
 

 

 

 

 

 

  

CRYOMEMO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΥ

∆ΟΧΕΙΟΥ & ΣΕΡΒΕΡ

 

 Εγχειρίδιο χρήστη

  

  

 

 

CRYOMEMO 

ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΥ 

ΣΕΡΒΕΡ 

Εγχειρίδιο χρήστη 

 

 

 

 



2 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

 

 

 

 

 

Πνευµατικά δικαιώµατα 2016 Cryopal 

Κωδικός εγγράφου: NH78461– Αναθεώρηση A 

Έκδοση Οκτωβρίου 2016 

Ελληνική έκδοση. 

Ηµεροµηνία λήψης σήµανσης CE: 04/10/2010 

 

 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή υπό οποιαδήποτε 

µορφή, του συνόλου ή µέρους του παρόντος εγγράφου, χωρίς την έγγραφη άδεια της 

Cryopal 

 Το παρόν εγχειρίδιο συµµορφώνεται µε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, περί των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. 

  

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Τηλ.: +33 (0)1.64.76.15.00 

Φαξ: +33 (0)1.64.76.16.99 

 

e-mail: Sales.cryopal@airliquide.com ή maintenance.cryopal@airliquide.com 

ιστοσελίδα : http://www.cryopal.com 



3 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 Περιεχόµενα 

 

1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ..................................................................................................................... 6 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ .............................................................................................................. 7 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ .................................................................................................................................... 7 
2.2. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ....................................................................................................... 7 
2.3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ .................................................................................................................................. 7 
2.4. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (REVERSE ENGINEERING) ............................................................................................ 7 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .......................................................................................................................... 8 

3.1. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ..................................................................................................................... 8 
3.2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ .................................................................................................................................. 9 
3.3. ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ..................................................................................................................... 10 
3.4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ................................................................................................................. 12 
3.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ...................................................................................................................................... 12 
1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ...................................................................................................................................... 14 

4. ΓΕΝΙΚΑ .........................................................................................................................................................15 

4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ................................................................................................................................. 15 
4.2. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .......................................................................................................................................... 17 
4.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ........................................................................ 19 
4.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ................................................................................................................................... 25 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ..........................................................................................................................................28 

5.1. ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ ............................................................................................................................................. 28 
5.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ .................................................................................................................................. 28 
5.3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ .............................................................................................................................. 28 
5.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ........................................................................................................................ 28 
5.5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ................................................................................................................................................ 28 
5.6. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ................................................................................................................... 28 

6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ......................................................................................................................29 

7. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ....................................................................................................................................30 

7.1. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 30 
7.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 30 
7.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ................................................................................................................................. 32 
7.4. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ................................................................................................................................................... 39 
7.5. ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ....................................................................................................................................... 41 

8. ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ..................................................................................................42 

8.1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ (PID) ................................................................................................... 42 
8.2. ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ............................................................................................................... 43 
8.3. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 44 
8.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 45 
8.5. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ............................................................................................................... 45 

9. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ .............................................................................................................47 

9.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ........................................................................................................................................ 47 
9.2. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 48 



4 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

9.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ............................................................................................................................. 48 
9.4. ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ .................................................................................................................................................. 49 
9.5. Η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ .............................................................................................................................. 51 
9.6. Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ................................................................................................................... 55 
9.7. Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ........................................................................................................................................ 55 

10. ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ .......................................56 

10.1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ........................................................................................................................................ 56 
10.2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» ................................................................................................................ 56 
10.3. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» ............................................................................................................................. 57 
10.4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ............................................................................................................................. 59 
10.5. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΣΤΑΘΜΕΣ» .................................................................................................................................. 59 
10.6. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ» ............................................................................................................................ 61 
10.7. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ............................................................................................................................. 63 
10.8. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ» ............................................................................................................................ 64 
10.9. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ» ................................................................................................................................. 65 
10.10. ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΈΚΔΟΣΗ» ................................................................................................................................ 67 
10.11. ΈΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» ....................................................................................................... 67 

11. ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - WEB SERVER ..............................................................................68 

11.1. Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ .................................................................................................................................... 68 
11.2. Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ............................................................................................................................................ 74 
11.3. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ...................................................................................................................................... 81 
11.4. Η ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ .......................................................................................................................... 82 
11.5. Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ............................................................................................................................. 84 
11.6. Η ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ............................................................................................................... 90 
11.7. Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ................................................................................................................... 97 
11.8. Η ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ......................................................................................................................... 100 

12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ............................................................................................................................. 104 

12.1. GT 40 & ARPEGE ......................................................................................................................................... 105 
12.2. ESPACE ....................................................................................................................................................... 105 
12.3. RCB .......................................................................................................................................................... 106 

13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ........................................................................................................................ 107 

13.1. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ........................................................................................................ 107 
13.2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ .................................................................................................................................. 107 
13.3. ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ...................................................... 107 
13.4. ΘΥΡΑ ETHERNET ........................................................................................................................................... 108 
13.5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RS 485 ..................................................................................................................................... 108 
13.6. ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ................................................................................................................................. 108 

14. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.............................................................................................................................. 110 

14.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ.................................................................................................................................. 110 
14.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ....................................................................................................... 110 
14.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP - WEB SERVER .................................................................................. 112 

15. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ...................................................................................................................... 121 

15.1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ........................................................................................................................... 121 
15.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ .................................................................................................................................... 121 
15.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ..................................................................................................................... 122 
15.4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ .................................................................................................................. 122 
15.5. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ................................................................................................................................. 122 
15.6. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ .................................................................................................................................... 123 
15.7. ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ............................................................................................................................. 126 



5 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

15.8. ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ...................................................................................................................................... 127 

16. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - WEB SERVER ................................................................................................ 141 

16.1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ................................................................................................................................ 141 
16.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ............................................................................................................................................... 141 
16.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) ........................................................................................................ 141 
16.4. ΓΡΑΦΗΜΑ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ................................................................................................................ 142 
16.5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΛΟΙ ................................................................................................................................ 142 
16.6. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ IP, ΔΙΑΥΛΟΣ .............................................................................................................. 142 
16.7. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .......................................................................................... 142 
16.8. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ: ΠΛΗΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ............................................................................................... 144 
16.9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ WEB SERVER ...................................................................................................................... 144 
16.10. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ................................................................................................................... 144 

17. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ .................................................................................................................... 145 

17.1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ............................................................................................................... 145 
17.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ........................................................................................................... 145 

18. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ............................................................................................ 148 

18.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΤ .................................................................................................................... 148 
18.2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ .................................................................................................................................... 148 

19. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ........................................................................................................................................... 149 

19.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ .............................................................................................. 149 

20. ΒΟΗΘΕΙΑ ............................................................................................................................................... 150 

20.1. ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ...................................................................................................................... 150 
20.2. ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΕΡΩΣΗ ..................................................................................................................................... 150 
20.3. ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΕΡΩΣΗ ........................................................................................................................... 150 

21. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ..................................................................................................................................... 152 

21.1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ............................................................................................................................................ 152 

22. ΔΙΑΘΕΣΗ ................................................................................................................................................ 161 

23. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ .................................................................................................................. 162 

23.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ..................................................................................................................................................... 162 
23.2. ΌΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ............................................................................................................................................. 163 

24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ......................................................................................................................................... 164 

24.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ .................................................................................................................................... 164 

 

 

  



6 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

1. Ταυτοποίηση κατασκευαστή 

 

Ο κατασκευαστής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος CRYOMEMO είναι η Cryopal: 

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Τηλ.: +33 (0)1.64.76.15.00 

Φαξ: +33 (0)1.64.76.16.99 

 

e-mail: Sales.cryopal@airliquide.com ή maintenance.cryopal@airliquide.com 

ιστοσελίδα : http://www.cryopal.com 
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2. Σχετικά µε το παρόν εγχειρίδιο 

2.1. Σκοπός του εγχειριδίου 

Το παρόν εγχειρίδιο αφορά συγκεκριµένα το σύνολο ρύθµισης της κρυογονικής δεξαµενής 

CRYOMEMO, καθώς και την συσχετιζόµενη εφαρµογή web server. Περιλαµβάνει την αναλυτική 

παρουσίαση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, τη ρύθµιση παραµέτρων και τη χρήση του 

εξοπλισµού. Παρουσιάζει επίσης την εφαρµογή web server, τη σύνδεση Ethernet που πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί από το χρήστη, στο πλαίσιο της σύνδεσης µε τον κεντρική ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή µε έναν τοπικό γενικό server, τη ρύθµιση παραµέτρων και τη χρήση της. 

 Καθώς δεν υπάρχει κανένα σύστηµα χωρίς κίνδυνο, συνιστάται στους χρήστες να 

οργανώσουν µια τακτική παρακολούθηση των στοιχείων και των δοχείων που περιέχουν 

δείγµατα. 

*Προειδοποίηση χρήστη: Το σύστηµα λογισµικού είναι συµβατό και λειτουργικό µόνο σε 

περιβάλλον Windows Explorer. 

2.2. Σε ποιον απευθύνεται το παρόν εγχειρίδιο 

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελµατίες που επιθυµούν να 

χρησιµοποιούν το παρόν προϊόν CRYOMEMO σε κρυογονικό περιέκτη των σειρών GT 40, 

ARPEGE, RCB, ESPACE. Οι εκδόσεις GT 40 και ARPEGE 40 διατίθενται αποκλειστικά σε 

έκδοση µε ένδειξη στάθµης και θερµοκρασίας, χωρίς δυνατότητα προσθήκης της λειτουργίας 

ρύθµισης. 

2.3. Σηµαντική επισήµανση 

Η σύνδεση του συστήµατος ρύθµισης µε ένα δίκτυο πληροφορικής µπορεί να απαιτεί την άδεια 

ή/και τη βοήθεια της τεχνικής υποστήριξης του διαχειριστή δικτύου, την ανάθεση µιας στατικής 

διεύθυνσης IP και τη διάθεση ενός καλωδίου RJ45 διασταυρούµενης συστροφής, για τη 

διαµόρφωση. 

2.4. Ανάδροµη τεχνική έρευνα (Reverse engineering) 

Το λογισµικό που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος εγχειριδίου, συµπεριλαµβανοµένου του 

εγχειριδίου και του σχετικού εγγράφου, απευθύνεται αποκλειστικά σε χρήστες µε άδεια. 
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Αποτελεί ιδιοκτησία της Cryopal ή των αντίστοιχων δικαιούχους της και προστατεύεται από 

δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.  

Το λογισµικό µπορεί να λειτουργεί µόνο σε έναν εξοπλισµό κάθε φορά. Απαγορεύεται η 

διανοµή, αναπαραγωγή, µετάφραση, αποσυναρµολόγηση, αντίστροφη µεταγλώττιση, ανάλυση, 

προσαρµογή, τροποποίηση, ενσωµάτωση ή ο συνδυασµός του εν λόγω λογισµικού µε άλλο 

λογισµικό, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων που επιτρέπονται από το νόµο. 

3. Πληροφορίες ασφαλείας 

3.1. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται 

Σύµβολο Ερµηνεία 

 
Η πληροφορία υπογραµµίζεται στο πλαίσιο της χρήσης του εξοπλισµού. Ο 

χρήστης δεν υπόκειται σε κανέναν κίνδυνο αν δεν τηρήσει το σηµείο αυτό. 

 

 

Προσοχή. Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι συστάσεις που αναφέρονται µετά 

από το σύµβολο αυτό, εάν δεν τηρηθούν ή πραγµατοποιηθούν σωστά, µπορούν 

να επιφέρουν σωµατικό τραυµατισµό ή να προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή και 

τις εγκαταστάσεις. 

 

Προσοχή. Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι συστάσεις που αναφέρονται µετά 

από το σύµβολο αυτό, εάν δεν τηρηθούν ή πραγµατοποιηθούν σωστά, µπορούν 

να επιφέρουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και το θάνατο. 

 

Υποχρεωτικό: προστατεύετε τα χέρια σας µε κατάλληλα µέσα ατοµικής 

προστασίας.  

 

Προειδοποίηση: υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα µάτια. 

 

Προειδοποίηση: υποχρεωτικός εξαερισµός του χώρου. 

 

Προειδοποίηση: χαµηλή θερµοκρασία.  
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3.2. Ασφάλεια των χειριστών 

Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιµοποιείται σε περιβάλλον ιατρικών εργαστηρίων. Η συσκευή 

αναχωρεί από το εργοστάσιο υπό άριστες συνθήκες τεχνικής ασφάλειας. Για να διατηρηθούν αυτές 

οι συνθήκες και να εξασφαλιστεί η σίγουρη χρήση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να 

συµµορφώνεται προς τις συστάσεις και τα σύµβολα του παρόντος εγχειριδίου και του 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως η τάση χρήσης και η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχούν. 

Προκειµένου να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η παρούσα συσκευή πρέπει να 

συνδέεται µόνο µε ένα δίκτυο τροφοδοσίας που να διαθέτει γείωση προστασίας.  

Όταν δεν είναι πια δυνατή η χρήση µε πλήρη ασφάλεια, η συσκευή πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας 

και να εξασφαλιστεί ότι δε θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί τυχαία. 

Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά µέσω του φις τροφοδοσίας που παρέχεται µαζί µε 

το προϊόν. 

Το φις τροφοδοσίας επιτελεί λειτουργία διακόπτη αποµόνωσης.  

Η απόλυτα ασφαλής χρήση παύει να εξασφαλίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

� Η συσκευή φέρει ορατή ζηµιά. 

� Η συσκευή δεν λειτουργεί πια. 

� Μετά από παρατεταµένη αποθήκευση υπό δυσµενείς συνθήκες. 

� Μετά από σοβαρές ζηµιές κατά τη µεταφορά. 

3.2.1. Γενική ασφάλεια 

Μόνο το προσωπικό που έχει διαβάσει όλες αυτές τις οδηγίες επιτρέπεται να χειρίζεται και να 

χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό αυτόν αντικείµενο του παρόντος εγγράφου. 

Η εφαρµογή, σε σχέση µε τη συσκευή, που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προορίζεται 

αποκλειστικά για χρήση από εκπαιδευµένο προσωπικό. Για σωστή και ασφαλή χρήση και για όλες 

τις επεµβάσεις συντήρησης, είναι ουσιαστικής σηµασίας το προσωπικό να τηρεί τις κανονικές 

διαδικασίες ασφαλείας. 

 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από τεχνικούς που έχουν 

λάβει αντίστοιχη κατάρτιση και έγκριση από τον κατασκευαστή. 

 
Οι αναφερόµενες συχνότητες συντήρησης δίνονται ενδεικτικά και πρέπει να 

προσαρµόζονται από τον υπεύθυνο εκµετάλλευσης ανάλογα µε τη χρήση του κρυογονικού 



10 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

 Για τη συντήρηση επιτρέπεται η χρήση µόνο γνήσιων ανταλλακτικών της CryopAL. Η 

χρήση µη γνήσιων ανταλλακτικών µπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του παρόντος 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος και απαλλάσσει την CryopAL από οποιαδήποτε ευθύνη σε 

περίπτωση κάποιου συµβάντος. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν θα καλύπτεται πλέον 

από την εγγύησή του σε περίπτωση χρήσης µη γνήσιων ανταλλακτικών. 

3.2.2. Ασφάλεια όσον αφορά το υγρό άζωτο 

Η θερµοκρασία του υγρού αζώτου είναι -196°C. Γι' αυτό το λόγο:  

 

Απαγορεύεται να αγγίζετε µε γυµνά χέρια εξαρτήµατα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή 

µε το υγρό άζωτο. 

Μην χειρίζεστε υγρό άζωτο αν δεν φοράτε ειδικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. 

 

Το υγρό άζωτο που χρησιµοποιείται µέσα στους περιέκτες αποθήκευσης εξατµίζεται 

µέσα στην αίθουσα. 1 λίτρο υγρό άζωτο απελευθερώνει περίπου 700 λίτρα αέριο 

άζωτο. Το άζωτο είναι αδρανές αέριο και δεν είναι τοξικό αλλά, όταν απελευθερώνεται 

στον αέρα, αντικαθιστά το οξυγόνο. Αν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο µειωθεί σε τιµή 

κάτω από 19%, υπάρχει κίνδυνος για τον οργανισµό. 

Κάθε αίθουσα ή κάθε χώρος όπου τοποθετούνται περιέκτες µε υγρό άζωτο πρέπει να 

διαθέτει συνεχώς καλό εξαερισµό και να έχει τουλάχιστον έναν ανιχνευτή οξυγόνου. 

Όλο το προσωπικό πρέπει να λάβει προειδοποίηση σχετικά µε τους κινδύνους που 

συσχετίζονται µε τη χρήση του αζώτου. 

3.3. Βασικοί εντοπισµένοι κίνδυνοι 

Αυτή η παράγραφος παρουσιάζει τους βασικούς εντοπισµένους κινδύνους. Οι διάφορες 

πληροφορίες όσον αφορά αυτούς τους κινδύνους και τα µέσα για τη µετρίασή τους επεξηγούνται 

στις διάφορες παραγράφους του εγχειριδίου. 

Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας  

Με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που υλοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας, αυτοί οι 

κίνδυνοι περιορίζονται, υπό «φυσιολογικές» συνθήκες, αν οποιαδήποτε συσκευή υποστεί βλάβη 

αποµονώνεται και αν οι συσκευές δεν τροποποιούνται.  

Κίνδυνοι όσον αφορά τη χρήση υγρού αζώτου 

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιορίζονται, αν οι χειριστές έχουν λάβει κατάλληλες πληροφορίες και 

εκπαίδευση και αν διατίθενται µέσα προστασίας. 
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Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε τις παραπλήσιες ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές 

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιορίζονται αν οι συσκευές που χρησιµοποιούνται συµµορφώνονται µε τους 

ισχύοντες κανόνες (όσον αφορά τις εκποµπές και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα). 

Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε τη ρύθµιση παραµέτρων της συσκευής 

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιορίζονται αν η εγκατάσταση πραγµατοποιηθεί από εκπαιδευµένο τεχνικό 

και αν οι χρήστες που παρεµβαίνουν στο σύστηµα διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις. Λόγω του 

σχεδιασµού της συσκευής, τα δικαιώµατα πρόσβασης µπορούν να περιορίζονται. 

Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε την εξαγωγή του προϊόντος 

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιορίζονται αν ο υπεύθυνος εγκατάστασης έχει τις ικανότητες που 

συσχετίζονται µε το επάγγελµά του. 

Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε την αύξηση της θερµοκρασίας ή της στάθµης 

Συστήµατα ασφαλείας επιτρέπουν την µετρίαση αυτού του κινδύνου (πλεονασµός σε αισθητήρες 

θερµοκρασίας κ.λπ.). Μια τακτική συντήρηση επιτρέπει την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του 

εξοπλισµού. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την κακή χρήση της κρυογονικής δεξαµενής 

Η τήρηση των κανόνων κοινής λογικής, η ορθή εκτέλεση της εγκατάστασης σε γνωστό περιβάλλον 

(αυτοµατισµοί κ.λπ.), καθώς και η τακτική συντήρηση επιτρέπουν τη µείωση των εν λόγω κινδύνων 

σε αποδεκτό επίπεδο. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την έγχυση αζώτου 

Ο εν λόγω κίνδυνος µειώνεται από την ενσωµάτωση ενός συστήµατος ασφαλείας στον εξοπλισµό (2 

ηλεκτροβαλβίδες στη σειρά) και από τη διάθεση συστηµάτων επικοινωνίας. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την ανάκτηση και την καταγραφή δεδοµένων 

Αυτός ο κίνδυνος δεν διακυβεύει την ασφάλεια των αποθηκευµένων δειγµάτων ούτε και ισοδυναµεί 

µε την εσφαλµένη ρύθµιση παραµέτρων της συσκευής. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την επικοινωνία του δικτύου πληροφορικής µε το server 

Αυτός ο κίνδυνος αφορά την εισαγωγή ιών πληροφορικής στον χρησιµοποιούµενο server, 

δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για πλατφόρµα Υ/Η και ότι η ασφάλεια του δικτύου πληροφορικής 

πρέπει να υλοποιείται από server. Καθώς ο server είναι «ανεξάρτητος», µόνο τα καταγεγραµµένα 

δεδοµένα µπορούν να καταστραφούν, χωρίς όµως να επηρεαστεί η ρύθµιση. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του 

εξοπλισµού 

Μόλις ρυθµιστούν οι παράµετροι του συστήµατος, αυτός ο κίνδυνος δεν διακυβεύει τη ρύθµιση του 

συστήµατος, που εξασφαλίζεται από το κέλυφος. 
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Κίνδυνος που συσχετίζεται µε τον ηχητικό συναγερµό 

Αυτός ο κίνδυνος δεν διακυβεύει την ασφάλεια των αποθηκευµένων δειγµάτων. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε τις βλάβες των διεπαφών 

Αυτός ο κίνδυνος δεν διακυβεύει την ασφάλεια των αποθηκευµένων δειγµάτων, καθώς η βλάβη 

µπορεί επίσης να ανιχνευθεί από τα αποµακρυσµένα συστήµατα. 

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε την απαέρωση 

Αυτός ο κίνδυνος δεν διακυβεύει την ασφάλεια των αποθηκευµένων δειγµάτων. Τυπικός εξοπλισµός 

που υπάρχει φυσιολογικά µέσα σε µια κρυογονική αίθουσα επιτρέπει την επαναφορά του 

συναγερµού.  

Κίνδυνος που συσχετίζεται µε τις βλάβες παραµέτρων* 

(*Παράµετροι άλλες εκείνων που συσχετίζονται µε τη ρύθµιση παραµέτρων της συσκευής) 

Αυτός ο κίνδυνος µειώνεται. Η εκπαίδευση των χειριστών, η τακτική συντήρηση και η εκµετάλλευση 

σε αίθουσα µε το σωστό εξοπλισµό είναι σηµαντικά στοιχεία ασφαλείας. Η υλοποίησή τους επιτρέπει 

τον περιορισµό των κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο. 

3.4. Προφυλάξεις σε περίπτωση βλάβης 

Όταν υπάρχει η υποψία ότι η συσκευή δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγµα, λόγω ζηµιών τις 

οποίες υπέστη κατά τη µεταφορά ή τη χρήση της), πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. Πρέπει να 

βεβαιώνεστε ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά λάθος. Η συσκευή παραδίδεται σε τεχνικούς 

εξουσιοδοτηµένους σε θέµατα ελέγχου. Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τα 

δεδοµένα δεν αποθηκεύονται πλέον από τον εξοπλισµό. 

3.5. Περιγραφή ετικετών 

 

Ετικέτα τυπικής τροφοδοσίας 
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Ετικέτα τροφοδοσίας ΗΒ 

 

Ετικέτα ηλεκτρονικού περιβλήµατος 
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1.1. Ορισµός συµβόλων 

 

Κατασκευαστής

 

Απόρριψη και ηλεκτρονικού

εξοπλισµού 

 

Παραποµπή καταλόγου

 

Όρια θερµοκρασίας
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Ετικέτα ηλεκτρονικής οθόνης 

 

Κατασκευαστής 

 

Ανατρέξτε στις

εγχειριδίου 

Απόρριψη και ηλεκτρονικού 

 
 

Σήµανση CE, συµµόρφωση

µε την οδηγία

Παραποµπή καταλόγου 

 

Κωδικός παρτίδας

Όρια θερµοκρασίας 

 

Προσοχή 

 

Ανατρέξτε στις οδηγίες του 

 

Σήµανση CE, συµµόρφωση 

την οδηγία 93/42/ΕΟΚ 

Κωδικός παρτίδας 
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4. Γενικά 

4.1. Παρουσίαση προϊόντος

Το προϊόν CRYOMEMO είναι ένα ηλεκτρονικό

θερµοκρασίας καθώς και µια διεπαφή

Πρόκειται για ένα προϊόν που χρησιµεύει

της θερµοκρασίας των κρυογονικών

βοήθεια αισθητήρων και ηλεκτροβαλβίδων

Επιτρέπει επίσης τη διαχείριση των

 

 

Το προϊόν εξασφαλίζει τις παρακάτω

• Αυτόµατη ρύθµιση της στάθµης

δράσης ενός ρελέ (έξοδος ξηρής

υγρού αζώτου. 

Το προϊόν CRYOMEMO 

- Ρύθµιση της στάθµης (στην

- Ρύθµιση της θερµοκρασίας

θερµοκρασίας) 

• Μετρήσεις: 

- Της στάθµης υγρού αζώτου

της διαθέσιµης ποσότητας υγρού

- Της θερµοκρασίας, µέσω δύο

- Αποµνηµόνευση των δεδοµένων

• Ασφάλεια: 

- Μέσω παρακολούθησης της

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

προϊόντος 

είναι ένα ηλεκτρονικό κιτ, το οποίο περιλαµβάνει ανιχνευτές

και µια διεπαφή ελέγχου και διαµόρφωσης.  

προϊόν που χρησιµεύει στον έλεγχο και τη ρύθµιση της στάθµης

κρυογονικών δοχείων (GT 40, ARPEGE, ESPACE και

και ηλεκτροβαλβίδων που ελέγχουν την είσοδο αζώτου και την

των συναγερµών. 

 

Το προϊόν CRYOMEMO αποτελείται

υποσύνολα, τα οποία ελέγχονται µέσ

φορτωµένου λογισµικού:  

1- ∆ιάταξη προβολής ενδείξεων 

2- Ερµάριο ρύθµισης  

3- ∆ιάταξη τροφοδοσίας 

4- Αισθητήρες θερµοκρασίας και στάθµης

5- Καλώδιο τροφοδοσίας 

τις παρακάτω λειτουργίες: 

ρύθµιση της στάθµης του κρυογονικού υγρού µέσα στον περιέκτη

ρελέ έξοδος ξηρής επαφής) επάνω σε µια ηλεκτροβαλβίδα

 προτείνει δύο στάθµες ρύθµισης: 

στάθµης (στην πραγµατικότητα, ενός ανώτατου σηµείου στάθµης

της θερµοκρασίας (στην πραγµατικότητα, ενός ανώτατου

υγρού αζώτου µέσω αισθητήρα στάθµης χωρητικότητας και

ποσότητας υγρού. 

θερµοκρασίας µέσω δύο ηλεκτρονικών αισθητήρων θερµοκρασίας και

Αποµνηµόνευση των δεδοµένων για περίοδο 40 ηµερών (περιέκτες υπό τάση

παρακολούθησης της θερµοκρασίας σε δεδοµένη θέση του περιέκτη

περιλαµβάνει ανιχνευτές στάθµης, 

της στάθµης αζώτου και 

 (GT 40, ARPEGE, ESPACE και RCB) µε τη 

αζώτου και την απαέρωση. 

αποτελείται από πολλά 

ελέγχονται µέσω ειδικού 

θερµοκρασίας και στάθµης 

στον περιέκτη, µέσω της 

ηλεκτροβαλβίδα τροφοδοσίας 

ανώτατου σηµείου στάθµης) 

ενός ανώτατου σηµείου 

χωρητικότητας και προβολής 

θερµοκρασίας, και προβολής. 

περιέκτες υπό τάση) 

του περιέκτη. 
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- Μέσω παρακολούθησης της ασφάλειας πλήρωσης του περιέκτη, σε περίπτωση 

βλάβης του συστήµατος ρύθµισης της στάθµης υγρού αζώτου. 

- Κατά την απαέρωση, µέσω της απελευθέρωσης στον αέρα του εξατµιζόµενου αερίου 

µέσα στις σωληνώσεις άναντα του περιέκτη. 

- Μέσω εκποµπής σηµάτων συναγερµού (οπτικών, ηχητικών και ρελέ επαφής). 

• Προβολή των µετρήσεων (στάθµης, θερµοκρασίας) και ρύθµιση παραµέτρων, µέσω 

αποκλειστικής διάταξης προβολής ενδείξεων. 

• Μετάδοση πληροφοριών µέσω δικτύου Ethernet, έξοδοι 4-20 mA ή RS 485. Η διάταξη 

ελέγχεται από ειδικό φορτωµένο λογισµικό, επιτρέπει τη λήψη και την προβολή της 

θερµοκρασίας και της στάθµης αζώτου (αερίου ή υγρού) του υπό παρακολούθηση 

περιέκτη. Η εφαρµογή web server επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα ρύθµισης 

παραµέτρων και στις µετρήσεις της διάταξης ρύθµισης, µέσω ενός συνδέσµου http, σε 

κατάσταση λειτουργίας σταθερής ζεύξης. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και 

τροποποίησης αυτών των τιµών από το πρόγραµµα περιήγησης ιστού Internet Explorer 

ενός Η/Υ, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τη διάταξη ρύθµισης µέσω καλωδίου Ethernet. 

Ένας οποιοσδήποτε αριθµός διατάξεων ρύθµισης συνδεδεµένων σε δίκτυο Ethernet 

µπορεί έτσι να παρακολουθείται από έναν ή περισσότερους Η/Υ. 

Ονοµασία CRYOMEMO 

Ένδειξη  
Χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά στα κρυογονικά δοχεία της επωνυµίας 

Cryopal 

Αντενδείξεις 

 Απαγορεύεται η χρήση µε δοχεία του ανταγωνισµού, απαγορεύεται η χρήση 

εκτός των περιοχών τιµών θερµοκρασίας/υγρασίας/πίεσης που καθορίζονται 

στο εγχειρίδιο χρήστη 

Επιδόσεις 
∆ιατήρηση βέλτιστης κρυογονικής θερµοκρασίας για τη συντήρηση 

βιολογικών δειγµάτων  

∆ιάρκεια ζωής 10 χρόνια 

Ερµάριο ρύθµισης 

∆ιαστάσεις: 260*310*62mm 

Βάρος: 2,5 kg 

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά:  

Μετάδοση δεδοµένων σε 4/20 mA, RS485 ή Ethernet RJ45 

Εσωτερικές συνδέσεις ξηράς επαφής CT και CRT (24V AC, 2A µέγ.) 

40 ηµέρες µέτρησης, µνήµη περίπου 1Mb 

Τροφοδοσία: 230 V, 50 Hz 

Ισχύς: 80 VA 

11 είσοδοι/έξοδοι (M12, M8, RJ45, DIN, …) 



17 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

∆ιάταξη προβολής 

ενδείξεων 

∆ιαστάσεις: 140*195*82 mm 

Βάρος: 0.3 kg 

Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά: 

Προβολή µέσω LCD γραφικών  

Ενδεικτικές λυχνίες DEL στην πρόσοψη 

Ηχητικός συναγερµός σε συνδυασµό µε ενδεικτική λυχνία 

Σύνδεσµος M12 για σύνδεση στο ερµάριο ρύθµισης 

∆ιάταξη 

τροφοδοσίας  
230 V AC µονής φάσης 80VA 50 Hz 

Αισθητήρες 

θερµοκρασίας 
Θερµοµετρική αντίσταση Pt100 1/3 Κλάσης B σύµφωνα µε το IEC751 

Μετρητής στάθµης Τύπος χωρητικότητας (η τιµή συσχετίζεται µε το δοχείο) 

Συσχετισµένες 

ηλεκτροβαλβίδες 
24V AC 50hz  

Υλικό σε άµεση ή 

έµµεση επαφή µε το 

χρήστη 

Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτό πλαστικό, ABS (κέλυφος διάταξης προβολής 

ενδείξεων), 

4.2. Αρχή λειτουργίας 

4.2.1. Παρακολούθηση ασφάλειας πλήρωσης 

Ένας αισθητήρας, το λογισµικό µε την υποστήριξη ενός ηλεκτρονικού στοιχείου και µιας 

ηλεκτροβαλβίδας διαχειρίζονται την ασφάλεια της πλήρωσης. Η ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας 

πλήρωσης µεταβαίνει σε κανονική λειτουργία (αν δεν υπάρχει βλάβη). Καθοδηγείται ταυτόχρονα µε 

την ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης. Αν ο αισθητήρας στάθµης ανιχνεύσει υπέρβαση της µέγιστης 

στάθµης αζώτου, η ηλεκτροβαλβίδα της ασφάλειας πλήρωσης κλείνει, αποκλείοντας την πλήρωση 

αζώτου. 

4.2.2. Ρύθµιση στάθµης  

Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική για όλη τη σειρά ARPEGE και δεν αφορά τους περιέκτες GT 40 

και ARPEGE 40. Όταν η στάθµη υγρού αζώτου που εποπτεύεται από τον αισθητήρα χωρητικότητας 

είναι µικρότερη από το προγραµµατισµένο κατώτατο όριο, αρχικά πραγµατοποιείται απαέρωση (αν 

υπάρχει η επιλογή). Αυτό προκαλεί εκκένωση προς το εξωτερικό των λιγότερο ψυχρών αερίων και 

µείωση των απωλειών υγρού που βρίσκεται ήδη εντός του περιέκτη. Τότε τροφοδοτείται η 

ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης.  
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Μόλις η θερµοκρασία του αισθητήρα απαέρωσης µειωθεί κάτω από την προγραµµατισµένη 

κατώτατη τιµή, πραγµατοποιείται προγραµµατισµός στη διάταξη προβολής ενδείξεων (ανατρέξτε στο 

κεφάλαιο 10.6) ή στο web server (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.6.2.3), ο οποίος υποδεικνύει την 

παρουσία µεγαλύτερου ψύχους, η ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης κλείνει και η ηλεκτροβαλβίδα 

πλήρωσης ανοίγει.  

Μόλις επιτευχθεί η στάθµη πλήρωσης της υψηλής παραµέτρου, η στάθµη µετράται µε τον 

αισθητήρα στάθµης χωρητικότητας, η ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης υγρού αζώτου κλείνει, 

σταµατώντας την πλήρωση. 

 

Αν χρησιµοποιείται οποιοσδήποτε εξοπλισµός ρύθµισης, εκτός του CRYOMEMO, η 

Cryopal αποποιείται κάθε ευθύνης για τη λειτουργία του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος. 

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµιά ευθύνη για τα αποθηκευµένα προϊόντα οποιασδήποτε 

φύσης, τα οποία θα µπορούσαν να χαθούν εξαιτίας της εν λόγω διαµόρφωσης, ακόµα και 

κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Για τον έλεγχο της στάθµης και της θερµοκρασίας, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο ο 

εξοπλισµός που έχει εγκρίνει η Cryopal. 

Η ύπαρξη του συστήµατος ρύθµισης του προϊόντος CRYOMEMO δεν πρέπει να 

αντικαθιστά την τοπική παρακολούθηση της εγκατάστασης από τον υπεύθυνο 

εκµετάλλευσης. 

4.2.3. Ρύθµιση της θερµοκρασίας  

∆ύο αισθητήρες θερµοκρασίας, τοπικά προσαρµοσµένοι στην περιοχή λειτουργίας, εποπτεύουν την 

εσωτερική θερµοκρασία του περιέκτη. Μόλις αυτή η θερµοκρασία υπερβεί το ρυθµισµένο ανώτατο 

όριο, και αν το µέγιστο ανώτερο όριο δεν έχει επιτευχθεί, πραγµατοποιείται µερική πλήρωση 

αζώτου. Σε µια λειτουργία τύπου αντιστάθµισης θερµοκρασίας, το ζητούµενο είναι η έγχυση των 

αερίων κατά τρόπο που να µειωθεί η θερµοκρασία και να µην γεµίσει ο περιέκτης. 

 
Για λόγους ασφαλείας χρησιµοποιούνται δύο αισθητήρες θερµοκρασίας. Αν η διαφορά 

µέτρησης µεταξύ των δύο αισθητήρων υπερβαίνει τους 5°C, παράγεται συναγερµός και 

ενεργοποιείται το ρελέ συναγερµού. 

Μόλις η θερµοκρασία του δοχείου µειωθεί κάτω από το προγραµµατισµένο κατώτατο όριο ή µόλις 

επιτευχθεί η στάθµη πλήρωσης της υψηλής παραµέτρου, η στάθµη µετράται µε τον αισθητήρα 

στάθµης χωρητικότητας, η ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης υγρού αζώτου κλείνει, σταµατώντας την 

αντιστάθµιση. 



19 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

Αν χρησιµοποιείται οποιοσδήποτε εξοπλισµός ρύθµισης, εκτός του CRYOMEMO, η 

Cryopal αποποιείται κάθε ευθύνης για τη λειτουργία του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος. 

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµιά ευθύνη για τα αποθηκευµένα προϊόντα οποιασδήποτε 

φύσης, τα οποία θα µπορούσαν να χαθούν εξαιτίας της εν λόγω διαµόρφωσης, ακόµα και 

κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Για τον έλεγχο της στάθµης και της θερµοκρασίας, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο ο 

εξοπλισµός που έχει εγκρίνει η Cryopal. 

Η ύπαρξη του συστήµατος ρύθµισης του προϊόντος CRYOMEMO δεν πρέπει να 

αντικαθιστά την τοπική παρακολούθηση της εγκατάστασης από τον υπεύθυνο 

εκµετάλλευσης. 

4.3. Τοποθέτηση των δευτερευουσών διατάξεων επάνω στο δοχείο 

Το ερµάριο ρύθµισης τοποθετείται µόνιµα στο πίσω µέρος ενός κρυογονικού περιέκτη, ενώ η 

διάταξη προβολής ενδείξεων εγκαθίσταται προς την πρόσοψη. 

 

Είναι σχεδιασµένα για αποκλειστική χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

4.3.1. GT40 & ARPEGE 

 

Σχήµα 4-1: CRYOMEMO τοποθετηµένο σε δοχεία Arpege 

Τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση του 

χρήστη είναι πανοµοιότυπα για όλα τα µοντέλα 

της σειράς και παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω. 
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Σχήµα 4-2: Πίσω όψη του δοχείου Arpege. 

 

1: Ηλεκτροβαλβίδες πλήρωσης και ασφάλειας 

πλήρωσης (δεν φαίνονται στο σχήµα). 

2: Σύνδεσµος τροφοδοσίας κρυογονικού αζώτου 

του προϊόντος. 

3: Ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης. (προαιρετικά) 

4: ∆ιάταξη ελέγχου που διαχειρίζεται το 

ηλεκτρονικό σύστηµα του προϊόντος 

(ηλεκτροβαλβίδες, διάταξη προβολής ενδείξεων). 

Τοποθέτηση στο πίσω µέρος του προϊόντος. 

Τροφοδοσία µέσω ηλεκτρικού πίνακα 

ανεξάρτητου από την επιτοίχια στερέωση. 

5: Αισθητήρας θερµοκρασίας PT100 που 

διαχειρίζεται την ενεργοποίηση της απαέρωσης 

(προαιρετικά) 

6: Έξοδος απαέρωσης (προαιρετικά) 

 

 

Σχήµα 4-3: Κάτοψη του δοχείου Arpege. 

 

 

1: Αισθητήρας θερµοκρασίας PT100. Μπορούν 

να χρησιµοποιούνται µόνο οι αισθητήρες 

θερµοκρασίας που είναι εγκεκριµένοι από την 

Cryopal. ∆ιατίθεται επίσης µία βάση για 3 

αισθητήρες θερµοκρασίας. ∆ύο από αυτούς τους 

αισθητήρες χρησιµοποιούνται από το 

CRYOMEMO, ο τρίτος βρίσκεται στη διάθεση του 

υπεύθυνου εκµετάλλευσης, για τις ανάγκες 

ανιχνευσιµότητας ή τηλεπαρακολούθησης 

(σύστηµα εξωτερικό ως προς το CRYOMEMO). 

2: Αισθητήρας στάθµης χωρητικότητας, ο οποίος 

εποπτεύει τη στάθµη του αζώτου 

3: Αισθητήρας ασφαλείας κατά της υπερχείλισης  

4: Σωλήνας πλήρωσης αζώτου του 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

6 

5 
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4.3.2. ESPACE 

 

Σχήµα 4-4: CRYOMEMO τοποθετηµένο σε δοχεία Espace και 

RCB 

 

Τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση του 

χρήστη είναι πανοµοιότυπα για όλα τα 

µοντέλα της σειράς και παρουσιάζονται 

αναλυτικά παρακάτω. 
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Σχήµα 4-5: Εσωτερική πίσω όψη (χωρίς κάλυµµα). 

 

6: Εντοπισµός του αισθητήρα ασφαλείας 

πλήρωσης αζώτου µε διακοπή µιας 

αποκλειστικής ηλεκτροβαλβίδας. 

7: Ηλεκτροβαλβίδες πλήρωσης και ασφάλειας 

πλήρωσης. 

8: Εντοπισµός αισθητήρα µέτρησης της στάθµης 

υγρού αζώτου. 

9: Αισθητήρας θερµοκρασίας PT100. Μπορούν 

να χρησιµοποιούνται µόνο οι αισθητήρες 

θερµοκρασίας που είναι εγκεκριµένοι από την 

Cryopal. ∆ιατίθεται επίσης µία βάση για 3 

αισθητήρες θερµοκρασίας. ∆ύο από αυτούς τους 

αισθητήρες χρησιµοποιούνται από το 

CRYOMEMO, ο τρίτος βρίσκεται στη διάθεση του 

υπεύθυνου εκµετάλλευσης, για τις ανάγκες 

ανιχνευσιµότητας ή τηλεπαρακολούθησης 

(σύστηµα εξωτερικό ως προς το CRYOMEMO). 

10: Σύνδεσµος τροφοδοσίας κρυογονικού αζώτου 

της δεξαµενής. 

11: Ηλεκτρονικό ερµάριο που διαχειρίζεται το 

ηλεκτρονικό σύστηµα του προϊόντος 

(ηλεκτροβαλβίδα, διάταξη προβολής ενδείξεων). 

Τοποθέτηση στο πίσω µέρος της δεξαµενής. 

12: Ηλεκτρονικό ερµάριο που τροφοδοτεί τη 

διάταξη ελέγχου. Επιτοίχια τοποθέτηση. 

Σχήµα 4-6: Πίσω όψη. 
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1: Αισθητήρας απαέρωσης 

2: Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης 

3: Ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας πλήρωσης.  

4: Αισθητήρας στάθµης. 

5: Αισθητήρας ασφάλειας πλήρωσης. 

6: Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 1. 

7: Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 2. 

8: Έξοδος απαέρωσης. 

9: Ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης. 

10: Είσοδος αζώτου. 

11: Βαλβίδα ασφαλείας. 

12: Έξοδος πλήρωσης περιέκτη. 

Σχήµα 4-7: Θέση των δευτερευουσών διατάξεων (αισθητήρες 

και στοιχεία εντολών). 

4.3.3. RCB 

Τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση του χρήστη είναι πανοµοιότυπα για όλα τα µοντέλα της 

σειράς και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Σχήµα 4-8: Γενική άποψη µιας κρυογονικής δεξαµενής τύπου 

RCB. 

5: ∆ιάταξη προβολής ενδείξεων γραφικών, 

συνδεδεµένη µε τη διάταξη ελέγχου. Προβάλλει 

συγκεκριµένα τη στάθµη κρυογονικού υγρού, την 

κατάσταση συναγερµού και τις µετρήσεις 

θερµοκρασίας. Ανατρέξτε στο έγγραφο NH78397 

για λεπτοµέρειες. 

6: Ηλεκτρονικό ερµάριο ελέγχου ρύθµισης, 

διαχείρισης οθόνης και µετάδοσης πληροφοριών. 

7: Αισθητήρας θερµοκρασίας: Μέτρηση της 

θερµοκρασίας, µέσω 2 αισθητήρων θερµοκρασίας. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 

προϊόντος, θα διατεθεί επίσης µία βάση για 3 

αισθητήρες θερµοκρασίας. ∆ύο από αυτούς τους 

αισθητήρες χρησιµοποιούνται από το 

CRYOMEMO, ο τρίτος θα βρίσκεται στη διάθεση 

του υπεύθυνου εκµετάλλευσης, για τις ανάγκες 

ανιχνευσιµότητας ή τηλεπαρακολούθησης 

(σύστηµα εξωτερικό ως προς το CRYOMEMO). 

8: Ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας πλήρωσης. 

9: Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης. 

10: Σύνδεσµος τροφοδοσίας κρυογονικού αζώτου 

της δεξαµενής. 

11: Φρέαρ µετρητή στάθµης: Εντοπισµός 

αισθητήρα µέτρησης της στάθµης υγρού αζώτου. 

12: Φρέαρ αισθητήρα ασφάλειας πλήρωσης: 

Εντοπισµός του αισθητήρα αποφεύγοντας την 

υπερχείλιση του αζώτου µε διακοπή µιας 

αποκλειστικής βαλβίδας. 

13: Ηλεκτρονικό ερµάριο που τροφοδοτεί τη 

διάταξη ελέγχου. Επιτοίχια τοποθέτηση. 
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4.4. Παρουσίαση της σειράς 

Σειρά Εµπορικός κωδικός 

ARPEGE ARPEGE40N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101-UK 

ARPEGE ARPEGE55N-L-102 

ARPEGE ARPEGE55N-L-103 

ARPEGE ARPEGE75N-L-101 

ARPEGE ARPEGE75N-L-102 

ARPEGE ARPEGE75N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-L-101 

ARPEGE ARPEGE70N-L-102 

ARPEGE ARPEGE70N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-G-102 

ARPEGE ARPEGE70N-G-103 

ARPEGE ARPEGE110N-L-101 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-L-103 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-G-103 

ARPEGE ARPEGE140N-L-101 

ARPEGE ARPEGE140N-L-102 

ARPEGE ARPEGE140N-L-103 

ARPEGE ARPEGE140N-G-102 

ARPEGE ARPEGE140N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-101 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-104 

ARPEGE ARPEGE170N-L-105 

ARPEGE ARPEGE170N-G-104 

NATAL NATAL40N-1 

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

ESPACE ESP151N-LC-5-UK 

ESPACE ESP151N-GC-3 

ESPACE ESP151N-GC-4 

ESPACE ESP331N-LC-7 

ESPACE ESP331N-LC-8 

ESPACE ESP331N-LC-9 

ESPACE ESP331N-LC-10 

ESPACE ESP331N-GC-5 

ESPACE ESP331N-GC-5-UK 

ESPACE ESP331N-GC-6 

ESPACE ESP331N-GC-7 

ESPACE ESP331N-GC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-7 

ESPACE ESP331N-LNC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-9 

ESPACE ESP331N-LNC-10 

ESPACE ESP331N-GNC-5 

ESPACE ESP331N-GNC-6 

ESPACE ESP331N-GNC-7 

ESPACE ESP331N-GNC-8 

ESPACE ESP661N-LNC-4 

ESPACE ESP661N-LNC-5 

ESPACE ESP661N-GNC-3 

ESPACE ESP661N-GNC-4 

RCB RCB500N-L-9 

RCB RCB500N-L-10 

RCB RCB500N-L-11 

RCB RCB500N-L-12 

RCB RCB600N-L-9 

RCB RCB600N-L-10 

RCB RCB600N-L-11 

RCB RCB600N-L-12 

RCB RCB600N-G-5 

RCB RCB600N-G-6 

RCB RCB600N-G-7 

RCB RCB600N-G-8 

RCB RCB1001N-L-9 

RCB RCB1001N-L-10 

RCB RCB1001N-L-11 

RCB RCB1001N-L-12 

RCB RCB1001N-G-5 

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

RCB RCB1001N-G-8 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-ESP-RCB 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-ESP151 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-ESP331NC 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-ESP331C 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-ESP661 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-RCB 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-18 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-19 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-20 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-21 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-22 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-23 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-24 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-25 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-26 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-27 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-28 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-29 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-30 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-31 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-32 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-33 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-34 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-35 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-36 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-37 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-38 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-39 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-40 

KIT CRYOMEMO ACC-ARPN-41 

KIT CRYOMEMO UPGRADE-RCB 
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5. Οδηγίες χρήσης 

5.1. Προφίλ χρήστη 

Το παρόν προϊόν χρησιµοποιείται σε περιβάλλοντα εργαστηρίου ή νοσοκοµείου, από εκπαιδευµένους 

επαγγελµατίες. 

5.2. Προβλεπόµενη χρήση 

Το σύστηµα CRYOMEMO επιτρέπει τη συντήρηση της κρυογονικής θερµοκρασίας, εξασφαλίζοντας τη 

συντήρηση βιολογικών δειγµάτων.  

Αυτό το προϊόν χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά στα κρυογονικά δοχεία της επωνυµίας Cryopal. 

5.3. Αναµενόµενη απόδοση 

Η αναµενόµενη απόδοση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι η διατήρηση βέλτιστης 

κρυογονικής θερµοκρασίας για τη συντήρηση βιολογικών δειγµάτων, µε ρύθµιση της στάθµης υγρού και 

της θερµοκρασίας. 

5.4. ∆ιάρκεια ζωής του προϊόντος 

Το κενό των προϊόντων CRYOMEMO είναι εγγυηµένο για 6 έτη. Η διάρκεια ζωής των προϊόντων 

CRYOMEMO είναι 10 έτη για κανονική χρήση. 

5.5. Αντενδείξεις 

Το CRYOMEMO δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κρυογονικά δοχεία του ανταγωνισµού. 

5.6. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 

5.6.1. Χρήστης 

Υπάρχουν δύο σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες που συσχετίζονται µε τη χρήση του υγρού αζώτου:  

1. Έγκαυµα ψύχους ή κρυογονικό έγκαυµα. 

2. Ανοξία 

Επιπλέον, είναι δυνατό να σηµειωθεί ηλεκτροπληξία, αν το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν τροφοδοτείται 

σύµφωνα µε τις συστάσεις του εγχειριδίου χρήστη. Κατά συνέπεια, πρέπει υποχρεωτικά να 

τοποθετούνται επάνω στα δοχεία και τους χώρους τα εικονογράµµατα που συσχετίζονται µε τους εν λόγω 

κινδύνους. Για την αποφυγή αυτών των ανεπιθύµητων ενεργειών, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που 

περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 
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6. Χρησιµοποιούµενα υλικά 

 

Υλικό σε άµεση ή 

έµµεση επαφή µε το 

χρήστη 

Ανοξείδωτο ατσάλι, χυτό πλαστικό, ABS (κέλυφος διάταξης προβολής 

ενδείξεων), 
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7. Η διάταξη ελέγχου 

Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει τη λήψη της θερµοκρασίας και της στάθµης σε έναν περιέκτη, για ρύθµιση και 

µετάδοση των δεδοµένων µέσω 4/20 mA, RS485 ή Ethernet. 

7.1. Μηχανικά χαρακτηριστικά 

 

Σχήµα 7-1: Χαρακτηριστικά διαστάσεων 

(πλευρές σε mm). 

∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 

∆ιαστάσεις Ανατρέξτε στο Σχήµα 7-1. 

Μάζα Περίπου 2,5 kg. 

∆ιάταξη  Ανοξείδωτο ατσάλι. 

Ερµάριο Το αφαιρούµενο κάλυµµα, το οποίο 

συγκρατείται µέσω 4 βιδών στερέωσης 

ή ένα µάνταλο, ανάλογα µε την έκδοση, 

αφαιρείται κατά τη σύνδεση των 

περιφερικών στοιχείων εξοπλισµού, 

ανάλογα µε το χρήστη. 
 

7.2. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 

Λειτουργία: Λήψη της θερµοκρασίας και της στάθµης σε έναν περιέκτη, για ρύθµιση και 

µετάδοση των δεδοµένων µέσω 4/20 mA, RS485 ή Ethernet RJ45. 

Μνήµη 

δεδοµένων 

Περίπου 40 ηµέρες µετρήσεων (σταθερή συχνότητα δειγµατοληψίας). 

Μνήµη περίπου 1 Mb. 

Εσωτερικές 

συνδέσεις: 

Μπλοκ ακροδεκτών στο εκτυπωµένο κύκλωµα: 

(ακροδέκτες 

προς βίδωµα) 

Γενικοί συναγερµοί: έξοδος ξηρής επαφής CRT (24 V AC, 2 A µέγ). 

Ενεργός πλήρωση: έξοδος ξηρής επαφής CT (ΝΟ)(24 V AC, 2 A µέγ). 

Εντολή αυτόµατης πλήρωσης: έξοδος ξηρής επαφής CT (ΝΟ)(24 V AC, 2 A 

µέγ). 

Ταυτόχρονη πλήρωση: λογική είσοδος (θετική ώθηση περίπου 2 

δευτερολέπτων) µετά από ξηρή επαφή NO. 
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∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 

Επαφή καλύµµατος: λογική είσοδος συνδεδεµένη µε εξωτερική ξηρή επαφή 

– κλειστή επαφή όταν το κάλυµµα του περιέκτη είναι ανοιχτό. 

Εντολή χειροκίνητης πλήρωσης: λογική είσοδος από την φυσιολογικά 

ανοιχτή εξωτερική ξηρή επαφή του µπουτόν 

Επικοινωνία Μπλοκ ακροδεκτών εξόδου RS485 (JBus). 

Μπλοκ ακροδεκτών εξόδου 4-20 mA (θερµοκρασίας) (4 mA αντιστοιχεί σε 

0°C και 20 mA αντιστοιχεί σε -200°C). 

Μπλοκ ακροδεκτών εξόδου 4-20 mA (στάθµης) (4 mA αντιστοιχεί σε 0% και 

20 mA αντιστοιχεί σε 100% της στάθµης). 

Μπλοκ ακροδεκτών RJ 45 Ethernet. 

Υποδοχές 

σύνδεσης: 

Όψη A (ανατρέξτε στο Σχήµα 7-9) 

M12 βιδωµένο: προς διάταξη προβολής ενδείξεων. 

M12 βιδωµένο: προς ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης. 

M12 βιδωµένο: προς ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας πλήρωσης. 

M8 βιδωµένο: προς ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης. 

DIN ασφάλισης: προς αισθητήρα απαέρωσης. 

DIN ασφάλισης: προς αισθητήρα ασφάλειας πλήρωσης. 

DIN ασφάλισης: προς αισθητήρα θερµοκρασίας αρ.2. 

DIN ασφάλισης: προς αισθητήρα θερµοκρασίας αρ.1. 

Οπή για διέλευση του αισθητήρα χωρητικότητας στάθµης. 

Όψη Β (ανατρέξτε στο Σχήµα 7-10) 

Στυπιοθλίπτης, για σύνδεση µε τα εσωτερικά µπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης 

µε τις εξόδους των ρελέ. 

RJ45 για σύνδεση Ethernet. 

DIN ασφάλισης: προς διάταξη τροφοδοσίας. 

Όψη Γ (ανατρέξτε στο Σχήµα 7-11) 

Κλείδωµα µε κλειδί εξουσιοδότησης τροποποίησης της διεύθυνσης IP του 

server. 

Ρελέ 

συναγερµού: 

1 ρελέ CRT (ξηρών επαφών) – 24 VAC, 2A. 
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∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 

Τάση 

τροφοδοσίας: 

Κωδικός παρεχόµενης διάταξης τροφοδοσίας: NH104718 

Κύρια: 230v 50 Hz. ∆ευτερεύουσα: 24 V AC, 80 VA µέγ.  

Υψόµετρο < 2000 m, κατηγορία υπέρτασης II. 

Ασφάλεια τήξης χρονικής καθυστέρησης, 0,5 A, υψηλή ισχύς διακοπής, 250 

V. 

Ασφάλεια τήξης στην κάρτα κυκλώµατος ελέγχου NH104174 της διάταξης 

NH104690: 

-  FUS1 χρονικής καθυστέρησης, 4 A, 

 Χαµηλή ισχύς διακοπής, 250 V.  

-  FUS2 χρονικής καθυστέρησης, 800 mA, χαµηλή ισχύς διακοπής, 250 V. 

Κατανάλωση: 80 VA µέγ. 

7.3. Χαρακτηριστικά δικτύου 

7.3.1. Οι διάφοροι τύποι δικτύων 

 
Χρησιµοποιείται η παρακάτω ορολογία: 

• Ενσωµατωµένος web server: ηλεκτρονική πλακέτα ενσωµατωµένη στη διάταξη 

ρύθµισης, η οποία επιτρέπει την επικοινωνία, µέσω πρωτοκόλλου IP, του 

ενσωµατωµένου web server και της εφαρµογής περιήγησης ιστού του Η/Υ.  

• ∆ιαµεταγωγέας (Switch): εξοπλισµός δικτύου πληροφορικής, ο οποίος 

προορίζεται για τη διασύνδεση εξοπλισµού πληροφορικής σε τοπικό δίκτυο µε 

βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης. 

• Server: ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεµένος µε το δίκτυο, ο οποίος θέτει στη 

διάθεση των χρηστών ένα σύνολο αρχείων και εφαρµογών. Στην παρούσα 

περίπτωση, πρόκειται για έναν επαγγελµατικό server γενικής χρήσης, ο οποίος 

διαχειρίζεται το σύνολο των δικτύων Ethernet της επιχείρησης.  
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∆ίκτυο µε µία µοναδική διάταξη ρύθµισης 

 

Σχήµα 7-2: Άµεση σύνδεση Ethernet µεταξύ µιας διάταξης ρύθµισης και ενός µοναδικού Η/Υ µέσω καλωδίου διασταυρούµενης 

συστροφής. 

 

Σχήµα 7-3: Συνδέσεις Ethernet µεταξύ µιας διάταξης ρύθµισης και ενός µοναδικού Η/Υ µέσω διαµεταγωγέα.  

Αυτή η τελευταία λύση αποτρέπει τη χρήση καλωδίου διασταυρούµενης συστροφής, αλλά 

επιβάλλει τη χρήση διαµεταγωγέα. 

∆ίκτυο µε διαµεταγωγέα 

Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καλώδια Ethernet διασταυρούµενης συστροφής στο πλαίσιο χρήσης 

ενός διαµεταγωγέα. 
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Σχήµα 7-4: Συνδέσεις Ethernet µεταξύ µιας ή περισσοτέρων διατάξεων ρύθµισης και ενός µοναδικού Η/Υ µέσω διαµεταγωγέα. 

∆ίκτυο µε server  

Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καλώδια Ethernet διασταυρούµενης συστροφής στο πλαίσιο χρήσης 

ενός τοπικού server.  
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Σχήµα 7-5: Συνδέσεις Ethernet µεταξύ µιας ή περισσοτέρων διατάξεων ρύθµισης και ενός ή περισσοτέρων Η/Υ µέσω του server της 

επιχείρησης. 

∆ίκτυο Internet  

Ο ενσωµατωµένος web server της διάταξης ρύθµισης µπορεί επίσης να διαµορφωθεί και να 

προσπελαστεί µέσω µιας κλασικής σύνδεσης Internet, αν ο πάροχος πρόσβασης παρέχει 

στατική διεύθυνση IP. Σε αυτή την περίπτωση, η σύνδεση µε το δίκτυο Internet θα 

πραγµατοποιηθεί ακριβώς όπως πρέπει να γίνεται για κάθε στοιχείο που συνδέεται µέσω IP 

(δροµολογητής, δίκτυο άλλου server κ.λπ.). 
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7.3.2. Πιθανές διαµορφώσεις των δικτύων 

Τρέχουσα διαµόρφωση 

Το CRYOMEMO διαµορφώνεται σε τοπική στατική διεύθυνση IP. Οι θύρες 80 (ιστοσελίδες) 

και 21 (πρόσβαση FTP) είναι ανοιχτές στην τοπική στατική διεύθυνση IP του CRYOMEMO. 

Η πρόσβαση στο CRYOMEMO µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο από το τοπικό δίκτυο για 

τη µεταφορά ενός αρχείου δεδοµένων. 

URL: ftp://IP_local/A/nom_de_fichier 

Η πρόσβαση στο CRYOMEMO είναι δυνατή µόνο από το τοπικό δίκτυο για τις ιστοσελίδες, 

αν η διαµόρφωση του συστήµατος πληροφορικής της επιχείρησης δεν επιτρέπει την 

πρόσβαση στη θύρα 80 από την εξωτερική διεύθυνση IP. 

Εξάλλου, για τις θέσεις πληροφορικής της επιχείρησης, η θύρα 80 επιτρέπεται µόνο για 

έξοδο προς το εξωτερικό. Οι θύρες 21 και 25 γενικά είναι αποκλεισµένες. 

 

Σχήµα 7-6: Τρέχουσα διαµόρφωση. 

Ιδανική διαµόρφωση για πρόσβαση στο CRYOMEMO από το Internet  

Αυτή η ιδανική διαµόρφωση αντιστοιχεί στη σύνδεση του CRYOMEMO µέσω ενός δικτύου 

ξεχωριστού και ανεξάρτητου από εκείνο της επιχείρησης και, εποµένως, απαιτεί µία 

ξεχωριστή συνδροµή σε πάροχο πρόσβασης Internet (FAI). 
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Θύρα Λειτουργία Κατάσταση 

80 Ιστοσελίδα Ανοιχτή στον προορισµό του CRYOMEMO. 

21 Πρόσβαση FTP Ανοιχτή στον προορισµό του CRYOMEMO. 

Όσον αφορά την κατασκευή του URL πρόσβασης στη 

µεταφορά δεδοµένων µέσω FTP, πρέπει να ανακτήσετε, µέσω 

διαµόρφωσης, την εξωτερική διεύθυνση IP της σύνδεσης 

(δροµολογητής/τείχος προστασίας). 

25 SMTP Επιτρέπεται στην έξοδο για την αποστολή µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

 

Σχήµα 7-7: Ιδανική διαµόρφωση για πρόσβαση στο CRYOMEMO από το Internet. 

Γενικό διάγραµµα της εφαρµογής 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική πρόσβασης στις διάφορες 

προσβάσιµες σελίδες και γίνεται παραποµπή σε κεφάλαια και σελίδες. 

Οι σελίδες που βρίσκονται στην κόκκινη περιοχή είναι προσβάσιµες µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα, δηλαδή σε εκείνα που διαθέτουν όνοµα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης. 
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Σχήµα 7-8: Γενικό διάγραµµα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

Γενικό διάγραµµα των σελίδων της εφαρµογής ενσωµατωµένου web server.

 

 web server. 
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7.4. Καλωδίωση 

Η διάταξη ελέγχου λαµβάνει τα ηλεκτρικά πηνία και τους στυπιοθλίπτες που χρησιµοποιούνται για τη 

σύνδεση του περιφερικού εξοπλισµού. 

7.4.1. Προκαλωδιωµένοι σύνδεσµοι 

Με την παράδοση του περιέκτη, οι σύνδεσµοι που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη 

συνδεδεµένοι µε τον τηλεχειριζόµενο εξοπλισµό. Αυτή η παράγραφος διευκρινίζει τη λειτουργία 

κάθε στοιχείου του εξοπλισµού. 

Εδώ συγκεντρώνονται οι παρακάτω σύνδεσµοι: 

 

Σχήµα 7-9: Λειτουργία των συνδέσµων. 

Αρ. Λειτουργία Πληροφορίες 

1. Έξοδος προς ηλεκτροβαλβίδα 

απαέρωσης. 

(ανατρέξτε στην Σηµείωση 2)  

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

την ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης του περιέκτη.  

2. Έξοδος προς την ηλεκτροβαλβίδα 

ασφαλείας πλήρωσης και πλήρωσης. 

(ανατρέξτε στην Σηµείωση 1)  

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

τις ηλεκτροβαλβίδες ασφάλειας πλήρωσης και 

πλήρωσης του περιέκτη.  

3. Έξοδος προς οθόνη LCD.  Βάση σύνδεσης µε οθόνη LCD. Μήκος καλωδίου 

2,50 µέτρα. 

Η οθόνη και οι ειδικές λειτουργίες της 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9. 

4. Είσοδος αισθητήρα απαέρωσης.  Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

τον αισθητήρα απαέρωσης. 

5. Είσοδος αισθητήρα ασφάλειας 

πλήρωσης 

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

τον αισθητήρα ασφάλειας πλήρωσης. Η µέγιστη 

επιτρεπτή στάθµη υγρού αζώτου καθορίζεται 

µέσω µηχανικής τοποθέτησης του αισθητήρα 

PT100. Μόλις το υγρό άζωτο έλθει σε επαφή µε 

τον ανιχνευτή, η πλήρωση του περιέκτη µε υγρό 
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άζωτο διακόπτεται από τη βαλβίδα ασφαλείας 

πλήρωσης. 

6. Είσοδος αισθητήρα αρ. 2 θερµοκρασίας 

δοχείου.  

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

τον ανιχνευτή θερµοκρασίας αρ. 2 του περιέκτη. 

7. Είσοδος αισθητήρα αρ. 1 θερµοκρασίας 

δοχείου (βλ. Σηµείωση 3). 

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς 

τον ανιχνευτή θερµοκρασίας αρ. 1 του περιέκτη. 

8. Μηχανική διέλευση αισθητήρα στάθµης 

(ανατρέξτε στην Σηµείωση 4). 

Ηλεκτρική σύνδεση µε τον αισθητήρα 

χωρητικότητας στάθµης που βρίσκεται µέσα στο 

κρυογονικό δοχείο (διατοιχωµατική).  

  

  

Σηµείωση 

1: 

Αποτρέπει την υπερχείλιση του περιέκτη σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος 

ρύθµισης της στάθµης υγρού αζώτου. Η ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας πλήρωσης 

µεταβαίνει σε λειτουργία κατά τις φάσεις πλήρωσης.  

Σηµείωση 

2:  

Η αυτόµατη απαέρωση επιτρέπει την εκκένωση του αζώτου σε αέρια φάση που φτάνει 

στον περιέκτη. Η απαέρωση δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια χειροκίνητης πλήρωσης 

ή κατά τη διάρκεια πλήρωσης µε αντιστάθµιση (ρύθµιση στάθµης που ενεργοποιείται από 

αύξηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του περιέκτη).  

Σηµείωση 

3: 

Μια διαφορά θερµοκρασίας 5°C ανάµεσα στους αισθητήρες αρ. 1 και αρ. 2 ενεργοποιεί 

ένα συναγερµό. Μια βλάβη του αισθητήρα θερµοκρασίας υποδεικνύεται όταν οι 

πραγµατοποιούµενες µετρήσεις είναι κάτω από -200°C ή πάνω από +55°C.  

Σηµείωση 

4: 

Μια βλάβη του αισθητήρα στάθµης υποδεικνύεται όταν οι πραγµατοποιούµενες µετρήσεις 

είναι κάτω από -6% της ελάχιστης στάθµης αζώτου (τιµή καθορισµένη σε κενό κατά τη 

βαθµονόµηση) ή πάνω από 106% της µέγιστης στάθµης αζώτου. Σε αυτή την περίπτωση, 

η ρύθµιση θερµοκρασίας ενεργοποιείται, η διατήρηση της θερµοκρασίας εξασφαλίζεται 

έως το Κατώφλι Τιµών Συναγερµού Θερµοκρασίας µείον 16°C (ATH – 16°C).  

7.4.2. Σύνδεσµοι προς καλωδίωση 

Με την παράδοση του περιέκτη, οι σύνδεσµοι που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη 

συνδεδεµένοι µε τον περιφερικό εξοπλισµό. Αυτή η παράγραφος διευκρινίζει τη λειτουργία κάθε 

στοιχείου του εξοπλισµού. 
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Εδώ συγκεντρώνονται οι παρακάτω σύνδεσµοι: 

 

Σχήµα 7-10: Λειτουργία των συνδέσµων. 

Αρ. Λειτουργία Πληροφορίες 

1. Σύνδεσµος 

τροφοδοσίας  

Βάση σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος προς έξοδο 24 V 

AC της διάταξης ηλεκτρικής τροφοδοσίας που παρέχεται µαζί 

µε τον εξοπλισµό. 

Κατά βάση, η τροφοδοσία δεν υποβοηθάται, παρότι οι 

ρυθµίσεις στάθµης και θερµοκρασίας δεν εξασφαλίζονται σε 

περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Εντούτοις, 

οι ενδείξεις παραµένουν ενεργές. 

2. Σύνδεσµος RS485  Βάση τύπου Clipper σύνδεσης µε δυνατότητα κλειδώµατος, 

για έξοδο RS485. Η σύνδεση παρουσιάζεται στο Σχήµα 7-10.  

3. Σύνδεσµος Ethernet  Βάση RJ45 σύνδεσης µε Η/Υ που υποστηρίζει µια εφαρµογή 

ιστού (πρόγραµµα περιήγησης).  

4. Στυπιοθλίπτης ∆ιέλευση των καλωδίων σύνδεσης από τους εσωτερικούς 

ακροδέκτες της ηλεκτρονικής διάταξης προς τον περιφερικό 

εξοπλισµό. 

7.5. Κλειδί και κλειδαριά 

Αυτή η όψη περιλαµβάνει µόνο µία κλειδαριά σε 2 θέσεις. 

 

Σχήµα 7-11: Η κλειδαριά σε 2 θέσεις. 

Αρ. Λειτουργία Πληροφορίες 

1. Κλείδωµα µε Εξουσιοδότηση τροποποίησης της διεύθυνσης IP του server.  
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κλειδί - προσβάσιµη ρύθµιση παραµέτρων. 

- «Η διαµόρφωση της διεύθυνσης IP δεν επιτρέπεται»: µη 

προσβάσιµη. 

8. Οι αισθητήρες και οι ηλεκτροβαλβίδες 

Οι αισθητήρες του προϊόντος CRYOMEMO πρέπει να είναι κατάλληλοι για διάφορα δοχεία, προκειµένου 

να µπορούν να επιτελούν ιδανική λειτουργία. Πράγµατι, ανάλογα µε το µέγεθος του δοχείου και τον τύπο 

αποθήκευσής του (υγρής ή αέριας φάσης), οι µετρητές στάθµης δεν θα είναι οι ίδιοι και η θέση των 

αισθητήρων θερµοκρασίας θα διαφέρουν. 

 

Μόνο οι µετρητές στάθµης που είναι εγκεκριµένοι από την Cryopal µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα των σειρών GT 40, ARPEGE, 

ESPACE και RCB. 

 

8.1. ∆ιάγραµµα σωληνώσεων και οργάνων (PID) 

Αρ. Στοιχείο 

1 Αισθητήρας απαέρωσης 

2 Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης 

3 Ηλεκτροβαλβίδα ασφάλειας πλήρωσης 

4 Αισθητήρας στάθμης 

5 Αισθητήρας ασφάλειας πλήρωσης 

6 Αισθητήρας θερμοκρασίας αρ.1 

7 Αισθητήρας θερμοκρασίας αρ.2 

8 Έξοδος απαέρωσης 

9 Ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης 

10 Είσοδος αζώτου 

11 Βαλβίδα ασφαλείας 

12 Είσοδος πλήρωσης στον περιέκτη 
 

 

Σχήµα 8-1: Θέση δευτερευουσών διατάξεων (αισθητήρων και 

ηλεκτροβαλβίδων) 
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8.2. Κατώφλια συναγερµού και στάθµης 

Το παρακάτω σχήµα και ο πίνακας προβάλλουν τη σχέση µεταξύ των κατωφλίων συναγερµού 

και των σταθµών αζώτου του εξοπλισµού και τη φυσική θέση των ανιχνευτών επάνω σε έναν 

περιέκτη. 

 

 

Σχήµα 8-2: Φυσική θέση των κατωφλίων συναγερµού και στάθµης επάνω σε ένα δοχείο. 

Αρ. Τύπος ανιχνευτή Τύπος συναγερµού 

1. Ανιχνευτής στάθµης. Συναγερµός χαµηλής στάθµης. 

2. Ανιχνευτής στάθµης. Κατώφλι ρύθµισης χαµηλής 

στάθµης. 

3. Ανιχνευτής στάθµης. Κατώφλι ρύθµισης υψηλής 

στάθµης. 

4. Ανιχνευτής στάθµης. Συναγερµός υψηλής στάθµης. 

5. Αισθητήρας ασφάλειας 

πλήρωσης. 

Συναγερµός ασφάλειας 

πλήρωσης. 

6. Αισθητήρες θερµοκρασίας. Συναγερµός υψηλής 

θερµοκρασίας. 

7. Αισθητήρας χωρητικότητας 

στάθµης. 

Προβολή στάθµης. 
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8.3. Μηχανικά χαρακτηριστικά 

8.3.1. Αισθητήρες στάθµης 

 GT 40 & ARPEGE ESPACE & RCB 

Υ
γ
ρ
ή

 φ
ά
σ
η

 

 

8-3: Μετρητές στάθµης για άζωτο σε 

υγρή φάση για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα Arpege 55 και 75 (εικόνα στα 

αριστερά) και Arpege 70, 110, 140 και 

170 (εικόνα στα δεξιά). 

Παρουσιάζεται όπως προβάλλεται παρακάτω. 

 

8-4: Μετρητής στάθµης για άζωτο σε υγρή 

φάση. 

Ο αισθητήρας υγρής φάσης διαθέτει µήκος 

προσαρµοσµένο στον τύπο του κρυογονικού 

δοχείου.  

Α
έρ
ια

 φ
ά
σ
η

 

 

8-5: µετρητές στάθµης για άζωτο σε 

αέρια φάση για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα Arpege 70 και 110 (εικόνα 

στα αριστερά) και Arpege 140 και 170 

(εικόνα στα δεξιά). Αυτοί οι µετρητές 

δεν διατίθενται για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα Arpege 40, 55 και 75. 

 

Παρουσιάζεται όπως προβάλλεται παρακάτω. 

 

8-6: Μετρητής στάθµης για άζωτο σε αέρια 

φάση.  

Το µήκος µέτρησης του µετρητή στάθµης είναι 

περιορισµένο σε αυτή την περίπτωση, καθώς 

η έκταση της µέτρησης είναι µόνο εκείνη που 

βρίσκεται κάτω από το ψευδοδάπεδο. 

Η περιοχή ρύθµισης δεν είναι ρυθµιζόµενη, 

αλλά σταθερή. Η ρύθµιση πραγµατοποιείται 

πλήρως ή εν µέρει ανάλογα µε τη στάθµη 

αζώτου εντός του δοχείου. 
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Ένας ψυχρός µετρητής στάθµης που βγαίνει από το ιατροτεχνολογικό προϊόν 

πρέπει να στεγνώσει εντελώς µε µια κατάλληλη συσκευή (π.χ. συσκευή θερµού 

αέρα) πριν να τοποθετηθεί ξανά στη θέση του. 

∆εν συνιστάται για ιατροτεχνολογικό προϊόν υγρής φάσης ρύθµιση 80% ως 90%, 

επειδή είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβη στο πώµα 

Λόγω της αρχής µέτρησης αυτού του µετρητή στάθµης, πρέπει οπωσδήποτε ο 

µετρητής να εδράζει καλά στη θέση του εντός του φρέατος. 

Αν πρέπει υποχρεωτικά να εξαχθεί, πρέπει να γίνει ενδελεχές στέγνωµα πριν 

τοποθετηθεί ξανά στη θέση του, µε κατάλληλη συσκευή (π.χ., σεσουάρ µαλλιών).  

8.3.2. Τοποθέτηση αισθητήρων στάθµης 

 

Η τοποθέτηση των αισθητήρων (στάθµης και θερµοκρασίας) πρέπει να εκτελείται 

από τεχνικούς που έχουν λάβει αντίστοιχη κατάρτιση και έγκριση από τον 

κατασκευαστή.  

8.4. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

Αρ. Λειτουργία Πληροφορίες 

6. 7. Αισθητήρες 

θερµοκρασίας 

Θερµοµετρική αντίσταση Pt100 1/3 Κλάσης B σύµφωνα µε 

το IEC751 

4. Αισθητήρας στάθµης Τύπος χωρητικότητας (η τιµή συσχετίζεται µε το δοχείο) 

2. 3. 9. Συσχετισµένες 

ηλεκτροβαλβίδες 24V AC 50hz  

8.5. Εργοστασιακή ρύθµιση παραµέτρων 

Οι εργοστασιακές παράµετροι ρυθµίσεις καθορίζονται σύµφωνα µε τον τύπο δοχείου και την 

επιλεγµένη χρήση από το χρήστη (υγρής ή αέριας φάσης). 
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8.5.1. Εργοστασιακή ρύθµιση των κατωφλίων ρύθµισης 

Κατά τη ρύθµιση, η περιοχή «εργοστασιακής ρύθµισης» καθορίζεται ως εξής για το σύνολο των 

δοχείων: 

Παράµετρος Περιέκτης 

Στάθµες  

Ανώτατο κατώφλι 80 

Κατώτατο κατώφλι 50 

Συναγερµός ανώτατης στάθµης 90 

Συναγερµός κατώτατης στάθµης 40 

Μονάδα % 

Η παράµετρος Στάθµες µπορεί να τροποποιηθεί από το χρήστη (βλ. Κεφάλαιο 11.6, στη σελίδα 

90), µόνο οι παράµετροι ρύθµισης στάθµης των περιεκτών που προβλέπονται για χρήση σε 

αέρια φάση είναι σταθερές. 

Αυτές οι τιµές µπορούν να ρυθµιστούν εντός των παρακάτω ορίων: 

� Μέγιστη στάθµη από 90% ως 20%. 

� Ελάχιστη στάθµη από 80% ως 10%. 

� Με ελάχιστο ανάµεσα στην ελάχιστη και µέγιστη στάθµη 10%. 

8.5.2. Εργοστασιακή ρύθµιση της θερµοκρασίας 

Παράµετρος Περιέκτης 

Θερµοκρασία  

Ενεργοποίηση κατωφλίου TP (θερµοκρασίας) ΝΑΙ 

Συναγερµός Tp -135 

Μονάδα  °C 

Το κρίσιµης σηµασίας κατώφλι Θερµοκρασία είναι σταθερό και δεν µπορεί να τροποποιηθεί 

από το χρήστη. 

 

Η ρύθµιση παραµέτρων του CRYOMEMO πρέπει να γίνεται κατά την πρώτη 

ενεργοποίηση του δοχείου. 
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9. Η διάταξη προβολής ενδείξεων 

Η διάταξη προβολής ενδείξεων είναι µια LCD αλφαριθµητικού τύπου. Προβάλλει διάφορες πληροφορίες, κατά τη θέση 

σε λειτουργία, τη χρήση ή τη ρύθµιση παραµέτρων.  

9.1. Γενική παρουσίαση 

Στην πρόσοψη, η διάταξη προβολής ενδείξεων συγκεντρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Σχήµα 9-1: Πρόσοψη και πίσω όψη της διάταξης προβολής ενδείξεων. 

Αρ. Λειτουργία Ανατρέξτε στην 

παράγραφο 

1. Αλφαριθµητική οθόνη LCD οπίσθιου φωτισµού. 9.5 

2. Ενδεικτική λυχνία (DEL) συναγερµού βλάβης  

- Πράσινη: φυσιολογική λειτουργία. 

- Κόκκινη: βλάβη. 

0 

3. Εσωτερικός ηχητικός συναγερµός (µη ορατός)  9.7 

4. Πλήκτρο αφής . 9.4 

5. Πλήκτρο αφής . 9.4 

6. Πλήκτρο αφής  αποδοχής του ηχητικού συναγερµού και προβολής 

των ενεργών συναγερµών. 

9.4 

7. Πλήκτρο αφής : 

- επικύρωσης. 

- αποδοχής του ηχητικού συναγερµού. 

- επιλογής. 

9.4 

8. Πλήκτρο αφής :  

- ακύρωσης της καταχώρησης. 

9.4 
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Αρ. Λειτουργία Ανατρέξτε στην 

παράγραφο 

- ή προβολής όλων των οθονών, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης 

των προβαλλόµενων τιµών. 

- ή επίσης επιστροφής στην κύρια οθόνη προβολής. 

9. Βάση σύνδεσης για καλώδιο διάταξης προβολής ενδείξεων προς 

διάταξη ελέγχου. 

- 

 

9.2. Μηχανικά χαρακτηριστικά 

 

Σχήµα 9-2 χαρακτηριστικά διαστάσεων (πλευρές σε 

mm). 

∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 

∆ιαστάσεις Ανατρέξτε στο Σχήµα 9-2. 

Μάζα Περίπου 0,3 kg. 

Περίβληµα Χυτό πλαστικό. 

Ηλεκτρονικά 

χαρακτηριστικά: 

 

Προβολή µέσω LCD γραφικών  

Ενδεικτικές λυχνίες DEL στην 

πρόσοψη 

Ηχητικός συναγερµός σε 

συνδυασµό µε ενδεικτική λυχνία 

Σύνδεσµος M12 για σύνδεση 

στο ερµάριο ρύθµισης 
 

9.3. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

∆εδοµένο Κύρια χαρακτηριστικά 
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Λειτουργία: Οπτική προβολή θερµοκρασίας, στάθµης, παραµέτρων, συναγερµών. 

Προβολή: Οθόνη LCD γραφικών. 

 -  στάθµης αζώτου εντός του περιέκτη (%, cm, επιλογή ιντσών µέσω της 

ρύθµισης παραµέτρων). 

 -  θερµοκρασίας ενός εκ των δύο αισθητήρων (σε °C ή °F, επιλογή µέσω της 

ρύθµισης παραµέτρων). 

 -  βλαβών. 

 Άµεση πρόσβαση στα µενού της ρύθµισης παραµέτρων. 

Ενδεικτική 

λυχνία: 

DEL στην πρόσοψη, συναγερµού (βλάβες). 

Ηχητικός 

συναγερµός: 

συνδυασµένος µε την ενδεικτική λυχνία (ίδια ένδειξη). Αποδοχή µέσω του 

πλήκτρου  ή . 

Σύνδεσµος: M12 για σύνδεση µε τη διάταξη ελέγχου. 

9.4. Τα πλήκτρα 

Πέντε στον αριθµό, αυτά τα πλήκτρα αφής (Σχήµα 9-1, Αρ. 4 ως 8) επιτελούν τις παρακάτω 

λειτουργίες:  

 

Σχήµα 9-3: Τα πλήκτρα λειτουργιών. 

 
Σύµφωνα µε την προβολή, τα πλήκτρα διαθέτουν τις λειτουργίες που 

υποδεικνύονται στο κάτω µέρος της οθόνης, όπως παρακάτω: 

 

Σχήµα 9-4: Σχέση µεταξύ των πλήκτρων λειτουργιών και των ενδείξεων της οθόνης. 
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Πλήκτρο Λειτουργία 

 
Αύξηση των τιµών ή πλοήγηση προς τα επάνω στα µενού.  

 Μείωση των τιµών ή πλοήγηση προς τα κάτω στα µενού.  

 - Αποδοχή του ηχητικού συναγερµού. Παρουσία ενός ηχητικού συναγερµού, το 

πάτηµα αυτού του πλήκτρου αποδέχεται (σιγάζει) τον ηχητικό συναγερµό. Η 

έξοδος συναγερµού παραµένει ενεργοποιηµένη. Αφού εκπνεύσει το χρονικό 

όριο, ο συναγερµός επανενεργοποιείται κ.λπ.  

- ...προβολή του ιστορικού συναγερµών. Στο επάνω µέρος της οθόνης δηλώνεται 

η τρέχουσα στάθµη και θερµοκρασία.  

 

Σχήµα 9-5: Παράδειγµα ιστορικού συναγερµών. 

Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  και  για προβολή των γραµµών που ενδεχοµένως 

έχουν απόκρυψη. Η επιστροφή στην οθόνη προβολής µετρήσεων γίνεται αυτόµατα 

µετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας ή εκούσια, µε πάτηµα του πλήκτρου 

επιστροφής .  

 - Επικύρωση κατά τη διάρκεια χρήσης των µενού  

- Μετάβαση στο επόµενο στάδιο, για ορισµένα µενού.  

- Εναλλαγή Αισθητήρα θερµοκρασίας 1/ Αισθητήρα θερµοκρασίας 2 στην κύρια 

προβολή.  

- Αποδοχή του ηχητικού συναγερµού. Παρουσία ενός ηχητικού συναγερµού, το 

πάτηµα αυτού του πλήκτρου αποδέχεται (σιγάζει) τον ηχητικό συναγερµό. Η 

έξοδος συναγερµού παραµένει ενεργοποιηµένη.  

 - Προβολή των διαφόρων οθονών (Στάθµη, Θερµοκρασίες, Επικοινωνία, 

∆ιαµόρφωση, Περιέκτης, Έκδοση), αλλά χωρίς δυνατότητα τροποποίησης των 

προβαλλόµενων στοιχείων. 

- Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη.  
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9.5. Η αλφαριθµητική οθόνη

9.5.1. Παρουσίαση 

Η αλφαριθµητική οθόνη LCD γραφικών

παρακάτω πληροφορίες: 

� σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Σχήµα 9-6: Παράδειγµα προβολής σε κανονική

λειτουργίας. 

� σε κατάσταση λειτουργίας ρύθµισης

διαθέσιµα µενού είναι τα παρακάτω

συσχετίζονται µε τα πλήκτρα αφής

Σχήµα 9-7: Παράδειγµα

 
Η ρύθµιση στάθµης αντίθεσης

64. 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

αλφαριθµητική οθόνη 

γραφικών (Σχήµα 9-1, Αρ. 1) µε οπίσθιο φωτισµό

κατάσταση λειτουργίας, Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 0, στις σελίδες 56

 

προβολής σε κανονική κατάσταση 

Αρ. Λειτουργία 

1. Στάθµη κρυογονικού

υγρού. 

2. Κατάσταση συναγερµού

(  ή ). 

3. Προβολή µίας από τις

δύο εσωτερικές

θερµοκρασίες της

δεξαµενής (T1 ή T2). 

4. Λειτουργίες που

συσχετίζονται µε τα

πλήκτρα αφής της

διάταξης προβολής

ενδείξεων. 
 

λειτουργίας ρύθµισης παραµέτρων, αφού πατήσετε το πλήκτρο

είναι τα παρακάτω. Η κάτω γραµµή παρουσιάζει τις λειτουργίες

πλήκτρα αφής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 0, στη σελίδα 56, για λεπτοµέρειες

 

Παράδειγµα προβολής σε κατάσταση λειτουργίας ρύθµισης παραµέτρων. 

στάθµης αντίθεσης αποτελεί αντικείµενο της παραγράφου 10.8

 

οπίσθιο φωτισµό προβάλλει τις 

56 για τη χρήση. 

Ανατρέξτε 

στην 

παράγραφο 

κρυογονικού - 

συναγερµού - 

από τις 

εσωτερικές 

της 

- 

που 

µε τα 

αφής της 

προβολής 

9.5.2 

πατήσετε το πλήκτρο , τα 

παρουσιάζει τις λειτουργίες που 

για λεπτοµέρειες. 

 

10.8, στη σελίδα 
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9.5.2. Χρήση σε κανονική

Η οθόνη προβάλλει τις πληροφορίες

Σχήµα 9-8: Παράδειγµα

Αρ. Λειτουργία 

1. Προβολή της στάθµης του κρυογονικού

2. Εικονίδιο συναγερµού:  

 : δεν υπάρχει συναγερµός

 : υπάρχει συναγερµός

ενεργός: 

� Υπερχείλιση (ενεργός συναγερµός

� Αισθητήρες θερµοκρασίας

� Αισθητήρας στάθµης εκτός

� Αισθητήρας θερµοκρασίας

� Αισθητήρας θερµοκρασίας

� Υπέρβαση ανώτατου κατωφλίου

� Υπέρβαση κατώτατου κατωφλίου

� Υπέρβαση κατωφλίου θερµοκρασίας

� Σφάλµα επικοινωνίας µε τον

� Σφάλµα απαέρωσης. 

� Σφάλµα τροφοδοσίας. 

� Σφάλµα EEPROM. 

� Σφάλµα ανοιχτού καλύµµατος

3. Θερµοκρασία (T1 ή T2) ενός

θερµοκρασία του άλλου αισθητήρα

από αυτό το εικονίδιο. 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

σε κανονική κατάσταση λειτουργίας 

πληροφορίες όπως παρακάτω: 

 

Παράδειγµα προβολής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

στάθµης του κρυογονικού υγρού του περιέκτη σε % της µέγιστης

συναγερµός. 

συναγερµός. Τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω συναγερµούς

ενεργός συναγερµός, και µετά από εξάλειψη της βλάβης).

θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας (απόκλιση µεταξύ αισθητήρων

στάθµης εκτός λειτουργίας. 

θερµοκρασίας αρ. 1 εκτός λειτουργίας. 

θερµοκρασίας αρ. 2 εκτός λειτουργίας. 

ανώτατου κατωφλίου συναγερµού στάθµης αζώτου. 

κατώτατου κατωφλίου συναγερµού στάθµης αζώτου. 

κατωφλίου θερµοκρασίας. 

επικοινωνίας µε τον server Cryopal. 

ανοιχτού καλύµµατος. 

ή T2) ενός εκ των δύο αισθητήρων. Για να προβάλετε

άλλου αισθητήρα, πατήστε το πλήκτρο αφής (�) που βρίσκεται

 

της µέγιστης στάθµης. 

παρακάτω συναγερµούς είναι 

βλάβης). 

µεταξύ αισθητήρων). 

Για να προβάλετε τη 

που βρίσκεται κάτω 
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Αρ. Λειτουργία 

4. Πρόσβαση στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . Ανατρέξτε στο 

κεφάλαιο 0, στη σελίδα 56, για λεπτοµέρειες. 

5. Προβολή του ιστορικού συναγερµών. Στο επάνω µέρος της οθόνης δηλώνεται η 

τρέχουσα στάθµη και θερµοκρασία.  

Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  και  για προβολή των γραµµών που έχουν 

απόκρυψη. Η επιστροφή στην οθόνη προβολής µετρήσεων γίνεται αυτόµατα µετά από 

30 δευτερόλεπτα αδράνειας ή µε πάτηµα του . 

6. - T1T2: επιλογή µίας από τις δύο θερµοκρασίες µε πάτηµα του πλήκτρου  που 

βρίσκεται κάτω από αυτό το εικονίδιο. Η επιλεγµένη θερµοκρασία προβάλλεται (Αρ. 

3): 

-  T1T2 για την προβολή της θερµοκρασίας T1. 

-  T1T2 για την προβολή της θερµοκρασίας T2. 

 Σηµείωση: υπάρχει επίσης ενεργοποίηση συναγερµού όταν οι δύο θερµοκρασίες είναι 

διαφορετικές κατά πάνω από 5°C (Αισθητήρες θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας). 

7. ∆ιαδοχική προβολή των οθονών Στάθµες, Θερµοκρασία, Επικοινωνία, ∆ιαµόρφωση, 

Περιέκτης, Έκδοση, Βαθµονόµηση µε κάθε πάτηµα. Ανατρέξτε στη λεπτοµέρεια σε κάθε 

οθόνη του κεφαλαίου 56, στη σελίδα 56. Με πάτηµα του  πραγµατοποιείται έξοδος 

από αυτές τις προβολές. 

9.5.3. Χρήση σε κατάσταση λειτουργίας ρύθµισης παραµέτρων 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10, στη σελίδα 56. 
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9.5.4. ∆ιάγραµµα των προσβάσιµων

Το Σχήµα 9-9 παρουσιάζει τις οθόνες

προβολή. 

Σχήµα 9-9: ∆ιάγραµµα

  

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
στη σελίδα 56. 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

∆ιάγραµµα των προσβάσιµων οθονών 

παρουσιάζει τις οθόνες και τα µενού που είναι προσβάσιµα από

: ∆ιάγραµµα των προσβάσιµων µενού και λειτουργιών. 

Ανατρέξτε στην 
παράγραφο 
9.5.2, σηµείο 3. 

Ανατρέξτε στην 
παράγραφο 9.4, 
εικονίδιο 

κεφάλαιο 0, 

Ανατρέξτε στο
στη σελίδα 56.

προσβάσιµα από την βασική 

 Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 0, 
. 
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9.6. Η ενδεικτική λυχνία συναγερµού 

Με τη θέση υπό τάση, αυτή η ενδεικτική λυχνία (Σχήµα 9-1, Αρ. 2) ανάβει µε πράσινο χρώµα. 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει µε κόκκινο χρώµα, όταν υπάρχει τουλάχιστον µία αιτία 

συναγερµού (κατάλογος στην παράγραφο 9.5.2, Αρ. 2) µετά από αναµονή 30 δευτερολέπτων. 

Αυτή η ενδεικτική λυχνία παραµένει αναµένει µε κόκκινο χρώµα συνεχώς κατά την ύπαρξη της 

βλάβης. Η ενδεικτική λυχνία ξαναγίνεται πράσινη: 

� Αυτόµατα, από την εξάλειψη της βλάβης. Παράλληλα, ενεργοποιείται η επαφή συναγερµού.  

� Χειροκίνητα, µετά από εξάλειψη µιας βλάβης ασφαλείας πλήρωσης και αποδοχή από το 

χειριστή στη διάταξη προβολής ενδείξεων ( ).  

9.7. Η ηχητική ένδειξη 

Μια ηχητική ένδειξη (βοµβητής) ενεργοποιείται µετά από καθυστέρηση µερικών δευτερολέπτων 

παρουσία τουλάχιστον µίας αιτίας συναγερµού. Οι συνθήκες ενεργοποίησης των ηχητικών 

ενδείξεων είναι πανοµοιότυπες µε εκείνες της ενδεικτική λυχνία συναγερµού (ανατρέξτε στην 

παράγραφο 0). Ο βοµβητής βρίσκεται εντός της διάταξης προβολής ενδείξεων. Η αποδοχή της 

ηχητικής ένδειξης (διακοπή του ηχητικού σήµατος) πραγµατοποιείται ανά πάσα στιγµή, µε 

πάτηµα του πλήκτρου αφής  (Σχήµα 9-1, Αρ. 7). 
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10. Τα µενού της ρύθµισης

προβολής ενδείξεων

10.1. Γενικό διάγραµµα

Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει το

την επιλογή Παράµετροι.  

Σχήµα 10-1: Φυσική θέση

10.2. Είσοδος στο µενού

 
Έστω ότι η ή οι διατάξεις

σελίδα 104 (Σύνδεση γραµµών

καλωδίωση) και ότι τροφοδοτούνται

 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

µενού της ρύθµισης παραµέτρων –

ενδείξεων 

διάγραµµα 

παρουσιάζει το γενικό διάγραµµα των µενού που είναι προσβάσιµα

 

Φυσική θέση των κατωφλίων συναγερµού και στάθµης επάνω σε ένα δοχείο

Είσοδος στο µενού «Παράµετροι» 

οι διατάξεις ρύθµισης συνδέονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο

Σύνδεση γραµµών) και το κεφάλαιο 13, στη σελίδα 

και ότι τροφοδοτούνται κανονικά. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 9.4

Ανατρέξτε 

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε

Ανατρέξτε
10.9.2

Ανατρέξτε

– ∆ιάταξη 

που είναι προσβάσιµα από 

δοχείο. 

µε το κεφάλαιο 12, στη 

σελίδα 107 (Ηλεκτρική 

9.4. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.3. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.5. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.6. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.7. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.8. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.9. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 
10.9.2. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 0. 
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Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη µέτρησης. 

 Πατήστε το πλήκτρο . 

 
Αν προβάλλεται το µενού Παράµετροι, συνεχίστε στην παράγραφο 10.3. 

 
Αν προβάλλεται η απέναντι οθόνη, ακολουθήστε τη διαδικασία των βηµάτων 4 

ως 8. 

Σηµείωση: αυτή η οθόνη δηλώνει ότι απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν από 

την προβολή του µενού Παράµετροι(παράγραφος 10.3, στη σελίδα 57). 

 
Στην οθόνη προβάλλεται Κωδικός πρόσβασης. 

 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να αυξήσετε/µειώσετε τον πρώτο 

χαρακτήρα. 

 Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο  για να περάσετε στο χαρακτήρα 

δεξιά. 

 
Επαναλάβετε το στάδιο 5 όσο συχνά χρειάζεται για να καταχωρίσετε 

ολόκληρο τον κωδικό πρόσβασης (αριθµός χαρακτήρων). 

 Μόλις καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρως και µε ακρίβεια, πατήστε 

το . 

 
Προβάλλεται το µενού Παράµετροι. Συνεχίστε στην παράγραφο 10.3. 

10.3. Το µενού «Παράµετροι» 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη των µενού. 

 
Επιλέξτε το επιθυµητό µενού µε τη βοήθεια των πλήκτρων  ή . 

 Επικυρώστε την επιλογή µε το . 

 Συνεχίστε παρακάτω, ανάλογα µε την επιλογή. 

 1. Στάθµες 
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Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

∆ιαχειρίζεται τα κατώφλια συναγερµού υψηλής και χαµηλής στάθµης, καθώς 

και τη µονάδα εµφάνισης (%, εκ. ή ίντσες). 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.5, στη σελίδα 59. 

 2. Θερµοκρασία 

 

∆ιαχειρίζεται την ενεργοποίηση, το κατώφλι ενεργοποίησης του συναγερµού 

υψηλής θερµοκρασίας και την οθόνη. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.6, στη σελίδα 61. 

 2. Επικοινωνία 

 

∆ιαχειρίζεται τη διεύθυνση της µονάδας στο δίαυλο, την ταχύτητα επικοινωνίας 

του διαύλου, την ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας 21 CFR, καθώς 

και την προέλευση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την εντολή 

πλήρωσης από απόσταση (καλώδιο, Modbus). 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.7, στη σελίδα 63. 

 4. ∆ιαµόρφωση 

 

Καθορίζει τη γλώσσα προβολής των µενού, την αντίθεση της οθόνης, τη 

διάρκεια λειτουργίας του βοµβητή, το κατώφλι απαέρωσης, τη χειροκίνητη 

πλήρωση (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και την ενεργοποίηση της 

λειτουργίας µε κωδικό πρόσβασης, µε τον ορισµό του. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.8, στη σελίδα 64. 

 5. Περιέκτης 

 

Καθορίζει τον τύπο του συνδεδεµένου περιέκτη, τον τύπο ρύθµισης, τη 

χωρητικότητα, το όνοµα, τον αριθµό σειράς. Επιτρέπει την εκτέλεση 

βαθµονόµησης του ανιχνευτή στάθµης. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.9, στη σελίδα 65. 

 6. Έκδοση 

 

Προβάλλει τους αριθµούς έκδοσης των λογισµικών της ηλεκτρονικής διάταξης, 

της οθόνης, του server, καθώς και την ενεργή ή ανενεργή κατάσταση των 

λειτουργιών: επικοινωνίες RS 485, 4-20 mA και ανάκτηση δεδοµένων 

ανιχνευσιµότητας στο server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 10.10, στη σελίδα 67. 

 Αν είναι απαραίτητο, επιστρέψτε στο αρχικό µενού, πατώντας το . 
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10.4. Οδηγίες χρήσης πλήκτρων 

Τα πλήκτρα χρησιµοποιούνται ως εξής:  

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

Από το µενού Παράµετροι, επιλέξτε το επιθυµητό µενού (Στάθµες, Θερµοκρασία 

κ.λπ.) µε τη βοήθεια των πλήκτρων  ή  -. 

 
Επικυρώστε την επιλογή µε το . 

 

Επιλέξτε τη γραµµή που επιθυµείτε να τροποποιήσετε µε τη βοήθεια των 

πλήκτρων  ή . 

 
Επικυρώστε την επιλογή µε το . 

 
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επανακαθορίσετε την επιθυµητή 

τιµή. 

 
Επικυρώστε την τροποποίηση µε το . 

 
Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε το . 

 
Επιστροφή στην οθόνη προβολής µετρήσεων µε το . 

10.5. Το µενού «Στάθµες» 

 
Τα κατώφλια στάθµης είναι σταθερά στην κατάσταση λειτουργίας Αέρια φάση και 

µπορούν να ρυθµιστούν στην κατάσταση λειτουργίας Υγρή φάση.  

 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη Στάθµες. 

Για προβολή σε 

% 

Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, 

στη σελίδα 59. 

 Οι πληροφορίες που προβάλλονται είναι οι εξής: 

 Ανώτατο κατώφλι: µια µέτρηση στάθµης υγρού ανώτερη από αυτό το 

κατώφλι διακόπτει την πλήρωση αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 20 ως 

90%. Το εν λόγω κατώφλι πρέπει να είναι µικρότερο από το ανώτατο κατώφλι 
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συναγερµού.  

 Κατώτατο κατώφλι: µια µέτρηση στάθµης υγρού µικρότερη από αυτό το 

κατώφλι ενεργοποιεί την πλήρωση αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 10 ως 

80%. Το εν λόγω κατώφλι πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το κατώτατο 

κατώφλι συναγερµού.  

 Συναγερµός ανώτατης στάθµης: µια µέτρηση στάθµης υγρού ανώτερη από 

αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί τον ηχητικό και τον οπτικό συναγερµό. Οι 

αποδεκτές τιµές είναι από 25 ως 95%. Η ανάλυση είναι κατά 1%. Η 

προεπιλεγµένη τιµή είναι 90%. Το εν λόγω κατώφλι πρέπει να είναι µεγαλύτερο 

από το κατώτατο κατώφλι συναγερµού.  

 Συναγερµός κατώτατης στάθµης: µια µέτρηση στάθµης υγρού µικρότερη 

από αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί την πλήρωση αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές 

είναι από 5 ως 75%. Η ανάλυση είναι κατά 1%. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 

40%. 

 Μονάδα: προβολή των µετρήσεων επί τοις% της στάθµης, σε εκατοστά ή 

ίντσες.  

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 

Το παρακάτω γραφικό διευκρινίζει τη θέση των διαφόρων κατωφλίων. 

 

Σχήµα 10-2: 

Κύκλος 

λειτουργίας της 

ρύθµισης 

στάθµης 

(υγρής ή 

αέριας φάσης).  
Gr_01 
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Αρ. Ονοµασία 

1. Ενεργοποίηση του ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης. 

2. Ενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική λυχνία). 

Προβολή του εικονογράµµατος συναγερµού και ενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

Το ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης παραµένει ενεργό. 

3. Απενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική λυχνία).  

Σβήσιµο του εικονογράµµατος συναγερµού και απενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

4 Απενεργοποίηση του ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης. 

5. Ενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική λυχνία).  

Προβολή του εικονογράµµατος συναγερµού και ενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

Το ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης παραµένει ανενεργό. 

6. Απενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική λυχνία). 

Σβήσιµο του εικονογράµµατος συναγερµού και απενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

Το ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης παραµένει ανενεργό. 

7. Απενεργοποίηση του ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης. 

Προβολή του εικονογράµµατος συναγερµού και ενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

8. Ενεργοποίηση του ρελέ της ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης. 

10.6. Το µενού «Θερµοκρασία» 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη Θερµοκρασία. 

 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, 

στη σελίδα 59. 

 Οι πληροφορίες που προβάλλονται είναι οι εξής: 

 Ενεργοποίηση κατωφλίου Tp:  

 � Αν επιλέξετε Ναι, η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι ενεργή. 

 � Αν επιλέξετε Όχι, η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι ανενεργή. 

 Συναγερµός Tp: µια µέτρηση θερµοκρασίας πάνω από αυτό το κατώφλι 

ενεργοποιεί τον ηχητικό και τον οπτικό συναγερµό, καθώς και το ρελέ 

συναγερµού. Οι αποδεκτές τιµές είναι από -170 ως -130°C. Η ανάλυση 
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είναι κατά 1°C. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι -130°C.  

 Μονάδα: προβολή των µετρήσεων σε °C ή °F.  

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 

Το παρακάτω γράφηµα καθορίζει τα ρυθµισµένα κατώφλια. 

 

Σχήµα 10-3: Ο κύκλος λειτουργίας της θερµοκρασίας. 

*HTA: High Temperature Alarm (Συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας) 

 

Αρ. Ερµηνεία 

1. Ενεργοποίηση του ρελέ της πλήρωσης (εντολή ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης). 

2. Ενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική 

λυχνία).  

Προβολή του εικονογράµµατος συναγερµού και ενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

3. Απενεργοποίηση του ηχητικού και του οπτικού συναγερµού (βοµβητής και ενδεικτική 

λυχνία).  

Σβήσιµο του εικονογράµµατος συναγερµού και απενεργοποίηση του ρελέ συναγερµού. 

4. Απενεργοποίηση του ρελέ της πλήρωσης (εντολή ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης). 

HTA σηµαίνει Συναγερµός υψηλής θερµοκρασίας (High Temperature Alarm). 

* 
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10.7. Το µενού «Επικοινωνία» 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη Επικοινωνία. 

 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, στη 

σελίδα 59. 

 Τα στοιχεία που προβάλλονται ερµηνεύονται όπως παρακάτω: 

 Πλήρωση από απόσταση:  

 � Καλώδιο: η λειτουργία ταυτόχρονης πλήρωσης ενεργοποιείται µέσω του 

αντίστοιχου µπλοκ ακροδεκτών. 

 � Modbus: η λειτουργία ταυτόχρονης πλήρωσης ενεργοποιείται µέσω του 

κυκλώµατος RS485. 

 ∆ιεύθυνση του διαύλου: λογική διεύθυνση της ηλεκτρονικής διάταξης στην 

ένδειξη (περιοχή τιµών από 1 ως 254 στο ίδιο δίκτυο).  

 Ταχύτητα διαύλου: η ταχύτητα µε την οποία θα µεταδίδονται τα δεδοµένα 

µεταξύ της ηλεκτρονικής διάταξης και του αυτόµατου συστήµατος (2400, 4800, 

9600 ή 19200 Bauds).  

 Κατάσταση λειτουργίας 21 CFR: αυτή η πληροφορία µεταδίδεται από το 

server και δεν µπορεί να τροποποιηθεί χειροκίνητα. Η ενεργοποίηση και η 

απενεργοποίηση πραγµατοποιούνται επάνω στο server. Η ανιχνευσιµότητα 

21CFR, µέρος 11, εξασφαλίζεται όταν είναι ενεργοποιηµένη αυτή η 

παράµετρος.  

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 
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10.8. Το µενού «∆ιαµόρφωση» 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη ∆ιαµόρφωση. 

 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, 

στη σελίδα 59. 

 Τα στοιχεία που προβάλλονται ερµηνεύονται όπως παρακάτω: 

 Γλώσσα: επιλογή της γλώσσας προβολής των µενού (γαλλικά, αγγλικά, 

γερµανικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά).  

 Αντίθεση: τιµή από 5 (ανοιχτή προβολή) έως 20 (σκούρα προβολή).  

 Περίοδος βοµβητή (ώρα): ο βοµβητής αναστέλλεται κατά τον επιλεγµένο 

χρόνο (1 ως 90 ώρες) αφού πατηθεί το πλήκτρο  ή . 

 Κατώφλι απαέρωσης: θερµοκρασία στην οποία η ηλεκτροβαλβίδα 

απαέρωσης θα είναι κλειστή. 

 Αυτόµατη πλήρωση: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ίση µε την έναρξη 

της αυτόµατης πλήρωσης, µε δυνατότητα διακοπής κατά την εξέλιξη. 

 Κωδικός πρόσβασης:  

 � Όχι: η τροποποίηση των παραµέτρων µπορεί να γίνεται από τον 

οποιονδήποτε. 

 
� Ναι: η τροποποίηση των παραµέτρων µπορεί να γίνεται µόνο µετά από 

συµπλήρωση του κωδικού πρόσβασης. Μόλις επικυρωθούν αυτές οι 

επιλογές, προβάλλεται µια ειδική οθόνη (η απέναντι οθόνη): 

 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από 1 ως 4 χαρακτήρες, από τα 26 

γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  ή  

για να τροποποιήσετε τα γράµµατα και το  για να περάσετε στον 

χαρακτήρα στα δεξιά. Επικυρώστε µε το . 

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 
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10.9. Το µενού «Περιέκτης» 

10.9.1. Το βασικό µενού 

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να καθοριστούν κατά την πρώτη ενεργοποίηση του περιέκτη. Αυτό το 

µενού επιτρέπει τη ρύθµιση παραµέτρων των πληροφοριών που αφορούν τον περιέκτη του πελάτη. 

Οι παράµετροι του προϊόντος CRYOMEMO ρυθµίζονται στο εργοστάσιο, σύµφωνα µε τον περιέκτη 

στον οποίο θα προσαρτηθεί. 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη Περιέκτης. 

 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, στη 

σελίδα 59. 

 Τα στοιχεία που προβάλλονται ερµηνεύονται όπως παρακάτω: 

 Τύπος: τύπος περιέκτη (GT 40, ARPEGE, RCB ή ESPACE). 

 Ρύθµιση: αέρια ή υγρή φάση. 

 Χωρητικότητα:  

� Για τη σειρά GT 40 υγρής φάσης: 40 

� Για τη σειρά Arpege υγρής φάσης: 40, 55, 75 

� Για τη σειρά Arpege υγρής φάσης: 70, 110, 140, 170 

� Για τη σειρά Arpege αέριας φάσης: 70, 110, 140, 170 

� Για τη σειρά Espace υγρής φάσης: 151, 331, 661 

� Για τη σειρά Espace αέριας φάσης: 151, 331, 661 

� Για τη σειρά RCB υγρής φάσης: 500, 600, 1001 

� Για τη σειρά RCB αέριας φάσης: 600, 1001 

Σηµείωση: για να επιλέξετε έναν περιέκτη, αρχικά υποδείξτε τον τύπο (ESPACE 

/ RCB), κατόπιν τη ρύθµιση (αέρια φάση/υγρή φάση) και τέλος τη χωρητικότητα. 

 Ονοµασία: εκ προεπιλογής ESPACE. 

 Ηλεκτρονικός αριθµός: αριθµός µοναδικός για το πλαίσιο, διαφορετικός από 

τον αριθµό σειράς. 

 Βαθµονόµηση: διαδικασία βαθµονόµησης της αλληλουχίας λήψης της 

µέτρησης στάθµης του περιέκτη. Συνεχίστε στην παράγραφο 6610.9.2. 

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 
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 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 

10.9.2. Το µενού βαθµονόµησης 

Αυτό το µενού είναι προσβάσιµο, όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.9.1, γραµµή 

Βαθµονόµηση. Μόλις επικυρωθεί η επιλογή «Βαθµονόµηση: Ναι», οι οθόνες προβάλλονται ως 

εξής. Αυτά τα µενού πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τον τεχνικό της Cryopal. 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη Κωδικός πρόσβασης. 

 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από 1 ως 4 χαρακτήρες, από τα 26 

γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα  ή  

για να επιλέξετε τα γράµµατα και το  για να περάσετε στον χαρακτήρα στα 

δεξιά. Επικυρώστε µε το . 

 
Μόλις προβληθεί η οθόνη Βαθµονόµηση, εισάγετε τα δεδοµένα 

βαθµονόµησης: 

Θερµοκρασιακή απόκλιση Αισθητήρα 1: ρύθµιση κατά -5 και +5°C. 

 Θερµοκρασιακή απόκλιση Αισθητήρα 2: ρύθµιση κατά -5 και +5°C. 

 Κενή στάθµη: αριθµητική τιµή (σε pF) της χωρητικότητας του πυκνωτή, που 

αντιστοιχεί στην ελάχιστη στάθµη. Ανατρέξτε στο έγγραφο Cryopal 

NH103108 για τη σχέση µεταξύ αριθµητικής τιµής και χωρητικότητας. 

 Πλήρης στάθµη: αριθµητική τιµή (σε pF) της χωρητικότητας του πυκνωτή, 

που αντιστοιχεί στη µέγιστη στάθµη αζώτου. Ανατρέξτε στο έγγραφο Cryopal 

NH103108 για τη σχέση µεταξύ αριθµητικής τιµής και χωρητικότητας. 

 Μόλις εισάγετε τα δεδοµένα, επιστρέψτε στο µενού Περιέκτης, πατώντας το 

. Συνεχίστε στην παράγραφο 10.9.1, στάδιο 4. 
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10.10. Το µενού «Έκδοση» 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη «Έκδοση». 

 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 10.4, 

στη σελίδα 59. 

 Τα στοιχεία που προβάλλονται ερµηνεύονται όπως παρακάτω: 

 Έκδοση Box : αριθµός έκδοσης της εφαρµογής λογισµικού που είναι 

ενσωµατωµένη στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθµισης. 

 Έκδοση Οθόνης: αριθµός έκδοσης της εφαρµογής λογισµικού που είναι 

ενσωµατωµένη στην ηλεκτρονική διάταξη IHM. 

 Έκδοση Server : αριθµός έκδοσης της εφαρµογής λογισµικού που είναι 

ενσωµατωµένη στο server. 

 RS485 ενεργό: Το Ναι δηλώνει ότι η λειτουργικότητα είναι διαθέσιµη (*). 

 4-20 mA ενεργό: Το Ναι δηλώνει ότι η λειτουργικότητα είναι διαθέσιµη (*). 

 MEMO ενεργό: Το Ναι δηλώνει ότι η λειτουργικότητα (ανιχνευσιµότητα) 

είναι διαθέσιµη (*). 

 Επιστροφή στο µενού Παράµετροι µε πάτηµα του πλήκτρου . 

 Επιστροφή στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου . 

(*) η ρύθµιση παραµέτρων πραγµατοποιείται µέσω του server. 

10.11. Έξοδος από το µενού «Παράµετροι» 

Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το µενού Παράµετροι: 

� Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο . 

� Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο επί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, οι 

όποιες τροποποιήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 
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11. Τα µενού ρύθµισης παραµέτρων - Web Server 

Η εφαρµογή web server επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα ρύθµισης παραµέτρων και στις µετρήσεις 

της διάταξης ρύθµισης, µέσω ενός συνδέσµου http, σε κατάσταση λειτουργίας σταθερής ζεύξης. Υπάρχει η 

δυνατότητα πρόσβασης και τροποποίησης αυτών των τιµών από το πρόγραµµα περιήγησης ιστού Internet 

Explorer ενός Η/Υ, ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε τη διάταξη ρύθµισης µέσω καλωδίου Ethernet. 

Απαραίτητο υλικό: 

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει, για αυτό το χειρισµό, τα παρακάτω στοιχεία: 

� Έναν Η/Υ µε λειτουργικό σύστηµα Windows XP/Vista/7/8/10. 

� Μία σύνδεση Ethernet µεταξύ την ή τις διατάξεις ρύθµισης και τον Η/Υ (ανατρέξτε στην 

παράγραφο 7.3.1, στη σελίδα 32). 

� Μία ή περισσότερες διατάξεις ρύθµισης παραµέτρων. 

11.1. Η σελίδα Παράµετροι 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τη σελίδα Παράµετροι. Αυτή η σελίδα προβάλλει τις παραµέτρους σύνδεσης στην εν 

λόγω διάταξη ρύθµισης. 

11.1.1. Πρόσβαση στη σελίδα Παράµετροι 

 
Έστω ότι η ή οι διατάξεις ρύθµισης συνδέονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο 12, στη 

σελίδα 104 (Σύνδεση γραµµών) και το κεφάλαιο 13, στη σελίδα 107 (Ηλεκτρική 

καλωδίωση) και ότι τροφοδοτούνται κανονικά. 

 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Στον Η/Υ, ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης. 

2. Στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης, συµπληρώστε τον αριθµό IP της 

διάταξης ρύθµισης προς παραµετροποίηση. Με τη µορφή http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Σχήµα 11-1: Εισαγωγή της διεύθυνσης του ενσωµατωµένου web server προς ρύθµιση παραµέτρων. 

 
Υπενθύµιση: οι διευθύνσεις IP των διατάξεων ρύθµισης βρίσκονται στον πίνακα της σελίδας 

164. 
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3. Προβάλλεται η Αρχική σελίδα (ανατρέξτε στο Σχήµα 11-2).  

4. Προβολή του µενού Ρύθµιση παραµέτρων. Αυτή η σελίδα είναι προσβάσιµη µόνο από το 

διαχειριστή, ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68). 

 Από την Αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο Παράµετροι, εισάγετε το όνοµα του διαχειριστή (admin 

εκ προεπιλογής), κάντε κλικ στο Επικύρωση. Στη νέα σελίδα, κάντε κλικ στο Παράµετροι, 

εισάγετε το όνοµα του διαχειριστή (admin εκ προεπιλογής) και τον κωδικό πρόσβασης 

(admin εκ προεπιλογής) και κάντε κλικ στο OK. 

 

 

Σχήµα 11-2: Παράδειγµα της Αρχικής σελίδας. 
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11.1.1. Περιεχόµενο της σελίδας

Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει ένα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

Περιεχόµενο της σελίδας 

παρουσιάζει ένα παράδειγµα της σελίδας Παράµετροι. 

Σχήµα 11-3: Σελίδα Παράµετροι. 
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11.1.1.1. Πληροφορίες περιέκτη 

Επιγραφή Λειτουργία 

Μέτρηση 

θερµοκρασίας 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Τρέχουσα τιµή, σε °C, της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του περιέκτη. 

Μέτρηση 

στάθµης 

αζώτου 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Τρέχουσα τιµή, σε %, της στάθµης αζώτου στο εσωτερικό του περιέκτη. 

Ενεργός 

συναγερµός 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Αυτό το πεδίο ειδοποιεί για την ύπαρξη ενεργοποιηµένου συναγερµού. 

� Κανένας: κανένας συναγερµός δεν είναι ενεργός αυτή τη στιγµή. 

� Αισθητήρες στάθµης εκτός λειτουργίας, Ασφάλεια πλήρωσης ή αποτροπής 

ανατροπής, Υπέρβαση κατωφλίου θερµοκρασίας, Σφάλµα ρύθµισης 

παραµέτρων, Σφάλµα επικοινωνίας, Συναγερµός χαµηλής στάθµης, 

Συναγερµός υψηλής στάθµης, Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 1, Αισθητήρας 

θερµοκρασίας αρ. 2. Σφάλµα απαέρωσης, Σφάλµα τροφοδοσίας, DEF 

EPROM, Σφάλµα µετρήσεων: τύπος τελευταίου ενεργοποιηµένου 

συναγερµού. 

11.1.1.2. Παράµετροι σύνδεσης 

Επιγραφή Λειτουργία 

∆ιεύθυνση ΙΡ Τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Τρέχουσα διεύθυνση ΙΡ (πρωτόκολλο Ιnternet) του ενσωµατωµένου web 

server. 

Πιθανή τροποποίηση στη στήλη Απαιτούµενη τιµή. Εισάγετε τη νέα τιµή σε 

δεκαδική µορφή xxx.xxx.xxx.xxx. Αν η διεύθυνση που δόθηκε δεν είναι έγκυρη 

διεύθυνση IP, ο ενσωµατωµένος web server δεν θα λάβει υπόψη την 

τροποποίηση. 

Σηµείωση: µόλις επιβεβαιωθεί η νέα διεύθυνση ΙΡ, πραγµατοποιείται 

ανακατεύθυνση προς µια ιστοσελίδα σφάλµατος σύνδεσης. Εισάγετε τη νέα 

διεύθυνση ΙΡ στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης για 

επανασύνδεση στον ενσωµατωµένο web server. 

Μάσκα Τροποποιήσιµο δεδοµένο. 



72 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

Επιγραφή Λειτουργία 

δευτερεύοντος 

δικτύου 

Ο server επιτρέπει τη σύνδεση ενός ορισµένου αριθµού ενσωµατωµένων web 

server. Η µάσκα µπορεί εξίσου να περιορίζει ή να µην περιορίζει το δίκτυο. 

Παράδειγµα: µε τη µάσκα 255.255.255.0 (η πιο τρέχουσα), το τελευταίο ψηφίο 

επιτρέπει 254 συσκευές στο ίδιο δευτερεύον δίκτυο. 

Αν η µάσκα που δόθηκε δεν είναι έγκυρη µάσκα IP, ο ενσωµατωµένος web 

server δεν θα λάβει υπόψη την τροποποίηση. 

Gateway Τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

∆ιεύθυνση της πύλης IP. Εισάγετε τη νέα τιµή σε δεκαδική µορφή 

xxx.xxx.xxx.xxx. 

Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή δικτύου για αυτή την πληροφορία. 

Όνοµα χρήστη 

διαχειριστή 

Τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Τρέχον όνοµα του διαχειριστή που είναι εξουσιοδοτηµένος να έχει πρόσβαση 

σε αυτή την οθόνη και στην οθόνη διαµόρφωσης του περιέκτη. 

Τροποποιήστε αυτό το όνοµα χρήστη µε ένα άλλο όνοµα, µε µήκος µικρότερο 

από 20 χαρακτήρες. 

Κωδικός 

πρόσβασης 

διαχειριστή 

Τροποποιήσιµο δεδοµένο. 

Τρέχων κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή που είναι εξουσιοδοτηµένος να 

έχει πρόσβαση σε αυτή την οθόνη και στην οθόνη διαµόρφωσης του περιέκτη. 

Τροποποιήστε αυτό τον κωδικό πρόσβασης µε έναν άλλο, µε µήκος µικρότερο 

από 10 χαρακτήρες. 

Νέος κωδικός 

για λειτουργία 

server 

Ανάλογα µε το επίπεδο του προϊόντος, είναι προσβάσιµα τρία επίπεδα 

λειτουργιών: 

 

Ενεργοποιηµένη 

λειτουργία 

Λειτουργία 

1 

Λειτουργία 

2 

Λειτουργία 

3 

RS485 Όχι Ναι Ναι 

4-20 mA στάθµη / 

T° 

Όχι Ναι Ναι 

Ανιχνευσιµότητα 

(MEMO) 

Όχι Όχι Ναι 

Βασικός Ναι Ναι Ναι 



73 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

Επιγραφή Λειτουργία 

ενσωµατωµένος 

web server 

Με το επίπεδο 3, τα δεδοµένα εγγράφονται στη µνήµη του ενσωµατωµένου web 

server και είναι προσβάσιµα εκ των υστέρων. 

Ο κωδικός λαµβάνεται από την Cryopal ανάλογα µε την έκδοση της παραγγελίας. 

Είναι δυνατή ανά πάσα στιγµή η µετάβαση σε ανώτερη έκδοση των λειτουργιών 

της εφαρµογής. 

Ο κωδικός που καταχωρείται χειροκίνητα σε αυτή την περιοχή επιτρέπει την 

ενεργοποίηση ενός από τα επίπεδα που περιγράφονται παραπάνω. 

Για να ζητήσετε αλλαγή λειτουργίας από την Cryopal, ακολουθήστε την παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Ανακτήστε τον αριθµό σειράς της διάταξης ρύθµισης. Ανατρέξτε στην Αρχική 

σελίδα, πεδίο Αριθµός σειράς (παράγραφος 11.2.2.2, στη σελίδα 76). 

2. Επικοινωνήστε µε την Cryopal, η οποία θα σας παράσχει έναν κωδικό. 

3. Εισάγετε τον κωδικό που λάβατε στο πεδίο Νέος κωδικός για λειτουργία server. 

4. Κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση. Το σύστηµα διαθέτει πλέον νέες λειτουργίες. 

5. Φυλάξτε αυτό τον αριθµό (ανατρέξτε στην σελίδα 164). Πράγµατι, αν ο 

ενσωµατωµένος web server αποσυνδεθεί από το σύνδεσµό του, ο οποίος 

βρίσκεται επάνω στη µητρική κάρτα της διάταξης ρύθµισης, θα πρέπει να 

εισάγετε ξανά αυτό τον κωδικό που λάβατε στο στάδιο 2. 

11.1.2. Ενηµέρωση της ηµεροµηνίας και της ώρας του συστήµατος 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.  

1. Μεταβείτε στη σελίδα Παράµετροι όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο 11.1.1, στη σελίδα 68. 

2. Μόλις εµφανιστεί αυτή η σελίδα, κάντε κλικ στην περιοχή Ενηµέρωση ρολογιού. 

 

Σχήµα 11-4: Επάνω µέρος της σελίδας Παράµετροι. 
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3. Εισάγετε τις νέες τιµές ηµεροµηνίας και ώρας και κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση. 

 Σε περίπτωση σφάλµατος στις ηµέρες (1 <= ηµέρα <= 31), τους µήνες (1 <= µήνας <= 12), τις 

ώρες (0 <= ώρες <= 23) ή/και τα λεπτά (0 <= λεπτά <= 59), εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 

(ERROR) που αφορά την εσφαλµένη τιµή. 

 Το ρολόι θα παραµένει ενεργό, µεταξύ άλλων µετά από επανεκκίνηση ή διακοπή τροφοδοσίας. 

 

Σχήµα 11-5: Τροποποίηση των παραµέτρων ηµεροµηνίας και ώρας. 

4. Κάντε κλικ στο Επιστροφή για να ξανακλείσετε τη σελίδα. 

 
Η εφαρµογή δεν διαχειρίζεται τη ρύθµιση θερινής/χειµερινής ώρας.  

11.2. Η Αρχική σελίδα 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει την Αρχική σελίδα. Η σελίδα αυτή εµφανίζει τις βασικές πληροφορίες 

που αφορούν την παρακολούθηση του εκάστοτε περιέκτη. 

11.2.1. Προβολή της Αρχικής σελίδας 

 
Έστω ότι η ή οι διατάξεις ρύθµισης συνδέονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο 12, στη σελίδα 104 

(Σύνδεση γραµµών) και το κεφάλαιο 13, στη σελίδα 107 (Ηλεκτρική καλωδίωση) και ότι 

τροφοδοτούνται κανονικά. 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Στον Η/Υ, ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης. 

2. Στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης, συµπληρώστε τον αριθµό IP της 

διάταξης ρύθµισης προς προβολή. Με τη µορφή http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

Σχήµα 11-6: Περιοχή εισαγωγής της διεύθυνσης του ενσωµατωµένου web server προς προβολή. 

3. Προβάλλεται η Αρχική σελίδα. 
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11.2.2. Περιεχόµενο της σελίδας 

Η σελίδα παρουσιάζεται σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα (Σχήµα 11-7). 

 

Σχήµα 11-7: Παράδειγµα µιας Αρχικής σελίδας. 

Ένα κλικ στις διάφορες περιοχές ανοίγει την αντίστοιχη συµπληρωµατική σελίδα µετά από τη 

συµπλήρωση ενός κωδικού πρόσβασης. Ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους. 

11.2.2.1. Συνδεδεµένο πρόσωπο 

 

Σχήµα 11-8: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Κάθε ιστοσελίδα αναγνωρίζεται στον ενσωµατωµένο web server χάρη στην αντίστοιχη διαδροµή 

της, Αρχική > στην προηγούµενη περίπτωση. 

Προβάλλονται το ρολόι που αποθηκεύει η µονάδα καθώς και το Συνδεδεµένο πρόσωπο του 

web server. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε όλες τις σελίδες του ενσωµατωµένου web 

server. Ανατρέξτε και στην παράγραφο 11.1.2, στη σελίδα 73, αναφορικά µε την ενηµέρωση του 
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ρολογιού. 

11.2.2.2. ∆εδοµένα του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-9: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Αυτά τα δεδοµένα αφορούν  

Επιγραφή Λειτουργία 

Τύπος Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τον τύπο του περιέκτη. Οι προβαλλόµενοι τύποι είναι: Espace, RCB και 

Arpege. 

Ρύθµιση Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τον τύπο ρύθµισης στάθµης Υγρής φάσης ή Αέριας φάσης. 

Χωρητικότητα Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τη χωρητικότητα σε λίτρα του συνδεδεµένου περιέκτη.  

Ονοµασία Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει την ονοµασία που καθορίζει ο χρήστης του συνδεδεµένου περιέκτη. Αυτό 

το πεδίο είναι τροποποιήσιµο µέσω της οθόνης της διάταξης ρύθµισης. (οθόνη 

Περιέκτης). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο µε κωδικό NH78397. 

Αριθµός 

σειράς 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλεται ο αριθµός ηλεκτρονικού πλαισίου του συνδεδεµένου περιέκτη. 

Έκδοση 

server 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web 

server. 

Προβάλλεται ο αριθµός έκδοσης της εφαρµογής του συνδεδεµένου ενσωµατωµένου 

web server.  

Χώρος Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει τη θέση του συνδεδεµένου περιέκτη. 

∆είγµα Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 
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Επιγραφή Λειτουργία 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει το περιεχόµενο του συνδεδεµένου περιέκτη. 

Λοιπά Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το συνδεδεµένο περιέκτη. 

Ένα κλικ σε αυτή την περιοχή ανοίγει τη σελίδα ∆ιαχείριση χρηστών. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.4, 

στη σελίδα 82. 

11.2.2.3. Μετρήσεις 

 

Σχήµα 11-10: Η περιοχή Μετρήσεις. 

Αυτή η περιοχή προβάλλει το γράφηµα της µέτρησης θερµοκρασίας. Η τιµή της τρέχουσας στάθµης 

αζώτου και θερµοκρασίας µέσα στον εκάστοτε περιέκτη σηµειώνονται στη δεξιά πλευρά του 

γραφήµατος. Με τη θέση υπό τάση, το γράφηµα σχεδιάζεται σταδιακά. Η ανανέωση της σελίδας 

εκτελείται περιοδικά ανά «x» δευτερόλεπτα (µια τιµή 10 δευτερολέπτων συνιστάται στην οθόνη 

Παράµετροι. Ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68, επιγραφή Περίοδος αναν.).  

Η αποµνηµόνευση των µετρήσεων στον ενσωµατωµένο web server πραγµατοποιείται κάθε 30 

δευτερόλεπτα. 

 
Το γράφηµα δεν είναι δυνατό να προβληθεί, παρά µόνο στο βαθµό που το πρόγραµµα περιήγησης 

δέχεται την εκτέλεση σεναρίων στο παρασκήνιο. Για το πρόγραµµα περιήγησης Internet Explorer, 

επιλέξτε ‘Εργαλεία’ / ‘Επιλογές Internet’ / ‘Για προχωρηµένους’ / Καρτέλα ‘Ασφάλεια’ και επιλέξτε το 

τετραγωνίδιο «Εκτέλεση ενεργού περιεχοµένου στα αρχεία της περιοχής του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή».  

Ένα κλικ σε αυτή την περιοχή ανοίγει τη σελίδα Παρακολούθηση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.5, στη 

σελίδα 84. 
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Τα πεδία Μέτρηση θερµοκρασίας και Μέτρηση στάθµης αζώτου 

Τα πεδία Μέτρηση θερµοκρασίας και Μέτρηση στάθµης αζώτου προβάλλουν τις τρέχουσες 

µετρήσεις θερµοκρασίας και στάθµης αζώτου. Η µέτρηση της θερµοκρασίας αναφέρεται κατά 

διαστήµατα στο κεντρικό γράφηµα. 

Το πεδίο Ενεργός συναγερµός 

Το πεδίο Ενεργός συναγερµός δηλώνει την απουσία συναγερµού (Κανένας) ή την ύπαρξη 

ενεργοποιηµένου συναγερµού (ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1.1.1, στη σελίδα 71), επιγραφή 

Ενεργός συναγερµός. 

Προσοχή: αν υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί συναγερµοί, µόνο ο τελευταίος ανιχνευµένος 

συναγερµός προβάλλεται. Αν ο χρήστης καταστείλει τη βλάβη που σχετίζεται µε τον προβαλλόµενο 

συναγερµό ή αν ο συναγερµός εξαφανιστεί, θα εµφανιστεί ο χρονολογικά τελευταίος προηγούµενος 

συναγερµός και ούτω καθεξής. 

Το πεδίο Πλήρωση 

Το πεδίο Πλήρωση δηλώνει την κατάσταση της λειτουργίας πλήρωσης του περιέκτη µε υγρό άζωτο: 

� Ανενεργή: η πλήρωση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη.  

� Ενεργή: η πλήρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Το πεδίο Κάλυµµα 

Το πεδίο Κάλυµµα δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση του καλύµµατος του περιέκτη, Ανοικτό ή 

Κλειστό. Αυτή η πληροφορία προέρχεται από την επαφή του καλύµµατος, η οποία βρίσκεται επάνω 

στον περιέκτη. 

Το γράφηµα 

Ο άξονας «x» του χρόνου του γραφήµατος µπορεί να ρυθµιστεί από 1 λεπτό ως 2 ώρες (δυνατότητα 

ρύθµισης παραµέτρων στην οθόνη Παράµετροι. Ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68, 

επιγραφή Περίοδος δείγµατος). Αυτή η περίοδος αντιστοιχεί σε εκείνη µεταξύ δύο προβαλλόµενων 

σηµείων µέτρησης.  

Το γράφηµα δεν ενηµερώνεται σε περίπτωση αλλαγής ταχύτητας δειγµατοληψίας. Ωστόσο, µία 

κάθετη µπάρα µε κουκκίδες προβάλλει την τροποποίηση της περιόδου δειγµατοληψίας, όπως 

δηλώνει η παρακάτω όψη.  
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Σχήµα 11-11: Κατακόρυφη µπάρα µε κουκκίδες, η οποία προβάλλει την τροποποίηση της περιόδου δειγµατοληψίας. 

Αν έχει πραγµατοποιηθεί τροποποίηση της περιόδου δειγµατοληψίας, η κλίµακα του χρόνου 

είναι εσφαλµένη πριν την κατακόρυφη µπάρα µε κουκκίδες. Όταν το γράφηµα γεµίζει όλη τη 

σελίδα, αναπτύσσεται προς τα αριστερά και ενηµερώσει την τελευταία τιµή του στο δεξί άκρο. 

Αν η θερµοκρασία υπερβαίνει το καθορισµένο κατώφλι, το κατώφλι προβάλλεται µε κόκκινες 

κουκκίδες και η µέτρηση προβάλλεται µε κόκκινο χρώµα. Αντίστοιχα, αν η στάθµη υπερβεί τους 

συναγερµούς υψηλής ή χαµηλής στάθµης, η στάθµη προβάλλεται µε κόκκινο χρώµα. 

11.2.2.4. Κατάλογος συναγερµών 

Οι πέντε πιο πρόσφατοι συναγερµοί µέγιστης στάθµης ανακεφαλαιώνονται στο πεδίο 

Κατάλογος συναγερµών. 

 

Σχήµα 11-12: Η περιοχή Κατάλογος συναγερµών. 

κείµενο µέσω της προαιρετικής λειτουργίας Ανιχνευσιµότητας. Ανατρέξτε στην παράγραφο 

11.5.1.3 « 

Το πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων», στη σελίδα 87.  

Ένα κλικ σε αυτή την περιοχή ανοίγει τη σελίδα ∆ιαχείριση χρηστών. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 

11.4, στη σελίδα 82. 
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11.2.2.5. ∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-13: Η περιοχή ∆ιαµόρφωση του περιέκτη. 

Αυτή η περιοχή παρουσιάζει συνοπτικά τις παραµέτρους του περιέκτη. 

� Παράµετροι της στάθµης αζώτου εντός του περιέκτη: Συναγερµός υψηλής στάθµης, Κατώφλι 

υψηλής στάθµης, Κατώφλι χαµηλής στάθµης και Συναγερµός υψηλής στάθµης. 

� Παράµετροι της θερµοκρασίας αζώτου εντός του περιέκτη: Ρύθµιση On/Off (ενεργή ή 

ανενεργή ρύθµιση), Κατώφλι θερµοκρασίας (συναγερµός όταν η θερµοκρασία είναι 

υψηλότερη από την υποδεικνυόµενη τιµή). 

Η τροποποίηση αυτών των δεδοµένων πραγµατοποιείται από τη σελίδα ∆ιαµόρφωση του 

περιέκτη (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.6, στη σελίδα 90). 

11.2.2.6. Τελευταία αποθήκευση 

 

Σχήµα 11-14: Η περιοχή Τελευταίας αποθήκευσης. 

Στα δεξιά της ένδειξης Τελευταία αποθήκευση προβάλλεται η ηµεροµηνία της τελευταίας 

αποθήκευσης, όταν αυτή πραγµατοποιήθηκε. Αυτή η αποθήκευση συνίσταται στην ανάκτηση 

των δεδοµένων που αποθηκεύτηκαν στον ενσωµατωµένο web server και στην αποθήκευσή 

τους σε µορφή κειµένου σε ένα συγκεκριµένο, για το χρήστη, µέσο. 

Η διαδικασία αποθήκευσης αποτελεί αντικείµενο της παραγράφου 11.5.1.3, στη σελίδα 87 « 

Το πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων». Συνιστάται να πραγµατοποιείται αποθήκευση ανά 25 ηµέρες. 

Μάλιστα, το αρχείο αποθήκευσης επιτρέπει την αποθήκευση δεδοµένων που αντιστοιχούν σε 

27 ηµέρες. Χωρίς αποθήκευση, τα παλαιότερα δεδοµένα διαγράφονται αυτόµατα. 
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11.3. Οι ενεργές περιοχές 

Από αυτή τη σελίδα, ο χρήστης µπορεί να κατευθυνθεί κατ’ επιλογή σε µία από τις παρακάτω 

έξι σελίδες: 

 

Σχήµα 11-15: Οι ενεργές περιοχές και σύνδεσµοι. 

 

Αρ. Περιοχή ή σύνδεσµος 

A Παράµετροι: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα Παράµετροι (σελίδα 68) αν ο διαχειριστής είναι 

ήδη συνδεδεµένος ή προς τη σελίδα ταυτοποίησης, αν ο διαχειριστής δεν έχει ταυτοποιηθεί 

ακόµη (πρόσβαση µόνο για το διαχειριστή, παράγραφος 11.1, στη σελίδα 68). 

B Χάρτης ιστοτόπου: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα Χάρτης ιστοτόπου (σελίδα 100) που 

ενηµερώνει το χρήστη για την αρχιτεκτονική του ενσωµατωµένου web server και για τις 

δυνατότητες πρόσβασης. 

C Περιγραφή του περιέκτη: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα Περιγραφή του περιέκτη (σελίδα 

97) αν ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεµένος ή προς τη σελίδα ταυτοποίησης, αν ο χρήστης δεν 
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έχει ταυτοποιηθεί ακόµη. 

D Μετρήσεις: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα Παρακολούθηση (σελίδα 84) αν ο χρήστης είναι 

ήδη συνδεδεµένος ή προς τη σελίδα ταυτοποίησης, αν ο χρήστης δεν έχει ταυτοποιηθεί 

ακόµη. 

E Κατάλογος συναγερµών: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα Παρακολούθηση (σελίδα 84) αν 

ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεµένος ή προς τη σελίδα ταυτοποίησης, αν ο χρήστης δεν έχει 

ταυτοποιηθεί ακόµη. 

F ∆ιαµόρφωση του περιέκτη: ανακατεύθυνση προς τη σελίδα ∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

(σελίδα 90) αν ο διαχειριστής είναι ήδη συνδεδεµένος ή προς τη σελίδα ταυτοποίησης, αν ο 

διαχειριστής δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόµη (πρόσβαση µόνο για το διαχειριστή, παράγραφος 

11.1, στη σελίδα 68). 

11.4. Η σελίδα ∆ιαχείριση χρηστών 

Αυτή η σελίδα επιτρέπει την εξουσιοδότηση πρόσβασης στις προστατευµένες σελίδες 

(Παρακολούθηση, ∆ιαµόρφωση του περιέκτη, Περιγραφή του περιέκτη, Παράµετροι) µόλις ο χρήστης 

ταυτοποιηθεί σωστά. 

11.4.1. Προβολή της σελίδας 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Στον Η/Υ, ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης. 

2. Στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης, συµπληρώστε τον αριθµό IP της 

διάταξης ρύθµισης προς προβολή. Με τη µορφή http://xxx.xxx.xxx.xxx.  

 

 

Σχήµα 11-16: Εισαγωγή της διεύθυνσης του ενσωµατωµένου web server προς προβολή. 

 

Οι διευθύνσεις IP των προσβάσιµων διατάξεων ρύθµισης επισηµαίνονται στη σελίδα 164. 

3. Στην προβαλλόµενη Αρχική σελίδα, κάντε κλικ σε µια οποιαδήποτε περιοχή, για προβολή της 

σελίδας ∆ιαχείριση χρηστών. 
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11.4.1. Περιεχόµενο της σελίδας 

Η σελίδα παρουσιάζεται σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα. Αυτή η σελίδα απαιτεί από το 

χρήστη να ταυτοποιηθεί, προκειµένου να έχει πρόσβαση στις προστατευµένες σελίδες. Ο χρήστης 

πρέπει από πριν να εισάγει το όνοµα χρήστη του στο πεδίο Όνοµα χρήστη. 

 

Σχήµα 11-17: Η σελίδα πριν τη συµπλήρωση του ονόµατος χρήστη. 

� Αν το όνοµα χρήστη (σύνδεση) δεν είναι καταγεγραµµένο στον ενσωµατωµένο web server, ο 

χρήστης θα κληθεί να προσπαθήσει ξανά. 

 

Σχήµα 11-18: Η σελίδα µετά τη συµπλήρωση άγνωστου ονόµατος χρήστη. 

� Αν το όνοµα χρήστη (σύνδεση) είναι καταγεγραµµένο στον ενσωµατωµένο web server, ο 

χρήστης θα έχει πρόσβαση στους παρακάτω συνδέσµους σελίδων: 

 

Σχήµα 11-19: Η σελίδα µετά τη συµπλήρωση του ονόµατος χρήστη. 



84 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο

 

 

- Παρακολούθηση: ανατρέξτε στο

- ∆ιαµόρφωση του περιέκτη: ανατρέξτε

- Περιγραφή του περιέκτη: ανατρέξτε

- Παράµετροι: ανατρέξτε στην παράγραφο

Ο χρήστης, µόλις κάνει κλικ στη σελίδα

όνοµα χρήστη του (το οποίο µόλις χρησιµοποίησε

Σχήµα

� Μόλις ο χρήστης ταυτοποιηθεί παραµένει

εκ προεπιλογής. Αυτή η τιµή δεν

� Αν ο ταυτοποιηµένος χρήστης κλείσει

Εποµένως, θα πρέπει να 

πρόσβασης, προκειµένου να έχει

όσο ένας νέος χρήστης δεν επανασυνδέεται

εξακολουθεί να είναι ταυτοποιηµένος

τα 3 λεπτά. 

11.5. Η σελίδα Παρακολούθηση

Αυτή η σελίδα είναι προσβάσιµη

Παρακολούθηση προβάλλει πληροφορίες

αυτό που διαφέρει είναι η λειτουργία

11.5.1. Προβολή της σελίδας

Ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται

πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα. Τότε

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.5, στη σελίδα 84. 

: ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.6, στη σελίδα 90. 

: ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.7, στη σελίδα 97. 

ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68. 

κλικ στη σελίδα της επιλογής του, θα πρέπει να ταυτοποιηθεί

οποίο µόλις χρησιµοποίησε) και µε τον κωδικός πρόσβασής

 

Σχήµα 11-20: Παράδειγµα ενός παραθύρου υποδοχής 

ταυτοποιηθεί, παραµένει συνδεδεµένος για σταθερή διάρκεια

Αυτή η τιµή δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί. 

χρήστης κλείσει το πρόγραµµα περιήγησης, αυτοµάτως αποσυνδέεται

πρέπει να ταυτοποιηθεί ξανά, µε το όνοµα χρήστη και

προκειµένου να έχει πρόσβαση στις προστατευµένες σελίδες Εντούτοις

χρήστης δεν επανασυνδέεται µε νέο όνοµα χρήστη, ο παλιός

ταυτοποιηµένος για τον ενσωµατωµένο web server µέχρι

σελίδα Παρακολούθηση 

προσβάσιµη µόνο µετά από ταυτοποίηση του χρήστη

προβάλλει πληροφορίες παρόµοιες µε εκείνες της Αρχικής σελίδας

η λειτουργία Ανάκτηση δεδοµένων και ο κατάλογος συµβάντων

Προβολή της σελίδας Παρακολούθηση 

διαδικασία που υποδεικνύεται στην παράγραφο 11.3, στη σελίδα

σελίδα Τότε η σελίδα Παρακολούθηση προβάλλεται ως εξής

ταυτοποιηθεί ξανά µε το 

πρόσβασής του.  

σταθερή διάρκεια, για 3 λεπτά 

αυτοµάτως αποσυνδέεται. 

χρήστη και τον κωδικό 

προστατευµένες σελίδες. Εντούτοις, για 

χρήστη ο παλιός χρήστης 

µέχρι να περάσουν 

του χρήστη. Η σελίδα 

Αρχικής σελίδας, ωστόσο, 

κατάλογος συµβάντων. 

στη σελίδα 81 για 

προβάλλεται ως εξής: 
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Σχήµα 11-21: Η σελίδα Παρακολούθηση. 

11.5.1. Περιεχόµενο της σελίδας 

11.5.1.1. Συνδεδεµένο πρόσωπο 

 

Σχήµα 11-22: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Κάθε ιστοσελίδα αναγνωρίζεται στον ενσωµατωµένο web server χάρη στην αντίστοιχη διαδροµή 

της, Αρχική > Παρακολούθηση στην προηγούµενη περίπτωση. 

Προβάλλονται το ρολόι που αποθηκεύει η µονάδα καθώς και το Συνδεδεµένο πρόσωπο του web 

server. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε όλες τις σελίδες του ενσωµατωµένου web server. 
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Σηµείωση: ανατρέξτε και στην παράγραφο 11.1.2, στη σελίδα 73, αναφορικά µε την ενηµέρωση του 

ρολογιού. 

11.5.1.2. ∆εδοµένα του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-23: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Τύπος Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης.  

Προβάλλει τον τύπο του περιέκτη. Οι προβαλλόµενοι τύποι είναι: Espace, RCB, 

Arpege και GT 40. 

Ρύθµιση Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τον τύπο ρύθµισης στάθµης Υγρής φάσης ή Αέριας φάσης. 

Χωρητικότητα Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τη χωρητικότητα σε λίτρα του συνδεδεµένου περιέκτη.  

Ονοµασία Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει την ονοµασία που καθορίζει ο χρήστης του συνδεδεµένου περιέκτη. Αυτό 

το πεδίο είναι τροποποιήσιµο µέσω της οθόνης της διάταξης ρύθµισης. (οθόνη 

Περιέκτης). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο µε κωδικό NH78397. 

Αριθµός 

σειράς 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Εµφανίζεται ο αριθµός σειράς του συνδεδεµένου περιέκτη.  

Έκδοση 

server 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web 

server. 

Προβάλλεται ο αριθµός έκδοσης της εφαρµογής του συνδεδεµένου ενσωµατωµένου 

web server.  

Χώρος Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει τη θέση του συνδεδεµένου περιέκτη. 

∆είγµα Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει το περιεχόµενο του συνδεδεµένου περιέκτη. 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Λοιπά Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το συνδεδεµένο περιέκτη. 

11.5.1.3. Μετρήσεις 

 

Σχήµα 11-24: Η περιοχή Μετρήσεις. 

Αυτή η περιοχή προβάλλει το γράφηµα της µέτρησης θερµοκρασίας. Η τιµή της τρέχουσας 

στάθµης αζώτου και θερµοκρασίας µέσα στον εκάστοτε περιέκτη σηµειώνονται στη δεξιά 

πλευρά του γραφήµατος. Με τη θέση υπό τάση, το γράφηµα σχεδιάζεται σταδιακά. Η ανανέωση 

της σελίδας εκτελείται περιοδικά ανά «x» δευτερόλεπτα (µια τιµή 10 δευτερολέπτων συνιστάται 

στην οθόνη Παράµετροι. Ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68, επιγραφή Περίοδος 

αναν.).  

Η αποµνηµόνευση των µετρήσεων στον ενσωµατωµένο web server πραγµατοποιείται κάθε 30 

δευτερόλεπτα. 

 
Το γράφηµα δεν είναι δυνατό να προβληθεί, παρά µόνο στο βαθµό που το πρόγραµµα 

περιήγησης δέχεται την εκτέλεση σεναρίων στο παρασκήνιο. Για το πρόγραµµα περιήγησης 

Internet Explorer, επιλέξτε ‘Εργαλεία’ / ‘Επιλογές Internet’ / ‘Για προχωρηµένους’ / Καρτέλα 

‘Ασφάλεια’ και επιλέξτε το τετραγωνίδιο «Εκτέλεση ενεργού περιεχοµένου στα αρχεία της περιοχής 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή». 

 

Το πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε ενεργοποιηµένη την επιλογή Ανιχνευσιµότητα. Επιτρέπει 

την ανάκτηση των αποθηκευµένων στη µνήµη του ενσωµατωµένου web server µετρήσεων 
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(στάθµης και θερµοκρασίας T1), των συµβάντων, των συναγερµών και των τροποποιήσεων 

παραµέτρων, προς ένα αρχείο µορφής κειµένου.  

Με κλικ στο πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων προβάλλεται η παρακάτω σελίδα. 

 

Σχήµα 11-25: Η σελίδα ανάκτησης δεδοµένων. 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για ανάκτηση των δεδοµένων: 

1. Κάντε κλικ στη γραµµή Ανάκτηση δεδοµένων (Σχήµα 11-25).  

2. Ένα παράθυρο προτείνει είτε το απευθείας άνοιγµα του αρχείου DataMS.csv είτε την 

εγγραφή σε ένα αποθηκευτικό µέσο (σκληρός δίσκος, µνήµη USB κ.λπ.). 

3. Τα δεδοµένα του αρχείου µπορούν στη συνέχεια να εξαχθούν σε έναν πίνακα (ExcelTM). Το 

πνεύµα του κανόνα 21CFR επαναλαµβάνεται χωρίς ωστόσο να εφαρµόζονται οι απαιτήσεις 

τους στο σύνολό τους. 

 

Σχήµα 11-26: Τα δεδοµένα που ανακτήθηκαν. 

4. Αποθηκεύστε το αρχείο από το µενού Αρχείο > Αποθήκευση ως στη γραµµή µενού του 

ανοιχτού αρχείου κειµένου (Σχήµα 11-26).  
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 Τα δεδοµένα που υπάρχουν στον ενσωµατωµένο web server δεν µπορούν να 

τροποποιηθούν από τον Η/Υ µέσω του Internet Explorer. Εποµένως, δεν είναι σηµαντική η 

κρυπτογράφηση των δεδοµένων στον ενσωµατωµένο web server. Αντίθετα, αποτελεί ευθύνη 

του χρήστη (διαχειριστής δικτύου ή άλλος) να εξασφαλίζει την προφύλαξη, την προστασία και 

την ακεραιότητα των δεδοµένων που καταγράφονται στον Η/Υ. 

 

Το πεδίο Παράµετροι 

Πρόσβαση στη σελίδα Παράµετροι. Ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68. 

Το γράφηµα 

Ο άξονας «x» του χρόνου του γραφήµατος µπορεί να ρυθµιστεί από 1 λεπτό ως 2 ώρες (δυνατότητα 

ρύθµισης παραµέτρων στην οθόνη Παράµετροι. Ανατρέξτε στην παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68, 

επιγραφή Περίοδος δείγµατος). Αυτή η περίοδος αντιστοιχεί σε εκείνη µεταξύ δύο προβαλλόµενων 

σηµείων µέτρησης.  

Το γράφηµα δεν ενηµερώνεται σε περίπτωση αλλαγής ταχύτητας δειγµατοληψίας. Ωστόσο, µία 

κάθετη µπάρα µε κουκκίδες προβάλλει την τροποποίηση της περιόδου δειγµατοληψίας, όπως 

δηλώνει η παρακάτω όψη. 

 

Σχήµα 11-27: Κατακόρυφη µπάρα µε κουκκίδες, η οποία προβάλλει την τροποποίηση της περιόδου δειγµατοληψίας. 

Η κλίµακα του χρόνου είναι σε ώρα(ες). Προσαρµόζει τις διαστάσεις της αυτόµατα, ανάλογα µε την 

επιλεγµένη περίοδο δειγµατοληψίας. Αν έχει πραγµατοποιηθεί τροποποίηση της περιόδου 

δειγµατοληψίας, η κλίµακα του χρόνου είναι εσφαλµένη πριν την κατακόρυφη µπάρα µε κουκκίδες. 

Όταν το γράφηµα γεµίζει όλη τη σελίδα, αναπτύσσεται προς τα αριστερά και ενηµερώσει την 

τελευταία τιµή του στο δεξί άκρο. 

Αν η θερµοκρασία υπερβαίνει το καθορισµένο κατώφλι, η µέτρηση προβάλλεται µε κόκκινο χρώµα. 

Αντίστοιχα, αν η στάθµη υπερβεί τους συναγερµούς υψηλής ή χαµηλής στάθµης, η στάθµη 

προβάλλεται µε κόκκινο χρώµα. 
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Οι καµπύλες που παρουσιάζονται επάνω στα γραφήµατα αντιστοιχούν στα δεδοµένα που είναι 

καταγεγραµµένα στο αρχείο .txt. 

11.5.1.4. Συµβάντα 

Αυτή η περιοχή περιλαµβάνει το ιστορικό των τελευταίων συµβάντων που σηµειώθηκαν στον 

ενσωµατωµένο web server. Ένα συµβάν είναι ένας συναγερµός ή µια αλλαγή κατάστασης 

λειτουργίας. 

 

Σχήµα 11-28: Η περιοχή Συµβάντα. 

11.6. Η σελίδα ∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

Αυτή η σελίδα µπορεί να προσπελαστεί κατόπιν ταυτοποίησης του διαχειριστή. Ο διαχειριστής ορίζεται, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68. 

11.6.1. Πρόσβαση στη σελίδα 

Ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην παράγραφο 11.6, στη σελίδα 90 για 

πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα. Τότε η σελίδα ∆ιαµόρφωση του περιέκτη προβάλλεται ως εξής. 
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Σχήµα 11-29: Η σελίδα ∆ιαµόρφωση του περιέκτη. 

11.6.2. Περιεχόµενο της σελίδας 

11.6.2.1. Πληροφορίες περιέκτη 

Οι πληροφορίες που προβάλλονται είναι οι εξής: 

 

Σχήµα 11-30: Επάνω µέρος της σελίδας ∆ιαµόρφωση του περιέκτη. 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Μέτρηση 

θερµοκρασίας 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Τρέχουσα τιµή, σε °C, της θερµοκρασίας στο 

εσωτερικό του περιέκτη. 

Μέτρηση 

στάθµης 

αζώτου 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Τρέχουσα τιµή, σε %, της στάθµης αζώτου στο 

εσωτερικό του περιέκτη. 

Ενεργός 

συναγερµός 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Αυτό το πεδίο ειδοποιεί για την ύπαρξη 

ενεργοποιηµένου συναγερµού. 

� Κανένας: κανένας συναγερµός δεν είναι ενεργός αυτή τη στιγµή. 

� Αισθητήρες στάθµης εκτός λειτουργίας, Ασφάλεια πλήρωσης ή αποτροπής 

ανατροπής, Υπέρβαση κατωφλίου θερµοκρασίας, Σφάλµα ρύθµισης παραµέτρων, 

Σφάλµα επικοινωνίας, Συναγερµός χαµηλής στάθµης, Συναγερµός υψηλής 

στάθµης, Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 1, Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 2. 

Σφάλµα απαέρωσης, Σφάλµα τροφοδοσίας, DEF EPROM, Σφάλµα µετρήσεων: 

τύπος τελευταίου ενεργοποιηµένου συναγερµού. 

11.6.2.2. Παράµετροι στάθµης 

 

Σχήµα 11-31: Μέρος Παράµετροι στάθµης. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Συναγερµός 

υψηλής 

στάθµης 

Σηµείωση: είναι αδύνατη η τροποποίηση αυτής της τιµής, αν η µονάδα στάθµης 

(ανατρέξτε στην επιγραφή Στάθµη) είναι σε εκατοστά ή ίντσες. 

Υγρή φάση 

Μια µέτρηση στάθµης υγρού ανώτερη από αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί τον ηχητικό 

και τον οπτικό συναγερµό. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 28 ως 94%. Η ανάλυση 

είναι κατά 1%. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 90%. Το εν λόγω κατώφλι πρέπει να είναι 

µεγαλύτερο από το κατώτατο κατώφλι συναγερµού.  

Αέρια φάση 

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, το κατώφλι καθορίζεται αυτοµάτως στο 94%. 

Ανώτατο Σηµείωση: είναι αδύνατη η τροποποίηση αυτής της τιµής, αν η µονάδα στάθµης 
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Επιγραφή Λειτουργία 

κατώφλι 

στάθµης 

(ανατρέξτε στην επιγραφή Στάθµη) είναι σε εκατοστά ή ίντσες. 

Υγρή φάση 

Μια µέτρηση στάθµης υγρού ανώτερη από αυτό το κατώφλι διακόπτει την πλήρωση 

αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 22 ως 88 %. Το εν λόγω κατώφλι πρέπει να 

είναι µικρότερο από το ανώτατο κατώφλι συναγερµού. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 

80%. 

Αέρια φάση 

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, το κατώφλι καθορίζεται αυτοµάτως στο 80%. 

Συναγερµός 

χαµηλής 

στάθµης 

Σηµείωση: είναι αδύνατη η τροποποίηση αυτής της τιµής, αν η µονάδα στάθµης 

(ανατρέξτε στην επιγραφή Στάθµη) είναι σε εκατοστά ή ίντσες. 

Υγρή φάση 

Μια µέτρηση στάθµης υγρού κατώτερη από αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί την 

πλήρωση αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 7 ως 75 %. Η ανάλυση είναι κατά 

1%. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 40 %. 

Αέρια φάση 

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, το κατώφλι καθορίζεται αυτοµάτως στο 25%. 

Κατώτατο 

κατώφλι 

στάθµης 

Σηµείωση: είναι αδύνατη η τροποποίηση αυτής της τιµής, αν η µονάδα στάθµης 

(ανατρέξτε στην επιγραφή Στάθµη) είναι σε εκατοστά ή ίντσες. 

Υγρή φάση 

Μια µέτρηση στάθµης υγρού κατώτερη από αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί την 

πλήρωση αζώτου. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 12 ως 80 %. Η ανάλυση είναι κατά 

1%. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι 50 %. 

Αέρια φάση 

Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, το κατώφλι καθορίζεται αυτοµάτως στο 40%. 

Μονάδα Η προβολή της στάθµης πραγµατοποιείται εκ προεπιλογής σε ποσοστά τοις εκατό 

(%). Ωστόσο, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει προβολή σε εκατοστά (cm) ή ίντσες ("). 

Σε αυτή την περίπτωση, οι τιµές µετατρέπονται ανάλογα µε τον τύπο (Espace ή 

RCB), τη ρύθµιση (υγρής ή αέριας φάσης) και τη χωρητικότητα των δοχείων. 

Προσοχή: δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση των τιµών των κατωφλίων και των 

ειδοποιήσεων στάθµης, αν η µονάδα στάθµης είναι σε εκατοστά ή ίντσες 

Αν δεν τηρούνται όλοι οι παραπάνω όροι, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος µε κόκκινο χρώµα, 

το οποίο θα αφορά την εσφαλµένη τιµή. Οι νέες τιµές δεν επικυρώνονται από τον ενσωµατωµένο 

web server, εποµένως δεν λαµβάνονται υπόψη από τη διάταξη ρύθµισης. 
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11.6.2.3. Παράµετροι θερµοκρασίας 

 

Σχήµα 11-32: Μέρος Παράµετροι στάθµης. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Ρύθµιση Σε κατάσταση λειτουργίας Υγρής φάσης 

ON: η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι ενεργή. Θα σηµειωθεί ενεργοποίηση του ρελέ 

πλήρωσης αζώτου µόλις η θερµοκρασία του περιέκτη υπερβεί το Κατώφλι 

θερµοκρασίας.  

OFF: η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι ανενεργή. ∆εν θα σηµειωθεί ενεργοποίηση του 

ρελέ πλήρωσης αζώτου µόλις η θερµοκρασία του περιέκτη υπερβεί το Κατώφλι 

θερµοκρασίας. Ο συναγερµός υπέρβασης κατωφλίου δεν θα λαµβάνεται πλέον 

υπόψη και η θερµοκρασία δεν θα προβάλλεται µε κόκκινο χρώµα στην αρχική 

σελίδα.  

Στην κατάσταση λειτουργίας Αέριας φάσης 

ON: η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι πάντοτε ενεργή (ON). Το πεδίο καθίσταται µη 

ορατό 

Κατώφλι 

θερµοκρασίας 

Σε κατάσταση λειτουργίας Υγρής φάσης 

Μια µέτρηση θερµοκρασίας πάνω από αυτό το κατώφλι ενεργοποιεί τον ηχητικό και 

τον οπτικό συναγερµό, καθώς και το ρελέ συναγερµού. Οι αποδεκτές τιµές είναι από 

-170 ως 0°C. Η ανάλυση είναι κατά 1°C. Η προεπιλεγµένη τιµή είναι -130°C. 

Η τροποποιηµένη τιµή πρέπει να πληροί την παρακάτω προϋπόθεση: 

-170°C (-274°F) <= Κατώφλι θερµοκρασίας <= 0°C (32°F) 

Αν δεν τηρούνται όλοι οι παραπάνω όροι, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα σφάλµατος (µε 

κόκκινο χρώµα). Η νέα τιµή δεν επικυρώνεται από τον ενσωµατωµένο web server 

και δεν θα µεταδοθεί. 

Στην κατάσταση λειτουργίας Αέριας φάσης 

Για εκµετάλλευση σε αέρια φάση, η ρύθµιση θερµοκρασίας είναι πάντοτε ενεργή 

(ON) και η θερµοκρασία είναι σταθερή στους -135°C (-202°F). 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Μονάδα Προβολή των µετρήσεων σε °C ή °F. Η προβολή της θερµοκρασίας 

πραγµατοποιείται εκ προεπιλογής σε βαθµούς Κελσίου (°C). 

11.6.2.4. Επικοινωνία 

 

Σχήµα 11-33: Μέρος Παράµετροι στάθµης. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Έλεγχος 

από 

απόσταση 

Επιλογή της εντολής πλήρωσης. 

Καλώδιο: η λειτουργία ταυτόχρονης πλήρωσης ενεργοποιείται µέσω του 

αντίστοιχου µπλοκ ακροδεκτών. 

Teleflo : η λειτουργία ταυτόχρονης πλήρωσης ενεργοποιείται µέσω του κυκλώµατος 

RS485. 

∆ιεύθυνση 

διαύλου 

Λογική διεύθυνση της ηλεκτρονικής διάταξης στην ένδειξη (περιοχή τιµών από 1 ως 

254 στο ίδιο δίκτυο). Σε περίπτωση µη τήρησης αυτής της προϋπόθεσης, 

προβάλλεται ένα µήνυµα σφάλµατος (µε κόκκινο χρώµα). Η νέα τιµή δεν 

επικυρώνεται από τον ενσωµατωµένο web server και δεν θα ληφθεί υπόψη. 

21CFR Αµερικανικός νόµος που ρυθµίζει τη διαχείριση των συνδεδεµένων χρηστών και την 

αυθεντικότητα των δεδοµένων. 

OFF: η ανιχνευσιµότητα 21CFR, µέρος 11, δεν εξασφαλίζεται. Σε αυτή την 

περίπτωση, όλες οι ρυθµίσεις είναι δυνατές µέσω της οθόνης της διάταξης 

ρύθµισης.  

OΝ: η ανιχνευσιµότητα 21CFR, µέρος 11, εξασφαλίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, 

καµία ρύθµιση δεν είναι δυνατή µέσω της οθόνης της διάταξης ρύθµισης. 
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11.6.2.5. ∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-34: Μέρος Παράµετροι στάθµης. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Γλώσσα Επιλογή της γλώσσας προβολής των µενού (γαλλικά, αγγλικά, γερµανικά, 

ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ολλανδικά). 

Η γλώσσα αναφοράς στο αρχείο αποθήκευσης µετρήσεων και παραµέτρων είναι 

πάντοτε η αγγλική. 

Κατώφλι 

απαέρωσης 

Θερµοκρασία στην οποία η ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης θα είναι κλειστή. Αυτή η 

τιµή µπορεί να τροποποιηθεί µε την παρακάτω προϋπόθεση:  

-190°C (-310°F) < Κατώφλι απαέρωσης < -150°C (-238°F). 

Σε περίπτωση µη τήρησης αυτής της προϋπόθεσης, προβάλλεται ένα µήνυµα 

σφάλµατος (µε κόκκινο χρώµα). Η νέα τιµή δεν επικυρώνεται από τον 

ενσωµατωµένο web server και δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Είναι αδύνατη η τροποποίηση της τιµής του κατωφλίου απαέρωσης, αν η µονάδα 

θερµοκρασίας είναι °F. 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Επικύρωση Επιβεβαιώνει τις τροποποιήσεις που σηµειώνονται. 

Ακύρωση ∆ιαγράφει την τιµή που βρίσκεται σε αναµονή επικύρωσης. 

11.7. Η σελίδα Περιγραφή του περιέκτη 

Αυτή η σελίδα µπορεί να προσπελαστεί µόνο κατόπιν ταυτοποίησης του διαχειριστή. Ο διαχειριστής 

ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11.1, στη σελίδα 68. Η σελίδα Περιγραφή του περιέκτη 

επιτρέπει την προσθήκη ειδικών πληροφοριών για τον περιέκτη. Αυτά τα δεδοµένα θα προβάλλονται 

στην περιοχή Περιγραφή του περιέκτη τις οθόνες που διαθέτουν αυτή την περιοχή προβολής. 

11.7.1. Πρόσβαση στη σελίδα 

Ακολουθήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην παράγραφο 11.3, στη σελίδα 81 για 

πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα.  

11.7.2. Περιεχόµενο της σελίδας 

Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει ένα παράδειγµα της σελίδας. 

 

Σχήµα 11-35: Επάνω µέρος της σελίδας Παράµετροι. 
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11.7.2.1. Συνδεδεµένο πρόσωπο 

 

Σχήµα 11-36: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Κάθε ιστοσελίδα αναγνωρίζεται στον ενσωµατωµένο web server χάρη στην αντίστοιχη διαδροµή της, 

Αρχική > Παρακολούθηση στην προηγούµενη περίπτωση. 

Προβάλλονται το ρολόι που αποθηκεύει η µονάδα του ενσωµατωµένου web server, καθώς και το 

Συνδεδεµένο πρόσωπο του web server. Αυτές οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε όλες τις σελίδες 

του ενσωµατωµένου web server. 

Σηµείωση: ανατρέξτε και στην παράγραφο 11.1.2, στη σελίδα 73, αναφορικά µε την ενηµέρωση του 

ρολογιού. 

11.7.2.2. ∆εδοµένα του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-37: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Τύπος Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τον τύπο του περιέκτη. Οι προβαλλόµενοι τύποι είναι: Espace, RCB και, 

τέλος, Arpege. 

Ρύθµιση Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τον τύπο ρύθµισης στάθµης Υγρής φάσης ή Αέριας φάσης. 

Χωρητικότητα Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει τη χωρητικότητα σε λίτρα του συνδεδεµένου περιέκτη.  

Ονοµασία Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Προβάλλει την ονοµασία που καθορίζει ο χρήστης του συνδεδεµένου περιέκτη. Αυτό 

το πεδίο είναι τροποποιήσιµο µέσω της οθόνης της διάταξης ρύθµισης. (οθόνη 

Περιέκτης). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο µε κωδικό NH78397. 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Αριθµός 

σειράς 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τη διάταξη ρύθµισης. 

Εµφανίζεται ο αριθµός σειράς του συνδεδεµένου περιέκτη.  

Έκδοση 

server 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web 

server. 

Προβάλλεται ο αριθµός έκδοσης της εφαρµογής του συνδεδεµένου ενσωµατωµένου 

web server.  

Χώρος Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει τη θέση του συνδεδεµένου περιέκτη. 

∆είγµα Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει το περιεχόµενο του συνδεδεµένου περιέκτη. 

Λοιπά Τροποποιήσιµο δεδοµένο, το οποίο παρέχεται από τον ενσωµατωµένο web server. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο Περιγραφή του περιέκτη, στη σελίδα 97 για 

λεπτοµέρειες. 

Προβάλλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το συνδεδεµένο περιέκτη. 

11.7.2.3. Τροποποίηση περιγραφής του περιέκτη 

 

Σχήµα 11-38: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Χώρος Εισάγετε τη θέση του συνδεδεµένου περιέκτη. Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός 50 

χαρακτήρων. 

∆είγµα Εισάγετε το περιεχόµενο του συνδεδεµένου περιέκτη. Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός 

50 χαρακτήρων. 

Λοιπά Εισάγετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το συνδεδεµένο περιέκτη. 
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Επιγραφή Λειτουργία 

Επιτρέπεται ένας µέγιστος αριθµός 50 χαρακτήρων.  

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδοµένων, κάντε κλικ στο πλήκτρο Επικύρωση και 

κλείστε τη σελίδα. Το πλήκτρο Ακύρωση διαγράφει τις καταχωρήσεις των πεδίων Χώρος, 

∆είγµα καιΛοιπά. 

 

 

Σχήµα 11-39: Η περιοχή Περιγραφή του περιέκτη και η προβολή που αντιστοιχεί σε µία από τις διάφορες σελίδες της εφαρµογής. 

11.8. Η σελίδα Χάρτης ιστοτόπου 

Αυτή η σελίδα, προσβάσιµη ιδίως από την Αρχική σελίδα, προβάλλει µια συνολική άποψη της 

δοµής των σελίδων της εφαρµογής. 

11.8.1. Προβολή της σελίδας  

Ειδικά από την Αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο σύνδεσµο Χάρτης ιστοτόπου. 
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Σχήµα 11-40: Η σελίδα Χάρτης ιστοτόπου. 

11.8.1. Περιεχόµενο της σελίδας 

11.8.1.1. Πληροφορίες περιέκτη 

 

Σχήµα 11-41: Η περιοχή Πληροφορίες περιέκτη. 

Επιγραφή Λειτουργία 

Μέτρηση 

θερµοκρασίας 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Τρέχουσα τιµή, σε °C, της θερµοκρασίας στο εσωτερικό 

του περιέκτη. 

Μέτρηση 

στάθµης 

αζώτου 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Τρέχουσα τιµή, σε %, της στάθµης αζώτου στο εσωτερικό 

του περιέκτη. 

Ενεργός 

συναγερµός 

Μη τροποποιήσιµο δεδοµένο. Αυτό το πεδίο ειδοποιεί για την ύπαρξη ενεργοποιηµένου 

συναγερµού. 

❧ Κανένας: κανένας συναγερµός δεν είναι ενεργός αυτή τη στιγµή. 

❧ Αισθητήρες στάθµης εκτός λειτουργίας, Ασφάλεια πλήρωσης ή αποτροπής 

ανατροπής, Υπέρβαση κατωφλίου θερµοκρασίας, Σφάλµα ρύθµισης παραµέτρων, 

Σφάλµα επικοινωνίας, Συναγερµός χαµηλής στάθµης, Συναγερµός υψηλής στάθµης, 

Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 1, Αισθητήρας θερµοκρασίας αρ. 2. Σφάλµα 



102 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

Επιγραφή Λειτουργία 

απαέρωσης, Σφάλµα τροφοδοσίας, DEF EPROM, Σφάλµα µετρήσεων: τύπος 

τελευταίου ενεργοποιηµένου συναγερµού. 

11.8.1.2. Αρχιτεκτονική του ιστοτόπου 

 

Σχήµα 11-42: Η αρχιτεκτονική του ιστοτόπου. 

● Οι περιοχές µε µπλε ανοιχτό φόντο αντιστοιχούν στις σελίδες που είναι διαθέσιµες για όλους 

τους χρήστες της εφαρµογής. 

● Οι περιοχές µε κόκκινο φόντο αντιστοιχούν στις σελίδες που είναι προσβάσιµες από το 

χρήστη µετά από συµπλήρωση ονόµατος χρήστη και του συνδεδεµένου κωδικού 

πρόσβασης. 

● Η περιοχή µε σκούρο µπλε χρώµα αντιστοιχεί στη σελίδα που είναι προσβάσιµη από το 

τεχνικό προσωπικό της Cryopal. Επιτρέπει την προσθήκη σχολίων, µετά τις εργασίες 

συντήρησης του υλικού, καθώς και την προβολή των ορίων βαθµονόµησης του αισθητήρα 

στάθµης του εκάστοτε περιέκτη.  



103 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

 

Σχήµα 11-43: Η σελίδα συντήρησης είναι προσβάσιµη µόνο από το προσωπικό της Cryopal. 
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12. Σύνδεση γραµµών 

 
Αυτή η παράγραφος αφορά µόνο τα κρυογονικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διαθέτουν 

αυτόµατη πλήρωση CRYOMEMO και είναι αδιάκοπα συνδεδεµένα µε τη γραµµή κρυογονικής 

τροφοδοσίας, η οποία γενικά είναι γραµµή υπό κενό. 

Για τα κρυογονικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που δεν διαθέτουν αυτόµατη πλήρωση, αυτή 

εκτελείται χειροκίνητα (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εκάστοτε δοχείου). 

Συνιστάται να συγκεντρώνονται και να διοχετεύονται οι βαλβίδες θερµικής διαστολής εκτός της 

αίθουσας και σε χώρο µε καλό εξαερισµό. 

 

Η µέγιστη πίεση τροφοδοσίας υγρού αζώτου πρέπει να είναι µικρότερη από 3 bars 

(συνιστώµενη πίεση 1,5 bar). Η χρήση µεγαλύτερης πίεσης µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 

ηλεκτροβαλβίδα ή να υπονοµεύσει την ορθή λειτουργία της.  

 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Συνδέστε το σύνδεσµο τροφοδοσίας υγρού αζώτου του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος µε τη γραµµή εκκένωσης, µέσω του κρυογονικού εύκαµπτου σωλήνα. Αυτός 

ο σύνδεσµος βρίσκεται στο πίσω µέρος του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

2. Σφίξτε τα ρακόρ τύπου «αυτί» µε το χέρι.  

3. Ελέγξτε τη σύσφιξη των ρακόρ του εύκαµπτου σωλήνα τροφοδοσίας, αφού πρώτα 

κρυώσουν. 
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12.1. GT 40 & Arpege

Σχήµα 12-1: ∆ιάγραµµα των παροχετεύσεων υγρού

πρέπει να προβλέπονται. 

 

12.2. Espace 

Σχήµα 12-3: ∆ιάγραµµα των παροχετεύσεων υγρού

προβλέπονται. 

 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

GT 40 & Arpege  

 

παροχετεύσεων υγρού που 

 

Σχήµα 12-2: Σύνδεση της κρυογονικής δεξαµενής

γραµµή τροφοδοσίας. 

 

παροχετεύσεων υγρού που πρέπει να 

 

Σχήµα 12-4: Σύνδεση της κρυογονικής

κρυογονική γραµµή τροφοδοσίας

Σύνδεσµος 
τροφοδοσίας 
κρυογονικού 
αζώτου 

Σύνδεσµος 
τροφοδοσίας
κρυογονικού αζώτου

δεξαµενής µε την κρυογονική 

 

κρυογονικής δεξαµενής µε την 

τροφοδοσίας. 

τροφοδοσίας 
κρυογονικού αζώτου 
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12.3. RCB 

 

Σχήµα 12-5: ∆ιάγραµµα των παροχετεύσεων υγρού που πρέπει να 

προβλέπονται. 
 

Σχήµα 12-6: Σύνδεση της κρυογονικής δεξαµενής µε την 

κρυογονική γραµµή τροφοδοσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σωλήνας τροφοδοσίας υγρού 
αζώτου και ρακόρ τύπου «αυτί» 

Σύνδεσµος τροφοδοσίας 
υγρού αζώτου 

Κρυογονικός 
σωλήνας 
σύνδεσης 

Είσοδος αζώτου

Γραµµή υπό κενό
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13. Ηλεκτρική καλωδίωση 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά την καλωδίωση που πραγµατοποιείται στο εργοστάσιο (ανατρέξτε στις 

επόµενες σελίδες). 

13.1. Επαναφορά εργοστασιακής καλωδίωσης 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 7.1, στη σελίδα 30. 

13.2. Υποχρεωτικά καλώδια 

Λειτουργία Συµπληρωµατικές πληροφορίες Τύπος 

Σύνδεση 

Ethernet  

Σύνδεση προς τον αποµακρυσµένο Η/Υ 

παρακολούθησης και ρύθµισης παραµέτρων. 

Ethernet µε φις RJ45 (δεν 

παρέχεται). 

13.3. Καλώδια που συνιστώνται ανάλογα µε τα επιθυµητά προαιρετικά 

στοιχεία 

Λειτουργία Συµπληρωµατικές πληροφορίες Τύπος 

Μέτρηση 

στάθµης  

Έξοδος 4-20 mA. 2 καλώδια 6/10 µε χιτώνιο 

και φερρίτες. 

Μέτρηση 

θερµοκρασίας  

Έξοδος 4-20 mA. 2 καλώδια 6/10 µε χιτώνιο 

και φερρίτες. 

Αποθήκευση 

των 

µετρήσεων 

ειδικά για το 

χρήστη  

Έξοδος RS 485. 2 καλώδια 6/10 µε χιτώνιο 

και φερρίτες. 

Εντολή 

ταυτόχρονης 

πλήρωσης 

Είσοδος από µια εξωτερική επαφή ξηρού 

τύπου, κανονικά ανοιχτή (NO).  

2 καλώδια 6/10 χωρίς 

χιτώνιο. 

Έξοδος 

«Ενεργή 

πλήρωση» 

Έξοδος επαφής ξηρού τύπου NO-NF. 

Σύνδεση µε µηχανισµό ενηµέρωσης 

(ενδεικτική λυχνία κ.λπ.). Η επαφή 

ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια κύκλου 

2 ή 3 καλώδια 6/10 χωρίς 

χιτώνιο. 
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πλήρωσης. 

Έξοδος 

συναγερµού 

Έξοδος επαφής ξηρού τύπου NO-NF, για 

σύνδεση µε µηχανισµό ενηµέρωσης 

(ενδεικτική λυχνία κ.λπ.). 

2 ή 3 καλώδια 6/10 χωρίς 

χιτώνιο, για προσαρµογή 

ανάλογα µε την κατανάλωση 

του ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος που είναι 

συνδεδεµένο µε αυτή την 

έξοδο. 

13.4. Θύρα Ethernet  

Ενδεχοµένως, για σύνδεση µε την έξοδο (Σχήµα 7-10, Αρ. 3) στο δίκτυο Ethernet που συνδέει 

τη διάταξη ελέγχου µε το server Cryopal για τη χρήση των λειτουργιών δικτύου (προβολή, 

ανιχνευσιµότητα).  

13.5. Σύνδεσµος RS 485 

Η σύνδεση µε τη γραµµή RS485 θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω του εντοπισµένου 

συνδέσµου RS485 τύπου Clipper που 

βρίσκεται επάνω στη διάταξη ρύθµισης. 

Σηµείωση: η ΓΕΙΩΣΗ (Αρ. 2 στο παρακάτω 

σχήµα) θα συνδεθεί µε τον ακροδέκτη «0 V» 

του εξοπλισµού RS 485 δέκτη.  
 

Σχήµα 13-1: Λειτουργία των συνδέσµων. 

13.6. ∆ιάταξη τροφοδοσίας 

 

Πριν από οποιαδήποτε σύνδεση ελέγξτε αν τηρούνται οι παρακάτω αρχικοί όροι:  

� Καταλληλότητα των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης (γραµµές µεταφοράς) 

και των αναγκών του χώρου του ιατροτεχνολογικού προϊόντος/του εξοπλισµού 

της αίθουσας. 

� Η ποιότητα του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να πληροί ορισµένα 

κριτήρια, όπως η τάση τροφοδοσίας, η συχνότητα τοµέα, η ποιότητα της 

γείωσης, η εφεδρική και κυµατοειδής τροφοδοσία κ.λπ. 
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Σύνδεση της διάταξης ελέγχου ( 

Σχήµα 13-2, Αρ. 1), αφενός µεν, µε τη 

διάταξη τροφοδοσίας (Αρ. 2) από το 

παρεχόµενο καλώδιο (Αρ. 3) αφετέρου δε, 

µε τον τοµέα 230 V AC µονής φάσης 80VA 

50 Hz (Αρ. 4). 

 

Σχήµα 13-2: Η διάταξη τροφοδοσίας. 

 

 
Μια διακοπή ρεύµατος δεν συνεπάγεται την απώλεια των αποθηκευµένων δεδοµένων. 

Ωστόσο, καθώς σταµατά η τροφοδοσία της µονάδας, η επικοινωνία µέσω Ethernet και η 

αποθήκευση των δεδοµένων διακόπτονται. 

 

Το ερµάριο τροφοδοσίας, το οποίο τοποθετείται στον τοίχο σε επαρκή απόσταση από το 

έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ψεκασµού, κατά το καθάρισµα του δαπέδου, θα 

συνδεθεί: 

� Με την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (230 V AC, 1 A, µε γείωση).  

� Με τη διάταξη ελέγχου της κρυογονικής δεξαµενής, µέσω του παρεχόµενου καλωδίου, 

µήκους περίπου 2,5 m, το οποίο διοχετεύει τάση 24 V AC. 

 

Πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ένας αποµονωτικός διακόπτης και ένας 

διαφορικός αποζεύκτης στη γραµµή παροχής που τροφοδοτεί τη διάταξη 

τροφοδοσίας του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος, καθώς δεν 

προβλέπεται κανένας µηχανισµός αποµόνωσης της διάταξης τροφοδοσίας κατά 

την παράδοσή του. 

Σε καµία περίπτωση η ηλεκτρική διάταξη δεν πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στο 

ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
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14. Πριν από τη χρήση  

Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να χρησιµοποιηθεί ο 

εξοπλισµός. Αρκεί να µελετήσετε τις παρακάτω παραγράφους και να ανατρέξετε στις παραποµπές που 

υποδεικνύονται για την πλήρη χρήση του εξοπλισµού. 

14.1. Ηλεκτρική καλωδίωση 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο13, στη σελίδα 107. 

Η διάταξη ελέγχου, η οποία βρίσκεται στο πίσω µέρος της κρυογονικής δεξαµενής, θα συνδέεται µε 

τα στοιχεία εξοπλισµού του χρήστη (Η/Υ, µηχανισµοί συναγερµού, µέσο αποθήκευσης κ.λπ.) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

14.1.1. Θέση υπό τάση 

 
Έστω ότι η ή οι διατάξεις ρύθµισης συνδέονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο 12, στη σελίδα 104 

(Σύνδεση γραµµών) και το κεφάλαιο 13, στη σελίδα 107 (Ηλεκτρική καλωδίωση) και ότι 

τροφοδοτούνται κανονικά. 

 Αποσυνδέστε τη σύνδεση του δικτύου Ethernet ή/και Modbus, αν είναι ήδη συνδεδεµένη, 

προκειµένου να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο άκαιρου συναγερµού δικτύου. Με τη θέση 

υπό τάση, κάποιοι συναγερµοί µπορούν να ενεργοποιηθούν και να αναµεταδοθούν στο 

server. Ενδεχοµένως, προειδοποιήστε τον υπεύθυνο ασφαλείας για την ενεργοποίηση του 

κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

1. Θέστε το γενικό διακόπτη, ο οποίος τροφοδοτεί τη διάταξη τροφοδοσίας, στη θέση «Λειτουργία». 

2. Συνδέστε ξανά τη σύνδεση δικτύου Ethernet ή/και Modbus. 

14.2. Ρύθµιση παραµέτρων διάταξης ελέγχου 

Η ρύθµιση της διάταξης ελέγχου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος 

εγχειριδίου. 

 

Η ασφάλεια των δειγµάτων εξασφαλίζεται µόνο αν η ρύθµιση παραµέτρων του 

συστήµατος έχει γίνει σωστά. Ο ορισµός κάποιων από αυτές τις παραµέτρους και, 

συνεπώς, των προϋποθέσεων λειτουργίας του συστήµατος αποτελεί ευθύνη του 

υπεύθυνου εκµετάλλευσης. 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:  

Ενέργεια Ανατρέξτε στην 
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παράγραφο 

Εισέλθετε στο µενού Παράµετροι. 10.2 

Ορισµός της γλώσσας προβολής  

Επιλέξτε ∆ιαµόρφωση. 10.3 

� Ορίστε τη γλώσσα προβολής 10.8 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Ορισµός των παραµέτρων του περιέκτη*  

Επιλέξτε Περιέκτης. 10.3 

� Ορίστε τις παραµέτρους του περιέκτη. 10.9 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Ορισµός των κατωφλίων και των µονάδων (στάθµης και 

θερµοκρασίας) 

 

Επιλέξτε Στάθµες. 10.3 

� Ορίστε τα κατώφλια, τους συναγερµούς και τις µονάδες των 

σταθµών. 

10.5 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Επιλέξτε Θερµοκρασίες. 10.3 

� Ορίστε τα κατώφλια και τις µονάδες της θερµοκρασίας. 10.6 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Ορισµός των παραµέτρων επικοινωνίας  

Επιλέξτε Επικοινωνία. 10.3 

� Ορίστε τις παραµέτρους επικοινωνίας. 10.7 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Επιστρέψτε στο µενού Παράµετροι. 10.3 

Ορισµός πιθανού κωδικού πρόσβασης  

Επιλέξτε ∆ιαµόρφωση. 10.3 

� Ορίστε κωδικό πρόσβασης, αν είναι απαραίτητο. 10.8 

Επιστρέψτε στην προβολή των τιµών. 9.5.1 

Χρήση της ένδειξης  

Η ένδειξη είναι έτοιµη προς χρήση. 9.5.2 
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14.3. Ρύθµιση παραµέτρων της διεύθυνσης IP - Web server  

Αυτή η πρώτη προσωρινή ρύθµιση παραµέτρων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά σε Η/Υ υποχρεωτικά 

συνδεδεµένο µε τη διάταξη ρύθµισης από ένα καλώδιο διασταυρούµενης συστροφής (Σχήµα 7-2, στη 

σελίδα 33). 

 
Με την παράδοση, η διεύθυνση IP της διάταξης ρύθµισης καθορίζεται ως 172.31.80.35. 

Εποµένως, συνιστάται η τροποποίησή της κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

σύµπτωση διεύθυνσης µε άλλες διατάξεις ρύθµισης που ενδεχοµένως είναι συνδεδεµένες. 

 

Ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει, για αυτό το χειρισµό, τα παρακάτω στοιχεία: 

� Έναν Η/Υ µε λειτουργικό σύστηµα Windows XP/Vista/7/8/10. 

� Ένα καλώδιο Ethernet διασταυρούµενης συστροφής. 

� Μία ή περισσότερες διατάξεις ρύθµισης, σε καθεµία από τις οποίες θα ρυθµιστεί µία στατική διεύθυνση 

IP. 

14.3.1. Γενική διαδικασία 

Αυτή η παράγραφος παρουσιάζει, µε απλουστευµένο τρόπο, τους χειρισµούς που πραγµατοποιούνται 

για κάθε διάταξη ρύθµισης που πρέπει να συνδεθεί µε τον Η/Υ µέσω µιας σύνδεσης Ethernet. Οι 

χειρισµοί αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στις παραγράφους 14.3.2 ως 14.3.6. 

Οι χειρισµοί που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιούνται στο χώρο λειτουργίας, για 

καθεµιά από τις διατάξεις ρύθµισης, αποκλειστικά µέσω ενός καλωδίου Ethernet διασταυρούµενης 

συστροφής, το οποίο συνδέεται ανάµεσα στην έξοδο Ethernet της διάταξης ρύθµισης που είναι 

αναρτηµένη στον περιέκτη και τον Η/Υ. Καµία σύνδεση σε δίκτυο δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε 

αυτό το στάδιο. Οι ενέργειες πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε την παρακάτω σειρά: 

� Ρύθµιση παραµέτρων της διεύθυνσης IP του Η/Υ (παράγραφος 14.3.2). 

� Τοπική σύνδεση µε τον ενσωµατωµένο web server προς ρύθµιση παραµέτρων ως τον Η/Υ µε 

καλώδιο Ethernet διασταυρούµενης συστροφής  

� Ρύθµιση παραµέτρων της διεύθυνσης της διάταξης ρύθµισης που είναι συνδεδεµένη µε τον Η/Υ 

(παράγραφος 14.3.4). 

� Αποσύνδεση του καλωδίου Ethernet διασταυρούµενης συστροφής (παράγραφος 14.3.5). 

� Αν είναι απαραίτητο, παρόµοια στάδια µε τα τέσσερα σηµεία που περιγράφονται παραπάνω για 

καθεµιά από τις υπόλοιπες διατάξεις ρύθµισης διασταυρούµενης συστροφής (παράγραφος 14.3.6). 

� Για µια µονάδα που διαθέτει πολλές διατάξεις ρύθµισης, σύνδεση µε καλώδια µη διασταυρούµενης 

συστροφής όλων των διατάξεων ρύθµισης στο δίκτυο ή στο διαµεταγωγέα (παράγραφος 14.3.7). Για 

µια µονάδα που διαθέτει µια µοναδική διάταξη ρύθµισης, σύνδεση της διάταξης αυτής µε τον Η/Υ µε 
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καλώδιο Ethernet διασταυρούµενης συστροφής (Σχήµα 7-2, στη σελίδα 33) ή µέσω διαµεταγωγέα 

(Σχήµα 7-3 ή Σχήµα 7-4) µε κανονικό καλώδιο Ethernet (µη διασταυρούµενης συστροφής). 

� Ολοκλήρωση της ρύθµισης παραµέτρων της ή των διατάξεων ρύθµισης (µέσω της διάταξη προβολής 

ενδείξεων - παράγραφος 10.3, στη σελίδα 57 ή µέσω του Web Server - παράγραφος 11.2.2.5, στη 

σελίδα 80). 

14.3.2. Έλεγχος της διεύθυνσης IP του Η/Υ 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:  

1. Η διάταξη ρύθµισης κανονικά εγκαθίσταται στη δεξαµενή και τροφοδοτείται από 24 V DC. 

2. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet διασταυρούµενης συστροφής ανάµεσα στον Η/Υ και το σύνδεσµο 

Ethernet της διάταξης ρύθµισης, σύµφωνα µε το Σχήµα 7-2, στη σελίδα 33. 

 

Σχήµα 14-1: Θέση του συνδέσµου Ethernet και σύνδεση στον Η/Υ µέσω καλωδίου Ethernet διασταυρούµενης συστροφής. 

3. Στον Η/Υ, ξεκινήστε τα Windows. 

4. Μεταβείτε στη διαµόρφωση δικτύου, επιλέγοντας διαδοχικά Εκκίνηση > Παράµετροι > Κάρτες 

δικτύου > Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο.  

 

Σχήµα 14-2: Το εικονίδιο «Local area connection». 
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5. Κάντε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο πλήκτρο Ιδιότητες.  

 

Σχήµα 14-3: Η καρτέλα Γενικά. 

6. Στο παράθυρο Ιδιότητες Local area connection, επιλέξτε Internet Protocol (TCP/IP) και κάντε 

κλικ στο OK.  

 

Σχήµα 14-4: Η καρτέλα Γενικά. 

7. Στο προβαλλόµενο παράθυρο, επιβεβαιώστε ότι το πεδίο ∆ιεύθυνση IP του Η/Υ είναι 

διαφορετικό από 172.31.80.35. Μάλιστα, αυτή η διεύθυνση, η οποία είναι αυτή τη στιγµή η 

διεύθυνση του Η/Υ, πρέπει να είναι διαφορετική από την προεπιλεγµένη διεύθυνση του 

ενσωµατωµένου web server. 

 Αν αυτή η διεύθυνση είναι ίδια µε την 172.31.80.35, κάντε κλικ στο πλήκτρο επιλογής 

Χρησιµοποιήστε την επόµενη διεύθυνση IP και τροποποιήστε προσωρινά αυτή τη διεύθυνση, 

για παράδειγµα, εισάγοντας µια διαφορετική διεύθυνση, π.χ. 172.31.80.36.  
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Σχήµα 14-5: Η διεύθυνση IP του Η/Υ που υποδεικνύεται εδώ πρέπει να είναι διαφορετική από 192.168.1.100. 

8. Κάντε κλικ στο OK και ξανακλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα. 

14.3.3. Προσωρινή σύνδεση στον ενσωµατωµένο web server 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:  

1. Στον Η/Υ, ξεκινήστε το πρόγραµµα περιήγησης (Internet Explorer, Firefox κ.λπ.). 

2. Στη γραµµή διεύθυνσης, συµπληρώστε http://172.31.80.35. 

 

Σχήµα 14-6$: Εισαγωγή της διεύθυνσης βάσης του ενσωµατωµένου web server. 

3. Επικυρώστε µε το πλήκτρο Enter. Προβάλλεται η Αρχική σελίδα του ενσωµατωµένου web 

server. 



116 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

 

Σχήµα 14-7: Παράθυρο Υποδοχή του ενσωµατωµένου web server. 

14.3.4. Ρύθµιση παραµέτρων της διεύθυνσης της διάταξης ρύθµισης 

Πρόσβαση στη σελίδα Παράµετροι: 

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Στη διάταξη ρύθµισης, φέρτε το κλειδί διαµόρφωσης της διεύθυνσης IP (Σχήµα 14-8, Αρ. 1) 

σε κατακόρυφη θέση.  

 
Το κλειδί δεν εµποδίζει την τροποποίηση των παραµέτρων (εκτός διεύθυνσης IP), αλλά µόνο 

την τροποποίηση της διεύθυνσης IP από απόσταση.  
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Σχήµα 14-8: Η κλειδαριά 2 θέσεων πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, για να γίνει διαµόρφωση της διεύθυνσης IP στη σελίδα 

Παράµετροι. 

2. Μόλις στο πρόγραµµα περιήγησης εµφανιστεί η Αρχική σελίδα του ενσωµατωµένου web 

server (ανατρέξτε στο Σχήµα 14-7), κάντε κλικ στο Παράµετροι. 

 

Σχήµα 14-9: Αρχική σελίδα του ενσωµατωµένου web server. 

3. Εισάγετε το Όνοµα χρήστη και κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση. 

 Το Όνοµα χρήστη είναι admin εκ προεπιλογής. 

 

Σχήµα 14-10: Πρώτη σελίδα ∆ιαχείρισης χρηστών. 

4. Στη σελίδα που εµφανίζεται, κάντε κλικ στα Παράµετρος και Επικύρωση. 

 

Σχήµα 14-11: ∆εύτερη σελίδα ∆ιαχείρισης χρηστών. 
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5. Εισάγετε το Όνοµα χρήστη και τον

 Το Όνοµα χρήστη και ο Κωδικός

Σχήµα 14-12: Εισαγωγή συµπληρωµατικού

5. Εµφανίζεται η σελίδα ρύθµισης παραµέτρων

Σχήµα 14-13

Ρύθµιση παραµέτρων της διεύθυνσης

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

 
Υπενθύµιση: το κλειδί πρέπει

η εγγραφή στο πεδίο ∆ιεύθυνσ

 

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

και τον Κωδικό πρόσβασης και πατήστε OK. 

Κωδικός πρόσβασης είναι admin εκ προεπιλογής). 

 

συµπληρωµατικού ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του ενσωµατωµένου

ρύθµισης παραµέτρων του ενσωµατωµένου web server.

13: Σελίδα Παράµετροι του ενσωµατωµένου web server. 

της διεύθυνσης IP του ενσωµατωµένου web server : 

παρακάτω διαδικασία: 

κλειδί πρέπει να τοποθετείται οριζόντια, κατά τρόπο που να

∆ιεύθυνση ΙΡ. 

ενσωµατωµένου web server. 

 web server. 

 

 

τρόπο που να επιτρέπεται 
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1. Αν η διάταξη ρύθµισης πρέπει να

από το διαχειριστή δικτύου. Εισάγετε

2. Στη σελίδα που εµφανίζεται, κάντε

διεύθυνση ΙΡ του ενσωµατωµένου

Σχήµα 14-14: Τροποποίηση της διεύθυνσης

3. Σηµειώστε αυτή τη διεύθυνση στον

4. Κατόπιν, κάντε κλικ στο πλήκτρο

Internet Explorer σε αυτή τη νέα

Αρχική σελίδα. 

 Ο ενσωµατωµένος web server διαθέτει

 
Η σελίδα κλείνει αυτοµάτως µετά

5. Οι άλλες τροποποιήσεις που µπορούν

της παραγράφου 11.1, στη σελίδα

14.3.5. Αποσύνδεση του καλωδίου

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet 

2. Η διεύθυνση IP της διάταξης ρύθµισης
Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

ρύθµισης πρέπει να εγκατασταθεί σε δίκτυο Ethernet, λάβετε µια

δικτύου. Εισάγετε µια διεύθυνση δικτύου στη µορφή xxx.xxx.xxx.xxx.

εµφανίζεται, κάντε κλικ στην περιοχή ∆ιεύθυνση ΙΡ και εισάγετε

ενσωµατωµένου web server. 

Τροποποίηση της διεύθυνσης ΙΡ στη σελίδα Παράµετροι του ενσωµατωµένου web server.

διεύθυνση στον πίνακα της σελίδας 164. 

στο πλήκτρο Επικύρωση. Στη συνέχεια, συνδεθείτε ξανά

αυτή τη νέα διεύθυνση ΙΡ του server για να αποκτήσετε πρόσβαση

 web server διαθέτει πλέον µια νέα διεύθυνση. 

αυτοµάτως µετά από µια περίοδο αδράνειας.  

τροποποιήσεις που µπορούν να επέλθουν από το χρήστη αποτελούν

στη σελίδα 68. 

Αποσύνδεση του καλωδίου Ethernet διασταυρούµενης συστροφής

καλώδιο Ethernet από το σύνδεσµο της διάταξης ρύθµισης. 

διάταξης ρύθµισης έχει πλέον διαµορφωθεί. 

λάβετε µια διεύθυνση ΙΡ 

µορφή xxx.xxx.xxx.xxx. 

και εισάγετε τη νέα 

 

ενσωµατωµένου web server. 

συνδεθείτε ξανά µέσω του 

αποκτήσετε πρόσβαση στην 

χρήστη αποτελούν αντικείµενο 

διασταυρούµενης συστροφής 
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14.3.6. Άλλοι ενσωµατωµένοι web server 

Αν πρέπει να εγκατασταθούν στο δίκτυο ή/και στο διαµεταγωγέα κι άλλοι ενσωµατωµένοι web 

server, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία (παράγραφοι 14.3.2 ως 14.3.5) για καθένα από αυτούς, 

προκειµένου να αποδοθεί µία µοναδική διεύθυνση ΙΡ σε αυτό το δίκτυο.  

Ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας αποτελεί αντικείµενο της σελίδας 164. 

14.3.7. Σύνδεση των διατάξεων ρύθµισης στο δίκτυο 

Για µια µοναδική διάταξη ρύθµισης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα καλώδιο διασταυρούµενης 

συστροφής µε µήκος µερικές δεκάδες µέτρα. Εντούτοις, συνιστάται η χρήση τουλάχιστον ενός 

διαµεταγωγέα. 

Κατά τη χρήση στο δίκτυο (µία από τις τοπολογίες που περιγράφονται στην παράγραφο 7.3.1, 

στη σελίδα 32), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αφαιρέστε το καλώδιο διασταυρούµενης συστροφής και συνδέστε ξανά τη διάταξη ρύθµισης 

στο δίκτυο µε ένα καλώδιο µη διασταυρούµενης συστροφής. 

 

Σχήµα 14-15: Εντοπισµός του συνδέσµου Ethernet. 

2. Συνδέστε τον Η/Υ στο δίκτυο.  

3. Συνεχίστε στην παράγραφο 14.3.8, στη σελίδα 120. 

14.3.8. Ολοκλήρωση της ρύθµισης παραµέτρων 

 
Αν η διεύθυνση ΙΡ του φορητού Η/Υ τροποποιήθηκε (ανατρέξτε στην παράγραφο 

14.3.2, στη σελίδα 113), αναθέστε ξανά την αρχική διεύθυνση.  

Η ολοκλήρωση της ρύθµισης παραµέτρων θα περιλαµβάνει τον πλήρη ορισµό των διαφόρων 

παραµέτρων κάθε ενσωµατωµένου web server. Συνεχίστε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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15. Χρήση του εξοπλισµού  

15.1. Προβολή των µετρήσεων 

Ανατρέξτε στις οδηγίες που αποτελούν αντικείµενο της παραγράφου 9.4, στη σελίδα 49. 

15.2. ∆ιαχείριση στάθµης  

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύριες φάσεις χρήσης του εξοπλισµού, 

ενώ γίνεται επίσης παραποµπή στις επεξηγηµατικές παραγράφους. Ο εξοπλισµός 

εγκαταστάθηκε. 

Ενέργεια Ανατρέξτε 

στην 

παράγραφο 

Προβολή τρέχουσας στάθµης αζώτου 9.5.2 

Συναγερµός στάθµης αζώτου: ορισµός ή τροποποίηση 

κατωφλίου. 

10.5 

Συναγερµός στάθµης αζώτου: προβολή της κατάστασης 

του συναγερµού. 

9.5.2 

Συναγερµός στάθµης: αποδοχή του ηχητικού και οπτικού 

συναγερµού 

0  

9.7 

Βαθµονόµηση των τιµών αισθητήρα που αντιστοιχούν στις 

στάθµες 0% και 100% 

10.9.110.9.2 

Ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης αζώτου: χειροκίνητο 

τηλεχειριστήριο. 

15.5 

Κωδικός πρόσβασης: εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. 10.1 

Κωδικός πρόσβασης: ορισµός/επανορισµός κωδικού 

πρόσβασης. 

10.8 

Στάθµη αζώτου: προβολή. 9.5.2 

Τρέχουσες παράµετροι: προβολή στάθµης συναγερµού. 10.5 

Προβολή τρεχουσών παραµέτρων 9.5.2 

(Πληροφορίες) 
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15.3. ∆ιαχείριση των θερµοκρασιών  

Ενέργεια Ανατρέξτε 

στην 

παράγραφο 

Προβολή τρεχουσών θερµοκρασιών 9.5.2 

Συναγερµός θερµοκρασίας: ορισµός ή τροποποίηση κατωφλίου. 10.6 

Συναγερµός θερµοκρασίας: προβολή της κατάστασης. 9.5.2 

Συναγερµός θερµοκρασίας: αποδοχή του ηχητικού και οπτικού 

συναγερµού 

0 

9.7 

Κωδικός πρόσβασης: εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. 10.1 

Κωδικός πρόσβασης: ορισµός/επανορισµός κωδικού 

πρόσβασης. 

10.8 

Ρύθµιση παραµέτρων της διάταξης. 10.1 

Τρέχουσες παράµετροι: προβάλετε τη στάθµη συναγερµού 

θερµοκρασίας. 

10.6 

Τρέχουσα θερµοκρασία: προβολή. 9.5.2 

(Πληροφορίες) 

Προβολή τρεχουσών παραµέτρων 9.5.2 

(Πληροφορίες) 

 

15.4. Αποδοχή της ηχητικής ένδειξης 

Μερικά δευτερόλεπτα µετά την εµφάνιση ενός συναγερµού (στάθµης, θερµοκρασίας, βλάβης κ.λπ.) η 

ηχητική (βοµβητής) και η οπτική ένδειξη (LED πρόσοψης) ενεργοποιούνται. Το πάτηµα του πλήκτρου  

ή  αποδέχεται (σταµατά) την ηχητική ένδειξη. Ο οπτικός συναγερµός παραµένει ενεργός, καθώς και το 

αντίστοιχο ρελέ.  

Ο οπτικός συναγερµός θα εξαφανιστεί αυτόµατα µόνο µόλις εξαλειφθεί η αιτία του συναγερµού. 

Παράλληλα, το ρελέ θα περάσει σε κατάσταση εκτός συναγερµού. 

15.5. Χειροκίνητη πλήρωση 

Αυτός ο τύπος πλήρωσης επιτρέπει την πλήρωση ή τη συµπλήρωση της στάθµης υγρού αζώτου ενός 

κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος που ήδη περιέχει υγρό άζωτο. Η χειροκίνητη πλήρωση 
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πραγµατοποιείται κατόπιν απαίτησης του χρήστη, µε πάτηµα του µπουτόν (Σχήµα 15-1, Αρ. 1), όταν 

επιθυµείται προσδιορισµός της στάθµης υγρού αζώτου του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.  

Γενική διαδικασία (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RCB): 

� Συνεχόµενο πάτηµα: πατήστε το µπουτόν και 

απελευθερώστε το µόλις επιτευχθεί η 

επιθυµητή στάθµη. Κατά τη διάρκεια του 

συνεχόµενου πατήµατος αυτού του µπουτόν, 

η ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης τροφοδοτείται 

και απενεργοποιείται η λειτουργία 

απαέρωσης. 

� Τέσσερα διαδοχικά πατήµατα σε λιγότερο 

από 2 δευτερόλεπτα: ξεκινά η πλήρωση του 

δοχείου. Σταµατά αυτόµατα, µόλις επιτευχθεί η 

Υψηλή στάθµη (UCL) (ανατρέξτε στο Σχήµα 15-2 

ως Σχήµα 15-19). Η λειτουργία απαέρωσης 

ενεργοποιείται αν υπάρχει το προαιρετικό 

στοιχείο και αν η θερµοκρασία του αισθητήρα 

απαέρωσης δεν έχει επιτευχθεί. 

 

Σχήµα 15-1: Το µπουτόν χειροκίνητης πλήρωσης. 

 

15.6. Αυτόµατη πλήρωση  

Αυτός ο τύπος πλήρωσης ενεργοποιείται αυτόµατα από τον εξοπλισµό. Η αυτόµατη πλήρωση 

ενεργοποιείται όταν: 

� Η στάθµη του περιέκτη φτάσει το κατώτατο κατώφλι. 

� Η εσωτερική θερµοκρασία υπερβαίνει τη θερµοκρασία συναγερµού, όταν είναι ενεργοποιηµένη η 

κατάσταση λειτουργίας Αντιστάθµιση θερµοκρασίας. 

Αυτός ο τύπος πλήρωσης µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί κατόπιν απαίτησης, είτε µέσω του µπουτόν 

(4 διαδοχικά πατήµατα) είτε µέσω της καλωδιωµένης εισόδου ταυτόχρονης πλήρωσης (J10) είτε κατόπιν 

απαίτησης του διαύλου RS485 (Modbus). 

Για να έχει αποτέλεσµα αυτή η εντολή, πρέπει η στάθµη να υπερβαίνει το 1%. 

15.6.1. GT 40 & ARPEGE  

Οι περιέκτες GT 40 και ARPEGE 40 δεν διαθέτουν τη λειτουργία ρύθµισης, η οποία διαχειρίζεται την 

αυτόµατη πλήρωση. 

Υγρή και αέρια φάση  
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1.  Ελέγξτε αν ο εύκαµπτος σωλήνας τροφοδοσίας υγρού αζώτου είναι σωστά συνδεδεµένος, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 12, στη σελίδα 104. 

 
Τροποποιήστε ενδεχοµένως τα κατώφλια ρύθµισης ή/και συναγερµού του κρυογονικού 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Ανατρέξτε στα κεφάλαια 10.5 και 10.6. 

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα τροφοδοσίας υγρού αζώτου του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

3. Κατά την ενεργοποίηση, το CRYOMEMO εκκινεί την αυτόµατη πλήρωση ως το ανώτατο κατώφλι 

στάθµης. Λόγω της διαχείρισης στάθµης που ελέγχεται από τη διάταξη ελέγχου, η πλήρωση 

πραγµατοποιείται ως το ανώτατο κατώφλι που είναι προγραµµατισµένο στην οθόνη. 

 Ανάλογα µε τη χωρητικότητα του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος, αυτό το στάδιο µπορεί 

να διαρκέσει πολλές ώρες. Σταµατά αυτόµατα µόλις επιτευχθεί το ανώτατο προγραµµατισµένο 

κατώφλι. 

4.  Μετά από σταθεροποίηση, διάρκειας τριάντα λεπτών, ελέγξτε αν η επιτευχθείσα στάθµη αντιστοιχεί 

στην προγραµµατισµένη στάθµη, µε τη βοήθεια των κλιµάκων µέτρησης (ανατρέξτε στα σχήµατα της 

παραγράφου 15.8) και της παρεχόµενης ένδειξης στάθµης. 

 
Ανάλογα µε τις ανοχές κατασκευής και τη µέθοδο µέτρησης, µια διαφορά µεταξύ της 

πραγµατοποιηθείσας µέτρησης και της θεωρητικής µέτρησης είναι φυσιολογική. Αυτή η διαφορά είναι 

αποδεκτή εφόσον δεν υπερβαίνει το 5%. 

5. Μία ώρα µετά το πέρας της πλήρωσης, πραγµατοποιήστε µια συµπλήρωση, εκκινώντας µια 

αυτόµατη πλήρωση (4 γρήγορα πατήµατα του µπουτόν χειροκίνητης πλήρωσης). 

6. Για κάθε διαµόρφωση, ελέγχετε τακτικά επί µία εβδοµάδα, τις στάθµες πλήρωσης του κρυογονικού 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος.  

 Αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται εντός των ανοχών που καθορίζονται στο κεφάλαιο 15.8, στη 

σελίδα 127. 

 

Κατά την 1η πλήρωση και τις επόµενες, βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος πλήρωση του 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος δεν υπερβαίνει διάρκεια άνω των 60 λεπτών. Αν συµβεί κάτι 

τέτοιο, επικοινωνήστε µε το διανοµέα σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος συντήρησης 

15.6.2. Espace & RCB 

Υγρή φάση: 

 
Τροποποιήστε ενδεχοµένως τα κατώφλια ρύθµισης ή/και συναγερµού της 

κρυογονικής δεξαµενής. Ανατρέξτε στα κεφάλαια 10.5 και 10.6. 

Η κρυογονική δεξαµενή είναι εντελώς άδεια. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
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1. Λόγω του ότι η πλήρωση δεν ενεργοποιείται αυτοµάτως από τη διάταξη ελέγχου, γεµίστε 

χειροκίνητα τη δεξαµενή µέσω ενός εύκαµπτου σωλήνα, αφήνοντας ανοιχτό το µεγάλο 

πώµα, µέχρι να ξεκινήσει η αυτόµατη πλήρωση. 

2. Λόγω της διαχείρισης στάθµης που ελέγχεται από τη διάταξη ελέγχου, η πλήρωση 

πραγµατοποιείται ως το ανώτατο κατώφλι που είναι προγραµµατισµένο στην οθόνη. 

 Ανάλογα µε τη χωρητικότητα της κρυογονικής δεξαµενής, αυτό το στάδιο µπορεί να 

διαρκέσει πολλές ώρες. Σταµατά αυτόµατα µόλις επιτευχθεί το ανώτατο προγραµµατισµένο 

κατώφλι στάθµης. 

3. Μετά από σταθεροποίηση, διάρκειας τριάντα λεπτών, ελέγξτε αν η επιτευχθείσα στάθµη 

αντιστοιχεί στην προγραµµατισµένη στάθµη, µε τη βοήθεια των κλιµάκων µέτρησης 

(ανατρέξτε στα σχήµατα της παραγράφου 15.8) και του παρεχόµενου κανόνα βύθισης. 

 
Ανάλογα µε τις ανοχές κατασκευής και τη µέθοδο µέτρησης, µια διαφορά µεταξύ 

της πραγµατοποιηθείσας µέτρησης και της θεωρητικής µέτρησης είναι φυσιολογική. 

Αυτή η διαφορά είναι αποδεκτή εφόσον δεν υπερβαίνει το 5%. 

4. Για κάθε διαµόρφωση, ελέγχετε τακτικά επί µία εβδοµάδα, τις στάθµες πλήρωσης της 

κρυογονικής δεξαµενής.  

 Αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται εντός των ανοχών που καθορίζονται στο κεφάλαιο 15.8, στη 

σελίδα 127. 

Αέρια φάση: 

Η κρυογονική δεξαµενή είναι εντελώς άδεια. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1. Λόγω του ότι η πλήρωση δεν ενεργοποιείται αυτόµατα από τη διάταξη ελέγχου, ξεβιδώστε 

την κλειδαριά µε το κλειδί σε αντισταθµισµένο πώµα και ανοίξτε το πώµα. Γεµίστε 

χειροκίνητα τη δεξαµενή µέσω ενός εύκαµπτου σωλήνα, αφήνοντας ανοιχτό το µεγάλο 

πώµα, µέχρι να ξεκινήσει η αυτόµατη πλήρωση. 

2. Μόλις η στάθµη του υγρού φτάσει περίπου στο 50% του διαθέσιµου ύψους µετά την 

ανύψωση, σταµατήστε την πλήρωση αζώτου, κλείνοντας τη χειροκίνητη βαλβίδα εισόδου 

αζώτου.  

3. Περιµένετε 30 λεπτά. 

 Αυτή η φάση είναι απαραίτητη, λόγω του χρόνου που απαιτείται για να ψυχθεί ο αισθητήρας 

στάθµης αζώτου.  

4. Μετά από αυτή την παύση, ανοίξτε τη χειροκίνητη βαλβίδα εισόδου αζώτου.  



126 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

5. Λόγω της διαχείρισης στάθµης που ελέγχεται από τη διάταξη ελέγχου, η πλήρωση πραγµατοποιείται 

ως την ανώτατη στάθµη που είναι προγραµµατισµένο στην οθόνη. 

 Ανάλογα µε τη χωρητικότητα της κρυογονικής δεξαµενής, αυτό το στάδιο µπορεί να διαρκέσει πολλές 

ώρες. Σταµατά αυτόµατα µόλις επιτευχθεί το ανώτατο προγραµµατισµένο κατώφλι στάθµης. 

6. Μετά από σταθεροποίηση, διάρκειας τριάντα λεπτών, ελέγξτε αν η επιτευχθείσα στάθµη αντιστοιχεί 

στην προγραµµατισµένη στάθµη, µε τη βοήθεια των κλιµάκων µέτρησης (ανατρέξτε στα σχήµατα της 

παραγράφου 15.8) και του παρεχόµενου κανόνα βύθισης. 

 
Ανάλογα µε τις ανοχές κατασκευής και τη µέθοδο µέτρησης, µια διαφορά µεταξύ της 

πραγµατοποιηθείσας µέτρησης και της θεωρητικής µέτρησης είναι φυσιολογική. Αυτή η 

διαφορά είναι αποδεκτή εφόσον δεν υπερβαίνει το 5%. 

7. Για κάθε διαµόρφωση, ελέγχετε τακτικά επί µία εβδοµάδα, τις στάθµες πλήρωσης της κρυογονικής 

δεξαµενής.  

 Αυτές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται εντός των ανοχών που καθορίζονται στο κεφάλαιο 15.8, στη 

σελίδα 127. 

15.7. Ηµι-αυτόµατη πλήρωση  

Αυτός ο τύπος πλήρωσης πραγµατοποιείται µε χειροκίνητο αίτηµα, σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

Αυτός ο τύπος πλήρωσης µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί κατόπιν απαίτησης, είτε µέσω του µπουτόν 

(4 διαδοχικά πατήµατα) είτε µέσω της καλωδιωµένης εισόδου ταυτόχρονης πλήρωσης (J10) είτε κατόπιν 

απαίτησης του διαύλου RS485 (Modbus). 

 
Για να έχει αποτέλεσµα αυτή η εντολή, πρέπει η στάθµη να υπερβαίνει το 1%. 

 

Ένδειξη Ενέργεια ή αποτέλεσµα 

 
Η ένδειξη προβάλλει την οθόνη µέτρησης. 

 
Εισέλθετε στο µενού Παράµετροι (ανατρέξτε στην παράγραφο 10.2, 

στάδια 1 ως 8). 

 
Με τα πλήκτρα  ή , επιλέξτε  

4. ∆ιαµόρφωση. 

 
Με τα πλήκτρα  ή , επιλέξτε Αυτόµατη πλήρωση και επικυρώστε  

( ). 

 
Η οθόνη προβάλλεται όπως φαίνεται δίπλα. 
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Με τα πλήκτρα  ή , επιλέξτε Λειτουργία (ενεργοποίηση αυτόµατης 

πλήρωσης) ή ∆ιακοπή λειτουργίας (διακοπή αυτόµατης πλήρωσης). 

 
Επικυρώστε ( ). 

 
Επιστρέψτε στην προβολή των µετρήσεων µε πάτηµα του πλήκτρου  

πολλές φορές. 

 

15.8. Στάθµη πλήρωσης 

Τα ιατροφαρµακευτικά προϊόντα που διαθέτουν CRYOMEMO έχουν παρακολούθηση της θερµοκρασίας 

και της στάθµης υγρού αζώτου, µε αναφορά συναγερµού.  

Καθεµιά από τις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζει το εσωτερικό µέρος της κρυογονικής δεξαµενής 

και, ειδικότερα, τη θέση των ικριωµάτων ή κανίστρων, καθώς και την περιοχή µέτρησης και τα κατώφλια 

συναγερµού του αισθητήρα στάθµης.  

Χρησιµοποιούνται τα παρακάτω ακρώνυµα: 

Αρ. Πληροφορίες 

NS Μέγιστη στάθµη πλήρωσης µε υγρό άζωτο.  

NI Ελάχιστη στάθµη πλήρωσης µε υγρό άζωτο.  

NI-NS Το NI-NS αντιστοιχεί στην ελάχιστη ρυθµιζόµενη απόκλιση (10%) µεταξύ 

του ανώτατου και του κατώτατου κατωφλίου. 

A Συναγερµός ανώτατης στάθµης. 

B Ανώτατο κατώφλι. 

C Κατώτατο κατώφλι. 

D Συναγερµός κατώτατης στάθµης. 

 Ενδείξεις ύψους (mm) 

 στάθµη% της έκτασης µέτρησης σε υγρή φάση. 

 Στάθµη% της έκτασης µέτρησης σε αέρια φάση. 

Τα κατώφλια συναγερµού που αναφέρονται είναι προεπιλεγµένες τιµές (εργοστασιακή ρύθµιση).  
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15.8.1. GT 40 & ARPEGE 

GT 40: Η αποθήκευση των προϊόντων σε αυτό το µοντέλο γίνεται αποκλειστικά σε υγρή φάση.  

ARPEGE 40:  Η αποθήκευση των προϊόντων σε αυτό το µοντέλο γίνεται αποκλειστικά σε υγρή 

φάση.  

 

.  

 

Σχήµα 15-2: ARPEGE 40 – Υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] 

100% 40 

 



129 | C R Y O M E M O  –  Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο  χ ρ ή σ τ η  

 

 

ARPEGE 55:  Η αποθήκευση των προϊόντων σε αυτό το µοντέλο γίνεται αποκλειστικά σε υγρή 

φάση. 

 

 

Σχήµα 15-3: Arpege 55 – υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] 

100% 55 
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ARPEGE 75:  Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά σε υγρή φάση.  

 

 

Σχήµα 15-4: Arpege 75 – υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] 

100% 72 
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ARPEGE 70:  Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση.  

 

 

Σχήµα 15-5: Arpege 70 – υγρή και αέρια φάση – κλίµακες µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

100% 72 15 
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ARPEGE 110:  Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση.  

 

 

Σχήµα 15-6: Arpege 110 – υγρή και αέρια φάση – κλίµακες µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

100% 116 15 
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ARPEGE 140:  Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση.  

 

Σχήµα 15-7: Arpege 140 – υγρή φάση – κλίµακες µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

100% 144 20 
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ARPEGE 170:  Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση.  

 

 

Σχήµα 15-8: Arpege 170 – υγρή και αέρια φάση – κλίµακες µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

100% 172 20 
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15.8.2. Espace 

ESPACE 151 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση. 

 

Σχήµα 15-9: Espace 151 – υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Σχήµα 15-10: Espace 151 – αέρια φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

∆εξαµενή 5 5 

0% 5 5 

20% 43 9 

40% 80 14 

80% 155 23 

100% 193 27 
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ESPACE 331 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση. 

Σχήµα 15-11: Espace 331 – υγρή φάση µε περιστρεφόµενο 

δίσκο – κλίµακα µέτρησης. 

Σχήµα 15-12: Espace 331 – αέρια φάση µε περιστρεφόµενο 

δίσκο – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

∆εξαµενή 23 23 

0% 23 23 

20% 94 32 

40% 166 42 

80% 309 61 

100% 380 70 
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ESPACE 661 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση. 

Σχήµα 15-13: Espace 661 – υγρή φάση µε περιστρεφόµενο 

δίσκο – κλίµακα µέτρησης. 

Σχήµα 15-14: Espace 661 – αέρια φάση µε περιστρεφόµενο 

δίσκο – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

∆εξαµενή 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 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά σε υγρή φάση.  

 

 

Σχήµα 15-15: RCB 500 - κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] 

∆εξαµενή 45 

0% 45 

20% 142 

40% 239 

80% 433 

100% 530 
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RCB 600 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση. 

Σχήµα 15-16: RCB 600 – υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης. Σχήµα 15-17: RCB 600 – αέρια φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

∆εξαµενή 45 45 

0% 45 45 

20% 165 58 

40% 284 71 

80% 523 96 

100% 643 109 
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RCB 1001 

 

Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται σε υγρή ή αέρια φάση. 

Σχήµα 15-18: RCB 1001 – υγρή φάση – κλίµακα µέτρησης. 

 

Σχήµα 15-19: Σχήµα 15-20: RCB 1001 – αέρια φάση – κλίµακα 

µέτρησης. 

 

Αντιστοιχία µεταξύ κλίµακας µέτρησης και εναποµένουσας ποσότητας υγρού 

(οι τιµές µπορούν να διαφέρουν ελαφρώς) 

Κλίµακα µέτρησης Υγρή φάση [L] Αέρια φάση [L] 

∆εξαµενή 115 115 

0% 115 115 

20% 298 137 

40% 481 159 

80% 847 203 

100% 1030 225 
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16. Χρήση της εφαρµογής - Web server 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται οι ενέργειες που θα πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης της εφαρµογής, µε παραποµπές 

στα αντίστοιχα κεφάλαια ή παραγράφους. 

16.1. Χρήση της εφαρµογής 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Στάδιο 1: Πριν από οποιαδήποτε σύνδεση µε το δίκτυο, ρυθµίστε τις 

παραµέτρους της διεύθυνσης IP κάθε διάταξης ρύθµισης (και 

σηµειώστε την στο συνηµµένο φυλλάδιο Παράρτηµα) και 

ενηµερώστε το ενσωµατωµένο ρολόι. 

14.3 112 

Στάδιο 2: Για κάθε διάταξη ρύθµισης, ορίστε τις παραµέτρους της, καθώς και 

τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες 

11.1 68 

Στάδιο 3: ∆ιευθετήστε τον ενσωµατωµένο web server του περιέκτη (ειδικά, 

παράµετροι των κατωφλίων συναγερµού στάθµης, παράµετροι 

θερµοκρασίας, επικοινωνία, γλώσσα προβολής, κατώφλι 

απαέρωσης) 

11.6.2 91 

Στάδιο 4: Συµπληρώστε την περιγραφή του περιέκτη (χώρος, κατεψυγµένα 

δείγµατα, άλλες πληροφορίες) 

11.7.2 97 

Στάδιο 5: Συµβουλευτείτε τα στοιχεία που αφορούν τον περιέκτη 

(πληροφορίες, µετρήσεις, κατάλογος συναγερµών) 

11.2 74 

Στάδιο 6: Πραγµατοποιείτε αποθήκευση το πολύ ανά 25 ηµερών των 

αποµνηµονευµένων στοιχείων στον ενσωµατωµένο web server. 

Κάντε κλικ στο Ανάκτηση δεδοµένων. Ανατρέξτε στην παράγραφο Το 

πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων  

- 87 

16.2. ∆ιαχειριστής 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Όνοµα χρήστη διαχειριστή: πεδίο Όνοµα χρήστη διαχειριστή 11.1.1.2 71 

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή: πεδίο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή 11.1.1.2 71 

16.3. ∆εδοµένα (ανάκτηση για αποθήκευση) 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 
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Ανάκτηση: πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων - 87 

Αποθήκευση: πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων - 87 

16.4. Γράφηµα (ρύθµιση παραµέτρων) 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Γλώσσα προβολής των µενού: πεδίο Γλώσσα 11.6.2.5 96 

16.5. Ενσωµατωµένο ρολόι 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Ηµεροµηνία (ρύθµιση, τροποποίηση) 11.1.2 73 

Ώρα (ρύθµιση, τροποποίηση) 11.1.2 73 

16.6. Περιέκτης: επικοινωνία IP, δίαυλος 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

∆ιεύθυνση διαύλου: πεδίο ∆ιεύθυνση διαύλου 11.6.2.4 95 

∆ιεύθυνση ΙΡ: πεδίο ∆ιεύθυνση ΙΡ 11.1.1.2 71 

Έλεγχος από απόσταση: πεδίο Έλεγχος από 

απόσταση 

11.6.2.4 95 

Μάσκα δευτερεύοντος δικτύου: πεδίο Μάσκα 

δευτερεύοντος δικτύου 

11.1.1.2 71 

16.7. Περιέκτης: µετρήσεις, συναγερµοί, πληροφορίες 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Συναγερµοί (κατάλογος): πεδίο Κατάλογος συναγερµών 11.2.2.4 79 

Λοιπές πληροφορίες (προβολή): πεδίο Λοιπά 11.2.2.2 76 

Λοιπές πληροφορίες (ρύθµιση παραµέτρων): πεδίο Λοιπά 11.7.2.3 99 

∆ιαµόρφωση του περιέκτη: πεδίο ∆ιαµόρφωση του περιέκτη 11.2.2.5 80 

Χωρητικότητα του περιέκτη: πεδίο Χωρητικότητα 11.2.2.2 76 

Απαέρωση (ρύθµιση κατωφλίου): πεδίο Κατώφλι απαέρωσης 11.6.2.5 96 
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Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

∆εδοµένα (αποθήκευση): πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων - 87 

Συµβάν (ανάγνωση): πεδίο Συµβάντα  11.5.1.4 90 

Γλώσσα προβολής των µενού: πεδίο Γλώσσα 11.6.2.5 96 

Θέση του περιέκτη (προβολή): πεδίο Χώρος 11.2.2.2 76 

Θέση του περιέκτη (ρύθµιση παραµέτρων): πεδίο Χώρος 11.7.2.3 99 

Προβαλλόµενες µετρήσεις: ανατρέξτε στο γράφηµα 11.2.2.3 77 

Στάθµη αζώτου του περιέκτη: πεδίο Μέτρηση στάθµης αζώτου 11.2.2.3 77 

Στάθµες (συναγερµοί και κατώφλια, µόνο για ανάγνωση): πεδίο 

∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

11.2.2.5 80 

Στάθµες (συναγερµοί και κατώφλια, τροποποίηση): πεδίο 

∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

11.6.2.2 92 

Όνοµα του περιέκτη: πεδίο Όνοµα 11.2.2.2 76 

Αριθµός σειράς του περιέκτη: πεδίο Αριθµός σειράς 11.2.2.2 76 

Ανάκτηση δεδοµένων: πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων - 87 

Ρύθµιση (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, µόνο για ανάγνωση): πεδίο 

∆ιαµόρφωση του περιέκτη 

11.2.2.5 80 

Ρύθµιση (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, τροποποίηση): πεδίο xxxx 11.6.2.394 94 

Ρύθµιση κατωφλίου θερµοκρασίας (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση): 

πεδίο Ρύθµιση. 

11.6.2.394 94 

Αποθήκευση δεδοµένων: πεδίο Ανάκτηση δεδοµένων - 87 

Κατώφλι απαέρωσης: Πεδίο Κατώφλι απαέρωσης 11.6.2.5 96 

Θερµοκρασία (κατώφλι, µόνο για ανάγνωση): πεδίο ∆ιαµόρφωση του 

περιέκτη 

11.2.2.5 80 

Θερµοκρασία (κατώφλι, τροποποίηση): πεδίο ∆ιαµόρφωση του 

περιέκτη 

11.6.2.394 94 

Εσωτερική θερµοκρασία του περιέκτη: πεδίο Μέτρηση θερµοκρασίας 11.2.2.3 77 

Ανιχνευσιµότητα 21CFR ενεργοποιηµένη/απενεργοποιηµένη: πεδίο 

21CFR 

11.6.2.4 95 

Τύπος αποθηκευµένου δείγµατος (προβολή): πεδίο ∆είγµα 11.2.2.2 76 
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Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Τύπος αποθηκευµένου δείγµατος (ρύθµιση παραµέτρων): πεδίο 

∆είγµα 

11.7.2.3 99 

Τύπος ρύθµισης: πεδίο Ρύθµιση 11.2.2.2 76 

Τύπος περιέκτη: πεδίο Τύπος 11.2.2.2 76 

16.8. Περιέκτης: πλήρωση, κατάσταση καλύµµατος 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Κάλυµµα (ανοιχτό/κλειστό) – προβολή της 

κατάστασης: πεδίο Κάλυµµα 

11.2.2.3 77 

Πλήρωση (σε εξέλιξη/ανενεργή) – προβολή 

της τρέχουσας κατάστασης: πεδίο Πλήρωση  

11.2.2.3 77 

16.9. Ενσωµατωµένος web server 

16.10. Εξουσιοδοτηµένος χρήστης 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Όνοµα χρήστη: πεδίο Όνοµα χρήστη 11.1.1.2 71 

Κωδικός πρόσβασης χρήστη: δηµιουργία 11.1.1.2 71 

Κωδικός πρόσβασης χρήστη: τροποποίηση 11.1.1.2 71 

Κωδικοί πρόσβασης: πεδίο Κωδικός 

πρόσβασης 

11.1.1.2 71 

 

 

 

Αντικείµενο Παράγραφος Σελίδα 

Κωδικός λειτουργίας - πεδίο Νέος κωδικός για λειτουργία server 11.2.2.2 76 

Αριθµός έκδοσης της εφαρµογής ενσωµατωµένου web server: πεδίο 

Έκδοση server 

11.2.2.2 76 
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17. Μηνύµατα συναγερµού 

17.1. Υπενθύµιση για τους συναγερµούς 

Ένας συναγερµός συνοδεύεται συστηµατικά από: 

� Την εκποµπή ενός κυκλικού ηχητικού σήµατος µε δυνατότητα αποδοχής (διακοπή ηχητικού 

σήµατος), αγγίζοντας το πλήκτρο  ή . 

� Την προβολή του εικονιδίου  στην οθόνη. 

� Αναµµένη κόκκινη ενδεικτική λυχνία. 

� Ανατροπή του ρελέ συναγερµού. 

� Την παρουσία του στον κατάλογο ενεργών συναγερµών, ο οποίος µπορεί να προβληθεί 

πατώντας το πλήκτρο . 

Εκτός από το συναγερµός ασφάλειας πλήρωσης, η καταστολή ενός συναγερµού 

πραγµατοποιείται αυτόµατα. Εποµένως, δεν µπορεί να γίνει χειροκίνητα. 

 

Σχήµα 17-1: Η βλάβη υποδεικνύεται µε σαφήνεια µόλις πατηθεί το πλήκτρο . 

Όταν υπάρχει µια βλάβη, το πάτηµα του πλήκτρου  ή  αποδέχεται (σταµατά) τον ηχητικό 

συναγερµό. Η βλάβη θα εξακολουθεί να προβάλλεται για όσο θα υπάρχει. Η προβολή θα 

σβήσει αυτόµατα µόνο όταν εξαλειφθεί η βλάβη. 

17.2. Κατάλογος µηνυµάτων συναγερµού 

Η οθόνη επισηµαίνει την ύπαρξη βλάβης, όπως φαίνεται στον πίνακα στην επόµενη σελίδα:  

Προβολή Αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια 

Βλάβη ρύθµισης 

παραµέτρων 

Ακατάλληλο κατώφλι 

συναγερµού, θερµοκρασία 

εκτός περιοχής τιµών κ.λπ. 

Εισάγετε τις επιτρεπόµενες τιµές. 

Ανίχνευση υπερχείλισης Υπέρβαση µέγιστης  
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Προβολή Αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια 

στάθµης. 

Αισθητήρας στάθµης 

εκτός λειτουργίας 

Βλάβη αισθητήρα 

χωρητικότητας. 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

στάθµης. 

Αισθητήρες 

θερµοκρασίας εκτός 

λειτουργίας 

Απόκλιση µεταξύ των 2 

αισθητήρων άνω των 5°C. 

Εντοπίστε τον αισθητήρα που 

παρουσιάζει βλάβη και βαθµονοµήστε 

τις οδούς. 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 1 εκτός 

λειτουργίας 

Βλάβη αισθητήρα 

θερµοκρασίας αρ.1. 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

θερµοκρασίας αρ.1. 

Αισθητήρας 

θερµοκρασίας 2 εκτός 

λειτουργίας 

Βλάβη αισθητήρα 

θερµοκρασίας αρ.2. 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

θερµοκρασίας αρ.2. 

Υπέρβαση ανώτατου 

κατωφλίου συναγερµού 

στάθµης αζώτου 

Επιτεύχθηκε η µέγιστη 

αποδεκτή στάθµη. 

Ελέγξτε την ηλεκτροβαλβίδα 

πλήρωσης, τον αισθητήρα στάθµης 

και απαέρωσης (αν είναι εκτός 

λειτουργίας), την καλωδίωση, τις τιµές 

βαθµονόµησης αισθητήρα στάθµης, 

αν οι σύνδεσµοι είναι σωστά 

συνδεδεµένοι µε τους αισθητήρες 

κ.λπ. 

Υπέρβαση κατώτατου 

κατωφλίου συναγερµού 

στάθµης αζώτου 

Επιτεύχθηκε η ελάχιστη 

αποδεκτή στάθµη. 

Ελέγξτε το σύστηµα τροφοδοσίας 

αζώτου του κενού δοχείου, την 

ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης, την 

ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης, την 

καλωδίωση, τις ηλεκτρικές επαφές 

κ.λπ. 

Υπέρβαση κατωφλίου 

θερµοκρασίας 

Σηµειώθηκε υπέρβαση του 

κατωφλίου εσωτερικής 

θερµοκρασίας (υπερβολικά 

υψηλή θερµοκρασία). 

Ελέγξτε το σύστηµα τροφοδοσίας 

αζώτου του κενού δοχείου, την 

ηλεκτροβαλβίδα πλήρωσης, την 

ηλεκτροβαλβίδα απαέρωσης κ.λπ. 

Σφάλµα επικοινωνίας µε 

τον server Cryopal 

Ελαττωµατική σύνδεση της 

διάταξης ελέγχου µε το 

Ελέγξτε την πρίζα εξόδου της διάταξης 

ελέγχου, το καλώδιο Ethernet, τις 
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Προβολή Αιτία ∆ιορθωτική ενέργεια 

server ή βλάβη της κάρτας 

Ethernet. 

παραµέτρους επικοινωνίας και, στο 

τέλος, αντικαταστήστε την κάρτα 

Ethernet.  

Σφάλµα τροφοδοσίας Η τάση τροφοδοσίας είναι 

υπερβολικά χαµηλή ή 

διακόπτεται. 

Ελέγξτε τις ασφάλειες τήξης 

τροφοδοσίας ή την τιµή της τάσης 

τροφοδοσίας του πλαισίου.  

Σφάλµα EEPROM EEPROM ανενεργό Ανάγκη αντικατάστασης του EEPROM 

IC12 της κάρτας πλαισίου. 

Σφάλµα απαέρωσης Η διάρκεια της απαέρωσης 

υπερβαίνει τα 30 λεπτά. 

Πρόβληµα τροφοδοσίας της γραµµής 

αζώτου ή ελέγξτε τον αισθητήρα 

απαέρωσης. 

Σφάλµα καλύµµατος 

Ανοιχτό. 

Το κάλυµµα του περιέκτη 

παρέµεινε ανοιχτό για 

περισσότερα από 7 λεπτά ή 

δεν λειτουργεί ο επαφέας. 

Ελέγξτε τον επαφέα του καλύµµατος ή 

κλείστε ξανά το κάλυµµα του περιέκτη. 
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18. Συνθήκες αποθήκευσης και χειρισµού 

 

Τα στοιχεία που δίνονται µε το παρόν εγχειρίδιο ισχύουν για υψόµετρο µικρότερο από 

τα 2000 µέτρα. 

 

18.1. Συνθήκες αποθήκευσης του κιτ 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος: από -30°C ως 60°C. 

- Σχετική υγρασία: από 0% ως 85% χωρίς συµπυκνώσεις. 

- Ατµοσφαιρική πίεση: 500hPa ως 1150hPa 

18.2. Συνθήκες χειρισµού 

Θερµοκρασία λειτουργίας: 20°C±5°C.  

Σχετική υγρασία λειτουργίας: 30% ως 65% χωρίς συµπυκνώσεις. 
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19. Συντήρηση 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις διαδικασίες συντήρησης που πρέπει να ακολουθεί ο υπεύθυνος εκµετάλλευσης, 

στο πλαίσιο της κανονικής χρήσης του κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

19.1. Συντήρηση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

Το παρόν κεφάλαιο απευθύνεται σε άτοµα ικανά, τα οποία έχουν τα κατάλληλα προσόντα, την 

κατάρτιση και την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή, για να εκτελούν παρέµβαση συντήρησης. 

Η συντήρηση είναι υποχρεωτική, προκειµένου να εγγυάται ότι το υλικό παραµένει υπό 

φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εκµετάλλευσης του 

κρυογονικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

 
Η περιοδικότητα αυτού του ελέγχου ελέγχεται κατ’ ανάγκη στη συχνότητα χρήσης της 

συσκευής (εντατική, κανονική, περιστασιακή). Πρέπει να εξετάζεται από τον υπεύθυνο 

πώλησης, σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο εκµετάλλευσης 

 

Λειτουργία Συχνότητα* 

Έλεγχος του δείκτη στάθµης CRYOMEMO 

Με τον παρεχόµενο δείκτη στάθµης, ελέγξτε αν η προβαλλόµενη ένδειξη 

στάθµης συµφωνεί µε την πραγµατική στάθµη εντός του δοχείου. 

 Σε περίπτωση διαφοράς >10%, επικοινωνήστε µε το διανοµέα σας. 

 

Σχήµα 19-1: Θέση της ένδειξης στάθµης στην οθόνη LCD της διάταξης προβολής. 

1 φορά το µήνα 

 

  

Ένδειξη στάθµης 
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20. Βοήθεια 

20.1. Αθέτηση σταθµών πλήρωσης 

Αιτία Επισκευή 

Κακή ρύθµιση 

παραµέτρων του 

ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος 

Επικοινωνήστε µε το διανοµέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση 

του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Ακατάλληλη ρύθµιση 

παραµέτρων των 

σταθµών ρύθµισης 

του 

ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος 

Πραγµατοποιήστε νέα ρύθµιση παραµέτρων των σταθµών ρύθµισης. 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10.5, στη σελίδα 59. 

 

 
∆εν αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα GT 40 και Arpege 40.  

20.2. Μόνιµη απαέρωση 

Αιτία Επισκευή 

Παγωµένη και φραγµένη 

ηλεκτροβαλβίδα 

Αποψύξτε την ηλεκτροβαλβίδα και 

αντικαταστήστε την 

∆ιαχείριση βλάβης 

απαέρωσης 

Αντικαταστήστε τη διάταξη ελέγχου ή/και τον 

αισθητήρα 

 

 
∆εν αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα GT 40 και Arpege 40. 

 

20.3. Μη λειτουργική απαέρωση 

Αιτία Επισκευή 
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Αποσυνδεδεµένος αισθητήρας απαέρωσης  Συνδέστε ξανά τον αισθητήρα 

Μη παγωµένη και φραγµένη ηλεκτροβαλβίδα Αντικαταστήστε την ηλεκτροβαλβίδα  

Βλάβη αισθητήρα απαέρωσης Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

∆ιαχείριση βλάβης απαέρωσης Αντικαταστήστε τη διάταξη ελέγχου 

Κοµµένο ή αποσυνδεδεµένο καλώδιο 

τροφοδοσίας ηλεκτροβαλβίδας 

Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου, τη 

σύνδεσή του ή αντικαταστήστε το 

 

 
∆εν αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα GT 40 και Arpege 40. 
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21. Ανταλλακτικά 

 

Η Cryopal δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σε περίπτωση: 

- Τροποποίησης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή/και των συνδεδεµένων µε αυτό 

συσκευές  

- Χρήσης άλλων παρελκοµένων ή/και ηλεκτρονικού µηχανισµού, αντί των 

πιστοποιηµένων και συνιστώµενων από την Cryopal. 

- Χρήσης ενός άλλου συστήµατος ρύθµισης της πλήρωσης, αντί του CRYOMEMO 

Για τα παρελκόµενα, τα προαιρετικά στοιχεία, τα σχέδια διάταξης και τα δυνατά κιτ 

αναβάθµισης, επικοινωνήστε µαζί µας, µέσω του εµπορικού αντιπροσώπου της 

περιοχής σας. 

 Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

εγγράφου Συντήρηση του CRYOMEMO, µε κωδικό NH78462. 

21.1. Ανταλλακτικά 

21.1.1. Στάνταρ στοιχεία 

Στοιχείο Κωδικοί 

∆ιάταξη τροφοδοσίας 230 V/1 A - 24V 50 Hz ACC-ELEC-4 

Καλώδιο τροφοδοσίας NH104718 ACC-ELEC-5 

∆ιάταξη προβολής ενδείξεων ACC-ELEC-1 

Καλώδιο πλαισίου προς οθόνη ACC-ELEC-3 

∆ιάταξη ελέγχου ACC-ELEC-2 

Κάρτα 4-20 mA ACC-ELEC-6 

Κάρτα βάσης ηλεκτροβαλβίδας ACC-ELEC-7 

Κάρτα βάσης αισθητήρων ACC-ELEC-8 

Κάρτα RS485 ACC-ELEC-9 

Προγραµµατισµένη κάρτα server ACC-ELEC-10 

∆ιακόπτης µε κλειδί ACC-ELEC-11 

Σετ ασφαλειών τήξης ACC-ELEC-12 
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Στοιχείο Κωδικοί 

Συνδετικό πλέγµα 26 κλώνων (J17-J18) ACC-ELEC-13 

Συνδετικό πλέγµα 16 κλώνων (J15-J27) ACC-ELEC-14 

Επίπεδη µπαταρία CR2032 3V 180 mAh ACC-ELEC-15 

Καλώδιο ηλεκτροβαλβίδας πλήρωσης/ασφάλειας πλήρωσης ACC-ELEC-16 

Αισθητήρας απαέρωσης (προαιρετικά NH104805-1) ACC-ELEC-18 

Καλώδιο ηλεκτροβαλβίδας απαέρωσης (προαιρετικά NH104805-1) ACC-ELEC-19 

Αισθητήρας ασφάλειας πλήρωσης ACC-ELEC-20 

Αισθητήρας θερµοκρασίας περιέκτη ACC-ELEC-21 

Ηλεκτροβαλβίδα 24V ACC-GNL-1 

21.1.2. Ανταλλακτικά GT 40 

Στοιχείο Κωδικοί 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 40* ACC-ARPN-1 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege40 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-40 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-49 

21.1.3. Ανταλλακτικά ARPEGE 

Στοιχείο Κωδικοί 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 40* ACC-ARPN-1 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 55*-75* ACC-ARPN-2 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 70* Υγρής φάσης ACC-ARPN-3 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 110* Υγρής φάσης ACC-ARPN-4 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 140* Υγρής φάσης ACC-ARPN-5 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 170* Υγρής φάσης ACC-ARPN-6 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 70* Αέριας φάσης ACC-ARPN-7 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 110* Αέριας φάσης ACC-ARPN-8 
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Στοιχείο Κωδικοί 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 140* Αέριας φάσης ACC-ARPN-9 

ΚΙΤ Μετρητή στάθµης Arpege 170* Αέριας φάσης ACC-ARPN-10 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 55*-75* ACC-ARPN-11 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 70*-110* Υγρής φάσης ACC-ARPN-12 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 140*-170* Υγρής φάσης ACC-ARPN-13 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 70* Αέριας φάσης ACC-ARPN-14 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 110* Αέριας φάσης ACC-ARPN-15 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 140* Αέριας φάσης ACC-ARPN-16 

KIT Ράβδου πλήρωσης Arpege 170* Αέριας φάσης ACC-ARPN-17 

Ανταλλακτικό κιτ διπλής ηλεκτροβαλβίδας ACC-ARPN-42 

Εύκαµπτος σωλήνας 270 ACC-ARPN-43 

Εύκαµπτος σωλήνας 430 ACC-ARPN-44 

Τριπλό ρακόρ ACC-ARPN-45 

Κιτ απαέρωσης ACC-ARPN-46 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege55 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) για δεξαµενή µε πλαίσιο RS485 ή 4-

20mA 

ACC-CRYOBIO-41 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege55 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-42 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege55 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-43 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege55 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-44 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege75 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-53 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege75 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-54 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege75 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-55 
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Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege75 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-56 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege40 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-39 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege40 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-40 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-49 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-50 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-51 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-52 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-61 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-62 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-63 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-64 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-69 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-70 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-71 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-77 
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Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-78 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-79 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 υγρής φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-80 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-45 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-46 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-47 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege70 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-48 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-57 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-58 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-59 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege110 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-60 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-65 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-66 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-67 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege140 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-68 
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Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για διάταξη RS485 ή 4-20mA) 
ACC-CRYOBIO-73 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης) 
ACC-CRYOBIO-74 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση) 
ACC-CRYOBIO-75 

Ηλεκτρονικό κιτ για το Arpege170 αέριας φάσης (Βαθµονοµηµένος 

µετρητής και ένδειξη στάθµης για ρύθµιση και Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-76 

21.1.4. Ανταλλακτικά ESPACE 

Στοιχείο Κωδικοί 

Μετρητής στάθµης Αέριας φάσης ESPACE151 ACC-ESP-200 

Μετρητής στάθµης Αέριας φάσης ESPACE331 ACC-ESP-201 

Μετρητής στάθµης Αέριας φάσης ESPACE661 ACC-ESP-202 

Μετρητής στάθµης Υγρής φάσης ESPACE151 ACC-CRYOBIO-2 

Μετρητής στάθµης Υγρής φάσης ESPACE331 ACC-CRYOBIO-3 

Μετρητής στάθµης Υγρής φάσης ESPACE661 ACC-ESP-205 

Βραχίονας στήριξης οθόνης ESP151 ACC-ESP-349 

Βραχίονας στήριξης οθόνης ESP331 ACC-ESP-350 

Βραχίονας στήριξης οθόνης ESP661 ACC-ESP-351 

Βραχίονας στήριξης οθόνης RCB (για αναβάθµιση) ACC-RCB-216 

Κιτ απαέρωσης ESPACE - RCB CRYOMEMO ACC-ESP-RCB 

Βάση 3 αισθητήρων T° ESPACE παλαιό ACC-ESP-353 

Βάση 3 αισθητήρων ESP661 G Εξωτ/ ESP661 L Εξωτ ACC-ESP-358 

Βάση 3 αισθητήρων ESP151 G Εξωτ/ ESP331 G Εξωτ  ACC-ESP-359 

Βάση 3 αισθητήρων ESP331 L Εξωτ  ACC-ESP-360 

Βάση 3 αισθητήρων ESP151 L Εξωτ  ACC-ESP-361 

Βάση 3 αισθητήρων ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ESP661 G και L  ACC-ESP-362 

Κιτ 2 ηλεκτροβαλβίδων ESP EXTREME ACC-ESP-363 
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Προαιρετική απαέρωση ESP EXTREME ACC-ESP-364 

Αναβάθµιση προαιρετικής απαέρωσης ESP151 ACC-ESP-365 

Αναβάθµιση προαιρετικής απαέρωσης ESP331  ACC-ESP-366 

Αναβάθµιση προαιρετικής απαέρωσης ESP661  ACC-ESP-367 

 

21.1.5. Ανταλλακτικά RCB 

Στοιχείο Κωδικοί 

Μηχανισµός απαέρωσης NH104805 

(Κωδικός;) 

Βραχίονας στήριξης οθόνης RCB (για αναβάθµιση) ACC-RCB-216 

∆ιάταξη τροφοδοσίας 4x24V (220V - 4x24V) ACC-GNL-19 

Καλώδιο Cde ηλεκτροβαλβίδας/ ∆ιάταξη (ARPEGE, RCB & ESPACE NC) ACC-GNL-20 

∆ιάταξη Cryo-Simulator ACC-GNL-18 

∆ιάταξη Cryoview (∆ιάταξη + Καλώδια RS & RJ45) ACC-CRYOVIEW-5 

∆ιάταξη βάσης για κάρτες 4/20 mA ACC-GNL-3 

Κάρτα τηλεπαρακολούθησης 4/20mA στάθµης ή θερµοκρασίας ACC-GNL-14 

Κάρτα ρύθµισης αέριας φάσης - Συναγερµός στο 20% ACC-GNL-17 

Κάρτα ρύθµισης υγρής φάσης - Συναγερµός στο 5% ACC-GNL-15 

Κάρτα ρύθµισης υγρής φάσης 4/20mA - Συναγερµός στο 10% ACC-GNL-16 

Αριθµητικό πλαίσιο ρύθµισης & τηλεπαρακολούθησης (RS485) ACC-GNL-13 

Ηλεκτροβαλβίδα 24V ACC-GNL-1 

Ένδειξη στάθµης αέριας φάσης (ρύθµιση) (µοντέλο προς προσδιορισµό) ACC-GNL-5 

Απλή ένδειξη στάθµης, συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης RS485 (Υγρή 

& Αέρια Φάση) Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-8 

Ένδειξη ρύθµισης στάθµης αέριας φάσης & θερµοκρασίας για Cryoview ACC-CRYOVIEW-7 

Ένδειξη ρύθµισης στάθµης υγρής φάσης & θερµοκρασίας για Cryoview ACC-CRYOVIEW-6 

Ένδειξη στάθµης (υγρής & αέριας φάσης) για τοποθέτηση πλαισίων 4/20mA 

& RS485 µόνο για τα Espace/RCB/Arpege (µοντέλο και φάση προς 
ACC-GNL-10 
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προσδιορισµό) 

Ένδειξη στάθµης υγρής φάσης (ρύθµιση) (µοντέλο προς προσδιορισµό) ACC-GNL-12 

Ένδειξη θερµοκρασίας (υγρής & αέριας φάσης) για τοποθέτηση πλαισίων 

4/20mA & RS485 µόνο για τα Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-11 

Απλή ένδειξη θερµοκρασίας, συµπεριλαµβανοµένης της σύνδεσης RS485 

(Υγρή & Αέρια Φάση) Espace/RCB/Arpege 
ACC-GNL-9 

Μετρητής χωρητικότητας (χωρίς βαθµονόµηση) για υγρή φάση Espace151 

& RCB1001 
ACC-CRYOBIO-2 

Μετρητής χωρητικότητας (χωρίς βαθµονόµηση) για υγρή φάση Espace331 

& RCB500 
ACC-CRYOBIO-3 

Μετρητής χωρητικότητας (χωρίς βαθµονόµηση) για RCB600 υγρής φάσης ACC-RCB-102 

Μετρητής χωρητικότητας (χωρίς βαθµονόµηση) για RCB1001 αέριας φάσης ACC-RCB-100 

Μετρητής χωρητικότητας (χωρίς βαθµονόµηση) για RCB600 αέριας φάσης ACC-RCB-101 

Μετρητής στάθµης Αέριας φάσης RCB500* ∆/Α 

Κιτ απαέρωσης RCB1001 για αυτόµατη πλήρωση ACC-RCB-2 

Κιτ απαέρωσης RCB1001 για τηλεπαρακολούθηση ACC-RCB-4 

Κιτ απαέρωσης RCB500/600 αυτόµατη πλήρωση ACC-RCB-1 

Κιτ απαέρωσης RCB500/600 για τηλεπαρακολούθηση ACC-RCB-3 

Προαιρετική διπλή ηλεκτροβαλβίδα για RCB1001 ACC-RCB-201 

Προαιρετική διπλή ηλεκτροβαλβίδα για RCB500/600 ACC-RCB-200 

Αισθητήρας θερµοκρασίας (κατά της υπερχείλισης) Espace/RCB - 

Σηµείωση: απαιτείται επίσης αντικατάσταση του συστήµατος κατά της 

υπερχείλισης από το νέο (Κωδ. 2006) 

ACC-GNL-6 

Αισθητήρας θερµοκρασίας (απαέρωσης) Espace/RCB/Arpege55/75 

Σηµείωση: απαιτείται αντικατάσταση του συστήµατος απαέρωσης από το 

νέο (Κωδ. 2006) 

ACC-GNL-7 

Σύστηµα κατά της υπερχείλισης (µόνο διάταξη) για Espace/RCB ACC-GNL-4 

Πλήρες σύστηµα κατά της υπερχείλισης για Espace & RCB ACC-ESP-106 

Ηλεκτρονικό κιτ RCB1001G (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη 

στάθµης) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

103 
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Ηλεκτρονικό κιτ RCB600G (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη στάθµης) 

Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

104 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP151L/RCB1001L (Βαθµονοµηµένος µετρητής + ένδειξη 

στάθµης) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

402 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP331L/RCB500L (Βαθµονοµηµένος µετρητής + ένδειξη 

στάθµης) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

404 

Ηλεκτρονικό κιτ RCB600L (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη στάθµης) 

Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

407 

Ηλεκτρονικό κιτ RCB600G (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη στάθµης 

+ Ρυθµιστής) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

209 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP151L/RCB1001L (Βαθµονοµηµένος µετρητής + ένδειξη 

στάθµης) Για δεξαµενή χωρίς πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

302 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP151L/RCB1001L (Βαθµονοµηµένος µετρητής και 

ένδειξη στάθµης + Ρυθµιστής) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

303 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP331L/RCB500L (Βαθµονοµηµένος µετρητής + ένδειξη 

στάθµης) Για δεξαµενή χωρίς πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

306 

Ηλεκτρονικό κιτ ESP331L/RCB500L (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη 

στάθµης + Ρυθµιστής) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

307 

Ηλεκτρονικό κιτ RCB600L (Βαθµονοµηµένος µετρητής + ένδειξη στάθµης) 

Για δεξαµενή χωρίς πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

312 

Ηλεκτρονικό κιτ RCB600L (Βαθµονοµηµένος µετρητής και ένδειξη στάθµης 

+ Ρυθµιστής) Για δεξαµενή µε πλαίσιο RS4985 ή 4/20mA 

ACC-CRYOBIO-

313 
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22. ∆ιάθεση 

 

Σύµφωνα µε την Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/19/EΚ, το CRYOMEMO είναι δυνατό να 

περιλαµβάνει στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον. Έτσι, απαιτείται από όλους τους 

ιδιοκτήτες να έρθουν σε επαφή µε τους υπευθύνους συντήρησης, προκειµένου να 

πληροφορηθούν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την 

ανακύκλωση της συσκευής. 

 

Η διάταξη ελέγχου περιέχει µια µπαταρία τύπου CR2032 (3 V), η οποία προορίζεται 

για το ρολόι πραγµατικού χρόνου (RTC). Αυτή η µπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν 

από την καταστροφή της διάταξης ελέγχου και να αποτεθεί σε ένα κέντρο 

συγκέντρωσης των µεταχειρισµένων µπαταριών. 
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23. Εγγύηση και όρια ευθύνης 

23.1. Εγγύηση 

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου παράδοσης, και διαρκεί 

ένα έτος. 

Η παράδοση του εµπορεύµατος υπόκειται στην ευθύνη του πωλητή όταν αυτή 

πραγµατοποιείται από µεταφορέα εντεταλµένο από την Cryopal. Σε αντίθετη περίπτωση, 

υπόκειται στην ευθύνη του αγοραστή. 

Ο πωλητής εγγυάται την προµήθεια έναντι κάθε ελαττώµατος σχεδιασµού, υλικών ή κατασκευής 

που να επηρεάζει τα δοχεία. 

Η εγγύηση του πωλητή περιορίζεται αυστηρά, κατά την επιλογή του πωλητή, στην επισκευή ή 

την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων που αναγνωρίζει ως ελαττωµατικά και στα έξοδα εργασίας 

εξαιρουµένων των εξόδων µεταφοράς και συσκευασίας. 

Τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα τα οποία αντικαθίστανται επιστρέφουν στην ιδιοκτησία του 

πωλητή. 

Η επισκευή, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτηµάτων κατά την περίοδο εγγύησης δεν 

επιφέρει ως αποτέλεσµα την παράταση της διάρκειας της εγγύησης. 

Για να έχει δικαίωµα στην εγγύηση, ο χρήστης θα πρέπει να προσκοµίσει στον πωλητή, µέσα 

σε 15 µέρες, µια αίτηση καθώς και το δελτίο παράδοσης. 

Οι επισκευές, τροποποιήσεις ή αντικαταστήσεις που απαιτούνται κατόπιν φυσιολογικής φθοράς, 

βλαβών ή ατυχηµάτων που προέρχονται από λανθασµένους χειρισµούς, ελλιπή επιτήρηση ή 

συντήρηση, αµέλεια, υπερφορτίσεις, χρήση µη σύµφωνη προς τις συστάσεις χρήσης, καθώς και 

τα κτυπήµατα, οι πτώσεις ή φθορές που οφείλονται στην κακοκαιρία δεν καλύπτονται από την 

εγγύηση (βλ. τεχνικές οδηγίες χρήσης). 

Η εγγύηση αυτή θα πάψει αµέσως να ισχύει σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής 

γνήσιων εξαρτηµάτων από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα από την Cryopal.  

Στα όρια που επιτρέπουν οι ισχύοντες νόµοι, συµφωνείται ρητά πως η εγγύηση η οποία ορίζεται 

στο παρόν άρθρο είναι η µόνη απόλυτη, ρητή ή νόµιµη, την οποία παρέχει ο πωλητής για τον 

εξοπλισµό που πουλά, και ότι, εκτός αν υπάρχει αντίθετη γραπτή οδηγία, ο αγοραστής 

παραιτείται από κάθε αγωγή που θα µπορούσε ο αγοραστής (ή οι υπάλληλοί του, θυγατρικές 

εταιρείες, διάδοχοι ή αντιπρόσωποί του) να εγείρει κατά του πωλητή, των υπάλληλων του, των 

θυγατρικών εταιρειών του, των διαδόχων ή αντιπροσώπων του, λόγω του εξοπλισµού που 
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πουλήθηκε. Αφορά µη περιοριστικά τις αγωγές για ατυχήµατα ατόµων, ζηµιές αγαθών άλλων 

από το αντικείµενο της σύµβασης, απώλειες ή έµµεσες ή άυλες ζηµιές και κυρίως, απώλεια 

χρήσης ή κέρδους, απώλεια κρυογονικού υγρού, αποθηκευµένων προϊόντων, κλπ. 

Στα όρια που επιτρέπουν οι ισχύουσες νοµοθεσίες, ο αγοραστής δεσµεύεται να αποζηµιώσει 

τον πωλητή, τους υπαλλήλους του, τις θυγατρικές εταιρείες του, τους διαδόχους ή 

αντιπροσώπους του, για οποιαδήποτε διεκδίκηση, αγωγή, αίτηση, δικαστική απόφαση, καταδίκη 

και ευθύνη κάθε είδους, καθώς και για δαπάνες ή δικαστικά έξοδα, που θα έχουν εκδοθεί κατά 

του πωλητή σχετικά µε τον εξοπλισµό που πουλήθηκε. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται υπό τις συνθήκες λειτουργίας που ορίζονται αρχικά από τον πωλητή. Ιδίως, 

τα όργανα ασφαλείας τα οποία πωλούνται ως ανταλλακτικά θα πρέπει να τοποθετούνται 

ακριβώς στη θέση του αρχικού οργάνου ασφαλείας υπό συνθήκες λειτουργίας (πίεση, 

θερµοκρασία, αέριο, διάµετρος βαλβίδας, κ.λπ.) όµοιες µε εκείνες των οργάνων προέλευσης. 

Η εφαρµογή της παρούσας εγγύησης γίνεται σύµφωνα µε τους γενικούς όρους πώλησης του 

πωλητή. 

 

Όπως όλες οι συσκευές, το παρόν ιατροτεχνολογικό προϊόν µπορεί να παρουσιάσει µηχανική 

βλάβη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµιά ευθύνη για τα αποθηκευµένα προϊόντα 

οποιασδήποτε φύσης, τα οποία θα µπορούσαν να χαθούν εξαιτίας της εν λόγω βλάβης, ακόµα 

και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης. 

23.2. Όρια ευθύνης 

Ούτε η Cryopal ούτε καµία συνδεδεµένη εταιρεία, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δε θα 

µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζηµιά, συµπεριλαµβανοµένων, µη 

περιοριστικά, των ζηµιών από απώλεια παραγωγής, διακοπή παραγωγής, απώλεια 

πληροφόρησης, ελάττωµα της ένδειξης ή των εξαρτηµάτων του, σωµατικές βλάβες, απώλειες 

χρόνου, οικονοµικές ή υλικές ζηµιές ή για οποιαδήποτε έµµεση συνέπεια ή προερχόµενη από 

ζηµιά που προκύπτει στο πλαίσιο της χρήσης, ή αδυναµίας χρήσης του προϊόντος, ακόµη και 

σε περίπτωση που η Cryopal θα έχει ενηµερωθεί για τις ζηµιές αυτές. 
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24. Παράρτηµα 

24.1. Προσωπικοί πίνακες 

24.1.1. ∆ιευθύνσεις IP των διατάξεων ρύθµισης που είναι εγκατεστηµένες 

στη µονάδα 

Κωδικός 

αναφοράς  

Θέση ∆ιεύθυνση ΙΡ 

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

Πίνακας 1: διευθύνσεις IP των διατάξεων ρύθµισης που είναι εγκατεστηµένες στη µονάδα. 

24.1.2. Πίνακας συσχετισµού Αριθµού σειράς – Κωδικού server 

Αριθµός σειράς  Κωδικός server 

  

  

  

  

  

  

  

  

Πίνακας 2: πίνακας συσχετισµού Αριθµού σειράς – Κωδικού server. 

 

 


