 

16.7. Beholder: Målinger, alarmer, oplysninger 

Emne § Side 

Alarmer (liste): Felt Liste over alarmer 11.2.2.4 79 

Andre oplysninger (visning): Felt Andre 11.2.2.2 76 

Andre oplysninger (programmering): Felt Andre 11.7.2.3 99 

Konfiguration af beholder: Felt Konfiguration af beholder 11.2.2.5 79 

Beholderens indhold: Felt Indhold 11.2.2.2 76 

Afgasning (indstilling af tærskel): Felt Tærskel afgasning 11.6.2.5 96 

Data (indlæsning): Felt Indhentning af data - 87 

Hændelse (læsning): Felt Hændelse  0 90 
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Emne § Side 

Visningssprog i menuerne: Felt Sprog 11.6.2.5 96 

Lokalisering af beholderen (visning): Felt Sted 11.2.2.2 76 

Lokalisering af beholderen (programmering): Felt Sted 11.7.2.3 99 

Viste målinger: Se grafik 11.2.2.3 77 

Beholderens Nitrogen-niveau: Felt Måling nitrogen-niveau 11.2.2.3 77 

Niveauer (alarmer og tærskler, kun læsning): Felt Konfiguration af 

beholder 

11.2.2.5 79 

Niveauer (alarmer og tærskler, ændring): Felt Konfiguration af beholder 11.6.2.2 92 

Beholderens navn: Felt Navn 11.2.2.2 76 

Beholderens serienummer: Felt Serienummer 11.2.2.2 76 

Indhentning af data: Felt Indhentning af data - 87 

Regulering (aktiveret, standset, kun læsning): Felt Konfiguration af 

beholder 

11.2.2.5 79 

Regulering (aktiveret, standset, ændring): Felt xxxx 11.6.2.394 94 

Regulering temperaturtærskel (aktiveret, standset): Felt Regulering 11.6.2.394 94 

Indlæsning af data: Felt Indlæsning af data - 87 

Tærskel afgasning: Felt Tærskel afgasning 11.6.2.5 96 

Temperatur (tærskel, kun læsning): Felt Konfiguration af beholder 11.2.2.5 79 

Temperatur (tærskel, ændring): Felt Konfiguration af beholder 11.6.2.394 94 

Intern temperatur i beholder: Felt Måling af temperatur 11.2.2.3 77 

Sporbarhed 21CFR aktiveret/deaktiveret: Felt 21CFR 11.6.2.4 95 

Type lagret prøve (visning): Felt Prøve 11.2.2.2 76 

Type lagret prøve (programmering): Felt Prøve 11.7.2.3 99 

Type regulering: Felt Regulering 11.2.2.2 76 

Type beholder: Felt Type 11.2.2.2 76 
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16.8. Beholder: Opfyldning, lågets tilstand 

Emne § Side 

Låg (åben/lukket) – visning af tilstand: Felt 

Låg 

11.2.2.3 77 

Opfyldning (sker / inaktiv) – visning af aktuel 

tilstand: Felt Opfyldning  

11.2.2.3 77 

16.9. Integreret webserver 

16.10. Autoriseret bruger 

Emne § Side 

Bruger-login: Felt Brugernavn 11.1.1.2 71 

Adgangskode bruger: Opret 11.1.1.2 71 

Adgangskode bruger: Ændre 11.1.1.2 71 

Adgangskode: Felt Adgangskode 11.1.1.2 71 

 

 

 

 

  

Emne § Side 

Funktionskode - Felt Ny kode til serverfunktion 11.2.2.2 76 

Nummer på den integrerede webserver softwareversion: Felt Server 

version 

11.2.2.2 76 
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17. Alarmmeddelelser 

17.1. Påmindelser om alarmer 

En alarm ledsages systematisk af: 

� Udsendelse af et cyklisk lydsignal, der kan kvitteres for (standsning af bip) ved et tryk på 

knappen  eller . 

� Visning af ikonet  på displayet. 

� Rød LED tændt. 

� Vipning af alarm-relæet. 

� Dens tilstedeværelse i liste over aktive alarmer, listen vises med et tryk på knappen . 

Med undtagelse af sikkerhedsalarmen for opfyldning slettes en alarm automatisk; den kan 

dermed ikke slettes manuelt. 

 

Figur 17-1: Fejlen vises tydeligt, når man trykker på knappen . 

Hvis der findes en fejl, et tryk på knappen  eller  kvitterer for (standser) lydalarmen. 

Fejlen forbliver vist, så længe den vedvarer; den bliver først slettet automatisk, når den er 

forsvundet. 

17.2. Liste over alarmmeddelelser 

Displayet viser tilstedeværelsen af en fejl som anført i skemaet på næste side:  

Visning Årsag Korrigerende handling 

Programmeringsfejl Tærskel for alarm ikke 

overensstemmende, 

temperatur udenfor område, 

osv. 

Indtast autoriserede værdier. 

Detektion af overløb Maksimalt niveau  
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Visning Årsag Korrigerende handling 

overskredet. 

Niveausensoren 

fungerer ikke 

Fejl ved kapacitiv sensor. Udskift niveausensoren. 

Temperatursensorerne 

fungerer ikke 

Forskel mellem de 2 

sensorer på over 5°C. 

Identificér den sensor, der er fejl ved, 

og kalibrér kanalerne. 

Temperatursensor 1 

fungerer ikke 

Der er fejl ved 

temperatursensor nr.1. 

Udskift temperatursensor nr.1. 

Temperatursensor 2 

fungerer ikke 

Der er fejl ved 

temperatursensor nr.2. 

Udskift temperatursensor nr.2. 

Alarm-tærskel for højt 

nitrogen-niveau 

overskredet 

Det maksimalt tilladelige 

niveau er nået. 

Kontrollér den elektrisk styrede ventil 

til opfyldning, niveausensoren for 

afgasning (om den fungerer), 

kabelføringen, værdierne for 

kalibrering af niveausensor, at 

stikslutningerne er forbundet med 

sensorerne… 

Alarm-tærskel for lavt 

nitrogen-niveau 

overskredet 

Det minimalt tilladelige 

niveau er nået. 

Kontrollér den tomme beholders 

system med nitrogen-forsyning, den 

elektrisk styrede ventil til opfyldning, 

den elektrisk styrede ventil til 

afgasning, kabelføringen, de elektriske 

kontakter... 

Temperaturtærsklen er 

overskredet 

Den interne 

temperaturtærskel er 

overskredet (temperatur for 

høj). 

Kontrollér den tomme beholders 

system med nitrogen-forsyning, den 

elektrisk styrede ventil til opfyldning, 

den elektrisk styrede ventil til 

afgasning... 

Kommunikationsfejl med 

Cryopal server 

Fejl ved styreboksens 

forbindelse med serveren 

eller fejl ved Ethernet-

kortet. 

Kontrollér stikket ved styreboksens 

udgang, Ethernet-kablet, 

kommunikationsparametrene, og, hvis 

der ikke findes fejl, udskift Ethernet-

kortet.  
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Visning Årsag Korrigerende handling 

Fejl ved strømforsyning Forsyningsspændingen er 

for lav eller afbrudt. 

Kontrollér forsyningsboksens sikringer 

eller spænding.  

EEPROM-fejl EEPROM ikke aktiv Kræver udskiftning af EEPROM IC12 

skabets kort. 

Fejl ved afgasning Afgasningens varighed er 

længere end 30 minutter. 

Problem med nitrogen-linjens 

forsyning eller afgasningssensoren 

fungerer ikke. 

Fejl åbent 

låg. 

Beholderens låg er 

forblevet åbent i over 7 

minutter eller kontakten 

fungerer ikke. 

Kontrollér lågets kontakt eller luk 

beholderens låg. 
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18. Betingelser for opbevaring og håndtering 

 

De oplyste data i denne manual gælder for en beliggenhed med en højde over havet 

under 2000 meter. 

 

18.1. Betingelser for opbevaring af sættet 

- Omgivende temperatur: fra -30°C til 60°C. 

- Relativ fugtighed: fra 0% til 85% uden kondensering. 

- Atmosfærisk tryk: 500hPa til 1150hPa 

18.2. Betingelser for håndtering 

Driftstemperatur: 20°C±5°C.  

Relativ fugtighed under drift: 30% til 65% uden kondensvand. 
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19. Vedligeholdelse 

Dette afsnit præsenterer nogle fremgangsmåder for vedligeholdelse, som skal udføres af brugeren inden for 

rammerne af en regelmæssig brug af den kryogene anordning. 

19.1. Vedligeholdelse af anordningen 

Dette afsnit henvender sig til kompetente, kvalificerede, uddannede og autoriserede personer af 

fabrikanten for at udføre arbejdsopgaver i forbindelse med vedligeholdelse. 

Vedligeholdelsen er obligatorisk for at sikre, at udstyret er i normal driftstilstand. Brugeren af 

den kryogene anordning er ansvarlig herfor. 

 
Hyppigheden af denne kontrol er især forbundet med apparatets brugsfrekvens 

(intensiv, normal, lejlighedsvis). Den skal undersøges nærmere af salgschefen efter 

aftale med brugeren 

 

Handling Frekvens * 

Kontrol af CRYOMEMO niveauangivelse 

Kontrollér sammenhængen mellem det viste niveau og det reelle niveau i 

beholderen med den medfølgende indikator. 

 I tilfælde af en forskel >10%, kontakt din forhandler. 

 

Figur 19-1: Angivelse af niveau i visningsdåsens LCD-display. 

1 gang om 

måneden 

 

  

Angivelse af niveau 
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20. Assistance 

20.1. Opfyldningsniveau ikke overholdt  

Årsag Udbedring 

Forkert 

programmering af 

anordningen 

Kontakt forhandleren, som sørger for vedligeholdelse af anordningen. 

Reguleringsenheden

s parametre for 

niveau er ikke 

egnede 

Foretag en ny programmering af reguleringsniveauerne. Se afsnit 10.5, 

på side 59. 

 

 
Vedkommer ikke anordning GT 40 og Arpège 40.  

20.2. Permanent afgasning 

Årsag Udbedring 

Frosset og blokeret elektrisk 

styret ventil 

Afis den elektrisk styrede ventil og skift den ud 

Forvaltning af afgasning 

fungerer ikke 

Udskift styreboksen og/eller sensoren 

 

 
Vedkommer ikke anordning GT 40 og Arpège 40. 

 

20.3. Virkningsløs afgasning 

Årsag Udbedring 
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Afgasningssensor ikke tilsluttet  Tilslut sensoren igen 

Elektrisk styret ventil ikke frosset og blokeret Udskift den elektrisk styrede ventil  

Afgasningssensoren fungerer ikke Udskift sensoren 

Forvaltning af afgasning fungerer ikke Udskift styreboksen 

Kablet til den elektrisk styrede ventil er skåret 

over eller afbrudt 

Kontrollér kablets tilstand og tilslutning eller skift 

den ud 

 

 
Vedkommer ikke anordning GT 40 og Arpège 40. 
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21. Reservedele 

 

Cryopal afviser ethvert ansvar i tilfælde af: 

- Ændring af anordningen og/eller de tilknyttede enheder  

- Anvendelse af andet tilbehør og/eller elektronisk enhed den dem, som er godkendt 

og markedsført af Cryopal. 

- Anvendelse af et andet reguleringssystem til opfyldning end CRYOMEMO 

Kontant din sædvanlige salgskonsulent vedrørende mulige tilbehørsdele, optioner, 

tilpasninger og opgraderingssæt. 

 Monteringen af reservedele skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i 

dokumentet Vedligeholdelse af CRYOMEMO, nr. NH78462. 

21.1. Reservedele 

21.1.1. Standard dele 

Element Koder 

Forsyningsboks 230 V/1 A - 24V 50 Hz ACC-ELEC-4 

Forsyningskabel NH104718 ACC-ELEC-5 

Visningsdåse ACC-ELEC-1 

Kabel fra boks til display ACC-ELEC-3 

Styreboks ACC-ELEC-2 

Kort 4-20 mA ACC-ELEC-6 

Kort fodstykke elektrisk styret ventil ACC-ELEC-7 

Kort fodstykke sensorer ACC-ELEC-8 

Kort RS485 ACC-ELEC-9 

Programmeret kort til server ACC-ELEC-10 

Afbryder med nøgle ACC-ELEC-11 

Sikringssæt ACC-ELEC-12 

Fladkabel 26 ledere (J17-J18) ACC-ELEC-13 

Fladkabel 16 ledere (J15-J27) ACC-ELEC-14 
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Element Koder 

Knapbatteri CR2032 3V 180 mAh ACC-ELEC-15 

Kabel elektrisk styret ventil opfyldning/sikkerhed ved opfyldning ACC-ELEC-16 

Afgasningssensor (option NH104805-1) ACC-ELEC-18 

Kabel elektrisk styret ventil afgasning (option NH104805-1) ACC-ELEC-19 

Sikkerhedssensor ved opfyldning ACC-ELEC-20 

Temperatursensor beholder ACC-ELEC-21 

Elektrisk styret ventil 24V ACC-GNL-1 

21.1.2. Dele til GT 40 

Element Koder 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 40* ACC-ARPN-1 

Elektronisk sæt til Arpege40 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektronisk sæt til Arpege70 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-49 

21.1.3. Dele til ARPEGE 

Element Koder 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 40* ACC-ARPN-1 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 55*-75* ACC-ARPN-2 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 70* Væske ACC-ARPN-3 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 110* Væske ACC-ARPN-4 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 140* Væske ACC-ARPN-5 

SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 170* Væske ACC-ARPN-6 

KIT SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 70* Gas ACC-ARPN-7 

KIT SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 110* Gas ACC-ARPN-8 

KIT SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 140* Gas ACC-ARPN-9 

KIT SÆT Målepind til niveaumåling Arpege 170* Gas ACC-ARPN-10 
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Element Koder 

KIT Påfyldningsrør Arpege 55*-75* ACC-ARPN-11 

KIT Påfyldningsrør Arpege 70*-110* Væske ACC-ARPN-12 

KIT Påfyldningsrør Arpege 140*-170* Væske ACC-ARPN-13 

KIT Påfyldningsrør Arpege 70* Gas ACC-ARPN-14 

KIT Påfyldningsrør Arpege 110* Gas ACC-ARPN-15 

KIT Påfyldningsrør Arpege 140* Gas ACC-ARPN-16 

KIT Påfyldningsrør Arpege 170* Gas ACC-ARPN-17 

Sæt dobbelt elektrisk styret ventil udskiftning ACC-ARPN-42 

Slange 270 ACC-ARPN-43 

Slange 430 ACC-ARPN-44 

Tredobbelt samlestykke ACC-ARPN-45 

Afgasningssæt ACC-ARPN-46 

Elektronisk sæt til Arpege55 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) til beholder med boks RS485 eller 4-20mA 
ACC-CRYOBIO-41 

Elektronisk sæt til Arpege55 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-42 

Elektronisk sæt til Arpege55 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-43 

Elektronisk sæt til Arpege55 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-44 

Elektronisk sæt til Arpege75 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-53 

Elektronisk sæt til Arpege75 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-54 

Elektronisk sæt til Arpege75 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-55 

Elektronisk sæt til Arpege75 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-56 

Elektronisk sæt til Arpege40 Væske (Målepind og kalibreret ACC-CRYOBIO-39 
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Element Koder 

niveauindikator til Cryoview) 

Elektronisk sæt til Arpege40 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektronisk sæt til Arpege70 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-49 

Elektronisk sæt til Arpege70 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-50 

Elektronisk sæt til Arpege70 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-51 

Elektronisk sæt til Arpege70 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-52 

Elektronisk sæt til Arpege110 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-61 

Elektronisk sæt til Arpege110 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-62 

Elektronisk sæt til Arpege110 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-63 

Elektronisk sæt til Arpege110 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-64 

Elektronisk sæt til Arpege140 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-69 

Elektronisk sæt til Arpege140 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-70 

Elektronisk sæt til Arpege140 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-71 

Elektronisk sæt til Arpege170 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-77 

Elektronisk sæt til Arpege170 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-78 

Elektronisk sæt til Arpege170 Væske (Målepind og kalibreret ACC-CRYOBIO-79 
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Element Koder 

niveauindikator til Regulering) 

Elektronisk sæt til Arpege170 Væske (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-80 

Elektronisk sæt til Arpege70 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-45 

Elektronisk sæt til Arpege70 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-46 

Elektronisk sæt til Arpege70 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-47 

Elektronisk sæt til Arpege70 Gaz (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-48 

Elektronisk sæt til Arpege110 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-57 

Elektronisk sæt til Arpege110 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-58 

Elektronisk sæt til Arpege110 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-59 

Elektronisk sæt til Arpege110 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-60 

Elektronisk sæt til Arpege140 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-65 

Elektronisk sæt til Arpege140 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator) 
ACC-CRYOBIO-66 

Elektronisk sæt til Arpege140 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-67 

Elektronisk sæt til Arpege140 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-68 

Elektronisk sæt til Arpege170 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til boks RS485 eller 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-73 

Elektronisk sæt til Arpege170 Gas (Målepind og kalibreret ACC-CRYOBIO-74 
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Element Koder 

niveauindikator) 

Elektronisk sæt til Arpege170 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering) 
ACC-CRYOBIO-75 

Elektronisk sæt til Arpege170 Gas (Målepind og kalibreret 

niveauindikator til Regulering og Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-76 

21.1.4. Dele til ESPACE 

Element Koder 

Målepind Gasfase ESPACE151 ACC-ESP-200 

Målepind Gasfase ESPACE331 ACC-ESP-201 

Målepind Gasfase ESPACE661 ACC-ESP-202 

Målepind Gasfase ESPACE151 ACC-CRYOBIO-

2 

Målepind Gasfase ESPACE331 ACC-CRYOBIO-

3 

Målepind Gasfase ESPACE661 ACC-ESP-205 

Arm displayholder ESP151 ACC-ESP-349 

Arm displayholder ESP331 ACC-ESP-350 

Arm displayholder ESP661 ACC-ESP-351 

Arm displayholder RCB (til opgradering) ACC-RCB-216 

Afgasningssæt ESPACE - RCB CRYOMEMO ACC-ESP-RCB 

Holder 3 sensorer T° ESPACE gammel ACC-ESP-353 

Holder 3 sensorer ESP661 G Ext / ESP661 L Ext   ACC-ESP-358 

Holder 3 sensorer ESP151 G Ext / ESP331 G Ext  ACC-ESP-359 

Holder 3 sensorer ESP331 L Ext  ACC-ESP-360 

Holder 3 sensorer ESP151 L Ext  ACC-ESP-361 

Holder 3 sensorer ANCIEN ESP661 G og L  ACC-ESP-362 

Sæt 2 elektrisk styrede ventiler ESP EXTREME ACC-ESP-363 
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Element Koder 

Option Afgasning ESP EXTREME ACC-ESP-364 

Opgradering option afgasning ESP151 ACC-ESP-365 

Opgradering option afgasning ESP331  ACC-ESP-366 

Opgradering option afgasning ESP661  ACC-ESP-367 

 

21.1.5. Dele til RCB 

Element Koder 

Anordning til afgasning NH104805 (Kode?) 

Arm displayholder RCB (til opgradering) ACC-RCB-216 

Forsyningsboks 4x24V (220V - 4x24V) ACC-GNL-19 

Kabel Cde EV / Boks (ARPEGE, RCB & ESPACE NC) ACC-GNL-20 

Boks Kryo-Simulator ACC-GNL-18 

Boks Cryoview (Boks + Kabler RS & RJ45) ACC-CRYOVIEW-

5 

Basal boks til kort 4/20 mA ACC-GNL-3 

Kort Teleovervågning 4/20mA af Niveau eller Temperatur ACC-GNL-14 

Reguleringskort Gas - Alarm ved 20% ACC-GNL-17 

Reguleringskort Væske - Alarm ved 5% ACC-GNL-15 

Reguleringskort Væske 4/20mA - Alarm ved 10% ACC-GNL-16 

Reguleringsskab & Numerisk teleovervågning (RS485) ACC-GNL-13 

Elektrisk styret ventil 24V ACC-GNL-1 

Niveauindikator Gasfase (Regulering) (Model skal præciseres) ACC-GNL-5 

Enkelt niveauindikator med forbindelse RS485 (Væske & Gas) 

Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-8 

Reguleringsindikator Gasniveau & Temp til Cryoview ACC-CRYOVIEW-

7 

Reguleringsindikator Væskeniveau & Temp til Cryoview ACC-CRYOVIEW-
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Element Koder 

6 

Niveauindikator (Væske & Gas) til montering bokse 4/20mA & RS485 

kun Espace/RCB/Arpege (Model og fase skal præciseres) 
ACC-GNL-10 

Niveauindikator Væskefase (Regulering) (Model skal præciseres) ACC-GNL-12 

Temperaturindikator (Væske & Gas) til montering bokse 4/20mA & 

RS485 kun Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-11 

Enkelt temperaturindikator med forbindelse RS485 (Væske & Gas) 

Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-9 

Kapacitiv målepind (ikke kalibreret) til Væskefase Espace151 & 

RCB1001 
ACC-CRYOBIO-2 

Kapacitiv målepind (ikke kalibreret) til Væskefase Espace331 & RCB500 ACC-CRYOBIO-3 

Kapacitiv målepind (ikke kalibreret) til RCB600 Væskefase ACC-RCB-102 

Kapacitiv målepind (ikke kalibreret) RCB1001 Gas ACC-RCB-100 

Kapacitiv målepind (ikke kalibreret) RCB600 Gas ACC-RCB-101 

Målepind Gasfase RCB500* N/A 

Afgasningssæt RCB1001 til automatisk opfyldning ACC-RCB-2 

Afgasningssæt RCB1001 til Teleovervågning ACC-RCB-4 

Afgasningssæt RCB500/600 til automatisk opfyldning ACC-RCB-1 

Afgasningssæt RCB500/600 til Teleovervågning ACC-RCB-3 

Option dobbelt elektrisk styret ventil til RCB1001 ACC-RCB-201 

Option dobbelt elektrisk styret ventil til RCB500/600 ACC-RCB-200 

Temperatursensor (hindring af overløb) Espace/RCB - NB: Kræver at 

systemet til hindring af overløb også udskiftes med det nye (Ref. 2006) 
ACC-GNL-6 

Temperatursensor (Afgasning) Espace/RCB/Arpege55/75 NB: Kræver at 

systemet til afgasning også udskiftes med det nye (Ref. 2006) 
ACC-GNL-7 

System til hindring af overløb (kun boks) til Espace/RCB ACC-GNL-4 

Komplet system til hindring af overløb til Espace & RCB ACC-ESP-106 

Elektronisk sæt RCB1001G (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

103 
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Element Koder 

Elektronisk sæt RCB600G (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

104 

Elektronisk sæt ESP151L/RCB1001L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

402 

Elektronisk sæt ESP331L/RCB500L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

404 

Elektronisk sæt RCB600L (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

407 

Elektronisk sæt RCB600G (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

209 

Elektronisk sæt ESP151L/RCB1001L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

302 

Elektronisk sæt ESP151L/RCB1001L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

303 

Elektronisk sæt ESP331L/RCB500L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

306 

Elektronisk sæt ESP331L/RCB500L (Kalibreret målepind + 

Niveauindikator) Til beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

307 

Elektronisk sæt RCB600L (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

312 

Elektronisk sæt RCB600L (Kalibreret målepind + Niveauindikator) Til 

beholder med boks RS4985 eller 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

313 

 

  



161 | C R Y O M E M O  –  B r u g e r m a n u a l  

 

 

22. Bortskaffelse 

 

I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EF kan CRYOMEMO bestå af komponenter, 

som er skadelige for miljøet. Ejeren af udstyret skal således kontakte teamet, der 

varetager vedligeholdelsen, for at kende fremgangsmåden for bortskaffelse af 

apparatet. 

 

Styreboksen indeholder et batteri af typen CR2032 (3 V) beregnet til kontroluret i 

realtid (RTC). Dette batteri skal tages ud, før styreboksen destrueres, og afleveres 

på et indsamlingssted for brugte batterier. 
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23. Garanti og ansvarsbegrænsninger 

23.1. Garanti 

Garantiperioden løber fra datoen for udstedelse af leveringsseddel og i en varighed på et år. 

Leveringen af varerne hører ind under sælgerens ansvar, når den udføres af en fragtmand er 

beskikket af Cryopal. I modsat fald hører den ind under køberens ansvar. 

Sælgeren garanterer varen mod enhver fejl i forbindelse design, materiale eller fremstilling, som 

har indflydelse på beholderne. 

Sælgerens garanti er efter sælgerens eget valg begrænset til reparation eller udskiftning af de 

dele, som han anerkender er fejlbehæftede, samt til arbejdskraft med udelukkelse af udgifter til 

transport og emballage. 

Udskiftede, fejlbehæftede dele bliver sælgerens ejendom. 

Reparation, ændring eller udskiftning af dele i garantiperioden kan ikke medføre en forlængelse 

af garantiperioden. 

For at gøre garantien gældende skal brugeren fremsende en reklamation inden for 15 dage 

sammen med fragtsedlen til sælgeren. 

Reparationer, ændringer eller udskiftninger på grund af normalt slitage, beskadigelser eller 

uheld på grund af en forkert håndtering, manglende overvågning eller vedligeholdelse, 

skødesløshed, overbelastning, en anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med 

brugsanvisningen, såvel som stød, fald på gulvet eller beskadigelser på grund af lunefulde 

vejrforhold er ikke dækket af garantien (jf. Tekniske brugsvejledninger). 

Denne garanti frafalder øjeblikkeligt i tilfælde af udskiftning eller reparation af oprindelige dele af 

personer, som ikke er autoriseret af Cryopal.  

Inden for de grænser, som gældende lovgivning tillader det, understreges det udtrykkeligt, at 

garantien beskrevet i dette afsnit er den eneste underforståede, udtrykkelige eller lovbestemte 

garanti, som sælgeren yder i forbindelse med det solgte udstyr, og, med mindre andet fremgår 

af en skriftlig bestemmelse, at køberen (eller dennes ansatte, affilierede selskaber, efterfølgere 

eller forhandlere) giver afkald på enhver handling, som køberen kunne indlede mod sælgeren, 

dennes ansatte, affilierede selskaber, efterfølgere eller forhandlere på grund af det solgte 

udstyr; dette gælder men er ikke begrænset til handlinger vedrørende personulykker, 

beskadigelser af det gods, som er genstand for kontrakten, indirekte eller immaterielle tab eller 

skader og især tab af anvendelse eller fortjeneste, tab af kryogen væske, opbevarede produkter 
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osv. Inden for gældende lovgivnings tilladte grænser forpligter køberen sig til at holde sælgeren, 

dennes ansatte, affilierede selskaber, efterfølgere og forhandlere skadesløse i forbindelse med 

enhver reklamation, klage, begæring, retslig afgørelse, domsfældelse og ansvar af enhver art, 

samt i forbindelse med udgifter eller omkostninger, som sælgeren udsættes for eller idømmes 

vedrørende det solgte udstyr. 

Reservedelene skal anvendes i henhold til de servicebetingelser, der oprindeligt er aftalt med 

sælgeren. Sikkerhedsorganerne, der sælges som reservedele, skal helt specifikt monteres i 

stedet for det oprindelige sikkerhedsorgan og med de samme betingelser for drift (tryk, 

temperatur, gas, ventil-diameter, osv.) som det originale organ. 

Denne garanti gøres gældende i henhold til sælgerens generelle betingelser og vilkår. 

 

I lighed med alle andre anordninger, kan dette apparat være i uorden. Fabrikanten kan ikke 

drages til ansvar for opbevarede produkter af en hvilken som helst art, som muligvis er gået 

tabt som følge af et teknisk uheld, også selv om det sker i løbet af garantiperioden. 

23.2. Ansvarsbegrænsning 

Hverken Cryopal eller ethvert andet tilknyttet selskab kan under ingen omstændigheder drages 

til ansvar for skader, herunder men ikke begrænset til skader i forbindelse med tab af 

fremstilling, afbrydelse af fremstilling, tab af oplysninger, fejl ved indikatoren eller 

tilbehørsdelene, kropsskader, tab af tid, finansielle eller materielle tab eller enhver indirekte 

konsekvens eller følgekonsekvens i forbindelse med anvendelsen eller afskærelsen fra at 

anvende produktet, selv i det tilfælde hvor Cryopal er blevet underrettet om sådanne skader. 
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24. Bilag 

24.1. Personlige skemaer 

24.1.1. IP-adresser på installerede reguleringsenhe der på stedet 

Reference  Placering IP-adresse 

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

Skema 1: IP-adresser på installerede reguleringsenheder på stedet. 

24.1.2. Relationelt skema Serienummer – Serverkode 

Serienummer  Serverkode 

  

  

  

  

  

  

  

  

Skema 2: Relationelt skema Serienummer – Serverkoder. 

  


