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1. Identificatie van fabrikant

De fabrikant van het medische apparaat CRYOMEMO is Cryopal:
Cryopal
Parc Gustave Eiffel
8 Avenue Gutenberg
CS 10172 Bussy Saint Georges
F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3
Tel.: +33 (0)1.64.76.15.00
Fax: +33 (0)1.64.76.16.99

E-mail: sales.cryopal@airliquide.com of maintenance.cryopal@airliquide.com
website: http://www.cryopal.com
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2. Over deze handleiding
2.1. Doel van de handleiding
Deze handleiding heeft betrekking op het geheel voor de regeling van het cryogene reservoir
Cryomémo en de bijbehorende web-server applicatie. In de handleiding wordt het apparaat, de
configuratie en het gebruik besproken. In de handleiding wordt ook de webserver applicatie
besproken, de Ethernet-verbinding die door de gebruiker moet worden gemaakt om verbinding
te maken met de pc-host of de plaatselijke algemene server, de configuratie en het gebruik.

Geen enkel systeem is zonder risico’s, gebruikers worden aanbevolen om regelmatig de
ruimte en de kuipen met monsters te controleren.
*Waarschuwing: De software kan alleen met Windows Explorer worden gebruikt.

2.2. Voor wie is deze handleiding bestemd
Deze handleiding is bedoeld voor alle professionals die Cryomémo op een cryogene container
uit het assortiment GT 40, ARPEGE, RCB, ESPACE willen gebruiken. De versies GT 40 en
ARPEGE 40 zijn alleen beschikbaar met een niveau- en temperatuurindicator, regeling is niet
mogelijk.

2.3. Belangrijke opmerking
De aansluiting van alle regeleenheden op een computernetwerk kan autorisatie en/of
technische hulp van de netwerkbeheerder, de toewijzing van een vast IP-adres en een RJ45kabel vereisten.

2.4. Reverse engineering
De software die het onderwerp is van deze handleiding, met inbegrip van de handleiding en het
bijbehorende document, worden aan de gebruiker in licentie gegeven. Ze zijn het eigendom van
Cryopal en zijn beschermd door auteursrechten, alle rechten voorbehouden.
De software werkt alleen op één apparaat tegelijk. Deze software mag niet worden
gedistribueerd, gereproduceerd, vertaald, uit elkaar gehaald, gedecompileerd, geanalyseerd,
aan gepast, gewijzigd, geïntegreerd of gecombineerd met andere software, behalve in door de
wet toegestane gevallen.
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3. Veiligheidsinformatie
3.1. Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

De informatie wordt benadrukt in het kader van het gebruik van de apparatuur.
Indien dit punt niet wordt opgevolgd, loopt de gebruiker geen enkel gevaar.
Opgelet. De in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies waar dit symbool
voor staat, dienen in acht genomen of uitgevoerd worden, om lichamelijke
ongevallen en beschadiging aan het apparaat en de installaties te voorkomen.
Opgelet. De in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies waar dit symbool
voor staat, dienen in acht genomen of uitgevoerd worden, als deze niet worden
nageleefd, kan dit leiden tot een elektrische schok of de dood.
Verplicht: bescherm uw handen met de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Waarschuwing: het dragen van een veiligheidsbril is verplicht.

Waarschuwing: ventilatie van de ruimte is verplicht.

Waarschuwing: lage temperatuur.
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3.2. Veiligheid van de operatoren
Dit apparaat wordt gebruikt in een laboratoriumomgeving. Het apparaat verlaat de fabriek in
perfecte staat, op het vlak van technische veiligheid. Teneinde deze voorwaarden te behouden
en een veilig gebruik van het apparaat te garanderen, moet de gebruiker handelen volgens de
aanwijzingen en symbolen die in deze handleiding en op het apparaat werden vermeld.
Controleer voor de installatie of de gebruiksspanning overeenkomt met de voedingsspanning.
Om elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat uitsluitend aangesloten worden op
een voedingsnetwerk dat uitgerust is met een aarding.
Wanneer veilig gebruik niet mogelijk is, moet het apparaat buiten werking gesteld worden en
tegen incidenteel gebruik beveiligd worden.
Het apparaat mag alleen worden gevoed via de stekker die bij het product werd geleverd.
De stekker doet dienst als aan-/uitschakelaar.
In de volgende gevallen kan veilig gebruik niet meer gegarandeerd worden:
Het apparaat is zichtbaar beschadigd.
Het apparaat werkt niet meer.
Na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden.
Na ernstige schade tijdens het transport.

3.2.1.

Algemene veiligheid

Alleen het personeel dat deze handleiding volledig heeft doorgelezen is bevoegd de in dit
document beschreven apparatuur te hanteren en te gebruiken.
Het apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, mag uitsluitend gebruikt worden door
van tevoren hiertoe opgeleid personeel. Voor een juist en veilig gebruik en voor alle
onderhoudswerkzaamheden

is

het

zeer

belangrijk

dat

het

personeel

de

normale

veiligheidsprocedures in acht neemt.
De preventieve onderhoudswerkzaamheden moeten door technici worden uitgevoerd
die bij de fabrikant een opleiding hebben gevolgd.
De vermelde onderhoudsintervallen zijn louter indicatief en moeten door de gebruiker
worden aangepast, afhankelijk van het gebruik van cryogene apparaat.
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Alleen originele CRYOPAL-onderdelen mogen voor het onderhoud worden gebruikt.
Het gebruik van niet-originele onderdelen kan de veiligheid van het medische
apparaat beïnvloeden en CRYOPAL wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een
incident. Het apparaat zal niet worden gedekt door de garantie als er niet-originele
onderdelen worden gebruikt.

3.2.2.

Veiligheid met betrekking tot het gebruik van vloeibare stikstof

De temperatuur van vloeibare stikstof is -196 °C. Om die reden:
Is het verboden met blote handen onderdelen aan te raken die in contact zijn
geweest met vloeibare stikstof.
Voor het werken met vloeibare stikstof moeten speciale handschoenen en een
veiligheidsbril gedragen worden.
De in opslagreservoirs gebruikte stikstof verdampt in de ruimte; uit 1 liter vloeibare
stikstof komt ca. 700 liter gasvormig stikstof vrij. Stikstof is een inert, niet giftig gas,
maar als het vrijkomt vervangt het de zuurstof in de lucht. Indien het
zuurstofgehalte tot een waarde van minder dan 19% daalt, loopt het organisme
risico’s.
Ieder vertrek of iedere ruimte waar reservoirs met vloeibaar stikstof staan
opgesteld, moet permanent goed geventileerd worden en voorzien worden van
minstens één zuurstofdetector. Het voltallige personeel moet voor de risico’s in
verband met het gebruik van stikstof gewaarschuwd worden.

3.3. Belangrijkste risico's
In dit gedeelte worden de belangrijkste risico’s vermeld. Informatie over deze risico’s en hoe deze
risico’s kunnen worden vermeden, wordt in de verschillende gedeelte van de handleiding vermeld.
Risico's verbonden aan het gebruik van elektrische energie
Aangezien de elektrische installaties volgens de regels van de kunst worden gemaakt, zijn deze
risico’s beperkt op voorwaarde dat de installatie in normale omstandigheden wordt gebruikt.
Beschadigde eenheden moeten worden geïsoleerd en de apparatuur mag niet worden gewijzigd.
Risico's verbonden aan het gebruik van vloeibare stikstof
Deze risico’s zijn beperkt als de gebruikers werden geïnformeerd en aangepaste opleiding hebben
gekregen, en als er beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.
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Risico's verbonden aan elektrische/elektronische omgeving
Deze risico’s zijn beperkt als de gebruikte apparaten beantwoorden aan de geldende normen (op
het vlak van emissie en elektromagnetische gevoeligheid).
Risico's verbonden aan de configuratie van het apparaat
Deze risico’s zijn beperkt als de installatie door een vakman werd uitgevoerd en als de gebruiker
over de vereiste kennis beschikken. Door het ontwerp van het apparaat is het mogelijk dat de
toegangsrechten beperkt zijn.
Risico's verbonden aan het uitvoeren van het product
Deze risico’s zijn beperkt aangezien de installateur over de vereiste competenties beschikt.
Risico's verbonden aan het verkrijgen van de temperatuur of het niveau
Met de veiligheidssystemen kan dit risico worden verminderd (temperatuursensoren, enz.).
Regelmatig onderhoud zal de betrouwbaarheid van de apparatuur waarborgen.
Gevaar verbonden aan het verkeerd gebruik van het cryogene reservoir
Gezond verstand, een correct uitgevoerde installatie (met een bekende omgeving, PLC enz.) en
regelmatig onderhoud kunnen deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terugdringen.
Gevaar verbonden aan stikstofinjectie
Dit risico wordt verminderd door de integratie van een veiligheidssysteem (2 elektromagnetische
kleppen in serie) en implementatie van een communicatiesysteem.
Risico verbonden aan ophalen en registreren van gegevens
Dit risico beïnvloedt niet de veiligheid van de opgeslagen monsters of is gelijk aan een incorrecte
instelling van het apparaat.
Risico verbonden aan de communicatie met de server via het computernetwerk
Dit risico heeft betrekking op een virus op de geïntegreerde server, het betreft geen pc-platform en
de veiligheid van het netwerk moet door de servers worden uitgevoerd. De server is “onafhankelijk",
alleen de geregistreerde gegevens kunnen worden beschadigd, maar de regeling zal niet worden
aangetast.
Risico verbonden aan de communicatie tussen de verschillende onderdelen van de
apparatuur
Zodra het systeem is geconfigureerd, heeft dit risico geen invloed op de regeling van het systeem
die door de kast wordt gewaarborgd.
Risico verbonden aan geluidsalarm
Dit risico heeft geen invloed op de veiligheid van de opgeslagen monsters.
Risico verbonden aan storing van de interfaces
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Dit risico heeft geen invloed op de veiligheid van de opgeslagen monsters, de storingen kunnen door
externe systemen worden gedetecteerd.
Risico verbonden aan het ontgassen
Dit risico heeft geen invloed op de veiligheid van de opgeslagen monsters. De standaard uitrusting
die normaal gezien in een cryogene ruimte zal een alarm laten gaan.
Risico verbonden aan storing van parameters*
(* andere parameters dan deze van het apparaat)
Dit risico wordt verminderd. Opleiding van de operators, regelmatig onderhoud en gebruik in een
ruimte die correct is uitgerust zijn de belangrijkste veiligheidselementen. Hun implementatie zullen
deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau brengen.

3.4. Voorzorgsmaatregelen in geval van storingen
Wanneer u het idee heeft dat het apparaat niet meer veilig is (bijvoorbeeld door schade tijdens
het transport of het gebruik), dient het buiten werking gesteld te worden. U dient er zeker van te
zijn dat het niet incidenteel gebruikt kan worden. Het apparaat moet aan hiertoe bevoegde
technici toevertrouwd worden voor een controle. Als er geen voeding is, worden de gegevens
niet meer door de apparatuur opgeslagen.

3.5. Beschrijving van de labels

Label Standaard voeding
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Label UK-voeding

Label Elektriciteitskast
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Label Elektronische weergave

1.1. Definitie van symbolen

Fabrikant

Verwijdering van elektrische
en elektronische apparatuur

Raadpleeg de handleiding

CE-markering,
markering, in
overeenstemming met
richtlijn 93/42/CEE

Referentie catalogus

Partijnummer

Temperatuurlimiet

Opgelet
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4. Algemeen
4.1. Voorstelling van het apparaat
Cryomémo is een elektronische kit die bestaat uit niveausensors, temperatuursensors en een
controle- en configuratie-interface.
interface.
Het is een apparaat dat wordt gebruikt om het stikstofgehalte en de temperatuur van de
cryogene reservoirs (GT 40, ARPEGE, ESPACE en RC
RCB)
B) te controleren en regelen, met
behulp van sensoren en elektromagnetische kleppen die de toevoer van stikstof regelen en
ontgassen. U kunt er ook alarmen mee beheren.

Cryomémo bestaat uit verschillende onderdelen die
door specifieke software worden geregeld:
1- Een display
2- Een schakelkast
3- Een voedingskast
4- Temperatuur- en niveausensoren
5- Voedingskabel

De volgende functies worden door de inrichting gewaarborgd:

•

Automatische regeling van de cryogene vloeistof in de container, door middel van
een relais (droge contactuitgang) op de toevoerklep voor vloeibare stikstof.
Met Cryomémo kunnen er twee zaken worden geregeld:

•

-

Niveauregeling (overschrijding van een drempelwaarde)

-

Temperatuurregeling (overschrijding van een drempelwaarde)

Metingen:
- Het gehalte vloeibare stikstof, met behulp van een niveausensor en weergave van de
resterende hoeveelheid vloeistof.
- Temperatuur, met behulp van twee elektronische temperatuursensoren, alsook

weergave.
- Gedurende 40 dagen de gegevens opslaan (indien onder spanning)

•

Veiligheid:
- Door temperatuurbewaking op een locatie in een container.
- Door bewaking van het niveau van de container, in geval het systeem voor het regelen
van het vloeibare stikstofgehalte defect is.
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- Ontgassen, door ontluchting van het verdampte gas in de leidingen stroomopwaarts
van de container.
- Door alarmsignalen (visueel, auditief en relaiscontact).
•

Weergave van waarden (niveau, temperatuur) en instellen door middel van een
speciale display.

•

Overdracht van informatie via Ethernet, 4-20 mA of RS 485-uitgangen. Het geheel
wordt door specifieke onboard software gestuurd, hiermee kan de temperatuur en het
stikstofgehalte (gas of vloeibaar) van de bewaakte container worden verworven en
weergegeven. Met de applicatie van de webserver krijgt u toegang tot de
configuratiegegevens en metingen, via een http-koppeling. De waarden kunnen worden
geraadpleegd en gewijzigd via Internet Explorer, de pc moet via een Ethernet-kabel zijn
aangesloten. Enkele regelingen die via een Ethernet-netwerk zijn aangesloten, kunnen
via een of meerdere pc’s worden bewaakt.

Naam

CRYOMEMO

Aanduiding

Gebruik cryogene reservoirs van het merk Cryopal.
Niet gebruiken met reservoirs van een ander merk, niet gebruiken buiten

Contra-indicaties

de temperatuur- / vochtigheid- / drukbereiken die in de
gebruikershandleiding worden vermeld

Prestaties

Handhaven van een optimale cryogene temperatuur voor het behoud van
biologische monsters

Levensduur

10 jaar
Afmetingen: 260*310*62mm
Gewicht: 2.5 kg
Elektrische kenmerken:
Gegevensoverdracht 4/20 mA, RS485 of Ethernet RJ45

Schakelkast

Interne aansluitingen, droog contact CT en CRT (24V AC, 2A max)
40 dagen, ca. 1 MB geheugen
Voeding: 230 V, 50 Hz
Vermogen: 80 VA
11 ingangen/uitgangen (M12, M8, RJ45, DIN, …)
Afmetingen: 140*195*82 mm

Display

Gewicht: 0.3 kg
Elektrische kenmerken:
Grafische LCD-display
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LED's op het voorpaneel
Akoestisch alarm gekoppeld aan de controlelampje
M12 connector voor aansluiting op de schakelkast

Voedingskast

230 V AC enkelfasig 80VA 50 Hz

Temperatuursensoren Thermische weerstand Pt100 1/3 Klasse B volgens IEC751
Niveaumeter
Elektromagnetische
ventielen

Capacitief (waarde voor container)
24V AC 50hz

Materialen die in
direct of indirect
contact met de

Roestvrij staal, geïnjecteerd plastic, ABS (frame van het display)

gebruiker komen

4.2. Werkingsprincipe
4.2.1.

Bewaking van veiligheid tijdens vullen

Een sensor; software en een elektromagnetische klep beheren de veiligheid tijdens het vullen.
De elektromagnetische klep staat bij normale werking open (geen storingen); deze klep wordt
gelijktijdig gestuurd met de elektromagnetische vulklep. Als de niveausensor een overschrijding
van het maximale stikstofgehalte detecteert, dan wordt de elektromagnetische vulklep gesloten,
waardoor het vullen met stikstof wordt stopgezet.

4.2.2.

Niveauregeling

Deze functie is optioneel voor het volledige ARPEGE-assortiment en heeft geen betrekking op
de GT 40 en ARPEGE 40-containers. Als het vloeibare stikstofgehalte dat door de capacitieve
sensor wordt bewaakt lager is dan de geprogrammeerde laagdrempel, dan wordt er eerst een
ontgassing uitgevoerd (als de optie aanwezig is). Het gevolg hiervan is dat de minst koude
gassen worden ontlucht en het verlies van vloeistof in de houder wordt verminderd. Het
ontluchtingsventiel wordt dan geactiveerd.
Zodra de temperatuur van de ontluchtingssensor onder een geprogrammeerde drempel daalt,
programmering wordt uitgevoerd op het display (zie hoofdstuk 10.6) of webserver (zie hoofdstuk

17 | C R Y O M E M O – G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g

11.6.2.3), wat duidt op een zeer koude temperaturen, wordt het ontluchtingsventiel gesloten en
wordt de vulklep geopend.
Wanneer het bovenste vulniveau wordt bereikt, vulniveau gemeten door de capacitieve
niveausensor, wordt de vulklep gesloten waardoor het vullen wordt gestopt.
Als er andere controle-apparatuur dan Cryomémo wordt gebruikt, is Cryopal niet
verantwoordelijk voor de werking van het cryogene systeem.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor producten die verloren gaan,
als gevolg van deze configuratie, ook niet tijdens de garantieperiode.
Om het niveau en de temperatuur te controleren mag alleen apparatuur die door
Cryopal werd aanbevolen worden gebruikt.
Als het apparaat voorzien is van het controlesysteem Cryomémo moet de plaatselijke
controle van de installatie door de exploitant nog steeds worden uitgevoerd.

4.2.3.

Regeling van de temperatuur

Twee temperatuursensoren, die zich in de ontluchtingszone bevinden, controleren de interne
temperatuur van de container. Zodra deze temperatuur hoger is dan een ingestelde drempel, en
als de maximale hoogdrempel niet is bereikt, wordt er een gedeeltelijke vulling met stikstof
uitgevoerd. In een typische werking waarbij de temperatuur wordt gecompenseerd, is het doel
om gas te injecteren om de temperatuur te verlagen en niet om de container te vullen.
Uit veiligheidsoverwegingen worden er twee temperatuursensoren gebruikt. Als het
meetverschil tussen beide sensoren groter is dan 5 °C wordt er een alarm
gegenereerd en wordt het alarmrelais geactiveerd.
Wanneer de temperatuur van de container een geprogrammeerde drempel overschrijdt of het
bovenste vulniveau wordt bereikt, niveau gemeten door de capacitieve niveausensor, dan wordt
de vulklep gesloten waardoor de compensatie wordt gestopt.
Als er andere controle-apparatuur dan Cryomémo wordt gebruikt, is Cryopal niet
verantwoordelijk voor de werking van het cryogene systeem.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor producten die verloren gaan,
als gevolg van deze configuratie, ook niet tijdens de garantieperiode.
Om het niveau en de temperatuur te controleren mag alleen apparatuur die door
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Cryopal werd aanbevolen worden gebruikt.
Als het apparaat voorzien is van het controlesysteem Cryomémo moet de plaatselijke
controle van de installatie door de exploitant nog steeds worden uitgevoerd.

4.3. Locatie van onderdelen van de kuip
Het bedieningspaneel is gemonteerd op het achterste deel van de cryogene container, terwijl
het display op het voorpaneel is gemonteerd.
Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

4.3.1.

GT40 & ARPEGE
De gebruikerselementen die op alle modellen
van

het

assortiment

hierna beschreven.

Afbeelding4-1: Cryomémo gemonteerd op Arpèges-kuipen
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voorkomen,

worden

1: Vulkleppen en kleppen voor veiligheid
tijdens vullen (niet zichtbaar op de
afbeelding).
2: Aansluiting voor cryogene
stikstoftoevoer op het apparaat.
3: Ontgassingsventiel. (optioneel)

5

4: Elektronische regeleenheid voor het
beheer van het apparaat
(magneetventielen, display). Bevestiging
aan achterzijde van het apparaat.
Voeding door onafhankelijke elektrische

6

kast, op muur gemonteerd.
5: Temperatuursensor PT100 die het

Afbeelding 4-2: achteraanzicht van de Arpège-kuip.

ontgassen beheert (optioneel)
6: Uitgang voor ontgassen (optioneel)

1: Temperatuursensor PT100. Alleen de
temperatuursensoren die door Cryopal
worden

aanbevolen

mogen

worden

gebruikt. Een ondersteuning voor 3
temperatuursensoren

is

beschikbaar;

twee van deze sensoren worden door
Cryomémo gebruikt, de derde staat ter
beschikking

van

de

exploitant

voor

traceer- of externe bewakingsdoeleinden
(niet-Cryomémo systeem).
2:

Capacitieve

niveausensor

voor

controle van het stikstofniveau
Afbeelding 4-3: bovenaanzicht van de Arpège-kuip.

3: Sensor overloopbeveiliging
4: Slang om apparaat met stikstof te
vullen
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4.3.2.

ESPACE
De gebruikerselementen die op alle
modellen

van

het

assortiment

voorkomen, worden hierna beschreven.

Afbeelding4-4: Cryomémo gemonteerd op Espace en RCB-kuipen
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6: Locatie van de sensor die het overlopen
van stikstof vermijdt door het afsluiten van
een specifiek elektromagnetisch ventiel.
7: Vulkleppen en kleppen die instaan voor de
veiligheid tijdens het vullen.
8: Locatie van de capacitieve sensor om het
niveau van de vloeibare stikstof te meten.
9: Temperatuursensor PT100. Alleen de
temperatuursensoren die door Cryopal
worden aanbevolen mogen worden gebruikt.
Afbeelding 4-5 : intern achteraanzicht (deksel verwijderd).

Een ondersteuning voor 3
temperatuursensoren is beschikbaar; twee
van deze sensoren worden door Cryomémo
gebruikt, de derde staat ter beschikking van
de exploitant voor traceer- of externe
bewakingsdoeleinden (niet-Cryomémo
systeem).
10: Aansluiting voor cryogene stikstoftoevoer
naar het reservoir.
11: Elektronische regeleenheid voor het
beheer van het reservoir (magneetventielen,

Afbeelding 4-6 : achteraanzicht.

display). Bevestiging aan achterzijde van het
reservoir.
12: Elektriciteitskast voor voeding van de
regeleenheid. Bevestiging aan de muur.
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1: Sensor voor ontgassen
2: Elektroventiel voor het vullen
3: Elektroventiel voor de veiligheid tijdens het
vullen.
4: Niveausensor.
5: Sensor voor de veiligheid tijdens het vullen.
6: Temperatuursensor nr. 1.
7: Temperatuursensor nr. 2.
8: Uitgang ontgassing.
9: Ontgassingsventiel.

Afbeelding 4-7 : Locatie van subsets (sensoren en

10: Stikstoftoevoer.

regeleenheden).

11: Veiligheidsklep.
12: Uitgang voor vullen van container.

4.3.3.

RCB

De gebruikerselementen die op alle modellen van het assortiment voorkomen, worden hierna
beschreven.
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5:

Grafische

regeleenheid.

display,
Geeft

het

aangesloten

op

niveau

de

van

cryogene vloeistof weer, de alarmstatus en
gemeten temperaturen. Raadpleeg document
NH78397 voor meer informatie.
6:

Elektronische

beheer

van

kast

display

van
en

regeleenheid,

overdracht

van

gegevens.
7: Temperatuursensor: Meet de temperatuur,
door middel van 2 temperatuursensoren. In
het kader van productontwikkeling worden 3
Afbeelding4-8: Algemene voorstelling van een cryogeen
reservoir van het type RCB.

temperatuursensoren ondersteund; twee van
deze

sensoren

worden

door

Cryomémo

gebruikt, de derde staat ter beschikking van
de

exploitant

voor

traceer-

bewakingsdoeleinden

of

externe

(niet-Cryomémo

systeem).
8: Elektroventiel voor de veiligheid tijdens het
vullen.
9: Elektroventiel voor het vullen.
10: Aansluiting voor cryogene stikstoftoevoer
naar het reservoir.
11: Putten om niveau te meten: Locatie van
de capacitieve sensor om het niveau van de
vloeibare stikstof te meten.
12: Putten voor niveausensor: Het lokaliseren
van de sensor zal het overlopen van stikstof
vermijden door het afsluiten van een specifiek
elektromagnetisch ventiel.
13: Elektriciteitskast voor voeding van de
regeleenheid. Bevestiging aan de muur.
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4.4. Presentatie van het assortiment

Assortiment
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
ARPEGE
NATAL
ESPACE

Commerciële ref
ARPEGE40N-L-101
ARPEGE55N-L-101
ARPEGE55N-L-101-UK
ARPEGE55N-L-102
ARPEGE55N-L-103
ARPEGE75N-L-101
ARPEGE75N-L-102
ARPEGE75N-L-103
ARPEGE70N-L-101
ARPEGE70N-L-102
ARPEGE70N-L-103
ARPEGE70N-G-102
ARPEGE70N-G-103
ARPEGE110N-L-101
ARPEGE110N-L-102
ARPEGE110N-L-102-UK
ARPEGE110N-L-103
ARPEGE110N-G-102
ARPEGE110N-G-102-UK
ARPEGE110N-G-103
ARPEGE140N-L-101
ARPEGE140N-L-102
ARPEGE140N-L-103
ARPEGE140N-G-102
ARPEGE140N-G-103
ARPEGE170N-L-101
ARPEGE170N-L-102
ARPEGE170N-L-102-UK
ARPEGE170N-L-103
ARPEGE170N-L-103-UK
ARPEGE170N-G-102
ARPEGE170N-G-102-UK
ARPEGE170N-G-103
ARPEGE170N-L-104
ARPEGE170N-L-105
ARPEGE170N-G-104
NATAL40N-1
ESP151N-LC-4
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ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
ESPACE
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB
RCB

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

RCB1001N-G-7
RCB1001N-G-8
UPGRADE-ESP-RCB
UPGRADE-ESP151
UPGRADE-ESP331NC
UPGRADE-ESP331C
UPGRADE-ESP661
UPGRADE-RCB
ACC-ARPN-18
ACC-ARPN-19
ACC-ARPN-20
ACC-ARPN-21
ACC-ARPN-22
ACC-ARPN-23
ACC-ARPN-24
ACC-ARPN-25
ACC-ARPN-26
ACC-ARPN-27
ACC-ARPN-28
ACC-ARPN-29
ACC-ARPN-30
ACC-ARPN-31
ACC-ARPN-32
ACC-ARPN-33
ACC-ARPN-34
ACC-ARPN-35
ACC-ARPN-36
ACC-ARPN-37
ACC-ARPN-38
ACC-ARPN-39
ACC-ARPN-40
ACC-ARPN-41
UPGRADE-RCB
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5. Gebruiksinstructies
5.1. Gebruikersprofiel
Dit apparaat is bedoeld om in een laboratorium of ziekenhuis door opgeleide professionals te
worden gebruikt.

5.2. Beoogd gebruik
Met het Cryomémo-systeem kan de cryogene temperatuur worden behouden, zodat biologische
monsters kunnen worden bewaard.
Dit apparaat moet samen met cryogene reservoirs van het merk Cryopal worden gebruikt.

5.3. Verwachte prestaties
Het beoogde doel van dit apparaat is het handhaven van een optimale cryogene temperatuur
voor het behoud van biologische monsters door regeling van het vloeistofniveau en de
temperatuur.

5.4. Levensduur van het apparaat
Het vacuüm van de Cryomémo-apparaten heeft een garantie van 6 jaar. De levensduur van het
Cryomémo-apparaat bedraagt 10 jaar bij normaal gebruik.

5.5. Contra-indicaties
Cryomémo mag niet met cryogene containers van een ander merk worden gebruikt.
5.6. Mogelijke nadelige effecten
5.6.1. Gebruiker
Er zijn twee belangrijke nadelige effecten verbonden aan het gebruik van vloeibare stikstof:
1. Vriesbrand of cryogene brandwonden.
2. Anoxie
Als het apparaat niet in overeenstemming met de voorschriften in de meegeleverde handleiding
wordt gevoed, dan kan er een elektrische schok optreden. Daarom is het verplicht om
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pictogrammen over deze risico’s op de containers en in de ruimtes aan te brengen. Om deze
nadelige effecten te vermijden, moet u de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding volgen.

6. Gebruikte materialen
Materialen die in
direct of indirect
contact met de

Roestvrij staal, geïnjecteerd plastic, ABS (frame van het display)

gebruiker komen
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7. Regeleenheid
Met deze regeleenheid kan de temperatuur en het niveau in een container worden verkregen en kunnen
de gegevens via 4/20 mA RS485 of Ethernet worden verzonden.

7.1. Mechanische kenmerken
Gegeven

Hoofdkenmerken

Afmetingen

Zie Afbeelding 7-1.

Massa

ca. 2,5 kg.

Behuizing

Roestvrij staal.

Behuizing

Het afneembare deksel, bevestigd door
4 bevestigingsschroeven of een grendel
naargelang de versie, moet voor het
aansluiten van randapparatuur worden

Afbeelding 7-1 : afmetingen (in mm).

verwijderd.

7.2. Elektrische kenmerken
Gegeven

Hoofdkenmerken

Functie:

Meten van de temperatuur en het niveau in een container en overdracht
van gegevens via 4/20 mA RS485 of Ethernet.

Opslag

van Ongeveer 40 meetdagen (vaste sampling-frequentie). Ongeveer 1 MB

gegevens

geheugen.

Interne

Aansluitingen op printplaat:

aansluitingen:
(Aansluitingen met Algemene alarmen: uitgang droog contact CRT (24 V AC, 2 A max).
schroeven)

Actief vullen: uitgang droog contact CT (NO) (24 V AC, 2 A max).
Regeling automatisch vullen: uitgang droog contact CT (NO) (24 V AC, 2
A max).
Gelijktijdig vullen: digitale ingang (positieve puls van ongeveer 2
seconden) vervolgens droog contact NO.
Contact van deksel: digitale ingang verbonden met extern droog contact –
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Gegeven

Hoofdkenmerken
contact gesloten wanneer deksel van container wordt geopend.
Regeling handmatig vullen: digitale ingang vanaf externe droog contact,
normaal open, met drukknop

Communicatie

Uitgang RS485 (JBus).
Uitgang 4-20 mA (temperatuur) (4 mA komt overeen met 0 °C en 20 mA
komt overeen met -200 °C).
Uitgang 4-20 mA (niveau) (4 mA komt overeen met 0% en 20 mA komt
overeen met 100% van het niveau).
RJ 45 Ethernet-uitgang.

Aansluitingen:

A-zijde (zie Afbeelding 7-9)
M12 geschroefd: naar display.
M12 geschroefd: naar vulventiel.
M12 geschroefd: naar magnetisch ventiel voor veiligheid tijdens het
vullen.
M8 geschroefd: naar ventiel voor ontgassen.
DIN vergrendeling: naar sensor voor ontgassen.
DIN vergrendeling: naar sensor voor veiligheid tijdens vullen.
DIN vergrendeling: naar temperatuursensor nr. 2.
DIN vergrendeling: naar temperatuursensor nr. 1.
Opening voor capacitieve niveausensor.
B-zijde (zie Afbeelding 7-10)
Wartel voor aansluiting op interne aansluitklemmen op uitgangen van de
relais.
RJ45 voor Ethernet-verbinding.
DIN vergrendeling: naar voedingskast.
C-zijde (zie Afbeelding 7-11)
Slot met sleutel om IP-adres van server te kunnen wijzigen.

Alarmrelais:

1 CRT-relais (droge contacten) – 24 VAC, 2A.
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Gegeven

Hoofdkenmerken

Voedingsspanning: Referentie voor geleverde voedingskast: NH104718
Primair: 230 V 50 Hz. Secundair: 24 V AC, 80 VA max.
Hoogte < 2000 m; overspanningscategorie II.
Vertraagde zekering, 0,5 A, hoge brekende capaciteit; 250 V.
Zekering op controlekaart NH104174 van behuizing NH104690:
- FUS1 vertraagd, 4 A,
Lage brekende capaciteit; 250 V.
- FUS2 vertraagd, 800 mA, lage brekende capaciteit; 250 V.
Verbruik:

80 VA max.

7.3. Kenmerken netwerk
7.3.1.

De verschillende soorten netwerken

De volgende terminologie wordt gebruikt:
•

Onboard webserver: geïntegreerde elektronische plaat die IP-communicatie
tussen de onboard webserver en pc-browser mogelijk maakt.

•

Switch: uitrusting voor het computernetwerk, bedoeld voor de koppeling van
computerapparatuur in het lokale netwerk met geoptimaliseerde bandbreedte.

•

Server: computer die is verbonden met het netwerk en die bestanden en
toepassing ter beschikking stelt aan de gebruikers. In dit geval betreft het een
algemene server van het bedrijf dat het geheel van Ethernet-netwerken beheert.
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Netwerk met een uniek regeleenheid

Afbeelding 7-2 : directe Ethernet-verbinding tussen een regeleenheid en een pc met behulp van een gekruiste kabel.

Afbeelding 7-3 : Ethernet-verbinding tussen een regeleenheid en een pc met behulp van een switch.

Deze oplossing vermijdt het gebruik van een gekruiste kabel, maar vereist het gebruik van een
switch.

Netwerk met switch
Gebruikt nooit gekruiste Ethernet-kabels als u een switch gebruikt.
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Afbeelding 7-4 : Ethernet-verbinding tussen een of meerdere regeleenheden en een pc met behulp van een switch.

Netwerk met server
Gebruikt nooit gekruiste Ethernet-kabels als u een lokale server gebruikt.
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Afbeelding 7-5 : Ethernet-verbinding tussen een of meerdere regeleenheden en een of meerdere pc’s met behulp van een
bedrijfsserver.

Internet
De onboard webserver van de regeleenheden kan ook worden geconfigureerd en
ondervraagd via een klassieke internetverbinding, op voorwaarde dat de ISP een vast IPadres biedt. Deze verbinding met het internet wordt op dezelfde manier als alle andere items
die via IP-verbinding kunnen worden geadresseerd (router, netwerk van een andere server,
enz.).
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7.3.2.

Mogelijke configuraties van netwerken

Huidige configuratie
CRYOMEMO wordt met een lokaal, vast IP-adres geconfigureerd. De poorten 80
(webpagina) en 21 (FTP-toegang) zijn open op het lokale vaste IP van CRYOMEMO.
De toegang tot CRYOMEMO kan alleen vanaf het lokale netwerk worden uitgevoerd, voor de
overdracht van gegevens.
URL: ftp://IP_local/A/nom_de_fichier
CRYOMEMO kan voor de webpagina’s alleen via het lokale netwerk worden bereikt, als de
configuratie van het bedrijfssysteem vanaf een externe IP geen toegang tot poort 80 toelaat.
Ook voor de bedrijfscomputers mag poort 80 alleen uitgaand worden gebruikt. De poorten 21
en 25 zijn gewoonlijk geblokkeerd.

Afbeelding 7-6 : huidige configuratie.

Ideale configuratie voor toegang tot CRYOMEMO via het internet
Deze ideale configuratie is voor de verbinding van CRYOMEMO via een apart en
onafhankelijk netwerk van de onderneming en vereist dus een apart abonnement bij een
Internet Service Provider (ISP).
Poort

80

Functie

Webpagina

Status

Open op bestemming van CRYOMEMO.
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Poort

21

Functie

FTP-toegang

Status

Open op bestemming van CRYOMEMO.
Betreffende de URL voor toegang tot de gegevensoverdracht via
FTP, u hebt het externe IP-adres van de verbinding (router /
firewall) nodig.

25

SMTP

Uitgaand toegestaan om e-mails te verzenden

Afbeelding 7-7 : Ideale configuratie voor toegang tot CRYOMEMO via het internet

Algemeen schema van applicatie
Op de volgende afbeelding wordt de architectuur voor de toegang tot verschillende pagina’s
afgebeeld, en de verwijzing naar hoofdstukken en pagina's
De pagina’s in de rode zone zijn alleen voor geautoriseerde personen bedoeld, dat wil
zeggen personen die over een login en een wachtwoord beschikken.
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Afbeelding 7-8 : algemeen schema van de pagina’s van de applicatie op de onboard webserver
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7.4. Bekabeling
Op de regeleenheid worden de elektrische platen en wartels gebruikt voor het aansluiten van de
randapparatuur.

7.4.1.

Vooraf bekabelde connectors

Bij de levering van de container zijn de connectoren die hieronder worden beschreven reeds
aangesloten op de apparatuur die op afstand wordt bediend. In deze paragraaf wordt de functie
van elk van hen beschreven.
Deze zijde omvat de volgende connectoren:

Afbeelding 7-9 : functie van connectoren.

Nr.
1.

Functie

Informatie

Uitgang naar ventiel voor ontgassen.

Vergrendelbare

(Zie Opmerking 2)

elektromagnetisch ventiel voor ontgassen van

aansluiting

naar

container.
2.

Uitgang

naar

de

elektromagnetisch

Vergrendelbare

aansluiting

naar

ventiel voor de veiligheid tijdens het

elektromagnetisch

vullen

tijdens het vullen en vullen van container.

en

vullen.

ventiel

voor

veiligheid

(Zie Opmerking 1)
3.

Uitgang naar LCD-scherm.

Aansluiting LCD-scherm. Lengte van kabel
2,50 meter.
Het display en de specifieke functies worden
besproken in het hoofdstuk 9.

4.

Ingang ontgassingssensor.

Vergrendelbare

aansluiting

naar

ontgassingssensor.
5.

Ingang sensor voor veiligheid tijdens

Vergrendelbare aansluiting naar sensor voor

vullen

veiligheid

tijdens

vullen.

Het

maximaal

toegestane niveau vloeibare stikstof wordt
bepaald door de mechanische positie van de
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sensor PT100. Zodra het vloeibare stikstof in
contact komt met de sensor wordt het vullen
van

de

container

met

vloeibare

stikstof

geblokkeerd door het veiligheidsventiel.
6.

7.

8.

Ingang sensor nr. 2 voor temperatuur

Vergrendelbare

van de kuip.

temperatuursensor nr. 2 van container.

Ingang sensor nr. 1 voor temperatuur

Vergrendelbare

van de kuip (zie Opmerking 3).

temperatuursensor nr. 1 van container.

Mechanische

doorgang

niveausensor. (zie Opmerking 4).

voor

aansluiting

aansluiting

naar

naar

Elektrische verbinding met de capacitieve
sensor die zich in de cryogene kuip bevindt
(tussen de wanden).

Opmerking Vermijd het overstromen van de container, in geval het systeem voor het regelen
1:

van het vloeibare stikstofgehalte defect is. Het elektroventiel voor de veiligheid
tijdens het vullen wordt tijdens het vullen overbrugd.

Opmerking Door de automatische ontgassing kan stikstof, in gasvorm, worden verwijderd. Het
2:

ontgassen wordt niet geactiveerd tijdens het handmatig vullen of tijdens het vullen
door compensatie (regeling van niveau door een stijging van de temperatuur in de
container).

Opmerking Als er een verschil van 5 °C tussen sensor nr. 1 en nr.2 is, dan wordt een alarm
3:

geactiveerd. Een storing van de temperatuursensor wordt geactiveerd wanneer de
metingen minder dan -200 °C of meer dan +55 °C bedragen.

Opmerking Een storing van de niveausensor wordt geactiveerd wanneer de uitgevoerde
4:

metingen kleiner zijn dan -6% van het minimale stikstofgehalte (waarde leeg
bepaald tijdens kalibrering) of groter zijn dan 106% van het maximale
stikstofgehalte. In dit geval wordt de temperatuurregeling actief, het behoud van de
temperatuur wordt verzekerd tot de Alarmdrempel Temperatuur min 16 °C (ATH 16 °C).
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7.4.2.

Aan te sluiten connectoren

Bij de levering van de container zijn de connectoren die hieronder worden beschreven reeds
aangesloten op de randapparatuur. In deze paragraaf wordt de functie van elk van hen
beschreven.
Deze zijde omvat de volgende connectoren:

Afbeelding 7-10 : functie van connectoren.

Nr.
1.

Functie

Informatie

Connector voor voeding Vergrendelbare aansluiting naar een 24 V AC uitgang van
elektrische voeding die bij het apparaat werd geleverd.
Er is geen noodvoeding, de niveau- en temperatuurregeling
worden dus niet meer verzekerd als de voeding wordt
onderbroken. De indicatie blijft echter wel actief.

2.

RS485-connector

Vergrendelbare aansluiting van het type Clipper voor
RS485-uitgang.

De

verbinding

wordt

toegelicht

op

Afbeelding 7-10.
3.

Ethernet aansluiting

RJ45-aansluiting naar een PC die een webapplicatie
ondersteunt (browser).

4.

Wartel

Doorgang van kabels vanaf interne aansluitingen van
elektrische kast naar randapparatuur.

7.5. Sleutel en slot
Het slot kan slechts in 2 standen staan.

Afbeelding 7-11 : slot in 2 standen.
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Nr.
1.

Functie

Informatie

Slot met sleutel Toestemming om IP-adres van server te wijzigen.
- toegankelijke configuratie.
- “Configuratie van niet-toegestaan IP-adres”: niet toegankelijk.

8. De sensoren en elektroventielen
De sensoren van het apparaat Cryomémo moeten aan de verschillende kuipen worden aangepast om
deze optimaal te laten werken. Naargelang het formaat van de kuip en het type opslag (vloeibaar of gas)
zijn de niveaumeters niet dezelfde en is de positie van de temperatuursensoren verschillend.

Alleen de niveaumeters die door Cryopal werden goedgekeurd mogen met de
apparaten uit het assortiment GT 40, ARPEGE, ESPACE en RCB worden gebruikt.

8.1. Leiding- en instrumentenschema (PID)
Nr.

Element

1

Sensor voor ontgassen

2

Elektroventiel voor het vullen

3
4
5

Elektroventiel voor de veiligheid tijdens
het vullen
Niveausensor
Sensor voor de veiligheid tijdens het
vullen

6

Temperatuursensor nr. 1

7

Temperatuursensor nr. 2

8

Uitgang ontgassing

9

Ontgassingsventiel

10

Stikstoftoevoer

11

Veiligheidsklep

12

Afbeelding8-1: Locatie van subsets (sensoren en elektroventielen)

Ingang voor vullen van container
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8.2. Alarm- en niveaudrempels
Op de onderstaande afbeelding en tabel wordt het verband tussen de drempelwaarden voor
alarm en stikstofgehalte van de apparatuur weergegeven, alsook de fysieke locatie van de
sensoren op een container.

Afbeelding 8-2 : fysieke locatie van alarm- en niveaudrempels op een container.

Nr.

Sensortype

Alarmtype

1.

Niveausensor.

Alarm laag niveau.

2.

Niveausensor.

Drempel voor instelling van laag
niveau.

3.

Niveausensor.

Drempel voor instelling van hoog
niveau.

4.

Niveausensor.

Alarm hoog niveau.

5.

Sensor voor de veiligheid tijdens

Alarm voor de veiligheid tijdens

het vullen.

het vullen.

6.

Temperatuursensoren.

Alarm hoge temperatuur.

7.

Capacitieve niveausensor.

Niveauweergave.
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8.3. Mechanische gegevens
8.3.1.

Niveausensoren
GT 40 & ARPEGE

ESPACE & RCB
Ze worden aangeboden zoals hieronder

Vloeibare fase

afgebeeld.

8-3 : Niveaumeters voor stikstof in de

vloeibare fase voor het apparaat
Arpège 55 en 75 (afbeelding links) en
Arpège 70, 110, 140 en 170
(afbeelding rechts).

8-4 : Niveaumeter voor vloeibare stikstof.
De sensor voor de vloeibare fase beschikt
over een meetlengte die geschikt is voor de
cryogene container.
Ze worden aangeboden zoals hieronder

Gasfase

afgebeeld.

8-6 : Niveaumeter voor stikstof in de gasfase.
8-5 : niveaumeters voor stikstof in de gasfase voor
het apparaat Arpège 70 en 110 (afbeelding links) en
Arpège 140 en 170 (afbeelding rechts).

Deze

meters zijn niet beschikbaar voor de
apparaten Arpège 40, 55 en 75.

De meetlengte van de niveaumeter is in dit
geval beperkt; aangezien er slechts onder de
valse bodem wordt gemeten.
Het bereik kan niet worden aangepast, maar
is vast; de regeling is alles of niet in functie
van het stikstofgehalte in de kuip.

De niveaumeter, koude uitgang, moet perfect gedroogd worden met een geschikt
apparaat (bijvoorbeeld een apparaat met warme lucht) voordat het wordt
teruggeplaatst.
Het wordt niet aangeraden voor een apparaat in vloeibare fase met een instelling
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tussen 80% en 90% aangezien dit de dop zal beschadigen
Vanwege het meetprincipe van deze niveaumeter moet de meter goed in zijn
putten blijven.
Als de meter uit de putten moet worden gehaald, dan moet deze zorgvuldig met
een geschikt apparaat (bijvoorbeeld haardroger) worden gedroogd voordat deze
wordt teruggeplaatst.

8.3.2.

De niveausensoren monteren
De installatie van de sensoren (niveau en temperatuur) moet door technici worden
uitgevoerd die bij de fabrikant een opleiding hebben gevolgd.

8.4. Elektrische gegevens
Nr.
6. 7.
4.

Functie

Informatie

Temperatuursensoren Thermische weerstand Pt100 1/3 Klasse B volgens IEC751
Niveausensor

Capacitief (waarde voor container)

2. 3. 9. Elektromagnetische

ventielen

24V AC 50hz

8.5. Fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen zijn bepaald in functie van de kuip en het gebruik dat door de gebruiker
werd gekozen (vloeistof of gas).
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8.5.1.

Fabrieksinstelling van regelingdrempels

Tijdens het instellen is het bereik “fabrieksinstellingen” vast, net zoals voor de kuipen:
Parameter

Container

Niveaus
Hoogdrempel

80

Laagdrempel

50

Hoog alarm

90

Laag alarm

40

Eenheid

%

De instelling Niveau kan door de gebruiker worden gewijzigd (zie hoofdstuk 11.6, op pagina 90),
alleen de niveau-instellingen voor de containers die met gas zullen worden gebruikt zijn vast.
Deze waarden kunnen in de volgende limieten worden ingesteld:
Maximaal niveau tussen 90 % en 20 %.
Minimaal niveau tussen 80 % en 10 %.
Met een minimum van 10 % tussen Min. en Max. niveau.

8.5.2.

Fabrieksinstelling van temperatuur

Parameter

Container

Temperatuur
Activering van TP-drempel

JA

Alarm Tp

-135

Eenheid

°C

De kritieke drempel voor de temperatuur is vast en kan niet door de gebruiker worden
gewijzigd.
Het configureren van Cryomémo wordt dus bij de ingebruikname van de kuip
uitgevoerd.
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9. Het display
Het display is een alfanumeriek LCD-scherm. Op het display worden verschillende informatie weergeven, van opstart
tot gebruik of configuratie.

9.1. Algemene voorstelling
Aan de voorzijde van het display vinden we de volgende items:

Afbeelding 9-1 : voor- en achteraanzicht van het display

Nr. Functie

Zie §

1. Alfanumeriek LCD-scherm met achtergrondverlichting.

9.5

2. Lampje (DEL) van alarm

9.6

- Groen: normaal.
- Rood: storing.
3. Intern geluidssignaal (niet zichtbaar)

9.7

4. Druktoets

9.4

5. Druktoets

.

9.4

.

6. Druktoets

om geluidsalarm en weergave van actieve alarmen uit te

9.4

schakelen.
7. Druktoets

9.4

:

- bevestigen.
- uitschakelen van geluidsalarm.
- selecteren.
8. Druktoets

:
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9.4

Nr. Functie

Zie §

- invoer annuleren.
- of weergave van schermen zonder de weergegeven waarden te kunnen
wijzigen.
- of terugkeren naar het hoofdscherm.
9. Aansluiting voor kabel van display naar regeleenheid.

-

9.2. Mechanische gegevens

Afbeelding 9-2 afmetingen (maten in mm).

Gegeven

Hoofdkenmerken

Afmetingen

Zie Afbeelding 9-2.

Massa

ca. 0,3 kg.

Behuizing

Geïnjecteerd plastic.

Elektronische

Grafische LCD-display

kenmerken:

LED's op het voorpaneel
Akoestisch alarm gekoppeld
aan de controlelampje
M12 connector voor aansluiting
op de schakelkast

9.3. Elektrische gegevens
Gegeven

Hoofdkenmerken
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Functie:

Weergave van de temperatuur, het niveau, de instellingen, alarmen.

Weergave :

LCD-scherm.
- het stikstofgehalte in de container (%, cm, inches naargelang de instelling).
- temperatuur van een van de twee sensoren (°C of °F, naargelang de
instelling).
- storingen.
Rechtstreekse toegang tot de instellingenmenu’s.

Lampje:

LED voor het alarm (storingen).

Geluidsalarm:

Gekoppeld aan lampje (zelfde indicatie). Uitschakelen via de toets

Connector :

M12 voor aansluiting op regeleenheid.

of

9.4. De toetsen
Vijf toetsen, deze druktoetsen (Afbeelding 9-1, nr. 4 tot 8) hebben de volgende functies:

Afbeelding 9-3 : de functietoetsen.

Nadat de toetsen worden weergegeven, krijgen ze een functie die in het onderste
gedeelte van het display wordt weergegeven:

Afbeelding 9-4 : relatie tussen de functietoetsen en de schermindicaties.
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.

Toets

Functie
Verhoging van waarden of navigatie naar boven in de menu’s.
Verlaging van waarden of navigatie naar beneden in de menu’s.
- Uitschakelen van geluidsalarm. Als het geluidsalarm is geactiveerd, zal een druk
op deze knop het geluidsalarm uitschakelen (dempen). De alarmuitgang blijft
geactiveerd. Na een bepaalde tijd wordt het alarm opnieuw geactiveerd, en...
- ...geschiedenis van alarmen weergeven. Op het bovenste gedeelte van het
scherm wordt de huidige temperatuur en het huidige niveau weergegeven.

Afbeelding 9-5 : voorbeeld van een alarmgeschiedenis.
Gebruik de toetsen

en

om eventuele verborgen lijnen weer te geven. Na 30

seconden inactiviteit of door een druk op de terugkeertoets

keert u terug naar het

scherm waarop de waarden worden weergegeven.
- Bevestiging in de menu’s
- Naar de volgende stap gaan, in bepaalde menu’s.
- Schakelen tussen Temperatuursensor 1 / Temperatuursensor

2 op het

hoofdscherm.
- Uitschakelen van geluidsalarm. Als het geluidsalarm is geactiveerd, zal een druk
op deze knop het geluidsalarm uitschakelen (dempen). De alarmuitgang blijft
geactiveerd.
- Weergave van verschillende schermen (Niveau, Temperatuur, Communicatie,

Configuratie, Container, Versie), zonder dat de weergegeven informatie kan
worden gewijzigd.
- Terug naar het vorige scherm.
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9.5. Het alfanumerieke display
9.5.1.

Presentatie

Op het grafische alfanumerieke LCD
LCD-scherm (Afbeelding 9-1,, nr. 1) met achtergrondverlichting
wordt de volgende informatie
ie weergegeven:

In de modus Normaal, raadpleeg hoofdstuk 0, op pagina 56 voor het gebruik.
Nr. Functie

Afbeelding 9-6 : voorbeeld van weergave in de modus

Zie §

1. Niveau van cryogene vloeistof.

-

2.

-

Alarmstatus (

of

).

3. Weergave van een van de twee

-

interne temperaturen van het

Normaal.

reservoir (T1 of T2).
4. Functies van de toetsen op de 9.5.2
behuizing van het display.

In de configuratiemodus, nadat u op de toets

drukt, worden de volgende menu’s

beschikbaar. Op de onderste lijn worden de functies van de toetsen weergegeven. Zie
hoofdstuk 0 op pagina 56 voor meer informatie.

Afbeelding 9-7
9 : voorbeeld van weergave in de modus Configuratie.

Het instellen van het contrast wordt besproken in §10.8,
§
op pagina 64.
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9.5.2.

Gebruik in de modus Normaal

Op het display wordt de informatie als volgt weergegeven:

Afbeelding 9-8 : voorbeeld van weergave in de modus Normaal.

Nr. Functie
1.

Weergave van het niveau van de cryogene vloeistof in de container, in % van maximaal
niveau.

2.

Pictogram van alarm:
: geen alarm aanwezig.
: alarm aanwezig. Ten minste een van de volgende alarmen is actief:
Overloop (actief alarm inclusief na verdwijnen van fout).
Temperatuursensoren buiten werking (verschil tussen sensoren).
Niveausensor buiten werking.
Temperatuursensor nr. 1 buiten werking.
Temperatuursensor nr. 2 buiten werking.
Alarmdrempel hoog stikstofgehalte overschreden.
Alarmdrempel laag stikstofgehalte overschreden.
Drempel voor temperatuur overschreden.
Communicatiefout met Cryopal-server
Cryopal
.
Fout tijdens ontgassen.
Stroomuitval.
EEPROM-fout.
Fout: deksel open.

3.

Temperatuur (T1 of T2) van een van de twee sensoren. Om de temperatuur van de
andere sensor weer te geven, druk op de toets ( ) die zich onder dit pictogram bevindt.

4.

Toegang tot het menu Instellingen krijgt u door op de toets
hoofdstuk 0 op pagina 56 voor meer informatie.
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te drukken. Zie

Nr. Functie
5.

Geschiedenis van alarmen weergeven. Op het bovenste gedeelte van het scherm wordt
de huidige temperatuur en het huidige niveau weergegeven.
Gebruik de toetsen

en

om de verborgen lijnen weer te geven. Na 30 seconden

inactiviteit of door een druk op de

keert u terug naar het scherm waarop de

waarden worden weergegeven.
6.

- T1T2: door op de toets

te drukken, die zich onder dit pictogram bevindt, kunt u een

van de twee temperaturen selecteren. De geselecteerde temperatuur wordt
weergegeven (nr. 3):
- T1T2 om de temperatuur T1 weer te geven.
- T1T2 om de temperatuur T2 weer te geven.
Opmerking: er wordt een alarm geactiveerd als de twee temperaturen meer dan 5 °C
verschillen (temperatuursensor buiten werking).
7.

Bij elke druk krijgt u een opeenvolgende weergave van de schermen Niveaus,

Temperatuur, Communicatie, Configuratie, Container, Versie, Kalibrering. Meer
informatie over elk scherm vindt u in hoofdstuk 56, op pagina 56. Door op
drukken, verlaat u deze schermen.

9.5.3.

Gebruik in de modus Configuratie

Zie hiervoor paragraaf 10, op pagina 56.
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te

9.5.4.

Schema van de toegankelijke schermen

Afbeelding 9-9 Stelt de schermen en menu’s voor die vanaf de standaard
stand
weergave
toegankelijk zijn.

Zie § 9.5.2, punt
3.

Zie §9.4, pictogram
en §9.5.2 , punt 2

Zie hoofdstuk 0,, op pagina
56.
Zie hoofdstuk 0, op pagina
56.
Afbeelding 9-9 : schema van toegankelijke menu's en functies.
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9.6. Alarmlampje
Na het inschakelen, zal dit lampje (Afbeelding 9-1 , nr. 2) groen branden.
Het lampje wordt rood als er ten minste één alarm is (lijst in §9.5.2, nr. 2) en na een vertraging
van 30 seconden. Dit lampje blijft rood zolang de storing niet wordt verholpen. Het lampje wordt
opnieuw groen:
Automatisch, na het verdwijnen van de storing; het alarmcontact wordt gelijktijdig
geactiveerd.
Handmatig, na het verdwijnen van een storing die verband houdt met het vullen en na het
uitschakelen door de operator op het display (

).

9.7. De zoemer
Een geluidsalarm (zoemer) wordt na enkele seconden geactiveerd als er ten minste één
oorzaak voor een alarm is. De voorwaarden voor het activeren van het geluidsalarm zijn
identiek aan deze voor het alarmlampje (zie § 9.6). De zoemer bevindt zich in de behuizing van
het display. Het uitschakelen van de zoemer (uitschakelen van geluidsalarm) gebeurt door kort
op de toets

(Afbeelding 9-1, nr. 7) te drukken.
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10. De menu’s Instellingen – Display
10.1.

Algemeen schema

Op de onderstaande afbeelding wordt het algemene schema van de menu’s die via Instellingen
kunnen worden geopend.

Zie §9.4.

Zie §10.2.
Zie §10.3
10.3.
Zie §10.5
10.5.

Zie §10.6.
§
Zie §10.7.
§

Zie §10.8.
§
Zie §10.9.
§
Zie §10.9.2.
§
Zie §
§0.

Afbeelding 10-1 : fysieke locatie van alarm
alarm- en niveaudrempels op een container.

10.2.

Het menu “Instellin
“Instellingen” openen
Er wordt aangenomen dat de regeleenheid/regeleenheden werden aangesloten
volgens de instructies in het hoofdstuk 12, op pagina 104 (aansluiting) en hoofdstuk
13, op pagina 107 (elektrische aansluitingen) en normaal gevoed worden.
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Aanduiding

Handeling of resultaat
Op het display wordt het scherm Metingen weergegeven.

Druk op de toets

.

Als het menu Instellingen wordt weergegeven, ga naar §10.3.
Als het volgende scherm wordt weergegeven, ga dan naar de stappen 4
tot 8.

Opmerking: dit scherm geeft aan dat er een wachtwoord vereist is om het
menu Instellingen weer te geven (§10.3, op pagina 57).
Op het scherm wordt Wachtwoord weergegeven.

Gebruik de toetsen

of

om naar een bovenliggend/onderliggend

teken te gaan.
Indien nodig, gebruik de toets

om naar een teken rechts te gaan.

Herhaal stap 5 zo vaak als nodig om het volledige wachtwoord in te
voeren (aantal tekens).
Zodra het wachtwoord volledig en correct is ingevoerd, drukt u op

.

Het menu Instellingen wordt weergegeven. Ga door naar §10.3.

10.3.
Aanduiding

Het menu Instellingen
Handeling of resultaat
Op het display worden de volgende menu’s weergegeven.

Selecteer het gewenste menu met de toetsen
Bevestig uw keuze met

of

.

.

Hieronder doorgaan, naargelang uw keuze.

1. Niveaus
De alarmdrempels voor hoog en laag niveau beheren, alsook de eenheid
(%, cm of inches).
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Aanduiding

Handeling of resultaat
Zie hiervoor § 10.5, op pagina 59.

2. Temperatuur
De activering en activeringsdrempel van het alarm voor hoge temperatuur,
alsook de eenheid, beheren.
Zie hiervoor § 10.6, op pagina 61.

2. Communicatie
Het adres van de module op de bus, de communicatiesnelheid van de bus,
de activering van de modus 21 CFR, alsook de bron voor de externe
vulopdracht (kabel, Modbus) beheren.
Zie hiervoor § 10.7, op pagina 63.

4. Configuratie
De taal van de menu’s, het contrast, de tijdsperiode van de zoemer, de
drempel voor ontgassen, het handmatig vullen (starten, stoppen) en de
werking met een wachtwoord instellen.
Zie hiervoor § 10.8, op pagina 64.

5. Container
Om het type aangesloten container, het type van de regeling, de inhoud,
naam en serienummer te bepalen. Hierdoor wordt het kalibreren van de
niveausensor mogelijk.
Zie hiervoor § 10.9, op pagina 65.

6. Versie
Om de versienummers van de software van de elektriciteitskast, het
display, de server, alsook de status van functies - actief of inactief weer te
geven, RS 485 4-20 mA communicatie, en ophalen van traceergegevens
op de server.
Zie hiervoor § 10.10, op pagina 67.
Indien nodig, terugkeren naar het hoofdmenu door te drukken op
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.

10.4.

De toetsen gebruiken

De toetsen worden als volgt gebruikt:
Aanduiding

Handeling of resultaat
Vanaf het menu Instellingen, selecteer het gewenste menu (Niveaus, Temperatuur,
enz.) met de toetsen

of

Bevestig uw keuze met

.

-.

Selecteer de lijn die u wilt wijzigen met de toetsen

Bevestig uw keuze met
Gebruik de toetsen

.

.
of

Bevestig de wijziging met

10.5.

of

om de gewenste waarde te wijzigen.
.

Om naar het menu Instellingen terug te keren, gebruikt u

.

Om naar het scherm Metingen terug te keren, gebruikt u

.

Het menu Niveaus

De drempelwaarden voor de niveaus zijn in de modus Gas vast en kunnen in de modus
Vloeibaar worden ingesteld.

Aanduiding

Handeling of resultaat

Op het display wordt het scherm Niveaus weergegeven.
Voor

een Gebruik de toetsen zoals beschreven in paragraaf 10.4, op pagina 59.

weergave in %
De volgende informatie wordt weergegeven:

Hoogdrempel: een vloeistofniveau dat hoger is dan deze drempel zal het
vullen met stikstof stoppen. De waarde kan tussen 20 en 90% worden
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ingesteld. Deze drempelwaarde moet lager zijn dan de hoge alarmdrempel.

Laagdrempel: een vloeistofniveau dat lager is dan deze drempel zal het
vullen met stikstof starten. De waarde kan tussen 10 en 80% worden
ingesteld. Deze drempelwaarde moet hoger zijn dan de lage alarmdrempel.

Hoog alarm: een vloeistofniveau dat hoger is dan deze drempel zal de
visuele en auditieve alarmen activeren. De waarde kan tussen 25 en 95%
worden ingesteld. De nauwkeurigheid bedraagt 1%. De standaardwaarde is
90%. Deze drempelwaarde moet hoger zijn dan de lage alarmdrempel.

Laag alarm: een vloeistofniveau dat lager is dan deze drempel zal het
vullen met stikstof starten. De waarde kan tussen 5 en 75 % worden
ingesteld. De nauwkeurigheid bedraagt 1%. De standaardwaarde is 40 %.

Eenheid: weergave van de metingen in % van het niveau, in centimeters of
inches.
Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.

Op de onderstaande grafiek wordt de locatie van de verschillende drempels weergegeven.

Afbeelding
10-2 :
werkingscyclus
van de
niveauregeling
(vloeistof of
gas).
Gr_01
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Nr.

Benaming

1.

Activering van het relais van de vulklep.

2.

Activering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Weergave van het alarmpictogram en activering van het alarmrelais.
Het relais van de vulklep blijft geactiveerd.

3.

Deactivering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Verdwijnen van het alarmpictogram en deactivering van het alarmrelais.

4

Deactivering van het relais van de vulklep.

5.

Activering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Weergave van het alarmpictogram en activering van het alarmrelais.
Het relais van de vulklep blijft gedeactiveerd.

6.

Deactivering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Verdwijnen van het alarmpictogram en deactivering van het alarmrelais.
Het relais van de vulklep blijft gedeactiveerd.

7.

Deactivering van het relais van de vulklep.
Weergave van het alarmpictogram en activering van het alarmrelais.

8.

Activering van het relais van de vulklep.

10.6.
Aanduiding

Het menu Temperatuur
Handeling of resultaat
Op het display wordt het scherm Temperatuur weergegeven.
Gebruik de toetsen zoals beschreven in § 10.4, op pagina 59.
De volgende informatie wordt weergegeven:
Activering van Tp-drempel:

Indien Ja is geselecteerd, dan is de temperatuurregeling actief.
Indien Nee is geselecteerd, dan is de temperatuurregeling niet actief.

Tp-alarm: een temperatuur die hoger is dan de actieve drempel zal de
akoestische en visuele alarmen en de alarmrelais activeren. De waarde
kan worden ingesteld van -170 tot -130 °C. De nauwkeurigheid is 1 °C. De
standaardwaarde is -130 °C.
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Eenheid: weergave in °C of in °F.
Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.

Op de onderstaande grafiek worden de ingestelde drempels weergegeven.

*

Afbeelding 10-3 : de werkingscyclus van de temperatuur.

*HTA : High Temperature Alarm

Nr.

Betekenis

1.

Activering van het relais van de vulklep (stuurt de vulklep).

2.

Activering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Weergave van het alarmpictogram en activering van het alarmrelais.

3.

Deactivering van de akoestische en visuele alarm (zoemer en lampje).
Verdwijnen van het alarmpictogram en deactivering van het alarmrelais.

4.

Deactivering van het relais van de vulklep (stuurt de vulklep).

HTA betekent Alarm Hoge temperatuur (High Temperature Alarm).
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10.7.

Het menu Communicatie

Aanduiding

Handeling of resultaat

Op het display wordt het scherm Communicatie weergegeven.
Gebruik de toetsen zoals beschreven in § 10.4, op pagina 59.
De weergegeven informatie kan als volgt worden geïnterpreteerd:

Vullen op afstand:
Bekabeld: de functie Gelijktijdig vullen wordt geactiveerd door de
overeenkomstige terminal.

Modus: de functie Gelijktijdig vullen wordt geactiveerd door het RS485circuit.
Busadres: digitaal adres van de besturingseenheid van de indicator (bereik

van 1 tot 254 op hetzelfde netwerk).

Bussnelheid: snelheid waaraan de gegevens tussen de besturingseenheid
en de controller worden verzonden (2400, 4800, 9600 of 19200 Bauds).

Modus 21 CFR: deze informatie wordt door de server verzonden en kan niet
handmatig worden gewijzigd. Het activeren en deactiveren gebeurt op de
server. De traceerbaarheid 21CFR, part 11, wordt verzekerd wanneer deze
parameter geactiveerd is.
Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.
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10.8.
Aanduiding

Het menu Configuratie
Handeling of resultaat

Op het display wordt het scherm Configuratie weergegeven.
Gebruik de toetsen zoals beschreven in § 10.4, op pagina 59.
De weergegeven informatie kan als volgt worden geïnterpreteerd:

Taal: de menutaal selecteren (Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans,
Nederlands).

Contrast: waarde tussen 5 (heldere weergave) en 20 (donkere weergave).
Periode zoemer (uur): de zoemer wordt gedurende de geselecteerde tijd
(1 tot 90 uur) uitgeschakeld, na een druk op de toets

of

.

Drempel ontgassing: temperatuur waarop het ontgassingsventiel wordt
gesloten.

Automatisch vullen: Aan/uit: het automatisch starten van het vullen, met
de mogelijkheid om tijdens het vulproces te stoppen.
Wachtwoord:

Neen: de instellingen mogen door iedereen worden gewijzigd.
Ja: het wijzigen van de instellingen kan alleen worden uitgevoerd na het
invoeren van het wachtwoord. Na het bevestigen van uw keuze wordt een
specifiek scherm weergegeven (scherm hiernaast):
Voeg een wachtwoord van 1 tot 4 tekens in, een van de 26 letters van het
alfabet. Gebruik de toetsen

of

om de letters te wijzigen en

een teken naar rechts te gaan. Bevestig met

.

Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.
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om

10.9.

Het menu Container

10.9.1.

Het basismenu

Deze gegevens moeten worden ingevoerd wanneer u de container voor het eerst gebruikt. In dit
menu kunt u de informatie over de container van de klant invoeren. Het apparaat Cryomémo
werd in de fabriek ingesteld, volgens de container waarop deze is aangesloten.

Aanduiding

Handeling of resultaat
Op het display wordt het scherm Container weergegeven.
Gebruik de toetsen zoals beschreven in § 10.4, op pagina 59.
De weergegeven informatie kan als volgt worden geïnterpreteerd:

Type: containertype (GT 40, ARPEGE, RCB of ESPACE).
Regeling: gas of vloeistof.
Inhoud:
Voor de reeks GT 40 vloeistof: 40
Voor de reeks Arpège vloeistof: 40, 55, 75
Voor de reeks Arpège vloeistof: 70, 110, 140, 170
Voor de reeks Arpège gas: 70, 110, 140, 170
Voor de reeks Espace vloeistof: 151, 331, 661
Voor de reeks Espace gas: 151, 331, 661
Voor de reeks RCB vloeistof: 500, 600, 1001
Voor de reeks RCB gas: 600, 1001

Opmerking: om een container te selecteren, voer eerst het type in
(ESPACE / RCB), vervolgens de regeling (gas/vloeistof) en ten slotte de
inhoud.
Naam: standaard ESPACE.
E-nr.: aanduiding van de kast, verschillend van serienummer.
Kalibering: kalibrering van de keten voor het uitvoeren van de meting van
het niveau van de container. Ga door naar §6610.9.2.
Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.
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10.9.2.

Het menu Kalibering

Dit menu is toegankelijk, zoals vermeld in § 10.9.1 Kalibrering. Na het selecteren
van Kalibrering: Ja worden de volgende schermen weergegeven. Deze menu’s zijn
voorbehouden aan een Cryopal-technicus.
Aanduiding

Handeling of resultaat
Op het display wordt het scherm Wachtwoord weergegeven.
Voeg een wachtwoord van 1 tot 4 tekens in, een van de 26 letters van het
alfabet. Gebruik de toetsen

of

om de letters te selecteren en

een teken naar rechts te gaan. Bevestig met
Zodra

het

scherm

Kalibrering

wordt

om

.
weergegeven,

voert

u

de

kalibratiegegevens in:

Tp-verschil sensor 1: kan tussen -5 en +5 °C worden ingesteld.
Tp-verschil sensor 2: kan tussen -5 en +5 °C worden ingesteld.
Leeg: numerieke waarde (in pF) van de capaciteit van de condensator die
het

minimumniveau

vertegenwoordigt.

Raadpleeg

document

Cryopal

NH103108 voor de verhouding tussen de numerieke waarde en capaciteit.

Vol: numerieke waarde (in pF) van de capaciteit van de condensator die het
maximumniveau vertegenwoordigt. Raadpleeg document Cryopal NH103108
voor de verhouding tussen de numerieke waarde en capaciteit.
Zodra de gegevens zijn ingevoerd, keert u terug naar het menu Container
door op

te drukken. Ga door naar §10.9.1, stap 4.
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10.10.

Het menu Versie

Aanduiding

Handeling of resultaat

Op het display wordt het scherm Versie weergegeven.
Gebruik de toetsen zoals beschreven in § 10.4, op pagina 59.
De weergegeven informatie kan als volgt worden geïnterpreteerd:

Box-versie: versienummer van de software die in de besturingseenheid
is geïntegreerd.

Schermversie: versienummer van de software die in de IHMbesturingseenheid is geïntegreerd.

Serverversie: versienummer van de software die in de server is
geïntegreerd.

RS485 actief: Ja betekent dat de functie beschikbaar is (*).
4-20 mA actief: Ja betekent dat de functie beschikbaar is (*).
MEMO actief: Ja betekent dat de functie (traceerbaarheid) beschikbaar is
(*).
Door op

te drukken, keert te terug naar het menu Instellingen.

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.

(*) instellen via de server.

10.11.

Het menu Instellingen verlaten

Het menu Instellingen kan als volgt worden verlaten:
Door gebruik van de toets

.

Na 30 seconden, zonder op een toets te drukken. In dit geval worden de wijzigingen niet
opgeslagen.
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11. De menu’s Instellingen - Webserver
Met de applicatie van de webserver krijgt u toegang tot de configuratiegegevens en metingen, via een
http-koppeling. De waarden kunnen worden geraadpleegd en gewijzigd via Internet Explorer, de pc moet
via een Ethernet-kabel zijn aangesloten.

Benodigd materiaal:
De gebruiker moet over het volgende beschikken:
Een pc met Windows-besturingssysteem XP/Vista/7/8/10.
Een Ethernet-verbinding tussen de regeleenheid/regeleenheden en de pc (zie §7.3.1, op
pagina 32).
Een of meer regeleenheden om in te stellen.

11.1.

De pagina Instellingen

In dit hoofdstuk wordt de pagina Instellingen beschreven. Hier worden de instellingen voor de verbinding met de
betrokken regeleenheid afgebeeld.

11.1.1.

Toegang tot de pagina Instellingen

Er wordt aangenomen dat de regeleenheid/regeleenheden werden aangesloten
volgens de instructies in het hoofdstuk 12, op pagina 104 (aansluiting) en hoofdstuk
13, op pagina 107 (elektrische aansluitingen) en normaal gevoed worden.

Ga als volgt te werk:
1. Op de pc, start de browser.
2. In de adresbalk van de browser, voer het IP-nummer in van de regeleenheid die u wilt
instellen. In de vorm http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Afbeelding 11-1 : het adres invoeren van de geïntegreerde webserver die moet worden ingesteld.

Ter herinnering: de IP-adressen van de regeleenheden worden vermeld in de tabel op
pagina 164.
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3. De startpagina wordt weergegeven (zie Afbeelding 11-2).
4. Ga naar het menu Instellingen; deze pagina is alleen toegankelijk door de administrator, zie
§11.1, op pagina 68).
Vanaf de startpagina, klik op Instellingen, voer de naam van de administrator in (standaard
admin), klik op Bevestigen. Op de nieuwe pagina, klik op Instellingen, voer de naam van de
administrator (standaard admin) en het wachtwoord in (standaard admin) en klik op OK.

Afbeelding 11-2 : voorbeeld van de startpagina.
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11.1.1.

Inhoud op de pagina

OP de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de pagina Instellingen.

Afbeelding 11-3 : de pagina Instellingen.
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11.1.1.1.
Label

Containerinformatie
Functie

Temperatuurmeting De gegevens kunnen niet worden gewijzigd.
Werkelijke waarde, in °C, van de temperatuur in de container.
Stikstofgehalte

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd.

meten

Werkelijke waarde, in %, van het stikstofgehalte in de container.

Actief alarm

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd.
Dit veld informeert u over een geactiveerd alarm.
Geen: er is geen enkel alarm op dit moment actief.
Niveausensoren buiten werking, Veiligheid tijdens vullen of antioverloop,

Temperatuurdrempel

Communicatiefout,

Alarm

laag

overschreden,
niveau,

Alarm

Configuratiefout,
hoog

niveau,

Temperatuursensor nr. 1, Temperatuursensor nr. 2. Fout ontgassen,
Stroomuitval, DEF EPROM, Verplettering opgemerkt: type van het laatst
geactiveerde alarm.

11.1.1.2.

Verbindingsinstellingen

Label

Functie

IP-adres

De gegevens kunnen worden gewijzigd.
Huidig IP-adres (internetprotocol) van de interne webserver.
Eventuele wijziging in de kolom Gewenste waarde. Voer de nieuwe waarde in
het decimale formaat in xxx.xxx.xxx.xxx. Als het ingevoerde adres geen geldig
IP-adres is, dan zal de webserver geen rekening houden met de wijziging.
Opmerking: zodra het nieuwe IP-adres wordt bevestigd wordt u naar de
webpagina Verbindingsfout geleid. Voer het nieuwe IP-adres in de adresbalk
van de browser in om opnieuw verbinding te maken met de webserver.

Subnetmasker De gegevens kunnen worden gewijzigd.
De server autoriseert de verbinding met een bepaald aantal ingebedde
webservers. Het masker kan ook het netwerk al dan niet beperken.
Bijvoorbeeld: met het subnetmasker 255.255.255.0 (het meest voorkomende)
zal het laatste cijfer 254 computers op hetzelfde netwerk toelaten.
Als het ingevoerde subnetmasker geen geldig IP-masker is, dan zal de
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Label

Functie
webserver geen rekening houden met de wijziging.

Gateway

De gegevens kunnen worden gewijzigd.
Adres van de IP-gateway. Voer de nieuwe waarde in het decimale formaat in
xxx.xxx.xxx.xxx.
Neem contact op met de netwerkbeheerder voor deze informatie.

Login

De gegevens kunnen worden gewijzigd.

administrator

Huidige naam van de administrator die toegang heeft tot dit scherm en het
configuratiescherm van de container.
Deze login kan worden gewijzigd naar een andere login die minder dan 20
tekens telt.

Wachtwoord

De gegevens kunnen worden gewijzigd.

administrator

Het huidige wachtwoord van de administrator die toegang heeft tot dit scherm
en het configuratiescherm van de container.
Dit wachtwoord kan worden gewijzigd naar een ander wachtwoord dat minder
dan 10 tekens telt.

Nieuwe

code Afhankelijk van het niveau van het product zijn er drie functieniveaus

voor
serverfunctie

beschikbaar:

Geactiveerde

Functie Functie Functie

functie

1

2

3

RS485

Nee

Ja

Ja

4-20 mA niveau /

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

T°
Traceerbaarheid
(MEMO)
Onboard
webserver
standaard
Met niveau 3 worden de gegevens in het geheugen van de ingebouwde
webserver opgeslagen en zijn nadien toegankelijk.
De code wordt verkregen van Cryopal, afhankelijk van de bestelde versie. Het
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Label

Functie
is op elk moment mogelijk om naar een hogere versie over te schakelen.
Met de code, die handmatig moet worden ingevoerd, kunnen de niveaus
worden geactiveerd die hieronder worden beschreven.
Om een wijziging van functie aan Cryopal aan te vragen, gaat u als volgt te
werk:
1. Noteer het serienummer van de besturingsinrichting. Zie Startpagina, veld

Serienummer (§11.2.1.2, op pagina 76).
2. Neem contact op met Cryopal die u een code zal geven.
3. Voer de code in het veld Nieuwe code voor serverfunctie in.
4. Klik op Bevestigen. Het systeem heeft nu nieuwe functies.
5. Bewaar dit nummer (zie pagina 164). Als de ingebouwde server wordt
ontkoppeld van de aansluiting, de aansluiting die zich op het moederbord
van de besturingseenheid bevindt, dan moet u opnieuw de code invoeren
die u in stap 2 hebt gekregen.

11.1.2.

Bijwerken van datum en tijd van het systeem

Ga als volgt te werk:
1. Ga naar de pagina Instellingen, zoals vermeld in §11.1.1, op pagina 68.
2. Zodra deze pagina wordt weergegeven, klik op Klok bijwerken.

Afbeelding 11-4 : bovenste gedeelte van de pagina Instellingen.

3. Voer de nieuwe waarden voor tijd en datum in en klik op Bevestigen.
In geval bij een fout voor de dagen ( 1 <= dag <= 31), maanden ( 1 <= maand <= 12), uren (0
<= uur <= 23) en/of minuten (0 <= minuten<= 59), zal de foutmelding (ERROR) voor de
foutieve waarde worden weergegeven.
De klok wordt opgeslagen, zelfs na opnieuw opstarten of stroomuitval.
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Afbeelding 11-5 : wijziging van de datum- en tijdinstellingen.

4. Klik op Terug om de pagina te sluiten.
De zomertijd/wintertijd wordt niet door de applicatie beheerd.

11.2.

De startpagina

In dit hoofdstuk wordt de startpagina beschreven. Hier wordt de belangrijkste informatie over de betrokken container
weergegeven.

11.2.1.

Weergave van startpagina

Er wordt aangenomen dat de regeleenheid/regeleenheden werden aangesloten volgens
de instructies in het hoofdstuk 12, op pagina 104 (aansluiting) en hoofdstuk 13, op
pagina 107 (elektrische aansluitingen) en normaal gevoed worden.
Ga als volgt te werk:
1. Op de pc, start de browser.
2. In de adresbalk van de browser, voer het IP-nummer in van de regeleenheid die u wilt
weergeven. In de vorm http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Afbeelding 11-6 : het adres invoeren van de geïntegreerde webserver die moet worden weergegeven.

3. De startpagina wordt weergegeven.

11.2.1.

Inhoud op de pagina

De pagina ziet er als volgt uit (Afbeelding 11-7).
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Afbeelding 11-7 : voorbeeld van de startpagina.

Als u op de verschillende zones klikt, wordt de overeenkomstige aanvullende pagina
weergegeven, na het invoeren van een wachtwoord; raadpleeg de onderstaande paragrafen.

11.2.1.1.

Verbonden persoon

Afbeelding 11-8 : de zone Beschrijving van container.

Elke webpagina wordt op de geïntegreerde webserver geïdentificeerd op basis van het relatieve
pad, Start> in dit geval.
De klok die door de module wordt opgeslagen en de persoon die met de webserver is
verbonden worden weergegeven. Deze informatie zal op alle pagina’s van de ingebouwde
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webserver worden weergegeven. Raadpleeg §11.1.2, op pagina 73, voor het bijwerken van de
klok.

11.2.1.2.

Gegevens van container

Afbeelding 11-9 : de zone Beschrijving van container.

Deze gegevens betreffen

Label

Functie

Type

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het containertype. De types die kunnen worden weergegeven
zijn: Espace, RCB en Arpège.

Regeling

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het type niveauregeling Vloeistof of Gas.

Inhoud

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van de inhoud van de verbonden container in liters.

Naam

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Geeft de naam weer van de container, die de gebruiker aan de container heeft
gegeven. Deze waarde kan worden gewijzigd via het display van de
regeleenheid. (scherm Container). Zie handleiding NH78397.

Serienummer Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Geeft het nummer weer van de elektronische kast van verbonden container.
Serverversie

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de webserver.
Geeft het versienummer van de toepassing van de applicatie van de verbonden
webserver weer.

Plaats

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Weergave van de locatie van de verbonden container.
Monster

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
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Label

Functie
Weergave van de inhoud van de verbonden container.

Andere

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Geeft aanvullende informatie over de verbonden container.
Door te klikken op deze zone wordt de pagina Beheer van gebruikers geopend. Zie hiervoor
paragraaf 11.4, op pagina 82.

11.2.1.3.

Metingen

Afbeelding 11-10 : de zone Metingen.

In deze zone wordt de grafiek van de temperatuurmeting weergegeven. De waarde van het
huidige stikstofniveau en de temperatuur in de betrokken container worden aan de rechterkant
van de grafiek vermeld. Na het inschakelen, zal de grafiek geleidelijk vorm krijgen. Elke x
seconden wordt de pagina vernieuwd (een waarde van 10 seconden wordt aanbevolen, op het
scherm Instellingen. Zie §11.1, op pagina 68, label Tijdsperiode vernieuwen.).
Elke 30 seconden worden de metingen op de webserver opgeslagen.
De grafiek kan worden weergegeven als de browser het uitvoeren van achtergrondscripts
accepteert. Voor Internet Explorer, selecteer ‘Extra’ / ‘Internetopties’ / ‘Geavanceerd’ / het gedeelte
‘Beveiliging’ en selecteer het vakje “Actieve inhoud mag in de computerbestanden worden
uitgevoerd”.
Door te klikken op deze zone wordt de pagina Bewaking geopend. Zie hiervoor paragraaf 11.5,
op pagina 84.

De velden Temperatuur meten en Stikstofgehalte meten
De velden Temperatuur meten en Stikstofgehalte meten geven de huidige metingen van de
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temperatuur en het stikstofgehalte weer. De temperatuurmeting wordt weergegeven op de
centrale grafiek.

Het veld Actief alarm
Op het veld Actief alarm kunt u zien of er geen (Geen) alarm is of dat er een alarm is
geactiveerd (zie §11.1.1.1, op pagina 71), label Actief alarm.

Opgelet: als er verschillende alarmen zijn, wordt alleen het laatst gedetecteerde alarm
weergegeven. Als de gebruiker de oorzaak van het alarm oplost of als het alarm verdwijnt, dan
wordt het chronologisch voorgaande alarm weergegeven, enzovoort.

Het veld Vullen
Het veld vullen geeft de status van het vullen van de container met vloeibare stikstof weer:

Inactief: er wordt niet gevuld.
Actief: het vullen wordt uitgevoerd.
Het veld Deksel
Het veld Deksel geeft de huidige staat van het deksel van de container weer, Gesloten of Open.
Deze gegevens zijn afkomstig van het contact op het deksel van de container.

De grafiek
De X-as van de grafiek (tijd) kan tussen 1 minuut en 2 uur worden ingesteld (kan op de pagina
Instellingen worden ingesteld. Zie §11.1, op pagina 68, label Periode monster). Deze
tijdsperiode komt overeen met deze tussen de twee weergegeven meetpunten.
De grafiek wordt niet bijgewerkt als de snelheid van de monsterneming wordt gewijzigd. Een
verticale gestippelde staaf geeft de wijziging van de bemonsteringsperiode weer, zoals op de
volgende afbeelding.

Afbeelding 11-11 : verticale gestippelde staaf die de wijziging van de bemonsteringsperiode weergeeft.
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Als de bemonsteringsperiode werd gewijzigd, dan is de tijdschaal voor de verticale gestippelde
balk incorrect. Als de grafiek de volledige pagina vult, dan wordt deze naar links verplaatst en
wordt de laatste waarde uiterst rechts bijgewerkt.
Als de temperatuur de vaste drempel overschrijdt, drempel weergegeven met rode stippellijn,
dan wordt de meting in het rood weergegeven. Evenzo, als het niveau het laag- of hoogalarm
overschrijdt, dan wordt het niveau in het rood weergegeven.

11.2.1.4.

Lijst met alarmen

De laatste vijf alarmen worden in het veld Lijst met alarmen vermeld.

Afbeelding 11-12 : de zone Lijst met alarmen.

tekst via de optionele functie Traceerbaarheid. Raadpleeg §11.5.1.3 “
Het veld Ophalen van gegevens “, op pagina 87.
Door te klikken op deze zone wordt de pagina Beheer van gebruikers geopend. Zie hiervoor
paragraaf 11.4, op pagina 82.

11.2.1.5.

Configuratie van de container

Afbeelding 11-13 : de zone Configuratie van container.

In deze zone wordt een samenvatting van de instellingen van de container weergegeven.
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Instellingen met betrekking tot het stikstofgehalte in container: Alarm hoog niveau, Drempel
hoog niveau, Drempel laag niveau en Alarm laag niveau.
Instellingen met betrekking tot de temperatuur van de stikstof in de container: Regeling

On/Off (regeling actief of inactief), Drempelwaarde temperatuur (alarm als de temperatuur
hoger is dan de aangegeven waarde).
Deze waarden kunnen worden gewijzigd op de pagina Configuratie van container (zie hoofdstuk
11.6, op pagina 90).

11.2.1.6.

Laatste back-up

Afbeelding 11-14 : de zone Laatste back-up.

Rechts van Laatste back-up wordt de datum vermeld waarop de laatste back-up werd
uitgevoerd. Deze back-up bestaat uit de gegevens die op de webserver zijn opgeslagen en hun
opslag in tekstvorm op een medium dat de gebruiker heeft gespecificeerd.
De back-upprocedure wordt besproken in §11.5.1.3, op pagina 87 “
Het veld Ophalen van gegevens “. Het wordt aanbevolen om elke 25 dagen een back-up te
maken. Het bestand voor de back-up kan gegevens van 27 dagen opslaan. Zonder back-up
worden de oudste gegevens automatisch verwijderd.
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11.3.

De actieve zones

Vanaf deze pagina kan de gebruiker naar een van de volgende zes pagina's gaan:

Afbeelding 11-15 : de actieve zones en links.

Nr.
A

Zone of link
Instellingen: doorverwijzing naar de pagina Instellingen (pagina 68), op voorwaarde dat
de administrator zich al heeft geïdentificeerd of naar de identificatiepagina als de
administrator zich nog niet heeft geïdentificeerd (alleen toegang voor administrator
§11.1, op pagina 68).

B

Sitemap: doorverwijzing naar de pagina Sitemap (pagina 100) waarop de gebruiker de
architectuur van de webserver en de mogelijke toegang kan weergeven.

C

Beschrijving van container: doorverwijzing naar de pagina Beschrijving van de

container (pagina 97) op voorwaarde dat de administrator zich al heeft geïdentificeerd of
naar de identificatiepagina als de administrator zich nog niet heeft geïdentificeerd.
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D

Metingen: doorverwijzing naar de pagina Bewaking (pagina 84) op voorwaarde dat de
administrator zich al heeft geïdentificeerd of naar de identificatiepagina als de
administrator zich nog niet heeft geïdentificeerd.

E

Lijst met alarmen: doorverwijzing naar de pagina Bewaking (pagina 84) op voorwaarde
dat de administrator zich al heeft geïdentificeerd of naar de identificatiepagina als de
administrator zich nog niet heeft geïdentificeerd.

F

Configuratie van de container: doorverwijzing naar de pagina Configuratie van de

container (pagina 90), op voorwaarde dat de administrator zich al heeft geïdentificeerd
of naar de identificatiepagina als de administrator zich nog niet heeft geïdentificeerd
(alleen toegang voor administrator §11.1, op pagina 68).

11.4.

De pagina Beheer van gebruikers

Op deze pagina kunt u toegang geven tot beveiligde pagina's (Bewaking, configuratie van de container, Beschrijving
van de container, Instellingen) nadat de gebruiker zich heeft geïdentificeerd.

11.4.1.

Weergave van pagina

Ga als volgt te werk:
1. Op de pc, start de browser.
2. In de adresbalk van de browser, voer het IP-nummer in van de regeleenheid die u wilt
weergeven. In de vorm http://xxx.xxx.xxx.xxx.

Afbeelding 11-16 : het adres invoeren van de geïntegreerde webserver die moet worden weergegeven.

De IP-adressen van de toegankelijke regeleenheden worden vermeld op pagina 164.

3. Op de weergegeven Startpagina, klik op een zone om de pagina Beheer van gebruikers
weer te geven.

11.4.1.

Inhoud op de pagina

De pagina ziet er als volgt uit. Op deze pagina moet de gebruiker zich identificeren om toegang
te krijgen tot de beveiligde pagina's. De gebruiker moet eerst zijn gebruikersnaam invoeren in
het veld Gebruikersnaam.
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Afbeelding 11-17 : de pagina voordat de login moet worden ingevoerd.

Als de gebruikersnaam (login) niet op de webserver wordt vermeld, dan moet de gebruiker
opnieuw proberen.

Afbeelding 11-18 : de pagina nadat de login werd ingevoerd.

Als de gebruikersnaam (login) op de webserver wordt vermeld, dan krijgt de gebruiker
toegang tot de volgende pagina’s:

Afbeelding 11-19 : de pagina nadat de login werd ingevoerd.

- Bewaking: zie hoofdstuk 11.5, op pagina 84.
- Configuratie van de container: zie hoofdstuk 11.6, op pagina 90.
- Beschrijving van de container: zie hoofdstuk 11.7, op pagina 97.
- Instellingen: zie hoofdstuk 11.1, op pagina 68.
Als er op de geselecteerde pagina wordt geklikt, dan moet de gebruiker zich opnieuw
identificeren met zijn login (die hij net heeft gebruikt) en zijn wachtwoord.
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Afbeelding 11-20 : voorbeeld van een startpagina

Zodra de gebruiker zich heeft geïdentificeerd, blijft hij gedurende een vaste tijdsperiode
verbonden, 3 minuten standaard. Deze waarde kan niet worden gewijzigd.
Als de gebruiker de browser afsluit, dan wordt hij automatisch afgemeld. Het zal dus nodig
zijn om opnieuw de gebruikersnaam
kersnaam en het wachtwoord in te voeren om de beveiligde
pagina’s te openen. Echter, als een nieuwe gebruiker zich niet opnieuw aanmeldt, met een
nieuwe login, dan blijft de vorige geïdentificeerde gebruiker nog steeds aangemeld op de
webserver, tot het einde
nde van de 3 minuten.

11.5.

De pagina Bewaking

Deze pagina is alleen toegankelijk nadat de gebruiker zich heeft geïdentificeerd. Op de pagina
Bewaking wordt soortgelijke informatie als deze op de Startpagina weergegeven, met als
verschil toegang tot de functie O
Ophalen
phalen van gegevens en lijst met gebeurtenissen.

11.5.1.

Weergave van de pagina Bewaking

Volg de stappen die in §11.3,, op pagina 81 worden vermeld om toegang tot deze pagina te
krijgen. De pagina Bewaking wordt als volgt weergegeven:
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Afbeelding 11-21 : de pagina Bewaking.

11.5.1.

Inhoud op de pagina

11.5.1.1.

Verbonden persoon

Afbeelding 11-22 : de zone Beschrijving van container.

Elke webpagina wordt op de geïntegreerde webserver geïdentificeerd op basis van het relatieve
pad, Start > Bewaking in dit geval.
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De klok die door de module wordt opgeslagen en de persoon die met de webserver is
verbonden worden weergegeven. Deze informatie zal op alle pagina’s van de ingebouwde
webserver worden weergegeven.
Opmerking: raadpleeg §11.1.2, op pagina 73, voor het bijwerken van de klok.

11.5.1.2.

Gegevens van container

Afbeelding 11-23 : de zone Beschrijving van container.

Label

Functie

Type

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het containertype. De types die kunnen worden weergegeven
zijn: Espace, RCB, Arpège en GT 40.

Regeling

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het type niveauregeling Vloeistof of Gas.

Inhoud

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van de inhoud van de verbonden container in liters.

Naam

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Geeft de naam weer van de container, die de gebruiker aan de container heeft
gegeven. Deze waarde kan worden gewijzigd via het display van de
regeleenheid. (scherm Container). Zie handleiding NH78397.

Serienummer Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Geeft het serienummer weer van de verbonden container.
Serverversie

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de webserver.
Geeft het versienummer van de toepassing van de applicatie van de verbonden
webserver weer.

Plaats

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Weergave van de locatie van de verbonden container.
Monster

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
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Label

Functie
Weergave van de inhoud van de verbonden container.

Andere

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Geeft aanvullende informatie over de verbonden container.

11.5.1.3.

Metingen

Afbeelding 11-24 : de zone Metingen.

In deze zone wordt de grafiek van de temperatuurmeting weergegeven. De waarde van het
huidige stikstofniveau en de temperatuur in de betrokken container worden aan de rechterkant
van de grafiek vermeld. Na het inschakelen, zal de grafiek geleidelijk vorm krijgen. Elke x
seconden wordt de pagina vernieuwd (een waarde van 10 seconden wordt aanbevolen, op het
scherm Instellingen. Zie §11.1, op pagina 68, label Tijdsperiode vernieuwen.).
Elke 30 seconden worden de metingen op de webserver opgeslagen.
De grafiek kan worden weergegeven als de browser het uitvoeren van achtergrondscripts
accepteert. Voor Internet Explorer, selecteer ‘Extra’ / ‘Internetopties’ / ‘Geavanceerd’ / het gedeelte
‘Beveiliging’ en selecteer het vakje “Actieve inhoud mag in de computerbestanden worden
uitgevoerd”.

Het veld Ophalen van gegevens
Kan alleen worden gebruikt als de optie Traceerbaarheid actief is. Dient om de metingen
(niveau en temperatuur T1), gebeurtenissen, alarmen en wijzigingen van instellingen die in het
geheugen van de webserver zijn opgeslagen op te slaan in een bestand of tekstformaat.
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Als er op het veld Ophalen van gegevens wordt geklikt, wordt de volgende pagina
weergegeven.

Afbeelding 11-25 : de pagina Ophalen van gegevens.

Ga als volgt te werk om gegevens op te halen.
1. Klik op de lijn Ophalen van gegevens (Afbeelding 11-25).
2. Een venster geeft u de mogelijkheid om het bestand DataMS.csv te openen of rechtstreekse
opslag op een medium (harde schijf, USB-stick, enz.).
3. De gegevens kunnen vervolgens in een spreadsheet (ExcelTM) worden gebruikt. De geest
van de norm 21CFR werd toegepast, zonder alle eisen toe te passen.

Afbeelding 11-26 : de herstelde gegevens.

4. Sla het bestand op, via het menu Bestand > Opslaan in de menubalk van het geopende
tekstbestand (Afbeelding 11-26).
De gegevens op de webserver kunnen niet vanaf een pc via Internet Explorer worden
gewijzigd; het versleutelen van de gegevens op de webserver heeft dus geen zin. Maar het
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker (netwerkbeheerder of andere) om ervoor te
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zorgen dat er een back-up wordt gemaakt, hij is alsook verantwoordelijk voor de beveiliging
en de integriteit van de gegevens die op de pc zijn opgeslagen.

Het veld Instelling
Ga naar de pagina Instellingen. Zie hiervoor § 11.1, op pagina 68.

De grafiek
De X-as van de grafiek (tijd) kan tussen 1 minuut en 2 uur worden ingesteld (kan op de pagina
Instellingen worden ingesteld. Zie §11.1, op pagina 68, label Periode monster). Deze
tijdsperiode komt overeen met deze tussen de twee weergegeven meetpunten.
De grafiek wordt niet bijgewerkt als de snelheid van de monsterneming wordt gewijzigd. Een
verticale gestippelde staaf geeft de wijziging van de bemonsteringsperiode weer, zoals op de
volgende afbeelding.

Afbeelding 11-27 : verticale gestippelde staaf die de wijziging van de bemonsteringsperiode weergeeft.

De tijdschaal is in uur (uren); deze wordt automatisch vergroot of verkleind afhankelijk van de
geselecteerde bemonsteringsperiode. Als de bemonsteringsperiode werd gewijzigd, dan is de
tijdschaal voor de verticale gestippelde balk incorrect. Als de grafiek de volledige pagina vult,
dan wordt deze naar links verplaatst en wordt de laatste waarde uiterst rechts bijgewerkt.
Als de temperatuur de vaste drempel overschrijdt, dan wordt de meting in het rood
weergegeven. Evenzo, als het niveau het laag- of hoogalarm overschrijdt, dan wordt het niveau
in het rood weergegeven.
De curven op de grafiek komen overeen met de gegevens die in het .txt-bestand zijn
opgeslagen.
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11.5.1.4.

Gebeurtenissen

In deze zone wordt de geschiedenis van de laatste gebeurtenissen op de webserver
weergegeven. Een gebeurtenis is een alarm of een functiewijziging.

Afbeelding 11-28 : de zone Gebeurtenissen.

11.6.

De pagina Configuratie van container

Deze pagina is toegankelijk na identificatie van de administrator, een administrator wordt gedefinieerd zoals vermeld
in §11.1, op pagina 68.

11.6.1.

Toegang tot de pagina

Volg de stappen die in §11.6, op pagina 90 worden vermeld om toegang tot deze pagina te
krijgen. De pagina Configuratie van de container wordt als volgt weergegeven:
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Afbeelding 11-29 : de pagina Configuratie van container.

11.6.2.

Inhoud op de pagina

11.6.2.1.

Containerinformatie

De volgende informatie wordt weergegeven:

Afbeelding 11-30 : bovenste gedeelte van de pagina Configuratie van de container.
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Label

Functie

Temperatuurmeting De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Werkelijke waarde, in °C, van
de temperatuur in de container.
Stikstofgehalte

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Werkelijke waarde, in %, van

meten

het stikstofgehalte in de container.

Actief alarm

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Dit veld informeert u over een
geactiveerd alarm.
Geen: er is geen enkel alarm op dit moment actief.
Niveausensoren buiten werking, Veiligheid tijdens vullen of antioverloop,

Temperatuurdrempel

Communicatiefout,

Alarm

overschreden,

laag

niveau,

Configuratiefout,

Alarm

hoog

niveau,

Temperatuursensor nr. 1, Temperatuursensor nr. 2. Fout ontgassen,
Stroomuitval, DEF EPROM, Verplettering opgemerkt: type van het laatst
geactiveerde alarm.

11.6.2.2.

Niveau-instellingen

Afbeelding 11-31 : gedeelte niveau-instellingen.

Label
Alarm
niveau

Functie
hoog Opmerking: deze waarde kan niet worden gewijzigd als de eenheid voor niveau
(zie label Niveau) centimeter of inches is.
Vloeibare fase
Een vloeistofniveau dat hoger is dan deze drempel zal de visuele en auditieve
alarmen activeren. De waarde kan tussen 28 en 94 % worden ingesteld. De
nauwkeurigheid

bedraagt

1%.

De

standaardwaarde

is

90%.

Deze

drempelwaarde moet hoger zijn dan de lage alarmdrempel.
Gasfase
In deze modus is de drempelwaarde automatisch vastgesteld op 94%.
Drempel

Opmerking: deze waarde kan niet worden gewijzigd als de eenheid voor niveau
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Label

Functie

hoog niveau

(zie label Niveau) centimeter of inches is.
Vloeibare fase
Een vloeistofniveau dat hoger is dan deze drempel zal het vullen met stikstof
stoppen. De waarde kan tussen 22 en 88 % worden ingesteld. Deze
drempelwaarde moet lager zijn dan de hoge alarmdrempel. De standaardwaarde
is 80 %.
Gasfase
In deze modus is de drempelwaarde automatisch vastgesteld op 80%.

Alarm
niveau

laag Opmerking: deze waarde kan niet worden gewijzigd als de eenheid voor niveau
(zie label Niveau) centimeter of inches is.
Vloeibare fase
Een vloeistofniveau dat lager is dan deze drempel zal het vullen met stikstof
activeren. De waarde kan tussen 7 en 75 % worden ingesteld. De
nauwkeurigheid bedraagt 1%. De standaardwaarde is 40 %.
Gasfase
In deze modus is de drempelwaarde automatisch vastgesteld op 25%.

Drempel laag Opmerking: deze waarde kan niet worden gewijzigd als de eenheid voor niveau
niveau

(zie label Niveau) centimeter of inches is.
Vloeibare fase
Een vloeistofniveau dat lager is dan deze drempel zal het vullen met stikstof
activeren. De waarde kan tussen 12 en 80 % worden ingesteld. De
nauwkeurigheid bedraagt 1%. De standaardwaarde is 50 %.
Gasfase
In deze modus is de drempelwaarde automatisch vastgesteld op 40%.

Eenheid

Standaard wordt het niveau in percentage (%) weergegeven. De gebruikers
kunnen deze eenheid wijzigen naar centimeter (cm) of inches (“). In dit geval
worden de waarden geconverteerd naargelang het type (Espace of RCB), de
regeling (Vloeibaar of Gas) en de inhoud van de containers.

Opgelet: als de niveau-eenheid in centimeters of inches is, dan zullen de
drempel- en alarmwaarden niet kunnen worden gewijzigd
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Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een rode foutmelding voor de
incorrecte waarde worden weergegeven. De nieuwe waarden worden niet door de webserver
gevalideerd en worden bijgevolg niet door de regeleenheid in aanmerking genomen.

11.6.2.3.

Temperatuurinstelling

Afbeelding 11-32 : gedeelte niveau-instellingen.

Label

Functie

Regeling

In de modus Vloeibaar

ON: de temperatuurregeling is actief. Het relais voor het vullen met
stikstof wordt geactiveerd wanneer de temperatuur in de container hoger
is dan de drempeltemperatuur.

OFF: de temperatuurregeling is niet actief. Het relais voor het vullen met
stikstof wordt niet geactiveerd wanneer de temperatuur in de container
hoger is dan de drempeltemperatuur. Er wordt geen rekening gehouden
met het overschrijden van de alarmdrempel en de temperatuur zal niet in
het rood op de startpagina worden weergegeven.
In de modus Gas

ON: de temperatuurregeling is altijd actief (ON); het veld wordt
onzichtbaar
Drempeltemperatuur In de modus Vloeibaar
Een temperatuur die hoger is dan de actieve drempel zal de akoestische
en visuele alarmen en de alarmrelais activeren. De waarde kan worden
ingesteld van -170 tot 0 °C. De nauwkeurigheid is 1 °C. De
standaardwaarde is -130 °C.
De gewijzigde waarde moet aan de volgende voorwaarde voldoen:
-170 °C (-274 °F) <= drempeltemperatuur <= 0 °C (32 °F)
Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal er een (rode)
foutmelding worden weergegeven. De nieuwe waarde wordt niet door de
webserver gevalideerd en zal niet worden doorgegeven.
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Label

Functie
In de modus Gas
Indien gebruikt in de gasfase, de temperatuurregeling is altijd actief (ON)
en de temperatuur is ingesteld op -135 °C (-202 °F).

Eenheid

Weergave van de temperatuur in °C of °F. De temperatuur wordt
standaard in graden Celsius (°C) weergegeven.

11.6.2.4.

Communicatie

Afbeelding 11-33 : gedeelte niveau-instellingen.

Label

Functie

Controle

Selectie van de vulopdracht

op

Bekabeld: de functie Gelijktijdig vullen wordt geactiveerd door de overeenkomstige

afstand

terminal.

Teleflo: de functie Gelijktijdig vullen wordt geactiveerd door het RS485-circuit.
Busadres Digitaal adres van de besturingseenheid van de indicator (bereik van 1 tot 254 op
hetzelfde netwerk). Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal een
foutmelding (in het rood) worden weergegeven. De nieuwe waarde wordt niet door
de webserver gevalideerd en er zal niet met deze waarde worden rekening
gehouden.
21CFR

De Amerikaanse wet standardiseert het beheer van verbonden gebruikers en de
authenticiteit van gegevens.

OFF: de traceerbaarheid 21CFR, part 11, is niet gegarandeerd. In dit geval zijn alle
instellingen toegankelijk via het display van de regeleenheid.

ON: de traceerbaarheid 21CFR, part 11, is gegarandeerd. In dit geval is geen enkele
instelling toegankelijk via het display van de regeleenheid.
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11.6.2.5.

Configuratie van de container

Afbeelding 11-34 : gedeelte niveau-instellingen.

Label

Functie

Taal

Selectie van de menutaal (Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans,
Portugees, Nederlands).
De referentietaal van het bestand waar de metingen en instellingen zijn
opgeslagen, is altijd het Engels.

Ontgassingsdrempel De temperatuur waarop het ontgassingsventiel wordt gesloten. Deze
waarde kan worden gewijzigd, met de volgende voorwaarde:
-190 °C (-310 °F) < Ontgassingsdrempel < -150 °C (-238 °F).
Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal een foutmelding (in
het rood) worden weergegeven. De nieuwe waarde wordt niet door de
webserver gevalideerd en er zal niet met deze waarde worden rekening
gehouden.
De waarde van de ontgassingsdrempel kan niet worden gewijzigd als de
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Label

Functie
temperatuureenheid °F is.

Bevestigen

De wijzigingen bevestigen.

Annuleren

Verwijdert de gewijzigde waarde die nog moet bevestigd worden.

11.7.

De pagina Beschrijving van container

Deze pagina is toegankelijk na identificatie van de gebruiker, een administrator wordt
gedefinieerd zoals vermeld in §11.1, op pagina 68. Op de pagina Beschrijving van container
kan specifieke informatie over de container worden toegevoegd. Deze gegevens worden
weergegeven in de zone Beschrijving van de container, op de schermen die over dit
weergavegebied beschikken.

11.7.1.

Toegang tot de pagina

Volg de stappen die in §11.3, op pagina 81 worden vermeld om toegang tot deze pagina te
krijgen.

11.7.2.

Inhoud op de pagina

Op de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de pagina.

Afbeelding 11-35 : bovenste gedeelte van de pagina Instellingen.
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11.7.2.1.

Verbonden persoon

Afbeelding 11-36 : de zone Beschrijving van container.

Elke webpagina wordt op de geïntegreerde webserver geïdentificeerd

op basis van het

relatieve pad, Start > Bewaking in dit geval.
De klok die door de module van de webserver wordt opgeslagen en de persoon die met de
webserver is verbonden worden weergegeven. Deze informatie zal op alle pagina’s van de
ingebouwde webserver worden weergegeven.
Opmerking: raadpleeg §11.1.2, op pagina 73, voor het bijwerken van de klok.

11.7.2.2.

Gegevens van container

Afbeelding 11-37 : de zone Beschrijving van container.

Label

Functie

Type

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het containertype. De types die kunnen worden weergegeven
zijn: Espace, RCB en Arpège.

Regeling

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van het type niveauregeling Vloeistof of Gas.

Inhoud

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Weergave van de inhoud van de verbonden container in liters.

Naam

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
Geeft de naam weer van de container, die de gebruiker aan de container heeft
gegeven. Deze waarde kan worden gewijzigd via het display van de
regeleenheid. (scherm Container). Zie handleiding NH78397.

Serienummer Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de regeleenheid.
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Label

Functie
Geeft het serienummer weer van de verbonden container.

Serverversie

Gegevens die niet kunnen worden gewijzigd door de webserver.
Geeft het versienummer van de toepassing van de applicatie van de verbonden
webserver weer.
Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

Plaats

container op pagina 97 voor meer informatie.
Weergave van de locatie van de verbonden container.
Monster

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Weergave van de inhoud van de verbonden container.
Andere

Gegevens die kunnen worden gewijzigd door de webserver. Zie Beschrijving van

container op pagina 97 voor meer informatie.
Geeft aanvullende informatie over de verbonden container.

11.7.2.3.

De beschrijving van de container wijzigen

Afbeelding 11-38 : de zone Beschrijving van container.

Label

Functie

Plaats

Voer de locatie van de verbonden container in. Er worden maximaal 50 tekens
toegestaan.

Monster

Voer de inhoud van de verbonden container in. Er worden maximaal 50 tekens
toegestaan.

Andere

Voer aanvullende informatie over de verbonden container in. Er worden maximaal 50
tekens toegestaan.

Zodra de gegevens zijn ingevoerd, klikt u op de knop Bevestigen en sluit u de pagina. Door op
de knop Annuleren te klikken, wordt de invoer van de velden Plaats, Monster en Andere
verwijderd.
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Afbeelding 11-39 : de zone Beschrijving van container en de weergave komen overeen met een van de verschillende pagina’s van
de applicatie.

11.8.

De pagina Sitemap

Op deze pagina, met name toegankelijk vanaf de Startpagina, krijgt u een overzicht van de
structuur van de pagina’s van de applicatie.

11.8.1.

Weergave van pagina

Op de startpagina, klik op de link Sitemap.
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Afbeelding 11-40 : de pagina Sitemap.

11.8.1.

Inhoud op de pagina

11.8.1.1.

Containerinformatie

Afbeelding 11-41 : de zone Informatie over container.

Label

Functie

Temperatuurmeting De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Werkelijke waarde, in °C, van de temperatuur in
de container.

Stikstofgehalte

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Werkelijke waarde, in %, van het stikstofgehalte

meten

in de container.

Actief alarm

De gegevens kunnen niet worden gewijzigd. Dit veld informeert u over een geactiveerd alarm.
❧ Geen: er is geen enkel alarm op dit moment actief.
❧ Niveausensoren

buiten

werking,

Veiligheid

tijdens

vullen

of

anti-overloop,

Temperatuurdrempel overschreden, Configuratiefout, Communicatiefout, Alarm laag
niveau, Alarm hoog niveau, Temperatuursensor nr. 1, Temperatuursensor nr. 2. Fout
ontgassen, Stroomuitval, DEF EPROM, Verplettering opgemerkt: type van het laatst
geactiveerde alarm.
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11.8.1.2.

Architectuur van de site

Afbeelding 11-42 : architectuur van de site.

● De gebieden met een lichtblauwe achtergrond komen overeen met de pagina’s die voor de
gebruiker van de applicatie toegankelijk zijn.
● De gebieden met een rode achtergrond zijn pagina's die voor de gebruiker toegankelijk zijn
nadat ze een login en het bijbehorende wachtwoord hebben ingevoerd.
● Het gebied met een donkerblauwe achtergrond is een pagina die voor het technisch
personeel vanCryopal is bedoeld. Er kunnen opmerkingen worden toegevoegd, na
onderhoudswerken aan de apparatuur, alsook de kalibrering van de niveausensor van de
betrokken container weergeven.
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Afbeelding 11-43 : de pagina Onderhoud is alleen toegankelijk voor Cryopal-personeel.
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12. Leidingen aansluiten
Dit gedeelte is alleen van toepassing op cryogene apparatuur met automatisch vulling Cryomémo - die continu zijn aangesloten op een cryogene toevoerleiding, meestal een
vacuümleiding.
Voor cryogene apparaten die niet zijn uitgerust met een automatische vulling zal het vullen
handmatig worden uitgevoerd (raadpleeg de handleiding van het desbetreffende reservoir).
Het wordt aanbevolen om de thermische expansieklep buiten de ruimte en in een geventileerde
ruimte te lokaliseren en groeperen.
De maximale druk van de toevoer van vloeibare stikstof moet kleiner zijn dan 3 bar (1,5 bar
wordt aanbevolen). Als er een hogere druk wordt gebruikt, kan de klep worden beschadigd of de
werking worden belemmerd.

Ga als volgt te werk:
1. Sluit de connector voor de toevoer van vloeibare stikstof van het cryogene apparaat aan
op de vacuümleiding met behulp van een flexibele cryogene slang. Deze connector
bevindt zich aan de achterkant van het cryogene apparaat.
2. Draai de koppelingen met de hand aan.
3. Na het afkoelen, controleer of de koppelingen van de flexibele toevoerleiding goed
vastzitten.
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12.1.

GT 40 & Arpège

Aansluiting voor
cryogene
stikstoftoevoer.

Afbeelding 12-1 : schema van vloeistofleidingen die
voorzien moeten worden.

Afbeelding 12-2 : aansluiten van cryogeen reservoir op de cryogene
toevoerleiding.

12.2.

Espace

Aansluiting voor
cryogene
stikstoftoevoer.

Afbeelding 12-3 : schema van vloeistofleidingen die voorzien

Afbeelding 12-4 : aansluiten van cryogeen reservoir op de

moeten worden.

cryogene toevoerleiding.
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12.3.

RCB

Ingang stikstof

Cryogene
aansluitleiding
Aansluiting voor vloeibare
stikstoftoevoer

Toevoerleiding vloeibare stikstof
en aansluiting
Vacuümleiding
Afbeelding12-5: Schema van vloeistofleidingen die voorzien
moeten worden.

Afbeelding 12-6 : aansluiten van cryogeen reservoir op de
cryogene toevoerleiding.
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13. Elektrische bekabeling
Dit hoofdstuk beschrijft de bedrading die in de fabriek werd uitgevoerd (zie volgende pagina’s).

13.1.

Herinnering fabrieksbekabeling

Zie hiervoor § 7.1, op pagina 30.

13.2.

Vereiste kabels

Functie

Aanvullende informatie

Type

Ethernet-

Verbinding met pc op afstand voor bewaking en Ethernet

verbinding

configuratie

met

connectoren

RJ45(niet

inbegrepen).

13.3.

Aanbevolen kabels, afhankelijk van de gewenste opties

Functie

Aanvullende informatie

Type

Niveaumeting

Uitgang 4-20 mA.

2 kabels 6/10 met scherm
en ferrieten.

Temperatuurmeting Uitgang 4-20 mA.

2 kabels 6/10 met scherm
en ferrieten.

Opslaan van

RS 485-uitgang.

2 kabels 6/10 met scherm
en ferrieten.

specifieke
metingen die door
de gebruiker zijn
gedefinieerd
Opdracht gelijktijdig Invoer van een extern droog contact dat

2 kabels 6/10 zonder

vullen

normaal open is (NO).

scherm.

Uitgang “Actief

Uitgang droog contact NO-NF. Verbinding

2 of 3 kabels 6/10 zonder

vullen”

naar informatie-apparaat (led, enz.).

scherm.

Tijdens de vulcyclus wordt het contact
geactiveerd.
Alarmuitgang

Uitgang droog contact NO-NF, voor de

2 of 3 kabels 6/10 zonder

aansluiting van een informatie-apparaat

scherm, aan te passen in
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(led, enz.).

functie van het verbruik van
het apparaat dat op deze
uitgang wordt aangesloten.

13.4.

Ethernet-aansluiting

Om de Ethernet-uitgang (Afbeelding 7-10, nr. 3), aan te sluiten met het Ethernet-netwerk, dat
de regeleenheid met de Cryopal-server verbindt, om de netwerkfuncties te gebruiken
(visualisatie, traceerbaarheid).

13.5.

USB 485-connector

Het aansluiten van de RS485 wordt via de
connector

RS485

gedaan,

van

het

type

Clipper, die zich op de regeleenheid bevindt.
Opmerking:

de

AARDING

(nr.

2

op

onderstaande afbeelding) moet aangesloten
worden op aansluiting 0 V van de RS 485ontvangstapparatuur.

13.6.

Afbeelding 13-1 : functie van connectoren.

Voedingskast

Voordat u alle aansluitingen maakt, controleer of er aan de volgende voorwaarden werd
voldaan:
De kenmerken van de installatie (transportleidingen) voldoen aan de behoeften
van het installatiepark / installaties in de technische ruimte.
De kwaliteit van het elektrische netwerk moet aan bepaalde criteria voldoen,
zoals voedingsspanning, frequentie, kwaliteit van de aarding, hulpvoeding enz.
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Sluit een uiteinde van de regeleenheid (
Afbeelding 13-2, nr. 1), aan op de
voedingskast (nr. 2) met behulp van de
meegeleverde kabel (nr. 3) en het andere
op een 230 V AC enkelfasige 80VA 50 Hz
voeding (nr. 4).

Afbeelding 13-2 : de voedingskast.

Een stroomstoring zal niet leiden tot het verlies van opgeslagen gegevens. Echter, als
de stroomtoevoer naar de module wordt onderbroken, zal de Ethernet-communicatie en
de opslag van gegevens worden onderbroken.

Moet aan de muur worden bevestigd, op voldoende afstand van de grond om spatten tijdens
het reinigen te vermijden. Het volgende wordt hierop aangesloten:
Elektrische stroomvoorziening (230 V AC, 1 A, met aarding).
De regeleenheid van het cryogene reservoir, met behulp van de 2,5 m lange kabel die werd
meegeleverd, spanning van 24 V AC.
Het is noodzakelijk om een schakelaar en een differentiële stroomonderbreker op
het lichtnet dat de voedingskast van het cryogene apparaat voedt, er is geen
inrichting voor het uitschakelen van de voeding meegeleverd.
In geen enkel geval mag de voedingskast op het apparaat worden gemonteerd.
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14. Voor de ingebruikname
Dit hoofdstuk vat alle handelingen samen die uitgevoerd moeten worden met het oog op het gebruik van de cryogene
apparatuur. Volg gewoon de onderstaande paragrafen en raadpleeg de vermelde referenties voor een volledig
gebruik van de apparatuur.

14.1.

Elektrische bekabeling

Zie hiervoor paragraaf 13, op pagina 107.
De regeleenheid bevindt zich aan de achterkant van het cryogene reservoir en moet aan de
apparatuur van de gebruiker (pc, alarm, recorder, enz.) worden aangesloten volgens de
aanwijzingen in deze handleiding.

14.1.1.

Onder spanning zetten

Er wordt aangenomen dat de regeleenheid/regeleenheden werden aangesloten volgens
de instructies in het hoofdstuk 12, op pagina 104 (aansluiting) en hoofdstuk 13, op
pagina 107 (elektrische aansluitingen) en normaal gevoed worden.
Ontkoppel de Ethernet-netwerkverbinding en/of Modbus als deze al werd aangesloten
om alle risico’s op ongewenste alarmen op het netwerk te voorkomen. Bij het opstarten
zullen enkele alarmen worden geactiveerd en aan de server worden doorgegeven.
Verwittig eventueel de verantwoordelijk voor de beveiliging wanneer u het cryogene
systeem in gebruik neemt.
1. Schakel de hoofdschakelaar die de voedingskast voedt naar de stand “Aan”.
2. Sluit de Ethernet en/of Modbus-netwerkverbinding opnieuw aan.

14.2.

Configuratie regeleenheid

De regeleenheid moet worden geconfigureerd zoals aangegeven in deze handleiding.
De veiligheid van de monsters kan niet worden gegarandeerd als het systeem niet
correct

werd

geconfigureerd,

het

instellen

van

bepaalde

parameters

en

bedrijfsomstandigheden van het systeem zijn de verantwoordelijkheid van de
exploitant.

Ga als volgt te werk:
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Actie

Zie §

Ga naar het menu Instellingen

10.2

Selecteren van de weergavetaal
Selecteer Configuratie.
Selecteer de weergavetaal
Keer terug naar het menu Instellingen.

10.3
10.8
10.3

De parameters van de container selecteren
Selecteer Container.
Selecteer de parameters van de container.
Keer terug naar het menu Instellingen.

10.3
10.9
10.3

De drempels en eenheden selecteren (niveau en
temperatuur)
Selecteer Niveaus.
Selecteer de drempels, alarmen en niveau-eenheden.

10.3
10.5

Keer terug naar het menu Instellingen.

10.3

Selecteer Temperatuur.

10.3

Selecteer de drempels en temperatuureenheden.
Keer terug naar het menu Instellingen.

10.6
10.3

De parameters van de communicatie selecteren
Selecteer Communicatie.
Selecteer de parameters van de communicatie.

10.3
10.7

Keer terug naar het menu Instellingen.

10.3

Keer terug naar het menu Instellingen.

10.3

Het eventuele wachtwoord selecteren
Selecteer Configuratie.
Voer een wachtwoord in, indien nodig.
Keer terug naar de weergave van waarden.

10.3
10.8
9.5.1

Gebruik van de indicator
De indicator is klaar voor gebruik.
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9.5.2

14.3.

Configuratie van het IP-adres - Webserver

Deze eerste tijdelijke instelling moet op een pc die rechtstreeks is aangesloten op de regeleenheid, via een
gekruiste kabel, worden uitgevoerd (Afbeelding 7-2, op pagina 33).

Bij de levering is het adres van alle regeleenheden ingesteld op 172.31.80.35. Het wordt
aanbevolen om het IP-adres te wijzigen om eventuele conflicten met andere
regeleenheden te vermijden.

De gebruiker moet over het volgende beschikken:
Een pc met Windows-besturingssysteem XP/Vista/7/8/10.
Een gekruiste Ethernet-kabel.
Een of meerdere regeleenheden waarop de vaste IP-adressen zullen worden ingesteld.

14.3.1.

Algemene werkwijze

In dit gedeelte worden op een vereenvoudigde manier de handelingen besproken die voor elke
regeleenheid moeten worden uitgevoerd om een pc via een Ethernet-verbinding aan te sluiten.
Deze worden besproken in §14.3.2 op 14.3.6.
De handelingen die in dit gedeelte worden besproken, moeten ter plaatse worden uitgevoerd voor elk van de regeleenheden - en uitsluitend door middel van een gekruiste Ethernet-kabel
die op de Ethernetnet-uitgang en de pc wordt aangesloten; in deze fase mag geen enkele
andere netwerkverbinding worden uitgevoerd. De handelingen moeten in de volgende volgorde
worden uitgevoerd:
Instellen van IP-adres op pc (§14.3.2).
Lokale verbinding tussen webserver die moet worden ingesteld en pc, door middel van
gekruiste Ethernet-kabel
Instellen van het adres van de regeleenheden die op de pc zijn aangesloten (§14.3.4).
Loskoppelen van gekruiste Ethernet-kabel (§14.3.5).
Indien nodig, stappen uitvoeren - vergelijkbaar met de punten die hierboven worden
beschreven - voor de andere gekruiste regeleenheden (§14.3.6).
Als de locatie verschillende regeleenheden bevat, de regeleenheden via niet-gekruiste
kabels of met een switch aansluiten (§14.3.7). Als de locatie een unieke regeleenheid
gebruikt, moet de regeleenheid met een gekruiste Ethernetkabel op de pc worden
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aangesloten (Afbeelding 7-2, op pagina 33) of door gebruik van een switch (Afbeelding 7-3 of
Afbeelding 7-4) met een normale Ethernetkabel (niet-gekruist).
De regeleenheid of -eenheden instellen (via het display - §10.3, op pagina 57 of via de
webserver - §11.2.1.5, op pagina 79).

14.3.2.

Het IP-adres van de pc controleren

Ga als volgt te werk:
1. De regeleenheid wordt normaal op het reservoir gemonteerd en voorzien van 24 V DC.
2. Sluit de gekruiste Ethernet-kabel aan op de pc en de Ethernet-aansluiting van de
regeleenheid, volgens Afbeelding 7-2, op pagina 33.

Afbeelding 14-1 : locatie van Ethernet-aansluiting en aansluiting op pc met gekruiste Ethernetkabel.

3. Op de pc, start Windows.
4. Ga naar netwerkinstellingen door achtereenvolgens Start > Instellingen > Netwerkkaart >
LAN-verbinding te selecteren.

Afbeelding 14-2 : het pictogram “Local area connection”.
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5. Dubbelklik op dit pictogram. Op het tabblad Algemeen, klik op de knop Eigenschappen.

Afbeelding 14-3 : het tabblad Algemeen.

6. Op het venster Eigenschappen van Local area connection, selecteer Internet Protocol

(TCP/IP) en klik op OK.

Afbeelding 14-4 : het tabblad Algemeen.

7. Op het venster dat wordt weergegeven, controleer of het veld IP-adres van pc verschillend

is van 172.31.80.35. Dit adres, dat eigenlijk het adres van de pc is, moet verschillen van het
standaard adres van de webserver.
Als dit adres identiek aan 172.31.80.35 is, klik dan op de knop Het volgende IP-adres

gebruiken en wijzig tijdelijk dit adres door een ander adres in te voeren, bijvoorbeeld
172.31.80.36.
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Afbeelding 14-5 : het IP-adres van de pc moet verschillen van 192.168.1.100.

8. Klik op OK en sluit alle open vensters.

14.3.3.

Tijdelijke verbinding met de webserver

Ga als volgt te werk:
1. Op de pc, start de browser (Internet Explorer, Firefox, enz.).
2. In de adresbalk, voer http://172.31.80.35 in.

Afbeelding 14-6$ : adres van webserver invoeren.

3. Bevestig met de Enter-toets. De startpagina van de webserver wordt weergegeven.
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Afbeelding 14-7 : startpagina van de webserver.

14.3.4.

Het adres van de regeleenheden instellen

Toegang tot de pagina Instellingen:
Ga als volgt te werk:
1. Voor alle regeleenheden, zet de sleutel voor het configureren van het IP-adres (Afbeelding
14-8, nr. 1) in de verticale stand.
De sleutel zal niet voorkomen dat de instellingen worden gewijzigd (behalve het IP-adres),
maar alleen de wijziging op afstand van het IP-adres.
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Afbeelding 14-8 : Het slot met 2 standen moet zich in de verticale stand bevinden om het IP-adres op de pagina Instellingen te configureren.

2. Op de browser wordt de startpagina van de webserver weergegeven (zie Afbeelding 14-7),
klik op Instellingen.

Afbeelding 14-9 : startpagina van de webserver.

3. Voer de Gebruikersnaam in en klik op Bevestigen.
De Gebruikersnaam is standaard admin.

Afbeelding 14-10 : eerste pagina van Beheer van gebruikers.

4. Op de weergegeven pagina, klik op Instellingen en op OK

Afbeelding 14-11 : tweede pagina van Beheer van gebruikers.
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5. Voer de Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik op OK.

Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn standaard admin.

Afbeelding 14-12 : invoer van login en wachtwoord op webserver.

5. De pagina Instellingen van de webserver wordt weergegeven.

Afbeelding 14-13 : de pagina Instellingen van de webserver.

Configuratie van het IP-adres
adres van de webserver :
Ga als volgt te werk:
Opmerking: de sleutel moet zich in de horizontale stand bevinden om het veld IP
IP-adres
te kunnen bewerken.
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1. Als de regeleenheid met een Ethernet
Ethernet-netwerk
netwerk moet worden verbonden, dan moet u aan de
netwerkbeheerder

een

IP--adres
adres

vragen.

Voer

netwerkadres

in,

in

het

formaat

xxx.xxx.xxx.xxx.
2. Op de weergegeven pagina, klik op het vak IP
IP-adres en voer het nieuwe IP
IP-adres van de
webserver in.

Afbeelding 14-14 : het IP
IP-adres wijzigen op de pagina Instellingen van de webserver.

3. Noteer dit adres in de tabel op pagina 164.
4. Klik vervolgens op Bevestigen. Ga vervolgens via Internet Explorer naar dit nieuwe IP-adres
IP
van de server om toegang te krijgen tot de Startpagina.
De webserver heeft nu een nieuw adres.
De pagina wordt automatisch afgesloten na een periode van inactiviteit.

5. De andere wijzigingen die u via de computer kunt uitvoeren, worden besproken in §11.1,
§
op
pagina 68.

14.3.5.

Loskoppelen van de gekruiste Ethernetkabel

1. Ontkoppel de Ethernetkabel van de aa
aansluiting van de regeleenheid.
2. Het IP-adres
adres van de regeleenheid blijft geconfigureerd.
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14.3.6.

Andere webservers

Als er andere webservers op het netwerk en/of switch moeten worden geïnstalleerd, voert u
dezelfde procedure (§ 14.3.2 op 14.3.5) voor elk van hen uit, om deze een uniek IP-adres op
het netwerk toe te wijzen.
Een overzichtstabel vindt u op pagina 164.

14.3.7.

De regeneenheid op het netwerk aansluiten

Voor elke regeleenheid is er een gekruiste kabel van enkele tientallen meters nodig. Het wordt
echter aanbevolen om een switch te gebruiken.
Bij gebruik op een netwerk (een van de mogelijkheden die in §7.3.1, op pagina 32 wordt
beschreven), gaat u als volgt te werk:
1. Rol de gekruiste kabel uit en verbindt de regeleenheid met een niet-gekruiste kabel.

Afbeelding 14-15 : locatie van de Ethernet-aansluiting.

2. Sluit de pc op het netwerk aan.
3. Ga naar § 14.3.8, op pagina 120.

14.3.8.

Voltooien van de configuratie
Als het IP-adres van een laptop is gewijzigd (zie §14.3.2, op pagina 113), wijs dan
het initiële adres toe.

Het voltooien van de configuratie bestaat uit het bepalen van de verschillende parameters van
elke webserver. Ga door naar het volgende hoofdstuk.
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15. Gebruik van de apparatuur
15.1.

Weergave van metingen

Raadpleeg §9.4, op pagina 49.

15.2.

Beheer van niveaus

In dit gedeelte worden de belangrijkste fasen van het gebruik van de apparatuur besproken en
vindt u ook verwijzingen naar de toelichtende paragrafen. De apparatuur is geïnstalleerd.

Actie

Zie §

Weergave van het huidige stikstofgehalte

9.5.2

Alarm stikstofgehalte: de drempel bepalen of wijzigen.

10.5

Alarm stikstofgehalte: de alarmstatus weergeven

9.5.2

Niveau-alarm: uitschakelen van auditief en visueel alarm.

9.6
9.7

De sensorwaarden kalibreren die met de niveaus 0% en

10.9.110.9.2

100% overeenkomen
Vulklep stikstof: handmatige bediening op afstand.

15.5

Wachtwoord: wachtwoord invoeren.

10.1

Wachtwoord: wachtwoord bepalen / opnieuw bepalen.

10.8

Stikstofgehalte: weergeven

9.5.2

Huidige instellingen: het alarmniveau(s) weergeven.

10.5

De huidige instellingen weergeven
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9.5.2 (Info)

15.3.

Temperatuurbeheer
Actie

Zie §

De huidige temperaturen weergeven

9.5.2

Alarm temperatuur: de drempel bepalen of wijzigen.

10.6

Alarm temperatuur: status weergeven.

9.5.2

Alarm temperatuur: uitschakelen van auditief en visueel

9.6

alarm

9.7

Wachtwoord: wachtwoord invoeren.

10.1

Wachtwoord: wachtwoord bepalen / opnieuw bepalen.
Eenheid configureren
Huidige instellingen: het alarmniveau voor temperatuur

10.8
10.1
10.6

weergeven.

15.4.

Huidige temperatuur: weergeven

9.5.2 (Info)

De huidige instellingen weergeven.

9.5.2 (Info)

Uitschakeling van het geluidsalarm

Enkele seconden na een alarm (niveau, temperatuur, storing, enz.) zullen het auditieve
(zoemer) en visuele alarm (led vooraan) worden geactiveerd. Door op de toets

of

te

drukken wordt het geluidsalarm uitgeschakeld (gestopt). Het visuele alarm blijft actief, net zoals
het overeenkomstige relais.
Het visuele alarm zal automatisch verdwijnen als de oorzaak van het alarm wordt opgelost.
Ondertussen zal het relais naar de staat Geen alarm schakelen.

15.5.

Handmatig vullen

Dit type vulling wordt gebruikt om het stikstofgehalte van een cryogeen apparaat te vullen dat
reeds vloeibare stikstof bevat. Het handmatig vullen wordt op vraag van de gebruiker
uitgevoerd, door op een drukknop te drukken (Afbeelding 15-1, nr. 1), wanneer het apparaat
met stikstof moet worden gevuld.
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Algemene procedure (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RCB):
Continu drukken: houd de drukknop
ingedrukt totdat het gewenste niveau is
bereikt. Tijdens het ingedrukt houden van
deze knop wordt de vulklep gevoed en
de ontgassingsfunctie gedeactiveerd.

De

knop

vier

keer

opeenvolgend

indrukken in minder dan 2 seconden: het
vullen van de kuip wordt gestart. Het vullen
wordt

automatisch

Hoogniveau

(UCL)

gestopt
wordt

Afbeelding 15-2 op Afbeelding

wanneer

bereikt

(zie

15-19). De

Afbeelding 15-1 : de drukknop om handmatig te vullen.

ontgassingsfunctie wordt geactiveerd als
deze optie aanwezig is en op voorwaarde
dat de temperatuur op de ontgassingssensor
niet wordt bereikt.

15.6.

Automatisch vullen

Dit type vulling wordt automatisch door de apparatuur beheerd. Het automatisch vullen wordt
geactiveerd:
Het niveau in de container de lage drempel bereikt.
De interne temperatuur is hoger dan de alarmtemperatuur, wanneer de modus

Temperatuurcompensatie geactiveerd is.
Dit type vulling kan ook op verzoek worden uitgevoerd door op de drukknop te drukken (4 keer
opeenvolgend drukken), of door de bekabelde ingang voor gelijktijdig vullen (J10), of op
verzoek van de bus RS485 (modbus).
Deze opdracht is alleen actief als het niveau hoger is dan 1%.

15.6.1.

GT 40 & ARPEGE

De GT 40 en ARPEGE 40-containers beschikken niet over de functie die het automatisch vullen
beheert.

Vloeibare fase en gasfase
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1. Controleer of de flexibele slang voor de toevoer van stikstof correct is aangesloten, volgens §12, op
pagina 104.

Wijzig eventueel de regel- en/of alarmdrempels van het cryogene apparaat. Raadpleeg
hoofdstuk 10.5 en 10.6.
2. Open de toevoerklep voor vloeibare stikstof van het cryogene apparaat.

3. Bij het opstarten zal Cryomémo het automatisch vullen starten, tot de drempelwaarde voor
hoog niveau. Aangezien het beheer van het niveau door de regeleenheid wordt beheerd,
wordt er gevuld tot de hoogdrempel die op het display werd geactiveerd.
Afhankelijk van de capaciteit van het cryogene apparaat kan deze fase verscheidene uren
duren. Het vullen wordt automatisch gestopt wanneer de geprogrammeerde hoogdrempel
wordt bereikt.
4. Na

dertig

minuten,

controleer

of

het

bereikte

niveau

overeenkomt

met

het

geprogrammeerde niveau, aan de hand van de meetschaal (zie afbeeldingen in paragraaf
15.8) en de meegeleverde niveau-indicator.
Afhankelijk van de fabricagetoleranties en meetmethode, een verschil tussen de uitgevoerde
en theoretische meting is normaal. Dit verschil is aanvaardbaar zolang het niet groter is dan
5%.
5. Een uur na het vullen, bijvullen door middel van automatisch vullen (4 keer snel drukken op
de handmatige vulknop).
6. Voor elke configuratie, controleer gedurende een week regelmatig het vulniveau van het
cryogene apparaat.
Deze moeten zich binnen de toleranties bevinden die in het hoofdstuk 15.8, op pagina 127
worden vermeld.
Bij de eerste vulling en de volgende, zorg ervoor dat de vultijd van het apparaat niet
langer duurt dan 60 minuten. Als het langer duurt, moet u contact opnemen met uw
leverancier die verantwoordelijk is voor het onderhoud

15.6.2.

Espace & RCB

Vloeibare fase:
Wijzig eventueel de regel- en/of alarmdrempels van het cryogene reservoir.
Raadpleeg hoofdstuk 10.5 en 10.6.
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Het cryogene reservoir is volledig leeg. Ga als volgt te werk:
1. Het vullen wordt niet automatisch door de regeleenheid geactiveerd, vul het reservoir
handmatig met een flexibele slang, laat de grote dop open, totdat het automatisch vullen
wordt gestart.
2. Aangezien het beheer van het niveau door de regeleenheid wordt beheerd, wordt er gevuld
tot de hoogdrempel die op het display werd geactiveerd.
Afhankelijk van de capaciteit van het cryogene reservoir kan deze fase verscheidene uren
duren. Het vullen wordt automatisch gestopt wanneer het geprogrammeerde hoogniveau
wordt bereikt.
3. Na

dertig

minuten,

controleer

of

het

bereikte

niveau

overeenkomt

met

het

geprogrammeerde niveau, aan de hand van de meetschaal (zie afbeeldingen in paragraaf
15.8) en de meegeleverde schaal.

Afhankelijk van de fabricagetoleranties en meetmethode, een verschil tussen de
uitgevoerde en theoretische meting is normaal. Dit verschil is aanvaardbaar zolang
het niet groter is dan 5%.
4. Voor elke configuratie, controleer gedurende een week regelmatig het vulniveau van het
cryogene reservoir.
Deze moeten zich binnen de toleranties bevinden die in het hoofdstuk 15.8, op pagina 127 worden
vermeld.

Gasfase:
Het cryogene reservoir is volledig leeg. Ga als volgt te werk:
1. Het vullen wordt niet automatisch door de regeleenheid geactiveerd, ontgrendel het slot van
de gecompenseerde dop en open de dop. Vul het reservoir handmatig met een flexibele
slang, laat de grote dop open, totdat het automatisch vullen wordt gestart.
2. Wanneer het vloeistofniveau ongeveer 50% van de beschikbare hoogte in de stijgbuis
bereikt, stop het vullen door de klep van de stikstoftoevoer handmatig te sluiten.
3. Wacht ongeveer 30 minuten.
Deze fase is noodzakelijk, aangezien de niveausensor moet afkoelen.
4. Na deze pauze, open handmatig de klep van de stikstoftoevoer.
5. Aangezien het beheer van het niveau door de regeleenheid wordt beheerd, wordt er gevuld
tot het hoogniveau op het display.
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Afhankelijk van de capaciteit van het cryogene reservoir kan deze fase verscheidene uren
duren. Het vullen wordt automatisch gestopt wanneer het geprogrammeerde hoogniveau
wordt bereikt.
6. Na

dertig

minuten,

controleer

of

het

bereikte

niveau

overeenkomt

met

het

geprogrammeerde niveau, aan de hand van de meetschaal (zie afbeeldingen in paragraaf
15.8) en de meegeleverde schaal.

Afhankelijk van de fabricagetoleranties en meetmethode, een verschil tussen de
uitgevoerde en theoretische meting is normaal. Dit verschil is aanvaardbaar zolang
het niet groter is dan 5%.
7. Voor elke configuratie, controleer gedurende een week regelmatig het vulniveau van het
cryogene reservoir.
Deze moeten zich binnen de toleranties bevinden die in het hoofdstuk 15.8, op pagina 127 worden
vermeld.

15.7.

Halfautomatisch vullen

Dit type vulling wordt als volgt door handmatige aanvraag uitgevoerd.
Dit type vulling kan ook op verzoek worden uitgevoerd door op de drukknop te drukken (4 keer
opeenvolgend drukken), of door de bekabelde ingang voor gelijktijdig vullen (J10), of op
verzoek van de bus RS485 (modbus).
Deze opdracht is alleen actief als het niveau hoger is dan 1%.

Aanduiding

Handeling of resultaat
Op het display wordt het scherm Metingen weergegeven.
Ga naar het menu Instellingen (zie paragraaf 10.2, stappen 1 tot 8).

Met de toetsen

of

, selecteer

of

, selecteer Automatisch vullen en bevestig

4. Configuratie.
Met de toetsen
(

).

126 | C R Y O M E M O – G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g

Het volgende scherm wordt weergegeven.

Met de toetsen

of

, selecteer Aan (automatisch vullen

ingeschakeld) of Uit (automatisch vullen uitgeschakeld).

15.8.

Bevestig (

).

Door op

te drukken, keert u terug naar de metingen.

Vulniveau

De apparaten die zijn uitgerust met Cryomémo zijn voorzien van een bewaking van de
temperatuur van de vloeibare stikstof met alarmmelding.
Elk van de volgende onderdelen zal het interne gedeelte van het cryogene reservoir weergeven
en de locatie van de rekken of containers, alsook het meetbereik en de alarmwaarden van de
niveausensor.
De volgende afkortingen worden gebruikt:

Nr.

Informatie
NS

Maximale vulpeil in vloeibare stikstof.

NI

Minimaal vulpeil in vloeibare stikstof.

NI-NS

NI-NS is de minimale instelbare afstand (10 %) tussen de hoog- en
laagdrempel.

A

Hoog alarm.

B

Hoogdrempel.

C

Laagdrempel.

D

Laag alarm.
Rechtopstaande hoogte (mm)
niveau in % van het verwachtte meetbereik in vloeibare fase.
niveau in % van het verwachtte meetbereik in gasfase.

De vermelde alarmdrempels zijn standaardwaarden (fabrieksinstelling).
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15.8.1.

GT 40 & ARPEGE

GT 40 : De producten worden met dit model alleen in vloeibare fase opgeslagen.
ARPEGE 40 : De producten worden met dit model alleen in vloeibare fase opgeslagen.

.

Afbeelding 15-2 : ARPEGE 40 - Vloeibare fase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]
40
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ARPEGE 55 : De producten worden met dit model alleen in vloeibare fase opgeslagen.

Afbeelding15-3: Arpège 55 - vloeibare fase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]
55
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ARPEGE 75 : De producten worden alleen in vloeibare fase opgeslagen.

Afbeelding15-4: Arpège 75 - vloeibare fase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]
72
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ARPEGE 70 : De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-5: Arpège 70 - vloeibare fase of gasfase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

72
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15

ARPEGE 110 : De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-6: Arpège 110 - vloeibare fase of gasfase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

116
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15

ARPEGE 140 : De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-7: Arpège 140 - vloeibare fase - meetschalen.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

144
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20

ARPEGE 170 : De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-8: Arpège 170 - vloeibare fase of gasfase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal
100%

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

172
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20

15.8.2.

Espace

ESPACE 151
De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-9: Espace 151 - vloeibare fase - meetschaal.

Afbeelding15-10: Espace 151 - gasfase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

Centraal vat

5

5

0%

5

5

20%

43

9

40%

80

14

80%

155

23

100%

193

27
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ESPACE 331
De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-11: Espace 331 - vloeibare fase met roterende

Afbeelding15-12: Espace 331 - gasfase met roterende mand -

mand - meetschaal.

meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

Centraal vat

23

23

0%

23

23

20%

94

32

40%

166

42

80%

309

61

100%

380

70
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ESPACE 661
De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding15-13: Espace 661 - vloeibare fase met roterende

Afbeelding15-14: Espace 661 - gasfase met roterende mand -

mand - meetschaal.

meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

Centraal vat

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
De producten worden alleen in vloeibare fase opgeslagen.

Afbeelding15-15: RCB 500 - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Centraal vat

45

0%

45

20%

142

40%

239

80%

433

100%

530
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RCB 600
De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding 15-17: RCB 600 - gasfase - meetschaal.

Afbeelding 15-16: RCB 600 - vloeibare fase - meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

Centraal vat

45

45

0%

45

45

20%

165

58

40%

284

71

80%

523

96

100%

643

109
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RCB 1001

De producten worden in vloeibare of gasfase opgeslagen.

Afbeelding 15-19: Afbeelding 15-20: RCB 1001 - gasfase -

Afbeelding 15-18: RCB 1001 - vloeibare fase - meetschaal.

meetschaal.

Overeenkomst tussen de meetschaal en de resterende hoeveelheid vloeistof
(waarden kunnen iets afwijken)

Meetschaal

Vloeibare fase [L]

Gasfase [L]

Centraal vat

115

115

0%

115

115

20%

298

137

40%

481

159

80%

847

203

100%

1030

225
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16. Gebruik van de applicatie - Webserver
In dit hoofdstuk worden de acties vermeldt die de gebruiker van de applicatie zal moeten uitvoeren, met verwijzingen
naar de overeenkomstige paragrafen of hoofdstukken.

16.1.

De applicatie gebruiken

Doel
Stap 1: Voordat er verbinding met het netwerk wordt gemaakt, configureer het

§

Pagina

14.3

112

11.1

68

IP-adres van elke regeleenheid (noteer het adres op het blad Bijlage)
en werk de klok bij.
Stap 2: Voor elke regeleenheid, bepaal de instellingen en de geautoriseerde
gebruikers
Stap 3: Configureer de webserver (instellen van alarm voor niveau, 11.6.2

91

temperatuur instellen, communicatie, weergavetaal, drempel voor
ontgassen)
Stap 4: Voltooi de beschrijving van de container (plaats, bevroren monsters, 11.7.2

97

andere informatie)
Stap 5: Raadpleeg de informatie over de container (informatie, metingen, lijst

11.2

74

-

87

met alarmen)
Stap 6: Maak elke 25 dagen een back-up van de gegevens die op de
webserver zijn opgeslagen. Klik op Gegevens herstellen. Raapleeg de
paragraaf Het veld Herstel van gegevens

16.2.

Administrator

Doel

§

Pagina

Login van administrator: veld Login administrator

11.1.1.2

71

Wachtwoord van administrator: veld Wachtwoord administrator

11.1.1.2

71

16.3.

Gegevens (ophalen voor back-up)

Doel

§

Pagina

Ophalen: veld Ophalen van gegevens

-

87

141 | C R Y O M E M O – G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g

Back-up: veld Ophalen van gegevens

16.4.

-

87

Grafiek (instellingen)

Doel
Weergavetaal menu's: veld Taal

16.5.

Pagina

11.6.2.5

96

Klok

Doel

§

Pagina

Datum (instellen, wijzigen)

11.1.2

73

Tijd (instellen, wijzigen)

11.1.2

73

16.6.

§

Container: IP-communicatie, bus

Doel

§

Pagina

Busadres: veld Busadres

11.6.2.4

95

IP-adres: veld IP-adres

11.1.1.2

71

Controle op afstand: veld Controle op afstand

11.6.2.4

95

Subnetmasker: veld Subnetmasker

11.1.1.2

71

16.7.

Container: afmetingen, alarmen, informatie

Doel

§

Pagina

Alarmen (lijst): veld Lijst met alarmen

11.2.1.4

79

Overige informatie (weergave): veld Overige

11.2.1.2

76

Overige informatie (instellen): veld Overige

11.7.2.3

99

Configuratie van de container: veld Configuratie van de container

11.2.1.5

79

Inhoud van de container: veld Inhoud

11.2.1.2

76

Ontgassen (instellen van drempel): veld Ontgassingsdrempel

11.6.2.5

96

-

87

11.5.1.4

90

Gegevens (back-up): veld Ophalen van gegevens
Gebeurtenis (lezen): veld Gebeurtenissen

142 | C R Y O M E M O – G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g

Doel

§

Pagina

Weergavetaal menu's: veld Taal

11.6.2.5

96

Locatie van de container (display): veld Locatie

11.2.1.2

76

Locatie van de container (instellen): veld Locatie

11.7.2.3

99

Weergegeven metingen: zie grafiek

11.2.1.3

77

Stikstofgehalte container: veld Stikstofgehalte meten

11.2.1.3

77

Niveaus (alarmen en drempels, alleen lezen): veld Configuratie van de

11.2.1.5

79

11.6.2.2

92

Naam van de container: veld Naam

11.2.1.2

76

Serienummer van de container: veld Serienummer

11.2.1.2

76

-

87

11.2.1.5

79

Regeling (geactiveerd, gestopt, wijzigen): veld xxxx

11.6.2.394

94

Regeling temperatuurdrempel (geactiveerd, gestopt): veld Regeling.

11.6.2.394

94

-

87

Ontgassingsdrempel: veld Ontgassingsdrempel

11.6.2.5

96

Temperatuur (drempel, alleen lezen): veld Configuratie van de container

11.2.1.5

79

11.6.2.394

94

Interne temperatuur container: veld Temperatuurmeting

11.2.1.3

77

Traceerbaarheid 21CFR ingeschakeld/uitgeschakeld: veld 21CFR

11.6.2.4

95

Type opgeslagen monster (weergave): veld Monster

11.2.1.2

76

Type opgeslagen monster (instellen): veld Monster

11.7.2.3

99

Type regeling: veld Regeling

11.2.1.2

76

Type container: veld Type

11.2.1.2

76

container
Niveaus (alarmen en drempels, wijzigen): veld Configuratie van de
container

Ophalen van gegevens: veld Ophalen van gegevens
Regeling (geactiveerd, gestopt, alleen lezen): veld Configuratie van de
container

Opslaan van gegevens: veld Ophalen van gegevens

Temperatuur (drempel, wijzigen): veld Configuratie van de container
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16.8.

Container: vullen, staat van deksel

Doel
Deksel (open/gesloten) – weergave van staat:

§

Pagina

11.2.1.3

77

11.2.1.3

77

veld Deksel
Vullen (actief/inactief) – weergave van huidige
staat: veld Vullen

16.9.

Onboard webserver

Doel

§

Pagina

Code van functie - veld Nieuwe code voor serverfunctie

11.2.1.2

76

Versienummer van de onboard webserver: veld Serverversie

11.2.1.2

76

16.10.

Geautoriseerde gebruiker
Doel

§

Pagina

Login van gebruiker: veld Gebruikersnaam

11.1.1.2

71

Wachtwoord:gebruiker: aanmaken

11.1.1.2

71

Wachtwoord:gebruiker: wijzigen

11.1.1.2

71

Wachtwoorden: veld Wachtwoord

11.1.1.2

71
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17. Alarmmeldingen
17.1.

Herinnering met betrekking tot alarmen

Een alarm gaat systematisch vergezeld van:
Een cyclisch geluidssignaal dat kan worden uitgeschakeld (stoppen van geluidssignaal) door
te drukken op

of

.

De weergave van het pictogram

op het display.

Rode led brandt.
Activeren van alarmrelais.
Vermelding in de lijst met actieve alarmen, lijst kan worden weergegeven door op de toets
te drukken.
Met uitzondering van het alarm voor de veiligheid tijdens het vullen, gebeurt het uitschakelen
van een alarm steeds automatisch; het kan niet handmatig worden uitgevoerd.

Afbeelding17-1: De storing wordt duidelijk aangegeven door te drukken op de toets

Als er een storing is, door op de toets

of

.

te drukken wordt het geluidsalarm

uitgeschakeld (gestopt). De storing wordt weergegeven zolang deze blijft bestaan, deze zal
automatisch verdwijnen als de storing wordt opgelost.

17.2.

Lijst met alarmmeldingen

De display geeft de aanwezigheid van een storing als volgt aan:

Weergave

Oorzaak

Correctieve handeling

Incorrecte instelling

Incorrecte alarmdrempel,

Correcte waarde invoeren.

temperatuur buiten bereik,
enz.
Overlopen gedetecteerd

Maximaal niveau
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Weergave

Oorzaak

Correctieve handeling

overschreden.
Niveausensor buiten

Capacitieve niveausensor

werking

defect.

Temperatuursensor

Verschil tussen 2 sensoren

Zoek welke sensor defect is en

buiten werking

is groter dan 5 °C.

kalibreer de kanalen.

Temperatuursensor nr. 1

Temperatuursensor nr. 1

Vervang temperatuursensor nr. 1

buiten werking

defect.

Temperatuursensor nr. 2

Temperatuursensor nr. 2

buiten werking

defect.

Alarmdrempel hoog

Het maximale toegestane

Controleer de vulklep, de niveau- en

stikstofgehalte

niveau is bereikt.

ontgassingssensor (indien HS), de

overschreden

Vervang de niveausensor.

Vervang temperatuursensor nr. 2

bekabeling, de kalibreringswaarden
van de niveausensor, of de sensoren
goed zijn aangesloten...

Alarmdrempel laag

Het minimale toegestane

Controleer de toevoer van stikstof van

stikstofgehalte

niveau is bereikt.

de lege kuip, de vulklep, het

overschreden

ontgassingsventiel, de bekabeling, de
elektrische aansluitingen...

Drempel voor

De interne drempel voor

Controleer de toevoer van stikstof van

temperatuur

temperatuur is

de lege kuip, de vulklep, het

overschreden

overschreden (te hoge

ontgassingsventiel, enz.

temperatuur).
Communicatiefout met

Defecte verbinding tussen

Controleer de uitgang van de

Cryopal-server

regeleenheid en server of

regeleenheid, de Ethernetkabel, de

Ethernet-kaart defect.

communicatie-instellingen en vervang
de Ethernet-kaart.

Stroomstoring

EEPROM-fout

De voedingsspanning is te

Controleer de zekering of de waarde

laag of onderbroken.

van de voedingsspanning van de kast.

EEPROM inactief

De EEPROM IC12 van de kaart van
de kast moet worden vervangen.

Fout tijdens ontgassen

Het ontgassen duurt langer

Probleem met toevoer van de stikstof
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Weergave

Oorzaak

Correctieve handeling

dan 30 minuten.

of controleer de ontgassingssensor.

Fout ivm deksel

Het deksel van de container

Controleer het contact van het deksel

Open.

bleef langer dan 7 minuten

of sluit het deksel van de container.

open of het contact is
buiten bedrijf.
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18. Opslagomstandigheden en hantering
De gegevens die in deze handleiding worden vermeld, zijn geldig voor hoogtes onder
2000 meter.

18.1.

Opslagomstandigheden voor kit

-

Omgevingstemperatuur: -30°C tot 60°C.

-

Relatieve vochtigheid: 0% tot 85% zonder condensatie.

-

Luchtdruk: 500hPa tot 1150hPa

18.2.

Voorwaarden voor hantering

Bedrijfstemperatuur: 20 °C ±5 °C.
Relatieve Vochtigheid bij werking: 30 tot 65% zonder condens.
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19. Onderhoud
In dit hoofdstuk worden enkele onderhoudsprocedures besproken die door de exploitant moeten worden uitgevoerd
als het cryogene apparaat regelmatig wordt gebruikt.

19.1. Onderhoud van het apparaat
Dit hoofdstuk is bedoeld voor bevoegde, gekwalificeerde, opgeleide en door de fabrikant
geautoriseerde personen om onderhoudswerken uit te voeren.
Onderhoud

is

nodig

om

ervoor

te

zorgen

dat

de

apparatuur

onder

normale

bedrijfsomstandigheden blijft. De exploitant van het cryogene apparaat is hiervoor
verantwoordelijk.
De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik van het apparaat (intensief,
normaal, af en toe). De onderhoudsinterval moet door de verantwoordelijke verkoper,
samen met de exploitant, worden bestudeerd.

Gebruik

Frequentie*

Controle van de niveau-indicatie Cryomémo

1 maal per

Met de meegeleverde niveau-indicator, controleer de coherentie tussen het
weergegeven niveau en het werkelijke niveau.
Als het verschil meer dan 10% bedraagt, moet u contact opnemen met uw
distributeur.
Weergave van niveau

Afbeelding 19-1 : locatie van het niveau op het lcd-scherm van het display.
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maand

20. Hulp
20.1. Vulniveaus incorrect
Oorzaak

Oplossing

Apparaat incorrect

Neem contact op met de distributeur die verantwoordelijk is voor het

ingesteld

onderhoud van het apparaat.

Configuratie van

Stel de regelniveaus opnieuw in. Zie hoofdstuk 10.5, op pagina 59.

regelniveaus van
apparaat ongeschikt

Heeft geen betrekking op de GT 40 en Arpège 40-apparaten.

20.2. Continue ontgassing
Oorzaak

Oplossing

Elektoventiel bevroren en

Ontdooi het elektroventiel en plaats het terug

geblokkeerd
Beheer van zwakke

Vervang de regeleenheid en/of sensor

ontgassing

Heeft geen betrekking op de GT 40 en Arpège 40-apparaten.

20.3. Ontgassen ondoeltreffend
Oorzaak

Oplossing
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Ontgassingssensor ontkoppeld

Sluit de sensor opnieuw aan

Elektoventiel niet bevroren en geblokkeerd

Vervang het elektroventiel

Ontgassingssensor ondoeltreffend

Vervang de sensor

Beheer van zwakke ontgassing

Vervang de regeleenheid

Voedingskabel van elektroventiel ontkoppeld of Controleer de staat van de kabel, de verbinding,
doorgeknipt

of vervang de kabel

Heeft geen betrekking op de GT 40 en Arpège 40-apparaten.
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21. Onderdelen
Cryopal is in de volgende gevallen niet aansprakelijk:
- Wijziging van het apparaat en/of gelieerde apparaten
- Het gebruik van andere accessoires en/of elektronische apparaten dan deze die
door Cryopal zijn goedgekeurd en aanbevolen.
- Het gebruik van een andere regeleenheid dan Cryomémo
Voor accessoires, opties, behuizingen en upgrades neemt u contact op met uw
plaatselijke vertegenwoordiger.
De installatie

van reserveonderdelen moet worden

uitgevoerd volgens

aanwijzingen in het document Onderhoud van Cryomémo, code NH78462.

21.1.

Onderdelen

21.1.1.

Standaard onderdelen

Onderdeel

Codes

Voeding 230 V/1 A - 24V 50 Hz

ACC-ELEC-4

Stroomkabel NH104718

ACC-ELEC-5

Display

ACC-ELEC-1

Kabelbox naar scherm

ACC-ELEC-3

Regeleenheid

ACC-ELEC-2

Kaart 4-20 mA

ACC-ELEC-6

EV-kaart

ACC-ELEC-7

Kaart voor sensoren

ACC-ELEC-8

RS485-kaart

ACC-ELEC-9

Geprogrammeerd server board

ACC-ELEC-10

Schakelaar met sleutel

ACC-ELEC-11

Zekeringenkit

ACC-ELEC-12

Aansluiting 26 draden (J17-J18)

ACC-ELEC-13

Aansluiting 16 draden (J15-J27)

ACC-ELEC-14
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de

Onderdeel

Codes

Knoopcelbatterij CR2032 3V 180 mAh

ACC-ELEC-15

EV-kaben vullen/veiligheid tijdens vullen

ACC-ELEC-16

Ontgassingssensor (optie NH104805-1)

ACC-ELEC-18

EV-kabel ontgassen (optie NH104805-1)

ACC-ELEC-19

Sensor voor de veiligheid tijdens het vullen

ACC-ELEC-20

Temperatuursensor container

ACC-ELEC-21

Elektroventiel 24V

21.1.2.

Onderdelen GT 40

Onderdeel

Codes

KIT niveaumeter Arpege 40*
Elektronische kit voor Arpege40 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege70 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)

21.1.3.

ACC-GNL-1

ACC-ARPN-1
ACC-CRYOBIO-40

ACC-CRYOBIO-49

Onderdelen voor ARPEGE

Onderdeel

Codes

KIT niveaumeter Arpege 40*

ACC-ARPN-1

KIT niveaumeter Arpege 55*-75*

ACC-ARPN-2

KIT niveaumeter Arpege 70* Vloeistof

ACC-ARPN-3

KIT niveaumeter Arpege 110* Vloeistof

ACC-ARPN-4

KIT niveaumeter Arpege 140* Vloeistof

ACC-ARPN-5

KIT niveaumeter Arpege 170* Vloeistof

ACC-ARPN-6

KIT niveaumeter Arpege 70* Gas

ACC-ARPN-7

KIT niveaumeter Arpege 110* Gas

ACC-ARPN-8

KIT niveaumeter Arpege 140* Gas

ACC-ARPN-9

KIT niveaumeter Arpege 170* Gas

ACC-ARPN-10
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Onderdeel

Codes

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 55*-75*

ACC-ARPN-11

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 70*-110* Vloeistof

ACC-ARPN-12

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 140*-170* Vloeistof

ACC-ARPN-13

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 70* Gas

ACC-ARPN-14

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 110* Gas

ACC-ARPN-15

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 140* Gas

ACC-ARPN-16

KIT Afsluiter voor vullen Arpege 170* Gas

ACC-ARPN-17

Kit dubbele EV vervanging

ACC-ARPN-42

Slang 270

ACC-ARPN-43

Slang 430

ACC-ARPN-44

Driedubbele aansluiting

ACC-ARPN-45

Ontluchtingskit

ACC-ARPN-46

Elektronische kit voor Arpege55 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering) voor reservoir met RS485 of 4-20mA
Elektronische kit voor Arpege55 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege55 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege55 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege75 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege75 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege75 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege75 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege40 Vl (Meter en niveau-indicator
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ACC-CRYOBIO-41

ACC-CRYOBIO-42

ACC-CRYOBIO-43

ACC-CRYOBIO-44

ACC-CRYOBIO-53

ACC-CRYOBIO-54

ACC-CRYOBIO-55

ACC-CRYOBIO-56
ACC-CRYOBIO-39

Onderdeel

Codes

kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege40 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege70 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege70 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege70 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege70 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege110 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege110 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege110 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege110 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege140 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege140 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege140 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege170 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege170 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege170 Vl (Meter en niveau-indicator
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ACC-CRYOBIO-40

ACC-CRYOBIO-49

ACC-CRYOBIO-50

ACC-CRYOBIO-51

ACC-CRYOBIO-52

ACC-CRYOBIO-61

ACC-CRYOBIO-62

ACC-CRYOBIO-63

ACC-CRYOBIO-64

ACC-CRYOBIO-69

ACC-CRYOBIO-70

ACC-CRYOBIO-71

ACC-CRYOBIO-77

ACC-CRYOBIO-78
ACC-CRYOBIO-79

Onderdeel

Codes

kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege170 Vl (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege70 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege70 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege70 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege70 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege110 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege110 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege110 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege110 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege140 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege140 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege140 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege140 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)
Elektronische kit voor Arpege170 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor RS485 of 4-20mA)
Elektronische kit voor Arpege170 Gas (Meter en niveau-indicator
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ACC-CRYOBIO-80

ACC-CRYOBIO-45

ACC-CRYOBIO-46

ACC-CRYOBIO-47

ACC-CRYOBIO-48

ACC-CRYOBIO-57

ACC-CRYOBIO-58

ACC-CRYOBIO-59

ACC-CRYOBIO-60

ACC-CRYOBIO-65

ACC-CRYOBIO-66

ACC-CRYOBIO-67

ACC-CRYOBIO-68

ACC-CRYOBIO-73
ACC-CRYOBIO-74

Onderdeel

Codes

kalibrering)
Elektronische kit voor Arpege170 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling)
Elektronische kit voor Arpege170 Gas (Meter en niveau-indicator
kalibrering voor regeling en Cryoview)

21.1.4.

ACC-CRYOBIO-75

ACC-CRYOBIO-76

Onderdelen voor ESPACE

Onderdeel

Codes

Niveaumeter Gasfase ESPACE151

ACC-ESP-200

Niveaumeter Gasfase ESPACE331

ACC-ESP-201

Niveaumeter Gasfase ESPACE661

ACC-ESP-202

Niveaumeter Vloeibare fase ESPACE151

ACC-CRYOBIO2

Niveaumeter Vloeibare fase ESPACE331

ACC-CRYOBIO3

Niveaumeter Vloeibare fase ESPACE661

ACC-ESP-205

Montage-arm display ESP151

ACC-ESP-349

Montage-arm display ESP331

ACC-ESP-350

Montage-arm display ESP661

ACC-ESP-351

Draagarm RCB-display (upgrade)

ACC-RCB-216

Ontgassingskit ESPACE - RCB CRYOMEMO

ACC-ESP-RCB

Steun 3 sensoren T° ESPACE ancien

ACC-ESP-353

Steun 3 sensoren ESP661 G Ext / ESP661 L Ext

ACC-ESP-358

Steun 3 sensoren ESP151 G Ext / ESP331 G Ext

ACC-ESP-359

Steun 3 sensoren ESP331 L Ext

ACC-ESP-360

Steun 3 sensoren ESP151 L Ext

ACC-ESP-361

Steun 3 sensoren ANCIEN ESP661 G en L

ACC-ESP-362

Kit 2 EV ESP EXTREME

ACC-ESP-363
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Onderdeel

Codes

Optie ontgassen ESP EXTREME

ACC-ESP-364

Upgrade optie ontgassen ESP151

ACC-ESP-365

Upgrade optie ontgassen ESP331

ACC-ESP-366

Upgrade optie ontgassen ESP661

ACC-ESP-367

21.1.5.

Onderdelen voor RCB

Onderdeel
Ontgassingsinrichting

Codes
NH104805
(Code ?)

Draagarm RCB-display (upgrade)

ACC-RCB-216

Voeding 4x24V (220V - 4x24V)

ACC-GNL-19

Kabel Cde EV/ Kast (ARPEGE, RCB & ESPACE NC)

ACC-GNL-20

Kast Cryo-Simulator

ACC-GNL-18

Kast Cryoview (Kast + Kabels RS & RJ45)

ACC-CRYOVIEW5

Kast voor kaarten 4/20 mA

ACC-GNL-3

Kaart voor bewaking op afstand 4/20mA van niveau of temperatuur

ACC-GNL-14

Kaart voor regeling van gas - Alarm op 20%

ACC-GNL-17

Kaart voor regeling vloeistof - Alarm op 5%

ACC-GNL-15

Kaart voor regeling vloeistof 4/20mA - Alarm op 10%

ACC-GNL-16

Kast voor regeling & bewaking op afstand, digitaal (RS485)

ACC-GNL-13

Elektroventiel 24V

ACC-GNL-1

Niveau-indicator gasfase (regeling) (model te specificeren)

ACC-GNL-5

Niveau-indicator, eenvoudig, waaronder RS485-verbinding (vloeistof en
gas) Espace/RCB/Arpege
Indicator gasniveau en temp voor Cryoview

ACC-GNL-8
ACC-CRYOVIEW7
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Onderdeel

Codes

Indicator vloeistofniveau en temp voor Cryoview

ACC-CRYOVIEW6

Niveau-indicator (Vloeibaar & gas) voor montage kasten 4/20mA &
RS485 alleen Espace/RCB/Arpege (model en fase te specificeren)
Niveau-indicator Vloeibare fase (Regeling) (Model te specificeren)

ACC-GNL-12

Temperatuurindicator (Vloeibaar & gas) voor montage kasten 4/20mA &
RS485 alleen Espace/RCB/Arpege
Temperatuurindicator,

eenvoudig,

waaronder

ACC-GNL-10

RS485-verbinding

(vloeistof en gas) Espace/RCB/Arpege
Capacitieve meter (niet geijkt) voor de vloeibare fase Espace151 &
RCB1001
Capacitieve meter (niet geijkt) voor de vloeibare fase Espace331 &
RCB500

ACC-GNL-11

ACC-GNL-9

ACC-CRYOBIO-2

ACC-CRYOBIO-3

Capacitieve meter (niet geijkt) voor RCB600 Vloeibare fase

ACC-RCB-102

Capacitieve meter (niet geijkt) RCB1001 Gas

ACC-RCB-100

Capacitieve meter (niet geijkt) RCB600 Gas

ACC-RCB-101

Niveaumeter Gasfase RCB500*

N.V.T.

Ontgassingskit RCB1001 voor automatisch vullen

ACC-RCB-2

Ontgassingskit RCB1001 voor bewaking op afstand

ACC-RCB-4

Ontgassingskit RCB500/600 voor automatisch vullen

ACC-RCB-1

Ontgassingskit RCB500/600 voor bewaking op afstand

ACC-RCB-3

Optie dubbel elektroventiel voor RCB1001

ACC-RCB-201

Optie dubbel elektroventiel voor RCB500/600

ACC-RCB-200

Temperatuursensor (anti-overloop) Espace/RCB - Opmerking: antioverloopsysteem moet door nieuw systeem worden vervangen (Ref

ACC-GNL-6

2006)
Temperatuursensor

(ontgassen)

Espace/RCB/Arpege55/75

-

Opmerking: ontgassingssysteem moet door nieuw systeem worden
vervangen (Ref 2006)
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ACC-GNL-7

Onderdeel
Anti-overloopsysteem (alleen kast) voor Espace & RCB
Anti-overloopsysteem, volledig, voor Espace & RCB
Elektronische kit RCB1001G (Gekalibreerde meter en niveau-indicator)
voor reservoir met RS485 of 4/20mA
Elektronische kit RCB600G (Gekalibreerde meter en niveau-indicator)
voor reservoir met RS485 of 4/20mA
Elektronische kit ESP151L/RCB1001L (Gekalibreerde meter en niveauindicator) voor reservoir met RS485 of 4/20mA
Elektronische kit ESP331L/RCB500L (Gekalibreerde meter en niveauindicator) voor reservoir met RS485 of 4/20mA
Elektronische kit RCB600L (Gekalibreerde meter en niveau-indicator)
voor reservoir met RS485 of 4/20mA
Elektronische kit RCB600G (Gekalibreerde meter + niveau-indicator +
regel) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit ESP151L/RCB1001L (Gekalibreerde meter en niveauindicator) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit ESP151L/RCB1001L (Gekalibreerde meter + niveauindicator + regel) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit ESP331L/RCB500L (Gekalibreerde meter en niveauindicator) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit ESP331L/RCB500L (Gekalibreerde meter + niveauindicator + regel) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit RCB600L (Gekalibreerde meter en niveau-indicator)
voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
Elektronische kit RCB600L (Gekalibreerde meter + niveau-indicator +
regel) voor reservoir zonder RS485 of 4/20mA-kast
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Codes
ACC-GNL-4
ACC-ESP-106
ACC-CRYOBIO103
ACC-CRYOBIO104
ACC-CRYOBIO402
ACC-CRYOBIO404
ACC-CRYOBIO407
ACC-CRYOBIO209
ACC-CRYOBIO302
ACC-CRYOBIO303
ACC-CRYOBIO306
ACC-CRYOBIO307
ACC-CRYOBIO312
ACC-CRYOBIO313

22. Verwijdering
In

overeenstemming

met

de

AEEA-richtlijn

2012/19/EG

kan

Cryomémo

componenten bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Er wordt aan elke eigenaar
gevraagd om contact op te nemen met de persoon die instaat voor het onderhoud
voor de recyclingprocedure van het apparaat.
De regeleenheid bevat een batterij van het type CR2032 (3 V), bestemd voor de
real-time klok (RTC). Deze batterij moet worden verwijderd voordat de regeleenheid
wordt vernietigd en naar een afvalverwerkingscentrum voor batterijen worden
gebracht.
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23. Garantie en aansprakelijkheidslimiet
23.1.

Garantie

De garantieperiode gaat in op de dag van afgifte van de leveringsbon en duurt één jaar.
De levering van de goederen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper,
wanneer deze wordt uitgevoerd door een door Cryopal gemachtigde transporteur. In het
tegengestelde geval geschiedt deze onder de verantwoordelijkheid van de koper.
De verkoper garandeert levering zonder ontwerpfouten, materiaalgebreken en constructiefouten
die invloed op de bakken zouden kunnen hebben.
De garantie van de verkoper beperkt zich, naar keuze van de verkoper, uitdrukkelijk tot het
repareren of vervangen van de onderdelen die hij als defect aanvaardt en de arbeidskosten,
met uitzondering van de transport- en verpakkingskosten.
De vervangen defecte onderdelen worden weer eigendom van de verkoper.
Reparatie, wijziging of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode leidt niet tot
verlenging van de garantieperiode.
Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker binnen 15 dagen de
problemen melden en de leveringsbon overhandigen.
De reparaties, wijzigingen of vervangingen die nodig zijn als gevolg van normale slijtage,
beschadigingen of ongevallen als gevolg van een verkeerde behandeling, het achterwege
blijven van toezicht of onderhoud, onachtzaamheid, overbelasting, een gebruik dat strijdig is
met de gebruiksvoorschriften of schokken, valpartijen of beschadigingen als gevolg van slecht
weer, vallen niet onder de garantie (zie ook de technische gebruikshandleidingen).
Deze garantie vervalt onmiddellijk in geval van vervanging of reparatie van de originele
onderdelen door personen die hiertoe niet bevoegd werden door Cryopal.
Binnen de door de wet toegepaste grenzen is uitdrukkelijk bepaald dat de in dit artikel vermelde
garantie de enige impliciete, uitdrukkelijke of wettelijke garantie is die de verkoper biedt voor het
verkochte materiaal en dat, tenzij anders schriftelijk is aangegeven, de koper afziet van enige
handeling die hij (of zijn werknemers, verwante bedrijven, opvolgers of dealers) zou kunnen
ondernemen tegen de verkoper, zijn werknemers, verwante bedrijven of dealers betreffende het
verkochte materiaal; het betreft zonder beperkingen de handelingen met betrekking tot
persoonlijke ongevallen, schade aan de in het contract vermelde goederen, het verlies of de
indirecte of immateriële schade en met name het gebruiksverlies, de inkomstenderving, het
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verlies van cryogene vloeistof, opgeslagen producten enz.Binnen de door de wet van
toepassing zijnde grenzen verplicht de koper zich de verkoper, zijn werknemers, verwante
bedrijven, opvolgers en dealers schadeloos te stellen in geval van verhaalsacties, klachten,
verzoeken, rechterlijke beslissingen, veroordelingen en aansprakelijkheid, alsmede alle kosten
of uitgaven waarmee de verkoper van het verkochte materiaal geconfronteerd zou kunnen
worden.
De reserveonderdelen moeten volgens de oorspronkelijk door de verkoper vastgestelde
bedrijfsvoorwaarde gebruikt worden. In het bijzonder dienen de als reserveonderdelen
verkochte veiligheidsorganen de originele veiligheidsorganen vervangen volgens dezelfde
bedrijfsvoorwaarden (druk, temperatuur, gas, diameter klep, enz.) als voor het originele
onderdeel.
Deze garantie wordt toegepast volgens de termen van de algemene verkoopvoorwaarden van
de verkoper.
Net zoals andere apparatuur kan deze apparatuur te maken krijgen met mechanische
problemen. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor als gevolg van deze
problemen verloren gegane producten in het apparaat, ook niet tijdens de garantieperiode.

23.2.

Aansprakelijkheidslimieten

Noch Cryopal, noch enig ander verwant bedrijf, kan in wat voor omstandigheden dan ook
aansprakelijk worden geacht voor schade, met inbegrip van en zonder beperkingen, van
schade als gevolg van uitval van het productievermogen, een onderbreking in de productie,
verlies van informatie, storing van het apparaat of zijn accessoires, lichamelijk letsel, tijdverlies,
financiële of materiële schade of enig indirect of consecutief gevolg van de schade dat zich
voordoet in het kader van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het product, zelfs
indien Cryopal van deze schade op de hoogte is gesteld.
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24. Bijlage
24.1.

Tabellen voor personeel

24.1.1.

IP-adressen van de regeleenheden die geïnstalleerd zullen worden

Referentie

Plaatsing

IP-adres

Tabel 1 : IP-adressen van de regeleenheden die geïnstalleerd zullen worden

24.1.2.
Serienummer

Tabel Serienummer – Code van server
Code van server

Tabel 2 : Serienummer – Code van server
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