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1. Tootja andmed 

 

Meditsiiniseadme CRYOMEMO tootja on Cryopal: 

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Tel: +33 (0)1 64 76 15 00 

Faks: +33 (0)1 64 76 16 99 

 

e-post: sales.cryopal@airliquide.com või maintenance.cryopal@airliquide.com 

veebileht : http://www.cryopal.com 
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2. Kasutusjuhendist 

2.1. Kasutusjuhendi objekt 

Kasutusjuhend puudutab CRYOMEMO krüomahuti ja sellega seotud veebiserveri juhtseadet. 

Selles on detailselt kirjeldatud nii seadet kui ka sellega kaasneva varustuse seadeid ja 

kasutamist. Dokumendis tutvustatakse ka veebiserveri rakendust, Ethernetiühendust, mille abil 

kasutaja loob ühenduse pereemeesarvuti või kohaliku üldserveriga, seadeid ja rakenduse 

kasutamist. 

 Mitte ükski süsteem pole täielikult riskivaba, mistõttu soovitatakse kasutajatel seadme 

osi ja proove sisaldavaid mahuteid regulaarselt kontrollida. 

*Hoiatus kasutajale : Tarkvara ühildub ainult Windows Exploreriga ja on mõeldud selles 

keskkonnas kasutamiseks. 

2.2. Kasutusjuhendi lugeja 

Kasutusjuhend on suunatud igale professionaalile, kes soovib CRYOMEMO tarkvara 

tooteperekonna GT 40, ARPEGE, RCB või ESPACE krüomahutiga kasutada. Mahutid GT 40 ja 

ARPEGE 40 on saadaval ainult temperatuuri ja lämmastiku taset näitavas versioonis ning 

sellega ei kaasne võimalust juhtimisfunktsiooni lisamiseks. 

2.3. Oluline märkus 

Arvutivõrgu juhtseadme ühenduse seadistamiseks võib olla vajalik võrguhalduri tehnilise toa 

luba ja/või abi, fikseeritud IP-aadressi määramine ja RJ45 ristkaabel. 

2.4. Pöördprojekteerimine 

Kasutusjuhendi objektiks olev tarkvara koos sellega kaasneva kasutusjuhendiga ja seotud 

dokumentatsiooniga antakse litsentsi kasutaja käsutusse. Nimetatud vahendid kuuluvad 

ettevõttele Cryopal või nende vastavatele omanikele ja on kaitstud autoriõigustega.  

Tarkvara saab korraga kasutada ainult ühe mahutiga. Kui seadusega pole sätestatud teisiti, on 

keelatud tarkvara levitamine, reprodutseerimine, tõlkimine, lahtimurdmine, dekompileerimine, 

analüüsimine, kohandamine, modifitseerimine, ja teise tarkvaraga ühendamine või 

kombineerimine. 
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3. Ohutusteave 

3.1. Kasutatud sümbolid 

Sümbol Tähendus 

 
Rõhutatakse varustuse kasutamisega seotud teavet. Selle punkti eiramisega ei 

kaasne kasutajale mingeid ohte. 

 

 

Tähelepanu!  Kui käesolevas kasutusjuhendis sellele sümbolile eelnevatest 

instruktsioonidest kinni ei peeta ja seadet kasutades neist ei lähtuta, võib see 

kaasa tuua õnnetuse või kahju seadmetele ja sellele paigaldatud lisavarustusele. 

 

Tähelepanu!  Kui käesolevas kasutusjuhendis sellele sümbolile eelnevatest 

instruktsioonidest kinni ei peeta ja seadet kasutades neist ei lähtuta, võib see 

kaasa tuua elektrilöögi ja/või surma. 

 

Kohustuslik : kaitske oma käsi vastavalt kohandatud isikukaitsevahendie abil.  

 

Hoiatus : kaitseprillide kandmine on kohustuslik. 

 

Hoiatus : ruum peab olema ventileeritud. 

 

Hoiatus : madal temperatuur.  

 

 

3.2. Kasutajate ohutus 

Seadet kasutatakse meditsiinilaboris. Tehasest väljudes vastab seade kõigile tehnilise ohutuse 

nõuetele. Nende tingimuste säilitamiseks ja seadme ohutu kasutamise garanteerimiseks peab 

kasutaja lähtuma kasutuseeskirjadest ja kasutusjuhendis ja seadmel olevatest sümbolitest. 

Enne paigaldamist veenduge selles, et seadme käitamispinge ja toitepinge on kooskõlas. 

Vältimaks elektrilöögi ohtu võib seadme käitamisel kasutada ainult maandusega vooluvõrku.  

Kui seadet pole enam võimalik ohutult kasutada, tuleb seadme kasutamine lõpetada ja tagada 

see, et seda kogemata ei kasutataks. 



9 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

Seadet võib kasutada ainult sellega kaasneva toiteallikaga. 

Pistik toimib lülitina.  

Järgmistel juhtudel pole tagatud toote täiesti turvaline kasutamine: 

� Kui seade on silmnähtavalt kahjustatud. 

� Kui seade ei tööta. 

� Pärast pikaajalist hoiustamist ebasobivates tingimustes. 

� Pärast transpordi ajal aset leidnud tõsiseid kahjustusi. 

3.2.1. Üldine ohutusteave 

Ainult personal, kes on selle kasutusjuhendi täies ulatuses läbi lugenud, võivad dokumendis 

kirjeldatud varustust käidelda ja kasutada. 

Seadme rakendus, mida selles juhendis kirjeldatakse, on mõeldud kasutamiseks ainult eelneva 

väljaõppe läbinud isikutele. Seadme korrektseks ja ohutuks kasutamiseks ning ka igasuguste 

hooldustööde teostamisel tuleb järgida tavapäraseid ohutusprotseduure. 

 

Ennetava hooldusega peavad tegelema vastava väljaõppe saanud tehnikud, kellel on 

selleks tootja volitused. 

 
Esitatud hooldusintervallid on näitlikud ja neid tuleb kohandada konkreetse 

krüoseadme kasutamisest lähtuvalt. 

 Hooldustöödel tohib kasutada ainult Cryopali originaalvaruosi. Teistsuguste varuosade 

kasutamine võib mõjutada meditsiiniseadme turvalisust ja Cryopal ei vastuta sellest 

tulenevate õnnetusjuhtumite korral. Teistest allikatest pärinevate varuosade 

kasutamise korral garantii enam seadmele ei kehti. 
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3.2.2. Vedela lämmastiku kasutamisega seotud ohutus  

Vedela lämmastiku temperatuur on –196 °C. Sellest tulenevalt:  

 

Ei tohi elementi, mis on puutunud kokku vedela lämmastikuga, paljaste kätega 

puudutada. 

Vedelat lämmastikku käideldes peab alati kandma spetsiaalseid kaitsekindaid ja -

prille. 

 

Säilitusmahutites kasutatav vedel lämmastik aurustub tavapärases keskkonnas, 1 

liiter vedelat lämmastikku vallandab umbkaudu 700 liitrit gaasilist lämmastikku. 

Lämmastik on inertne gaas, mis pole toksiline, kuid ümbritsevasse õhku sattudes 

asub see hapniku kohale. Kui hapnikusisaldus langeb õhus alla 19%, tekib oht 

elusorganismile. 

Iga ruum või koht, kus vedelat lämmastikku sisaldavaid mahuteid hoitakse, peab 

olema pidevalt hästi ventileeritud ja varustatud vähemalt ühe hapnikuanduriga. 

Kõik töötajad peavad olema informeeritud lämmastiku kasutamisega seotud 

riskidest. 

3.3. Peamised määratletud ohud 

Selles osas on loetletud peamised määratletud ohud. Nende ohtude ja nende 

maandamisvahenditega seotud informatsioon on välja toodud juhendi erinevates alljärgnevates 

osades. 

Elektrienergia kasutamisega seotud riskid  

Valdkonna heade tavade kohaselt paigaldatud elektriseadmete puhul on need riskid ohjatud, st 

tavapärastes tingimustes, kui kahjustatud seadmed on isoleeritud ja seadmeid pole 

kohandatud.  

Vedela lämmastiku kasutamisega seotud riskid 

Kui kasutajad on piisavalt informeeritud ja läbinud vastava väljaõppe ning kaitsevahendid on 

neile kättesaadavad, on need riskid ohjatud. 

Ümbritsevate elektri-/elektroonikaseadmetega seotud  riskid 

Need riskid on ohjatud, kui kasutatavad seadmed on kehtivate (emissioone ja elektromagnetilist 

tundlikkust puudutavate) normide kohased. 

Seadme seadistusega seotud riskid 
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Riskid on ohjatud, kui seadme paigaldab vastava haridusega tehnik ja süsteemi kasutajad on 

piisavate teadmistega. Seadme olemusest tingituna võivad ligipääsuõigused olla piiratud. 

Toote ekspordiga seotud riskid 

Kui seadme paigaldaja on ametialaselt pädev, on riskid ohjatud. 

Teatud temperatuuri või taseme saavutamisega seotud  riskid 

Turvasüsteemid võimaldavad neid riske ohjata (temperatuuriandurite kattumine jne). 

Korrapärane hooldus võimaldab garanteerida varustuse usaldusväärsuse. 

Krüomahuti hooletu kasutamisega kaasnev oht 

Kui lähtutakse tervest mõistusest, paigaldatakse seade korrektselt (tuttavasse keskkonda 

(automaat jms)) ja hooldatakse seda korrapäraselt, on võimalik need ohud vastuvõetaval 

tasemel hoida. 

Lämmastiku lisamisega kaasnev oht 

See oht maandatakse varustuse turvasüsteemiga (2 solenoidklappi järjest) integreerimisega ja 

sidesüsteemi kasutamisvõimaluse loomisega. 

Andmete kogumise ja registreerimisega seotud risk 

See risk ei mõjuta kuidagi säilitatavate proovide turvalisust ja on võrdne seadme vigase 

seadistusega. 

Arvutivõrguülese serverisuhtlusega seotud risk 

See oht hõlmab arvutiviiruse viimist sisseehitatud serverisse, võttes arvesse et see pole PC-

platvorm ja arvutivõrgu turvalisuse tagavavd serverid. Kuna server on „iseseisev“, on ohus 

ainult registreeritud andmed, mitte seadme töö. 

Varustuse erinevate osade kommunikatsiooniga seotud  oht  

Kui süsteem on seadistatud, ei ohusta see süsteemi töö reguleerimist, mille tagab 

kontrollpaneel. 

Helisignaaliga seotud oht 

See risk ei ohusta säilitatavate proovide turvalisust. 

Liidese kahjustustega seotud oht 

See risk ei ohusta säilitatavate proovide turvalisust, kahjustuse võivad muuhulgas tuvastada 

kaugjälgimissüsteemid. 
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Degaseerimisega seotud ohud 

See risk ei ohusta säilitatavate proovide turvalisust. Krüokambris tavaliselt olemasolev 

standarvarustus võimaldab alarmi taaskäivitada.  

Puudulike parameetritega* seotud ohud  

(*parameetrid, mis pole seotud seadme algse seadistusega) 

Seda ohtu on vähendatud. Turvalisuse tagamise olulised elemendid on kasutajate väljaõpe, 

korrapärane hooldus ja asjakohaselt varustatud ruumi kasutamine. Nende meetmete 

kasutamine võimaldab viia riskid vastuvõetavale tasemele. 

3.4. Ettevaatusabinõud seadme kahjustuste korral 

Kui on kahtlus, et mahuti pole enam lekkekindel (näiteks transpordi või selle kasutamise ajal 

aset leidnud kahjustuste tõttu), tuleb see kasutusest eemaldada. Sel juhul tuleb tagada see, et 

keegi juhuslikult seadet kasutada ei saaks. Seade tuleb kontrolliks üle anda vastavate 

õigustega tehnikutele. Elektritoite puudumise korral ei salvesta varustus enam andmeid. 

3.5. Tootemärgistuse kirjeldus 

 

Standardtoite märgistus 
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UK toite märgistus 

 

Kontrollpaneeli märgistus 
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1.1. Sümbolite tähendused

 

Tootja 

 

Elektriliste ja elektrooniliste 

jäätmete käitlemine

 

Kataloogi viitenumber

 

Temperatuuri piirväärtused

 

  

K a s u t u s j u h e n d  

Elektroonilise kuvari märgistus 

Sümbolite tähendused  

 

Järgige kasutusjuhendis 

esitatud instruktsioone.

riliste ja elektrooniliste 

jäätmete käitlemine 
 

CE-märgistus, direktiivi 

93/42/EMÜ kohane

Kataloogi viitenumber 

 

Komplekti number

Temperatuuri piirväärtused 

 

Tähelepanu!

 

Järgige kasutusjuhendis 

esitatud instruktsioone. 

märgistus, direktiivi 

93/42/EMÜ kohane 

Komplekti number 

Tähelepanu! 



15 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d

 

4. Üldosa 

4.1. Seadme tutvustus 

CRYOMEMO seade on elektrooniline komplekt, mis si

ning liidest seadme kontrollimiseks ja seadistamiseks. 

See on seade krüomahutite (GT 40, ARPEGE, ESPACE ja RCB) lämmastikutaseme ja 

temperatuuri kontrollimiseks ja reguleerimiseks andurite ning lämmastikku sissevoolu 

degaseerimist kontrollivate solenoidklappide abil. See võimaldab ka alarme hallata.  

 

 

Seade täidab alljärgnevaid funktsioone:

• Mahuti krüogeense vedeliku 

voolu juhtiva solenoidklapi abil, mida kontrollib sellel asuv relee (pingevaba kontakt).

Seadmega CRYOMEMO saab re

- lämmastiku taset (taseme piirväärtuse ületamine),

- temperatuuri (temperatuuri piirväärtuse ületamine).

• Mõõtmised : 

- Lämmastiku taseme mõõtmine mahtu määrava tasemeindikaatori ja kättesaadavat 

vedelikukogust näitava ekraani abil.

- Temperatuuri mõõtmine kahe elektroonilise temperatuurianduri ja ekraani abil.

- Seade salvestab viimase 40 päeva andmed (pinge all olevate mahutite puhul).

• Ohutus : 

- Jälgides temperatuuri mahuti määratud kohas.

- Jälgides mahuti täitmise ohutust vedela lämmastiku taseme 

korral. 

K a s u t u s j u h e n d  

CRYOMEMO seade on elektrooniline komplekt, mis sisaldab temperatuuri- ja tasemeandurit 

ning liidest seadme kontrollimiseks ja seadistamiseks.  

See on seade krüomahutite (GT 40, ARPEGE, ESPACE ja RCB) lämmastikutaseme ja 

temperatuuri kontrollimiseks ja reguleerimiseks andurite ning lämmastikku sissevoolu 

degaseerimist kontrollivate solenoidklappide abil. See võimaldab ka alarme hallata.  

 

CRYOMEMO seade koosneb mitmetest 

alamseadmetest, mida kontrollib spetsiaalne 

sisseehitatud tarkvara:  

1- ekraani korpus 

2- kontrollpaneel  

3- toiteplokk 

4- taseme- ja temperatuuriandurid 

5- toitekaabel 

Seade täidab alljärgnevaid funktsioone: 

Mahuti krüogeense vedeliku taseme automaatne reguleerimine  vedela lämmastiku 

voolu juhtiva solenoidklapi abil, mida kontrollib sellel asuv relee (pingevaba kontakt).

Seadmega CRYOMEMO saab reguleerida: 

lämmastiku taset (taseme piirväärtuse ületamine), 

temperatuuri (temperatuuri piirväärtuse ületamine). 

Lämmastiku taseme mõõtmine mahtu määrava tasemeindikaatori ja kättesaadavat 

vedelikukogust näitava ekraani abil. 

õtmine kahe elektroonilise temperatuurianduri ja ekraani abil.

Seade salvestab viimase 40 päeva andmed (pinge all olevate mahutite puhul).

Jälgides temperatuuri mahuti määratud kohas. 

Jälgides mahuti täitmise ohutust vedela lämmastiku taseme reguleerimissüsteemi rikke 

ja tasemeandurit 

See on seade krüomahutite (GT 40, ARPEGE, ESPACE ja RCB) lämmastikutaseme ja 

temperatuuri kontrollimiseks ja reguleerimiseks andurite ning lämmastikku sissevoolu ja 

degaseerimist kontrollivate solenoidklappide abil. See võimaldab ka alarme hallata.   

CRYOMEMO seade koosneb mitmetest 

alamseadmetest, mida kontrollib spetsiaalne 

 

vedela lämmastiku 

voolu juhtiva solenoidklapi abil, mida kontrollib sellel asuv relee (pingevaba kontakt). 

Lämmastiku taseme mõõtmine mahtu määrava tasemeindikaatori ja kättesaadavat 

õtmine kahe elektroonilise temperatuurianduri ja ekraani abil. 

Seade salvestab viimase 40 päeva andmed (pinge all olevate mahutite puhul). 

reguleerimissüsteemi rikke 
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- Degaseerimise abil, mahutist ülesvoolu olevates torudes on aurustunud gaasi 

väljalaskeava. 

- Alarmsignaalide (visuaalsed, auditiivsed ja releekontakti signaalid) edastamise teel. 

• Mõõtetulemuste kuvamine (tase, temperatuur) ja seadistuse kuvamine vastaval 

ekraanil. 

• Andmete edastamine Etherneti abil, väljundid 4–20 mA või RS 485. Seadet kontrollib 

spetsiifiline sisseehitatud tarkvara, mis võimaldab jälgitava seadme temperatuuri ja 

(vedela või gaasilise) lämmastiku taseme mõõtmist ja kuvamist. Veebiserveri rakendus 

võimaldab http (PPP) ühenduse abil ligipääsu seadistuse andmetele ja juhtseadme 

mõõtetulemustele. Väärtustega saab tutvuda ja neid muuta arvuti Internet Exploreri 

veebilehitseja abil, kusjuures arvuti on juhtseadmega seotud Ethernetikaabli abil. Mis 

tahes arvu Ethernetivõrku ühendatud juhtseadmeid saab sel moel jälgida ühest või 

mitmest lauaarvutist. 

Nimi CRYOMEMO 

Näidustused  Kasutamiseks Cryopali krüomahutite lisavarustusena. 

Vastunäidustused 
 Mitte kasutada teiste tootjate mahutitega ega väljaspool kasutusjuhendis 

kirjeldatud temperatuuri-/niiskus-/rõhuvahemikke. 

Toime 
Hoiab bioloogiliste proovide säilitamiseks optimaalset krüogeenset 

temperatuuri.  

Tööiga 10 aastat 

Kontrollpaneel 

Mõõtmed: 260 × 310 × 62 mm 

Kaal: 2.5 kg 

Elektroonilised omadused:  

Andmete edastamine: 4/20 mA, RS485 või Ethernetikaabel RJ45 

Internetiühendus pingevaba kontaktiga CT ja CRT (24 V vahelduvvool, 

maksimaalselt 2 A) 

Mälu umbkaudu 1 MB, 40 päeva mõõteandmed 

Toide: 230 V, 50 Hz 

Võimsus: 80 VA 

11 sisendit/väljundit (M12, M8, RJ45, DIN …) 

Ekraani korpus 

Mõõtmed: 140 × 195 × 82 mm 

Kaal: 0.3 kg 

Elektroonilised omadused: 

LCD graafiline ekraan  



17 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

LED-tuled esiküljel 

Tuledega ühendatud helialarm 

Ühenduspesa M12 ühenduse loomiseks kontrollpaneeliga 

Toiteplokk  230 V ühefaasiline vahelduvvool 80 VA 50 Hz 

Temperatuuriandurid  Takistustermomeeter Pt100 1/3, klass B, IEC751 kohane 

Tasemeindikaator Mahtuvuslikku tüüpi (mahutiga seotud väärtus) 

Seotud 

solenoidklapid 
24 V vahelduvvool 50 Hz  

Kasutajaga otseses 

või kaudses 

kontaktis olevad 

materjalid 

Roostevaba teras, survevalumeetodil valmistatud plastik, ABS 

(ekraanikorpuse raam) 

 

4.2. Tööpõhimõte 

4.2.1. Järelevalve turvalise täitmise üle 

Andur, elektroonikaga seotud tarkvara ja solenoidklapp tagavad täitmise turvalisuse. Täitmise 

turvalisust tagav solenoidklapp on tavapärases töökorras (kahjustusteta) ja seda juhitakse 

samaaegselt täitmise solenoidklapiga. Kui tasemeandur tuvastab maksimaalse 

lämmastikutaseme ületamise, sulgub täitmise turvalisust tagav solenoidklapp, blokeerides 

lämmastiku juurdevoolu. 

4.2.2. Taseme reguleerimine  

See funktsionaalsus on valikuline tooteseeria ARPEGE mahutite puhul ja ei puuduta mahuteid 

GT 40 ja ARPEGE 40. Kui mahtuvusliku anduri abil jälgitav vedela lämmastiku tase on alla 

programmeeritud piirväärtuse, viiakse esmalt läbi degaseerimine (selle valiku olemasolu korral). 

Selle tulemusel viiakse soojem gaas väljapoole ja vähendatakse juba mahutis oleva vedeliku 

kadu. Degaseerimise solenoidklapil on seega pidev pealevool.  

Kohe kui degaseerimisanduri temperatuur langeb alla ekraanil (vt peatükk 10.6) või 

veebiserveris (vt peatükk 11.6.2.3) programmeeritud piirväärtuse, näidates tavalisest oluliselt 

jahedamat keskkonda, sulgub degaseerimise solenoidklapp ja avaneb täitmisprotsessi 

solenoidklapp.  
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Kui saavutatakse täitmise kõrgeim tase mõõdetuna mahtuvusliku tasemeanduriga, sulgub 

täitmise solenoidklapp, peatades täitmisprotsessi. 

 

Kui kasutatakse mõnd teist reguleerimisvarustust kui CRYOMEMO, ei vastuta Cryopal 

krüoseadme toimimise eest. 

Tootjat ei saa võtta vastutusele ühegi proovi eest, mis rikke ajal seadmes on ja selle 

seadistuse jooksul riknevad, seda ka garantiiperioodi jooksul. 

Taseme ja temperatuuri kontrollimiseks tohib kasutada ainult Cryopali poolt 

tunnustatud varustust. 

See, et mahuti on varustatud CRYOMEMO kontrollsüsteemiga, ei tähenda, et 

kasutaja ei peaks seadet jätkuvalt ka kohapeal inspekteerima. 

4.2.3. Temperatuuri reguleerimine  

Mahuti sisetemperatuuri mõõdavad kaks ventileerimisalas asuvat temperatuuriandurit. Kui 

temperatuur tõuseb üle sätestatud piirväärtuse ja kui taseme maksimaalset piirväärtust pole 

saavutatud, viiakse läbi osaline lämmastikuga täitmine. Temperatuuri kompenseerimise 

funktsioonis on soovitud tulemus gaasi lisamine viisil, mis alandab temperatuuri ilma mahutit 

täitmata. 

 
Turvalisuse tagamiseks kasutatakse kaht temperatuuriandurit. Kui kahe anduri 

mõõdetud temperatuuride erinevus on suurem kui 5 °C, antakse häiret ja 

aktiveeritakse häirerelee. 

Kui mahuti temperatuur tõuseb kõrgemale programmeeritud piirväärtusest või kui saavutatakse 

täitmise kõrgeim tase (mõõdetuna mahtuvusliku tasemeanduriga), sulgub vedela lämmastikuga 

täitmise solenoidklapp, peatades kompenseerimisprotsessi. 

 

Kui kasutatakse mõnd teist reguleerimisvarustust kui CRYOMEMO, ei vastuta Cryopal 

krüoseadme toimimise eest. 

Tootjat ei saa võtta vastutusele ühegi proovi eest, mis rikke ajal seadmes on ja selle 

seadistuse jooksul riknevad, seda ka garantiiperioodi jooksul. 

Taseme ja temperatuuri kontrollimiseks tohib kasutada ainult Cryopali poolt 

tunnustatud varustust. 

See, et mahuti on varustatud CRYOMEMO kontrollsüsteemiga, ei tähenda, et 
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kasutaja ei peaks seadet jätkuvalt ka kohapeal inspekteerima. 

4.3. Alamseadmete paigaldamine mahutile 

Kontrollpaneel asub krüomahuti tagumises osas, ekraanikorpus on aga paigaldatud esiküljele. 

 

Need on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks. 

4.3.1. GT40 JA ARPEGE 

 

Joonis 4-1: Mahutiseeria Arpèges mahutitele paigaldatud 

CRYOMEMO 

Kasutaja käsutusse antud elemendid on kõigi 

tooteseeria mudelite puhul identsed ja neid 

kirjeldatakse põhjalikumalt alljärgnevalt. 
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Joonis 4-2: mahuti Arpège tagantvaade 

 

1: Täitmise solenoidklapp ja täitmisohutuse 

solenoidklapp (pole joonisel näha). 

2: Mahuti külma lämmastiku toiteühendus. 

3: Degaseerimise solenoidklapp. (lisavalik) 

4: Juhtpaneel, mis kontrollib seadme 

elektroonikat (solenoidklapid, ekraan). 

Fikseeritud seadme tagumisele küljele. 

Juhtpaneel saab energiat sõltumatust 

toiteplokist. 

5: Temperatuuriandur PT100, mis kontrollib 

degaseerimise käivitamist (valikuline). 

6: Degaseerimisdüüs (valikuline). 

 

Joonis 4-3: mahuti Arpège ülaltvaade. 

 

 

1: Temperatuuriandur PT100. Kasutada 

saab ainult Cryopali tunnustatud 

temperatuuriandureid. Saadaval on ka 3 

temperatuurianduri tugi; kaht neist 

temperatuurianduritest kasutab 

CRYOMEMO, kolmas on jälgimise ja 

telemonitooringu (CRYOMEMO-väline 

süsteem) teostamiseks kasutaja käsutuses. 

2: Mahtuvuslik tasemeandur, mis jälgib 

lämmastikutaset. 

3: Ohutusandur, mis aitab vältida 

lämmastiku väljavoolu.  

4: Toru seadme lämmastikuga täitmiseks. 

 

  

6 

5 
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4.3.2. ESPACE 

 

Joonis 4-4: mahutitele Espace ja RCB paigaldatud CRYOMEMO 

Kasutaja käsutusse antud elemendid on 

kõigi tooteseeria mudelite puhul identsed 

ja neid kirjeldatakse põhjalikumalt 

alljärgnevalt. 

 



22 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

Joonis 4-5: sisemine tagantvaade (kaas on eemaldatud). 

 

6: Andur, mis tagab ohutu lämmastikuga 

täitmise, katkestades vajadusel ühenduse 

vastava solenoidklapiga. 

7: Täitmise ja täitmise ohutuse 

solenoidklapid. 

8: Vedela lämmastiku taseme mõõtmiseks 

kasutatava mahuindikaatori seadmesse 

paigaldamine. 

9: Temperatuuriandur PT100. Kasutada saab 

ainult Cryopali tunnustatud 

temperatuuriandureid. Saadaval on ka 3 

temperatuurianduri tugi; kaks neist on 

CRYOMEMO temperatuuriandurid, kolmas 

on jälgimise või telemonitooringu 

(CRYOMEMO väline süsteem) teostamiseks 

kasutaja käsutuses. 

10: Mahuti külma lämmastiku toiteühendus. 

11: Juhtpaneel, mis kontrollib mahuti 

elektroonikat (solenoidklapp, ekraan). 

Kinnitatud mahuti tagumisele küljele. 

12: Toiteplokk juhtpaneelile. Kinnitatud 

seinale. 

Joonis 4-6: tagantvaade. 
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1: Degaseerimisandur 

2: Täitmise solenoidklapp 

3: Ohutu täitmise solenoidklapp  

4: Tasemeandur 

5: Ohutu täitmise andur 

6: Temperatuuriandur nr 1 

7: Temperatuuriandur nr 2 

8: Degaseerimisdüüs 

9: Degaseerimise solenoidklapp. 

10: Lämmastiku sisselase 

11: Ohutusklapp 

12: Mahuti täitmise väljalase 

Joonis 4-7: alamseadmete (andurid ja juhitavad elemendid) 

asukoht 

4.3.3. RCB 

Kasutaja käsutusse antud elemendid on kõigi tooteseeria mudelite puhul identsed ja neid 

kirjeldatakse põhjalikumalt alljärgnevalt. 
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Joonis 4-8: RCB krüomahuti üldvaade 

5: Graafilise ekraani korpus, mis on 

ühendatud juhtpaneeliga. Eelkõige 

visualiseerib krüogeense vedeliku taset, 

alarmi seisukorda ja mõõdetud temperatuure. 

Täpsem teave on esitatud dokumendis 

NH78397. 

6: Juhtpaneel reguleerimissüsteemi ja ekraani 

töö juhtimiseks ning teabe edastamiseks. 

7: Temperatuuriandur: Temperatuuri 

mõõtmine 2 temperatuurianduriabil Lisaks on 

tootearenduses saadaval ka 3 

temperatuurianduri tugi; kaht neist 

temperatuurianduritest kasutab CRYOMEMO, 

kolmas on jälgimise ja telemonitooringu 

(CRYOMEMO väline süsteem) teostamiseks 

kasutaja käsutuses. 

8: Ohutu täitmise solenoidklapp. 

9: Täitmise solenoidklapp. 

10: Mahuti külma lämmastiku toiteühendus. 

11: Tasemeindikaatori auk: selle kaudu 

paigaldatakse seadmesse vedela lämmastiku 

taseme mõõtmiseks kasutatav mahtuvuslik 

tasemeandur. 

12: Ohutu täitmise anduri auk: selle kaudu 

paigaldatakse seadmesse andur, mille abil 

välditakse lämmastiku väljavoolu juhul, kui 

katkeb ühendus mahuti vastava 

solenoidklapiga. 

13: Toiteplokk juhtpaneelile. Kinnitatud 

seinale. 

 



25 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

4.4. Tooteseeria tutvustus 

Tooteseeria Toote viitenumber 

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 komplekt ESP-RCB uuendus 

CRYOMEMO komplekt ESP151 uuendus 

CRYOMEMO komplekt ESP331NC uuendus 

CRYOMEMO komplekt ESP331C uuendus 

CRYOMEMO komplekt ESP661 uuendus 

CRYOMEMO komplekt RCB uuendus 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-18 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-19 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-20 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-21 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-22 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-23 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-24 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-25 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-26 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-27 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-28 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-29 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-30 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-31 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-32 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-33 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-34 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-35 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-36 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-37 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-38 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-39 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-40 

CRYOMEMO komplekt ACC-ARPN-41 

CRYOMEMO komplekt RCB uuendus 
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5. Kasutusjuhised 

5.1. Kasutajaprofiil 

Seadet kasutavad vastava haridusega professionaalid laboratooriumis või haiglas. 

5.2. Kasutusotstarve 

CRYOMEMO süsteem võimaldab hoida krüogeenset temperatuuri, mis tagab bioloogiliste 

proovide säilimise.  

Seadet kasutatakse Cryopali krüomahutite lisavarustusena. 

5.3. Ootuspärane funktsioon 

Seadme ootuspärane funktsioon on bioloogiliste proovide säilitamiseks krüogeense 

temperatuuri hoidmine, reguleerides temperatuuri ja vedelikutaset. 

5.4. Seadme tööiga 

CRYOMEMO seadmete vaakumi säilitamise võime on garanteeritud kuueks aastaks. 

Tavapärase kasutuse korral on seadme CRYOMEMO tööiga kümme aastat. 

5.5. Vastunäidustused 

Süsteemi CRYOMEMO ei saa kasutada konkureerivate tootjate krüomahutitega. 

5.6. Võimalikud kahjulikud mõjud 

5.6.1. Kasutaja 

Vedela lämmastiku kasutamisega kaasneb kaks peamist võimalikku ohtu:  

1. Külmapõletus või krüogeenne põletus. 

2. Anoksia 

Kui seadme toide ei ole korraldatud kasutusjuhendi kohaselt, võib see kaasa tuua ka 

elektrilöögi.  Seetõttu tuleb mahutitele ja ruumidesse, kus neid hoitakse, panna vastavaid riske 

kirjeldavad piktogrammid. Nende ohtude vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendis kirjeldatud 

ohutusjuhiseid. 
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6. Kasutatud materjalid 

 

Kasutajaga otseses 

või kaudses 

kontaktis olevad 

materjalid 

Roostevaba teras, survevalumeetodil valmistatud plastik, ABS 

(ekraanikorpuse raam) 
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7. Juhtpaneel 

Juhtpaneeli abil on võimalik koguda andmeid mahutisisese temperatuuri ja lämmastikutaseme kohta, et 

neid parameetreid reguleerida ja edastada andmeid 4/20 mA, RS485 või Etherneti põhiselt. 

7.1. Mehaanilised omadused 

 

Joonis 7-1: mõõtmed (küljepikkused mm) 

Info Põhiomadused 

Mõõtmed Vt Joonis 7-1. 

Kaal Umbes 2,5 kg. 

Korpus  Roostevaba teras. 

Korpus Eemaldatav kaas, mida hoitakse 

sõltuvalt kasutatavast versioonist 

paigas 4 kinnituskruvi või riiviga, 

eemaldatakse kasutajapõhise 

välisvarustuse ühendamise ajaks. 
 

7.2. Elektrilised omadused 

Info Põhiomadused 

Funktsioon: Andmete kogumine mahutisisese temperatuuri ja lämmastikutaseme kohta, 

et neid parameetreid reguleerida ja edastada andmeid 4/20 mA, RS485 või 

Etherneti põhiselt. 

Andmekandja Umbes 40 päeva mõõteandmed (proovide võtmise fikseeritud 

sagedusega). Umbkaudu 1 MB mälu. 

Sisemised 

ühendused: 

Klemmliist trükkplaadil: 

(kruviklemmliist) Üldhäired: pingevaba kontakt CRT (24 V vahelduvvool, maksimaalselt 2 A). 

Aktiivne täitmine: pingevaba kontakt CT (NO) (24 V vahelduvvool, 

maksimaalselt 2 A). 

Täitmise automaatne juhtimine: pingevaba kontakt CT (NO) (24 V 

vahelduvvool, maksimaalselt 2 A). 

Samaaegne täitmine: loogikasisend (positiivne tõuge umbes 2 sekundi 
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Info Põhiomadused 

vältel) pingevabast kontaktist NO. 

Kaanekontakt: välise pingevaba kontaktiga seotud loogikasisend – kui 

mahuti on avatud, on kontakt suletud. 

Manuaalse täitmise juhtimine: loogikasisend välisest pingevabast 

kontaktist, mida tavaliselt avatakse surunupuga. 

Teabeedastus RS485 väljund (JBus). 

Väljund 4–20 mA (temperatuur) (4 mA = 0 °C ja 20 mA = –200 °C). 

Väljund 4–20 mA (tase) (4 mA = taseme 0% ja 20 mA = 100%). 

Etherneti klemmiplokk RJ45. 

Ühendused: Külg A (vt Joonis 7-9) 

Kruvitud M12: ekraani korpuses. 

Kruvitud M12: täitmise solenoidklapis. 

Kruvitud M12: täitmise ohutuse solenoidklapis. 

Kruvitud M8: degaseerimise solenoidklapis. 

DIN lukustus: degaseerimisanduris. 

DIN lukustus: ohutu täitmise anduris. 

DIN lukustus: temperatuurianduris nr 2. 

DIN lukustus: temperatuurianduris nr 1. 

Ava mahtuvusliku tasemeanduri läbipääsuks. 

Külg B (vt Joonis 7-10) 

Läbiviik sisemiste klemmliistude releeväljunditega ühendamiseks 

RJ45 Ethernetiühenduse jaoks. 

DIN lukustus: toiteplokis. 

Külg C (vt Joonis 7-11) 

Võtmega lukustatav lukk serveri IP-aadressi muutmiseks. 

Alarmi relee: 1 CRT relee (pingevabad kontaktid) – 24 V vahelduvvool, 2 A. 
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Info Põhiomadused 

Toitepinge: Seadmega kaasneva toiteploki viitenumber: NH104718 

Primaarne: 230 V 50 Hz. Sekundaarne: 24 V vahelduvvool, maksimaalselt 

80 VA.  

Kõrgus < 2000 m; ülepinge kategooria II. 

Viitkaitse, 0,5 A, kõrge katkestusvõimsus; 250 V. 

Korpusel NH104690 asuva kontrollkaardi NH104174 kaitse: 

- FUS1 viitkaitse, 4 A, 

 Madal katkestusvõimsus; 250 V.  

- FUS2 viitkaitse, 800 mA, madal katkestusvõimsus; 250 V. 

Voolutarbimine: Maksimaalselt 80 VA. 

7.3. Võrkude näitajad 

7.3.1. Erinevad võrgutüübid 

 
Kasutatakse alljärgnevat terminoloogiat: 

• Integreeritud veebiserver: juhtseadmesse integreeritud trükkplaat, mis võimaldab 

internetiprotokollil põhinevat sidevahetust integreeritud veebiserveri ja arvuti 

veebilehitseja vahel.  

• Kommutaator: arvutivõrgu seade lokaalses võrgus olevate  infoseadmete 

ribalaiust optimeerides omavahel ühendamiseks. 

• Server: internetivõrku ühendatud arvuti, mis annab kasutajate kätte hulga 

andmefaile ja rakendusi. Antud juhul on tegu ettevõtte üldserveriga, mis juhib 

ettevõtte Ethernetvõrkude tööd.  
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Ühe juhtseadmega võrk  

 

Joonis 7-2: otsene ristkaabliülene Ethernetiühendus juhtseadme ja ühe lauaarvuti vahel 

 

Joonis 7-3: kommutaatoripõhised Ethernetiühendused juhtseadme ja ühe lauaarvuti vahel  

Viimane lahendus aitab vältida ristkaabli kasutamist, kuid selle asemel tuleb kasutada 

kommutaatorit. 

Kommutaatoriga võrk  

Ärge kasutage kunagi Etherneti ristkaableid kommutaatoriga. 
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Joonis 7-4: kommutaatoripõhised Ethernetiühendused mitme juhtseadme ja ühe lauaarvuti vahel 

Serveriga võrk  

Ärge kasutage kunagi Etherneti ristkaableid kohaliku serveriga ühenduse loomiseks.  
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Joonis 7-5: ettevõtte serveri ülesed Ethernetiühendused ühe või mitme juhtseadme ja ühe või mitme lauaarvuti vahel 

Internetivõrk  

Juhtseadme integreeritud veebiserverit saab seadistada ja selles päringuid sooritada 

tavapärase internetiühenduse abil, kui internetipakkuja pakub fikseeritud IP-aadressi. Sel 

juhul luuakse internetiühendus kõigi IP kaudu kättesaadavate elementidega (ruuter, teise 

serveri võrk jne) samal moel. 
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7.3.2. Võrkude võimalikud seadistused 

Kehtiv seadistus  

CRYOMEMO on seadistatud lokaalsel fikseeritud IP-aadressil. CRYOMEMO lokaalsel 

fikseeritud IP-l on avatud pordid 80 (veebileht) ja 21 (ligipääs FTP kaudu). 

Seadmele CRYOMEMO on võimalik andmete edastamiseks ligi pääseda ainult kohaliku 

võrgu kaudu. 

URL : ftp://IP_local/A/nom_de_fichier 

CRYOMEMO veebilehtedele on üldiselt võimalik pääseda ainult kohaliku võrgu abil, kui just 

ettevõtte infosüsteem pole konfigureeritud võimaldaba ligipääsu pordile 80 ka välise IP 

kaudu. 

Lisaks on ettevõtte arvutitöökohtade puhul võimalik porti 80 kasutada ainult andmete 

väljasaatmiseks. Pordid 21 ja 25 on üldiselt blokeeritud. 

 

Joonis 7-6: kehtiv seadistus 

Ideaalne seadistus CRYOMEMO internetipõhiseks kasut amiseks  

See ideaalseadistus iseloomustab olukorda, kus CRYOMEMOga luuakse ühendus 

ettevõttest sõltumatu võrgu kaudu, seega on vaja eraldi tellimust internetiühenduse 

pakkujaga (FAI, pr fournisseur d’accès Internet). 
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Port  Funktsioon Olek 

80 Veebileht Avatud CRYOMEMO lehel. 

21 FTP ligipääs Avatud CRYOMEMO lehel. 

Mis puudutab FTP kaudu andmede edastamiseks 

ligipääsuaadressi loomist, tuleb konfigureerides taastada 

ühenduseväline IP-aadress (ruuter/tulemüür). 

25 SMTP (lihtne 

meiliedastusprotokoll) 

Autoriseeritakse väljumisel e-kirjade saatmiseks. 

 

Joonis 7-7: ideaalne seadistus CRYOMEMO internetipõhiseks kasutamiseks 

Rakenduse ülddiagramm  

Alljärgneval joonisel on kujutatud erinevatele ligipääsetavatele lehtedele sisenemise 

struktuuri viidetega peatükkidele ja lehekülgedele. 

Punases tsoonis asuvad lehed on ligipääsetavad ainult vastava loaga isikutele, st isikutele, 

kellel on kasutajatunnus ja salasõna. 
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Joonis 7-8: integreeritud veebiser

K a s u t u s j u h e n d  

: integreeritud veebiserveri rakenduse lehtede ülddiagramm 
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7.4. Kaabeldus 

Juhtpaneeli jõuavad pistikupesad ja väliste seadmete ühendamiseks kasutatavad läbiviigud. 

7.4.1. Eelkaabeldatud ühenduspesad 

Kui mahuti kohale toimetatakse, on alljärgnevalt kirjeldatavad ühenduspesad juba 

kaugjuhitavatesse seadmetesse ühendatud. Siin kirjeldatakse iga ühenduspesa funktsiooni. 

Sel küljel on koos järgmised ühenduspesad: 

 

Joonis 7-9: ühenduspesade funktsioon 

Viitenumber  Funktsioon Teave 

1. Degaseerimise solenoidklapi 

väljund 

(vt märkust 2).  

Lukustatav ühendusplaat mahuti 

degaseerimise solenoidklapil.  

2. Mahuti täitmise ja ohutu täitmise 

väljund 

(vt märkust 1).  

Lukustatav ühendusplaat mahuti täitmise ja 

ohutu täitmise solenoidklapil.  

3. LCD-ekraani väljund  LCD-ekraani ühendusplaat. Kaabli pikkus 

on 2,50 m. 

Ekraani ja selle funktsioone on täpsemalt 

kirjeldatud peatükis 9. 

4. Degaseerimisanduri sisend  Lukustatav ühendusplaat 

degaseerimisanduril. 

5. Ohutu täitmise anduri sisend Lukustatav ühendusplaat ohutu täitmise 

anduril. Maksimaalne lubatud vedela 

lämmastiku tase määratakse anduri PT100 

mehaanilise positsioneerimise teel. Kohe, 

kui vedel lämmastik anduriga kokku 

puutub, peatab ohutu täitmise solenoid 

mahuti vedela lämmastikuga täitmise. 
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6. Mahuti temperatuurianduri nr 2 

sisend  

Lukustatav ühendusplaat mahuti 

temperatuurianduril nr 2. 

7. Mahuti temperatuurianduri nr 1 

sisend (vt märkust 3). 

Lukustatav ühendusplaat mahuti 

temperatuurianduril nr 1. 

8. Tasemeanduri mehaaniline läbiviik 

(vt märkust 4). 

Elektriühendus krüomahutis oleva 

mahtuvusliku tasemeanduriga 

(seintevahelises ruumis).  

  

  

Märkus 1: Väldib lämmastiku väljavoolu mahutist vedela lämmastiku taset reguleeriva 

süsteemi rikke korral. Täitmise ohutuse solenoidklapp on täitmisprotsessi 

jooksul avatud.  

Märkus 2:  Automaatne degaseerimine võimaldab mahutisse saabuva vedela lämmastiku 

gaasilises olekus mahutist välja viia. Manuaalse täitmise või 

kompensatsioonimeetodil täitmine (mahuti sisetemperatuuri tõusust tingitud 

vedelikutaseme reguleerimine) pole degaseerimine aktiveeritud.  

Märkus 3: Kui temperatuuriandurite nr 1 ja nr 2 mõõdetud väärtuste vahe on 5 °C või 

rohkem, käivitub alarm. Temperatuur, mis on alla –200 °C või üle +55 °C, 

põhjustab temperatuurianduri rikke.  

Märkus 4: Kui mõõdetud vedelikutase on alla –6% vedela lämmastiku lubatud 

minimaalsest tasemest (väärtus defineeritakse kalibreerimise ajal vaakumis) 

või kõrgem kui 106% lubatud maksimaalsest tasemest. Sel juhul aktiveerub 

temperatuuri reguleerimissüsteem, kusjuures temperatuuri säilitamine on 

tagatud, kuni temperatuurialarmi piirväärtus on vähem kui 16 °C (ATH – 16 

°C).  

7.4.2. Keskkonnamõjude suhtes vastupidavad ühendusp esad 

Kui mahuti kohale toimetatakse, on alljärgnevalt kirjeldatavad ühenduspesad juba 

välisseadmetesse ühendatud. Siin kirjeldatakse iga ühenduspesa funktsiooni. 
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Sel küljel on koos järgmised ühenduspesad: 

 

Joonis 7-10: ühenduspesade funktsioon 

Viitenumber  Funktsioon Teave 

1. Toitepesa  Lukustatav ühendusplaat varustusega kaasneva 

elektrilise toiteploki väljundil (24 V, vahelduvvool). 

Tavapäraselt pole tagatud katkematu toide, nii et 

energiakatkestuse korral taset ja temperatuuri enam ei 

reguleerita. Märgutuled on aga jätkuvalt aktiveeritud. 

2. Ühenduspesa RS485  Clipper-tüüpi lukustatav ühendusplaat väljundile RS485. 

Ühenduspesa on näidatud Joonis 7-10.  

3. Etherneti 

ühenduspesa  

Veebirakendust (veebilehitseja) toetava arvuti 

ühendusplaat RJ45.  

4. Läbiviik Ühendusjuhtmete läbipääs elektroonilise kontrollploki 

sisemiste klemmide ja välisseadmete vahel. 

7.5. Võti ja lukk 

Sellel küljel on ainult 2 võimaliku asendiga lukk. 

 

Joonis 7-11: kahe asendiga lukk. 

Viitenumber  Funktsioon Teave 

1. Võtmega 

lukustatav 

Autoriseerimine serveri IP-aadressi muutmiseks.  

- ligipääsetav seadistus. 

- „IP-aadressi seadistamine pole lubatud“ – pole ligipääsetav. 
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8. Andurid ja solenoidklapid 

Seadme CRYOMEMO andurid peavad ideaalselt tomimiseks olema kohandatud koostööks konkreetse 

mahutiga. Erineva suuruse ja säilitamistüübiga (vedel või gaasiline lämmastik) mahutites on erinevad 

tasemeindikaatorid ja ka nende asukoht on teistsugune. 

 

Tooteseeria GT 40, ARPEGE, ESPACE ja RCB seadmetes saab kasutada ainult 

Cryopali tunnustatud tasemeindikaatoreid. 

 

8.1. Talitlusskeem 

Nr Element 

1 Degaseerimisandur 

2 Täitmise solenoidklapp 

3 Ohutu täitmise solenoidklapp 

4 Tasemeandur 

5 Ohutu täitmise andur 

6 Temperatuuriandur nr 1 

7 Temperatuuriandur nr 2 

8 Degaseerimisdüüs 

9 Degaseerimise solenoidklapp. 

10 Lämmastiku sisselase 

11 Ohutusklapp 

12 Mahuti täitmise sisselase 
 

 

Joonis 8-1: Alamseadmete (andurid ja solenoidklapid) paigutus 
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8.2. Häirete ja tasemete piirmäärad 

Alljärgneval joonisel ja alljärgnevas tabelis on näidatud seos häirete piirmäärade ja mahutite 

lämmastikutaseme ning andurite asukoha vahel mahutis. 

 

 

Joonis 8-2: häire ja tasemete piirmäärade asukoht mahutil 

Viitenumber  Anduri tüüp Häire tüüp 

1. Tasemeandur Madala taseme häire 

2. Tasemeandur Madala taseme reguleerimise 

piirmäär 

3. Tasemeandur Kõrge taseme reguleerimise 

piirmäär 

4. Tasemeandur Kõrge taseme häire 

5. Ohutu täitmise andur Ohutu täitmise häire 

6. Temperatuuriandurid Kõrge temperatuuri häire 

7. Mahtuvuslik tasemeandur Taseme kuvamine 
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8.3. Mehaanilised omadused 

8.3.1. Tasemeandurid 

 GT 40 JA ARPEGE ESPACE JA RCB 

V
ed

el
fa

as
 

 

8-3: vedelfaasis lämmastiku 

tasemeindikaatorid seadmetele Arpège 

55 ja 75 (vasakpoolne illustratsioon) 

ning Arpège 70, 110, 140 ja 170 

(parempoolne illustratsioon) 

Indikaatorit on kujutatud alljärgneval pildil. 

 

8-4: vedelfaasis lämmastiku tasemeindikaator 

Vedelfaasis lämmastiku anduri pikkust on 

kohandatud konkreetse krüomahuti tüübi 

kohaselt.  

G
aa

si
fa

as
 

 

8-5: gaasifaasis lämmastiku 

tasemeindikaatorid seadmetele Arpège 

70 ja 110 (vasakpoolne illustratsioon) 

ning Arpège 140 ja 170 (parempoolne 

illustratsioon). Neid indikaatoreid pole 

seadmetele Arpège 40, 55 ja 75. 

 

Indikaatorit on kujutatud alljärgneval pildil. 

 

8-6: gaasifaasis lämmastiku tasemeindikaator  

Tasemeindikaatori mõõteulatus on piiratud, 

kattes ainult valepõranda aluse ala. 

Reguleerimisvahemik on fikseeritud, mitte 

kohandatav; mahutis oleva lämmastiku 

taseme reguleerimine on kas sisse või välja 

lülitatud. 

 

 

Krüovedeliku taset mõõtev indikaator tuleb mahutist eemaldamise korral enne selle 

uuesti mahutisse viimist hoolikalt sobiva seadmega (näiteks kuuma õhku puhuva 

seadmega) kuivatada. 
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Seda ei soovitata vedelfaasipõhise seadme puhul, mis on reguleeritud vahemikku 

80 kuni 90%, sest see on korgile kahjulik. 

Selle tasemeindikaatori mõõtepõhimõttest lähtuvalt on ülioluline, et indikaator 

kindlasti vastavas augus oma kohal püsiks. 

Kui selle eemaldamine on hädavajalik, tuleb see enne uuesti paigaldamist kindlasti 

vastava seadmega (näiteks fööniga) põhjalikult kuivatada.  

8.3.2. Tasemeandurite paigaldamine 

 

Andurite (taseme- ja temperatuuriandurite) paigaldamisega peavad tegelema 

vastava väljaõppe saanud tehnikud, kellel on selleks tootja volitused.  

8.4. Elektrilised omadused 

Viitenumber  Funktsioon Teave 

6. 7. 
Temperatuuriandurid  

Takistustermomeeter Pt100 1/3, klass B, IEC751 

kohane 

4. Tasemeandur Mahtuvuslikku tüüpi (mahutiga seotud väärtus) 

2. 3. 9. Seotud 

solenoidklapid 24 V vahelduvvool 50 Hz  

8.5. Tehaseseaded 

Tehaseseaded on defineeritud lähtuvalt mahuti tüübist ja kasutaja valitud kasutusviisist (vedela 

või gaasilise lämmastikuga). 
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8.5.1. Reguleerimise piirväärtuste tehaseseaded 

Mahutiseeria tehaseseadete vahemik on seadistatud alljärgnevalt: 

Parameeter Mahuti 

Tasemed   

Ülemine piirmäär 80 

Alumine piirmäär 50 

Kõrge alarm 90 

Madal alarm 40 

Ühik % 

Kasutaja saab tasemeparameetreid muuta (vt peatükk 11.6, lk 90), ainult gaasilise 

lämmastikuga kasutamiseks mõeldud mahutite lämmastikutaseme reguleerimise parameetrid 

on kindlalt määratud. 

Neid väärtusi on võimalik kohandada alljärgnevates piirides: 

� Maksimaalne tase vahemikus 90% ja 20%. 

� Minimaalne tase vahemikus 80% ja 10%. 

� Minimaalne minimaalse ja maksimaalse taseme vahe vähemalt 10%. 

8.5.2. Temperatuuri tehaseseaded 

Parameeter Mahuti 

Temperatuur   

Temperatuuri piirmäära aktiveerimine JAH 

Temperatuurialarm -135 

Ühik  °C 

Temperatuuri kriitiline piirmäär on fikseeritud ja kasutaja ei saa seda muuta. 

 

CRYOMEMO seadistus pannakse paika mahuti esimese kasutamise ajal. 
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9. Ekraani korpus 

Tegu on tähtnumbrilise LCD-ekraaniga. Kui ekraan tööle lülitatakse, kuvatatakse sellel kasutamise või seadistamise 

ajal erinev teave  

9.1. Üldtutvustus 

Ekraanikorpuse esiküljel on alljärgnevad elemendid: 

 

Joonis 9-1: ekraanikorpuse eest- ja tagantvaade 

Nr Funktsioon Vt § 

1. Retrostiilis taustavalgustusega tähtnumbriline LCD-ekraan. 9.5 

2. Veahäire LED-tuli  

- Roheline: normaalne. 

- Punane: viga. 

0 

3. Sisemine helialarm (pole nähtav)  9.7 

4. Õrn puudutus . 9.4 

5. Õrn puudutus . 9.4 

6. Õrn puudutus  helialarmi vastuvõtmiseks ja aktiivsete alarmide 

kuvamiseks. 

9.4 

7. Õrn puudutus : 

- valideerimine. 

- helialarmi vastuvõtmine. 

- valiku tegemine. 

9.4 

8. Õrn puudutus :  9.4 
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Nr Funktsioon Vt § 

- sisenemise tühistamine. 

- või mis tahes kuvalehele naasmine, kusjuures kuvatavaid väärtusi pole 

võimalik muuta. 

- või põhivaatesse naasmine. 

9. Ühendusplaat ekraani ja juhtpaneeli ühendava kaabli jaoks. - 

 

9.2. Mehaanilised omadused 

 

Joonis 9-2: mõõtmed (küljepikkused mm) 

Info Põhiomadused 

Mõõtmed Vt Joonis 9-2. 

Kaal Umbes 0,3 kg. 

Korpus Survevalumeetodil valmistatud 

plastik 

Elektroonilised 

omadused: 

 

LCD graafiline ekraan  

LED-tuled esiküljel 

Tuledega ühendatud helialarm 

Ühenduspesa M12 ühenduse 

loomiseks kontrollpaneeliga 
 

 

9.3. Elektrilised omadused 

Info Põhiomadused 



49 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

Funktsioon: Temperatuuri, taseme, parameetrite ja häirete kuvamine. 

Ekraan : Graafiline LCD-ekraan. 

 - mahutis oleva lämmastiku taseme kuvamine (seadistusekohaselt %, cm, 

toll). 

 - ühega kahest sondist mõõdetud temperatuuri kuvamine 

(seadistusekohaselt °C või °F). 

 - veateated. 

 Otsetee seadistusmenüüsse. 

Märgutuli: LED-tuli häirepaneeli esiküljel (häire). 

Helialarm: kaasneb märgutulega (samadel näidustustel). Vastuvõtmiseks vajutage  

või . 

Ühenduspesa: M12 juhtpaneeliga ühendamiseks. 

9.4. Nupud 

Neil viiel puutetundlikul nupul (Joonis 9-1, tähistatud numbritega 4 kuni 8) on alljärgnevad 

funktsioonid:  

 

Joonis 9-3: juhtnupud 

 
Nuppudel on kuvalehe alumises osas näidatud funktsioonid, nagu näha 

alljärgnevalt jooniselt: 

 

Joonis 9-4: juhtnuppude ja ekraanil kuvatava info vaheline seos 
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Nupp Funktsioon 

 
Menüüdes väärtuste suurendamine või üles liikumine.  

 Menüüdes väärtuste alandamine või alla liikumine.  

 - helialarmi vastuvõtmine. Helialarmi esinemise korral tuleb häire vastuvõtmiseks 

(vaigistamiseks) vajutada sellele nupule. Häire väljund jääb aktiveerituks. Pärast 

ooteaja lõppu lülitub häire taas sisse ja …  

- ... kuvatakse häirete ajalugu. Ekraani ülemises osas on kuvatud hetkel kehtiv 

tase ja temperatuur.  

 

Joonis 9-5: häirete ajaloo näide 

Võimalike varjatud ridade kuvamiseks kasutage nuppe  ja . Kui kuvalehte 30 

sekundi jooksul ei kasutata, kuvatakse automaatselt taas kehtivad väärtused, sama 

toimub siis, kui kasutaja vajutab eelnevale kuvale naasmise nuppu .  

 - Kinnitamine menüüde kasutamise ajal.  

- Teatud menüüdes järgmisesse etappi liikumine.  

- Põhivaates temperatuuriandurite 1 ja 2 vahel liikumine.  

- helialarmi vastuvõtmine. Helialarmi esinemise korral tuleb häire vastuvõtmiseks 

(vaigistamiseks) vajutada sellele nupule. Häire väljund jääb aktiveerituks.  

 - erinevate kuvalehtede kuvamine (Tase, Temperatuurid, Sidevahetus, Seadistus, 

Mahuti, Versioon) ilma kuvatava informatsiooni muutmise võimaluseta. 

- eelmisele kuvalehele naasmine.  

 



51 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d

 

9.5. Tähtnumbriline ekraan

9.5.1. Näidik 

Tähtnumbriline graafiline taustavalgustusega retrostiilis LCD

kuvatakse alljärgnev teave: 

� Tavaline režiim  – selle kasutamiseks vt peatükk 

Joonis 9-6: ekraani näide tavapärastes töötingimustes

� Seadistatud menüüs  on pärast nupu 

vahel. Alumine joon näitab nuppudega seotud funktsioone. Täpsemat infot leiate peatükist 

10, lk 56. 

Joonis 

 
Ekraani kontrastsuse muutmiseks vt §

K a s u t u s j u h e n d  

Tähtnumbriline ekraan  

Tähtnumbriline graafiline taustavalgustusega retrostiilis LCD-ekraan (Joonis 9-

selle kasutamiseks vt peatükk 0, lk 56. 

 

: ekraani näide tavapärastes töötingimustes 

Nr Funktsioon 

1. Krüogeense vedeliku tase.

2. Häire olek (  või ). 

3. Ühe mahuti sisemuses mõõdetud 

temperatuuri kuvamine kahest 

(T1 või T2). 

4. Funktsioonid, mis on seotud 

ekraani puutetundlike 

nuppudega. 
 

on pärast nupu  vajutamist võimalik valida alljärgnevate menüüde 

vahel. Alumine joon näitab nuppudega seotud funktsioone. Täpsemat infot leiate peatükist 

 

Joonis 9-7: ekraani näide seadistatud režiimis 

Ekraani kontrastsuse muutmiseks vt §10.8, lk 64. 

 

-1, viitenr 1), kus 

Vt § 

Krüogeense vedeliku tase. - 

- 

Ühe mahuti sisemuses mõõdetud 

temperatuuri kuvamine kahest 

- 

Funktsioonid, mis on seotud 

ekraani puutetundlike 

9.5.2 

vajutamist võimalik valida alljärgnevate menüüde 

vahel. Alumine joon näitab nuppudega seotud funktsioone. Täpsemat infot leiate peatükist 
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9.5.2. Kasutamine tavapärastes 

Ekraanil on kuvatud teave alljärgneval moel:

Nr Funktsioon 

1. Mahutis oleva krüogeense vedeliku tase

tasemest. 

2. Häire ikoon:  

 : ühtki häiret ei ole. 

 : aktiivne häire. Vähemalt üks järgmistest häiretest on aktiivne:

� Väljavool (aktiivne häire, sealhulgas ka pärast vea kadumist).

� Temperatuuriandurid ei tööta

� Tasemeandur ei tööta. 

� Temperatuuriandur nr 1 ei tööta.

� Temperatuuriandur nr 2 ei tööta.

� Lämmastiku maksimaalse taseme piirväärtus on ületatud

� Lämmastiku minimaalse taseme piirväärtus on ül

� Temperatuuri piirmäär on ületatud.

� Häire sidevahetuses Cryopali serveriga

� Degaseerimise viga. 

� Viga toitesüsteemis. 

� EEPROM-häire. 

� Kaas on avatud. 

3. Temperatuur (T1 või T2), mis on mõõdetud ühega kahest andurist. Kuvamaks teise 

anduri mõõdetud temperatuuri, vajutage ikooni all asuvat nuppu (

4. Seadistuste menüüsse pääsemiseks vajutage nupule 

peatükist 0, lk 56. 

K a s u t u s j u h e n d  

Kasutamine tavapärastes töötingimustes 

Ekraanil on kuvatud teave alljärgneval moel: 

 

Joonis 9-8: ekraani näide tavalises režiimis 

Mahutis oleva krüogeense vedeliku taseme kuvamine protsendina maksimaalsest 

: aktiivne häire. Vähemalt üks järgmistest häiretest on aktiivne: 

Väljavool (aktiivne häire, sealhulgas ka pärast vea kadumist). 

Temperatuuriandurid ei tööta (andurite esitatavate väärtuste vahel liiga suur vahe).

 

Temperatuuriandur nr 1 ei tööta. 

Temperatuuriandur nr 2 ei tööta. 

Lämmastiku maksimaalse taseme piirväärtus on ületatud. 

Lämmastiku minimaalse taseme piirväärtus on ületatud. 

Temperatuuri piirmäär on ületatud. 

Häire sidevahetuses Cryopali serveriga. 

Temperatuur (T1 või T2), mis on mõõdetud ühega kahest andurist. Kuvamaks teise 

mõõdetud temperatuuri, vajutage ikooni all asuvat nuppu (�). 

Seadistuste menüüsse pääsemiseks vajutage nupule . Täpsemat infot leiate 

me kuvamine protsendina maksimaalsest 

(andurite esitatavate väärtuste vahel liiga suur vahe). 

Temperatuur (T1 või T2), mis on mõõdetud ühega kahest andurist. Kuvamaks teise 

. Täpsemat infot leiate 
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Nr Funktsioon 

5. Häireajaloo kuvamine. Ekraani ülemises osas on kuvatud hetkel kehtiv tase ja 

temperatuur.  

Varjatud ridade kuvamiseks kasutage nuppe  ja . Kui ekraani 30 sekundi jooksul 

ei kasutata, kuvatakse automaatselt taas kehtivad väärtused, sama toimub siis, kui 

vajutatakse nuppu . 

6. - T1T2: valige üks kahest temperatuurist, vajutades selleks ikooni all olevale nupule . 

Kuvatakse valitud temperatuur (viide 3): 

- T1T2 temperatuuri T1 kuvamiseks. 

- T2 temperatuuri T2 kuvamiseks. 

 Märkus: alarm käivitub ka siis, kui kahe temperatuuri vaheline erinevus on suurem kui 5 

°C (temperatuuriandurid ei tööta). 

7. Iga vajutamise puhul kuvatakse järgmine kuvaleht (Tasemed, Temperatuur, 

Sidevahetus, Seaded, Mahuti, Versioon, Kalibreerimine). Iga kuvalehte on detailselt 

kirjeldatud peatükis 56, lk 56. Vajutades nuppu , lahkutakse kuvalehelt. 

9.5.3. Kasutamine valitud seadistuses 

Vt peatükk 10, lk 56. 
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9.5.4. Ligipääsetavat e kuvalehtede diagramm

Joonis 9-9 on esitatud kuvalehed ja menüüd, millele põhikuvalt ligi pääseb.

Joonis 9-9

  

Vt peatükk 0, lk 56. 

K a s u t u s j u h e n d  

e kuvalehtede diagramm  

on esitatud kuvalehed ja menüüd, millele põhikuvalt ligi pääseb. 

9: ligipääsetavate menüüde ja funktsioonide diagramm 

Vt § 9.5.2, punkt 
3. 

Vt §9.4, ikoon 

ja §9.5.2 , punkt 2 

Vt peatükk 0, lk  , lk 56. 
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9.6. Häiretuli 

Vooluvõrku ühendamisel põleb see märgutuli (Joonis 9-1 , viitenumber 2) roheliselt. 

Kui aktiveerub vähemalt üks häire, hakkab see märgutuli punaselt põlema (häired on loetletud § 

9.5.2, viitenr 2), kusjuures tuli süttib 30-sekundilise viitega. Märgutuli püsib punasena kuni häire 

eemaldamiseni. Tuli muutub roheliseks: 

� Automaatselt häire kadumise korral, paralleelselt on häirekontakt aktiveeritud.  

� Manuaalselt pärast täitmise ohutuse vea kadumist, kui operaator on häire ekraanilt vastu 

võtnud ( ).  

9.7. Helialarm 

Vähemalt ühe häire esinemise korral aktiveeritakse mõnesekundilise viitega helialarm (sumisti). 

Helialarmi aktiveerimise tingimused on samad, kui häiretulede puhul (vt §0). Sumisti asub 

ekraanikorpuse sees. Helialarmi vastuvõtmiseks (helisignaali peatamiseks) tuleb suruda 

puutetundlikku nuppu  (Joonis 9-1, viitenr 7). 
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10. Seadistusmenüüd 

10.1. Ülddiagramm 

Alljärgneval joonisel on kujutatud parameetrite valiku alt ligipääsetavate menüüde 

ülddiagrammi.  

Joonis 10

10.2. Parameetrite menüüsse sisenemine

 
On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 

(„Toruühendused“), ja peatüki 

tavapärasel toitel. 

 

K a s u t u s j u h e n d  

Seadistusmenüüd – ekraan 

Alljärgneval joonisel on kujutatud parameetrite valiku alt ligipääsetavate menüüde 

 

10-1: häire ja tasemete piirmäärade asukoht mahutil 

Parameetrite menüüsse sisenemine  

On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 

(„Toruühendused“), ja peatüki 13, lk 107 („Elektrikaabld“), kohaselt ning toimivad 

Vt §9.4. 

Vt §10.2. 

Vt §10.3

Vt §10.5

Vt §10.6

Vt §10.7

Vt §10.8

Vt §10.9

Vt §10.9.2

Vt §0

Alljärgneval joonisel on kujutatud parameetrite valiku alt ligipääsetavate menüüde 

On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 12, lk 104 

(„Elektrikaabld“), kohaselt ning toimivad 

10.3. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.9.2. 

0. 
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Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab mõõteväärtuste kuvalehe. 

 Vajutage nupule . 

 
Parameetrite menüüs toimige §10.3 kohaselt. 

 
Kui kuvatakse kõrval näidatud kuvaleht, käituge etappides 4 kuni 8 

kirjeldatu kohaselt. 

Märkus: see kuvaleht viitab sellele, et enne parameetrite menüü kuvamist 

tuleb sisestada salasõna (§10.3, lk 57). 

 
Kuvatakse salasõna sisestusväli. 

 
Esimese tähe muutmiseks kasutage nuppe  ja . 

 Vajaduse korral vajutage nuppu , et parempoolsele tähele liikuda. 

 
Korrake etappi 5 nii mitu korda, kui vaja, et kogu salasõna sisestada 

(tähtede arvust lähtuvalt). 

 Kui kogu õige salasõna on sisestatud, vajutage nupule . 

 
Kuvatakse parameetrite menüü. Käituge §10.3 kirjeldatu kohaselt. 

10.3. Menüü „Parameetrid“ 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab menüüde kuvalehe. 

 
Valige nuppude  ja  abil soovitud menüü. 

 Kinnitage valik nupuga . 

 Järgige valiku tegemisel alljärgnevaid juhiseid. 

 1. Tasemed 

 
Siin hallatakse kõrge ja madala taseme häire piirmäärasid ja 

kuvamisühikuid (%, cm või toll). 
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Kuva Tegevus või tulemus 

Vt §10.5, lk 59. 

 2. Temperatuur 

 
Siin hallatakse aktiveerimist, kõrge temperatuuri häire piirmäära ja 

kuvamisühikuid. 

Vt §10.6, lk 61. 

 2. Teabeedastus  

 
Siin hallatakse mooduli aadressi siinil, siini teabevahetuskiirust, režiimi 21 

CFR aktiveerimist ja krüovedeliku päritolu, mis on vajalik kaugtäitmise 

juhtimiseks (juhtmega, Modbus). 

Vt §10.7, lk 63. 

 4. Seadistus 

 
Siin defineeritakse kuvatavate menüüde keel, ekraani kontrastsus, sumisti 

tööperiood, degaseerimise piirmäär, manuaalne täitmine (sisse-

/väljalülitatud) ja sisselülitamise salasõnaga kaitsmine. 

Vt §10.8, lk 64. 

 5. Mahuti  

 
Siin defineeritatakse ühendatud mahuti tüüp, reguleerimisviis, mahuti 

maht, nimi ja seerianumber. Siin on võimalik läbi viia tasemeanduri 

kalibreerimine. 

Vt §10.9, lk 65. 

 6. Versioon  

 
Siin kuvatakse elektroonilise kontrollploki, ekraani ja serveri tarkvara 

versioonide numbrid ning funktsioonide olek (aktiivne/inaktiivne): RS 485 

standard, 4–20 mA ja serveri jälgitavusandmete kogumine. 

Vt §10.10, lk 67. 

 Vajaduse korral naaske peamenüüsse, vajutades nuppu . 
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10.4. Nuppude kasutusjuhend 

Nuppe kasutatakse alljärgneval moel:  

Kuva Tegevus või tulemus 

 

Valige parameetrite menüüst soovitud menüü (tasemete või temperatuurimenüü 

vms), vajutades nuppu  või  -. 

 Kinnitage valik nupuga . 

 
Valige nuppude  ja  abil rida, mida soovite muuta. 

 Kinnitage valik nupuga . 

 
Kasutage soovitud väärtuse muutmiseks nuppe  ja . 

 
Kinnitage muudatus nupuga . 

 
Naaske parameetrite menüüse nupuga . 

 
Naaske mõõteväärtuste kuvamise kuvalehele nupuga . 

10.5. Menüü „Tasemed“ 

 
Tasemete piirväärtused on gaasi kasutades fikseeritud ja vedelikku kasutades 

muudetavad.  

 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab tasemete kuvalehe. 

Väärtuse 

kuvamiseks 

protsentides 

Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave on: 

 Kõrge taseme piirväärtus : kui mõõdetud vedelikutase on sellest 

väärtusest kõrgem, peatatakse lämmastiku juurdevool. Lubatud väärtused 

jäävad vahemikku 20 kuni 90%. See piirväärtus peab olema madalam kui 
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kõrge alarmi piirväärtus.  

 Madala taseme piirväärtus : kui mõõdetud vedelikutase on sellest 

väärtusest madalam, aktiveeritakse lämmastiku juurdevool. Lubatud 

väärtused jäävad vahemikku 10 kuni 80%. See piirväärtus peab olema 

kõrgem kui madala alarmi piirväärtus.  

 Kõrge taseme häire : kui mõõdetud vedelikutase on sellest väärtusest 

kõrgem, aktiveeritakse heli- ja valgusalarm. Lubatud väärtused jäävad 

vahemikku 25 kuni 95%. Resolutsioon on 1%. Vaikeväärtus on 90%. See 

piirväärtus peab olema kõrgem kui madala alarmi piirväärtus.  

 Madala taseme häire : kui mõõdetud vedelikutase on sellest väärtusest 

madalam, aktiveeritakse lämmastiku juurdevool. Lubatud väärtused jäävad 

vahemikku 5 kuni 75 %. Resolutsioon on 1%. Vaikeväärtus on 40%. 

 Ühik : taseme väärtused kuvatakse kas protsentides, sentimeetrites või 

tollides.  

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 

 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 

 

Alljärgneval graafikul täpsustatakse erinevate piirmäärade asukohta. 

 

Joonis 10-2: 

(vedeliku või 

gaasi) taseme 

reguleerimise 

tsükkel  
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Viitenumber  Tähistus 

1. Täitmise solenoidklapi relee aktiveerimine. 

2. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) aktiveerimine. 

Häirepiktogrammi kuvamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

Täitmise solenoidklapi relee jääb aktiveerituks. 

3. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) desaktiveerimine.  

Häirepiktogrammi kustutamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

4 Täitmise solenoidklapi relee desaktiveerimine. 

5. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) aktiveerimine.  

Häirepiktogrammi kuvamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

Täitmise solenoidklapi relee jääb desaktiveerituks. 

6. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) desaktiveerimine. 

Häirepiktogrammi kustutamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

Täitmise solenoidklapi relee jääb desaktiveerituks. 

7. Täitmise solenoidklapi relee desaktiveerimine. 

Häirepiktogrammi kuvamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

8. Täitmise solenoidklapi relee aktiveerimine. 

10.6. Menüü „Temperatuur“ 

Näidustused Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab temperatuuri kuvalehe. 

 Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave on: 

 Temperatuuri piirmäära aktiveerimine :  

 � Kui on valitud Jah, on temperatuuri reguleerimine aktiveeritud. 

 � Kui on valitud Ei, pole temperatuuri reguleerimine aktiveeritud. 

 Temperatuurialarm : kui mõõdetud temperatuur on piirmäärast kõrgem, 

aktiveeritakse heli- ja valgusalarm ning häirerelee. Lubatud väärtused 

jäävad vahemikku –170 kuni –130 °C. Resolutsioon on 1 °C. Vaikeväärtus 

on –130 °C.  
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 Ühik : mõõteväärtused kuvatakse kujul °C või °F.  

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 

 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 

Alljärgneval graafikul on täpsemalt näidatud seadistatud väärtused. 

 

Joonis 10-3: temperatuuri toimetsükkel 

*HTA: Kõrge temperatuuri alarm 

 

Viitenumber  Tähendus 

1. Täitmise solenoidklapi relee aktiveerimine (juhitav täitmise solenoidklapi abil). 

2. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) aktiveerimine.  

Häirepiktogrammi kuvamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

3. Heli- ja visuaalsete häiresignaalide (helialarm ja tuli) desaktiveerimine.  

Häirepiktogrammi kustutamine ja häirerelee desaktiveerimine. 

4. Täitmise solenoidklapi relee desaktiveerimine (juhitav täitmise solenoidklapi abil). 

HTA tähendab kõrge temperatuuri häiret (ingl High Temperature Alarm). 

* 
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10.7. Menüü „Teabevahetus“ 

Kuva Tegevus või tulemus 

Indikaator kuvab teabevahetuse kuvalehe. 

 Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave tähendab järgmist: 

 Kaugjuhitav täitmine :  

 � Juhtmega ühendus: samaaegse täitmise funktsiooni aktiveerib vastav 

klemmiplokk. 

 � Modbus: samaaegase täitmise funktsiooni aktiveerib RS485 ühendus. 

 Siini aadress : indikaatori elektroonilise kontrollploki loogiline aadress (samas 

võrgus vahemikus 1 kuni 254).  

 Siini kiirus : kiirus, millega andmeid automaadi ja elektroonilise kontrollploki 

vahel edastatakse (2400, 4800, 9600 või 19 200 Bd).  

 21 CFR-i režiim : teavet edastab server ja seda ei saa manuaalselt 

modifitseerida. Aktiveerimist ja desaktiveerimist kontrollib server. Kuni see 

parameeter on aktiveeritud, on tagatud 21CFR-i osa 11 jälgitavus.  

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 

 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 
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10.8. Menüü „Seadistus“ 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab seadistuse kuvalehe. 

 Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave tähendab järgmist: 

 Keel : menüüde kuvamise keele valimine (prantsuse, inglise, saksa, 

hispaania, itaalia, portugali, hollandi).  

 Kontrastsus : väärtus vahemikus 5 (hele ekraan) kuni 20 (tumendatud 

ekraan).  

 Sumistiperiood (tundides) : pärast nupule  või  vajutamist on sumisti 

töö valitud aja jooksul (1 kuni 90 tundi) piiratud. 

 Degaseerimise piirmäär : temperatuur, milleni jõudmisel degaseerimise 

solenoidklapp suletakse. 

 Automaatne täitmine : Sees/Väljas – võrdne automaatse täitmise 

käivitamisega koos võimalusega see peatada. 

 Salasõna :  

 � Ei: igaüks võib parameetreid muuta. 

 
� Jah : parameetreid võivad muuta ainult inimesed, kes sisestavad 

korrektse salasõna. Pärast selle valiku kinnitamist kuvatakse vastav 

kuvaleht (vt kõrvalolevat pilti): 

 Sisestage 1 kuni 4 tähest koosnev salasõna, iga täht on valitud ladina 

tähestiku 26 tähe hulgast. Kasutage nuppe  ja , et tähti muuta ning 

 paremal asetseva tähe juurde liikuda. Kinnitage salasõna nupuga . 

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 

 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 
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10.9. Menüü „Mahuti“ 

10.9.1. Peamenüü 

See teave defineeritakse mahuti esmakordse kasutamise ajal. Selles menüüs saab kliendi 

mahutit puudutavaid parameetreid seadistada. CRYOMEMO on tehases seadistatud lähtuvalt 

mahutist, millega see kaasneb. 

Näidustused Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab mahuti kuvalehe. 

 Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave tähendab järgmist: 

 Tüüp : mahuti tüüp (GT 40, ARPEGE, RCB või ESPACE). 

 Reguleerimine : gaas või vedelik. 

 Mahutavus :  

� Tooteseeria GT 40 vedela lämmastikuga kasutamiseks: 40 

� Tooteseeria Arpège vedela lämmastikuga kasutamiseks: 40, 55, 75 

� Tooteseeria Arpège vedela lämmastikuga kasutamiseks: 70, 110, 140, 

170 

� Tooteseeria Arpège gaasilise lämmastikuga kasutamiseks: 70, 110, 140, 

170 

� Tooteseeria Espace vedela lämmastikuga kasutamiseks: 151, 331, 661 

� Tooteseeria Espace gaasilise lämmastikuga kasutamiseks: 151, 331, 661 

� Tooteseeria RCB vedela lämmastikuga kasutamiseks: 500, 600, 1001 

� Tooteseeria RCB gaasilise lämmastikuga kasutamiseks: 600, 1001 

Märkus: mahuti valimiseks määrake esmalt selle tüüp (ESPACE/RCB), 

seejärel tööpõhimõte (gaasilise / vedela lämmastikuga) ja lõpuks selle 

maht. 

 Nimi : vaikimisi ESPACE. 

 Elektrooniline nr : korpuse number, erineb seerianumbrist. 

 Kalibreerimine : mahuti taseme mõõtmise läbiviimisahela 

kalibreerimisprotseduur. Käituge §6610.9.2 kirjeldatu kohaselt. 

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 
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 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 

10.9.2. Kalibreerimise menüü 

Sellele menüüle pääseb ligi §10.9.1, real „Kalibreerimine“ kirjeldatud viisil. Pärast valiku 

„Kalibreerimine: Jah“ kinnitamist ilmuvad alljärgnevad kuvalehed. Need menüüd on mõeldud 

ainult Cryopali hooldustehnikule. 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab salasõna kuvalehe. 

 Sisestage 1 kuni 4 tähest koosnev salasõna, iga täht peab olema valitud 

ladina tähestiku 26 tähe hulgast. Kasutage nuppe  ja , et tähti muuta 

ning  paremal asetseva tähe juurde liikuda. Kinnitage salasõna nupuga 

. 

 
Kui kuvatakse kalibreerimise kuvaleht, sisestage kalibreerimisandmed: 

Temperatuuriandur 1 vahemik : reguleeritav vahemikus –5 ja +5 °C. 

 Temperatuuriandur 2 vahemik : reguleeritav vahemikus –5 ja +5 °C. 

 Tühja mahuti tase: Minimaalset taset tähistava kondensaatori mahu 

numbriline väärtus (pF). Cryopali dokumendis NH103108 on esitatud 

numbrilise väärtuse ja mahutavuse suhe. 

 Täis mahuti tase: Maksimaalset lämmastikutaset tähistava kondensaatori 

mahu numbriline väärtus (pF). Cryopali dokumendis NH103108 on esitatud 

numbrilise väärtuse ja mahutavuse suhe. 

 Kui andmed on sisestatud, naaske mahuti menüüsse, vajutades nupule . 

Järgige juhiseid, mis on esitatud §10.9.1, etapis 4. 
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10.10. Menüü „Versioon“ 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab versiooni kuvalehe. 

 Kasutage nuppe, nagu näidatud § 0, lk 59. 

 Kuvatav teave tähendab järgmist: 

 Ploki versioon : elektroonilise kontrollplokiga integreeritud tarkvara 

versioon. 

 Ekraani versioon : elektroonilise kontrollplokiga (IAI) integreeritud 

tarkvara versioon. 

 Serveri versioon : serveriga integreeritud tarkvara versioon. 

 RS485 aktiivne : Jah tähendab, et funktsionaalsus on saadaval (*). 

 4–20 mA aktiivne : Jah tähendab, et funktsionaalsus on saadaval (*). 

 MEMO aktiivne : Jah tähendab, et funktsionaalsus (jälgitavus) on saadaval 

(*). 

 Parameetrite menüüsse naasmiseks vajutage nupule . 

 Mõõteväärtuste menüüsse naasmiseks vajutage . 

(*) serveri abil valitud seadistus. 

10.11. Parameetrite menüüst lahkumine 

Parameetrite menüüst saab lahkuda: 

� Vajutades nuppu . 

� Umbes 30 sekundit järjest mitte ühelegi nupule vajutades. Sel juhul viimaseid muudatusi ei 

salvestata. 
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11. Seadistuse menüüd – veebiserver 

Veebiserveri rakendus võimaldab http (PPP) ühenduse abil ligipääsu seadistuse andmetele ja 

juhtseadme mõõtetulemustele. Väärtustega saab tutvuda ja neid muuta arvuti Internet Exploreri 

veebilehitseja abil, kusjuures arvuti on juhtseadmega seotud Ethernetikaabli abil. 

Vajalik inventar:  

Kasutajal peavad selle tegevuse elluviimiseks olema: 

� Arvuti, mille operatsioonisüsteem on Windows XP/Vista/7/8/10. 

� Ethernetiühendus juhtseadme või juhtseadete ja arvuti vahel (vt §7.3.1, lk 32). 

� Üks või mitu seadistatavat juhtseadet. 

11.1. Parameetrite leht 

Käesolevas peatükis tutvustatakse parameetrite lehte. Sellel lehel kuvatakse parameetrid veebiserveri vastava 

juhtseadmega ühendamiseks 

11.1.1. Ligipääs parameetrite lehele 

 
On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 12, lk 104 

(„Toruühendused“), ja peatüki 13, lk 107 („Elektrikaablid“), kohaselt ning toimivad 

tavapärasel toitel. 

 

Toimige alljärgnevalt: 

1. Käivitage arvutis veebilehitseja. 

2. Sisestage veebilehitseja aadressiribale seadistatava juhtseadme IP-aadress. Kujul 

http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Joonis 11-1: seadistatava integreeritud veebiserveri aadressi sisestamine. 

 
Meeldetuletus: juhtseadmete IP-aadressid on esitatud tabelis lk 164. 

 

3. Kuvatakse koduleht (vt Joonis 11-2).  
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4. Kuvatakse seadistamise menüü, mis on ligipääsetav ainult administraatorile (vt §11.1, lk 68). 

 Kodulehel klõpsake kirjale „parameetrid“, sisestage administraatori nimi (vaikimisi „admin“) ja 

klõpsake käsklusel „Kinnita“. Uuel lehel klõpsake kirjale „parameetrid“, sisestage 

administraatori nimi (vaikimisi „admin“) ja salasõna (vaikimisi „admin“) ning klõpsake 

käsklusel „OK“. 

 

 

Joonis 11-2: kodulehe näide 
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11.1.1. Lehe sisu 

Järgneval joonisel on esitatud parameetrite lehe näidis.

K a s u t u s j u h e n d  

on esitatud parameetrite lehe näidis. 

Joonis 11-3: parameetrite leht 
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11.1.1.1. Mahutit puudutav teave 

Nimetus Funktsioon 

Temperatuurinäit Andmed pole muudetavad 

Tegelik mahuti sisetemperatuuri väärtus (°C). 

Lämmastiku tase Andmed pole muudetavad 

Tegelik mahuti sisemuses oleva lämmastiku tase (%). 

Aktiivne alarm Andmed pole muudetavad. 

Sellel väljal edastatakse teavet aktiivsete alarmide kohta. 

� Mitte ühtki: hetkel pole mitte ükski alarm aktiivne. 

� Tasemeandurid ei tööta, probleemid anduritega, mis määravad täitmise 

ohutust või kaitsevad lämmastiku väljavoolu eest, annavad märku 

temperatuuri parameetrite ületamisel, seadistuse või teabeedastuse vea 

korral, liiga madala või kõrge taseme korral või kui temperatuuriandur nr 1 

või nr 2 ei toimi. Degaseerimise viga, toite viga, DEF, EPROM, 

mõõteväärtuste kustutamine: viimast tüüpi alarm on aktiveeritud. 

11.1.1.2. Ühenduse parameetrid 

Nimetus Funktsioon 

IP-aadress Muudetavad andmed 

Integreeritud veebiserveri kehtiv IP-aadress (internetiprotokoll). 

Tulba „Nõutud väärtus“ väärtust on võimalik muuta. Esitage uus väärtus 

kümnendsüsteemis xxx.xxx.xxx.xxx. Kui valitud aadress pole valideeritud 

IP-aadress, ei võta integreeritud veebiserver muudatust arvesse. 

Märkus: kui uus IP-aadress on valideeritud, suunatakse kasutaja ühenduse 

veateate veebilehele. Integreeritud veebiserveri taasühendamiseks 

sisestage uus IP-aadress veebilehitseja aadressiribale. 

Alarmvõrgumask Muudetavad andmed 

Server autoriseerib ühenduse kindla arvu integreeritud veebiserveritega. 

Mask võib võrku piirata, aga ei pruugi. Näide: kui mask on 255.255.255.0 

(kõige levinum), tähendavad viimased numbrid, et 254 seadmel on luba 

samas alamvõrgus olla. 

Kui valitud mask pole sobiv IP-mask, ei võta integreeritud veebiserver 
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Nimetus Funktsioon 

muudatust arvesse. 

Võrguvärav Muudetavad andmed 

Võrguvärava IP-aadress Esitage uus väärtus kümnendsüsteemis 

xxx.xxx.xxx.xxx. 

Selle informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma võrguadministraatoriga. 

Administraatorina 

sisenemine 

Muudetavad andmed 

Sellele kuvalehele ja mahuti seadistamise kuvalehele sisenemisõigust 

omava administraatori kehtiv nimi. 

Muutke sisenemisinformatsiooni – valige uus nimi, mis koosneb vähem kui 

20 tähemärgist. 

Administraatori 

salasõna 

Muudetavad andmed 

Sellele kuvalehele ja mahuti seadistamise kuvalehele sisenemisõigust 

omava administraatori kehtiv salasõna. 

Muutke salasõna – valige uus salasõna, mis koosneb vähem kui 10 

tähemärgist. 

Uus serveri 

funktsioonide 

kood 

Aine tasemest lähtuvalt on saadaval kolme funktsionaalsuse taset: 

Aktiveeritud 

funktsioon 

Funktsioon 

1 

Funktsioon 

2 

Funktsioon 

3 

RS485 Ei Jah Jah 

4–20 mA 

tase / T° 

Ei Jah Jah 

Jälgitavus 

(MEMO) 

Ei Ei Jah 

Integreeritud 

veebiserver 

Jah Jah Jah 

Tasemel 3 salvestatakse andmed integreeritud veebiserveri mällu ja need 

on hiljem ligipääsetavad. 

Kood saadakse Cryopalilt valitud versioonist lähtuvalt. Igal ajahetkel on 

võimalik minna üle rakenduse parema funktsionaalsusega versioonile. 

Siia manuaalselt sisestatud kood võimaldab aktiveerida ühe ülalkirjeldatud 
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Nimetus Funktsioon 

tasemetest. 

Viimaks läbi Cryopali funktsionaalsuse muudatust, käituge alljärgnevate 

juhiste kohaselt: 

1. Uurige välja juhtseadme seerianumber. Vt kodulehte, välja 

„Seerianumber“ (§11.2.2.2, lk 76). 

2. Võtke koodi saamiseks ühendust Cryopaliga. 

3. Sisestage saadud kood väljale „Uus serverifunktsioonide kood“ 

4. Klõpsake nupul „Kinnita“. Süsteem on nüüd uue seadistusega. 

5. Hoidke see nr alles (vt lk 164). Kui integreeritud veebiserver on eraldatud 

oma konnektorist, st juhtseadme emaplaadi konnektorist, tuleb uuesti 

sisestada etapis 2 saadud kood. 

11.1.2. Süsteemi kuupäeva ja kellaaja määramine 

Toimige alljärgnevalt.  

1. Minge parameetrite lehele, nagu kirjeldatud §11.1.1, lk 68. 

2. Kui see leht kuvatakse, vajutage piirkonnal „Kellaaja määramine“. 

 

Joonis 11-4: seadistuste lehe ülaosa 

3. Sisestage uued kellaaega ja kuupäeva puudutavad väärtused ja vajutage „Kinnita“. 

 Kui tekib viga päevade ( 1 <= päev <= 31), kuude ( 1 <= kuu <= 12), tundide (0 <= tund <= 

23) ja/või minutite (0 <= minut <= 59) määramisel, kuvatakse vastava väärtusega seotud 

veateade (ERROR). 

 Kellaaega ja kuupäeva puudutavad andmed salvestatakse, seda ka pärast süsteemi 

lähtestamist või voolukatkestuse korral. 
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Joonis 11-5: kuupäeva ja kellaaega puudutavate väärtuste seadistamine 

4. Vajutage nuppu „Tagasi“, et leht taas sulgeda. 

 
Programm ei lähe automaatselt üle suve- või talveajale.  

11.2. Koduleht  

Käesolevas peatükis tutvustatakse kodulehte. Sellel lehel kuvatakse peamine vastavat mahutit puudutav teave. 

11.2.1. Kodulehe kuvamine 

 
On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 12, lk 104 

(„Toruühendused“), ja peatüki 13, lk 107 („Elektrikaablid“), kohaselt ning toimivad 

tavapärasel toitel. 

Toimige alljärgnevalt: 

1. Käivitage arvutis veebilehitseja. 

2. Sisestage veebilehitseja aadressiribale kuvatava juhtseadme IP-aadress. Kujul 

http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Joonis 11-6: kuvatava integreeritud veebiserveri aadressi sisestamisväli 

3. Kuvatakse koduleht. 

11.2.2. Lehe sisu 

Leht näeb välja nagu alljärgnev näide (Joonis 11-7). 
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Joonis 11-7: kodulehe näide 

Pärast salasõna sisestamist avab vastaval piirkonnal klõpsamine vastava uue lehe, vt 

alljärgnevaid peatükke. 

11.2.2.1. Sisenenud isik 

 

Joonis 11-8: mahuti kirjelduse väli 

Integreeritud veebiserver tuvastab iga veebilehe tänu selle suhtelisele asukohale, antud hetkel 

on selleks koduleht. 

Kuvatakse mooduli salvestatud ajateave ja ka integreeritud veebiserverisse sisenenud isiku 

andmed. See teave on esitatud integreeritud veebiserveri igal lehel. Täpsemat infot ajateabe 
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uuendamise kohta vt §11.1.2, lk 73. 

11.2.2.2. Mahuti andmed 

 

Joonis 11-9: mahuti kirjelduse väli 

Täpsem info andmetüüpide kohta  

Nimetus Funktsioon 

Tüüp Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Mahuti tüübi kuva. Kuvatavad tüübid on: Espace, RCB ja Arpège. 

Reguleerimine Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Vedeliku või gaasi taseme reguleerimise tüübi kuva 

Mahutavus Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti mahutavus liitrites.  

Nimi Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti kasutaja määratud nimi. Seda teksti on võimalik 

muuta juhtseadme ekraani abil. (mahuti kuvaleht). Vt märkust NH78397. 

Seerianumber Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti juhtpaneeli number. 

Serveri 

versioon 

Integreeritud veebiserverist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud integreeritud veebiserveri rakenduse versiooni number.  

Asukoht Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti asukoht. 

Proov Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti sisu. 

Muud Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahutit puudutav lisainfo. 
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Üks klõps sel alal avab lehe „Kasutajate haldamine“ Vt peatükk 11.4, lk 82. 

11.2.2.3. Mõõteväärtused 

 

Joonis 11-10: mõõteväärtused 

Siin on kujutatud temperatuuri mõõteväärtuste graafik. Lämmastikutaseme väärtus ja tegelik 

temperatuur konkreetses mahutis märgitakse graafiku paremale küljele. Vooluvõrku 

ühendamisel hakatakse graafikusse järjest uusi mõõteandmeid lisama. Lehte värskendatakse 

perioodiliselt iga x sekundi järel (parameetrite kuvalehel soovitatakse 10-sekundilist 

vaikeväärtust). Vt §11.1, lk 68, nimetusega „Värskendamisperiood“).  

Mõõdetud väärtused salvestatakse integreeritud veebiserverisse iga 30 sekundi järel. 

 
Graafik visualiseeritakse ainult andmete mõõtmisel või kui veeiblehitseja lubab skripte tagaplaanil 

jooksutada. Internet Exploreris valige „Tööriistad“ -> „Interneti-suvandid“ -> „Täpsemalt“ -> rubriik 

„Turve“ ja klõpsake valikul „Luba aktiivsisul töötada failides kaustas Minu arvuti“.  

Üks klõps sel alal avab lehe „Jälgimine“ Vt peatükk 11.5, lk 84. 

Väljad „temperatuurinäit“ ja „Lämmastiku taseme näi t“ 

Väljadel „Temperatuuri mõõteväärtus“ ja „Lämmastiku taseme mõõteväärtus“ kuvatakse 

seadme selle hetke temperatuur ja lämmastikutase. Temperatuuri mõõteväärtused teatatakse 

järjest graafikukeskusesse. 

Väli „Aktiivne alarm“ 

Aktiivsete alarmide väli näitab häirete puudumist (“Mitte ühtki“) või  tekkinud häire olemasolu (vt 

§11.1.1.1, lk 71), nimetusega „Aktiivne alarm“. 

Tähelepanu: kui korraga esineb mitu häiret, kuvatakse ainult viimane. Kui kasutaja eemaldab 

häirega seotud vea või kui häire kaob, kuvatakse ekraanil sellele häirele kronoloogiliselt 

eelnenud häire jne. 
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Täitmise väli 

Täitmise väljal on näidatud mahuti vedela lämmastikuga täitmise funktsiooni olek: 

� Mitteaktiivne: täitmist parajasti ei toimu.  

� Aktiivne: täitmisfunktsioon on töös.  

Väli „Kaas“ 

Kaane väljal näidatakse mahuti kaane hetkeolek, st kas „Suletud“ või „Avatud“. Seda infot 

edastab mahutil asuv kaanekontakt. 

Graafik 

Graafiku x-telg näitab aega ja ajavahemikuks saab määrata mis tahes ajavahemiku 1 minutist 

kuni 2 tunnini (neid seadeid saab muuta parameetrite lehel, vt §11.1, lk 68, nimetusega 

„Prooviperiood“). See periood vastab kahe kuvatud mõõtepunkti vahelisele perioodile.  

Kui proovide võtmise kiirust muudetakse, ei ajakohasta graafik end automaatselt. Vertikaalne 

punktiirjoon näitab ka proovide võtmise perioodi muutmist, nagu näidatud alljärgneval joonisel.  

 

Joonis 11-11: vertikaalne punktiirjoon näitab proovide võtmise perioodi muutmist 
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Kui rakendub proovide võtmise perioodi muudatus, on enne vertikaalset punktiirjoont näidatud 

ajavahemik vale. Kui graafik täidab kogu lehe, liigub see automaatselt vasakule ja näitab 

viimasena mõõdetud väärtust kõige paremas servas. 

Kui temperatuur ületab määratud piirväärtuse, näidatakse piirmäär punaste punktikestega ja 

mõõteväärtus kuvatakse punaselt. Samal moel kuvatakse väärtus punaselt siis, kui tase ületab 

minimaalse või maksimaalse sätestatud piirmäära. 

11.2.2.4. Häirete nimekiri 

Maksimaalselt viis viimast häiret esitatakse väljal „Häirete nimekiri“. 

 

Joonis 11-12: häirete nimekiri 

Tekst pärineb „Jälgitavuse“ valikulisest funktsioonist. Vt §11.5.1.3, „ 

Andmete kogumise väli“, lk 87.  

Üks klõps sel alal avab lehe „Kasutajate haldamine“ Vt peatükk 11.4, lk 82. 

11.2.2.5. Mahuti seadistamine 

 

Joonis 11-13: mahuti seadistamise väli 

Siia on kogutud mahuti parameetrid. 

� Mahutis oleva lämmastiku tasemeparameetrid: Kõrge taseme alarm, kõrge taseme piirmäär, 

madala taseme piirmäär ja madala taseme alarm. 
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� Mahutis oleva lämmastiku temperatuuriparameetrid: Regulatsioon Sees/Väljas (regulatsioon 

on aktiveeritud või mitteaktiveeritud), temperatuuri piirmäär (kui temperatuur on näidatud 

väärtusest kõrgem, aktiveerub häire). 

Neid andmeid saab muute mahuti seadistamise lehel (vt peatükk 11.6, lk 90). 

11.2.2.6. Viimane salvestamine 

 

Joonis 11-14: viimase salvestamise väli 

Paremal tekstist „Viimane salvestamine“ kuvatakse kuupäev, mil viimane salvestamine teostati. 

See salvestus hõlmab integreeritud veebiserverisse salvestatud andmete kogumist ja nende 

hoiustamist tekstivormis spetsiifilise kasutajatoe abil. 

Salvestamisprotseduuri on täpsemalt kirjeldatud §11.5.1.3, lk 87 „ 

Andmete kogumise väli“. Andmeid soovitatakse salvestada iga 25 päeva tagant. Salvestusfail 

võimaldab andmeid salvestada iga 27 päeva tagant. Kui andmeid ei salvestata, kustutatakse 

kõige vanemad andmed automaatselt. 
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11.3. Aktiivsed alad 

Sel lehel saab kasutaja teha valikuid kuuel alljärgneval lehel: 

 

Joonis 11-15: aktiivsed alad ja lingid 

 

Viitenumber  Ala või link 

A Parameetrid : kui administraator on end juba autentinud, suunatakse ümber 

parameetrite lehele (lk 68), kui administraator pole seda veel teinud, 

suunatakse ta autentimislehele (ligipääs ainult administraatorile, §11.1, lk 68). 

B Sisukaart : kasutaja suunatakse lehele „Sisukaart“ (lk 100) kust ta leiab 

informatsiooni integreeritud veebiserveri ülesehituse ja võimalike ligipääsude 

kohta. 

C Mahuti kirjeldus : kui kasutaja on juba end autentinud, suunatakse ta mahuti 

kirjelduse lehele (lk 97), ja kui ta seda veel teinud pole, suunatakse ta 

autentimislehele. 
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D Mõõteväärtused : kui kasutaja on juba end autentinud, suunatakse ta jälgimise 

lehele (lk 84), ja kui ta seda veel teinud pole, suunatakse ta autentimislehele. 

E Häirete nimekiri : kui kasutaja on juba end autentinud, suunatakse ta jälgimise 

lehele (lk 84), ja kui ta seda veel teinud pole, suunatakse ta autentimislehele. 

F Mahuti seadistamine : kui administraator on end juba autentinud, suunatakse 

ümber mahuti seadistamise lehele (lk 90), kui ta pole seda veel teinud, 

suunatakse ta autentimislehele (ligipääs ainult administraatorile, §11.1, lk 68). 

11.4. Kasutajate haldamise leht 

Kui kasutaja on nõuetekohaselt identifitseeritud, on sel lehel võimalik saada ligipääs parooliga kaitstud lehtedele 

(Jälgimine, Mahuti seadistamine, Mahuti kirjeldus, Parameetrid). 

11.4.1. Lehe kuvamine 

Toimige alljärgnevalt: 

1. Käivitage arvutis veebilehitseja. 

2. Sisestage veebilehitseja aadressiribale kuvatava juhtseadme IP-aadress. Kujul 

http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Joonis 11-16: kujutatava integreeritud veebiserveri aadressi sisestamine 

 

Ligipääsetavate juhtseadmete IP-aadressid on esitatud lehel 164. 

3. Kuvataval kodulehel klõpsake sobivas kohas kasutajate haldamise lehe avamiseks. 

11.4.1. Lehe sisu 

Leht näeb välja nagu alljärgnev näide. Sel lehel peab kasutaja end tuvastama, et pääseda 

kaitstud lehtedele. Kasutaja võib eelnevalt sisestada oma kasutajanime väljale „Kasutajanimi“. 
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Joonis 11-17: leht enne sisselogimist 

� Kui kasutajanime (login) ei ole integreeritud veebiserveri andmebaasis, palutakse kasutajal 

see uuesti sisestada. 

 

Joonis 11-18: leht pärast tundmatu kasutajanime sisestamist 

� Kui kasutajanimi (login) on integreeritud veebiserveri andmebaasis, pääseb kasutaja ligi 

järgmistele lehtedele: 

 

Joonis 11-19: leht pärast kasutajanime sisestamist 

- Jälgimine: vt peatükk 11.5, lk 84. 

- Mahuti seadistamine: vt peatükk 11.6, lk 90. 

- Mahuti kirjeldus: vt peatükk 11.7, lk 97. 

- Parameetrid: vt §11.1, lk 68. 

Klõpsates valitud lehele, peab kasutaja end uuesti oma kasutajanime (mida ta kasutas) ja 

salasõnaga tuvastama.  
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� Pärast kasutaja tuvastamist jääb ta fikseeritud ajavahemikuks, milleks vaikimisi on 3 minutit, 

sisselogituks. Seda väärtust ei saa muuta.

� Kui tuvastatud kasutaja sulgeb veebilehitseja, logitakse ta automaatselt välja. Seega peab ta 

kaitstud lehtedele ligipääsemi

jääb eelmine kasutaja integreeritud veebiserverisse sisselogituks kuni 3 minutiks või kuni uus 

kasutaja end uue kasutajanimega sisse logib.

11.5. Jälgimise leht 

See leht on ligipääsetav alles pärast kas

sarnane teave nagu kodulehel, aga selle erinevusega, et ligi pääseb ka andmete kogumise ja 

sündmuste logifaili vaatamise funktsioonile.

11.5.1. Jälgimise lehe kuvamine

Sellele lehele pääsemiseks toimige §

K a s u t u s j u h e n d  

 

Joonis 11-20: sisselogimisakna näide 

asutaja tuvastamist jääb ta fikseeritud ajavahemikuks, milleks vaikimisi on 3 minutit, 

sisselogituks. Seda väärtust ei saa muuta. 

Kui tuvastatud kasutaja sulgeb veebilehitseja, logitakse ta automaatselt välja. Seega peab ta 

kaitstud lehtedele ligipääsemiseks uuesti end kasutajanime ja salasõnaga tuvastama. Muidu 

jääb eelmine kasutaja integreeritud veebiserverisse sisselogituks kuni 3 minutiks või kuni uus 

kasutaja end uue kasutajanimega sisse logib. 

See leht on ligipääsetav alles pärast kasutaja indetifitseerimist. Jälgimise lehel kuvatakse 

sarnane teave nagu kodulehel, aga selle erinevusega, et ligi pääseb ka andmete kogumise ja 

sündmuste logifaili vaatamise funktsioonile. 

Jälgimise lehe kuvamine  

ele lehele pääsemiseks toimige §11.3, lk 81 kohaselt. Jälgimise leht näeb välja selline:

asutaja tuvastamist jääb ta fikseeritud ajavahemikuks, milleks vaikimisi on 3 minutit, 

Kui tuvastatud kasutaja sulgeb veebilehitseja, logitakse ta automaatselt välja. Seega peab ta 

seks uuesti end kasutajanime ja salasõnaga tuvastama. Muidu 

jääb eelmine kasutaja integreeritud veebiserverisse sisselogituks kuni 3 minutiks või kuni uus 

utaja indetifitseerimist. Jälgimise lehel kuvatakse 

sarnane teave nagu kodulehel, aga selle erinevusega, et ligi pääseb ka andmete kogumise ja 

kohaselt. Jälgimise leht näeb välja selline: 
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Joonis 11-21: jälgimise leht 

11.5.1. Lehe sisu 

11.5.1.1. Sisenenud isik 

 

Joonis 11-22: mahuti kirjelduse väli 

Integreeritud veebiserver tuvastab iga veebilehe tänu selle suhtelisele asukohale, antud hetkel 

on selleks koduleht -> Jälgimine. 
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Kuvatakse mooduli salvestatud ajateave ja ka integreeritud veebiserverisse sisenenud isik. See 

teave on esitatud integreeritud veebiserveri igal lehel. 

Täpsemat infot ajateabe uuendamise kohta vt §11.1.2, lk 73. 

11.5.1.2. Mahuti andmed 

 

Joonis 11-23: mahuti kirjelduse väli 

Nimetus Funktsioon 

Tüüp Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta.  

Mahuti tüübi kuva. Kuvatavad tüübid on: Espace, RCB, Arpège ja GT 40. 

Reguleerimine Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Vedeliku või gaasi taseme reguleerimise tüübi kuva 

Mahutavus Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti mahutavus liitrites.  

Nimi Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti kasutaja määratud nimi. Seda teksti on võimalik 

muuta juhtseadme ekraani abil. (mahuti kuvaleht). Vt märkust NH78397. 

Seerianumber Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti seerianumber.  

Serveri 

versioon 

Integreeritud veebiserverist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud integreeritud veebiserveri rakenduse versiooni number.  

Asukoht Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti asukoht. 

Proov Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti sisu. 

Muud Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahutit puudutav lisainfo. 
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11.5.1.3. Mõõteväärtused 

 

Joonis 11-24: mõõteväärtused 

Siin on kujutatud temperatuuri mõõteväärtuste graafik. Lämmastikutaseme väärtus ja tegelik 

temperatuur konkreetses mahutis märgitakse graafiku paremale küljele. Vooluvõrku 

ühendamisel hakatakse graafikusse järjest uusi mõõteandmeid lisama. Lehte värskendatakse 

perioodiliselt iga x sekundi järel (parameetrite kuvalehel soovitatakse 10-sekundilist 

vaikeväärtust). Vt §11.1, lk 68, nimetusega „Värskendamisperiood“).  

Mõõdetud väärtused salvestatakse integreeritud veebiserverisse iga 30 sekundi järel. 

 
Graafik visualiseeritakse ainult andmete mõõtmisel või kui veeiblehitseja lubab skripte tagaplaanil 

jooksutada. Internet Exploreris valige „Tööriistad“ -> „Interneti-suvandid“ -> „Täpsemalt“ -> rubriik 

„Turve“ ja klõpsake valikul „Luba aktiivsisul töötada failides kaustas Minu arvuti“. 

 

Andmete kogumise väli  

See funktsionaalsus on kasutatav ainult siis, kui valik „jälgitavus“ on aktiveeritud. See võimaldab 

koguda mõõteandmeid (tasemed ja temperatuur T1), sündmusi, häireid ja salvestatud 

parameetrite muudatusi ning salvestada need tekstifailina integreeritud veebiserverisse, vers un 

fichier au format texte.  
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Kui kasutaja vajutab väljale „Andmete kogumine“, kuvatakse järgmine lehekülg. 

 

Joonis 11-25: andmete kogumise leht 

Andmete kogumiseks käituge alljärgnevate juhiste kohaselt: 

1. Vajutage real „Andmete kogumine“ (Joonis 11-25).  

2. Aken pakub kasutajale valikut faili DataMS.csv avamise ja selle kuskile (kõvaketas, USB-

mälupulk jms) salvestamise vahel. 

3. Failis olevate andmetega on seejärel võimalik tutvuda Exceli tabelis. Lähtutakse standardist 

21CFR, kuigi seda ei rakendata täies ulatuses. 

 

Joonis 11-26: kogutud andmed 

4. Salvestage fail, valides avatud tekstifaili (Joonis 11-26) menüüst „Fail“ > „Salvesta nimega“  

 Integreeritud veebiserveris kuvatavaid andmeid ei saa Internet Exploreri kaudu arvutiga 

muuta, seega pole mõtet andmeid integreeritud veebiserveris krüpteerida. Arvutisse 

salvestatud andmete säilitamine, kaitsmine ja nende terviklikkuse tagamine on kasutaja 

(võrguadministraatori vms) kohustus. 
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Parameetrite väli 

Ligipääs parameetrite lehele Vt §11.1, lk 68. 

Graafik 

Graafiku x-telg näitab aega ja ajavahemikuks saab määrata mis tahes ajavahemiku 1 minutist 

kuni 2 tunnini (neid seadeid saab muuta parameetrite lehel, vt §11.1, lk 68, nimetusega 

„Prooviperiood“). See periood vastab kahe kuvatud mõõtepunkti vahelisele perioodile.  

Kui proovide võtmise kiirust muudetakse, ei ajakohasta graafik end automaatselt. Vertikaalne 

punktiirjoon näitab ka proovide võtmise perioodi muutmist, nagu näidatud alljärgneval joonisel. 

 

Joonis 11-27: vertikaalne punktiirjoon näitab proovide võtmise perioodi muutmist 

Ajavahemik on esitatud tundides, see muutub automaatselt valitud proovide võtmise perioodi 

kohaselt. Kui rakendub proovide võtmise perioodi muudatus, on enne vertikaalset punktiirjoont 

näidatud ajavahemik vale. Kui graafik täidab kogu lehe, liigub see automaatselt vasakule ja 

näitab viimasena mõõdetud väärtust kõige paremas servas. 

Kui temperatuur ületab määratud piirväärtuse, kuvatakse mõõteväärtus punaselt. Samal moel 

kuvatakse väärtus punaselt siis, kui tase ületab minimaalse või maksimaalse sätestatud 

piirmäära. 

Graafikutel esitatud kõverad vastavad txt-failis salvestatud andmetele. 
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11.5.1.4. Sündmused 

Sellel lehel kuvatakse integreeritud veebiserveri poolt registreeritud viimased sündmused. 

Sündmus tähendab häiret või funktsionaalsuse muutust. 

 

Joonis 11-28: sündmuste leht. 

11.6. Mahuti seadistamise leht 

Sellele lehele pääseb ligi alles pärast kasutaja identifitseerimist; administraator on defineeritud §11.1, lk 68 kohaselt. 

11.6.1. Lehele ligipääs 

Sellele lehele pääsemiseks toimige §11.6, lk 90 kohaselt. Mahuti seadistamise leht näeb välja 

selline: 
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Joonis 11-29: mahuti seadistamise leht 

11.6.2. Lehe sisu 

11.6.2.1. Mahutit puudutav teave 

Kuvatav teave on: 

 

Joonis 11-30: mahuti seadistamise lehe ülaosa 
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Nimetus Funktsioon 

Temperatuurinäit Andmed pole muudetavad Tegelik mahuti sisetemperatuuri väärtus (°C). 

Lämmastiku tase Andmed pole muudetavad Tegelik mahuti sisemuses oleva lämmastiku tase 

(%). 

Aktiivne alarm Andmed pole muudetavad Sellel väljal edastatakse teavet aktiivsete alarmide 

kohta. 

� Mitte ühtki: hetkel pole mitte ükski alarm aktiivne. 

� Tasemeandurid ei tööta, probleemid anduritega, mis määravad täitmise 

ohutust või kaitsevad lämmastiku väljavoolu eest, annavad märku 

temperatuuri parameetrite ületamisel, seadistuse või teabeedastuse vea 

korral, liiga madala või kõrge taseme korral või kui temperatuuriandur nr 1 

või nr 2 ei toimi. Degaseerimise viga, toite viga, DEF, EPROM, 

mõõteväärtuste kustutamine: viimast tüüpi alarm on aktiveeritud. 

11.6.2.2. Tasemeparameetrid 

 

Joonis 11-31: tasemeparameetrite osa 

Nimetus Funktsioon 

Kõrge 

taseme häire 

Märkus: seda väärtust ei saa muuta, kui väärtuse esitamise ühikuteks (vt 

nimetust „Tase“) on sentimeetrid või tollid. 

Vedelfaas 

Kui mõõdetud vedelikutase, mis on taseme piirmäärast kõrgem, aktiveeritakse 

heli- ja valgusalarm. Lubatud väärtused jäävad vahemikku 28 kuni 94%. 

Resolutsioon on 1%. Vaikeväärtus on 90%. See piirväärtus peab olema kõrgem 

kui madala alarmi piirväärtus.  

Gaasifaas 

Selles režiimis on piirväärtus automaatselt fikseeritud tasemele 94%. 

Kõrge 

taseme 

Märkus: seda väärtust ei saa muuta, kui väärtuse esitamise ühikuteks (vt 

nimetust „Tase“) on sentimeetrid või tollid. 
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Nimetus Funktsioon 

piirmäär Vedelfaas 

Kuid mõõdetud vedelikutase on kõrgem vedelikutaseme piirmäärast, peatatakse 

lämmastiku juurdevool. Lubatud väärtused jäävad vahemikku 22 kuni 88%. See 

piirväärtus peab olema madalam kui kõrge alarmi piirväärtus. Vaikeväärtus on 

80%. 

Gaasifaas 

Selles režiimis on piirväärtus automaatselt fikseeritud tasemele 80%. 

Madala 

taseme häire 

Märkus: seda väärtust ei saa muuta, kui väärtuse esitamise ühikuteks (vt 

nimetust „Tase“) on sentimeetrid või tollid. 

Vedelfaas 

Kuid mõõdetud vedelikutase on madalam vedelikutaseme piirmäärast, 

aktiveeritakse lämmastiku juurdevool. Lubatud väärtused jäävad vahemikku 7 

kuni 75 %. Resolutsioon on 1%. Vaikeväärtus on 40 %. 

Gaasifaas 

Selles režiimis on piirväärtus automaatselt fikseeritud tasemele 25%. 

Madala 

taseme häire 

Märkus: seda väärtust ei saa muuta, kui väärtuse esitamise ühikuteks (vt 

nimetust „Tase“) on sentimeetrid või tollid. 

Vedelfaas 

Kuid mõõdetud vedelikutase on madalam vedelikutaseme piirmäärast, 

aktiveeritakse lämmastiku juurdevool. Lubatud väärtused jäävad vahemikku 12 

kuni 80 %. Resolutsioon on 1%. Vaikeväärtus on 50 %. 

Gaasifaas 

Selles režiimis on piirväärtus automaatselt fikseeritud tasemele 40%. 

Ühik Lämmastikutase kuvatakse vaikeväärtusena protsentides (%). Kasutaja võib 

seda muuta, et väärtust kuvataks sentimeetrites (cm) või tollides ("). Sel juhul 

konverteeritakse väärtused mahuti tüübi (Espace või RCB), tööpõhimõtte 

(vedelal või gaasilisel lämmastikul põhinev krüomahuti) ja mahutita mahu 

kohaselt. 

Tähelepanu : kui tasemeid kuvatakse sentimeetrites või tollides, ei saa 

tasemehäireid ega piirmäärade väärtusi muuta. 



94 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

Kui esitatud tingimustest kinni ei peeta, kuvatakse ekraanil vigase väärtusega seotud punane 

veateade. Integreeritud veebiserver ei kinnita uusi väärtusi ja seega ei arvesta juhtseade 

nendega. 

11.6.2.3. Temperatuuriparameetrid 

 

Joonis 11-32: tasemeparameetrite osa 

Nimetus Funktsioon 

Reguleerimine Vedelikurežiimis 

SEES: temperatuuri reguleerimine on aktiveeritud. Lämmastiku täitmisrelee 

aktiveeritakse, kui mahutisisene temperatuur on kõrgem kui temperatuuri 

piirväärtus.  

VÄLJAS : temperatuuri reguleerimine pole aktiveeritud. Lämmastiku 

täitmisreleed ei aktiveerita, kui mahutisisene temperatuur on kõrgem kui 

temperatuuri piirväärtus. Piirväärtuse ületamise alarmi ei võeta enam arvesse ja 

temperatuuri ei kuvata enam avalehel punaselt.  

Gaasirežiimis 

SEES: temperatuuri reguleerimine on alati aktiveeritud (SEES); väli muutub 

nähtamatuks 

Temperatuuri 

piirmäär 

Vedelikurežiimis 

Kui mõõdetud temperatuur on piirmäärast kõrgem, aktiveeritakse heli- ja 

valgusalarm ning häirerelee. Lubatud väärtused jäävad vahemikku –170 kuni 0 

°C. Resolutsioon on 1 °C. Vaikeväärtus on –130 °C. 

Muudetud väärtus peab jääma järgmistesse piiridesse: 

–170 °C (–274 °F) <= temperatuuri piirmäär <= 0 °C (32 °F) 

Kui neist tingimustest kinni ei peeta, kuvatakse (punane) veateade. 

Integreeritud veebiserver ei kinnita uut väärtust ja seda ei võeta arvesse. 

Gaasirežiimis 

Gaasifaasis kasutamiseks on temperatuuri reguleerimine alati aktiveeritud 

(SEES) ja temperatuur on fikseeritud tasemele –135 °C (–202 °F). 



95 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

Nimetus Funktsioon 

Ühik Temperatuuri väärtuste kuvamine Celsiuse (°C) Või Fahrenheiti (°F) järgi. 

Vaikeväärtusena kuvatakse temperatuur Celsiuse järgi (°C). 

11.6.2.4. Teabeedastus 

 

Joonis 11-33: tasemeparameetrite osa 

Nimetus Funktsioon 

Kaugjuhtimine Täitmise juhtimise valik. 

Juhtmega ühendus : samaaegse täitmise funktsiooni aktiveerib vastav 

klemmiplokk. 

Téléflo : samaaegase täitmise funktsiooni aktiveerib RS485 ühendus. 

Siini aadress Indikaatori elektroonilise kontrollploki loogiline aadress (samas võrgus 

vahemikus 1 kuni 254). Kui neist tingimustest kinni ei peeta, kuvatakse (punane) 

veateade. Integreeritud veebiserver ei kinnita uut väärtust ja seda ei võeta 

arvesse. 

21CFR Ameerika seadus, mis sätestab sisseloginud kasutajate haldamise ja andmete 

autentsuse. 

VÄLJAS : 21CFR-i osa 11 kohane jälgitavus pole tagatud. Sel juhul on võimalik 

juhtseadme ekraani abil kõiki seadistusi kasutada.  

SEES:  21CFR-i osa 11 kohane jälgitavus on tagatud. Sel juhul pole juhtseadme 

ekraani abil võimalik ühtki seadistust kasutada. 
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11.6.2.5. Mahuti seadistamine 

 

Joonis 11-34: tasemeparameetrite osa 

Nimetus Funktsioon 

Keel Menüüde kuvamise keele valimine (prantsuse, inglise, saksa, hispaania, itaalia, 

portugali, hollandi). 

Vaikeväärtusena kasutatakse parameetreid ja mõõteväärtusi sisaldava faili 

puhul alati inglise keelt. 

Degaseerimise 

piirmäär 

Temperatuur, milleni jõudmisel degaseerimise solenoidklapp suletakse. Seda 

väärtust saab muuta alljärgnevatel tingimustel:  

–190 °C (–310 °F) < degaseerimise piirmäär < –150 °C (–238 °F). 

Kui neist tingimustest kinni ei peeta, kuvatakse (punane) veateade. 

Integreeritud veebiserver ei kinnita uut väärtust ja seda ei võeta arvesse. 

Kui temperatuuriühik on °F, siis degaseerimise piirmäära muuta ei saa. 

Kinnitamine Kinnita valitud muudatused. 
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Nimetus Funktsioon 

Tühista Kustuta kinnitamist ootav väärtus 

11.7. Mahuti kirjelduse leht 

Sellele lehele pääseb ligi alles pärast kasutaja identifitseerimist; administraator on defineeritud 

§11.1, lk 68 kohaselt. Mahuti kirjelduse lehele on võimalik mahuti kohta spetsiifilist 

informatsiooni lisada. Need andmed kuvatakse mahuti kirjelduse alal, nende andmete jaoks 

määratud kuvalehtedel. 

11.7.1. Lehele ligipääs 

Sellele lehele pääsemiseks toimige §11.3, lk 81 kohaselt.  

11.7.2. Lehe sisu 

Järgneval joonisel on esitatud sellise lehe näidis. 

 

Joonis 11-35: seadistuste lehe ülaosa 
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11.7.2.1. Sisenenud isik 

 

Joonis 11-36: mahuti kirjelduse väli 

Integreeritud veebiserver tuvastab iga veebilehe tänu selle suhtelisele asukohale, antud hetkel 

on selleks koduleht -> Jälgimine. 

Kuvatakse integreeritud veebiserveri mooduli salvestatud ajateave ja ka integreeritud 

veebiserverisse sisenenud isik. See teave on esitatud integreeritud veebiserveri igal lehel. 

Täpsemat infot ajateabe uuendamise kohta vt §11.1.2, lk 73. 

11.7.2.2. Mahuti andmed 

 

Joonis 11-37: mahuti kirjelduse väli 

Nimetus Funktsioon 

Tüüp Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Mahuti tüübi kuva. Kuvatavad tüübid on: Espace, RCB ja viimaks Arpège. 

Reguleerimine Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Vedeliku või gaasi taseme reguleerimise tüübi kuva 

Mahutavus Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti mahutavus liitrites.  

Nimi Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti kasutaja määratud nimi. Seda teksti on võimalik 

muuta juhtseadme ekraani abil. (mahuti kuvaleht). Vt märkust NH78397. 

Seerianumber Juhtpaneelist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 

Kuvatakse ühendatud mahuti seerianumber.  

Serveri Integreeritud veebiserverist pärinevad andmed, mida pole võimalik muuta. 
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Nimetus Funktsioon 

versioon Kuvatakse ühendatud integreeritud veebiserveri rakenduse versiooni number.  

Asukoht Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti asukoht. 

Proov Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahuti sisu. 

Muud Integreeritud veebiserverist pärinevad muudetavad andmed. Täpsemat infot 

leiate peatükist „Mahuti kirjeldus“, lk 97. 

Kuvatakse ühendatud mahutit puudutav lisainfo. 

11.7.2.3. Mahuti kirjelduse muutmine 

 

Joonis 11-38: mahuti kirjelduse väli 

Nimetus Funktsioon 

Asukoht Sisestatakse ühendatud mahuti asukoht. Lubatud on kuni 50 tähemärki. 

Proov Sisestatakse ühendatud mahuti sisu. Lubatud on kuni 50 tähemärki. 

Muud Sisestatakse ühendatud mahutit puudutav lisainfo. Lubatud on kuni 50 tähemärki.  

Kui andmed on sisestatud, vajutage nupule „Kinnita“ ja sulgege leht. Nupp „Tühista“ kustutab 

asukoha, proovi ja muu info väljadele sisestatud andmed. 
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Joonis 11-39: mahuti kirjelduse ala ja sellele vastav kuvainfo ühel rakenduse erinevatest lehtedest 

11.8. Sisukaardi leht 

Sellel lehel, kuhu pääseb avalehelt, kuvatakse rakenduse lehtede üldstruktuur. 

11.8.1. Lehe kuvamine  

Avalehel klõpsake reale „Sisukaart“. 
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Joonis 11-40: sisukaardi leht 

11.8.1. Lehe sisu 

11.8.1.1. Mahutit puudutav teave 

 

Joonis 11-41: mahutit puudutava teabe ala 

Nimetus Funktsioon 

Temperatuurinäit Andmed pole muudetavad. Tegelik mahuti sisetemperatuuri väärtus (°C). 

Lämmastiku tase Andmed pole muudetavad. Tegelik mahuti sisemuses oleva lämmastiku tase (%). 

Aktiivne alarm Andmed pole muudetavad Sellel väljal edastatakse teavet aktiivsete alarmide kohta. 

❧ Mitte ühtki: hetkel pole mitte ükski alarm aktiivne. 

❧ Tasemeandurid ei tööta, probleemid anduritega, mis määravad täitmise ohutust või 

kaitsevad lämmastiku väljavoolu eest, annavad märku temperatuuri parameetrite 

ületamisel, seadistuse või teabeedastuse vea korral, liiga madala või kõrge taseme 

korral või kui temperatuuriandur nr 1 või nr 2 ei toimi. Degaseerimise viga, toite viga, 

DEF, EPROM, mõõteväärtuste kustutamine: viimast tüüpi alarm on aktiveeritud. 
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11.8.1.2. Veebilehe ülesehitus 

 

Joonis 11-42: veebilehe ülesehitus 

● Helesinised alad tähistavad lehti, mis on ligipääsetavad kõigile rakenduse kasutajatele. 

● Punased alad tähistavad lehti, mis on kasutajatele ligipääsetavad pärast kasutajanime ja 

salasõna sisestamist. 

● Tumesinised alad tähistavad lehti, mis on ligipääsetavad ainult Cryopali tehnilisele 

personalile. Siin on võimalik pärast hooldustöid kommentaare lisada ja kuvada konkreetse 

mahuti tasemeanduri kalibreerimispunkte.  
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Joonis 11-43: hoolduse leht on ligipääsetav ainult Cryopali tehnilisele personalile  
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12. Toruühendused 

 
See peatükk puudutab ainult neid krüoseadmeid, mis on varustatud CRYOMEMO automaatse 

täitmise süsteemiga ja püsivalt ühendatud krüovedeliku toitega, üldiselt vaakumtoru abil. 

Krüoseadmed, mis automaatse täitmise süsteemiga varustatud pole, täidetakse manuaalselt (vt 

konkreetse mahuti kasutusjuhendit). 

Termoreguleerventiile soovitatakse hoida masinaruumist väljaspool, ventileeritud kohas. 

 

Vedela lämmastiku maksimaalne toiterõhk on madalam kui 3 bar (soovitatavalt 1,5 bar). 

Kõrgema rõhu kasutamine võib solenoidklappi kahjustada või takistada selle korralikku 

toimimist.  

 

Toimige alljärgnevalt: 

1. Ühendage krüoseadme vedela lämmastiku toiteühendus vaakumsüsteemiga ülimadalat 

temperatuuri kannatava voolikuga. See ühendus asub krüoseadme tagumises osas. 

2. Kinnitage ühendused käsitsi.  

3. Pärast nende külma keskkonda asetamist veenduge selles, et voolikud on korralikult 

kinnitatud. 
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12.1. GT 40 ja Arpège

Joonis 12-1: vedeliku transpordisüsteemi skeem

 

12.2. Espace 

Joonis 12-3: vedeliku transpordisüsteemi skeem

 

K a s u t u s j u h e n d  

GT 40 ja Arpège  

 

: vedeliku transpordisüsteemi skeem 

 

Joonis 12-2: krüomahuti ühendus krüogeense lämmastiku toitega

 

: vedeliku transpordisüsteemi skeem 

 

Joonis 12-4: krüomahuti ühendus krüogeense lämmastiku 

toitega 

Mahuti 
krüogeense 
lämmastiku 
toiteühendus 

Mahuti krüogeense 
lämmastiku 
toiteühendus

: krüomahuti ühendus krüogeense lämmastiku toitega 

 

: krüomahuti ühendus krüogeense lämmastiku 

Mahuti krüogeense 

toiteühendus 
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12.3. RCB 

 

Joonis 12-5: Vedeliku transpordisüsteemi skeem 
 

Joonis 12-6: krüomahuti ühendus krüogeense lämmastiku 

toitega 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vedela lämmastiku toitevoolik ja 
ühenduslüli 

Vedela lämmastiku 
toiteühendus 

Krüovoolik Lämmastiku sissevool

Vaakumisolatsiooni
ga toru
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13. Elektrikaabeldus 

Selles peatükis kirjeldatakse tehases kaasapandud kaableid (vt järgmisi lehekülgi). 

13.1. Tehases kaasapandud kaablite ülevaade 

Vt §7.1, lk 30. 

13.2. Kohustuslikud kaablid 

Funktsioon Täiendav teave Tüüp 

Ethernetikaabel  Ühendab eraldi arvutiga, mille abil teostatakse 

jälgimist ja seadistust. 

Ethernet RJ45 

pistikupesadega (pole 

toodud). 

13.3. Soovitud lisavalikute jaoks soovitatavad kaab lid 

Funktsioon Täiendav teave Tüüp 

Tasemenäit  Väljund 4–20 mA 2 6/10 kaablit, ekraani ja 

ferriidiga. 

Temperatuurinäit  Väljund 4–20 mA 2 6/10 kaablit, ekraani ja 

ferriidiga. 

Kasutajaspetsiifiliste 

andmete 

salvestamine  

Väljund RS 485. 2 6/10 kaablit, ekraani ja 

ferriidiga. 

Samaaegse 

täitmise juhtimine 

Sisend pingevaba väliskontakt, mis on 

tavaliselt avatud (NO).  

2 6/10 kaablit, ekraanita. 

Aktiivse täitmise 

väljund  

Pingevaba kontakt NO-NF. Ühendus 

infoseadmega (märgutuli jms). 

Täitmistsükli ajal on kontakt aktiveeritud. 

2 või 3 6/10 kaablit, 

ekraanita. 

Häire väljund Pingevaba kontakt NO-NF, mille abil 

luuakse ühendus infoseadmega (märgutuli 

jms). 

2 või 3 6/10 kaablit, 

ekraanita, selle väljundiga 

seotud seadme tarbimisega 

kohandumiseks. 
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13.4. Ethernetipesa  

Ethernetiväljundi ühendamiseks (Joonis 7-10, viitenr 3) Ethernetivõrguga,mis ühendab 

juhtpaneeli Cryopali võrgufunktsionaalsuste (visualiseerimine, jälgitavus) kasutamiseks 

serveriga.  

13.5. RS 485 ühendus 

RS485 kaabliga ühendus luuakse Clipper-tüüpi 

RS485-märgistusega konnektoriga, mis asub 

juhtseadmel. 

Märkus: MAANDUS (viitenr 2 alloleval joonisel) 

ühendatakse RS 485 kohase vastuvõtja 0 V 

terminaliga.   

Joonis 13-1: ühenduspesade funktsioon 

13.6. Toiteplokk 

 

Enne ühendamist veenduge selles, et tagatud on alljärgnevad algtingimused:  

� Vastavus paigaldamise põhidetailide (lämmastiku transporditorud) ja 

seadmepargi / ruumis oleva varustuse vajaduste vahel. 

� Vastavus elektrilise toitevõrgu kvaliteedi ja teatud kriteeriumite vahel, nagu 

näiteks toitepinge, võrgusagedus, maanduse kvaliteet, katkematu ja turvaline 

toide jne. 
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Ühendage juhtpaneel ( 

Joonis 13-2, viitenr 1), ühelt poolt 

toiteplokiga (viitenr 2), kasutades selleks 

kaasasolevat kaablit (viitenr 3), ja teiselt 

poolt ühefaasilise vahelduvvooluga 80 VA 

50 Hz 230 V sektoriga (viitenr 4). 

 

Joonis 13-2: toiteplokk 

 

 
Elektrikatkestus ei kaota juba salvestatud andmeid. Kui seadmel elektritoide puudub, 

katkeb aga Ethernetiühendus ja seega ka andmete salvestamine. 

 

Toiteplokk on kinnitatud seinale, põrandast piisavalt kaugele, et vältida põrandapesuga 

kaasnevaid võimalikke pritsmeid, ja see on ühendatud: 

� elektrivõrguga (230 V vahelduvvool, 1 A, maandusega).  

� krüomahuti juhtpaneeliga, seda sellega kaasneva umbes 2,5 m kaabli abil, milles on pinge 

24 V (vahelduvvool). 

 

On väga oluline varustada krüomahuti toiteplokki elektriga varustav liin lahklüliti ja 

voolukatkestiga; mahutiga kaasneval toiteplokile pole lahtiühendusseadet ette 

nähtud. 

Toiteplokki ei tohi mitte mingil juhul seadme külge ühendada. 
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14. Enne kasutamist  

Selles peatükis võetakse kokku toimingud, mis on vaja varustuse kasutamiseks läbi viia. Varustuse täielikuks 

kasutamiseks piisab alljärgnevates alapeatükkides kirjeldatud juhiste ja esitatud suuniste järgimisest. 

14.1. Elektrikaabeldus 

Vt peatükk13, lk 107. 

Juhtpaneel, mis asub krüomahuti tagumises osas, ühendatakse kasutaja varustusega (arvuti, 

häireseadmed, salvestusvahendid jms), pidades kinni käesolevas juhendis esitatud suunistest. 

14.1.1. Vooluvõrku lülitamine 

 
On teada, et juhtseade või juhtseadmed on ühendatud peatüki 12, lk 104 

(„Toruühendused“), ja peatüki 13, lk 107 („Elektrikaablid“), kohaselt ning toimivad 

tavapärasel toitel. 

 Kui seade oli juba Etherneti ja/või Modbusi võrku ühendatud, eemaldage see sealt, 

vältimaks juhuslikke võrguhäireid. Vooluvõrku ühendamisel aktiveeruvad teatud häired, 

mis edastatakse serverile. Informeerige turvatöötajat krüoseadme kasutuselevõtust. 

1. Seadke peamine toiteplokki varustav voolukatkesti režiimi „Sees“. 

2. Taastage ühendus Etherneti- ja/või Modbusi võrguga. 

14.2. Juhtpaneeli seadistamine 

Juhtpaneel seadistatakse käesolevas kasutusjuhendis antud juhiste kohaselt. 

 

Proovide säilimine on tagatud ainult siis, kui süsteem on õigesti seadistatud, teatud 

parameetrite ja seega süsteemi töötingimuste määramine kuulub kasutaja kohustuste 

hulka. 

 

Toimige alljärgnevalt:  

Tegevus Vt § 

Sisenege parameetrite menüüsse. 10.2 

Kuvatava keele määramine  

Valige „Seadistamine“. 10.3 
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� Määrake kuvatav keel. 10.8 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Mahuti* seadete määramine  

Valige „Mahuti“. 10.3 

� Määrake mahuti seaded. 10.9 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Piirmäärade ning (taseme- ja temperatuuri-) ühikute  

määramine 

 

Valige „Tasemed“. 10.3 

� Määrake piirmäärad, alarmid ja tasemeühikud. 10.5 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Valige „Temperatuurid“. 10.3 

� Määrake piirmäärad, alarmid ja temperatuuriühikud. 10.6 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Mahuti andmeedastuse parameetrite 

määramine 

 

Valige „Andmeedastus“. 10.3 

� Määrake mahuti andmeedastuse parameetrid. 10.7 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Naaske menüüsse „Parameetrid“. 10.3 

Valitud salasõna määramine  

Valige „Seadistamine“. 10.3 

� Vajadusel valige salasõna. 10.8 

Naaske väärtuste kuvalehele. 9.5.1 

Indikaatori kasutamine  

Indikaator on kasutamiseks valmis 9.5.2 
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14.3. IP-aadressi seadistamine – veebiserver  

Esmane ajutine  seadistus määratakse kindlasti just juhtseadmega otse ristkaabliga ühendatud arvuti abil (Joonis 

7-2, lk 33). 

 
Algselt on juhtpaneeli seadistatud IP-aadress 172.31.80.35. Seega tuleks esialgset 

aadressi muuta nii, et välditakse aadressikonflikti teiste ühendatud seadmetega. 

 

Kasutajal peavad selle tegevuse elluviimiseks olema: 

� Arvuti, mille operatsioonisüsteem on Windows XP/Vista/7/8/10. 

� Etherneti ristkaabel. 

� Üks või mitu fikseeritud IP-aadressiga juhtseadet. 

14.3.1. Üldine kord 

Siin esitatakse lihtsustatud moel tegevused, mis tuleb läbi viia iga arvutiga Ethernetiühenduse 

kaudu ühendatud juhtseadmega. Neid on detailsemalt kirjeldatud §14.3.2 kuni 14.3.6. 

Siin kirjeldatud tegevused viiakse ellu kohapeal ja iga juhtseadme puhul ainult  Etherneti 

ristkaabli vahendusel, millega ühendatakse mahutil oleva juhtseadme Ethernetiväljund ja arvuti; 

võrguga selles etapis veel ühendust ei looda. Toimingud viiakse ellu järgmises järjekorras: 

� Arvuti IP-aadressi seadistamine (§14.3.2). 

� Kohaliku ühenduse loomine seadistatava integreeritud veebiserveri ja arvuti vahel, seda 

Etherneti ristkaabli abil.  

� Arvutiga ühendatud juhtseadme aadressi seadistamine (§14.3.4). 

� Etherneti ristkaabli lahtiühendamine (§14.3.5). 

� Vajadusel viiakse neli ülalkirjeldatud etappi sarnasel moel läbi iga ristühendatud 

juhtseadmega (§14.3.6). 

� Kui ühendatud on mitu juhtseadet, ei pea juhtseadmeid võrgu või kommutaatoriga 

ilmtingimata ristkaabliga ühendama (§14.3.7). Kui süsteemis on ainult üks juhtseade, 

ühendatakse see arvutiga Etherneti ristkaabliga (Joonis 7-2, lk 33) või kommutaatori kaudu 

(Joonis 7-3 või Joonis 7-4), seda tavalise Ethernetikaabliga (st mitte ristkaabliga). 

� Juhtseadme või -seadmete seadistamise kinnitamine (ekraani, §10.3, lk 57, või veebiserveri, 

§11.2.2.5, lk 79 abil). 
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14.3.2. Arvuti IP-aadressi kontrollimine 

Toimige alljärgnevalt:  

1. Juhtpaneel on tavaliselt paigaldatud mahutile ja tarbib vahelduvvoolu 24 V. 

2. Ühendage arvuti Etherneti ristkaabliga juhtseadme Etherneti ühenduspesaga, nagu kujutatud 

Joonis 7-2, lk 33. 

 

Joonis 14-1: Ethernetiühendus ja ühendus arvutiga Etherneti ristkaabli abil 

3. Käivitage arvutis Windows. 

4. Võrguseadistuse menüüsse sisenemiseks valige Start > Sätted > Võrgukaardid > Kohtvõrku 

ühendumine.  

 

Joonis 14-2: kohtvõrgu ühenduse ikoon 

5. Tehke sel ikoonil topeltklõps. Vajutage vaheaknas„Üldist“ nuppu „Atribuudid“.  
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Joonis 14-3: vaheaken „Üldist“ 

6. Aknas „Kohtvõrgu atribuudid“ valige „Internet Protocol (TCP/IP)“ ja klõpsake „OK“.  

 

Joonis 14-4: vaheaken „Üldist“ 

7. Kuvatavas aknas kinnitage, et väli „Arvuti IP-aadress“ ei ole  172.31.80.35. See aadress, mis 

on hetkel arvuti aadress, peab erinema integreeritud veebiserveri vaikimisi määratud 

aadressist. 

 Kui see aadress on identne aadressiga 172.31.80.35, klõpsake raadio nuppu „Kasutage 

järgnevat IP-aadressi“ ja muutke aadress ajutiselt ära, sisestades selleks näiteks erineva 

aadressi, näiteks 172.31.80.36.  
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Joonis 14-5: siin näidatud arvuti IP-aadress ei tohi olla 192.168.1.100 

8. Klõpsake nupul „OK“ ja sulgege avatud aknad. 

14.3.3. Ajutine ühendus integreeritud veebiserverig a 

Toimige alljärgnevalt:  

1. Käivitage arvutis veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox vms). 

2. Sisestage aadressireale http://172.31.80.35. 

 

Joonis 14-6: seadistatava integreeritud veebiserveri peamise aadressi sisestamine 

3. Kinnitage valik nupuga „Rakenda“. Kuvatakse integreeritud veebiserveri avaleht. 
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Joonis 14-7: integreeritud veebiserveri avaleht 

14.3.4. Juhtseadme aadressi seadistamine 

Ligipääs parameetrite lehele: 

Toimige alljärgnevalt: 

1. Juhtseadmel liigutage IP-aadressi konfigureerimise võti (Joonis 14-8, viitenr 1) 

vertikaalsesse asendisse.  

 
Võti ei peata parameetrite muutmist (peale IP-aadressi), vaid takistab ainult kaugjuhtimisega 

IP-aadressi muutmist.  
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Joonis 14-8: 2 asendiga lukk peab parameetrite lehel IP-aadressi seadistamiseks olema vertikaalses asendis 

2. Veebilehitseja kuvab integreeritud veebiserveri avalehe (vt Joonis 14-7), klõpsake väljal 

„Parameetrid“. 

 

Joonis 14-9: integreeritud veebiserveri avaleht 

3. Sisestage kasutajanimi ja vajutage „Kinnita“. 

 Vaikimisi on kasutajanimi „admin“. 

 

Joonis 14-10: kasutajate haldamise esileht 

4. Kuvatud lehel klõpsake esmalt „Atribuudid“ ja seejärel „Kinnita“. 

 

Joonis 14-11: kasutajate haldamise teine leht 
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5. Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning vajutage „OK“.

 Vaikeväärtustena on nii kasutajanimi kui ka salasõna „admin“.

Joonis 14-12: integreeritud veebiserveris lisaks ka kasutajanime ja salasõna sisestamine

5. Kuvatakse integreeritud veebiserveri seadistamise leht.

Joonis 

Integreeritud veebiserveri IP- aadressi seadistamine

Toimige alljärgnevalt: 

 
Meeldetuletus: võti peab olema horisontaalses asendis, et IP

võimalik kirjutada. 

 

K a s u t u s j u h e n d  

Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning vajutage „OK“. 

Vaikeväärtustena on nii kasutajanimi kui ka salasõna „admin“. 

 

: integreeritud veebiserveris lisaks ka kasutajanime ja salasõna sisestamine

Kuvatakse integreeritud veebiserveri seadistamise leht. 

Joonis 14-13: integreeritud veebiserveri parameetrite leht 

aadressi seadistamine : 

Meeldetuletus: võti peab olema horisontaalses asendis, et IP-aadressi väljale oleks 

: integreeritud veebiserveris lisaks ka kasutajanime ja salasõna sisestamine 

 

aadressi väljale oleks 
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1. Kui juhtseade tuleb paigaldada Ethernetivõrku, küsige võrguadministraatorilt IP

Sisestage võrguaadress kujul xxx.xxx.xxx.xxx.

2. Kuvataval lehel klõpsake väljal IP

aadress. 

Joonis 14-14: integreeritud veebiserveri IP

3. Märkige see aadress tabelisse lk 

4. Seejärel klõpsake nupule „Kinnita“. Seejärel ühendage Internet Explorer serveri uue IP

aadressiga, et avalehele ligipääseda.

 Integreeritud veebiserveril on nüüd uus aadr

 
Kui kasutaja lehel aktiivne ei ole, suletakse leht automaatselt. 

5. Teisi kasutajale võimalikke muudatusi kirjeldatakse 

14.3.5. Etherneti ristkaabli lahtiühendamine

1. Ühendage Ethernetikaabel juhtseadme pesast lahti.

2. Juhtpaneeli IP-aadress on nüüd seadistatud.

K a s u t u s j u h e n d  

Kui juhtseade tuleb paigaldada Ethernetivõrku, küsige võrguadministraatorilt IP

guaadress kujul xxx.xxx.xxx.xxx. 

Kuvataval lehel klõpsake väljal IP-aadress ja sisestage integreeritud veebiserveri uus IP

: integreeritud veebiserveri IP-aadressi muutmine lehel „Atribuudid“ 

Märkige see aadress tabelisse lk 164. 

Seejärel klõpsake nupule „Kinnita“. Seejärel ühendage Internet Explorer serveri uue IP

aadressiga, et avalehele ligipääseda. 

Integreeritud veebiserveril on nüüd uus aadress. 

Kui kasutaja lehel aktiivne ei ole, suletakse leht automaatselt.  

Teisi kasutajale võimalikke muudatusi kirjeldatakse §11.1, lk 68. 

Etherneti ristkaabli lahtiühendamine  

Ühendage Ethernetikaabel juhtseadme pesast lahti. 

aadress on nüüd seadistatud. 

Kui juhtseade tuleb paigaldada Ethernetivõrku, küsige võrguadministraatorilt IP-aadress. 

aadress ja sisestage integreeritud veebiserveri uus IP-

 

Seejärel klõpsake nupule „Kinnita“. Seejärel ühendage Internet Explorer serveri uue IP-



120 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

14.3.6. Teised integreeritud veebiserverid 

Kui teised integreeritud veebiserverid tuleb võrku ja/või kommutaatorile paigaldada, toimige 

samal moel (§ 14.3.2 kuni 14.3.5) iga serveri puhul, määrates igaühele selles võrgus unikaalse 

IP-aadressi.  

Kokkuvõttev tabel on esitatud lk 164. 

14.3.7. Juhtseadmete võrku ühendamine 

Üheainsa juhtseadme puhul saab kasutada mõnekümne meetri pikkust ristkaablit. Siiski 

soovitatakse kasutada vähemalt ühte kommutaatorit. 

Võrguülesel kasutamisel (üks §7.3.1, lk 32 kirjeldatud topoloogiatest), toimige alljärgnevalt: 

1. Eemaldage ristkaabel ja ühendage juhtseade võrku tavalise kaabliga. 

 

Joonis 14-15: Ethernetipesa asukoht 

2. Ühendage arvuti võrku.  

3. Täitke juhiseid, mis on esitatud §14.3.8, lk 120. 

14.3.8. Seadistuse lõpuleviimine 

 
Kui sülearvuti IP-aadressi on muudetud (vt §14.3.2, lk 113), taastage selle esialgne 

aadress.  

Seadistuse lõpuleviimine tähendab igale integreeritud veebiserverile erinevate parameetrite 

määramist. Järgige järgmises peatükis esitatud juhiseid. 
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15. Varustuse kasutamine  

15.1. Mõõtenäidik 

Lähtuge juhistest, mis on esitatud § 9.4, lk 49. 

15.2. Tasemete kontrollimine  

Selles lõigus kirjeldatakse varustuse peamisi kasutamisetappe ja viidatakse selgitavatele 

lõikudele. Varustus on paigaldatatud. 

Tegevus Vt § 

Kuvatakse lämmastiku tegelik tase. 9.5.2 

Lämmastiku taseme häire: piirmäära määramine või 

muutmine. 

10.5 

Lämmastiku taseme häire: kuvatakse häire olek. 9.5.2 

Taseme häire: heli- ja valgusalarmi vastuvõtmine. 0  

9.7 

Kalibreerige anduri väärtused vastavalt tasemetele 0% ja 

100%. 

10.9.110.9.2 

Lämmastikuga täitmise solenoidklapp: manuaalne 

kaugjuhtimine. 

15.5 

Salasõna: salasõna sisestamine. 10.1 

Salasõna: salasõna määramine/muutmine. 10.8 

Lämmastiku tase: visualiseerimine. 9.5.2 

Hetkel kehtivad parameetrid: taseme(te) häire(te) 

visualiseerimine. 

10.5 

Hetkel kehtivate parameetrite visualiseerimine.. 9.5.2 

(Teave) 
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15.3. Temperatuuridehaldamine  

Tegevus Vt § 

Käesoleva temperatuuri kuvamine 9.5.2 

Temperatuurihäire: piirmäära määramine või muutmine. 10.6 

Temperatuurihäire: oleku visualiseerimine 9.5.2 

Temperatuurihäire: heli- ja valgusalarmi vastuvõtmine 0 

9.7 

Salasõna: salasõna sisestamine 10.1 

Salasõna: salasõna määramine/muutmine. 10.8 

Juhtseadme seadistamine 10.1 

Hetkel kehtivad parameetrid: temperatuurihäire taseme 

visualiseerimine 

10.6 

Reaalne temperatuur: visualiseerimine 9.5.2 

(Teave) 

Hetkel kehtivate parameetrite visualiseerimine. 9.5.2 

(Teave) 

 

15.4. Helialarmi vastuvõtmine 

Paar sekundit pärast häire tekkimist (taseme-, temperatuuri-, rikkehäire vms.) aktiveeritakse 

heli- (sumisti) ja visuaalsed (LED-lamp seadme esiküljel) indikaatorid. Helialarmi 

vastuvõtmiseks (peatamiseks) vajutage nupule  või . Visuaalne alarm jääb aktiivseks, 

nagu ka vastav relee.  

Visuaalne alarm ei kao automaatselt, vaid alles pärast häire põhjuse kadumist. Samaaegselt 

naaseb relee tavapärasesse olekusse. 

15.5. Manuaalne täitmine 

Seda tüüpi täitmisviis võimaldab krüomahuti lämmastikuga täita või juba vedelat lämmastikku 

sisaldava mahuti täitmise lõpule viia. Kasutaja lülitab seadme manuaalse täitmise režiimi, 

vajutades survetundlikule nupule (Joonis 15-1, viitenr 1), kui mahutis saavutatakse vedela 

lämmastiku soovitud tase.  
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Üldprotseduur (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RCB): 

� Pidev surve : suruge survetundlikule 

nupule ja eemaldage sõrm, kui mahutis 

saavutatakse soovitud lämmastikutase. 

Kuni nuppu pidevalt all hoitakse, on 

täitmise solenoidklapp toitega ja 

degaseerimisfunktsioon pole aktiveeritud. 

� Neli järjestikkust vähem kui 2-

sekundilist nupuvajutust : alustatakse 

mahuti täitmist. Täitmine lõpetatakse 

automaatselt, kui jõutakse sätestatud 

maksimaalse lämmastikutasemeni (vt Joonis 

15-2 kuni Joonis 15-19). Kui see valik on 

olemas, on degaseerimisfunktsioon 

aktiveeritud, eeldusel et pole veel jõutud 

degaseerimisanduri temperatuuri piirmäärani. 

 

Joonis 15-1: manuaalse täitmise survetundlik nupp 

 

15.6. Automaatne täitmine  

Seda tüüpi täitmise aktiveerib varustus automaatselt. Automaatne täitmine on aktiivne, kui: 

� mahuti lämmastikutase jõuab alumise piirmäärani. 

� Mahuti sisetemperatuur on kõrgem kui temperatuuri piirmäär, väljaarvatud juhul, kui 

aktiveeritud on temperatuuri kompenseerimise režiim. 

Seda tüüpi täitmist saab aktiveerida ka survenupuga (4 järjestikkust vajutamist), samaaegse 

täitmise kaabli (J10) mahutisse viimise või RS485 (Modbus) siini päringu abil. 

Et see valik efektiivne oleks, peab tase olema kõrgem kui 1%. 

15.6.1. GT 40 JA ARPEGE  

Mahutitel GT 40 ja ARPEGE 40 ei ole reguleerimisfunktsiooni, millega kaasneks automaatne 

täitmine. 

Vedel- ja gaasifaasid  

1.  Veenduge selles, et vedela lämmastiku toitevoolik on korrektselt ühendatud, lähtudes juhistest, mis 

on esitatud §12, lk 104. 
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Krüomahuti regulatsiooni ja/või häirete piirmäärasid on võimalik muuta. Vt peatükk 10.5 ja 

10.6. 

2. Avage krüoseadme vedela lämmastiku toiteanum. 

3. CRYOMEMO käivitamisel alustab seade automaatset täitmist, mis kestab kuni kõrge 

lämmastikutaseme piirmäärani jõudmiseni. Kuna lämmastikutaseme haldamist kontrollib 

juhtpaneel, kestab täitmisprotsess kuni ekraani abil sätestatud lämmastiku kõrge tasemeni 

jõudmiseni. 

 Sõltuvalt krüomahuti mahust võib see etapp võtta mitu tundi. Täitmine lõpetatakse 

automaatselt, kui jõutakse programmeeritud kõrge lämmastikutaseme piirmäärani. 

4.  Pärast 30-minutilist stabiliseerumist kontrollige mõõteskaala (vt jooniseid § 15.8) ja 

mahutiga kaasneva indikaatori abil, kas lämmastikutase vastab programmeeritule. 

 
Tootmishälvetest ja mõõtemeetodist tulenevalt on normaalne, et teoreetiline ja mõõdetud 

väärtus erinevad teineteisest. Vastuvõetav erinevus peab olema alla 5%. 

5. Tund aega pärast täitmise lõpetamist käivitage täiendavaks täitmiseks automaatne täitmine 

(4 kiiret manuaalse täitmise nupule vajutust). 

6. Iga seadistamise puhul veenduge korrapäraselt ühe nädala vältel selles, et krüoseadme 

täitmistasemed on normi piires.  

 Need peavad mahtuma hälvete vahemikku, mis on välja toodud peatükis 15.8, lk 127. 

 

Nii esimese kui ka järgnevate täitmiste ajal veenduge selles, et seadme täitmine ei võta 

kauem aega, kui 60 minutit. Vastasel juhul võtke ühendust edasimüüjaga, kes vastutab 

hooldustööde eest. 

15.6.2. ESPACE JA RCB 

Vedelfaas: 

 
Krüomahuti regulatsiooni ja/või häirete piirmäärasid on võimalik muuta. Vt peatükk 

10.5 ja 10.6. 

Krüomahuti on täiesti tühi. Toimige alljärgnevalt: 
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1. Kui juhtpaneel täitmist automaatselt ei aktiveeri, täitke mahutit kuni automaatse täitmise 

käivitumiseni manuaalselt vooliku abil, avades korgi täies ulatuses. 

2. Kuna lämmastikutaseme haldamist kontrollib juhtpaneel, kestab täitmisprotsess kuni ekraani 

abil sätestatud lämmastiku kõrge tasemeni jõudmiseni. 

 Sõltuvalt krüomahuti mahust võib see etapp võtta mitu tundi. Täitmine lõpetatakse 

automaatselt, kui jõutakse programmeeritud kõrge lämmastikutaseme piirmäärani. 

3. Pärast 30-minutilist stabiliseerumist kontrollige mõõteskaala (vt jooniseid § 15.8) ja mahutiga 

kaasneva joonlaua abil, kas lämmastikutase vastab programmeeritule. 

 
Tootmishälvetest ja mõõtemeetodist tulenevalt on normaalne, et teoreetiline ja 

mõõdetud väärtus erinevad teineteisest. Vastuvõetav erinevus peab olema alla 5%. 

4. Iga seadistamise puhul veenduge korrapäraselt ühe nädala vältel selles, et krüoseadme 

täitmistasemed on normi piires.  

 Need peavad mahtuma hälvete vahemikku, mis on välja toodud peatükis 15.8, lk 127. 

Gaasifaas: 

Krüomahuti on täiesti tühi. Toimige alljärgnevalt: 

1. Kui juhtpaneel täitmist automaatselt ei algata, keerake kompensaatoriga korgi lukk lukust 

lahti ja avage kork. Täitke mahutit kuni automaatse täitmise käivitumiseni manuaalselt 

vooliku abil, avades korgi täies ulatuses. 

2. Kui lämmastikutase on jõudnud umbes 50 protsendini mahuti serva alla jäävast kõrgusest, 

sulgege toiteanuma juurdevool manuaalselt, peatades mahuti lämmastikuga täitmise.  

3. Oodake 30 minutit. 

 See etapp on vältimatu aja tõttu, mis kulub lämmastiku tasemeanduri jahutamiseks.  

4. Pärast seda pausi avage lämmastiku juurdevool täiteanumast manuaalselt.  

5. Kuna lämmastikutaseme haldamist kontrollib juhtpaneel, kestab täitmisprotsess kuni ekraani 

abil sätestatud lämmastiku kõrge tasemeni jõudmiseni. 

 Sõltuvalt krüomahuti mahust võib see etapp võtta mitu tundi. Täitmine lõpetatakse 

automaatselt, kui jõutakse programmeeritud kõrge lämmastikutaseme piirmäärani. 

  



126 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

 

6. Pärast 30-minutilist stabiliseerumist kontrollige mõõteskaala (vt jooniseid § 15.8) ja mahutiga 

kaasneva joonlaua abil, kas lämmastikutase vastab programmeeritule. 

 

 
Tootmishälvetest ja mõõtemeetodist tulenevalt on normaalne, et teoreetiline ja 

mõõdetud väärtus erinevad teineteisest. Vastuvõetav erinevus peab olema alla 5%. 

7. Iga seadistamise puhul veenduge korrapäraselt ühe nädala vältel selles, et krüoseadme 

täitmistasemed on normi piires.  

 Need peavad mahtuma hälvete vahemikku, mis on välja toodud peatükis 15.8, lk 127. 

15.7. Poolautomaatne täitmine  

Seda tüüpi täitmine aktiveeritakse manuaalselt alljärgneval moel. 

Seda tüüpi täitmist saab aktiveerida ka survenupuga (4 järjestikkust vajutamist), samaaegse 

täitmise kaabli (J10) mahutisse viimise või RS485 (Modbus) siini päringu abil. 

 
Et see valik efektiivne oleks, peab tase olema kõrgem kui 1%. 

 

Kuva Tegevus või tulemus 

 
Indikaator kuvab mõõteväärtuste kuvalehe. 

 
Sisenege parameetrite menüüsse (vt § 10.2, etapid 1 kuni 8). 

 
Vajutades nuppe  või , valige 

4. Seadistamine 

 
Vajutades nuppe  või , valige automaatne täitmine ja kinnitage  

( ). 

 
Ilmub siin kõrval kujutatud ekraan. 

 
Kasutades nuppe  ja , valige „Käivita“ (alustatakse automaatset 

täitmist) või „Peata“(automaatne täitmine peatatakse). 
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Kinnitage valik ( ). 

 
Mõõteväärtuste kuvalehele naasmiseks vajutage korduvalt . 

 

15.8. Täitmise tase 

CRYOMEMO-ga varustatud seadmetel on vedela lämmastiku taseme ja temperatuuri 

jälgimissüsteem, mis vajadusel häiret annab.  

Järgmistes alapeatükkides kujutatakse krüomahuti sisemust ja täpsemalt riiulite või kanistrite 

asendust, nagu ka mõõtevahemikke ja tasemeandurite piirmäärasid.  

Juhendis kasutatakse alljärgnevaid akronüüme: 

Viitenumber  Teave 

NS Vedeliku lämmastikuga täitmise maksimaalne tase.  

NI Vedela lämmastikuga täitmise minimaalne tase.  

NI-NS NI-NS vastab minimaalsele kohandatavale kaugusele (10%) kõrge ja 

madala piirmäära vahel 

A Kõrge alarm. 

B Kõrge piirmäär. 

C Madal piirmäär. 

D Madal alarm. 

 Mõõdetud kõrgused (mm) 

 Mõõtevahemiku tase (%) vedelfaasis 

 Mõõtevahemiku tase (%) gaasifaasis 

Nimetatud häirekünnised on vaikeväärtused (tehaseseaded).  
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15.8.1. GT 40 JA ARPEGE 

GT 40 : Selle mudeli puhul toimub ainete säilitamine ainult vedelfaasis.  

ARPEGE 40 :  Selle mudeli puhul toimub ainete säilitamine ainult vedelfaasis.  

 

.  

 

Joonis 15-2: ARPEGE 40 – vedelfaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] 

100% 40 
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ARPEGE 55 :  Selle mudeli puhul toimub ainete säilitamine ainult vedelfaasis. 

 

 

Joonis 15-3: Arpège 55 – vedelfaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] 

100% 55 
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ARPEGE 75 :  Ainete säilitamine toimub ainult vedelfaasis.  

 

 

Joonis 15-4: Arpège 75 – vedelfaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] 

100% 72 
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ARPEGE 70 :  Proovide säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis.  

 

 

Joonis 15-5: Arpège 70 – vedel- ja gasifaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

100% 72 15 
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ARPEGE 110 :  Proovide säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis.  

 

 

Joonis 15-6: Arpège 110 – vedel- ja gasifaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

100% 116 15 

 



133 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

ARPEGE 140:  Proovide säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis.  

 

Joonis 15-7: Arpège 140 – vedelfaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

100% 144 20 
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ARPEGE 170 :  Proovide säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis.  

 

 

Joonis 15-8: Arpège 170 – vedel- ja gasifaas – mõõteskaala 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

100% 172 20 
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15.8.2. Espace 

ESPACE 151 

Ainete säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis. 

 

Joonis 15-9: ESPACE 151 – vedelfaas – mõõteskaala. 

 

Joonis 15-10: ESPACE 151 – gaasifaas – mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

Reserv 5 5 

0% 5 5 

20% 43 9 

40% 80 14 

80% 155 23 

100% 193 27 
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ESPACE 331 

Ainete säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis. 

Joonis 15-11: ESPACE 331 – vedelfaas, pöördalusega – 

mõõteskaala. 

Joonis 15-12: ESPACE 331 – gaasifaas, pöördalusega – 

mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

Reserv 23 23 

0% 23 23 

20% 94 32 

40% 166 42 

80% 309 61 

100% 380 70 
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ESPACE 661 

Ainete säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis. 

Joonis 15-13: ESPACE 661 – vedelfaas, pöördalusega – 

mõõteskaala. 

Joonis 15-14: ESPACE 661 – gaasifaas, pöördalusega – 

mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

Reserv 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 

Ainete säilitamine toimub ainult vedelfaasis.  

 

 

Joonis 15-15: RCB 500 - mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] 

Reserv 45 

0% 45 

20% 142 

40% 239 

80% 433 

100% 530 
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RCB 600 

Ainete säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis. 

Joonis 15-16: RCB 600 – vedelfaas – mõõteskaala. Joonis 15-17: RCB 600 – gaasifaas – mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

Reserv 45 45 

0% 45 45 

20% 165 58 

40% 284 71 

80% 523 96 

100% 643 109 
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RCB 1001 

 

Ainete säilitamine toimub vedel- või gaasifaasis. 

Joonis 15-18: RCB 1001 – vedelfaas – mõõteskaala. 

 

Joonis 15-19: Joonis 15-20: RCB 1001 – gaasifaas – 

mõõteskaala. 

 

Mõõteskaala ja allesjäänud vedelikukoguse vastavus 

(väärtused võivad pisut varieeruda) 

Mõõteskaala Vedelfaas [L] Gaasifaas [L] 

Reserv 115 115 

0% 115 115 

20% 298 137 

40% 481 159 

80% 847 203 

100% 1030 225 
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16. Rakenduse kasutamine – veebiserver 

Selles peatükkis on loetletakse tegevused, mis rakenduse kasutajale kättesaadavad on, koos viidetega vastavatele 

peatükkidele või lõikudele. 

16.1. Rakenduse kasutamine 

Objekt § Lehekülg  

Etapp 1: Enne võrku ühendamist, määrake iga juhtseadme IP-aadress (mis 

tuleb märkida kasutusjuhendiga kaasnevale lisade lehele) ja 

ajakohastage integreeritud kell. 

0 112 

Etapp 2: Iga juhtseadme puhul määrake nii selle parameetrid kui ka 

autoriseeritud kasutajad. 

11.1 68 

Etapp 3: Seadistage mahuti integreeritud veebiserver (taseme piirmäärade 

häirete parameetrid, temperatuuri parameetrid, teabeedastus, 

kuvatav keel, degaseerimise piirmäär). 

11.6.2 91 

Etapp 4: Viige lõpule mahuti kirjeldus (asukoht, külmutatud proovid, muu 

info). 

11.7.2 97 

Etapp 5: Vaadake mahutit puudutavat teavet (teave, mõõteväärtused, 

häirete nimekiri). 

11.2 74 

Etapp 6: Salvestage maksimaalselt iga 25 päeva tagant integreeritud 

veebiserveris talletatud teave. Klõpsake nupul „Andmete 

kogumine“. Vt § „Väli „Andmete kogumine““  

- 87 

16.2. Administraator 

Objekt § Lehekülg  

Administraatori sisselogimine: väli „Administraatori sisselogimine“ 11.1.1.2 71 

Administraatori salasõna: väli „Administraatori salasõna“ 11.1.1.2 71 

16.3. Andmed (kogutud salvestamiseks) 

Objekt § Lehekülg  

Andmete kogumine: väli „Andmete kogumine“ - 87 
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Salvestamine: väli „Andmete kogumine“ - 87 

16.4. Graafik (seadistamine) 

Objekt § Lehekülg  

Menüüde kuvamise keel: väli „Keel“ 11.6.2.5 96 

16.5. Integreeritud kell 

Objekt § Lehekülg  

Kuupäev (määra, muuda) 11.1.2 73 

Kellaaeg (määra, muuda) 11.1.2 73 

16.6. Mahuti: IP-ühendus, siin 

Objekt § Lehekülg  

Siini aadress: väli „Siini aadress“ 11.6.2.4 95 

IP-aadress: väli „IP-aadress“ 11.1.1.2 71 

Kaugjuhtimine: väli „Kaugjuhtimine“ 11.6.2.4 95 

Alamvõrgu mask: väli „Alamvõrgu mask“ 11.1.1.2 71 

16.7. Mahuti: mõõteväärtused, häired, teave 

Objekt § Lehekülg  

Alarmid (nimekiri): väli „Alarmide nimekiri“ 11.2.2.4 79 

Muu info (kuva): väli „Muud“ 11.2.2.2 76 

Muu info (seadistamine): väli „Muud“ 11.7.2.3 99 

Mahuti seadistamine: väli „Mahuti seadistamine“ 11.2.2.5 79 

Mahuti mahutavus: väli „Maht“ 11.2.2.2 76 

Degaseerimine (piirmäära reguleerimine): väli „Degaseerimise 

piirmäär“ 

11.6.2.5 96 

Andmed (salvestamine): väli „Andmete kogumine“ - 87 
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Objekt § Lehekülg  

Sündmus (andmete lugemine): väli „Sündmused“  0 90 

Menüüde kuvamise keel: väli „Keel“ 11.6.2.5 96 

Mahuti asukoht (kuva): väli „Asukoht“ 11.2.2.2 76 

Mahuti asukoht (seadistamine): väli „Asukoht“ 11.7.2.3 99 

Kuvatud mõõteväärtused: vt graafik 11.2.2.3 77 

Mahutis oleva lämmastiku tase: väli „Lämmastiku taseme 

mõõteväärtus“ 

11.2.2.3 77 

Tasemed (alarmid ja piirväärtused, ainult lugemine): väli „Mahuti 

seadistamine“ 

11.2.2.5 79 

Tasemed (alarmid ja piirväärtused, muutmine): väli „Mahuti 

seadistamine“ 

11.6.2.2 92 

Mahuti nimi: väli „Nimi“ 11.2.2.2 76 

Mahuti seerianumber: väli „Seerianumber“ 11.2.2.2 76 

Andmete kogumine: väli „Andmete kogumine“ - 87 

Regulatsioon (aktiivne, peatatud, ainult lugemine): väli „Mahuti 

seadistamine“ 

11.2.2.5 79 

Regulatsioon (aktiivne, peatatud, ainult lugemine): väli xxxx 11.6.2.394 94 

Temperatuuri piirmäära regulatsioon (aktiivne, peatatud): väli 

„Reguleerimine“ 

11.6.2.394 94 

Andmete salvestamine: väli „Andmete kogumine“ - 87 

Degaseerimise piirmäär: väli „Degaseerimise piirmäär“ 11.6.2.5 96 

Temperatuur (piirmäär, ainult lugemine): väli „Mahuti seadistamine“ 11.2.2.5 79 

Temperatuur (piirmäär, muutmine): väli „Mahuti seadistamine“ 11.6.2.394 94 

Mahuti sisetemperatuur: väli „Mahuti temperatuur“ 11.2.2.3 77 

21CFR-jälgitavus aktiveeritud/desaktiveeritud: väli „21CFR“ 11.6.2.4 95 

Hoiustatud proovide tüüp (kuva): väli „Proovid“ 11.2.2.2 76 

Hoiustatud proovide tüüp (seadistamine): väli „Proovid“ 11.7.2.3 99 

Regulatsiooni tüüp: väli „Regulatsioon“ 11.2.2.2 76 
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Objekt § Lehekülg  

Mahuti tüüp: väli „Tüüp“ 11.2.2.2 76 

16.8. Mahuti: täitmine, kaane olek 

Objekt § Lehekülg  

Kaas (avatud/suletud) – oleku kuvamine: väli 

„Kaas“ 

11.2.2.3 77 

Täitmine (toimub/mitteaktiivne) – hetkeoleku 

kuvamine: väli „Täitmine“  

11.2.2.3 77 

16.9. Integreeritud veebiserver 

16.10. Autoriseeritud kasutaja 

Objekt § Lehekülg  

Kasutajanimi: väli „Kasutajanimi“ 11.1.1.2 71 

Kasutaja salasõna: loomine 11.1.1.2 71 

Kasutaja salasõna: muutmine 11.1.1.2 71 

Salasõnad: väli „Salasõna“ 11.1.1.2 71 

 

 

 

 

  

Objekt § Lehekülg  

Funktsioonikood: väli „Uus serverifunktsioonide kood“ 11.2.2.2 76 

Uus integreeritud veebiserveri rakenduse versiooni number: väli 

„Serveri versioon“ 

11.2.2.2 76 
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17. Häireteated  

17.1. Alarmide meeldetuletus 

Häirega kaasneb automaatselt: 

� Tsüklilise helisignaali edastamine (piiksumine), mille vastuvõtmiseks tuleb vajutada nupule 

 või . 

� Ekraanil kuvatakse ikoon . 

� Punane LED-tuli. 

� Häirerelee aktiveerumine. 

� Häire ilmumine aktiivsete häirete nimekirja, mis kuvatakse, kui vajutatakse nupule . 

Kui välja arvata täitmise ohutuse häire, toimub häire summutamine automaatselt; seda ei saa 

teha manuaalselt. 

 

Joonis 17-1: pärast nupule vajutamist on viga selgelt välja toodud . 

Vea esinemise korral vajutage helialarmi vastuvõtmiseks (peatamiseks) nupule  või . 

Veateade jääb kuvatuks kogu vea püsimise ajaks, seda ei kustutata automaatselt enne vea 

kadumist. 

17.2. Häireteadete nimekiri 

Ekraanil näidatakse häireolekut, nagu näidatud järgmisel lehel olevas tabelis:  

Ekraan Põhjus Parandustegevus 

Seadistamise viga Nõuetele mittevastav häire 

piirmäär, vahemikust välja 

jääv temperatuur jms. 

Sisestage lubatud väärtused. 

Tuvastati väljavool Lämmastiku maksimaalne 

tase on ületatud. 
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Ekraan Põhjus Parandustegevus 

Tasemeandur ei tööta Katkinene mahuandur Vahetage tasemeandur välja. 

Temperatuuriandurid ei 

tööta 

2 anduri mõõdetud 

väärtuste vahe on suurem 

kui 5 °C. 

Tuvastage katkine andur ja 

kalibreerige andurirajad. 

Temperatuuriandur nr 1 

ei tööta. 

Temperatuuriandur nr 1 on 

katkine 

Vahetage temperatuuriandur nr 1 välja 

Temperatuuriandur nr 2 

ei tööta. 

Temperatuuriandur nr 2 on 

katkine 

Vahetage temperatuuriandur nr 2 välja 

Lämmastiku 

maksimaalse taseme 

piirväärtus on ületatud 

Jõuti lubatud maksimaalse 

tasemeni. 

Kontrollige täitmise solenoidklappi, 

degaseerimise ja taseme andurit (kui 

HS), kaabeldust, tasemeanduri 

kalibreerimisväärtusi, andurite ja 

pesade ühendust … 

Lämmastiku minimaalse 

taseme piirväärtus on 

ületatud 

Jõuti lubatud minimaalse 

tasemeni. 

Kontrollige tühja mahuti lämmastiku 

toitesüsteemi, täitmise solenoidklappi, 

degaseerimise solenoidklappi, 

kaabeldust, elektrikontakte … 

Temperatuuri piirmäär 

on ületatud 

Mahuti sisetemperatuuri 

piirmäär on ületatud 

(temperatuur on liiga 

kõrge). 

Kontrollige tühja mahuti lämmastiku 

toitesüsteemi, täitmise solenoidklappi, 

degaseerimise solenoidklappi jms. 

Häire sidevahetuses 

Cryopali serveriga 

Juhtpaneeli ja serveri 

vaheline ühendus on vigane 

või on tegu Ethernetikaardi 

veaga. 

Kontrollige juhtpaneeli väljundit, 

Ethernetikaablit, teaabeedastuse 

parameetreid ja kui muu ei aita, 

vahetage Ethernetikaart välja.  

Viga toitesüsteemis Toitepinge on liiga madal 

või katkendlik. 

Kontrollige toitekaitsmeid või 

juhtpaneeli toitepinget.  

EEPROM-häire. Mitteaktiivne EEPROM Juhtpaneeli kaardi EEPROM IC12 

tuleb välja vahetada. 

Degaseerimise viga. Degaseerimine kestab 

kauem kui 30 minutit. 

Tegu on kas lämmastikutoite veaga 

või tuleb kontrollida 
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Ekraan Põhjus Parandustegevus 

degaseerimisandurit. 

Kaane viga 

Avatud. 

Mahuti kaas on kauem kui 7 

minutit avatud olnud või 

pole kaane ühendus 

töökorras. 

Kontrollige kaaneühendust või 

sulgege mahutikaas. 
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18. Hoiustamise ja kasutamise tingimused 

 

Selles kasutusjuhendis esitatud tingimused kehtivad juhul, kui kõrgus merepinnast on 

alla 2000 meetri. 

 

18.1. Komplekti hoiustamistingimused 

- Ümbritsev temperatuur: –30 °C kuni 60 °C. 

- Suhteline niiskus: mittekondenseeruv niiskus vahemikus 0% kuni 85%. 

- Õhurõhk: 500 hPa kuni 1150 hPa 

18.2. Kasutustingimused 

Töötemperatuur: 20 °C ±5 °C.  

Seadme kasutamiseks sobilik niiskus: 30% kuni 65%, mittekondenseerumine. 

 

 

  



149 | C R Y O M E M O  –  K a s u t u s j u h e n d  

 

 

19. Hooldus 

Selles peatükis on esitatud hooldustoimingud, mida kasutaja krüoseadme tavapärase kasutamise käigus teostama 

peab. 

19.1. Seadme hooldamine 

Käesolev peatükk on suunatud inimestele, kel on piisav kompetents, kvalifikatsioon ja väljaõpe 

ning tootja luba hooldustoimingute läbiviimiseks. 

Tagamaks materjali säilimist normaalsetes tööoludes, on hooldustoimingud vältimatud. See 

kuulub krüomahuti kasutaja vastutusalasse. 

 
Hooldustoimingute sagedus sõltub seadme kasutustihedusest (intensiivne, tavaline, 

harv). See määratakse koos müügitehingu läbiviija ja mahuti tulevase kasutajaga. 

 

Toiming Sagedus * 

CRYOMEMO mõõdetud tasemeväärtust e kontrollimine  

Kasutage mahutiga kaasnenud tasemeindikaatorit ja kontrollige süsteemi 

mõõdetud taseme ja reaalse lämmastikutaseme vastavust. 

 Kui erinevus on üle 10%, võtke ühendust edasimüüjaga. 

 

Joonis 19-1: tasemenäidu asukoht LCD-ekraanil 

1 kord kuus 

 

  

Tasemenäit 
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20. Abi 

20.1. Pole kinni peetud täitmistasemetest 

Põhjus Lahendus 

Seadme kehv 

seadistamine 

Võtke ühendust edasimüüjaga, kes vastutab seadme hoolduse eest. 

Seadme 

reguleerimistasemed 

on ebaõigelt 

seadistatud 

Seadistage reguleerimistasemed uuesti. Vt peatükk 10.5, lk 59. 

 

 
Ei puuduta seadmeid GT 40 ja Arpège 40.  

20.2. Pidev degaseerimine 

Põhjus Lahendus 

Solenoidklapp on jäätunud ja 

blokeeritud 

Sulatage solenoidklapp üles ja vahetage see 

välja 

Degaseerimise juhtimine ei 

toimi tavapäraselt 

Vahetage juhtpaneel ja/või andur välja 

 

 
Ei puuduta seadmeid GT 40 ja Arpège 40. 

 

20.3. Degaseerimine ei tööta 

Põhjus Lahendus 
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Degaseerimisandur on lahti tulnud  Ühendage andur uuesti 

Solenoidklapp pole jäätunud ja blokeeritud Vahetage solenoidklapp välja  

Degaseerimisandur on katki Vahetage andur välja 

Degaseerimise juhtimine ei toimi tavapäraselt Vahetage juhtpaneel välja 

Solenoidklapi toitejuhe on katki või lahti tulnud Kontrollige juhtme seisukorda ja ühendust või 

vahetage see välja 

 

 
Ei puuduta seadmeid GT 40 ja Arpège 40. 
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21. Varuosad 

 

Cryopal ei vastuta mingil moel: 

- mahuti ja/või sellega ühendatud seadmete modifitseerimise korral;  

- kui kasutatakse lisatarvikuid ja/või elektroonikaseadmeid, mis pole Cryopali 

seadmetega kokkusobivad ja nende poolt soovitatud. 

- kui kasutatakse muud täitmise reguleerimissüsteemi kui CRYOMEMO. 

Lisatarvikute, erinevate valikute, modifikatsioonide ja võimalike uuenduste 

soetamiseks võtke ühendust ettevõttega, kust seadme ostsite. 

 Varuosade paigaldamine peab toimuma dokumendis „CRYOMEMO hooldus“ (kood 

NH78462) antud juhiste kohaselt. 

21.1. Varuosad 

21.1.1. Standardosad 

Element Koodid 

Toiteplokk 230 V/1 A - 24 V 50 Hz ACC-ELEC-4 

Toitejuhe NH104718 ACC-ELEC-5 

Ekraani korpus ACC-ELEC-1 

Juhtpaneeli ja ekraani vaheline juhe ACC-ELEC-3 

Juhtpaneel ACC-ELEC-2 

Kaart 4–20 mA ACC-ELEC-6 

Solenoidklapi aluskaart ACC-ELEC-7 

Andurite aluskaart ACC-ELEC-8 

RS485 kaart ACC-ELEC-9 

Programmeeritud serveri kaart ACC-ELEC-10 

Võtmega lüliti ACC-ELEC-11 

Kaitsmete komplekt ACC-ELEC-12 

26 keeruga ühendusriba (J17-J18) ACC-ELEC-13 

16 keeruga ühendusriba (J15-J27) ACC-ELEC-14 

Nööpelement CR2032 3V 180 mAh ACC-ELEC-15 
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Element Koodid 

Täitmise / täitmise ohutuse solenoidklapi kaabel ACC-ELEC-16 

Degaseerimisandur (lisavalik NH104805-1) ACC-ELEC-18 

Degaseerimise solenoidklapi kaabel (lisavalik NH104805-1) ACC-ELEC-19 

Ohutu täitmise andur ACC-ELEC-20 

Mahuti temperatuuriandur ACC-ELEC-21 

Solenoidklapp 24 V ACC-GNL-1 

21.1.2. GT 40 tarvikud 

Element Koodid 

Arpège 40* taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-1 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège40 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège70 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-49 

21.1.3. Seadme ARPEGE tarvikud 

Element Koodid 

Arpège 40* taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-1 

Arpège 55*–75* taseme mõõtmise indikaatorite komplekt* ACC-ARPN-2 

Arpège 70* (vedel lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-3 

Arpège 110* (vedel lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-4 

Arpège 140* (vedel lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-5 

Arpège 170* (vedel lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-6 

Arpège 70* (gaasiline lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-7 

Arpège 110* (gaasiline lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-8 

Arpège 140* (gaasiline lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-9 

Arpège 170* (gaasiline lämmastik) taseme mõõtmise indikaatorite komplekt ACC-ARPN-10 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 55*–75* ACC-ARPN-11 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 70*–110* (vedel lämmastik) ACC-ARPN-12 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 140*-170* (vedel lämmastik) ACC-ARPN-13 
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Element Koodid 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 70* (gaasiline lämmastik) ACC-ARPN-14 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 110* (gaasiline lämmastik) ACC-ARPN-15 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 140* (gaasiline lämmastik) ACC-ARPN-16 

Täitmiskannukomplekt seadmele Arpege 170* (gaasiline lämmastik) ACC-ARPN-17 

Kahe varusolenoidklapi komplekt ACC-ARPN-42 

Voolik 270 ACC-ARPN-43 

Voolik 430 ACC-ARPN-44 

Kolmekordne liitmik ACC-ARPN-45 

Degaseerimiskomplekt ACC-ARPN-46 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège55 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile 
ACC-CRYOBIO-41 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège55 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-42 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège55 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-43 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège55 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-44 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège75 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-53 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège75 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-54 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège75 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-55 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège75 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-56 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège40 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-39 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège40 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège70 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-49 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège70 (kalibreeritud ACC-CRYOBIO-50 
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Element Koodid 

taseme indikaator ja andur) 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège70 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-51 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège70 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-52 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège110 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-61 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège110 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-62 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège110 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-63 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège110 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-64 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège140 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-69 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège140 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-70 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège140 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-71 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège170 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA juhtpaneelile) 
ACC-CRYOBIO-77 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège170 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-78 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège170 (kalibreeritud 

taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-79 

Elektrooniline komplekt vedela lämmastiku seadmele Arpège170 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja 

Cryoview) 

ACC-CRYOBIO-80 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège70 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA 

juhtpaneelile) 

ACC-CRYOBIO-45 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège70 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-46 
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Element Koodid 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège70 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-47 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège70 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja 

Cryoview) 

ACC-CRYOBIO-48 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège110 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA 

juhtpaneelile) 

ACC-CRYOBIO-57 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège110 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-58 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège110 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-59 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège110 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja 

Cryoview) 

ACC-CRYOBIO-60 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège140 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA 

juhtpaneelile) 

ACC-CRYOBIO-65 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège140 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-66 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège140 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 
ACC-CRYOBIO-67 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège140 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja 

Cryoview) 

ACC-CRYOBIO-68 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège170 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur RS485 kohasele või 4–20 mA 

juhtpaneelile) 

ACC-CRYOBIO-73 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège170 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur) 
ACC-CRYOBIO-74 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège170 ACC-CRYOBIO-75 
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Element Koodid 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation) 

Elektrooniline komplekt gaasilise lämmastiku seadmele Arpège170 

(kalibreeritud taseme indikaator ja andur tarkvarale Régulation ja 

Cryoview) 

ACC-CRYOBIO-76 

21.1.4. Seadme ESPACE tarvikud 

Element Koodid 

ESPACE151 gaasifaasi tasemeindikaator ACC-ESP-200 

ESPACE331 gaasifaasi tasemeindikaator ACC-ESP-201 

ESPACE661 gaasifaasi tasemeindikaator ACC-ESP-202 

ESPACE151 vedelfaasi tasemeindikaator ACC-CRYOBIO-2 

ESPACE331 vedelfaasi tasemeindikaator ACC-CRYOBIO-3 

ESPACE661 vedelfaasi tasemeindikaator ACC-ESP-205 

ESP151 ekraanitugi ACC-ESP-349 

ESP331 ekraanitugi ACC-ESP-350 

ESP661 ekraanitugi ACC-ESP-351 

RCB ekraani tugi (uuendamiseks) ACC-RCB-216 

Degaseerimiskomplekt ESPACE - RCB CRYOMEMO ACC-ESP-RCB 

Vanemate ESPACE mahutite 3 temperatuurianduri tugi ACC-ESP-353 

ESP661 G Ext / ESP661 L Ext 3 temperatuurianduri tugi   ACC-ESP-358 

ESP151 G Ext / ESP331 G Ext 3 temperatuurianduri tugi  ACC-ESP-359 

ESP331 L Ext 3 temperatuurianduri tugi  ACC-ESP-360 

ESP151 L Ext 3 temperatuurianduri tugi  ACC-ESP-361 

Vanema ESP661 G ja L 3 temperatuurianduri tugi  ACC-ESP-362 

Komplekt 2 EV ESP EXTREME ACC-ESP-363 

Degaseerimisvalik ESP EXTREME ACC-ESP-364 

ESP151 degaseerimisvaliku uuendus ACC-ESP-365 

ESP331 degaseerimisvaliku uuendus  ACC-ESP-366 

ESP661 degaseerimisvaliku uuendus  ACC-ESP-367 
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21.1.5. RCB tarvikud 

Element Koodid 

Degaseerimisseade NH104805 

RCB ekraani tugi (uuendamiseks) ACC-RCB-216 

Toiteplokk 4 × 24 V (220V - 4 × 24 V) ACC-GNL-19 

Solenoidklapi/korpuse juhtkaabel (ARPEGE, RCB ja ESPACE NC) ACC-GNL-20 

Cryo-Simulator ACC-GNL-18 

Cryoview (korpus + RS & RJ45 kaablid) ACC-CRYOVIEW-5 

Põhikorpus 4/20 mA kaartidele ACC-GNL-3 

Taseme või temperatuuri kaugjälgimise 4/20 mA kaart ACC-GNL-14 

Gaasi reguleerimiskaart – alarm 20% juures ACC-GNL-17 

Vedeliku reguleerimiskaart – alarm 5% juures ACC-GNL-15 

Vedeliku reguleerimiskaart 4/20 mA – alarm 10% juures ACC-GNL-16 

Kontrollpaneel ja numbriline kaugj’lgimine (RS485( ACC-GNL-13 

Solenoidklapp 24 V ACC-GNL-1 

Gaasifaasi tasemeandur (reguleerimine) (Mudel täpsustamisel) ACC-GNL-5 

Lihtne RS485 ühendusega tasemeandur (nii vedel- kui gaasifaasile), 

Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-8 

Cryoview gaasitaseme reguleerimise ja temperatuuriandur ACC-CRYOVIEW-7 

Cryoview vedelikutaseme reguleerimise ja temperatuuriandur ACC-CRYOVIEW-6 

Tasemeandur (nii vedel- kui gaasifaasile) 4/20mA ja RS485 korpuste 

kokkupanekuks, ainult Espace/RCB/Arpege  (Mudel ja faas täpsustamisel) 
ACC-GNL-10 

Vedelfaasi tasemeandur (Regulatsioon) (Mudel täpsustamisel) ACC-GNL-12 

Temperatuuriandur (nii vedel- kui gaasifaasile) 4/20mA ja RS485 korpuste 

kokkupanekuks, ainult Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-11 

Lihtne RS485 ühendusega temperatuuriandur (nii vedel- kui gaasifaasile), 

Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-9 

Vedelfaasi Espace151 & RCB1001 mahtuvuslik andur (kalibreerimata) ACC-CRYOBIO-2 

Vedelfaasi Espace331 & RCB500 mahtuvuslik andur (kalibreerimata) ACC-CRYOBIO-3 

Vedelfaasi RCB600 mahtuvuslik andur (kalibreerimata) ACC-RCB-102 

Gaasifaasi RCB1001 mahtuvuslik andur (kalibreerimata) ACC-RCB-100 
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Element Koodid 

Gaasifaasi RCB600 mahtuvuslik andur (kalibreerimata) ACC-RCB-101 

RCB500* gaasifaasi tasemeindikaator N/A 

RCB1001 degaseerimiskomplekt automaatseks täitmiseks ACC-RCB-2 

RCB1001 degaseerimiskomplekt kaugjälgimiseks ACC-RCB-4 

RCB500/600 degaseerimiskomplekt automaatseks täitmiseks ACC-RCB-1 

RCB500/600 degaseerimiskomplekt kaugjälgimiseks ACC-RCB-3 

Kahe solenoidklapiga lisavalik RCB1001 jaoks ACC-RCB-201 

Kahe solenoidklapiga lisavalik RCB500/600 jaoks ACC-RCB-200 

Mahuti Espace/RCB temperatuuriandur (väljavooluvastane ) – Märkus: ka 

väljavooluvastane süsteem tuleb uuega asendada (2006) 
ACC-GNL-6 

Mahuti Espace/RCB/Arpege55/75 temperatuuriandur (degaseerimine ) – 

Märkus: ka degaseerimissüsteem tuleb uuega asendada (2006) 
ACC-GNL-7 

Väljavooluvastane süsteem (ainult korpus) mahutile Espace/RCB ACC-GNL-4 

Täielik väljavooluvastane süsteem mahutile Espace/RCB ACC-ESP-106 

Elektroonikakomplekt RCB1001G (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur) 

RS4985 ümbrisega või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-103 

Elektroonikakomplekt RCB600G (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur) 

RS4985 ümbrisega või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-104 

Elektroonikakomplekt ESP151L/RCB1001L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur) RS4985 ümbrisega või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-402 

Elektroonikakomplekt ESP331L/RCB500L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur) RS4985 ümbrisega või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-404 

Elektroonikakomplekt RCB600L (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur) 

RS4985 ümbrisega või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-407 

Elektroonikakomplekt RCB600G (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur + 

Regul) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-209 

Elektroonikakomplekt ESP151L/RCB1001L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-302 

Elektroonikakomplekt ESP151L/RCB1001L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur + Regul) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-303 

Elektroonikakomplekt ESP331L/RCB500L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-306 
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Element Koodid 

Elektroonikakomplekt ESP331L/RCB500L (Kalibreeritud indikaator + 

Tasemeandur + Regul) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-307 

Elektroonikakomplekt RCB600L (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur) ilma 

RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-312 

Elektroonikakomplekt RCB600L (Kalibreeritud indikaator + Tasemeandur + 

Regul) ilma RS4985 ümbriseta või 4/20 mA mahutile 
ACC-CRYOBIO-313 
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22. Jäätmekäitlus 

 

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt võib CRYOMEMO koosneda keskkonnale kahjulikest 

osadest. Seega peab iga selle toote valdaja seadme jäätmekäitlusesse andmiseks 

võtma ühendust seadme hooldajatega, et teada saada, mil moel seadmega edasi 

toimida. 

 

Juhtpaneel sisaldab reaalaega näitav kella jaoks CR2032 (3 V) tüüpi patareid. 

Juhtpaneeli hävitamisel tuleb patarei eelnevalt eemaldada ja viia kasutatud patareide 

kogumiskohta. 
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23. Garantii ja vastutuse piirmäär 

23.1. Garantii 

Grantiiperiood on üks aasta alates seadme koos saatelehega üleandmisest. 

Seadme kohale toimetamine on müüja kohustus, kui transporti teostab Cryopali nimetatud 

transportija. Vastasel juhul kuulub transport ostja kohustuste hulka. 

Müüja tagab varustamise mis tahes mahutit mõhutavate disaini-, materjali-, tootmis- või 

konstruktsiooniliste vigade korral. 

Müüjapoolne garantii on rangelt piiratud, hõlmates müüja poolt defektsetena määratletud osade 

parandamist või väljavahetamist (müüja valikul) ja tööjõukulusid, välja arvatud transpordi- ja 

pakendamiskulusid. 

Väljavahetatud defektsete osade omandiõigus läheb üle müüjale. 

Garantiiperioodi jooksul läbiviidud osade parandustööd, muudatused või nende väljavahetamine 

ei pikenda mingil moel garantii kestust. 

Garantii kasutamiseks peab seadme kasutaja müüjale 15 päeva jooksul esitama vastava 

kaebuse ja saatelehe 

Normaalse kasutamise tagajärjel vajalikuks osutunud parandused, modifikatsioonid või osade 

väljavahetamine, valest kasutusest, hooletusest, ülekoormusest, puudulikust jälgimisest või 

hooldusest või kasutusjuhendis sätestatust kõrvalekalduvast kasutamisest tingitud kulumine või 

kahjustused, ja ka ilmastikutingimustest tingitud elektrilöögid, kukkumised või lagunemine ei 

kuulu garantii alla (vt lisa tehnilisest käsiraamatust). 

Garantii kaotab kohe kehtivuse, kui originaalosi vahetab välja või parandab tehnik, kel pole 

selleks Cryopali luba.  

Asjaomaste õigusaktidega ettenähtud ulatuses nõustutakse selgesõnaliselt, et käesolevaga 

sätestatud garantii on ainus ilmselge, selgesõnaline ja seaduslik garantii, mille müüja müüdud 

kaubale annab, ja et ilma kirjaliku kokkuleppeta loobub ostja müüdud kauba suhtes 

igasugustest nõuetest, mis ostjal (või tema töötajatel, sidusettevõtetel, järglastel või 

edasimüüjatel) võiks müüja, tema töötajate, sidusettevõtete, järglaste või edasimüüjate suhtes 

olla; see hõlmab mittepiiravalt inimestega seotud õnnetusi, varakahjustusi, mis pole seotud 

lepingu objektiga, ja kaudseid või mittemateriaalseid kaotusi või kahjustusi, eelkõige 

kasutusvõimaluse ja kasumi kaotus, krüovedeliku ja säilitatavate proovide kadu jms. Ostja 

kohustub asjaomaste õigusaktidega ettenähtud ulatuses vabastama müüja, tema töötajad, 
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sidusettevõtjad, järglased ja edasimüüjad mis tahes kahjunõuetest, kaebustest, 

kohtumäärustest, hagidest, ja mis tahes vastutusest, nagu ka mis tahes müüdud materjalidega 

seotud kulunõuetest müüja vastu. 

Varuosi tuleb kasutada müüja määratletud kasutustingimustes. Eriti puudutab see mahuti 

turvalisusega seotud varuosi, mis tuleb originaalosa asemele panna algsete 

kasutustingimustega identsetes kasutustingimustes (rõhk, temperatuur, gaas, ventiili diameeter 

jne). 

Garantii kehtib müüja tavapärastel  müügitingimustel. 

 

Nagu igal teisel seadmel, võib ka sellel mahutil olla mehaaniline rike. Tootja ei vastuta ühegi 

proovi eest, mis rikke ajal seadmes on ja selle käigus riknevad, seda ka garantiiperioodi 

jooksul. 

23.2. Vastutuse piirmäärad 

Ei Cryopal ega ükski teine seotud ettevõte ei vastuta mis tahes tingimustel ühegi rikke korral, 

sealhulgas tootmiskadude, tootmiskatkestuse, teabekao, anduri või selle tarvikute rikke, 

füüsilise kahju, ajakulu, rahalise või materiaalse kaotuse või mis tahes otsese või kaudse kahju 

korral, mis tekib toote kasutamise või selle kasutamise võimatuse tõttu, seda ka juhul, kui 

Cryopali kahjudest informeeriti. 
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24. Lisad 

24.1. Ettevõtte isiklikud tabelid 

24.1.1. Paigaldatud juhtseadmete IP-aadressid 

Viitenumber  Asukoht IP-aadress 

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

Tabel 1: ühte kohta paigaldatud juhtseadmete IP-aadressid 

24.1.2. Seerianumbri ja serveri koodi võrdlev tabel  

Seerianumber  Serveri kood 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 2: seerianumbri ja serveri koodi võrdlev tabel 

  


