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1. Valmistajan tunnistetiedot

CRYOMEMO -lääkinnällisen laitteen valmistaja on Cryopal:
Cryopal
Parc Gustave Eiffel
8 Avenue Gutenberg
CS 10172 Bussy Saint Georges
F – 77607 Marne la Vallée Cedex 3
Puh: +33 (0)1 64 76 15 00
Faksi: +33 (0)1 64 76 16 99

Sähköposti: sales.cryopal@airliquide.com tai maintenance.cryopal@airliquide.com
verkkosivu: http://www.cryopal.com

6|CRYOMEMO – Käyttöohje

2. Tietoa tästä käyttöohjeesta
2.1. Käyttöohjeen tarkoitus
Tämä käyttöohje käsittelee kryogeenisen säiliön valvontajärjestelmää CRYOMEMOa sekä
siihen liittyvää verkkopalvelinsovellusta. Se sisältää laitteen esittelyn ja laitteen parametrointi- ja
käyttöohjeet. Lisäksi käyttöohjeessa esitellään verkkopalvelinsovellus, Ethernet-liitäntä, jolla
toteutetaan yhteys isäntä-PC:hen tai paikalliseen yleispalvelimeen, parametrointi ja käyttö.

Koska mikään järjestelmä ei ole riskitön, käyttäjien suositellaan järjestävän laitteiden ja
näytteitä sisältävien säiliöiden jatkuvan seurannan.
*Huomautus

käyttäjälle:

Ohjelmistojärjestelmä

on

yhteensopiva

ja

toimintakykyinen

ainoastaan Windows-ympäristössä.

2.2. Kenelle tämä käyttöohje on suunnattu?
Tämä käyttöohje on suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat käyttää CRYOMEMO-järjestelmää
GT 40, ARPEGE, RCB tai ESPACE-tuotesarjan kryogeenisessa säiliössä. Versiot GT 40 ja
ARPEGE 40 ovat saatavilla ainoastaan lämpötilan ja typpimäärän indikaattorilla varustetulla
järjestelmällä ilman valvontajärjestelmää.

2.3. Tärkeä huomautus
Valvontakokonaisuuden liittäminen tietoverkkoon voi edellyttää verkon ylläpitäjän lupaa ja/tai
teknistä tukea, kiinteän IP-osoitteen osoittamista ja RJ45-ristikytkentäkaapelia määritystä
varten.

2.4. Takaisinmallinnus
Tämän käyttöohjeen aiheena oleva ohjelmisto, mukaan lukien siihen liittyvät käyttöohjeet ja
asiakirjat, on luovutettu käyttäjälle lisenssillä. Ne ovat Cryopalin tai niiden haltijoiden omaisuutta
ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.
Ohjelma voi toimia vain yhdessä laitteessa kerrallaan. Tätä ohjelmistoa ei saa jakaa, jäljentää,
kääntää, purkaa, analysoida, mukauttaa, muuttaa, integroida eikä yhdistää toiseen ohjelmistoon
lukuun ottamatta lain sallimia tapauksia.
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3. Turvallisuustiedot
3.1. Käytetyt symbolit
Symboli

Merkitys

Tiedot on korostettu laitteen käytön helpottamiseksi. Käyttäjälle ei aiheudu vaaraa
kohdan noudattamatta jättämisestä.
Huomio. Jos tässä käyttöohjeessa annettuja tämän symbolin edeltämiä ohjeita ei
noudateta tai suoriteta oikein, seurauksena voi olla ruumiinvamma tai laitteiden
vahingoittuminen.
Huomio. Jos tässä käyttöohjeessa annettuja, tämän symbolin edeltämiä ohjeita ei
noudateta tai suoriteta oikein, seurauksena voi olla sähköiskun vaara ja/tai
hengenvaara.
Pakollinen: suojaa kätesi asianmukaisilla henkilönsuojaimilla.

Varoitus: suojalasit pakolliset.

Varoitus: tilan ilmanvaihto pakollinen.

Varoitus: alhainen lämpötila.
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3.2. Käyttäjien turvallisuus
Tätä laitetta käytetään laboratorio-olosuhteissa. Kun yksikkö lähtee tehtaalta, sen tekninen
turvallisuus on huippuluokkaa. Näiden ominaisuuksien säilyttämiseksi ja laitteen turvallisen
käytön varmistamiseksi käyttäjän on toimittava tässä käyttöohjeessa ja laitteessa olevien
merkintöjen ja symboleiden mukaisesti.
Tarkista ennen asennusta, että käyttöjännite ja syöttöjännite ovat samat.
Sähköiskun vaaran välttämiseksi tämän laitteen saa kytkeä vain käyttömaadoitettuun
jakeluverkkoon.
Kun turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, laite on kytkettävä pois päältä ja estettävä
tahaton käyttö.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan mukana toimitettuun virtalähteeseen.
Virtapistoke toimii katkaisimena.
Laitteen turvallinen käyttö ei ole enää taattu seuraavissa tapauksissa:
Laite on näkyvästi vioittunut.
Laite ei enää toimi.
Pitkän epäsuotuisissa olosuhteissa tapahtuneen varastoinnin jälkeen.
Kuljetuksen aikana syntyneiden vakavien vaurioiden jälkeen.

3.2.1.

Yleinen turvallisuus

Ainoastaan henkilökunta, joka on lukenut kokonaan tämän käyttöohjeen, saa käsitellä ja käyttää
tämän asiakirjan aiheena olevaa laitetta.
Tässä ohjeessa kuvattu laitteeseen liittyvä sovellus on tarkoitettu yksinomaan koulutetun
henkilökunnan

käytettäväksi.

huoltotoimenpiteiden

Oikean

suorittamisen

ja

turvallisen

yhteydessä

on

käytön

ehdottomasti

takaamiseksi
varmistettava,

sekä
että

henkilökunta noudattaa tavanomaisia turvamenettelyjä.
Ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan teknikot, jotka ovat
saaneet asianmukaisen koulutuksen ja pätevyyden valmistajalta.
Ilmoitetut huoltovälit ovat vain viitteellisiä, ja käyttäjän tulee mukauttaa niitä
kryogeenisen laitteen käytön mukaan.

9|CRYOMEMO – Käyttöohje

Huoltoon saa käyttää ainoastaan CryopALin alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin
CryopALin alkuperäisten varaosien käyttö voi heikentää lääkinnällisen laitteen
turvallisuutta ja vapauttaa CryopALin kaikesta vastuusta vahinkotapauksissa. Takuu
lakkaa koskemasta laitetta, jossa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

3.2.2.

Nestemäisen typen käyttöturvallisuus

Nestemäisen typen lämpötila on –196 °C. Siitä johtuen:
Nestemäisen typen kanssa kosketuksissa olleita osia ei saa koskea paljain käsin.
Älä käsittele nestemäistä typpeä ilman erityisiä suojakäsineitä ja suojalaseja.
Säiliöissä käytettävä nestemäinen typpi haihtuu huoneilmaan: 1 litra nestemäistä
typpeä vapauttaa noin 700 litraa typpikaasua. Typpi on inertti kaasu eikä se ole
myrkyllistä,

mutta

se

syrjäyttää

hapen

vapautuessaan

ilmaan.

Ilman

happipitoisuuden laskeminen alle 19 prosenttiin aiheuttaa vaaran elimistölle.
Kaikkiin huoneisiin ja tiloihin, joihin on sijoitettu nestemäistä typpeä sisältäviä
säiliöitä, on järjestettävä runsas ja jatkuva ilmanvaihto ja asennettava ainakin yksi
happianturi. Koko henkilökuntaa tulee varoittaa typen käyttöön liittyvistä riskeistä.

3.3. Keskeisimmät tunnistetut vaarat
Tässä kappaleessa luetellaan keskeisimmät tunnistetut vaarat. Näitä riskejä ja niiden hallintaa
koskevia tietoja on käyttöohjeen eri kappaleissa.
Sähköön liittyvät vaarat
Kun sähköasennukset on tehty hyvän ammattikäytännön mukaisesti, nämä vaarat ovat rajalliset
normaaleissa olosuhteissa, jos mahdollisesti vaurioituneet laitteet eristetään ja jos laitteita ei
muokata.
Nestemäisen typen käyttöön liittyvät vaarat
Nämä vaarat ovat rajalliset, jos käyttäjät ovat saaneet asianmukaista tietoa ja koulutusta ja
käyttävät suojavarusteita.
Ympäröiviin sähkölaitteisiin liittyvät vaarat
Nämä

vaarat

ovat

rajalliset,

jos

laitteita

käytetään

voimassa

sähkömagneettista herkkyyttä koskevien) standardien mukaisesti.
Laitteen parametrointiin liittyvät vaarat
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olevien

(päästöjä ja

Nämä vaarat ovat rajalliset, jos asennuksen suorittaa koulutettu teknikko ja jos kaikilla
järjestelmän

käyttäjillä

on

vaadittu

asiantuntemus.

Laitteen

rakenne

mahdollistaa

käyttöoikeuksien rajoittamisen.
Tuotteen vientiin liittyvät vaarat
Nämä vaarat ovat rajalliset, jos asentaja on ammattitaitoinen.
Lämpötilan tai nestemäärän kohoamiseen liittyvät vaarat
Tätä vaaraa voidaan hallita turvajärjestelmien (lämpötila-antureiden jne.) avulla. Säännöllisellä
huollolla varmistetaan laitteiden luotettavuus.
Kryogeenisen säiliön väärinkäyttöön liittyvät vaarat
Järkevällä

toiminnalla,

oikein

toteutetulla

asennuksella

(tunnettu

ympäristö,

automaattijärjestelmät, jne.) ja säännöllisellä huollolla vaaraa voidaan pienentää hyväksyttävälle
tasolle.
Typen roiskumiseen liittyvä vaara
Tätä vaaraa voi pienentää integroimalla turvajärjestelmän (2 magneettiventtiiliä sarjaan
kytkettyinä) ja käyttämällä viestintäjärjestelmiä.
Tietojen palauttamiseen ja tallentamiseen liittyvä riski
Tämä riski ei vaikuta säilytettävien näytteiden turvallisuuteen eikä vastaa laitteen virheellistä
parametrointia.
Riski, jotka liittyy viestintään palvelimen kanssa tietoverkon välityksellä
Tämä riski liittyy tietokoneviruksen pääsyyn integroidulle palvelimelle ottaen huomioon, että se
ei ole PC-alusta, ja että tietoverkon turvallisuus toteutetaan palvelinten avulla. Koska palvelin on
”itsenäinen”, vain tallennetut tiedot voivat vioittua eikä tällä ole vaikutusta suoritettavaan
valvontaan.
Laitteen eri osien väliseen viestintään liittyvä riski
Kun järjestelmä on parametroitu, tämä riski ei vaikuta ohjausyksikön suorittamaan järjestelmän
valvontaan.
Äänihälytykseen liittyvä riski
Tämä riski ei vaikuta säilytettävien näytteiden turvallisuuteen.
Rajapintojen vikoihin liittyvä riski
Tämä riski ei vaikuta säilytettävien näytteiden turvallisuuteen, lisäksi vika voidaan havaita
etäjärjestelmien avulla.
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Kaasunpoistoon liittyvä riski
Tämä riski ei vaikuta säilytettävien näytteiden turvallisuuteen. Kryogeeninen huoneessa
normaalisti olevat vakiovarusteet mahdollistavat hälytyksen antamisen.
Parametrivirheisiin liittyvä vaara*
(*muut kuin laitteen parametrointiin liittyvät parametrit)
Tämä riski on pieni. Käyttäjien koulutus, säännöllinen huolto ja käyttö asianmukaisesti
varustetussa huoneessa ovat tärkeä osa turvallisuutta. Niitä noudattamalla riski voidaan laskea
hyväksyttävälle tasolle.

3.4. Varotoimet vikatilanteessa
Kun laitteen epäillään menettäneen turvallisuutensa (johtuen esimerkiksi kuljetuksen tai käytön
aikana syntyneistä vauriosta), se on poistettava käytöstä. Lisäksi on varmistettava, ettei sitä
voida käyttää

vahingossa.

Laite luovutetaan valtuutetuille teknikoille tarkastettavaksi.

Sähkövirran puuttuessa laite ei enää tallenna tietoja.

3.5. Merkintöjen kuvaus

Virransyötön merkinnät, vakio
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Virransyötön merkinnät, Iso-Britannia

Virtalähteen merkinnät
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Elektronisen näytön merkinnät

1.1. Symbolien määritelmät

Valmistaja

Katso valmistajan ohjeet

Sähköiset ja elektroniset

CE-merkintä
merkintä direktiivin

laitteistojätteet

93/42/ETY mukainen

Kataloginumero

Eränumero

Lämpötilarajat

Huomio
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4. Yleistä
4.1. Laitteen esittely
CRYOMEMO on elektroninen laite, joka käsittää tasoanturin, lämpötila-anturin
lämpötila anturin sekä valvonta
valvonta- ja
määritysrajapinnan.
Laitteen avulla ohjataan ja säädellään kryogeenisten säiliöiden (GT 40, ARPEGE, ESPACE ja
RCB) typen määrää ja lämpötilaa käyttäen antureita ja magneettiventtiileitä, jotka ohjaavat
typen saapumista ja kaasunpoistoa. Sen avulla voi myös hallita hälytyksiä.

CRYOMEMO koostuu useista alijärjestelmistä, joita
ohjataan laitteessa olevan erityisen ohjelmiston avulla:
1- Näyttöyksikkö
2- Valvontayksikkö
3- Virtalähde
4- Lämpötila- ja tasoanturit
5- Virtajohto

Laite tarjoaa seuraavat toiminnot:

•

Säiliössä olevan kryogeenisen nesteen määrän automaattinen valvonta ohjaamalla
nestemäisen typen syötön magneettiventtiiliä releen avulla (kuiva kontaktilähtö).

CRYOMEMO-laitteessa
laitteessa on kaksi valvontatasoa:

•

-

Typpimäärän valvonta (ylärajan ylitys)

-

Lämpötilan valvonta (lämpötilarajan ylitys)

Mittaukset:
- Nestemäisen typen määrä kapasitiivisen anturin avulla ja säiliössä olevan nestemäärän
näyttö.
- Lämpötila kahden elektronisen lämpötila-anturin
lämpötila anturin avulla ja lämpötilan näyttö.
- Tietojen tallennus 40 päivän ajan (sähköverkkoon liitetyt säiliöt)

•

Turvallisuus:
- Lämpötilan seuranta tietyssä kohtaa säiliötä.
- Täytön turvallisuuden seuranta säiliössä typpimäärän valvontajärjestelmän pettäessä.
- Kaasunpoiston varmistaminen vapauttamalla säiliöön tulevissa putkissa höyrystynyt
hö

kaasu ilmaan.
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- Hälytyssignaalit (visuaaliset, äänimerkit ja relekoskettimet).
•

Mittaustulosten näyttö (taso, lämpötila) ja parametrointi näyttöyksiköstä käsin.

•

Tietojen välitys Ethernet-verkon kautta, lähdöt 4–20 mA tai RS 485. Järjestelmää
ohjataan laitteessa olevan erityisen ohjelmiston avulla, joka mahdollistaa seuratun
laitteen lämpötilan ja typpimäärän (kaasu tai neste) mittaustietojen hankinnan ja
näyttämisen.

Verkkopalvelinsovelluksen

avulla

on

mahdollisuus

käyttää

valvontajärjestelmän parametrointi- ja mittaustietoja http-linkin kautta ”pisteestä
pisteeseen” -tilassa. Näitä arvoja voi tarkastella ja muokata PC:n Internet Explorer selaimesta käsin PC:n ollessa kytkettynä valvontajärjestelmään Ethernet-kaapelin
avulla. Mitä tahansa määrää Ethernet-verkkoon liitettyjä valvontakokonaisuuksia voidaan
seurata yhdeltä tai useammalta PC:ltä.

Nimi

CRYOMEMO

Käyttöaihe

Käytetään Cryopal-merkkisten kryogeenisten säiliöiden lisävarusteena.

Vasta-aiheet

Ei saa käyttää muun merkkisten säiliöiden kanssa, ei saa käyttää muulla
kuin käyttöohjeessa ilmoitetulla lämpötila-/kosteus-/painealueella.
Optimaalisen kryogeenisen lämpötilan ylläpitäminen biologisten

Ominaisuudet

näytteiden säilytystä varten

Käyttöikä

10 vuotta
Mitat: 260*310*62 mm
Paino: 2,5 kg
Sähköiset ominaisuudet:
Tiedonsiirto 4/20 mA-, RS485- tai Ethernet RJ45 -yhteydellä

Valvontayksikkö

Sisäisten kytkentöjen jännitteetön kosketin CT ja CRT (24 V AC, enint.
2A)
40 päivän mittaus, noin 1 Mt muistia
Virransyöttö: 230 V, 50 Hz
Teho: 80 VA
11 tuloa/lähtöä (M12, M8, RJ45, DIN, jne.)
Mitat: 140*195*82 mm
Paino: 0,3 kg

Näyttöyksikkö

Sähköiset ominaisuudet:
LCD -graafinen näyttö
LED-merkkivalot etupaneelissa

16 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

Merkkivaloon kytketty äänihälytys
M12-liitäntä valvontayksikköön liittämistä varten

Virtalähde

230 V AC, vaihtovirta, yksivaihe, 80 VA, 50 Hz

Lämpötila-anturit

Lämpöresistanssi Pt100 1/3, IEC 751 luokka B

Tasoanturi
Magneettiventtiilit

Kapasitiivinen (arvo liittyy säiliöön)
24 V AC 50 Hz

Materiaalit, jotka
ovat suorassa tai
epäsuorassa

Ruostumaton teräs, injektoitu muovi, ABS-hartsi (näyttöyksikön runko)

kosketuksessa
käyttäjään

4.2. Toimintaperiaate
4.2.1.

Turvallisen täytön seuranta

Anturi, ohjelmisto ja sitä avustava elektroniikka ja magneettiventtiili hallitsevat täytön
turvallisuutta. Täytön turvallisuuden varmistava magneettiventtiili on auki normaalin toiminnan
aikana (ei vikoja). Sitä ohjataan samanaikaisesti täytön magneettiventtiilin kanssa. Jos
tasoanturi havaitsee typen enimmäismäärän ylittymisen, täytön turvallisuuden varmistava
magneettiventtiili sulkeutuu estäen typen täytön.

4.2.2.

Nestemäärän valvonta

Tämä ominaisuus on valinnainen kaikissa ARPEGE-laitteissa eikä koske GT 40- ja ARPEGE 40
-säiliöitä. Kun nestemäisen typen määrä, jota kapasitiivinen anturi seuraa, alittaa ohjelmoidun
alarajan, suoritetaan ensin kaasunpoisto (jos toiminto on käytettävissä). Tämän vaikutuksesta
vähiten kylmät kaasut poistuvat säiliöstä ja säiliössä olevan nesteen hävikki pienenee.
Kaasunpoiston magneettiventtiili saa silloin virtaa.
Kun kaasunpoiston magneettiventtiilin lämpötila alittaa asetetun raja-arvon, jonka ohjelmointi
tapahtuu näyttöyksiköllä (katso luku 10.6) tai verkkopalvelimella (katso luku 11.6.2.3),
kaasunpoiston magneettiventtiili sulkeutuu ja täytön magneettiventtiili avautuu.
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Kun parametroitu täytön yläraja saavutetaan (kapasitiivinen tasoanturi mittaa tason),
nestemäisen typen täytön magneettiventtiili sulkeutuu ja lopettaa täytön.
Muuta valvontajärjestelmää kuin CRYOMEMOa käytettäessä Cryopal ei vastaa
kryogeenisen laitteen toiminnasta.
Valmistaja ei ole edes kryogeenisen laitteen takuuaikana vastuussa tuotteista, joita
säilytetään niin, että ne menetettäisiin tällaisesta kokoonpanosta johtuen.
Nestemäärän ja lämpötilan valvontaan saa käyttää ainoastaan Cryopalin hyväksymiä
varusteita.

CRYOMEMO-valvontajärjestelmän

asentaminen

ei

poista

tarvetta

käyttäjän

suorittamalle järjestelmän paikalliselle seurannalle.

4.2.3.

Lämpötilan valvonta

Aukon lähellä sijaitsevat kaksi lämpötila-anturia seuraavat säiliön sisälämpötilaa. Kun tämä
lämpötila ylittää parametroidun raja-arvon, ja jos suurinta sallittua arvoa ei ole saavutettu,
suoritetaan osittainen täyttö typellä. Lämpötilakompensointityyppisen toiminnan tavoitteena on
syöttää kaasua lämpötilan alentamiseksi täyttämättä säiliötä.
Turvallisuussyistä käytetään kahta lämpötila-anturia. Jos kahden anturin välinen
mittausero on yli 5 °C, tapahtuu hälytys ja hälytysrele aktivoituu.
Kun säiliön lämpötila alittaa asetetun raja-arvon tai kun parametroitu täytön yläraja saavutetaan
(kapasitiivinen tasoanturi mittaa tason), nestemäisen typen täytön magneettiventtiili sulkeutuu ja
lopettaa täytön.
Muuta valvontajärjestelmää kuin CRYOMEMOa käytettäessä Cryopal ei vastaa
kryogeenisen laitteen toiminnasta.
Valmistaja ei ole edes kryogeenisen laitteen takuuaikana vastuussa tuotteista, joita
säilytetään niin, että ne menetettäisiin tällaisesta kokoonpanosta johtuen.
Nestemäärän ja lämpötilan valvontaan saa käyttää ainoastaan Cryopalin hyväksymiä
varusteita.

CRYOMEMO-valvontajärjestelmän

asentaminen

suorittamalle järjestelmän paikalliselle seurannalle.
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ei

poista

tarvetta

käyttäjän

4.3. Alijärjestelmien sijainti säiliössä
Valvontayksikkö on asennettu kiinteästi kryogeenisen säiliön takaosaan, ja näyttöyksikkö on
asennettu säiliön etupuolelle.
Ne on tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan sisätiloissa .

4.3.1.

GT40 JA ARPEGE
Käyttäjän

käytettävissä

olevat

osat

ovat

samanlaiset kaikissa tuotesarjan malleissa, ja
ne on esitetty alla.

Kuva 4-1: CRYOMEMO asennettuna Arpège-säiliöihin
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1: Täytön magneettiventtiili ja täytön
turvallisuuden varmistava
magneettiventtiili (eivät näy kuvassa).
2: Kryogeenisen typen syöttöliitäntä
laitteessa.
3: Kaasunpoiston magneettiventtiili
(lisävaruste).

5

4: Laitteen elektroniikkaa
(magneettiventtiilit, näyttöyksikkö)
hallitseva ohjausyksikkö. Kiinnitys
laitteen takaosaan. Virransyöttö
seinäkiinnitteisestä itsenäisestä

6

virtalähteestä.
5: Lämpötila-anturi PT100, joka hallinnoi

Kuva 4-2: näkymä Arpège-säiliön takaa.

kaasunpoiston (lisävaruste)
käynnistymistä
6: Kaasunpoiston ulostulo (lisävaruste)

1: Lämpötila-anturi PT100. Ainoastaan

Cryopalin hyväksymät lämpötila-anturit
ovat hyväksyttyjä. Saatavilla on myös tuki
kolmelle

lämpötila-anturille:

kaksi

antureista on CRYOMEMOn käytössä,
kolmas
jäljitystä

on
tai

käyttäjän

käytettävissä

etäseurantaa

(CRYOMEMOn

varten

ulkopuolinen

järjestelmä).
2: Typen määrää seuraava kapasitiivinen
tasoanturi
Kuva 4-3: näkymä Arpège-säiliön yläpuolelta.

3: Ylivuodon estävä turva-anturi
4: Typen täyttöputki

20 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

4.3.2.

ESPACE
Käyttäjän käytettävissä olevat osat ovat
samanlaiset

kaikissa

tuotesarjan

malleissa, ja ne on esitetty alla.

Kuva 4-4: Espace- ja RCB-säiliöihin asennettu CRYOMEMO

21 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

6: Typen täytön turva-anturin sijainti. Typen
ylivuoto estetään tarkoitusta varten
asennetun magneettiventtiilin avulla.
7: Täytön magneettiventtiili ja täytön
turvallisuuden varmistava magneettiventtiili.
8: Nestemäisen typen määrää mittaavan
kapasitiivisen anturin sijainti.
9: Lämpötila-anturi PT100. Ainoastaan

Cryopalin hyväksymät lämpötila-anturit ovat
hyväksyttyjä. Saatavilla on myös tuki
Kuva 4-5: sisänäkymä takaosasta (kansi poistettu).

kolmelle lämpötila-anturille: kaksi antureista
on CRYOMEMO-antureita, kolmas on
käyttäjän käytettävissä jäljitystä tai
etäseurantaa varten (CRYOMEMOn
ulkopuolinen järjestelmä).
10: Kryogeenisen typen syöttöliitäntä
säiliössä.
11: Säiliön elektroniikkaa (magneettiventtiili,
näyttöyksikkö) hallitseva elektroninen

Kuva 4-6: takanäkymä.

ohjausyksikkö. Kiinnitys säiliön takaosaan.
12: Ohjausyksikön virtalähde.
Seinäkiinnitys.
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1: Kaasunpoistoanturi
2: Täytön magneettiventtiili
3: Täytön turvallisuuden varmistava
magneettiventtiili
4: Tasoanturi
5: Täytön turva-anturi
6: Lämpötila-anturi nro 1
7: Lämpötila-anturi nro 2
8: Kaasunpoiston lähtö
9: Kaasunpoiston magneettiventtiili

Kuva4-7: alijärjestelmien (anturit ja ohjatut osat) sijainti.

10: Typen tulo
11: Varoventtiili
12: Säiliön täytön lähtö

4.3.3.

RCB

Käyttäjän käytettävissä olevat osat ovat samanlaiset kaikissa tuotesarjan malleissa, ja ne on
esitetty alla.
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5:

Graafinen

näyttöyksikkö

ohjausyksikköön.

Näyttää

kytkettynä

muun

muassa

kryogeenisen nesteen tason, hälytystilan ja
mitatut lämpötilat. Lisätietoja on asiakirjassa
NH78397.
6: Valvontajärjestelmän ohjauksen, näytön
hallinnan

ja

tiedonvälityksen

elektroninen

ohjausyksikkö.
7:

Lämpötila-anturi:

Lämpötilan

mittaus

kahdella lämpötila-anturilla. Lisäksi saatavilla
on tuki kolmelle lämpötila-anturille: kaksi
Kuva 4-8: Yleiskuva RCB-tyyppisestä kryogeenisesta säiliöstä.

antureista on CRYOMEMOn käytössä, kolmas
on

käyttäjän

käytettävissä

etäseurantaa

varten

jäljitystä

tai

(CRYOMEMOn

ulkopuolinen järjestelmä).
8:

Täytön

turvallisuuden

varmistava

magneettiventtiili
9: Täytön magneettiventtiili
10:

Kryogeenisen

typen

syöttöliitäntä

säiliössä.
11: Tasoanturin kuilu: Nestemäisen typen
määrää

mittaavan

kapasitiivisen

anturin

sijainti.
12:

Täytön

ylivuodon

turva-anturin

estävän

anturin

kuilu:

Typen

sijainti.

Typen

ylivuoto estetään tarkoitusta varten asennetun
magneettiventtiilin avulla.
13: Ohjausyksikön virtalähde. Seinäkiinnitys.
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4.4. Tuotesarjan esittely

Valikoima
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
NATAL
ESPACE
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Tuotenumero
ARPEGE40N-L-101
ARPEGE55N-L-101
ARPEGE55N-L-101-UK
ARPEGE55N-L-102
ARPEGE55N-L-103
ARPEGE75N-L-101
ARPEGE75N-L-102
ARPEGE75N-L-103
ARPEGE70N-L-101
ARPEGE70N-L-102
ARPEGE70N-L-103
ARPEGE70N-G-102
ARPEGE70N-G-103
ARPEGE110N-L-101
ARPEGE110N-L-102
ARPEGE110N-L-102-UK
ARPEGE110N-L-103
ARPEGE110N-G-102
ARPEGE110N-G-102-UK
ARPEGE110N-G-103
ARPEGE140N-L-101
ARPEGE140N-L-102
ARPEGE140N-L-103
ARPEGE140N-G-102
ARPEGE140N-G-103
ARPEGE170N-L-101
ARPEGE170N-L-102
ARPEGE170N-L-102-UK
ARPEGE170N-L-103
ARPEGE170N-L-103-UK
ARPEGE170N-G-102
ARPEGE170N-G-102-UK
ARPEGE170N-G-103
ARPEGE170N-L-104
ARPEGE170N-L-105
ARPEGE170N-G-104
NATAL40N-1
ESP151N-LC-4

ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB

26 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

ESP151N-LC-5
ESP151N-LC-5-UK
ESP151N-GC-3
ESP151N-GC-4
ESP331N-LC-7
ESP331N-LC-8
ESP331N-LC-9
ESP331N-LC-10
ESP331N-GC-5
ESP331N-GC-5-UK
ESP331N-GC-6
ESP331N-GC-7
ESP331N-GC-8
ESP331N-LNC-7
ESP331N-LNC-8
ESP331N-LNC-9
ESP331N-LNC-10
ESP331N-GNC-5
ESP331N-GNC-6
ESP331N-GNC-7
ESP331N-GNC-8
ESP661N-LNC-4
ESP661N-LNC-5
ESP661N-GNC-3
ESP661N-GNC-4
RCB500N-L-9
RCB500N-L-10
RCB500N-L-11
RCB500N-L-12
RCB600N-L-9
RCB600N-L-10
RCB600N-L-11
RCB600N-L-12
RCB600N-G-5
RCB600N-G-6
RCB600N-G-7
RCB600N-G-8
RCB1001N-L-9
RCB1001N-L-10
RCB1001N-L-11
RCB1001N-L-12
RCB1001N-G-5
RCB1001N-G-6

RCB
RCB
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
CRYOMEMO-SARJA
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RCB1001N-G-7
RCB1001N-G-8
UPGRADE-ESP-RCB
UPGRADE-ESP151
UPGRADE-ESP331NC
UPGRADE-ESP331C
UPGRADE-ESP661
UPGRADE-RCB
ACC-ARPN-18
ACC-ARPN-19
ACC-ARPN-20
ACC-ARPN-21
ACC-ARPN-22
ACC-ARPN-23
ACC-ARPN-24
ACC-ARPN-25
ACC-ARPN-26
ACC-ARPN-27
ACC-ARPN-28
ACC-ARPN-29
ACC-ARPN-30
ACC-ARPN-31
ACC-ARPN-32
ACC-ARPN-33
ACC-ARPN-34
ACC-ARPN-35
ACC-ARPN-36
ACC-ARPN-37
ACC-ARPN-38
ACC-ARPN-39
ACC-ARPN-40
ACC-ARPN-41
UPGRADE-RCB

5. Käyttöaihe
5.1. Käyttäjäprofiili
Tämä

laite

on

tarkoitettu

koulutettujen

ammattilaisten

käyttöön

laboratoriossa

tai

sairaalaympäristössä.

5.2. Käyttötarkoitus
CRYOMEMO-järjestelmä mahdollistaa kryogeenisen lämpötilan ylläpitämisen biologisten
näytteiden säilytystä varten.
Laitetta käytetään Cryopal-merkkisten kryogeenisten säiliöiden lisävarusteena.

5.3. Edellytetyt ominaisuudet
Tältä laitteelta edellytetty ominaisuus on optimaalisen kryogeenisen lämpötilan ylläpitäminen
biologisten näytteiden säilytystä varten sekä nestemäärän ja lämpötilan valvonta.

5.4. Laitteen käyttöikä
CRYOMEMO-laitteilla on 6 vuoden takuu. CRYOMEMO-laitteiden käyttöikä on 10 vuotta
normaalissa käytössä.

5.5. Vasta-aiheet
CRYOMEMOa ei saa käyttää muun merkkisissä kryogeenisissa säiliöissä.
5.6. Mahdolliset epätoivotut vaikutukset
5.6.1. Käyttäjä
Nestemäisen typen käyttöön liittyy kaksi merkittävää epätoivottua vaikutusta:
1. Kylmyyden aiheuttama palovamma tai jäätymisvamma.
2. Hapenpuute.
Myös sähköiskun vaara on olemassa, jos laitteen virransyöttöä ei ole toteutettu käyttöohjeen
mukaisesti. Tämän vuoksi säiliöihin ja tiloihin on kiinnitettävä näitä vaaroja esittävät kuvakkeet.
Välttääkseen nämä vaikutukset käyttäjän tulee noudattaa tässä käyttöohjeessa annettuja
turvaohjeita.
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6. Käytetyt materiaalit
Materiaalit, jotka
ovat suorassa tai
epäsuorassa

Ruostumaton teräs, injektoitu muovi, ABS-hartsi (näyttöyksikön runko)

kosketuksessa
käyttäjään
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7. Ohjausyksikkö
Tämän yksikön avulla on mahdollista saada säiliön lämpötilan ja typpimäärän mittaustiedot valvontaa ja
tiedonsiirtoa varten 4/20 mA-, RS485- tai Ethernet-yhteyttä käyttäen.

7.1. Mekaaniset ominaisuudet
Tieto

Pääominaisuudet

Mitat

Katso Kuva 7-1.

Paino

Noin 2,5 kg

Kotelo

Ruostumaton teräs

Kotelo

Irrotettava kansi, jota pitävät paikallaan
4 ruuvia tai salpa versiosta riippuen,
tulee poistaa kytkettäessä
käyttäjäkohtaisia oheislaitteita.

Kuva 7-1: mitat (mm).

7.2. Sähköominaisuudet
Tieto

Pääominaisuudet

Tarkoitus:

Säiliön lämpötilan ja typpimäärän mittaustietojen saaminen valvontaa ja
tiedonsiirtoa varten 4/20 mA-, RS485- tai Ethernet-yhteyttä käyttäen.

Tietojen muisti

Noin 40 mittauspäivää (näytteenottotiheys on kiinteä). Muisti noin 1 Mt.

Sisäiset liitännät: Painetun piirin terminaalit:
(ruuviliittimet)

Yleiset hälytykset: jännitteetön kosketinlähtö CRT (24 V AC, enint. 2 A).
Aktiivinen täyttö: jännitteetön kosketinlähtö CT (NO) (24 V AC, enint. 2 A).
Automaattisen täytön ohjaus: jännitteetön kosketinlähtö CT (NO) (24 V AC,
enint. 2 A).
Samanaikainen täyttö: logiikkatulo (positiivinen jännitepulssi, 2 sekuntia)
jännitteettömästä NO-kosketinlähdöstä.
Kannen kosketin: logiikkatulo kytkettynä ulkoiseen jännitteettömään
koskettimeen – kosketin on kiinni, kun säiliön kansi on auki.
Manuaalisen täytön ohjaus: logiikkatulo painonapin ulkoisesta
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Tieto

Pääominaisuudet
jännitteettömästä koskettimesta, joka on normaalisti auki.

Viestintä:

Lähtöterminaali RS485 (JBus).
Lähtöterminaali 4–20 mA (lämpötila) (4 mA vastaa 0 °C:tta ja 20 mA vastaa
–200 °C:tta).
Lähtöterminaali 4–20 mA (typpimäärä) (4 mA vastaa 0 %:a ja 20 mA vastaa
100 %:a enimmäismäärästä).
RJ 45 Ethernet -terminaali.

Liitännät:

A-puoli (katso Kuva 7-9)
M12-ruuviliitin: näyttöyksikköön.
M12-ruuviliitin: täytön magneettiventtiiliin.
M12-ruuviliitin: täytön turvallisuuden varmistavaan magneettiventtiiliin.
M8-ruuviliitin: kaasunpoiston magneettiventtiiliin.
Lukittava DIN-liitin: kaasunpoistoanturiin.
Lukittava DIN-liitin: täytön turva-anturiin.
Lukittava DIN-liitin: lämpötila-anturiin nro 2.
Lukittava DIN-liitin: lämpötila-anturiin nro 1.
Reikä kapasitiivista tasoanturia varten.
B-puoli (katso Kuva 7-10)
Läpivienti sisäisiin terminaaleihin tehtäviä relelähtökytkentöjä varten.
RJ45 Ethernet-liitäntää varten.
Lukittava DIN-liitin: virtalähteeseen.
C-puoli (katso Kuva 7-11)
Avaimellinen lukko, jolla lukitaan oikeus muokata palvelimen IP-osoitetta.

Hälytysreleet:

1 CRT-rele (jännitteettömät koskettimet) – 24 V AC 2 A.
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Tieto

Pääominaisuudet

Syöttöjännite:

Mukana toimitettu virtalähde, viite: NH104718
Ensisijainen: 230 V 50 Hz. Toissijainen: 24 V AC, enint. 80 VA
Korkeus < 2000 metriä, ylijännitesuoja luokka II.
Hidas sulake, 0,5 A, suuri katkaisukyky, 250 V.
NH104690-yksikön NH104174-piirilevyn sulake:
- Hidas sulake FUS1, 4 A,
pieni katkaisukyky, 250 V.
- Hidas sulake FUS2, 800 mA, pieni katkaisukyky, 250 V.

Virrankulutus:

enint. 80 VA.

7.3. Verkkojen ominaisuudet
7.3.1.

Eri tyyppiset verkot

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia termejä:
•

Integroitu

verkkopalvelin:

valvontajärjestelmään

integroitu

piirilevy,

joka

mahdollistaa IP-viestinnän integroidun verkkopalvelimen ja PC:n selaimen välillä.
•

Kytkin: tietoverkon laite, joka yhdistää lähiverkon IT-laitteet toisiinsa ja optimoi
kaistanleveyden.

•

Palvelin: verkkoon liitetty tietokone, joka tarjoaa käyttäjien käyttöön joukon
tiedostoja ja sovelluksia. Tässä tapauksessa kyseessä on yrityksen yleinen
palvelin, joka hallinnoi yrityksen kaikkia Ethernet-verkkoja.
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Yhden valvontajärjestelmän verkko

Kuva 7-2: suora Ethernet-yhteys valvontajärjestelmän ja yhden PC:n välillä ristikytkentäkaapelin välityksellä.

Kuva 7-3: Ethernet-yhteys valvontajärjestelmän ja yhden PC:n välillä kytkimen välityksellä.

Jälkimmäisellä ratkaisulla vältytään käyttämästä ristikytkentäkaapelia, mutta kytkimen käyttö on
välttämätöntä.

Verkko, jossa käytetään kytkintä
Älä koskaan käytä Ethernet-ristikytkentäkaapeleita verkossa, jossa käytetään kytkintä.
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Kuva 7-4: Ethernet-yhteydet yhden tai useamman valvontajärjestelmän ja yhden PC:n välillä kytkimen välityksellä.

Verkko, jossa on palvelin
Älä koskaan käytä Ethernet-ristikytkentäkaapeleita verkossa, jossa käytetään paikallista
palvelinta.
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Kuva 7-5: Ethernet-yhteydet yhden tai useamman valvontajärjestelmän ja yhden tai useamman PC:n välillä yrityksen oman
palvelimen välityksellä.

Internetverkko
Valvontajärjestelmään integroitu verkkopalvelin voidaan myös parametroida ja sille voidaan
lähettää kyselyitä perinteisen internetyhteyden välityksellä, jos palveluntarjoaja toimittaa
kiinteän IP-osoitteen. Yhteys internetverkkoon toteutetaan tässä tapauksessa samalla tavoin
kuin minkä tahansa IP-osoitteen perusteella paikallistettavan kohteen tapauksessa (reititin,
toisen palvelimen verkko, jne.).
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7.3.2.

Verkkojen mahdolliset kokoonpanot

Nykyinen kokoonpano
CRYOMEMO-laitteelle on määritetty kiinteä paikallinen IP-osoite. Portit 80 (verkkosivu) ja 21
(FTP:n käyttöoikeus) ovat avoimia CRYOMEMOn kiinteässä paikallisessa IP-osoitteessa.
Tiedoston siirron osalta CRYOMEMOn käyttöoikeus on toteutettavissa vain lähiverkkoon.
URL: ftp://IP_local/A/nom_de_fichier
Verkkosivujen osalta CRYOMEMOn käyttöoikeus on toteutettavissa vain lähiverkkoon, jos
yrityksen tietojärjestelmä ei salli portin 80 käyttöä ulkoisesta IP-osoitteesta käsin.
Lisäksi yrityksen päätelaitteilla portti 80 sallitaan vain lähtönä ulos päin. Portit 21 ja 25 on
yleensä estetty.

Kuva 7-6: nykyinen kokoonpano.

Ihanteellinen kokoonpano CRYOMEMOn käyttöön internetistä käsin
Ihanteellisessa kokoonpanossa CRYOMEMO on yhdistetty yrityksen verkosta erillisen ja
itsenäisen verkon kautta, ja sitä varten tarvitaan siksi erillinen tilaus internetpalvelun
tarjoajalta.
Portti

80

Tehtävä

Verkkosivu

Tila

Avoinna kohteeseen CRYOMEMO.
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Portti

21

Tehtävä

FTP:n
käyttöoikeus

Tila

Avoinna kohteeseen CRYOMEMO.
URL-osoitetta, josta pääsee siirtämään tietoja FTP:n kautta,
varten tarvitaan yhteyden ulkoinen IP-osoite (reititin/palomuuri).

25

SMTP

Sallittu lähtönä sähköpostien lähetystä varten

Kuva 7-7: ihanteellinen kokoonpano CRYOMEMOn käyttöön internetistä käsin

Sovelluksen yleiskaavio
Seuraavassa kuvassa on rakennekuva käytettävissä olevista sivuista ja viittaukset lukuihin ja
sivuihin.
Punaisella alueella olevat sivut ovat vain valtuutettujen henkilöiden käytettävissä, eli niihin
pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Kuva 7-8:: yleiskaavio integroidun verkkopalvelinsovelluksen sivuista.
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7.4. Kaapelointi
Ohjausyksikkö vastaanottaa sähköliitännät ja läpiviennit, joita käytetään oheislaitteiden liittämiseen.

7.4.1.

Toteutetut liitännät

Alla kuvatut liitännät kauko-ohjattaviin laitteisiin on jo toteutettu säiliön toimituksen yhteydessä.
Tässä kappaleessa kuvataan kunkin liitännän tehtävä.
Tällä puolella ovat seuraavat liitännät:

Kuva 7-9: liitäntöjen tehtävät

Kohta
1.

Tehtävä

Tiedot

Lähtö

kaasunpoiston

Lukittava

liitäntä

säiliön

kaasunpoiston

magneettiventtiiliin.

magneettiventtiiliin.
(katso Huomautus 2)
2.

Lähtö

täytön

varmistavaan
täytön

turvallisuuden

magneettiventtiiliin

ja

magneettiventtiiliin.

Lukittava liitäntä säiliön täytön turvallisuuden
varmistavaan magneettiventtiiliin ja täytön
magneettiventtiiliin.

(katso Huomautus 1)
3.

Lähtö LCD-näyttöön.

Liitäntä LCD-näyttöön. Kaapelipituus

2,50

metriä.
Näyttö ja sen toiminnot on esitetty luvussa 9.
4.

Kaasunpoistoanturin tulo.

Lukittava liitäntä kaasunpoistoanturiin.

5.

Täytön turva-anturin tulo

Lukittava

liitäntä

täytön

turva-anturiin.

Nestemäisen typen sallittu enimmäismäärä
määritetään

PT100-anturin

mekaanisella

sijainnilla. Kun nestemäinen typpi joutuu
kosketuksiin

anturin

turvallisuuden

varmistava

kanssa,

täytön

magneettiventtiili

pysäyttää nestemäisen typen syötön säiliöön.
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6.

Säiliön lämpötila-anturin nro 2 tulo.

Lukittava liitäntä säiliön lämpötila-anturiin nro
2.

7.

8.

Säiliön lämpötila-anturin nro 1 tulo

Lukittava liitäntä säiliön lämpötila-anturiin nro

(katso Huomautus 3).

1.

Tasoanturin mekaaninen liitäntä (katso

Sähköliitäntä

Huomautus 4).

(sisäseinä)

kryogeenisessa
sijaitsevaan

säiliössä

kapasitiiviseen

tasoanturiin.

Huomautus Estää säiliön ylivuodon typpimäärän valvontajärjestelmän pettäessä. Täytön
1:

turvallisuuden varmistava magneettiventtiili on auki täyttövaiheen aikana.

Huomautus Automaattisen kaasunpoiston avulla poistetaan säiliöön saapuva kaasumuotoinen
2:

typpi. Kaasunpoisto ei ole aktiivinen manuaalisen täytön eikä kompensointitäytön
(lämpötilan tasaus, jonka on käynnistänyt säiliön sisälämpötilan nousu) aikana.

Huomautus 5 °C:een lämpötilaero anturin nro 1 ja anturin nro 2 välillä käynnistää hälytyksen.
3:

Lämpötila-anturin vika aktivoituu, jos mitattu lämpötila alittaa −200 °C tai ylittää +55
°C.

Huomautus Tasoanturi vika aktivoituu, jos mitattu arvo alittaa −6 % typen vähimmäismäärästä
4:

(arvo

määritetty

tyhjänä

kalibroinnin

aikana)

tai

ylittää

106

%

typen

enimmäismäärästä. Tässä tapauksessa lämpötilan tasaus aktivoituu, lämpötila
ylläpidetään lämpötilan hälytyskynnykseen saakka vähennettynä 16 °C:lla (ATH –
16 °C).

7.4.2.

Toteutettavat liitännät

Alla kuvatut liitännät oheislaitteisiin on jo toteutettu säiliön toimituksen yhteydessä. Tässä
kappaleessa kuvataan kunkin liitännän tehtävä.
Tällä puolella ovat seuraavat liitännät:
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Kuva 7-10: liitäntöjen tehtävät

Kohta Tehtävä
1.

Tiedot

Virtaliitäntä

Lukittava liitäntä laitteen mukana toimitetun virtalähteen 24 V
AC lähtöön.
Virransyöttö

ei

ole

oletusarvoisesti

varmistettu,

joten

typpimäärän ja lämpötilan valvontaa ei enää taata, jos
sähkönsyöttö keskeytyy. Näytön merkinnät pysyvät kuitenkin
edelleen aktiivisina.
2.

RS485-liitäntä

Clipper-tyyppinen lukittava liitäntä RS485-lähtöä varten.
Liitännän kuvaus, katso Kuva 7-10.

3.

Ethernet-liitäntä

RJ45-liitäntä

PC:lle,

joka

ylläpitää

verkkosovellusta

(selainta).
4.

Läpivienti

Liitäntäkaapeleiden

vienti

elektronisen

sisäisistä terminaaleista oheislaitteisiin.

7.5. Avain ja lukko
Tällä puolella on vain yksi lukko, jossa on kaksi asentoa.

Kuva 7-11: lukko, jossa on kaksi asentoa.

Kohta Tehtävä
1.

Lukko

Tiedot
Lupa muokata palvelimen IP-osoitetta.
- Parametrointi käytettävissä.
- ”IP-osoitteen määritys ei sallittu”: ei käytettävissä
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ohjausyksikön

8. Anturit ja magneettiventtiilit
CRYOMEMO-laitteen anturit tulee mukauttaa kutakin säiliötä vastaaviksi voidakseen toimia ihanteellisella
tavalla. Tasoanturin tyyppi ja lämpötila-antureiden sijainti ovat erilaiset säiliön koosta ja sen
säilytystyypistä (neste tai kaasu) riippuen.

Ainoastaan Cryopalin hyväksymiä taso-antureita saa käyttää GT 40-, ARPEGE-,
ESPACE- ja RCB-tuotesarjan laitteissa.

8.1. Putkisto- ja automaatiokaavio
Nro

Osa

1

Kaasunpoistoanturi

2

Täytön magneettiventtiili

3

Täytön turvallisuuden varmistava
magneettiventtiili

4

Tasoanturi

5

Täytön turva-anturi

6

Lämpötila-anturi nro 1

7

Lämpötila-anturi nro 2

8

Kaasunpoiston lähtö

9

Kaasunpoiston magneettiventtiili

10

Typen tulo

11

Varoventtiili

12

Säiliön täytön tulo
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Kuva 8-1: Alijärjestelmien (anturit ja ohjatut osat) sijainti

8.2. Hälytyskynnykset ja raja-arvot
Kuva ja taulukko havainnollistavat hälytyskynnysten ja typen määrän välistä yhteyttä sekä
osoittavat antureiden fyysisen sijainnin säiliössä.

Kuva 8-2: hälytyskynnysten ja tasojen fyysinen sijainti säiliössä.

Kohta Anturityyppi

Hälytystyyppi

1.

Tasoanturi.

Nestemäärän alarajahälytys.

2.

Tasoanturi.

Alhaisen nestemäärän
valvontakynnys.

3.

Tasoanturi.

Korkean nestemäärän
valvontakynnys.

4.

Tasoanturi.

Nestemäärän ylärajahälytys.

5.

Täytön turva-anturi.

Täytön turvahälytys.

6.

Lämpötila-anturit.

Korkean lämpötilan hälytys.

7.

Kapasitiivinen tasoanturi.

Nestemäärän näyttö.
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8.3. Mekaaniset ominaisuudet
8.3.1.

Tasoanturit
GT 40 JA ARPEGE

ESPACE JA RCB

Nestefaasi

Tasoanturi on alla olevan kuvan mukainen.

8-3: tasoanturit nestemäiselle typelle

8-4: Tasoanturi nestemäiselle typelle.

Arpège 55- ja 75-laitteille
(vasemmanpuoleinen kuva) ja Arpège
70-, 110-, 140- ja 170-laitteille
(oikeanpuoleinen kuva).

Nestefaasissa

käytettävän

anturin

mittauspituus riippuu kryogeenisen säiliön
tyypistä.

Kaasufaasi

Tasoanturi on alla olevan kuvan mukainen.

8-6: Tasoanturi kaasumuotoiselle typelle.
8-5tasoanturit kaasumuotoiselle typelle
Arpège 70- ja 110-laitteille

Tässä tapauksessa tasoanturin mittauspituus
on

rajoitettu:

mittausalue

rajoittuu

(vasemmanpuoleinen kuva) ja Arpège

kaksoispohjan alla olevaan tilaan.

140- ja 170-laitteille (oikeanpuoleinen

Valvonta-alue ei ole säädettävissä, vaan se

kuva). Nämä mittarit eivät ole
käytettävissä Arpège 40-, 55- ja 75laitteissa.
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on

kiinteä:

valvonta

tapahtuu

joko-tai-

periaatteella säiliössä olevan typen määrästä
riippuen.

Laitteesta otettu kylmä tasoanturi tulee kuivata täysin sopivalla laitteella
(esimerkiksi kuumaa ilmaa puhaltavalla laitteella) ennen laittamista takaisin
paikalleen.
Sitä ei suositella käytettäväksi laitteissa, joissa on nestemäistä typpeä, jonka määrä
on 80–90 %, koska tämä vahingoittaa korkkia.
Tasoanturin mittausperiaatteesta johtuen on välttämätöntä, että anturi pysyy
paikallaan kuilussaan.
Jos se joudutaan poistamaan kuilustaan, se on kuivattava huolellisesti (esimerkiksi
hiustenkuivaajalla) ennen sen asettamista takaisin paikalleen.

8.3.2.

Tasoantureiden asennus
Antureiden (taso- ja lämpötila-anturit) asennuksen saavat suorittaa ainoastaan
teknikot,

jotka

ovat

saaneet

asianmukaisen

koulutuksen

ja

pätevyyden

valmistajalta.

8.4. Sähköiset ominaisuudet
Kohta
6. 7.
4.

Tehtävä

Tiedot

Lämpötila-anturit

Lämpöresistanssi Pt100 1/3, IEC 751 luokka B

Tasoanturi

Kapasitiivinen (arvo liittyy säiliöön)

2. 3. 9. Magneettiventtiilit

24 V AC 50 Hz

8.5. Tehdasasetukset
Tehdasasetukset on määritetty säiliön tyypin ja käyttäjän valitseman käyttötavan (neste tai
kaasu) mukaan.
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8.5.1.

Valvontakynnysten tehdasasetukset

Valvontakynnysten tehdasasetukset ovat seuraavat kaikissa säiliöissä:
Parametri

Säiliö

Nestemäärä
Yläraja

80

Alaraja

50

Ylärajahälytys

90

Alarajahälytys

40

Yksikkö

%

Käyttäjä voi muuttaa Nestemäärä-parametria (ks. luku 11.6 sivulla 90), ainoastaan
kaasukäyttöön tarkoitettujen säiliöiden valvontakynnysten parametrit ovat kiinteät.
Näitä arvoja voidaan säätää seuraavissa rajoissa:
Enimmäistaso 90–20 %.
Vähimmäistaso 80–10 %.
Enimmäis- ja vähimmäistason eron on oltava vähintään 10 %.

8.5.2.

Lämpötilan tehdasasetus

Parametri

Säiliö

Lämpötila
Lämpötilakynnys aktiivinen

KYLLÄ

Lämpötilahälytys

-135

Yksikkö

°C

Lämpötilan kriittinen raja on kiinteä, eikä käyttäjä voi muuttaa sitä.

CRYOMEMOn parametrointi suoritetaan säiliön ensimmäisen käytön yhteydessä.
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9. Näyttöyksikkö
Näyttöyksikkö on aakkosnumeerinen LCD-näyttö. Se näyttää erilaisia tietoja käynnistyksen, käytön ja parametroinnin
aikana.

9.1. Yleisesittely
Näyttöyksikön etupuolella ovat seuraavat kohteet:

Kuva 9-1: näkymä näyttöyksikön etu- ja takapuolelta.

Nro Tehtävä

Katso kohta

1.

Taustavalaistu aakkosnumeerinen LCD-näyttö

2.

Vikahälytyksen merkkivalo (LED)

9.5
0

- Vihreä: normaali.
- Punainen: vika.
3.

Sisäinen äänihälytys (ei näy kuvassa)

9.7

4.

Pehmonäppäin

9.4

5.

Pehmonäppäin

6.

Äänihälytyksen

.

9.4

.
kuittauksen

pehmonäppäin

ja

aktiivisten

9.4

hälytysten tarkastelu.
7.

Pehmonäppäin

, toiminnot:

9.4

- vahvistus,
- äänihälytyksen kuittaus,
- valinta.
8.

Pehmonäppäin

, toiminnot:
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9.4

Nro Tehtävä

Katso kohta

- syötetyn tiedon peruutus,
- kaikkien näyttöjen tarkastelu ilman mahdollisuutta muokata
näytöllä olevia arvoja,
- paluu päänäyttöön.
9.

Kaapeliliitäntä näyttöyksiköstä ohjausyksikköön.

-

9.2. Mekaaniset ominaisuudet

Kuva 9-2: mitat (mm).

Tieto

Pääominaisuudet

Mitat

Katso Kuva 9-2.

Paino

Noin 0,3 kg

Kotelo

Injektoitu muovi.

Sähköiset

LCD -graafinen näyttö

ominaisuudet:

LED-merkkivalot etupaneelissa
Merkkivaloon kytketty
äänihälytys
M12-liitäntä valvontayksikköön
liittämistä varten

9.3. Sähköiset ominaisuudet
Tieto

Pääominaisuudet
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Tarkoitus:

Lämpötilan, nestemäärän, parametrien, hälytysten näyttö.

Näyttö:

Graafinen LCD-näyttö
- typen määrä säiliössä (%, cm, tuuma: valitaan parametroinnissa).
- yhden anturin mittaama lämpötila (°C tai °F: valitaan parametroinnissa).
- viat.
Suora pääsy parametrointivalikoihin.

Merkkivalo:

Hälytys-LEDit etupaneelissa (viat).

Äänihälytys:

Kytketty merkkivaloon (sama tarkoitus). Kuittaus näppäimellä

Liitäntä:

M12 ohjausyksikköön liittämistä varten.

tai

.

9.4. Näppäimet
Viittä pehmonäppäintä (Kuva 9-1, kohdat 4–8) vastaavat seuraavat toiminnot:

Kuva 9-3: toimintonäppäimet.

Näytöstä riippuen näppäimiä vastaavat seuraavat näytön alalaidassa ilmoitetut
toiminnot:

Kuva 9-4: toimintonäppäinten ja näytön merkintöjen välinen suhde.

49 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

Näppäi

Toiminto

n
Arvojen kasvattaminen tai siirtyminen valikoissa ylöspäin.
Arvojen pienentäminen tai siirtyminen valikoissa alaspäin.
- Äänihälytyksen kuittaus. Äänihälytyksen ollessa aktiivisena tämän näppäimen
painallus kuittaa (mykistää) äänihälytyksen. Hälytyslähtö pysyy aktiivisena.
Aikaviiveen jälkeen hälytys aktivoituu uudelleen.
- Hälytyshistorian avaaminen. Näytön yläosassa ilmoitetaan nykyinen nestemäärä
ja lämpötila.

Kuva 9-5: esimerkki hälytyshistoriasta.
Näppäinten

ja

avulla saat näkyviin mahdolliset piilossa olevat rivit. Paluu

mittaustulosten näyttöön tapahtuu automaattisesti, kun näppäimiä ei ole painettu 30
sekuntiin, tai painamalla paluunäppäintä

.

- Vahvistaminen käytettäessä valikoita
- Seuraavaan vaiheeseen siirtyminen joissakin valikoissa.
- Vaihtaminen vaihtoehtojen Lämpötila-anturi 1 / Lämpötila-anturi 2 välillä
päänäytössä.
- Äänihälytyksen kuittaus. Äänihälytyksen ollessa aktiivisena tämän näppäimen
painallus kuittaa (mykistää) äänihälytyksen. Hälytyslähtö pysyy aktiivisena.
- Eri näyttöjen (Nestemäärä, Lämpötilat, Viestintä, Määritykset, Säiliö, Versio)
tarkastelu ilman mahdollisuutta muokata näytettäviä tietoja.
- Paluu edelliseen näyttöön.
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9.5. Aakkosnumeerinen näyttö
9.5.1.

Esittely

Taustavalaistu graafinen aakkosnumeerinen LCD
LCD-näyttö (Kuva 9-1,, kohta 1) näyttää seuraavat
tiedot:

Normaalitilassa katso käyttöohjeet luvusta 0 sivuilta 56.
Nro Tehtävä

Katso
kohta

1.
2.

Kryogeenisen nesteen määrä.

Hälytyksen tila (

tai

).

-

Kuva 9-6:: esimerkki näytöstä normaalitilassa.

3.

Näyttää toisen säiliön sisäisistä

-

lämpötiloista (T1 tai T2).
4.

Näyttöyksikön
pehmonäppäimiin

9.5.2
liittyvät

toiminnot.

Parametrointitilassa näppäimen

painamisen jälkeen käytettävissä ovat seuraavat

valikot. Alempi rivi näyttää pehmonäppäimiin liittyvät toiminnot. Katso lisätiedot luvusta 0
sivulta 56.

Kuva 9-7: esimerkki näytöstä parametrointitilassa.

Kontrastin säätäminen on kuvattu kohdassa 10.8 sivulla 64.
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9.5.2.

Käyttö normaalitilassa

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Kuva 9-8: esimerkki näytöstä normaalitilassa.

Nro Tehtävä
1.

Kryogeenisen nesteen määrä säiliössä (% enimmäismäärästä).

2.

Hälytyskuvake:
: ei aktiivisia hälytyksiä.
: aktiivinen hälytys. Vähintään yksi seuraavista hälytyksistä on aktiivinen:
Ylivuoto (aktiivinen hälytys, vaikka vika olisi kadonnut).
Lämpötila-anturit
anturit poissa käytöstä (antureiden välinen mittausero).

Tasoanturi poissa käytöstä.
Lämpötila-anturi
anturi nro 1 poissa käytöstä.
Lämpötila-anturi
anturi nro 2 poissa käytöstä.
Typpimäärän ylärajahälytyskynnys ylitetty.
Typpimäärän alarajahälytyskynnys alitettu.
Lämpötilaraja ylitetty.
Vika viestinnässä Cryopal-palvelimen kanssa.

Kaasunpoiston vika.
Virransyötön vika.
EEPROM-vika.
Kansi auki.

3.

Jommankumman lämpötila-anturin
lämpötila anturin mittaama lämpötila (T1 tai T2). Kun tämän
kuvakkeen alapuolella olevaa pehmonäppäintä ( ) painetaan, näytölle vaihtuu toisen
anturin lämpötila.

4.

Parametrit-valikkoon
valikkoon pääsee painamalla näppäintä
sivulta 56.
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. Katso lisätiedot luvusta 0

Nro Tehtävä
5.

Hälytyshistorian avaaminen. Näytön yläosassa ilmoitetaan nykyinen nestemäärä ja
lämpötila.
Näppäinten

ja

avulla saat näkyviin piilossa olevat rivit. Paluu mittaustulosten

näyttöön tapahtuu automaattisesti, kun näppäimiä ei ole painettu 30 sekuntiin. Voit
myös palata painamalla paluunäppäintä
6.

.

- T1T2: jommankumman lämpötilan valitseminen painamalla tämän kuvakkeen alla
olevaa näppäintä

. Valittu lämpötila tulee näyttöön (kohta 3):

- T1T2, kun näytöllä on lämpötila T1.
- T1T2 kun näytöllä on lämpötila T2.
Huom: Jos kahden lämpötila-anturin välinen mittausero on yli 5 °C, tapahtuu hälytys
(Lämpötila-anturit poissa käytöstä).
7.

Vaihtaminen näyttöjen Nestemäärä, Lämpötilat, Viestintä, Määritykset, Säiliö, Versio,

Kalibrointi välillä jokaisella painalluksella. Kunkin näytön lisätiedot on esitetty luvussa 56
sivulla 56. Näppäimen

9.5.3.

painallus poistaa nämä näytöt näkyvistä.

Käyttö parametrointitilassa

Katso luku 10 sivulla 56.
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9.5.4.

Kaavio käytettävissä olevista näytöistä

Kuva 9-9 kuvaa näyttöjä ja valikoita, joihin pääsee perusnäytöltä käsin.

Katso
kohta 3.

9.5.2,

Katso kohta 9.4,
kuvake.
ja 9.5.2, kohta 2

Katso luku 0 sivulla 56.
Katso luku 0 sivulla 56.
Kuva 9-9:: kaavio käytettävissä olevista valikoista ja toiminnoista.
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9.6. Hälytysmerkkivalo
Kun laitteeseen on kytketty virta, tämä merkkivalo (Kuva 9-1, kohta 2) palaa vihreänä.
Tämä merkkivalo palaa punaisena, kun vähintään yksi hälytyksen aiheuttaja on aktiivisena
(luettelo kohdassa 9.5.2, kohta 2) 30 sekunnin viiveen jälkeen. Merkkivalo pysyy punaisena niin
kauan, kun järjestelmässä on aktiivinen vika. Merkkivalo palautuu vihreäksi:
automaattisesti, kun vika poistuu, samalla hälytyskosketin aktivoituu,
käyttäjän kuitatessa hälytyksen manuaalisesti näyttöyksiköstä (

) sen jälkeen, kun täytön

turvallisuuteen liittyvä vika on poistunut.

9.7. Äänimerkki
Äänimerkki (summeri) aktivoituu muutaman sekunnin viiveellä, kun vähintään yksi hälytyksen
aiheuttaja on aktiivisena. Äänimerkki aktivoituu samoin ehdoin kuin hälytyksen merkkivalo
(katso kohta 0). Summeri sijaitsee näyttöyksikön sisällä. Äänimerkin voi kuitata milloin tahansa
painamalla pehmonäppäintä

(äänimerkin pysäytys) (Kuva 9-1, kohta 7).
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10. Parametrointivalikot – näyttöyksikkö
10.1.

Yleiskaavio

Alla oleva kuva on yleiskaavio valikoista, joihin pääsee Parametrit-valikosta.

Katso kohta 9.4.

Katso kohta 10.2.
Katso kohta 10.3.
Katso kohta 10.5.

Katso kohta 10.6.
Katso kohta 10.7.

Katso kohta 10.8.
Katso kohta 10.9.
Katso kohta 0.
Katso kohta 0.

Kuva 10-1:: hälytyskynnysten ja tasojen fyysinen sijainti säiliössä.

10.2.

Pääsy Parametrit-valikkoon
Parametrit
Seuraava toimintamenettely edellyttää, että valvontajärjestelmä(t) on kytketty luvun 12
sivulla 104 (Linjakytkennät) ja luvun 13 sivulla 107 (Sähköjohtokytkennät) mukaisesti,
ja että niiden virransyöttö toimii normaalisti.
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Näyttö

Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää mittausnäytön.

Paina näppäintä

.

Jos Parametrit-valikko on näkyvillä, jatka kohtaan 10.3.
Jos näkyvillä on viereisen kuvan esittämä näyttö, toimi vaiheissa 4–8
kuvatulla tavalla.

Huomautus: tämä näyttö osoittaa, että Parametrit-valikon avaaminen
edellyttää salasanan antamista (kohta 10.3 sivulla 57).
Näytöllä lukee Salasana.

Valitse ensimmäinen merkki lisäys-/vähennysnäppäimillä

ja

.

Voit siirtyä oikeanpuoleiseen merkkiin tarvittaessa painamalla näppäintä
.
Toista vaihe 5 niin monta kertaa kuin on tarpeen koko salasanan
näppäilemiseksi (merkkien määrä).
Kun salasana on näppäilty kokonaan ja oikein, paina

.

Parametrit-valikko avautuu. Jatka kohtaan 10.3.

10.3.
Näyttö

Parametrit-valikko
Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää valikkonäytön.

Valitse haluamasi valikko näppäimillä
Vahvista valinta näppäimellä

ja

.

.

Jatka jäljempänä kuvatulla tavalla valinnasta riippuen.

1. Nestemäärä
Nestemäärän ylä- ja alarajahälytyskynnysten hallinta, näytettävän yksikön
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Näyttö

Toiminta tai tulos
valinta (%, cm tai tuuma).
Katso kohta 10.5 sivulla 59.

2. Lämpötila
Aktivoitumisen,

korkean

lämpötilan

hälytyksen

aktivoitumisrajan

ja

näyttöyksikön hallinta.
Katso kohta 10.6 sivulla 61.

2. Viestintä
Moduulin väyläosoitteen, väylän viestintänopeuden, 21 CFR -tilan
aktivoinnin ja etätäytön ohjauksessa huomioitavan lähteen (langallinen,

Modbus) hallinta.
Katso kohta 10.7 sivulla 63.

4. Määritykset
Valikoiden

näyttökielen,

näytön

kontrastin,

summerin

keston,

kaasunpoiston raja-arvon, manuaalisen täytön (käynnistys, pysäytys) ja
toiminnan aktivoinnissa käytettävän salasanan määritys.
Katso kohta 10.8 sivulla 64.

5. Säiliö
Kytketyn säiliön tyypin, valvontatyypin, kapasiteetin, nimen, sarjanumeron
määritys. Mahdollistaa tasoanturin kalibroinnin.
Katso kohta 10.9 sivulla 65.

6. Versio
Elektronisen

ohjausyksikön,

näytön

ja

palvelimen

ohjelmistojen

versionumeroiden näyttö, toimintojen tilan (aktiivinen / ei aktiivinen) näyttö:
RS 485, 4-20 mA -viestintä ja palvelimella olevien jäljitystietojen palautus.
Katso kohta 10.10 sivulla 67.
Tarvittaessa voit palata aloitusvalikkoon painamalla
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.

10.4.

Näppäinten käyttöohje

Näppäimiä käytetään seuraavasti:
Näyttö

Toiminta tai tulos
Valitse Parametrit-valikosta haluamasi valikko (Nestemäärä, Lämpötilat, jne.)
näppäimillä

tai

-.

Vahvista valinta näppäimellä

.

Valitse muokattava rivi näppäimillä

Vahvista valinta näppäimellä

ja

.

.

Määritä haluamasi arvo uudelleen näppäimillä
Vahvista muutos näppäimellä

tai

.

Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä

Paluu mittaustulosten näyttöön näppäimellä

10.5.

.

.

.

Nestemäärä-valikko

Raja-arvot ovat kiinteät kaasutilassa ja säädettävät nestetilassa.

Näyttö

Toiminta tai tulos

Indikaattori näyttää Nestemäärä-näytön.
Arvojen

Käytä näppäimiä kappaleessa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.

näyttäminen
prosentteina (%)
Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Yläraja: tämän raja-arvon ylittävä mitattu nestemäärä pysäyttää typen
täytön. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 20–90 %. Tämän rajan tulee
olla matalampi kuin ylärajahälytyskynnyksen.

Alaraja: tämän raja-arvon alittava mitattu nestemäärä käynnistää typen
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täytön. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 10–80 %. Tämän rajan tulee
olla korkeampi kuin alarajahälytyskynnyksen.

Ylärajahälytys: tämän kynnyksen ylittävä mitattu nestemäärä käynnistää
visuaalisen ja äänihälytyksen. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 25–95
%. Resoluutio on 1 %. Oletusarvo on 90 %. Tämän rajan tulee olla
korkeampi kuin alarajahälytyskynnyksen.

Alarajahälytys: tämän raja-arvon alittava mitattu nestemäärä käynnistää
typen täytön. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 5–75 %. Resoluutio on
1 %. Oletusarvo on 40 %.

Yksikkö: mittaustulosten näyttö prosentteina (%) kokonaismäärästä,
senttimetreinä tai tuumina.
Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä
Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä

Seuraavassa kaaviossa esitetään eri kynnysarvojen sijainti.

Kuva 10-2:
nestemäärän
valvonnan
toimintasykli
(neste- tai
kaasufaasi).
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.
.

Kohta Nimike
1.

Täytön magneettiventtiilin releen aktivoituminen.

2.

Visuaalisten ja äänihälytysten aktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen tuleminen näyttöön ja hälytysreleen aktivoituminen.
Täytön magneettiventtiilin rele pysyy aktivoituna.

3.

Visuaalisten ja äänihälytysten deaktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen poistuminen näytöstä ja hälytysreleen deaktivoituminen.

4

Täytön magneettiventtiilin releen deaktivoituminen.

5.

Visuaalisten ja äänihälytysten aktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen tuleminen näyttöön ja hälytysreleen aktivoituminen.
Täytön magneettiventtiilin rele pysyy deaktivoituna.

6.

Visuaalisten ja äänihälytysten deaktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen poistuminen näytöstä ja hälytysreleen deaktivoituminen.
Täytön magneettiventtiilin rele pysyy deaktivoituna.

7.

Täytön magneettiventtiilin releen deaktivoituminen.
Hälytyskuvakkeen tuleminen näyttöön ja hälytysreleen aktivoituminen.

8.

10.6.
Näyttö

Täytön magneettiventtiilin releen aktivoituminen.

Lämpötila-valikko
Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää Lämpötila-näytön.
Käytä näppäimiä kohdassa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.
Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Lämpötilakynnys aktiivinen:
Jos valittuna on Kyllä, lämpötilan valvonta on aktiivinen.
Jos valittuna on Ei, lämpötilan valvonta ei ole aktiivinen.

Lämpötilahälytys: tämän kynnyksen ylittävä mitattu lämpötila aktivoi
visuaalisen ja äänihälytyksen ja hälytysreleen. Hyväksyttävät arvot
vaihtelevat välillä -170 – -130 °C. Resoluutio on 1 °C. Oletusarvo on -130
°C.
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Yksikkö: mittaustulosten näyttöyksikkö: °C tai °F.
Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä

.

Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä

.

Alla olevassa kaaviossa esitetään parametroidut kynnysarvot.

*

Kuva 10-3: lämpötilan valvonnan toimintasykli.

*HTA: High Temperature Alarm

Kohta Merkitys
1.

Täytön magneettiventtiilin releen aktivoituminen (täytön magneettiventtiilin ohjaus).

2.

Visuaalisten ja äänihälytysten aktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen tuleminen näyttöön ja hälytysreleen aktivoituminen.

3.

Visuaalisten ja äänihälytysten deaktivoituminen (summeri ja merkkivalo).
Hälytyskuvakkeen poistuminen näytöstä ja hälytysreleen deaktivoituminen.

4.

Täytön magneettiventtiilin releen deaktivoituminen (täytön magneettiventtiilin ohjaus).

HTA tarkoittaa korkean lämpötilan hälytystä (High Temperature Alarm).
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10.7.
Näyttö

Viestintä-valikko
Toiminta tai tulos

Indikaattori näyttää Viestintä-näytön.
Käytä näppäimiä kohdassa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.
Näytettyjä tietoja tulkitaan seuraavasti:

Etätäyttö:
Langallinen: Samanaikainen täyttö aktivoituu vastaavan terminaalin kautta.
Modbus: Samanaikainen täyttö aktivoituu RS485-yhteyden kautta.
Väyläosoite: indikaattorin elektronisen ohjausyksikön looginen osoite (alue 1–
254 samassa verkossa).

Väylänopeus: nopeus, jolla tiedot elektronisen ohjausyksikön ja automaatin
välillä siirretään (2400, 4800, 9600 tai 19 200 baudia).

21 CFR -tila: palvelin lähettää nämä tiedot, eikä niitä voi muuttaa
manuaalisesti. Aktivointi ja deaktivointi tapahtuu palvelimella. Yhdysvaltalaisen
lainsäädännön (21 CFR Part 11) mukainen jäljitettävyys on taattu, kun tämä
parametri on aktivoitu.
Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä
Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä
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.
.

10.8.
Näyttö

Määritykset-valikko
Toiminta tai tulos

Indikaattori näyttää Määritykset-näytön.
Käytä näppäimiä kohdassa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.
Näytettyjä tietoja tulkitaan seuraavasti:

Kieli: valikoiden kielen valinta (ranska, englanti, saksa, espanja, italia,
portugali, hollanti).

Kontrasti: arvo väliltä 5 (kirkas) ja 20 (tumma).
Summerin kesto (tuntia): summeri on estetty valitun keston ajan (1–90
tuntia) sen jälkeen, kun on painettu näppäintä

tai

.

Kaasunp. raja-arvo: lämpötila, jossa kaasunpoiston magneettiventtiili
sulkeutuu.

Autom.

täyttö:

Käynnistys/pysäytys

vastaa

automaattisen

täytön

käynnistämistä käynnin aikaisella pysäytysmahdollisuudella.

Salasana:
Ei: kuka tahansa voi muuttaa parametreja.
Kyllä: parametreja voi muuttaa vain salasanan syöttämisen jälkeen. Kun
valinta on vahvistettu, viereisen kuvan esittämä näyttö avautuu:
Anna 1–4 merkkiä pitkä salasana (kukin merkki vastaa yhtä 26
aakkosesta). Vaihda kirjainta näppäimillä
merkkiin näppäimellä

ja

. Vahvista näppäimellä

, ja siirry seuraavaan
.

Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä
Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä
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.
.

10.9.

Säiliö-valikko

10.9.1.

Perusvalikko

Nämä tiedot määritetään säiliön ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Tämän valikon avulla
voi määrittää asiakkaan säiliöön liittyviä tietoja. CRYOMEMO-laite on määritetty tehtaalla sen
säiliön mukaan, johon se on kiinnitetty.

Näyttö

Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää Säiliö-näytön.
Käytä näppäimiä kohdassa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.
Näytettyjä tietoja tulkitaan seuraavasti:

Tyyppi: säiliön tyyppi (GT 40, ARPEGE, RCB tai ESPACE).
Valvonta: kaasu tai neste.
Kapasiteetti:
GT 40 -sarja, neste: 40
Arpège-sarja, neste: 40, 55, 75
Arpège-sarja, neste: 70, 110, 140, 170
Arpège-sarja, kaasu: 70, 110, 140, 170
Espace-sarja, neste: 151, 331, 661
Espace-sarja, kaasu: 151, 331, 661
RCB-sarja, neste: 500, 600, 1001
RCB-sarja, kaasu: 600, 1001
Huomautus: säiliötä valitessa ilmoita ensin tyyppi (ESPACE/RCB), sitten
valvonta (kaasu/neste) ja lopuksi kapasiteetti.
Nimi: oletuksena ESPACE.
Virtalähteen nro: virtalähteen oma numero, eri kuin sarjanumero.
Kalibrointi: kalibrointimenettely, osa säiliön nestemäärän mittaustuloksen
hankintaketjua. Jatka kohtaan 660.
Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä
Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä
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.
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10.9.2.

Kalibrointi-valikko

Tähän valikkoon pääsee kohdassa 10.9.1 rivillä Kalibrointi ilmoitetulla tavalla. Kun valinta
”Kalibrointi: Kyllä” on vahvistettu, näytöt ovat seuraavanlaiset. Nämä valikot on varattu Cryopalteknikon käyttöön.
Näyttö

Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää Salasana-näytön.
Anna 1–4 merkkiä pitkä salasana (kukin merkki vastaa yhtä 26 aakkosesta).
Valitse kirjaimet näppäimillä
näppäimellä

ja

. Vahvista näppäimellä

, ja siirry seuraavaan merkkiin
.

Kun Kalibrointi-näyttö on auki, syötä kalibrointitiedot:

Tp-mittausero, anturi 1: säätö välillä -5 ja +5 °C.
Tp-mittausero, anturi 2: säätö välillä -5 ja +5 °C.
Tyhjä säiliö: Kondensaattorin kapasiteetin numeerinen arvo (paino), joka
edustaa

vähimmäismäärää.

Katso

Cryopal

NH103108

-asiakirjasta

numeerisen arvon ja kapasiteetin välinen suhde.

Täysi säiliö: Kondensaattorin kapasiteetin numeerinen arvo (paino), joka
edustaa typen enimmäismäärää. Katso Cryopal NH103108 -asiakirjasta
numeerisen arvon ja kapasiteetin välinen suhde.
Kun tiedot on syötetty, palaa Säiliö-valikkoon painamalla näppäintä
Jatka kohtaan 10.9.1, vaihe 4.
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.

10.10.

Versio-valikko

Näyttö

Toiminta tai tulos

Indikaattori näyttää Versio-näytön.
Käytä näppäimiä kohdassa 0 sivulla 59 kuvatulla tavalla.
Näytettyjä tietoja tulkitaan seuraavasti:

Version

Box:

valvontajärjestelmän

ohjausyksikköön

integroidun

ohjelmistosovelluksen versionumero.

Version

Screen:

HMI

-elektroniseen

ohjausyksikköön

integroidun

ohjelmistosovelluksen versionumero.

Version

Server:

palvelimeen

integroidun

ohjelmistosovelluksen

versionumero.

RS485 aktiivinen: Kyllä tarkoittaa, että ominaisuus on käytettävissä (*).
4–20 mA aktiivinen: Kyllä tarkoittaa, että ominaisuus on käytettävissä (*).
MEMO aktiivinen: Kyllä tarkoittaa, että ominaisuus (jäljitys) on
käytettävissä (*).
Paluu Parametrit-valikkoon painamalla näppäintä
Paluu mittaustulosten näyttöön painamalla näppäintä

.
.

(*) parametrointi suoritetaan palvelimen kautta.

10.11.

Poistuminen Parametrit-valikosta

Parametrit-valikosta voi poistua:
käyttämällä näppäintä

,

olemalla painamatta mitään painiketta noin 30 sekunnin ajan. Mahdollisia muutoksia ei tällöin
oteta huomioon.
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11. Parametrointivalikot – verkkopalvelin
Verkkopalvelinsovelluksen avulla on mahdollisuus käyttää valvontajärjestelmän asetus- ja mittaustietoja
http-linkin kautta, ”pisteestä pisteeseen” -tilassa. Näitä arvoja voi tarkastella ja muokata PC:n Internet
Explorer -selaimesta käsin PC:n ollessa kytkettynä valvontajärjestelmään Ethernet-kaapelin avulla.

Tarvittavat laitteet:
Käyttäjällä tulee olla käytössään seuraavat järjestelmät:
PC, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows XP/Vista/7/8/10.
Ethernet-yhteys valvontajärjestelmän tai -järjestelmien ja PC:n välillä (katso kohta 7.3.1
sivulla 32).
Yksi tai useampi parametroitava järjestelmä.

11.1.

Parametrit-sivu

Tässä luvussa esitellään Parametrit-sivu. Sivulla näytetään yhteysasetukset vastaavaan valvontajärjestelmään.

11.1.1.

Pääsy Parametrit-sivulle

Seuraava toimintamenettely edellyttää, että valvontajärjestelmä(t) on kytketty luvun 12
sivulla 104 (Linjakytkennät) ja luvun 13 sivulla 107 (Sähköjohtokytkennät) mukaisesti,
ja että niiden virransyöttö toimii normaalisti.

Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä selain PC:ltä.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville parametroitavan valvontajärjestelmän IP-numero. Osoite
annetaan muodossa http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Kuva 11-1: parametroitavan integroidun verkkopalvelimen osoitteen syöttäminen.

Muistutus: valvontajärjestelmien IP-osoitteet on kirjattu sivulla 164 olevaan taulukkoon.

3. Aloitussivu avautuu (katso Kuva 11-2).
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4. Avaa Parametrointi-valikko. Sivulle pääsee vain ylläpitäjä (katso 11.1 sivulla 68).
Napsauta Aloitussivulla kohtaa Parametrit, syötä ylläpitäjän nimi (oletusylläpitäjä), napsauta

Vahvista. Uudella sivulla napsauta Parametrit, syötä ylläpitäjän nimi (oletusylläpitäjä), ja
salasana (oletusylläpitäjä) ja napsauta OK.

Kuva 11-2: esimerkki Aloitussivusta.
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11.1.1.

Sivun sisältö

Seuraavassa kuvassa on esimerkki Parametrit-sivusta.

Kuva 11-3: Parametrit-sivu.
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11.1.1.1.

Säiliön tiedot

Nimike

Tehtävä

Lämpötilan

Tieto ei muokattavissa.

mittaus

Nykyinen arvo, säiliön sisälämpötila (°C).

Typpimäärän

Tieto ei muokattavissa.

mittaus

Nykyinen arvo, typen määrä säiliössä (%).

Aktiivinen

Tieto ei muokattavissa.

hälytys

Tämä kenttä varoittaa aktivoituneesta hälytyksestä.
Ei yhtään: ei tällä hetkellä aktiivisia hälytyksiä.
Tasoanturi poissa käytöstä, täytön turva-anturi tai ylivuodon estävä turva-anturi,
lämpötilaraja ylitetty, parametrointivika, viestintävika, nestemäärän alarajahälytys,
nestemäärän

ylärajahälytys,

lämpötila-anturi

nro

1,

lämpötila-anturi

nro

2,

kaasunpoiston vika, virransyötön vika, EPROM-vika, mittausvika: viimeksi
aktivoituneen hälytyksen tyyppi.

11.1.1.2.

Yhteysparametrit

Nimike

Tehtävä

IP-osoite

Muokattava tieto.
Integroidun verkkopalvelimen nykyinen IP (Internet protocol) -osoite.
Mahdollinen muokkaus sarakkeessa Pyydetty arvo. Syötä uusi arvo
desimaalimuodossa xxx.xxx.xxx.xxx. Jos syötetty osoite ei ole kelvollinen
IP-osoite, integroitu verkkopalvelin ei ota muutosta huomioon.
Huomautus: kun uusi IP-osoite on vahvistettu, tapahtuu uudelleenohjaus
yhteysvirheestä ilmoittavalle verkkosivulle. Syötä uusi IP-osoite selaimen
osoiteriville yhteyden palauttamiseksi integroituun verkkopalvelimeen.

Aliverkkomaski

Muokattava tieto.
Palvelin sallii tietyn määrän integroituja verkkopalvelimia muodostavan
yhteyden. Myös maski voi rajoittaa tai olla rajoittamatta verkkoa. Esimerkki:
maskin 255.255.255.0 (yleisin), viimeinen numero sallii 254 konetta samaan
aliverkkoon.
Jos syötetty maski ei ole kelvollinen IP-osoite, integroitu verkkopalvelin ei
ota muutosta huomioon.
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Nimike

Tehtävä

Gateway

Muokattava tieto.
IP-yhdyskäytävä

osoite.

Syötä

uusi

arvo

desimaalimuodossa

xxx.xxx.xxx.xxx.
Ota yhteyttä verkon ylläpitäjään tiedon saamiseksi.
Ylläpitäjän

Muokattava tieto.

käyttäjätunnus

Tämän näytön ja säiliön määritysnäytön käyttöoikeuden omaavan ylläpitäjän
nykyinen nimi.
Tätä käyttäjätunnusta voi muuttaa syöttämällä uusi, alle 20 merkkiä
sisältävä nimi.

Ylläpitäjän

Muokattava tieto.

salasana

Tämän näytön ja säiliön määritysnäytön käyttöoikeuden omaavan ylläpitäjän
nykyinen salasana.
Tätä salasanaa voi muuttaa syöttämällä uusi, alle 10 merkkiä sisältävä
salasana.

Uusi
palvelintoiminnon
koodi

Tuotteen tasosta riippuen käytettävissä on kolme toimintotasoa:

Käytössä

Toiminto Toiminto Toiminto

oleva

1

2

3

toiminto
RS485
4–20

mA

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

taso/lämpötila
Jäljitettävyys
(MEMO)
Integroitu
verkkopalvelin
vakiona
Tasolla 3 tiedot tallennetaan integroidun verkkopalvelimen muistiin, ja niihin
pääsee käsiksi jälkikäteen.
Koodin

saa

Cryopalilta

tilatusta

versiosta

riippuen.

toimintotason voi milloin tahansa päivittää korkeammaksi.
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Sovelluksen

Nimike

Tehtävä
Syöttämällä koodin manuaalisesti tälle alueelle voi aktivoida yhden edellä
mainituista tasoista.
Toimintotason muutoksen voi tilata Cryopalilta seuraavasti:
1. Tarvitset käyttöösi valvontajärjestelmän sarjanumeron. Katso Aloitussivu,
kenttä Sarjanumero (kohta 11.2.2.2 sivulla 76).
2. Ota yhteyttä Cryopaliin, joka antaa koodin.
3. Syötä saamasi koodi kenttään Uusi palvelintoiminnon koodi.
4. Napsauta Vahvista. Järjestelmässä on nyt uusia ominaisuuksia.
5. Säilytä tämä numero (katso sivu 164). Jos verkkopalvelimen irrotetaan
liittimestään (liitin sijaitsee valvontajärjestelmän emolevyllä), vaiheessa 2
saatu koodi tulee syöttää uudelleen.

11.1.2.

Järjestelmän päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Toimi seuraavasti:
1. Siirry Parametrit-sivulle kohdassa 11.1.1 sivulla 68 kuvatulla tavalla.
2. Kun tämä sivu on auki, napsauta aluetta Kellon asetus.

Kuva 11-4: Parametrit-sivun yläosa.

3. Syötä uudet kellonaika- ja päivämääräarvot ja napsauta Vahvista.
Jos päivä (1 </= päivä </= 31), kuukausi (1 </= kuukausi </= 12), tunti (0 </= tunti </= 23)
ja/tai minuutti (0 </= minuutti </= 59) on asetettu väärin, virheelliseen arvoon liittyvä
virheviesti (ERROR) tulee näyttöön.
Kello pysyy muistissa myös uudelleenkäynnistyksen tai sähkökatkoksen jälkeen.
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Kuva 11-5: kellonaika- ja päivämääräparametrien muokkaus.

4. Sulje sivu napsauttamalla Paluu.
Sovellus ei hallinnoi kesä-/talviaikasiirtymiä.

11.2.

Aloitussivu

Tässä luvussa esitellään Aloitussivu. Se näyttää asianomaisen säiliön seurantaan liittyvät tiedot.

11.2.1.

Aloitussivun avaaminen

Seuraava toimintamenettely edellyttää, että valvontajärjestelmä(t) on kytketty luvun 12
sivulla 104 (Linjakytkennät) ja luvun 13 sivulla 107 (Sähköjohtokytkennät) mukaisesti, ja
että niiden virransyöttö toimii normaalisti.
Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä selain PC:ltä.
2. Kirjoita selaimen

osoiteriville

tarkasteltavan valvontajärjestelmän IP-numero.

annetaan muodossa http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Kuva 11-6: tarkasteltavan integroidun verkkopalvelimen osoitteen syöttöalue.

3. Aloitussivu avautuu.

11.2.2.

Sivun sisältö

Sivu on seuraavan esimerkin mukainen (Kuva 11-7).
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Osoite

Kuva 11-7: esimerkki Aloitussivusta.

Napsauttamalla eri alueita voi avata vastaavan täydentävän sivun salasanan syöttämisen
jälkeen. Katso jäljempänä olevat ohjeet.

11.2.2.1.

Yhteyden muodostanut henkilö

Kuva 11-8: Säiliön kuvaus -alue.

Jokainen integroidun verkkopalvelimen sisältämä verkkosivu on yksilöity suhteellisella
polkunimellä, joka on tässä tapauksessa Aloitus>.
Näytöllä

näkyvät

myös

moduulin

verkkopalvelimeenYhteyden muodostanut
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tallentama

henkilö.

Nämä

kellonaika

ja

integroituun

tiedot

näkyvät

integroidun

verkkopalvelimen kaikilla sivuilla. Katso kohta 11.1.2 sivulla 73 koskien kellon asettamista.

11.2.2.2.

Säiliön tiedot

Kuva 11-9: Säiliön kuvaus -alue.

Seuraavat tiedot näytetään:

Nimike

Tehtävä

Tyyppi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää säiliön tyypin. Näytettävät tyypit ovat: Espace, RCB ja Arpège.

Valvonta

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää nestemäärän valvontatyypin: neste tai kaasu.

Kapasiteetti

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön kapasiteetin litroina.

Nimi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön käyttäjän määrittämän nimen. Tätä nimeä
voi muuttaa valvontajärjestelmän näytön kautta. (Säiliö-näyttö). Katso käyttöohje
NH78397.

Sarjanumero

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön virtalähteen numeron.

Palvelimen

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota ei voi muokata.

versio

Näyttää

järjestelmään

liitetyn

integroidun

verkkopalvelimen

sovelluksen

versionumeron.
Paikka

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sijainnin.

Näyte

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sisällön.

Muut

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
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Nimike

Tehtävä
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön muut tiedot.

Kun tätä aluetta napsautetaan, avautuu Käyttäjien hallinta -sivu. Katso luku 11.4 sivulla 82.

11.2.2.3.

Mittaukset

Kuva 11-10: Mittaukset-alue.

Tällä alueella

näkyy

lämpötilan mittauskaavio.

Typen määrä ja

nykyinen

lämpötila

asianomaisessa säilössä on ilmoitettu kaavion oikealla puolella. Kun laitteeseen on kytketty
virta, kaavio piirtyy vähitellen. Sivu päivittyy määräajoin ”x” sekunnin välein (Parametrit-näytöllä
suositeltu arvo on 10 sekuntia. Katso kohta 11.1 sivulla 68, nimike Päivitystiheys).
Mittaukset tallennetaan integroidun verkkopalvelimen muistiin 30 sekunnin välein.
Kaavio voidaan näyttää vain, jos selain hyväksyy komentojen tausta-ajon. Internet Explorer selaimessa valitse ”Työkalut” -> ”Internet-asetukset” -> ”Lisäasetukset” -> ”Turvallisuus” ja valitse
”Salli aktiivisen sisällön suorittaminen Oma tietokone -tiedostoille” -valintaruutu.
Kun tätä aluetta napsautetaan, avautuu Seuranta-sivu. Katso luku 11.5 sivulla 84.
Lämpötilan mittaus- ja Typpimäärän mittaus -kentät

Lämpötilan mittaus- ja Typpimäärän mittaus -kentissä näkyvät nykyiset lämpötilan ja
typpimäärän mittaustulokset. Lämpötilan mittaustulokset kirjataan keskellä olevaan kaavioon.
Aktiivinen hälytys -kenttä

Aktiivinen hälytys -kenttä ilmaisee, että hälytyksiä ei ole (Ei yhtään) tai että järjestelmässä on
aktiivinen hälytys (katso kohta 11.1.1.1 sivulla 71), nimike Aktiivinen hälytys.

Huomio: jos järjestelmässä on samanaikaisesti useita hälytyksiä, vain viimeksi havaittu hälytys
näkyy. Jos käyttäjä poistaa näytöllä olevaan hälytykseen liittyvän vian tai jos hälytys poistuu,
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kronologisesti edellinen hälytys tulee näytölle, ja niin edelleen.
Täyttö-kenttä

Täyttö-kenttä ilmaisee säiliön nestemäisen typen täytön tilan:
Ei aktiivinen: täyttö ei ole käynnissä.
Aktiivinen: täyttö on käynnissä.
Kansi-kenttä

Kansi-kenttä ilmaisee säiliön kannen nykyisen tilan: suljettu tai auki. Tämä tieto saadaan
säiliössä olevalta kannen koskettimelta.

Kaavio
Kaavion aika-akseli x on määritettävissä välillä 1 minuutti – 2 tuntia (parametrointi Parametritnäytöllä. Katso kohta 11.1 sivulla 68, nimike Näytteenottotiheys). Tämä aika vastaa kaaviossa
kahden mittauspisteen välistä aikaa.
Kaavio ei päivity, kun näytteenottotiheyttä muutetaan. Pystysuora pisteviiva osoittaa kuitenkin
näytteenottotiheyden muutoskohdan, kuten seuraava kuva osoittaa.

Kuva 11-11: pystysuora pisteviiva osoittaa näytteenottotiheyden muutoskohdan.
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Jos näytteenottotiheyttä on muutettu, pystysuoraa pisteviivaa edeltävä aika-asteikko on epätosi.
Kun kaavio täyttää koko sivun, se siirtyy vasemmalle ja päivittää viimeisimmän arvon oikeaan
reunaan.
Jos lämpötila ylittää asetetun raja-arvon (joka näkyy punaisena pisteviivana), mitattu arvo näkyy
punaisena. Samalla tavoin, jos nestemäärä ylittää ylärajahälytyksen tai alittaa alarajahälytyksen
aktivoitumisrajan, nestemäärä näkyy punaisena.

11.2.2.4.

Hälytysluettelo

Enintään viisi viimeksi aktivoitunutta hälytystä on lueteltu Hälytysluettelo-kentässä.

Kuva 11-12: Hälytysluettelo -alue.

Tekstin lähde: valinnainen Jäljitettävyys-ominaisuus. Katso kohta 11.5.1.3 ”
Tietojen palautus -kenttä” sivulla 87.
Kun tätä aluetta napsautetaan, avautuu Käyttäjien hallinta -sivu. Katso luku 11.4 sivulla 82.

11.2.2.5.

Säiliön määritykset

Kuva 11-13: Säiliön määritykset -alue.

Tälle alalle on koottu säiliön parametrit.
Säiliössä olevan typen määräparametrit: nestemäärän ylärajahälytys, ylärajahälytyskynnys,
alarajahälytyskynnys ja nestemäärän alarajahälytys.
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Säiliössä olevan typen lämpötilaparametrit: valvonta päällä/pois (valvonta aktiivinen tai ei
aktiivinen), lämpötilaraja (hälytys, kun lämpötila ylittää asetetun arvon).
Näitä tietoja voi muuttaa Säiliön määritykset -sivulla (katso luku 11.6 sivulla 90).

11.2.2.6.

Viimeisin varmuuskopio

Kuva 11-14: Viimeisin varmuuskopio -alue.

Viimeisin varmuuskopio -nimikkeen oikealla puolella näkyy viimeisimmän varmuuskopion
päivämäärä,

jos

varmuuskopiointi

integroituun

verkkopalvelimeen

on

tehty.

tallennetut

Varmuuskopiointi

tiedot

ja

tehdään

tallentamalla

ne

palauttamalla
tekstimuodossa

käyttäjäkohtaiseen muistiin.
Varmuuskopiointi on kuvattu kohdassa 11.5.1.3 sivulla 87 ”
Tietojen palautus -kenttä”. On suositeltavaa tehdä varmuuskopio 25 päivän välein.
Varmuuskopiotiedostoon voi tallentaa 27 päivää vastaavan ajan. Jos varmuuskopiota ei tehdä,
vanhat tiedot poistetaan automaattisesti.
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11.3.

Aktiiviset alueet

Tältä sivulta käyttäjä voi siirtyä valintansa mukaan yhdellä seuraavista kuudesta sivusta.

Kuva 11-15: aktiiviset alueet ja linkit.

Kohta Alue tai linkki
A

Parametrit: uudelleenohjaus Parametrit-sivulle (sivu 68), jos ylläpitäjä on jo
kirjautunut tai tunnistautumissivulle, jos ylläpitäjä ei ole vielä tunnistautunut
(käyttöoikeus vain ylläpitäjällä 11.1 sivulla 68).

B

Sivukartta: uudelleenohjaus Sivukartta-sivulle (sivu 100), jossa kuvataan integroidun
verkkopalvelimen arkkitehtuuri ja käyttöoikeudet.

C

Säiliön kuvaus: uudelleenohjaus Säiliön kuvaus -sivulle (sivu 97), jos käyttäjä on jo
kirjautunut tai tunnistautumissivulle, jos käyttäjä ei ole vielä tunnistautunut.

D

Mittaustulokset: uudelleenohjaus Seuranta-sivulle (sivu 84), jos käyttäjä on jo
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kirjautunut tai tunnistautumissivulle, jos käyttäjä ei ole vielä tunnistautunut.
E

Hälytysluettelo: uudelleenohjaus Seuranta-sivulle (sivu 84), jos käyttäjä on jo
kirjautunut tai tunnistautumissivulle, jos käyttäjä ei ole vielä tunnistautunut.

F

Säiliön määritykset: uudelleenohjaus Säiliön määritykset -sivulle (sivu 90), jos
ylläpitäjä on jo kirjautunut tai tunnistautumissivulle, jos ylläpitäjä ei ole vielä
tunnistautunut (käyttöoikeus vain ylläpitäjällä 11.1 sivulla 68).

11.4.

Käyttäjien hallinta -sivu

Tämä sivu mahdollistaa suojattujen sivujen (Seuranta, Säiliön määritykset, Säiliön kuvaus ja Parametrit) käytön sen
jälkeen, kun käyttäjä on tunnistautunut.

11.4.1.

Sivun avaaminen

Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä selain PC:ltä.
2. Kirjoita selaimen

osoiteriville

tarkasteltavan valvontajärjestelmän IP-numero.

Osoite

annetaan muodossa http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Kuva 11-16: tarkasteltavan integroidun verkkopalvelimen osoitteen syöttäminen.

Tarkasteltavissa olevien valvontajärjestelmien IP-osoitteet on kirjattu sivulle 164.

3. Aloitussivu avautuu. Napsauta mitä tahansa aluetta, jolloin Käyttäjien hallinta -sivu avautuu.

11.4.1.

Sivun sisältö

Sivu on seuraavan esimerkin mukainen. Tällä sivulla käyttäjää pyydetään tunnistautumaan,
minkä jälkeen hän pääsee tarkastelemaan suojattuja sivuja. Käyttäjän on ensin syötettävä
käyttäjätunnuksensa Käyttäjätunnus-kenttään.
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Kuva 11-17: käyttäjätunnuksen syöttämistä edeltävä sivu.

Jos käyttäjätunnusta ei ole integroidun verkkopalvelimen rekisterissä, käyttäjää pyydetään
yrittämään uudelleen.

Kuva 11-18: tuntemattoman käyttäjätunnuksen syöttämistä seuraava sivu.

Jos käyttäjätunnus on integroidun verkkopalvelimen rekisterissä, käyttäjä voi siirtyä
seuraaville sivuille linkkien kautta:

Kuva 11-19: käyttäjätunnuksen syöttämistä seuraava sivu.

- Seuranta: katso luku 11.5 sivulla 84.
- Säiliön määritykset: katso luku 11.6 sivulla 90.
- Säiliön kuvaus: katso luku 11.7 sivulla 97.
- Parametrit: katso luku 11.1 sivulla 68.
Kun valittua sivua on napsautettu, käyttäjän tulee tunnistautua uudelleen käyttäjätunnuksellaan
(samalla kuin edellisessä vaiheessa syötetty) ja salasanallaan.
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Kuva 11-20: esimerkki aloitusikkunasta.

Kun käyttäjä on tunnistettu, hän pysyy kirjautuneena järjestelmään ennalta määrätyn ajan,
joka on oletusarvoisesti 3 minuuttia. Tätä arvoa ei voi muuttaa.
Jos tunnistautunut käyttäjä sulkee selaimen, istunto katkaistaan automaattisesti. Käyttäjän
tulee tällöin suorittaa tunnistautuminen uudelleen syöttämällä käyttäjätunnus ja salasana
voidakseen käyttää suojattuja sivuja. Niin kauan kuin uusi käyttäjä ei ole muodostanut
muo
yhteyttä uudella käyttäjätunnuksella, vanha käyttäjä pysyy kuitenkin tunnistautuneena
integroituun verkkopalvelimeen siihen saakka, että 3 minuuttia on kulunut umpeen.

11.5.

Seuranta-sivu

Vain tunnistautunut käyttäjä voi käyttää tätä sivua. Seuranta-sivulla
sivulla on samankaltaisia tietoja
kuin Aloitussivulla. Niiden lisäksi Seuranta
Seuranta-sivulta
sivulta pääsee Tietojen palautus -toimintoon ja
tapahtumaluetteloon.

11.5.1.

Seuranta-sivun
sivun avaaminen

Toimi kohdassa 11.3 sivulla 81 ilmoitetulla tavalla päästäksesi käyttämään tätä sivua. Seurantasivu on seuraavanlainen:
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Kuva 11-21: Seuranta-sivu.

11.5.1.

Sivun sisältö

11.5.1.1.

Yhteyden muodostanut henkilö

Kuva 11-22: Säiliön kuvaus -alue.

Jokainen integroidun verkkopalvelimen sisältämä verkkosivu on yksilöity suhteellisella
polkunimellä, joka on tässä tapauksessa Aloitus > Seuranta.
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Näytöllä

näkyvät

myös

verkkopalvelimeenYhteyden

moduulin

muodostanut

tallentama

henkilö.

kellonaika

ja

integroituun

tiedot

näkyvät

integroidun

Nämä

verkkopalvelimen kaikilla sivuilla.
Huomautus: katso kohta 11.1.2 sivulla 73 koskien kellon asettamista.

11.5.1.2.

Säiliön tiedot

Kuva 11-23: Säiliön kuvaus -alue.

Nimike

Tehtävä

Tyyppi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää säiliön tyypin. Näytettävät tyypit ovat: Espace, RCB, Arpège ja GT 40.

Valvonta

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää nestemäärän valvontatyypin: neste tai kaasu.

Kapasiteetti

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön kapasiteetin litroina.

Nimi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön käyttäjän määrittämän nimen. Tätä nimeä
voi muuttaa valvontajärjestelmän näytön kautta. (Säiliö-näyttö). Katso käyttöohje
NH78397.

Sarjanumero Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sarjanumeron.
Palvelimen

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota ei voi muokata.

versio

Näyttää

järjestelmään

liitetyn

integroidun

verkkopalvelimen

sovelluksen

versionumeron.
Paikka

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sijainnin.

Näyte

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sisällön.
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Nimike

Tehtävä

Muut

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön muut tiedot.

11.5.1.3.

Mittaukset

Kuva 11-24: Mittaukset-alue.

Tällä alueella

näkyy

lämpötilan mittauskaavio.

Typen määrä ja

nykyinen

lämpötila

asianomaisessa säilössä on ilmoitettu kaavion oikealla puolella. Kun laitteeseen on kytketty
virta, kaavio piirtyy vähitellen. Sivu päivittyy määräajoin ”x” sekunnin välein (Parametrit-näytöllä
suositeltu arvo on 10 sekuntia. Katso kohta 11.1 sivulla 68, nimike Päivitystiheys).
Mittaukset tallennetaan integroidun verkkopalvelimen muistiin 30 sekunnin välein.
Kaavio voidaan näyttää vain, jos selain hyväksyy komentojen tausta-ajon. Internet Explorer selaimessa valitse ”Työkalut” -> ”Internet-asetukset” -> ”Lisäasetukset” -> ”Turvallisuus” ja valitse
”Salli aktiivisen sisällön suorittaminen Oma tietokone -tiedostoille” -valintaruutu.

Tietojen palautus -kenttä
Toiminto on käytettävissä vain, kun valinnainen Jäljitettävyys-ominaisuus on aktiivinen. Sen
avulla integroidun verkkopalvelimen muistiin tallennetut mittaustulokset (nestemäärä ja
lämpötila T1), tapahtumat, hälytykset ja parametrien muutokset voidaan palauttaa tiedostoon
tekstimuodossa.
Kun Tietojen palautus -kenttää napsautetaan, seuraava sivu avautuu.
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Kuva 11-25: tietojen palautussivu.

Tiedot palautetaan seuraavasti:
1. Napsauta riviä Tietojen palautus (Kuva 11-25).
2. Ikkuna ehdottaa joko DataMS.csv-tiedoston avaamista suoraan tai sen tallentamista muistiin
(kiintolevy, USB-tikku, tms.).
3.

Tiedoston

tietoja

voidaan

tämän

jälkeen

käyttää

laskentataulukossa

(ExcelTM).

Yhdysvaltalaisen lainsäädännön (21 CFR) mukainen jäljitettävyys toteutuu siten pääosin,
vaikka sen vaatimuksia ei sovelleta kokonaisuudessaan.

Kuva 11-26: palautetut tiedot.

4. Tallenna tiedosto valitsemalla avoimen tekstitiedoston valikkopalkista Tiedosto > Tallenna

nimellä (Kuva 11-26).
Integroidun verkkopalvelimen sisältämiä tietoja ei voi muokata PC:ltä Internet Explorerin
kautta. Integroidulla verkkopalvelimella olevia tietoja ei siis ole tarpeen salata. PC:lle
tallennettujen tietojen varmuuskopiointi, suojaus ja eheyden varmistaminen on sen sijaan
(verkon ylläpitäjän tai muun) käyttäjän vastuulla.
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Parametri-kenttä
Pääsy Parametrit-sivulle. Katso kohta 11.1 sivulla 68.

Kaavio
Kaavion aika-akseli x on määritettävissä välillä 1 minuutti – 2 tuntia (parametrointi Parametritnäytöllä. Katso kohta 11.1 sivulla 68, nimike Näytteenottotiheys). Tämä aika vastaa kaaviossa
kahden mittauspisteen välistä aikaa.
Kaavio ei päivity, kun näytteenottotiheyttä muutetaan. Pystysuora pisteviiva osoittaa kuitenkin
näytteenottotiheyden muutoskohdan, kuten seuraava kuva osoittaa.

Kuva 11-27: pystysuora pisteviiva osoittaa näytteenottotiheyden muutoskohdan.

Aika-asteikon yksikkö on tunti. Asteikko skaalautuu automaattisesti valitun näytteenottotiheyden
mukaan. Jos näytteenottotiheyttä on muutettu, pystysuoraa pisteviivaa edeltävä aika-asteikko
on epätosi. Kun kaavio täyttää koko sivun, se siirtyy vasemmalle ja päivittää viimeisimmän
arvon oikeaan reunaan.
Jos lämpötila ylittää asetetun raja-arvon, mitattu arvo näkyy punaisena. Samalla tavoin, jos
nestemäärä ylittää ylärajahälytyksen tai alittaa alarajahälytyksen aktivoitumisrajan, nestemäärä
näkyy punaisena.
Kaavioiden käyrät vastaavat .txt-tiedostoon tallennettuja tietoja.
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11.5.1.4.

Tapahtumat

Tällä alueella näytetään integroidun verkkopalvelimen viimeisimpien tapahtumien luettelo.
Tapahtuma on hälytys tai toimintomuutos.

Kuva 11-28: Tapahtumat-alue.

11.6.

Säiliön määritykset -sivu

Tämä sivu on käytettävissä sen jälkeen, kun ylläpitäjä on tunnistautunut. Ylläpitäjä on määritetty kohdassa 11.1
sivulla 68 kuvatulla tavalla.

11.6.1.

Pääsy sivulle

Toimi kohdassa 11.6 sivulla 90 ilmoitetulla tavalla päästäksesi käyttämään tätä sivua. Säiliön

määritykset -sivu on seuraavanlainen:
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Kuva 11-29: Säiliön määritykset -sivu.

11.6.2.

Sivun sisältö

11.6.2.1.

Säiliön tiedot

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Kuva 11-30: Säiliön määritykset -sivun yläosa.
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Nimike

Tehtävä

Lämpötilan

Tieto ei muokattavissa. Nykyinen arvo, säiliön sisälämpötila (°C).

mittaus
Typpimäärän Tieto ei muokattavissa. Nykyinen arvo, typen määrä säiliössä (%).
mittaus
Aktiivinen

Tieto ei muokattavissa. Tämä kenttä varoittaa aktivoituneesta hälytyksestä.

hälytys

Ei yhtään: ei tällä hetkellä aktiivisia hälytyksiä.
Tasoanturi poissa käytöstä, täytön turva-anturi tai ylivuodon estävä turva-anturi,
lämpötilaraja ylitetty, parametrointivika, viestintävika, nestemäärän alarajahälytys,
nestemäärän

ylärajahälytys,

lämpötila-anturi

nro

1,

lämpötila-anturi

nro

2,

kaasunpoiston vika, virransyötön vika, EPROM-vika, mittausvika: viimeksi
aktivoituneen hälytyksen tyyppi.

11.6.2.2.

Nestemääräparametrit

Kuva 11-31: Nestemääräparametrit-alue.

Nimike

Tehtävä

Nestemäärän

Huomautus: tätä arvoa ei voi muuttaa, jos määrän yksikkö (katso nimike

ylärajahälytys.

Nestemäärä) on senttimetri tai tuuma.
Nestefaasi
Tämän kynnyksen ylittävä mitattu nestemäärä käynnistää visuaalisen ja
äänihälytyksen. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 28–94 %.
Resoluutio on 1 %. Oletusarvo on 90 %. Tämän rajan tulee olla
korkeampi kuin alarajahälytyskynnyksen.
Kaasufaasi
Tässä tilassa kynnys on automaattisesti 94 %.

Ylärajahälytyskynnys Huomautus: tätä arvoa ei voi muuttaa, jos määrän yksikkö (katso nimike
Nestemäärä) on senttimetri tai tuuma.
Nestefaasi
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Nimike

Tehtävä
Tämän raja-arvon ylittävä mitattu nestemäärä pysäyttää typen täytön.
Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 22–88 %. Tämän rajan tulee olla
matalampi kuin ylärajahälytyskynnyksen. Oletusarvo on 80 %.
Kaasufaasi
Tässä tilassa kynnys on automaattisesti 80%.

Nestemäärän

Huomautus: tätä arvoa ei voi muuttaa, jos määrän yksikkö (katso nimike

alarajahälytys

Nestemäärä) on senttimetri tai tuuma.
Nestefaasi
Tämän raja-arvon alittava mitattu nestemäärä käynnistää typen täytön.
Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 7–75 %. Resoluutio on 1 %.
Oletusarvo on 40 %.
Kaasufaasi
Tässä tilassa kynnys on automaattisesti 25%.

Alarajahälytyskynnys Huomautus: tätä arvoa ei voi muuttaa, jos määrän yksikkö (katso nimike
Nestemäärä) on senttimetri tai tuuma.
Nestefaasi
Tämän raja-arvon alittava mitattu nestemäärä käynnistää typen täytön.
Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä 12–80 %. Resoluutio on 1 %.
Oletusarvo on 50 %.
Kaasufaasi
Tässä tilassa kynnys on automaattisesti 40%.
Yksikkö

Nestemäärän yksikkö on oletusarvoisesti prosentti (%). Käyttäjä voi
kuitenkin valita yksiköksi senttimetrin (cm) tai tuuman ("). Tässä
tapauksessa arvot muunnetaan tyypin (Espace tai RCB), valvontatyypin
(neste tai kaasu) ja säiliön kapasiteetin perusteella.

Huomio: nestemäärän raja-arvoja ja hälytyskynnyksiä ei voi muuttaa, jos
nestemäärän yksikkö on senttimetri tai tuuma.
Jos kaikki mainitut ehdot eivät täyty, näytöllä näkyy virheellistä arvoa koskeva punainen
virheilmoitus. Integroitu verkkopalvelin ei vahvista uusia arvoja eikä valvontayksikkö huomioi
niitä.
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11.6.2.3.

Lämpötilaparametrit

Kuva 11-32: Nestemääräparametrit-alue.

Nimike

Tehtävä

Valvonta

Nestetilassa
PÄÄLLÄ: lämpötilan valvonta on aktiivinen. Typen täytön rele aktivoituu, kun

säiliön lämpötila ylittää lämpötilarajan.
POIS: lämpötilan valvonta ei ole aktiivinen. Typen täytön rele ei aktivoidu, kun

säiliön lämpötila ylittää lämpötilarajan. Lämpötilarajan ylityksen aiheuttamaa
hälytystä ei enää huomioida, ja lämpötila ei enää näy punaisena aloitussivulla.
Kaasutilassa

PÄÄLLÄ: lämpötilan valvonta on aina aktiivinen (PÄÄLLÄ), kenttä muuttuu
näkymättömäksi.
Lämpötilaraja Nestetilassa
Tämän kynnyksen ylittävä mitattu lämpötila aktivoi visuaalisen ja äänihälytyksen
ja hälytysreleen. Hyväksyttävät arvot vaihtelevat välillä -170 – 0 °C. Resoluutio
on 1 °C. Oletusarvo on -130 °C.
Muutetun arvon tulee täyttää seuraava ehto:
-170 °C (-274 °F) </= lämpötilaraja </= 0 °C (32 °F)
Jos mainitut ehdot eivät täyty, näytöllä näkyy (punainen) virheilmoitus. Integroitu
verkkopalvelin ei vahvista uutta arvoa eikä sitä välitetä.
Kaasutilassa
Käytettäessä säiliötä kaasufaasissa lämpötilan valvonta on aina aktiivinen
(PÄÄLLÄ), ja lämpötila on asetettu kiinteästi arvoon -135 °C (-202 °F).
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Nimike

Tehtävä

Yksikkö

Mittaustulosten näyttöyksikkö on °C tai °F. Lämpötilan näyttöyksikkö on
oletusarvoisesti Celsiusaste (°C).

11.6.2.4.

Viestintä

Kuva 11-33: Nestemääräparametrit-alue.

Nimike

Tehtävä

Kauko-

Täytön ohjauksen valinta.

ohjaus

Langallinen: Samanaikainen täyttö aktivoituu vastaavan terminaalin kautta.
Téléflo: Samanaikainen täyttö aktivoituu RS485-yhteyden kautta.

Väyläosoite Indikaattorin elektronisen ohjausyksikön looginen osoite (alue 1–254 samassa
verkossa). Jos tätä ehtoa ei noudateta, näytöllä näkyy (punainen) virheilmoitus.
Integroitu verkkopalvelin ei vahvista uutta arvoa eikä sitä huomioida.
21 CFR

Yhdysvaltain laki koskien yhteyden muodostaneiden käyttäjien hallintaa ja tietojen
aitoutta.

POIS: 21 CFR Part 11 -lainsäädännön mukainen jäljitettävyys ei ole taattu. Tässä
tapauksessa kaikkia asetuksia voi tehdä valvontajärjestelmän näytön kautta.

PÄÄLLÄ: 21 CFR Part 11 -lainsäädännön mukainen jäljitettävyys on taattu. Tässä
tapauksessa mitään asetuksia ei voi tehdä valvontajärjestelmän näytön kautta.
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11.6.2.5.

Säiliön määritykset

Kuva 11-34: Nestemääräparametrit-alue.

Nimike

Tehtävä

Kieli

Valikoiden kielen valinta (ranska, englanti, saksa, espanja, italia, portugali,
hollanti).
Mittaustulosten ja parametrien varmuuskopiotiedoston oletuskieli on aina
englanti.

Kaasunpoiston Lämpötila, jossa kaasunpoiston magneettiventtiili sulkeutuu. Tätä arvoa
raja-arvo

voidaan muuttaa seuraavalla ehdolla:
-190 °C (-310 °F) < kaasunpoiston raja-arvo < -150 °C (-238 °F).
Jos tätä ehtoa ei noudateta, näytöllä näkyy (punainen) virheilmoitus. Integroitu
verkkopalvelin ei vahvista uutta arvoa eikä sitä huomioida.
Kaasunpoiston raja-arvoa ei voi muuttaa, jos lämpötilayksikkö on °F.

Vahvista

Vahvistaa tehdyt muutokset.
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Nimike

Tehtävä

Peruuta

Poistaa vahvistusta odottavan arvon.

11.7.

Säiliön kuvaus -sivu

Tämä sivu on käytettävissä sen jälkeen, kun käyttäjä on tunnistautunut. Ylläpitäjä on määritetty
kohdassa 11.1 sivulla 68 kuvatulla tavalla. Säiliön kuvaus -sivulle voi lisätä säiliökohtaisia
tietoja. Nämä tiedot näytetään Säiliön kuvaus -alueella niillä näytöillä, joissa on tämä näyttöalue.

11.7.1.

Pääsy sivulle

Toimi kohdassa 11.3 sivulla 81 ilmoitetulla tavalla päästäksesi käyttämään tätä sivua.

11.7.2.

Sivun sisältö

Seuraavassa kuvassa on esimerkki sivusta.

Kuva 11-35: Parametrit-sivun yläosa.
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11.7.2.1.

Yhteyden muodostanut henkilö

Kuva 11-36: Säiliön kuvaus -alue.

Jokainen integroidun verkkopalvelimen sisältämä verkkosivu on yksilöity suhteellisella
polkunimellä, joka on tässä tapauksessa Aloitus > Seuranta.
Näytöllä näkyvät myös integroidun verkkopalvelinmoduulin tallentama kellonaika ja integroituun
verkkopalvelimeenYhteyden

muodostanut

henkilö.

Nämä

tiedot

näkyvät

integroidun

verkkopalvelimen kaikilla sivuilla.
Huomautus: katso kohta 11.1.2 sivulla 73 koskien kellon asettamista.

11.7.2.2.

Säiliön tiedot

Kuva 11-37: Säiliön kuvaus -alue.

Nimike

Tehtävä

Tyyppi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää säiliön tyypin. Näytettävät tyypit ovat: Espace, RCB ja myöhemmin

Arpège.
Valvonta

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää nestemäärän valvontatyypin: neste tai kaasu.

Kapasiteetti

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön kapasiteetin litroina.

Nimi

Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön käyttäjän määrittämän nimen. Tätä nimeä
voi muuttaa valvontajärjestelmän näytön kautta. (Säiliö-näyttö). Katso käyttöohje
NH78397.

Sarjanumero Valvontajärjestelmän antama tieto, jota ei voi muokata.
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Nimike

Tehtävä
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sarjanumeron.

Palvelimen

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota ei voi muokata.

versio

Näyttää

järjestelmään

liitetyn

integroidun

verkkopalvelimen

sovelluksen

versionumeron.
Paikka

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sijainnin.

Näyte

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön sisällön.

Muut

Integroidun verkkopalvelimen antama tieto, jota voi muokata. Katso lisätiedot
kappaleesta Säiliön kuvaus sivulla 97.
Näyttää järjestelmään liitetyn säiliön muut tiedot.

11.7.2.3.

Säiliön kuvauksen muuttaminen

Kuva 11-38: Säiliön kuvaus -alue.

Nimike

Tehtävä

Paikka

Syötä järjestelmään liitetyn säiliön sijainti. Enintään 50 merkkiä sallitaan.

Näyte

Syötä järjestelmään liitetyn säiliön sisältö. Enintään 50 merkkiä sallitaan.

Muut

Syötä järjestelmään liitetyn säiliön muut tiedot. Enintään 50 merkkiä sallitaan.

Kun tiedot on syötetty, napsauta painiketta Vahvista ja sulje sivu. Peruuta-painikkeen napsautus
tyhjentää kenttien Paikka, Näyte ja Muut merkinnät.
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Kuva 11-39: Säiliön kuvaus -alue ja vastaava näyttö yhdellä sovelluksen muista sivuista.

11.8.

Sivukartta-sivu

Tällä sivulla, johon pääsee esimerkiksi Aloitussivulta, näytetään yleiskuva sovelluksen
sivurakenteesta.

11.8.1.

Sivun avaaminen

Napsauta esimerkiksi Aloitussivulla olevaa Sivukartta-linkkiä.
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Kuva 11-40: Sivukartta -sivu.

11.8.1.

Sivun sisältö

11.8.1.1.

Säiliön tiedot

Kuva 11-41: Säiliön tiedot -alue.

Nimike

Tehtävä

Lämpötilan

Tieto ei muokattavissa. Nykyinen arvo, säiliön sisälämpötila (°C).

mittaus
Typpimäärän

Tieto ei muokattavissa. Nykyinen arvo, typen määrä säiliössä (%).

mittaus
Aktiivinen

Tieto ei muokattavissa. Tämä kenttä varoittaa aktivoituneesta hälytyksestä.

hälytys

❧ Ei yhtään: ei tällä hetkellä aktiivisia hälytyksiä.
❧ Tasoanturi poissa käytöstä, täytön turva-anturi tai ylivuodon estävä turva-anturi,

lämpötilaraja ylitetty, parametrointivika, viestintävika, nestemäärän alarajahälytys,
nestemäärän
kaasunpoiston

ylärajahälytys,
vika,

lämpötila-anturi

virransyötön

aktivoituneen hälytyksen tyyppi.
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vika,

nro

1,

lämpötila-anturi

EPROM-vika,

mittausvika:

nro

2,

viimeksi

11.8.1.2.

Sivuston rakenne

Kuva 11-42: sivuston rakenne.

● Vaaleansinisellä taustalla olevat alueet vastaavat sivuja, jotka ovat kaikkien sovelluksen
käyttäjien käytettävissä.
● Punaisella taustalla olevat alueet vastaavat sivuja, jotka ovat käyttäjän käytettävissä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen jälkeen.
● Tummansinisellä taustalla olevat alueet vastaavat sivuja, jotka ovat Cryopalin teknisen
henkilöstön käytettävissä. Tälle alueelle voi lisätä huomautuksia kalustolle suoritettavien
huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Lisäksi alueella voi tarkastella asianomaisen säiliön
tasoanturin kalibrointivastuksia.
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Kuva 11-43: huoltosivu on ainoastaan Cryopalin henkilökunnan käytettävissä.
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12. Linjakytkennät
Tämä kappale koskee ainoastaan niitä kryogeenisia laitteita, jotka on varustettu automaattisella
täyttöjärjestelmällä CRYOMEMOlla ja jotka ovat jatkuvasti yhteydessä kryogeenisen nesteen
syöttölinjaan (tavallisesti tyhjiölinja).
Ne kryogeeniset laitteet, joita ei ole varustettu automaattisella täyttöjärjestelmällä, täytetään
manuaalisesti (katso asianomaisen säiliön käyttöohje).
On suositeltavaa ohjata lämpölaajenemisventtiilit tilan ulkopuolelle ja tuuletettuun tilaan.
Nestemäisen typen syötön enimmäispaineen tulee olla alle 3 baaria (suositus on 1,5 baaria).
Korkeamman paineen käyttö voi vahingoittaa magneettiventtiiliä tai estää sitä toimimasta
kunnolla.

Toimi seuraavasti:
1. Kytke kryogeenisen laitteen nestemäisen typen syöttöliitäntä kryoletkun tyhjiölinjaan.
Tämä liitäntä sijaitsee kryogeenisen laitteen takaosassa.
2. Kiristä liitoskappaleet käsin korvakkeiden avulla.
3. Tarkista syöttöletkun liitoskappaleiden kireys jäähdytyksen jälkeen.
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12.1.

GT 40 ja Arpège

Kryogeenisen typen
syöttöliitäntä

Kuva 12-1:: kaaviokuva toteutettavista nesteputkista.

Kuva 12-2:: kryogeenisen säiliön kytkentä kryogeenisen nesteen
syöttölinjaan.

12.2.

Espace

Kryogeenisen
typen
syöttöliitäntä

Kuva 12-3:: kaaviokuva toteutettavista nesteputkista.

Kuva 12-4:: kryogeenisen säiliön kytkentä kryogeenisen
nesteen syöttölinjaan.
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12.3.

RCB

Typen tulo

Kryogeeninen
yhdysputki
Nestemäisen typen
syöttöliitäntä

Nestemäisen typen syöttöputki ja
”korvakkeellinen” liitin.
Tyhjiölinja
Kuva 12-5: kaaviokuva toteutettavista nesteputkista.
Kuva 12-6: kryogeenisen säiliön kytkentä kryogeenisen
nesteen syöttölinjaan.
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13. Sähköjohtokytkennät
Tässä luvussa esitellään tehtaalla toteutetut kytkennät (katso seuraavat sivut).

13.1.

Tehtaalla toteutetut kytkennät

Katso kohta 7.1 sivulla 30.

13.2.

Pakolliset johdot

Tehtävä

Lisätietoa

Ethernet-

Yhteys

yhteys

parametrointia varten.

13.3.

Tyyppi
erilliseen

PC:hen

seurantaa

ja Ethernet ja RJ45-liitännät
(eivät sisälly toimitukseen).

Valituista vaihtoehdoista riippuen suositellut johdot

Tehtävä

Lisätietoa

Tyyppi

Nestemäärän

4-20 mA -lähtö.

2 suojattua johtoa 6/10 ja

mittaus
Lämpötilan

ferriitit.
4-20 mA -lähtö.

2 suojattua johtoa 6/10 ja

mittaus

ferriitit.

Käyttäjäkohtaisten RS 485 -lähtö

2 suojattua johtoa 6/10 ja

mittaustulosten

ferriitit.

tallennus
Samanaikaisen

Tulo ulkoisesta jännitteettömästä

2 suojaamatonta johtoa

täytön ohjaus

koskettimesta, joka on normaalisti auki

6/10.

(NO).
”Täyttö aktiivinen”

Jännitteettömän koskettimen NO-NC lähtö.

2 tai 3 suojaamatonta

-lähtö

Yhteys tietojärjestelmään (merkkivalo, jne.).

johtoa 6/10.

Kosketin on aktivoitu täytön aikana.
Hälytyksen lähtö

Jännitteettömän koskettimen NO-NC lähtö

2 tai 3 suojaamatonta

yhteyden muodostamiseksi

johtoa 6/10 riippuen tähän

tietojärjestelmään (merkkivalo, jne.).

lähtöön liitetyn laitteen
kulutuksesta.
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13.4.

Ethernet-liitäntä

Ethernet-lähtö (Kuva 7-10, kohta 3) Ethernet-verkkoon, joka yhdistää ohjausyksikön Cryopalpalvelimeen verkkotoimintojen käyttöä varten (tarkastelu, jäljitettävyys).

13.5.
Yhteys

RS-485-liitäntä
RS485-linjaan

toteutetaan

valvontayksikössä sijaitsevan Clipper-tyyppisen
RS485-liitännän kautta.
Huomautus: MAA (kohta 2 alla olevassa
kuvassa) liitetään vastaanottavan RS 485 laitteen terminaaliin ”0 V”.
Kuva 13-1: liitäntöjen tehtävät

13.6.

Virtalähde

Ennen kytkentöjen tekemistä varmista, että seuraavat alkuedellytykset toteutuvat:
Laitoksen (siirtolinjojen) ominaisuudet ja laitteen varastointipaikan / huoneen
laitteiden tarpeet vastaavat toisiaan.
Sähköverkon

laadun

on

täytettävä

tietyt

kriteerit

kuten

syöttöjännite,

verkkotaajuus, oikeanlainen maadoitus, keskeytymätön virransyöttö, jne.
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Liitä ohjausyksikkö (
Kuva 13-2, kohta 1) toisaalta
virtalähteeseen (kohta 2) mukana toimitetun
johdon (kohta 3) avulla ja toisaalta
sähköverkkoon (230 V AC, yksivaihe, 80
VA, 50 Hz, kohta 4).

Kuva 13-2: virtalähde.

Sähkökatkos ei aiheuta tallennettujen tietojen häviämistä. Jos moduuli ei saa virtaa,
Ethernet-viestintä ja tietojen tallennus kuitenkin pysähtyvät.

Virtalähde, joka on kiinnitetty seinään riittävälle etäisyydelle maan pinnasta, jotta vältetään
roiskeiden vaara lattianpesun yhteydessä, liitetään:
sähköverkkoon (230 V AC, 1 A, maadoitettu),
kryogeenisen säiliön ohjausyksikköön mukana toimitetulla noin 2,5 metrin johdolla (24 V AC).

Kryogeenisen laitteen virtalähteelle virtaa syöttävä verkkovirtalinja on ehdottomasti
varustettava katkaisijalla ja erottimella. Toimitettua virtalähdettä ei ole varustettu
minkäänlaisella katkaisijalla.
Virtalähdettä ei saa missään tapauksessa kiinnittää laitteeseen.
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14. Ennen käyttöä
Tässä luvussa on yhteenveto kaikista ennen laitteen käyttöä toteutettavista toimista. Täyden hyödyn saamiseksi
laitteesta riittää, että seuraat alla esitettyjä ohjeita ja katsot annetut viittaukset.

14.1.

Sähköjohtokytkennät

Katso luku 13 sivulla 107.
Kryogeenisen säiliön takaosassa sijaitseva ohjausyksikkö kytketään käyttäjän päätelaitteisiin
(PC, hälytyslaitteet, tallennin, jne.) tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.

14.1.1.

Virrankytkentä

Seuraava toimintamenettely edellyttää, että valvontajärjestelmä(t) on kytketty luvun 12
sivulla 104 (Linjakytkennät) ja luvun 13 sivulla 107 (Sähköjohtokytkennät) mukaisesti, ja
että niiden virransyöttö toimii normaalisti.
Katkaise Ethernet- ja/tai Modbus-verkkoyhteys, jos kytkentä on jo tehty, jotta vältetään
turha verkkohälytys. Virrankytkennän yhteydessä tietyt hälytykset aktivoituvat, ja ne
lähetetään palvelimelle. Ilmoita kryogeenisen laitteen käyttöönotosta tarvittaessa
turvallisuusvastaavalle.
1. Kytke virtalähteelle virtaa syöttävä pääkytkin ”Päällä” -asentoon.
2. Kytke Ethernet- ja/tai Modbus-verkkoyhteys.

14.2.

Ohjausyksikön parametrointi

Ohjausyksikkö parametroidaan tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Näytteiden turvallisuus voidaan varmistaa vain, jos järjestelmä on parametroitu oikein.
Joidenkin

parametrien

määritys

ja

siten

järjestelmän

toimintaolosuhteiden

varmistaminen on käyttäjän vastuulla.

Toimi seuraavasti:

Toimenpide

Katso
kohta

Siirry Parametrit-valikkoon.
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10.2

Näytön kielen määritys
Valitse Määritykset.
Määritä näytön kieli.
Palaa Parametrit-valikkoon.

10.3
10.8
10.3

Säiliön parametrien määritys*
Valitse Säiliö.

10.3

Määritä säiliön parametrit.

10.9

Palaa Parametrit-valikkoon.

10.3

Raja-arvojen ja yksiköiden määritys (nestemäärä ja
lämpötila)
Valitse Nestemäärä.
Määritä nestemäärän raja-arvot, hälytykset ja yksiköt.

10.3
10.5

Palaa Parametrit-valikkoon.

10.3

Valitse Lämpötilat.

10.3

Määritä lämpötilojen raja-arvot ja yksiköt.
Palaa Parametrit-valikkoon.

10.6
10.3

Viestintäparametrien määritys*
Valitse Viestintä.
Määritä viestintäparametrit.

10.3
10.7

Palaa Parametrit-valikkoon.

10.3

Palaa Parametrit-valikkoon.

10.3

Mahdollisen salasanan määritys
Valitse Määritykset.
Määritä salasana tarvittaessa.

Palaa arvojen näyttöön.

10.3
10.8
9.5.1

Indikaattorin käyttö
Indikaattori on valmis käyttöä varten.
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9.5.2

14.3.

Verkkopalvelimen IP-osoitteen parametrointi

Tämä ensimmäinen tilapäinen parametrointi tulee tehdä PC:llä, joka on kytketty suoraan valvontajärjestelmään
ristikytkentäkaapelilla (Kuva 7-2 sivulla 33).

Valvontajärjestelmän

IP-osoitteeksi

on

parametroitu

toimituksen

yhteydessä

172.31.80.35. Sitä on syytä muuttaa, jotta vältetään osoiteristiriidat muiden myöhemmin
liitettyjen valvontajärjestelmien kanssa.

Käyttäjällä tulee olla käytössään seuraavat järjestelmät:
PC, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows XP/Vista/7/8/10.

Ethernet-ristikytkentäkaapeli.
Yksi tai useampi valvontajärjestelmä, joihin kiinteät IP-osoitteet parametroidaan.

14.3.1.

Perusohjeet

Tässä kappaleessa esitetään yksinkertaistettuna kullekin valvontajärjestelmälle suoritettavat
toimenpiteet niiden liittämiseksi PC:hen Ethernet-yhteyden kautta. Ne on lueteltu kohdissa
14.3.2–14.3.6.
Tässä

luvussa

kuvatut

toimenpiteet

tehdään

paikan

päällä

erikseen

jokaiselle

valvontajärjestelmälle ja yksinomaan Ethernet-ristikytkentäkaapelin kautta, joka on kytketty
säiliöön asennetun valvontajärjestelmän Ethernet-lähdöstä PC:hen. Verkkoyhteyttä ei tule
muodostaa tässä vaiheessa. Toimenpiteet tehdään seuraavassa järjestyksessä:
PC:n IP-osoitteen parametrointi (kohta 14.3.2).
Paikallinen

yhteys

parametroitavaan

integroituun

verkkopalvelimeen

PC:ltä

ristikytkentäkaapelin kautta.
PC:hen liitetyn valvontajärjestelmän osoitteen parametrointi (kohta 14.3.4).
Ristikytkentäkaapelin irtikytkentä (kohta 14.3.5).
Tarvittaessa samat neljä edellä kuvattua vaihetta jokaiselle muulle valvontajärjestelmälle
(kohta 14.3.6).
Jos toimipaikassa on useita valvontajärjestelmiä, niiden liittäminen tavallisilla (ei ristiin
kytketyillä) kaapeleilla verkkoon tai kytkimeen (kohta 14.3.7). Jos toimipaikassa on vain yksi
valvontajärjestelmä, sen liittäminen PC:hen Ethernet-ristikytkentäkaapelin avulla (Kuva 7-2
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sivulla 33) tai kytkimen kautta (Kuva 7-3 tai Kuva 7-4) tavallisella (ei ristiin kytketyllä)
Ethernet-kaapelilla.
Valvontajärjestelmän tai -järjestelmien parametroinnin viimeistely (näyttöyksikön kautta –
kohta 10.3 sivulla 57 – tai verkkopalvelimen kautta – kohta 11.2.2.5 sivulla 79).

14.3.2.

PC:n IP-osoitteen tarkistus

Toimi seuraavasti:
1. Valvontajärjestelmä on tavallisesti asennettu säiliöön ja sille syötetään 24 V DC:n virtaa.
2. Asenna Ethernet-ristikytkentäkaapeli PC:n ja valvontajärjestelmän Ethernet-liitännän välille,
katso Kuva 7-2 sivulla 33.

Kuva 14-1: Ethernet-liitännän sijainti ja liitäntä PC:hen Ethernet-ristikytkentäkaapelilla.

3. Käynnistä Windows PC:llä.
4. Avaa

verkon

määritykset

valitsemalla

Käynnistä

>

Lähiverkkoyhteys.

Kuva 14-2: lähiverkkoyhteys-kuvake.
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Parametrit

>

Verkkokortit

>

5. Kaksoisnapsauta tätä kuvaketta. Napsauta Yleinen-välilehdessä painiketta Ominaisuudet.

Kuva 14-3: Yleinen-välilehti.

6. Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet -ikkunassa valitse Internet Protocol (TCP/IP) ja napsauta

OK.

Kuva 14-4 : Yleinen-välilehti.

7. Tarkista auki olevasta ikkunasta, että PC:n IP-osoite-kenttä on eri kuin 172.31.80.35. Tämän
osoitteen, joka on tällä hetkellä PC:n osoite, on oltava eri kuin integroidun verkkopalvelimen
oletusosoite.
Jos tämä osoite on sama kuin 172.31.80.35, napsauta valintanappia Käytä seuraavaa IP-

osoitetta ja muuta väliaikaisesti tätä osoitetta, esimerkiksi antamalla jokin toinen osoite kuten
172.31.80.36.
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Kuva 14-5 tässä kohdassa olevan PC:n IP-osoitteen on oltava eri kuin 192.168.1.100.

8. Valitse OK ja sulje kaikki avoimet ikkunat.

14.3.3.

Tilapäinen yhteys integroituun verkkopalvelimeen

Toimi seuraavasti:
1. Käynnistä internetselain PC:ltä (Internet Explorer, Firefox, tms.).
2. Kirjoita osoitekenttään http://172.31.80.35 .

Kuva 14-6: integroidun verkkopalvelimen perusosoitteen syöttäminen.

3. Vahvista painamalla Enter. Integroidun verkkopalvelimen Aloitussivu avautuu.
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Kuva 14-7: integroidun verkkopalvelimen aloitusikkuna.

14.3.4.

Valvontajärjestelmän osoitteen parametrointi

Pääsy Parametrit-sivulle:
Toimi seuraavasti:
1. Käännä

valvontajärjestelmän

IP-osoitteen

määritysavain

(Kuva

14-8,

kohta

1)

pystyasentoon.
Avain ei estä parametrien (paitsi IP-osoitteen) muuttamista, ainoastaan IP-osoitteen
muuttamisen etäyhteyden kautta.
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Kuva 14-8: Kaksiasentoisen lukon on oltava pystyasennossa, jotta IP-osoite voidaan määrittää Parametrit-sivulla.

2. Internetselain näyttää integroidun verkkopalvelimen Aloitussivun (katso Kuva 14-7). Valitse

Parametrit.

Kuva 14-9: integroidun verkkopalvelimen Aloitussivu.

3. Syötä Käyttäjätunnus ja napsauta Vahvista.

Käyttäjätunnus on oletusarvoisesti ylläpitäjä.

Kuva 14-10: Käyttäjien hallinnan ensimmäinen sivu.

4. Valitse näytöllä olevalta sivulta Parametri ja Vahvista.

Kuva 14-11: Käyttäjien hallinnan toinen sivu.

117 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

5. Syötä Käyttäjätunnus ja salasana ja napsauta Vahvista.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat oletusarvoisesti ylläpitäjän.

Kuva 14-12:: integroidun verkkopalvelimen käyttäjätu
käyttäjätunnuksen
nnuksen ja salasanan syöttäminen.

5. Integroidun verkkopalvelimen parametrointisivu avautuu.

Kuva 14-13:
14
integroidun verkkopalvelimen Parametrit-sivu.

Integroidun verkkopalvelimen IP
IP-osoitteen parametrointi:
Toimi seuraavasti:
Muistutus: avaimen tulee olla vaaka
vaaka-asennossa, jotta IP-osoite-kenttään
kenttään voidaan
kirjoittaa.
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1. Jos valvontajärjestelmä on asennettava Ethernet-verkkoon,
verkkoon, pyydä verkon IP
IP-osoite verkon
ylläpitäjältä. Kirjoita verkon osoite muodossa xxx.xxx.xxx.xxx.
2. Napsauta näkyvissä olevan sivun IP-osoite-ruutua
ruutua ja kirjoita integroidun verkkopalvelimen
uusi IP-osoite.

Kuva 14-14: IP-osoitteen
osoitteen muuttaminen integroidun verkkopalvelimen Parametrit-sivulla.
Parametrit ivulla.

3. Kirjoita tämä osoite sivulla 164 olevaan taulukkoon.
4. Napsauta Vahvista-painiketta.
painiketta. Muodosta sitten Internet Explorer -selaimella
selaimella yhteys tähän
uuteen IP-osoitteeseen. Aloitussivu avautuu.
Integroidulla verkkopalvelimella on nyt uusi osoite.
Sivu sulkeutuu automaattisesti käyttämättömyysajan jälkeen.

5. Muut käyttäjän toteutettavissa olevat muutokset on esitetty kohdassa 11.1 sivulla 68.

14.3.5.

Ethernet-ristikytkentäkaapelin
ristikytkentäkaapelin irtikytkentä

1. Kytke Ethernet-kaapeli
kaapeli irti valvontajärjestelmän liitännästä.
2. Valvontajärjestelmän IP-osoite
osoite on nyt määritetty.
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14.3.6.

Muut integroidut verkkopalvelimet

Jos muita verkkopalvelimia on tarpeen asentaa verkkoon ja/tai kytkimeen, toimi samalla tavalla
(kohdat 14.3.2–14.3.5) jokaisen verkkopalvelimen kohdalla siten, että kaikille palvelimille
osoitetaan yksilöllinen IP-osoite verkossa.
Yhteenvetotaulukko on sivulla 164.

14.3.7.

Valvontajärjestelmien liittäminen verkkoon

Jos verkkoon liitetään vain yksi valvontajärjestelmä, voidaan käyttää muutaman kymmenen
metrin pituista ristikytkentäkaapelia. On kuitenkin suositeltavaa käyttää ainakin yhtä kytkintä.
Toimi verkon suhteen seuraavasti (verkkotyypit on esitetty kohdassa 7.3.1 sivulla 32):
1. Irrota ristikytkentäkaapeli ja kytke valvontajärjestelmä verkkoon tavallisella (ei ristiin
kytketyllä) kaapelilla.

Kuva 14-15: Ethernet-liitännän sijainti.

2. Liitä PC verkkoon.
3. Jatka kohtaan 14.3.8 sivulla 120.

14.3.8.

Parametroinnin viimeistely
Jos kannettavan tietokoneen IP-osoite on muuttunut (katso kohta 14.3.2 sivulla
113), määritä alkuperäinen osoite uudelleen.

Parametroinnin viimeistely tapahtuu määrittelemällä kunkin integroidun verkkopalvelimen
parametrit. Jatka seuraavaan lukuun.
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15. Laitteen käyttö
15.1.

Mittaustulosten näyttö

Katso merkinnät kohdassa 9.4 sivulla 49.

15.2.

Nestemäärän hallinta

Tässä kappaleessa kuvataan laitteen tärkeimmät käyttövaiheet ja annetaan viittaukset selittäviin
kappaleisiin. Laite on asennettu.

Toimenpide

Katso
kohta

Nykyisen typpimäärän näyttö

9.5.2

Typpimäärän ylä-/alarajahälytys: kynnyksen määritys tai

10.5

muuttaminen.
Typpimäärän ylä-/alarajahälytys: hälytystilan tarkastelu.
Ylä-/alarajahälytys: visuaalisen ja äänihälytyksen kuittaus.

9.5.2
0
9.7

Nestemääriä 0 % ja 100 % vastaavien anturin arvojen kalibrointi.

10.9.10

Typen täytön magneettiventtiili: manuaalinen kauko-ohjaus.

15.5

Salasana: salasanan syöttäminen.

10.1

Salasana: salasanan määritys/muuttaminen.

10.8

Typpimäärä: tarkastelu.

9.5.2

Nykyiset parametrit: hälytyskynnysten tarkastelu.

10.5

Nykyisten parametrien tarkastelu

9.5.2
(tiedot)
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15.3.

Lämpötilan hallinta
Toimenpide

Katso
kohta

Nykyisten lämpötilojen tarkastelu

9.5.2

Lämpötilahälytys: hälytyskynnyksen määritys tai

10.6

muuttaminen.
Lämpötilahälytys: hälytystilan tarkastelu.

9.5.2

Lämpötilahälytys: visuaalisen ja äänihälytyksen kuittaus.

0
9.7

Salasana: salasanan syöttäminen.

10.1

Salasana: salasanan määritys/muuttaminen.

10.8

Järjestelmän parametrointi.

10.1

Nykyiset parametrit: lämpötilan hälytysrajan tarkastelu.

10.6

Nykyinen lämpötila: tarkastelu.

9.5.2
(tiedot)

Nykyisten parametrien tarkastelu.

9.5.2
(tiedot)

15.4.

Äänimerkin kuittaus

Muutama sekunti hälytyksen (nestemäärä, lämpötila, vika, jne.) aktivoitumisen jälkeen
äänimerkki (summeri) ja visuaalinen hälytys (etuosan LED-valo) aktivoituvat. Äänimerkki
kuitataan (lopetetaan) painamalla näppäintä

tai

. Visuaalinen hälytys pysyy aktiivisena,

samoin vastaava rele.
Visuaalinen hälytys katoaa automaattisesti vasta, kun hälytyksen syy poistuu. Samaan aikaan
rele siirtyy pois hälytystilasta.

15.5.

Manuaalinen täyttö

Tällä täyttötavalla nestemäistä typpeä voidaan lisätä kryogeeniseen laitteeseen, joka sisältää jo
nestemäistä typpeä. Manuaalinen täyttö suoritetaan, kun käyttäjä painaa painiketta (Kuva 15-1,
kohta 1), kun nestemäisen typen täydennys on tarpeen.
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Yleinen menettely (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RCB):
Jatkuva painallus: paina painiketta ja
vapauta painike, kun haluttu nestetaso on
saavutettu.

Painikkeen

painamisen

aikana täytön magneettiventtiili saa virtaa
ja kaasunpoistotoiminto on deaktivoitu.

Neljä peräkkäistä painallusta 2 sekunnin
aikana: säiliön täyttö käynnistyy. Täyttö
pysäytetään

automaattisesti,

kun

yläraja

(UCL) saavutetaan (katso Kuva 15-2 – Kuva
15-19).

Kaasupoisto

aktivoituu,

jos

Kuva 15-1: manuaalisen täytön painike.

kaasunpoistotoiminto on käytössä ja jos
kaasunpoistoanturin tavoitelämpötilaa ei ole
saavutettu.

15.6.

Automaattinen täyttö

Tällä täyttötavalla laite suorittaa täytön automaattisesti. Automaattinen täyttö aktivoituu, kun:
Säiliön nestemäärä saavuttaa alarajan.
Sisälämpötila on korkeampi kuin hälytyslämpötila, jos lämpötilakompensointi on käytössä.
Tämäntyyppinen täyttö voidaan suorittaa myös painamalla painiketta (4 peräkkäistä
painallusta), samanaikaisen täytön kaapelitulon (J10) kautta, tai pyynnöstä RS485-väylän
(Modbus) kautta.
Tämän toiminnon oikeanlainen toteutuminen edellyttää, että nestemäärä on suurempi kuin 1 %.

15.6.1.

GT 40 JA ARPEGE

GT 40- ja ARPEGE 40 -säiliöissä ei ole automaattista täyttöä ohjaavaa valvontatoimintoa.

Neste- ja kaasufaasi
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1. Tarkista, että nestemäisen typen syöttöletku on kytketty oikein (kohta 12 sivulla 104).

Muuta tarvittaessa kryogeenisen laitteen valvontakynnyksiä ja/tai hälytyskynnyksiä. Katso
luvut 10.5 ja 10.6.
2. Avaa kryogeenisen laitteen nestemäisen typen syöttöventtiili.

3. Käynnistyksen jälkeen CRYOMEMO käynnistää automaattisen täytön ylärajaan saakka.
Koska ohjausyksikkö valvoo nestemäärää, täyttö tapahtuu näytöllä asetettuun ylärajaan
saakka.
Kryogeenisen laitteen kapasiteetista riippuen tämä vaihe voi kestää useita tunteja. Täyttö
päättyy automaattisesti, kun ohjelmoitu yläraja saavutetaan.
4. 30 minuuttia kestävän vakauttamisjakson jälkeen tarkista mitta-asteikon ja mukana
toimitetun mittasauvan avulla, että todellinen nestemäärä vastaa ohjelmoitua tasoa (katso
määrät kappaleesta 15.8).
Valmistustoleransseista

ja

mittausmenetelmästä

riippuen

todellisen

ja

teoreettisen

mittaustuloksen välillä voi olla eroa. Tämä ero on hyväksyttävä, jos se ei ylitä 5 %:a.
5. Suorita täytön täydennys tunti täytön päättymisen jälkeen käynnistämällä automaattinen
täyttö (manuaalisen täyttöpainikkeen 4 nopeaa painallusta).
6. Tarkista säännöllisesti viikon ajan kryogeenisen laitteen täyttötasot.
Niiden tulee olla luvussa 15.8 sivulla 127 määritellyillä toleranssialueilla.
Varmista ensimmäisen täytön ja sitä seuraavien täyttöjen yhteydessä, että laitteen
täyttyminen ei kestä yli 60 minuuttia. Jos tämä aikaraja ylittyy, ota yhteyttä huollosta
vastaavaan jälleenmyyjään.

15.6.2.

Espace JA RCB

Nestefaasi:
Muuta tarvittaessa kryogeenisen säiliön valvontakynnyksiä ja/tai hälytyskynnyksiä.
Katso luvut 10.5 ja 10.6.
Kryogeeninen säiliö on täysin tyhjä. Toimi seuraavasti:
1. Koska ohjausyksikkö ei aktivoi täyttöä automaattisesti, täytä säiliö manuaalisesti letkun
avulla jättäen suuri korkki auki automaattisen täytön käynnistymiseen saakka.
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2. Koska ohjausyksikkö valvoo nestemäärää, täyttö tapahtuu näytöllä asetettuun ylärajaan
saakka.
Kryogeenisen säiliön kapasiteetista riippuen tämä vaihe voi kestää useita tunteja. Täyttö
päättyy automaattisesti, kun ohjelmoitu yläraja saavutetaan.
3. 30 minuuttia kestävän vakauttamisjakson jälkeen tarkista mitta-asteikon ja mukana
toimitetun mittasauvan avulla, että todellinen nestemäärä vastaa ohjelmoitua tasoa (katso
määrät kappaleesta 15.8).
Valmistustoleransseista ja mittausmenetelmästä riippuen todellisen ja teoreettisen
mittaustuloksen välillä voi olla eroa. Tämä ero on hyväksyttävä, jos se ei ylitä 5
%:a.
4. Tarkista säännöllisesti viikon ajan kryogeenisen säiliön täyttötasot.
Niiden tulee olla luvussa 15.8 sivulla 127 määritellyillä toleranssialueilla.

Kaasufaasi:
Kryogeeninen säiliö on täysin tyhjä. Toimi seuraavasti:
1. Koska ohjausyksikkö ei aktivoi täyttöä automaattisesti, avaa tuetussa korkissa oleva lukko ja
avaa korkki. Täytä säiliö manuaalisesti letkun avulla jättäen suuri korkki auki automaattisen
täytön käynnistymiseen saakka.
2. Kun nestemäärä saavuttaa noin 50 % pohjan korotteen alapuolisesta korkeudesta, pysäytä
typen täyttö sulkemalla typen tulon käsikäyttöinen venttiili.
3. Odota 30 minuuttia.
Tämä vaihe on välttämätön, koska sen avulla varmistetaan typen tasoanturin jäähtymisen
edellyttämä aika.
4. Tauon jälkeen avaa typen tulon käsikäyttöinen venttiili.
5. Koska ohjausyksikkö valvoo nestemäärää, täyttö tapahtuu näytöllä asetettuun ylärajaan
saakka.
Kryogeenisen säiliön kapasiteetista riippuen tämä vaihe voi kestää useita tunteja. Täyttö
päättyy automaattisesti, kun ohjelmoitu yläraja saavutetaan.
6. 30 minuuttia kestävän vakauttamisjakson jälkeen tulee tarkistaa mitta-asteikon ja mukana
toimitetun mittasauvan avulla, että todellinen nestemäärä vastaa ohjelmoitua tasoa (katso
määrät kappaleesta 15.8).
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Riippuen valmistustoleransseista ja mittausmenetelmästä todellisen ja teoreettisen
mittaustuloksen välillä voi olla eroa. Tämä ero on hyväksyttävä, jos se ei ylitä 5
%:a.
7. Tarkista säännöllisesti viikon ajan kryogeenisen säiliön täyttötasot.
Niiden tulee olla luvussa 15.8 sivulla 127 määritellyillä toleranssialueilla.

15.7.

Puoliautomaattinen täyttö

Tämäntyyppinen täyttö tapahtuu pyynnöstä seuraavasti.
Se voidaan suorittaa myös painamalla painiketta (4 peräkkäistä painallusta), samanaikaisen
täytön kaapelitulon (J10) kautta, tai pyynnöstä RS485-väylän (Modbus) kautta.
Tämän toiminnon oikeanlainen toteutuminen edellyttää, että nestemäärä on
suurempi kuin 1 %.

Näyttö

Toiminta tai tulos
Indikaattori näyttää mittausnäytön.
Siirry Parametrit-valikkoon (katso kappale 10.2, vaiheet 1–8).

Valitse näppäimillä

tai

4. Määritykset.

Valitse näppäimillä

tai

Autom. täyttö ja vahvista

(

).

Näyttö on viereisen kuvan osoittama.

Valitse näppäimillä

tai

Käynnistys (automaattisen täytön

käynnistys) tai Pysäytys (automaattisen täytön pysäytys).
Vahvista (

).

Palaa mittaustulosten näyttöön painamalla useaan kertaan näppäintä
.
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15.8.

Täyttömäärä

CRYOMEMOlla varustetuissa laitteissa on hälytysraportilla varustettu lämpötilan ja typpimäärän
valvontajärjestelmä.
Kussakin seuraavista kappaleista esitetään kryogeenisen laitteen sisäosa ja siellä olevien
telineiden tai sisäkanistereiden sijainti sekä tasoanturin mittausalue ja hälytyskynnykset.
Kuvissa käytetään seuraavia lyhenteitä:

Kohta

Tiedot

NS

Nestemäisen typen enimmäistäyttömäärä.

NI

Nestemäisen typen vähimmäistäyttömäärä.

NI-NS

NI-NS on ylä- ja alarajan välinen säädettävä vähimmäisetäisyys (10 %).

A

Ylärajahälytys.

B

Yläraja.

C

Alaraja.

D

Alarajahälytys.
Mittauskorkeudet (mm)
Taso, % mittausalueesta nestefaasissa.
Taso, % mittausalueesta kaasufaasissa.

Ilmoitetut hälytyskynnykset ovat oletusarvoja (tehdasasetus).
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15.8.1.

GT 40 JA ARPEGE

GT 40: Tässä mallissa tuotteiden varastointi tapahtuu ainoastaan nestefaasissa.
ARPEGE 40: Tässä mallissa tuotteiden varastointi tapahtuu ainoastaan nestefaasissa.

.

Kuva 15-2: ARPEGE 40 – nestefaasi – mitta-asteikko

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko
100 %
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Nestefaasi [L]
40

ARPEGE 55: Tässä mallissa tuotteiden varastointi tapahtuu ainoastaan nestefaasissa.

Kuva 15-3: Arpège 55 – nestefaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko
100 %
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Nestefaasi [L]
55

ARPEGE 75: Tuotteiden varastointi tapahtuu ainoastaan nestefaasissa.

Kuva 15-4: Arpège 75 – nestefaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko
100 %
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Nestefaasi [L]
72

ARPEGE 70: Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-5: Arpège 70 – neste- ja kaasufaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

100 %
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72

Kaasufaasi [L]
15

ARPEGE 110: Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-6: Arpège 110 – neste- ja kaasufaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

100 %
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116

Kaasufaasi [L]
15

ARPEGE 140: Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-7: Arpège 140 – nestefaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

100 %
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144

Kaasufaasi [L]
20

ARPEGE 170: Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-8: Arpège 170 – neste- ja kaasufaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

100 %
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172

Kaasufaasi [L]
20

15.8.2.

Espace

ESPACE 151
Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-9: Espace 151 – nestefaasi – mitta-asteikko.

Kuva 15-10: Espace 151 – kaasufaasi – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Kaasufaasi [L]

Vara

5

5

0%

5

5

20 %

43

9

40 %

80

14

80 %

155

23

100 %

193

27
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ESPACE 331
Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-11: Espace 331 – nestefaasi pyörivällä korilla – mitta-

Kuva 15-12: Espace 331 – kaasufaasi pyörivällä korilla – mitta-

asteikko.

asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Kaasufaasi [L]

Vara

23

23

0%

23

23

20 %

94

32

40 %

166

42

80 %

309

61

100 %

380

70

136 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

ESPACE 661
Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-13: Espace 661 – nestefaasi pyörivällä korilla – mitta-

Kuva 15-14: Espace 661 – kaasufaasi pyörivällä korilla – mitta-

asteikko.

asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Kaasufaasi [L]

Vara

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
Tuotteiden varastointi tapahtuu ainoastaan nestefaasissa.

Kuva 15-15: RCB 500 – mitta-asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Vara

45

0%

45

20 %

142

40 %

239

80 %

433

100 %

530
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RCB 600
Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-17: RCB 600 – kaasufaasi – mitta-asteikko.

Kuva 15-16: RCB 600 – nestefaasi – mitta-asteikko

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Kaasufaasi [L]

Vara

45

45

0%

45

45

20 %

165

58

40 %

284

71

80 %

523

96

100 %

643

109
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RCB 1001

Tuotteiden varastointi tapahtuu neste- tai kaasufaasissa.

Kuva 15-19: Kuva 15-20: RCB 1001 – kaasufaasi – mitta-

Kuva 15-18: RCB 1001 – nestefaasi – mitta-asteikko.

asteikko.

Mitta-asteikon ja jäljellä olevan nesteen määrän välinen vastaavuus
(arvot voivat vaihdella hieman)

Mitta-asteikko

Nestefaasi [L]

Kaasufaasi [L]

Vara

115

115

0%

115

115

20 %

298

137

40 %

481

159

80 %

847

203

100 %

1030

225
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16. Verkkopalvelinsovelluksen käyttö
Tässä luvussa luetellaan toimet, jotka sovelluksen käyttäjä voi tehdä, ja viittaukset vastaaviin lukuihin tai kappaleisiin.

16.1.

Sovelluksen käyttö

Aihe

Kohta Sivu

1. vaihe: Ennen yhdistämistä verkkoon määritä jokaisen valvontajärjestelmän

14.3

112

11.1

68

IP-osoite (kirjaa ne tämän asiakirjan Liite-sivulle) ja aseta kello.
2. vaihe: Määritä jokaisen valvontajärjestelmän parametrit ja sallitut käyttäjät.
3.

vaihe:

Määritä

säiliön

integroitu

verkkopalvelin

(nestemäärän 11.6.2

91

hälytyskynnysten parametrit, lämpötilaparametrit, viestintäparametrit,
näyttökieli, kaasunpoiston raja-arvo, jne.).
4. vaihe: Täydennä säiliön kuvaus (paikka, jäädytetyt näytteet, muut tiedot).
5. vaihe: Tarkista säiliön tiedot (tiedot, mittaukset, hälytysluettelo).

11.7.2

97

11.2

74

-

87

6. vaihe: Tee varmuuskopio integroidulla verkkopalvelimella olevista tiedoista
enintään 25 päivän välein. Napsauta Palauta tiedot. Katso kappale

Tietojen palautus -kenttä

16.2.

Ylläpitäjä

Aihe

Kohta

Sivu

Ylläpitäjän käyttäjätunnus: Ylläpitäjän käyttäjätunnus -kenttä

11.1.1.2

71

Ylläpitäjä salasana: Ylläpitäjän salasana -kenttä

11.1.1.2

71

16.3.

Tiedot (palautus varmuuskopiointia varten)

Aihe

Kohta

Sivu

Palautus: Tietojen palautus -kenttä

-

87

Varmuuskopiointi: Tietojen palautus -kenttä

-

87
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16.4.

Kaavio (parametrointi)

Aihe

Kohta

Valikoiden kieli: Kieli-kenttä

16.5.

11.6.2.5

Kohta

Sivu

Päivämäärä (asetus, muutos)

11.1.2

73

Kellonaika (asetus, muutos)

11.1.2

73

Säiliö: IP-viestintä, väylä

Aihe

Kohta

Sivu

Väyläosoite: Väyläosoite-kenttä

11.6.2.4

95

IP-osoite: IP-osoite-kenttä

11.1.1.2

71

Kauko-ohjaus: Kauko-ohjaus-kenttä

11.6.2.4

95

Aliverkkomaski: Aliverkkomaski-kenttä

11.1.1.2

71

16.7.

96

Integroitu kello

Aihe

16.6.

Sivu

Säiliö: mittaukset, hälytykset, tiedot

Aihe
Hälytykset (luettelo): Hälytysluettelo-kenttä

Kohta

Sivu

0

79

Muut tiedot (näyttö): Muut-kenttä

11.2.2.2

76

Muut tiedot (parametrointi): Muut-kenttä

11.7.2.3

99

Säiliön määritykset: Säiliön määritykset -kenttä

11.2.2.5

79

Säiliön kapasiteetti: Kapasiteetti-kenttä

11.2.2.2

76

Kaasunpoisto (raja-arvon asetus): Kaasunpoiston raja-arvo -kenttä

11.6.2.5

96

Tiedot (varmuuskopiointi): Tietojen palautus -kenttä

-

87

Tapahtuma (luku): Tapahtumat-kenttä

0

90

Valikoiden kieli: Kieli-kenttä

11.6.2.5

96

Säiliön sijainti (näyttö): Sijainti-kenttä

11.2.2.2

76
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Aihe

Kohta

Sivu

Säiliön sijainti (parametrointi): Sijainti-kenttä

11.7.2.3

99

Näytetyt mitat: katso kaavio

11.2.2.3

77

Säiliön typpimäärä: Typpimäärän mittaus -kenttä

11.2.2.3

77

Nestemäärä (hälytykset ja raja-arvot, vain luku): Säiliön määritykset -

11.2.2.5

79

11.6.2.2

92

Säiliön nimi: Nimi-kenttä

11.2.2.2

76

Säiliön sarjanumero: Sarjanumero-kenttä

11.2.2.2

76

-

87

11.2.2.5

79

Valvonta (aktivoitu, pysäytetty, muokkaus): xxxx-kenttä

11.6.2.394

94

Lämpötilan valvonta (aktivoitu, pysäytetty): Valvonta-kenttä.

11.6.2.394

94

-

87

Kaasunpoiston raja-arvo: Kaasunpoiston raja-arvo -kenttä

11.6.2.5

96

Lämpötila (raja-arvo, vain luku): Säiliön määritykset -kenttä

11.2.2.5

79

11.6.2.394

94

Säiliön sisälämpötila: Lämpötilan mittaus -kenttä

11.2.2.3

77

21 CFR -lainsäädännön mukainen jäljitettävyys aktivoitu/deaktivoitu: 21

11.6.2.4

95

Säilytettävän näytteen tyyppi (näyttö): Näyte-kenttä

11.2.2.2

76

Säilytettävän näytteen tyyppi (parametrointi): Näyte-kenttä

11.7.2.3

99

Valvontatyyppi: Valvonta-kenttä

11.2.2.2

76

Säiliön tyyppi: Tyyppi-kenttä

11.2.2.2

76

kenttä
Nestemäärä (hälytykset ja raja-arvot, muokkaus): Säiliön määritykset kenttä

Tietojen palautus: Tietojen palautus -kenttä
Valvonta (aktivoitu, pysäytetty, vain luku): Säiliön määritykset -kenttä

Tietojen tallennus: Tietojen palautus -kenttä

Lämpötila (raja-arvo, muokkaus): Säiliön määritykset -kenttä

CFR -kenttä
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16.8.

Säiliö: täyttö, kannen tila

Aihe

Kohta

Sivu

Kansi (auki/kiinni) – tilan näyttö: Kansi-kenttä

11.2.2.3

77

Täyttö (käynnissä / ei aktiivinen) – nykyisen

11.2.2.3

77

tilan näyttö: Täyttö-kenttä

16.9.

Integroitu verkkopalvelin

Aihe

Kohta

Sivu

Toimintokoodi – Uusi palvelintoiminnon koodi -kenttä

11.2.2.2

76

Integroidun verkkopalvelimen sovelluksen versionumero: Palvelimen

11.2.2.2

76

versio -kenttä

16.10.

Sallittu käyttäjä
Aihe
Käyttäjän

Kohta
käyttäjätunnus:

Käyttäjätunnus-

Sivu

11.1.1.2

71

Käyttäjän salasana: luo

11.1.1.2

71

Käyttäjän salasana: muokkaa

11.1.1.2

71

Salasanat: Salasana-kenttä

11.1.1.2

71

kenttä
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17. Hälytysviestit
17.1.

Tärkeää tietoa hälytyksistä

Hälytyksen yhteydessä esiintyvät systemaattisesti:
Jaksottainen äänisignaali, jonka voi kuitata painamalla näppäintä

tai

(äänimerkin

pysäytys).
Kuvake

näytöllä.

Punaisen LED-valon palaminen.
Hälytysreleen aktivoituminen.
Hälytyksen läsnäolo aktiivisten hälytysten luettelossa. Luettelon voi avata painamalla
näppäintä

.

Täytön turvahälytystä lukuun ottamatta hälytys poistuu automaattisesti, eikä sitä voi poistaa
manuaalisesti.

Kuva 17-1: Vika näkyy selvästi, kun näppäintä

on painettu.

Jos järjestelmässä on vika, äänihälytyksen voi kuitata (lopettaa) painamalla näppäintä

tai

. Vika jää näkyviin siihen asti, että vian aiheuttaja poistuu. Tämän jälkeen vika poistuu
automaattisesti.

17.2.

Hälytysviestiluettelo

Viat näkyvät näytöllä seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti:

Näyttö

Aiheuttaja

Korjaava toimenpide

Parametrointivika

Virheellinen hälytyskynnys,

Syötä sallitut arvot.

lämpötila ei asetusalueella,
jne.
Ylivuoto havaittu

Enimmäismäärä ylitetty.
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Näyttö

Aiheuttaja

Korjaava toimenpide

Tasoanturi poissa

Viallinen kapasitiivinen

Vaihda tasoanturi.

käytöstä

anturi.

Lämpötila-anturit poissa

Kahden anturin välinen

Tunnista viallinen anturi ja kalibroi

käytöstä

mittausero yli 5 °C.

kanavat.

Lämpötila-anturi nro 1

Viallinen lämpötila-anturi

Vaihda lämpötila-anturi nro 1.

poissa käytöstä

nro 1.

Lämpötila-anturi nro 2

Viallinen lämpötila-anturi

poissa käytöstä

nro 2.

Typpimäärän

Suurin sallittu taso on

Tarkista täytön magneettiventtiili,

ylärajahälytyskynnys

saavutettu.

tasoanturi ja kaasunpoistoanturi (jos

ylitetty

Vaihda lämpötila-anturi nro 2.

poissa käytöstä), kytkennät,
tasoanturin kalibrointiarvot, antureiden
liitännät jne.

Typpimäärän

Pienin sallittu taso on

Tarkista tyhjän säiliön typen

alarajahälytyskynnys

saavutettu.

syöttöjärjestelmä, täytön

alitettu

magneettiventtiili, kaasunpoiston
magneettiventtiili, kytkennät,
sähkökoskettimet jne.

Lämpötilaraja ylitetty

Sisälämpötilan yläraja on

Tarkista tyhjän säiliön typen

ylitetty (liian korkea

syöttöjärjestelmä, täytön

lämpötila).

magneettiventtiili, kaasunpoiston
magneettiventtiili, jne.

Vika viestinnässä

Yhteys ohjausyksiköstä

Tarkista ohjausyksikön lähtöliitäntä,

Cryopal-palvelimen

vialliseen palvelimeen tai

Ethernet-kaapeli, viestintäparametrit ja

kanssa

Ethernet-kortin vika.

viimeisenä keinona vaihda Ethernetkortti.

Virransyötön vika

EEPROM-vika

Syöttöjännite on liian

Tarkista virransyötön sulake tai

matala tai keskeytyy.

virtalähteen syöttöjännitteen arvo.

EEPROM ei aktiivinen

Virtalähteen kortin EEPROM IC12 on
vaihdettava.

Kaasunpoiston vika

Kaasunpoisto kestää yli 30
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Typen syöttölinjalla on ongelma, tai

Näyttö

Aiheuttaja

Korjaava toimenpide

minuuttia.

kaasunpoistoanturi on tarkistettava.

Kannen vika

Säiliön kansi jää auki yli 7

Tarkista kannen kosketin tai sulje

Auki.

minuutiksi, tai kosketin ei

säiliön kansi.

toimi.

147 | C R Y O M E M O – K ä y t t ö o h j e

18. Säilytys ja käsittely
Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot ovat voimassa alle 2000 metrin korkeudessa.

18.1.

Laitteen säilytys ja käsittely

-

Ympäristön lämpötila: –30 – +60 °C.

-

Suhteellinen ilmankosteus: 0–85 % (ei-tiivistyvä).

-

Ilmanpaine: 500–1150 hPa.

18.2.

Käsittelyolosuhteet

Toimintalämpötila: 20 ± 5 °C
Suhteellinen kosteus toiminnan aikana: 30–65 % ei-tiivistyvä.
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19. Huolto
Tässä luvussa esitellään kryogeenisen laitteen käyttöön liittyvät huoltotoimenpiteet, jotka käyttäjän tulee suorittaa.

19.1. Laitteen huolto
Tämä luku on suunnattu henkilöille, joilla on pätevyys, koulutus ja valmistajan valtuutus huollon
suorittamiseen.
Huolto on pakollista, jotta laitteiden normaalit käyttöolosuhteet säilyvät. Huolto on kryogeenisen
laitteen käyttäjän vastuulla.
Näiden tarkastusten suoritusväli riippuu laitteen käyttötiheydestä (runsas, normaali,
satunnainen). Myyntivastaavan tulee selvittää se yhdessä käyttäjän kanssa.

Toimenpide

Suoritusväli*

CRYOMEMOn typpimäärän ilmaisimen tarkastus

Kerran

Tarkista mukana toimitetun typpimäärän indikaattorin avulla, että näytöllä
ilmaistu typpimäärä ja todellinen typen taso säiliössä vastaavat toisiaan.
Jos ero on yli > 10 %, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Ilmaistu typpimäärä

Kuva 19-1: typpimäärän ilmaisimen sijainti näyttöyksikön LCD-näytöllä.
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kuukaudessa

20. Hätätilanteet
20.1. Nestemäärä ei toteudu
Aiheuttaja

Korjaus

Laitteen virheellinen

Ota yhteyttä laitteen huollosta vastaavaan jälleenmyyjään.

parametrointi
Laitteen

Parametroi valvontakynnykset uudelleen. Katso luku 10.5 sivulla 59.

valvontakynnysparam
etrit virheelliset

Ei koske laitteita GT 40 ja Arpège 40.

20.2. Jatkuva kaasunpoisto
Aiheuttaja

Korjaus

Magneettiventtiili juuttunut ja

Sulata magneettiventtiili ja vaihda se

huurteinen
Kaasunpoiston hallinnan vika Vaihda ohjausyksikkö ja/tai anturi

Ei koske laitteita GT 40 ja Arpège 40.

20.3. Tehoton kaasunpoisto
Aiheuttaja
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Korjaus

Kaasunpoistoanturi kytketty irti

Kytke anturi uudelleen

Magneettiventtiili juuttunut ja ei huurteinen

Vaihda magneettiventtiili

Kaasunpoistoanturin vika

Vaihda anturi

Kaasunpoiston hallinnan vika

Vaihda ohjausyksikkö

Magneettiventtiilin

virtajohto

katkennut

tai Tarkista johdon kunto, sen yhteys tai vaihda se

irronnut

Ei koske laitteita GT 40 ja Arpège 40.
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21. Varaosat
Cryopal sitoutuu irti kaikesta vastuusta seuraavissa tapauksissa:
- Laitetta ja/tai siihen liitettyjä laitteita on muutettu.
- Muita kuin Cryopalin hyväksymiä ja suosittelemia tarvikkeita ja/tai sähkölaitteita on
käytetty.
- Muuta typpimäärän valvontajärjestelmää kuin CRYOMEMOa on käytetty.
Tietoa mahdollisista tarvikkeista, lisävarusteista, järjestelmistä ja päivityssarjoista saa
ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaan.
Varaosien asennus tehdään CRYOMEMOn huolto -asiakirjan ohjeiden mukaisesti,
koodi NH78462.

21.1.

Varaosat

21.1.1.

Vakio-osat

Osa

Koodit

Virtalähde 230 V / 1 A – 24 V 50 Hz

ACC-ELEC-4

Virtajohto NH104718

ACC-ELEC-5

Näyttöyksikkö

ACC-ELEC-1

Virtalähteen ja näytön välinen johto

ACC-ELEC-3

Ohjausyksikkö

ACC-ELEC-2

Kortti 4-20 mA

ACC-ELEC-6

Liitäntäkortti magneettiventtiili

ACC-ELEC-7

Liitäntäkortti anturit

ACC-ELEC-8

Kortti RS485

ACC-ELEC-9

Palvelimen ohjelmoitava kortti

ACC-ELEC-10

Katkaisin ja avain

ACC-ELEC-11

Sulakesarja

ACC-ELEC-12

Liitoslevy 26 säiettä (J17-J18)

ACC-ELEC-13

Liitoslevy 16 säiettä (J15-J27)

ACC-ELEC-14
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Osa

Koodit

Nappiparisto CR2032 3 V 180 mAh

ACC-ELEC-15

Täytön / turvallisen täytön magneettiventtiilin johto

ACC-ELEC-16

Kaasupoistoanturi (lisävaruste NH104805-1)

ACC-ELEC-18

Kaasunpoiston magneettiventtiilin johto (lisävaruste NH104805-1)

ACC-ELEC-19

Täytön turva-anturi

ACC-ELEC-20

Lämpötila-anturi

ACC-ELEC-21

Magneettiventtiili 24 V

21.1.2.

ACC-GNL-1

GT 40 -varaosat

Osa

Koodit

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 40*
Sähkötarvikesarja

Arpege40

Neste

ACC-ARPN-1
-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)

21.1.3.

ACC-CRYOBIO-40

ACC-CRYOBIO-49

ARPEGE-varaosat

Osa

Koodit

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 40*

ACC-ARPN-1

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 55*-75*

ACC-ARPN-2

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 70* Neste

ACC-ARPN-3

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 110* Neste

ACC-ARPN-4

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 140* Neste

ACC-ARPN-5

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 170* Neste

ACC-ARPN-6

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 70* Kaasu

ACC-ARPN-7

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 110* Kaasu

ACC-ARPN-8

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 140* Kaasu

ACC-ARPN-9

TARVIKESARJA Tasoanturi Arpege 170* Kaasu

ACC-ARPN-10
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Osa

Koodit

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 55*-75*

ACC-ARPN-11

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 70*-110* Neste

ACC-ARPN-12

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 140*-170* Neste

ACC-ARPN-13

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 70* Kaasu

ACC-ARPN-14

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 110* Kaasu

ACC-ARPN-15

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 140* Kaasu

ACC-ARPN-16

TARVIKESARJA Täyttöputki Arpege 170* Kaasu

ACC-ARPN-17

Vaihtosarja 2 kpl magneettiventtiileitä

ACC-ARPN-42

Letku 270

ACC-ARPN-43

Letku 430

ACC-ARPN-44

Kolmoisliitin

ACC-ARPN-45

Kaasunpoistosarja

ACC-ARPN-46

Sähkötarvikesarja

Arpege55

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu) säiliölle, jossa on RS485- tai 4-

ACC-CRYOBIO-41

20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja

Arpege55

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege55

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja
typpimäärän

Arpege55

indikaattori,

Neste
kalibroitu,

-laitteeseen

(Tasoanturi

valvontajärjestelmälle

ACC-CRYOBIO-42

ACC-CRYOBIO-43

ja
ja

ACC-CRYOBIO-44

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege75

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege75

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege75

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja

Arpege75

Neste

-laitteeseen
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(Tasoanturi

ja

ACC-CRYOBIO-53

ACC-CRYOBIO-54

ACC-CRYOBIO-55
ACC-CRYOBIO-56

Osa
typpimäärän

Koodit
indikaattori,

kalibroitu,

valvontajärjestelmälle

ja

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege40

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege40

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja
typpimäärän

Arpege70

indikaattori,

Neste
kalibroitu,

-laitteeseen

(Tasoanturi

valvontajärjestelmälle

ACC-CRYOBIO-39

ACC-CRYOBIO-40

ACC-CRYOBIO-49

ACC-CRYOBIO-50

ACC-CRYOBIO-51

ja
ja

ACC-CRYOBIO-52

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege110

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege110

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege110

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja
typpimäärän

Arpege110

indikaattori,

Neste

kalibroitu,

-laitteeseen

(Tasoanturi

valvontajärjestelmälle

ACC-CRYOBIO-61

ACC-CRYOBIO-62

ACC-CRYOBIO-63

ja
ja

ACC-CRYOBIO-64

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege140

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege140

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege140

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja

Arpege170

Neste

-laitteeseen
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(Tasoanturi

ja

ACC-CRYOBIO-69

ACC-CRYOBIO-70

ACC-CRYOBIO-71
ACC-CRYOBIO-77

Osa

Koodit

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege170

Neste

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege170

Neste

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja
typpimäärän

Arpege170

indikaattori,

Neste

kalibroitu,

-laitteeseen

(Tasoanturi

valvontajärjestelmälle

ACC-CRYOBIO-78

ACC-CRYOBIO-79

ja
ja

ACC-CRYOBIO-80

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Kaasu

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Kaasu

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

-laitteeseen

(Tasoanturi

ja

typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja

Arpege70

Kaasu

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja
typpimäärän

Arpege70

indikaattori,

Kaasu
kalibroitu,

-laitteeseen

(Tasoanturi

valvontajärjestelmälle

ACC-CRYOBIO-45

ACC-CRYOBIO-46

ACC-CRYOBIO-47

ja
ja

ACC-CRYOBIO-48

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja Arpege110 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja Arpege110 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja Arpege110 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)

ACC-CRYOBIO-57

ACC-CRYOBIO-58

ACC-CRYOBIO-59

Sähkötarvikesarja Arpege110 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän

indikaattori,

kalibroitu,

valvontajärjestelmälle

ja

ACC-CRYOBIO-60

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja Arpege140 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja Arpege140 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja Arpege140 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
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ACC-CRYOBIO-65

ACC-CRYOBIO-66
ACC-CRYOBIO-67

Osa

Koodit

typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)
Sähkötarvikesarja Arpege140 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän

indikaattori,

kalibroitu,

valvontajärjestelmälle

ja

ACC-CRYOBIO-68

Cryoview'lle)
Sähkötarvikesarja Arpege170 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu, RS485:lle tai 4-20mA:lle)
Sähkötarvikesarja Arpege170 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu)
Sähkötarvikesarja Arpege170 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän indikaattori, kalibroitu, valvontajärjestelmälle)

ACC-CRYOBIO-73

ACC-CRYOBIO-74

ACC-CRYOBIO-75

Sähkötarvikesarja Arpege170 Kaasu -laitteeseen (Tasoanturi ja
typpimäärän

indikaattori,

kalibroitu,

valvontajärjestelmälle

ja

ACC-CRYOBIO-76

Cryoview'lle)

21.1.4.

ESPACE-varaosat

Osa

Koodit

Tasoanturi, kaasufaasi ESPACE151

ACC-ESP-200

Tasoanturi, kaasufaasi ESPACE331

ACC-ESP-201

Tasoanturi, kaasufaasi ESPACE661

ACC-ESP-202

Tasoanturi, nestefaasi ESPACE151

ACC-CRYOBIO-2

Tasoanturi, nestefaasi ESPACE331

ACC-CRYOBIO-3

Tasoanturi, nestefaasi ESPACE661

ACC-ESP-205

Näytön tukivarsi ESP151

ACC-ESP-349

Näytön tukivarsi ESP331

ACC-ESP-350

Näytön tukivarsi ESP661

ACC-ESP-351

Näytön tukivarsi RCB (päivitys)

ACC-RCB-216

Kaasunpoistosarja ESPACE – RCB CRYOMEMO

ACC-ESP-RCB

Tuki 3 lämpötila-anturille ESPACE vanha

ACC-ESP-353

Tuki 3 lämpötila-anturille ESP661 G Ext / ESP661 L Ext

ACC-ESP-358
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Osa

Koodit

Tuki 3 lämpötila-anturille ESP151 G Ext / ESP331 G Ext

ACC-ESP-359

Tuki 3 lämpötila-anturille ESP331 L Ext

ACC-ESP-360

Tuki 3 lämpötila-anturille ESP151 L Ext

ACC-ESP-361

Tuki 3 lämpötila-anturille VANHA ESP661 G ja L

ACC-ESP-362

2 kpl magneettiventtiileitä ESP EXTREME

ACC-ESP-363

Lisävaruste kaasunpoisto ESP EXTREME

ACC-ESP-364

Lisävaruste kaasunpoisto, päivitys ESP151

ACC-ESP-365

Lisävaruste kaasunpoisto, päivitys ESP331

ACC-ESP-366

Lisävaruste kaasunpoisto, päivitys ESP661

ACC-ESP-367

21.1.5.

RCB-varaosat

Osa
Kaasunpoistolaite

Koodit
NH104805
(Koodi?)

Näytön tukivarsi RCB (päivitys)
Virtalähde 4 x 24 V (220 V – 4 x 24 V)
Magneettiventtiilin/yksikön ohjauksen johto (ARPEGE, RCB & ESPACE
NC)
Cryo-Simulator-yksikkö
Cryoview-yksikkö (kotelo + kaapelit RS & RJ45)

ACC-RCB-216
ACC-GNL-19
ACC-GNL-20
ACC-GNL-18
ACC-CRYOVIEW5

Kotelo korteille 4/20 mA

ACC-GNL-3

Nestemäärä tai lämpötilan etäseurantakortti 4/20mA

ACC-GNL-14

Valvontakortti, kaasu – hälytysraja 20 %

ACC-GNL-17

Valvontakortti, neste – hälytysraja 5 %

ACC-GNL-15

Valvontakortti, neste 4/20mA – hälytysraja 10%

ACC-GNL-16

Valvontayksikkö ja digitaalinen etäseuranta (RS485)

ACC-GNL-13
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Osa

Koodit

Magneettiventtiili 24 V

ACC-GNL-1

Typpimäärän indikaattori, kaasufaasi (valvonta) (malli määritettävä)

ACC-GNL-5

Yksinkertainen typpimäärän indikaattori, ml. RS485-yhteys (neste ja
kaasu) Espace/RCB/Arpege
Typpimäärän ja lämpötilan indikaattori, kaasu Cryoview'lle

ACC-GNL-8
ACC-CRYOVIEW7

Typpimäärän ja lämpötilan indikaattori, neste Cryoview'lle

ACC-CRYOVIEW6

Typpimäärän

indikaattori

(neste

ja kaasu)

4/20mA-

ja

RS485-

virtalähteeseen, vain Espace/RCB/Arpege (malli ja faasi määritettävä)
Typpimäärän indikaattori, nestefaasi (valvonta) (malli määritettävä)
Lämpötilan

indikaattori

(neste

ja

kaasu)

4/20mA-

ja

RS485-

virtalähteeseen, vain Espace/RCB/Arpege
Yksinkertainen lämpötilan indikaattori, ml. RS485-yhteys (neste ja
kaasu) Espace/RCB/Arpege

ACC-GNL-10
ACC-GNL-12
ACC-GNL-11

ACC-GNL-9

Kapasitiivinen anturi (ei kalibroitu) nestefaasiin Espace151 ja RCB1001

ACC-CRYOBIO-2

Kapasitiivinen anturi (ei kalibroitu) nestefaasiin Espace331 ja RCB500

ACC-CRYOBIO-3

Kapasitiivinen anturi (ei kalibroitu) nestefaasiin RCB600

ACC-RCB-102

Kapasitiivinen anturi (ei kalibroitu) kaasufaasiin RCB1001

ACC-RCB-100

Kapasitiivinen anturi (ei kalibroitu) kaasufaasiin RCB600

ACC-RCB-101

Tasoanturi, kaasufaasi RCB500*

–

Kaasunpoistosarja RCB1001 automaattiseen täyttöön

ACC-RCB-2

Kaasunpoistosarja RCB1001 etäseurantaan

ACC-RCB-4

Kaasunpoistosarja RCB500/600 automaattiseen täyttöön

ACC-RCB-1

Kaasunpoistosarja RCB500/600 etäseurantaan

ACC-RCB-3

Lisävaruste 2kpl magneettiventtiileitä RCB1001:een

ACC-RCB-201

Lisävaruste 2kpl magneettiventtiileitä RCB500/600:een

ACC-RCB-200

Lämpötila-anturi (ylivuodon estävä) Espace/RCB – Huomautus: myös
ylivuodon estävä järjestelmä on vaihdettava uuteen (tuotenro 2006)
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ACC-GNL-6

Osa
Lämpötila-anturi

Koodit
(kaasunpoisto)

Espace/RCB/Arpege55/75

–

Huomautus: kaasunpoistojärjestelmä on vaihdettava uuteen (tuotenro

ACC-GNL-7

2006)
Ylivuodon estävä järjestelmä (vain kotelo) Espaceen/RCB:hen

ACC-GNL-4

Täydellinen ylivuodon estävä järjestelmä Espaceen/RCB:hen

ACC-ESP-106

Sähkötarvikesarja

RCB1001G

(kalibroitu

anturi

+

typpimäärän

indikaattori) säiliölle, jossa on RS4985- tai 4/20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja RCB600G (kalibroitu anturi + typpimäärän indikaattori)
säiliölle, jossa on RS4985- tai 4/20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja ESP151L/RCB1001L (kalibroitu anturi + typpimäärän
indikaattori) säiliölle, jossa on RS4985- tai 4/20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja ESP331L/RCB500L (kalibroitu anturi + typpimäärän
indikaattori) säiliölle, jossa on RS4985- tai 4/20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja RCB600L (kalibroitu anturi + typpimäärän indikaattori)
säiliölle, jossa on RS4985- tai 4/20mA-kotelo
Sähkötarvikesarja RCB600G (kalibroitu anturi + typpimäärän indikaattori
+ valvonta) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa
Sähkötarvikesarja ESP151L/RCB1001L (kalibroitu anturi + typpimäärän
indikaattori) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa

ACC-CRYOBIO103
ACC-CRYOBIO104
ACC-CRYOBIO402
ACC-CRYOBIO404
ACC-CRYOBIO407
ACC-CRYOBIO209
ACC-CRYOBIO302

Sähkötarvikesarja ESP151L/RCB1001L (kalibroitu anturi + typpimäärän

ACC-CRYOBIO-

indikaattori + valvonta) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa

303

Sähkötarvikesarja ESP331L/RCB500L (kalibroitu anturi + typpimäärän

ACC-CRYOBIO-

indikaattori) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa

306

Sähkötarvikesarja ESP331L/RCB500L (kalibroitu anturi + typpimäärän

ACC-CRYOBIO-

indikaattori + valvonta) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa

307

Sähkötarvikesarja RCB600L (kalibroitu anturi + typpimäärän indikaattori)

ACC-CRYOBIO-

säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa
Sähkötarvikesarja RCB600L (kalibroitu anturi + typpimäärän indikaattori
+ valvonta) säiliölle, jossa ei ole RS4985- tai 4/20mA-koteloa
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312
ACC-CRYOBIO313

22. Hävittäminen
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU mukaisesti CRYOMEMO voi
koostua ympäristölle haitallisista komponenteista. Laitteen omistajaa kehotetaan
siksi ottamaan yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen ja selvittämään, miten laite
kierrätetään.
Ohjausyksikkö sisältää CR2032 (3 V) -tyyppisen pariston, joka on tarkoitettu
tosiaikakelloa (RTC) varten. Tämä paristo poistetaan ennen ohjausyksikön
tuhoamista ja toimitetaan käytettyjen paristojen keräyspisteeseen.
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23. Takuu ja vastuunrajoitukset
23.1.

Takuu

Takuuaika alkaa rahtikirjan toimituspäivästä ja kestää yhden vuoden.
Tavaroiden toimitus on myyjän vastuulla, jos sen suorittaa Cryopalin valtuuttama kuljetusliike.
Muussa tapauksessa toimitus on ostajan vastuulla.
Myyjän

takuu

kattaa

säiliöihin

haitallisesti

vaikuttavat

suunnittelu-,

materiaali-

ja

valmistusvirheet.
Myyjän takuu rajoittuu myyjän viallisiksi toteamien osien korjaukseen tai vaihtoon (myyjän
valinnasta

riippuen)

ja

työvoimakustannuksiin

lukuun

ottamatta

kuljetus-

ja

pakkauskustannuksia.
Viallisista vaihdetuista osista tulee myyjän omaisuutta.
Takuuaikana suoritetut osien korjaus-, muutos- ja vaihtotyöt eivät pidennä takuun kestoa.
Takuukorjauksia varten käyttäjän on toimitettava myyjälle 15 päivän kuluessa reklamaatio ja
rahtikirja.
Korjaukset, muutokset ja vaihdot, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, vaurioista tai
onnettomuuksista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, seurannan tai huollon puutteesta,
huolimattomuudesta, ylikuormituksesta, virheellisestä (ei käyttöohjeen mukaisesta) käytöstä tai
iskun, putoamisen tai huonon sään aiheuttamista vahingoista, eivät kuulu takuun piiriin (katso
tekniset tiedot).
Tämä takuu lakkaa heti, jos alkuperäisiä osia vaihtaa tai korjaa muu kuin Cryopalin valtuuttama
henkilö.
Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa on nimenomaisesti sovittu, että tässä mainittu takuu on
ainoa implisiittinen, nimenomainen tai lakisääteinen takuu, jonka myyjä antaa myymilleen
tuotteille, ja että, jollei kirjallisesti muuta sovita, ostaja luopuu kaikista toimista, joita ostaja (tai
sen työntekijät, kumppanit, seuraajat tai jälleenmyyjät) voi kohdistaa myyjään, sen
työntekijöihin, kumppaneihin, seuraajiin tai jälleenmyyjiin koskien myytyjä tuotteita. Tällaisiin
toimiin lukeutuvat rajoituksetta vahingonkorvausvaatimukset koskien henkilövahinkoja, muun
kuin sopimuksen kohteena olevan omaisuuden vahinkoja, epäsuoria tai aineettomia tappioita tai
vahinkoja mukaan lukien käyttöajan tai voiton menetys, kryogeenisen nesteen tai varastoitujen
tuotteiden menetys, jne. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa ostaja sitoutuu korvaamaan
myyjälle, sen työntekijöille, kumppaneille, seuraajille ja jälleenmyyjille reklamaatioista,
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valituksista, vaatimuksista, oikeuden päätöksistä, tuomioista ja vastuusta aiheutuvat vahingot
sekä kaikki menot ja kustannukset, jotka aiheutuvat myyjälle myytyjen tuotteiden vuoksi.
Varaosia tulee käyttää myyjän alun perin määrittelemissä käyttöolosuhteissa. Erityisesti
varaosina myydyt turvalaitteet on asennettava ja otettava käyttöön alkuperäisen turvalaitteen
tilalle alkuperäistä vastaavissa olosuhteissa (paine, lämpötila, kaasu, venttiilin halkaisija jne.).
Tätä takuuta sovelletaan myyjän yleisten myyntiehtojen mukaisesti.
Kuten mihin tahansa laitteeseen, tähänkin laitteeseen voi tulla mekaaninen vika. Valmistaja ei
ole edes takuuaikana vastuussa tuotteista, joita säilytetään niin, että ne menetettäisiin vian
sattuessa.

23.2.

Vastuunrajoitukset

Cryopal tai mikään siihen sidoksissa oleva yhtiö ei missään olosuhteissa ole vastuussa
vahingoista, joihin lukeutuvat rajoituksetta valmistushävikin, valmistuskeskeytysten, tietojen
menetyksen aiheuttamat ja indikaattorin tai sen tarvikkeiden viasta johtuvat vahingot,
henkilövahingot, ajanhukka, taloudellinen tai materiaalinen menetys ja kaikki välilliset ja
seurannaisvahingot, jotka syntyvät tuotteen käytön vuoksi tai sen käytön estymisen vuoksi,
myös siinä tapauksessa, että Cryopalille on ilmoitettu tällaisista vahingoista.
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24. Liite
24.1.

Laitekohtaiset taulukot

24.1.1.

Toimipaikkaan asennettujen valvontajärjestelmien IP-osoitteet

Tuotenumero

Sijainti

IP-osoite
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Taulukko 1: toimipaikkaan asennettujen valvontajärjestelmien IP-osoitteet

24.1.2.
Sarjanumero

Taulukko sarjanumeroiden ja palvelinkoodien vastaavuuksista
Palvelinkoodi

Taulukko 2: sarjanumeroiden ja palvelinkoodien vastaavuudet.
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