
 

 

 

 

 

 

  

CRYOMEMO

STYRNING AV KRYOBEHÅLLAREN

OCH TILLHÖRANDE SERVER

 

 Användarhandbok

  

  

 

 

CRYOMEMO 

STYRNING AV KRYOBEHÅLLAREN 

OCH TILLHÖRANDE SERVER 

Användarhandbok 

 

 

 

 



2 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 av Cryopal 

Dokumentkod: NH78461– Revidering A 

Oktober 2016 

Svensk version. 

Datum för CE-märkning: 2010-10-04 

 

 Alla rättigheter förbehålls. Detta dokument får inte reproduceras i någon form, varken helt 

eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Cryopal. 

 Denna handbok uppfyller kraven i EG-direktivet 93/42/EEG för medicintekniska produkter. 

  

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Tfn: +33 (0) 164 761 500 

Fax: +33 (0) 164 761 699 

 

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

webbsida : http://www.cryopal.com 



3 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 Innehållsförteckning 

 

1. TILLVERKARENS BETECKNING ....................................................................................................................... 6 

2. OM DEN HÄR HANDBOKEN ........................................................................................................................... 7 

2.1. SYFTET MED HANDBOKEN ................................................................................................................................... 7 
2.2. VEM SKA ANVÄNDA DENNA HANDBOK? ................................................................................................................. 7 
2.3. VIKTIG ANMÄRKNING ........................................................................................................................................ 7 
2.4. BAKLÄNGESKONSTRUKTION ................................................................................................................................ 7 

3. SÄKERHETSINFORMATION ............................................................................................................................ 8 

3.1. ANVÄNDA SYMBOLER ........................................................................................................................................ 8 
3.2. SÄKERHET FÖR ANVÄNDARNA .............................................................................................................................. 9 
3.3. HUVUDSAKLIGA RISKER .................................................................................................................................... 10 
3.4. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV FEL ....................................................................................................... 12 
3.5. BESKRIVNING AV MÄRKNINGEN ......................................................................................................................... 12 
1.1. DEFINITION AV SYMBOLERNA ............................................................................................................................ 14 

4. ALLMÄNT .....................................................................................................................................................15 

4.1. PRESENTATION AV UTRUSTNINGEN ..................................................................................................................... 15 
4.2. FUNKTIONSPRINCIP ......................................................................................................................................... 17 
4.3. PLACERING AV DELENHETERNA PÅ BEHÅLLAREN .................................................................................................... 19 
4.4. PRESENTATION AV SORTIMENTET ....................................................................................................................... 25 

5. ANVÄNDNINGSRÅD .....................................................................................................................................28 

5.1. ANVÄNDARPROFIL .......................................................................................................................................... 28 
5.2. FRAMHÅLLEN ANVÄNDNING .............................................................................................................................. 28 
5.3. FÖRVÄNTAD PRESTANDA .................................................................................................................................. 28 
5.4. PRODUKTENS LIVSLÄNGD ................................................................................................................................. 28 
5.5. KONTRAINDIKATIONER ..................................................................................................................................... 28 
5.6. POTENTIELLA BIVERKNINGAR ............................................................................................................................. 28 

6. ANVÄNDA MATERIAL ...................................................................................................................................29 

7. STYRENHETEN ..............................................................................................................................................30 

7.1. MEKANISKA EGENSKAPER ................................................................................................................................. 30 
7.2. ELEKTRISKA EGENSKAPER .................................................................................................................................. 30 
7.3. EGENSKAPER FÖR NÄTVERKET............................................................................................................................ 32 
7.4. KABLAR ........................................................................................................................................................ 39 
7.5. NYCKEL OCH LÅS ............................................................................................................................................. 41 

8. GIVARE OCH MAGNETVENTILER ..................................................................................................................42 

8.1. SCHEMA ÖVER RÖRLEDNINGAR OCH INSTRUMENT (PID)......................................................................................... 42 
8.2. LARM- OCH NIVÅGRÄNSER ................................................................................................................................ 43 
8.3. MEKANISKA EGENSKAPER ................................................................................................................................. 44 
8.4. ELEKTRISKA EGENSKAPER .................................................................................................................................. 45 
8.5. FABRIKSINSTÄLLNINGAR ................................................................................................................................... 45 

9. DISPLAYENHETEN ........................................................................................................................................47 

9.1. ALLMÄN PRESENTATION ................................................................................................................................... 47 
9.2. MEKANISKA EGENSKAPER ................................................................................................................................. 48 



4 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

9.3. ELEKTRISKA EGENSKAPER .................................................................................................................................. 48 
9.4. KNAPPARNA .................................................................................................................................................. 49 
9.5. DEN ALFANUMERISKA DISPLAYEN ....................................................................................................................... 51 
9.6. LARMINDIKATORN .......................................................................................................................................... 55 
9.7. LARMSIGNAL ................................................................................................................................................. 55 

10. INSTÄLLNINGSMENYERNA – DISPLAYENHET ............................................................................................56 

10.1. ÖVERSIKTSSCHEMA ......................................................................................................................................... 56 
10.2. ÖPPNA MENYN ”INSTÄLLNINGAR” ..................................................................................................................... 56 
10.3. MENYN ”INSTÄLLNINGAR” ............................................................................................................................... 57 
10.4. BRUKSANVISNING FÖR KNAPPARNA .................................................................................................................... 59 
10.5. MENYN ”NIVÅER” .......................................................................................................................................... 59 
10.6. MENYN ”TEMPERATUR” .................................................................................................................................. 61 
10.7. MENYN ”KOMMUNIKATION” ............................................................................................................................ 63 
10.8. MENYN ”KONFIGURATION” .............................................................................................................................. 64 
10.9. MENYN ”BEHÅLLARE” ..................................................................................................................................... 65 
10.10. MENYN ”VERSION” .................................................................................................................................... 67 
10.11. LÄMNA MENYN ”INSTÄLLNINGAR” ................................................................................................................. 67 

11. INSTÄLLNINGSMENYERNA – WEBBSERVERN ...........................................................................................68 

11.1. SIDAN INSTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................... 68 
11.2. STARTSIDAN .................................................................................................................................................. 74 
11.3. AKTIVA OMRÅDEN .......................................................................................................................................... 81 
11.4. SIDAN HANTERA ANVÄNDARE ........................................................................................................................... 82 
11.5. SIDAN ÖVERVAKNING ...................................................................................................................................... 84 
11.6. SIDAN KONFIGURATION AV BEHÅLLAREN ............................................................................................................. 90 
11.7. SIDAN BESKRIVNING AV BEHÅLLAREN .................................................................................................................. 97 
11.8. SIDAN WEBBPLATSKARTA ............................................................................................................................... 100 

12. ANSLUTA LEDNINGAR ............................................................................................................................ 104 

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

13. ELKABLAR .............................................................................................................................................. 107 

13.1. PÅMINNELSE OM FABRIKSDRAGNA KABLAR ........................................................................................................ 107 
13.2. OBLIGATORISKA KABLAR ................................................................................................................................. 107 
13.3. REKOMMENDERADE KABLAR BEROENDE PÅ ÖNSKADE ALTERNATIV .......................................................................... 107 
13.4. ETHERNET-UTTAG ......................................................................................................................................... 108 
13.5. RS 485-KONTAKT ......................................................................................................................................... 108 
13.6. STRÖMFÖRSÖRJNINGSMODUL ......................................................................................................................... 108 

14. FÖRE ANVÄNDNING .............................................................................................................................. 110 

14.1. ELKABLAR.................................................................................................................................................... 110 
14.2. STÄLLA IN STYRENHETEN. ............................................................................................................................... 110 
14.3. STÄLLA IN IP-ADRESSEN – WEBBSERVERN .......................................................................................................... 112 

15. ANVÄNDA UTRUSTNINGEN ................................................................................................................... 121 

15.1. VISA MÄTVÄRDEN ......................................................................................................................................... 121 
15.2. HANTERA NIVÅERNA...................................................................................................................................... 121 
15.3. HANTERA TEMPERATURERNA .......................................................................................................................... 122 
15.4. KVITTERA LJUDSIGNALEN ................................................................................................................................ 122 
15.5. MANUELL PÅFYLLNING ................................................................................................................................... 122 
15.6. AUTOMATISK PÅFYLLNING .............................................................................................................................. 123 
15.7. HALVAUTOMATISK PÅFYLLNING ....................................................................................................................... 126 



5 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

15.8. FYLLNINGSNIVÅ ............................................................................................................................................ 127 

16. ANVÄNDA PROGRAMVARAN – WEBBSERVERN ..................................................................................... 141 

16.1. ANVÄNDA PROGRAMMET ............................................................................................................................... 141 
16.2. ADMINISTRATÖR .......................................................................................................................................... 141 
16.3. DATA (LÄSA IN FÖR SÄKERHETSKOPIERING) ........................................................................................................ 141 
16.4. DIAGRAM (INSTÄLLNINGAR) ............................................................................................................................ 142 
16.5. INBYGGD KLOCKA .......................................................................................................................................... 142 
16.6. BEHÅLLARE: IP-KOMMUNIKATION, BUSS ........................................................................................................... 142 
16.7. BEHÅLLARE: MÄTVÄRDEN, LARM, INFORMATION ................................................................................................. 142 
16.8. BEHÅLLARE: PÅFYLLNING, LOCKSTATUS ............................................................................................................. 144 
16.9. INBÄDDAD WEBBSERVER ................................................................................................................................ 144 
16.10. BEHÖRIG ANVÄNDARE ............................................................................................................................... 144 

17. LARMMEDDELANDEN ............................................................................................................................ 145 

17.1. REPETITION AV LARMEN ................................................................................................................................. 145 
17.2. LISTA ÖVER LARMMEDDELANDEN ..................................................................................................................... 145 

18. FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN OCH HANTERING .................................................................................... 148 

18.1. FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR UTRUSTNINGEN ............................................................................................... 148 
18.2. HANTERINGSVILLKOR ..................................................................................................................................... 148 

19. UNDERHÅLL ........................................................................................................................................... 149 

19.1. UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN ....................................................................................................................... 149 

20. HJÄLP ..................................................................................................................................................... 150 

20.1. FYLLNINGSNIVÅERNA HAR INTE RESPEKTERATS .................................................................................................... 150 
20.2. PERMANENT AVLUFTNING .............................................................................................................................. 150 
20.3. AVLUFTNING UR FUNKTION ............................................................................................................................. 150 

21. RESERVDELAR ........................................................................................................................................ 152 

21.1. RESERVDELAR .............................................................................................................................................. 152 

22. BORTSKAFFNING ................................................................................................................................... 161 

23. GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING ................................................................................................ 162 

23.1. GARANTI ..................................................................................................................................................... 162 
23.2. ANSVARSBEGRÄNSNING ................................................................................................................................. 163 

24. BILAGA .................................................................................................................................................. 164 

24.1. EGNA TABELLER ............................................................................................................................................ 164 

 

 

  



6 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

1. Tillverkarens beteckning 

 

Tillverkare av den medicintekniska produkten CRYOMEMO är Cryopal: 

 
Cryopal 

Parc Gustave Eiffel 

8 Avenue Gutenberg 

CS 10172 Bussy Saint Georges 

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3 

Tfn: +33 (0) 164 761 500 

Fax: +33 (0) 164 761 699 

 

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

webbsida : http://www.cryopal.com 
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2. Om den här handboken 

2.1. Syftet med handboken 

Denna handbok handlar om styrenheten för kryobehållaren CRYOMEMO samt tillhörande 

webbserverprogram. I handboken presenteras produkten, tillhörande inställningar och hur 

utrustningen används. Här presenteras även webbserverprogrammet, Ethernet-anslutningen 

som ska göras av användaren för att upprätta en länk mellan utrustningen och värddatorn eller 

den lokala allmänna servern, tillhörande inställningar och användning. 

 Inga system är riskfria. Användarna rekommenderas därför att regelbundet övervaka 

lokalerna och behållarna som innehåller prover. 

* Anmärkning till användarna : Programvaran är endast kompatibel och funktionell tillsammans 

med Windows Explorer. 

2.2. Vem ska använda denna handbok? 

Denna handbok riktar sig till alla yrkespersoner som vill använda CRYOMEMO tillsammans 

med en kryobehållare i serierna GT 40, ARPEGE, RCB eller ESPACE. Versionerna GT 40 och 

ARPEGE 40 är endast tillgängliga med nivå- och temperaturindikatorer, utan möjlighet att lägga 

till styrfunktionen. 

2.3. Viktig anmärkning 

Anslutningen av styrenheten till ett datornätverk kan kräva tillstånd och/eller hjälp från 

nätverksadministratörens tekniska support, tilldelning av en fast IP-adress samt tillgång till en 

RJ45-korskabel för konfigureringen. 

2.4. Baklängeskonstruktion 

Programvaran som beskrivs i den här handboken, inklusive handboken och relaterade 

dokument, får användas av användarna på licens. De tillhör Cryopal eller deras respektive 

ägare och skyddas av upphovsrätten, med alla rättigheter förbehållna.  

Programvaran kan endast användas för en produkt i taget. Programvaran får inte distribueras, 

reproduceras, översättas, tas isär, dekompileras, analyseras, anpassas, ändras, integreras i 

eller kombineras med några andra program, med undantag för vad som är tillåtet enligt lagen. 
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3. Säkerhetsinformation 

3.1. Använda symboler 

Symbol Betydelse 

 
Information som bör observeras i samband med användningen av utrustningen. 

Användaren utsätts inte för någon fara om denna punkt inte följs. 

 

 

Varning.  I den här handboken kan anvisningar som föregås av denna symbol 

leda till personskador eller skador på apparaten eller utrustningen om de inte följs 

eller utförs. 

 

Varning.  I den här handboken kan anvisningar som föregås av denna symbol 

leda till elektriska stötar eller till och med dödsfall om de inte följs eller utförs. 

 

Obligatoriskt : Skydda händerna med anpassad personlig skyddsutrustning.  

 

Meddelande : Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon. 

 

Meddelande : Det är obligatoriskt att ventilera lokalen. 

 

Meddelande : Låg temperatur.  
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3.2. Säkerhet för användarna 

Den här utrustningen används i hälsolaboratoriemiljö. Apparaten lämnar fabriken i perfekt skick 

när det gäller den tekniska säkerheten. Användaren måste följa anvisningarna och symbolerna i 

denna handbok och på utrustningen för att upprätthålla den tekniska säkerheten och för att 

säkerställa att apparaten används på ett säkert sätt. 

Kontrollera att driftspänningen stämmer överens med strömförsörjningskällan innan apparaten 

installeras. 

Apparaten får endast anslutas till ett elnät med skyddsjordning för att undvika risken för 

elektriska stötar.  

I de fall det inte längre går att använda apparaten på ett säkert sätt måste den stängas av och 

säkras mot oavsiktlig användning. 

Apparaten får endast drivas av den strömförsörjningsanordning som medföljer produkten. 

Stickkontakten fungerar som säkerhetsbrytare.  

Säker användning av apparaten kan inte garanteras i följande fall: 

� Apparaten uppvisar tydliga skador. 

� Apparaten fungerar inte längre. 

� Efter långvarig förvaring under ogynnsamma förhållanden. 

� Efter allvarliga skador som skett under transporten. 

3.2.1. Allmän säkerhet 

Det är endast personal som har läst igenom användarhandboken i sin helhet som får hantera 

och använda den utrustning som beskrivs i detta dokument. 

Programmet som avser apparaten och som beskrivs i denna handbok är endast avsett att 

användas av personal som fått relevant utbildning. Det är av yttersta vikt att personalen följer de 

normala säkerhetsrutinerna för korrekt och säker användning samt för alla underhållsarbeten. 

 

Förebyggande underhåll måste utföras av tekniker som har fått lämplig utbildning och 

certifieras av tillverkaren. 

 
De underhållsintervall som anges är vägledande och bör justeras av operatören 

beroende på hur kryoenheten används. 
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 Endast originalreservdelar från CryopAL får användas för underhåll. Om icke-

originalreservdelar används kan det påverka säkerheten för denna medicintekniska 

produkt och fråntar CryopAL allt ansvar i händelse av incidenter. Utrustningen 

omfattas inte längre av tillhörande garanti om icke-originalreservdelar används. 

3.2.2. Säkerhet i samband med användning av flytand e kväve 

Temperaturen för flytande kväve är – 196 °C. Därför gäller följande:  

 

Det är förbjudet att med bara händer vidröra de delar av utrustningen som har varit 

i kontakt med flytande kväve. 

Hantera inte flytande kväve utan att bära särskilda skyddshandskar och 

skyddsglasögon. 

 

Det flytande kväve som används i lagringstankarna avdunstar i rummet; 1 liter 

flytande kväve frisätter cirka 700 liter kvävgas. Kväve är en inert gas och är inte 

giftig, men om den släpps ut i luften tränger den undan syret från luften. Om 

syrekoncentrationen faller till ett värde under 19 procent utgör det en risk för 

kroppen. 

Alla rum eller lokaler där behållare med flytande kväve förvaras måste ha god, 

ständig ventilation och ha minst en syresensor. All personal ska varnas för riskerna 

i samband med användning av kväve. 

3.3. Huvudsakliga risker 

Detta avsnitt handlar om de främsta identifierade riskerna. Information om dessa risker och hur 

de kan kontrolleras beskrivs under respektive avsnitt i handboken. 

Risker i samband med användning av elektrisk ström  

Under förutsättning att de elektriska installationerna är regelmässigt utförda är dessa risker 

begränsade, under ”normala” förhållanden, om eventuella skadade apparater isoleras och 

apparaterna inte ändras.  

Risker i samband med användning av flytande kväve 

Dessa risker är begränsade om användarna har fått lämplig information och utbildning och om 

rätt skyddsutrustning finns att tillgå. 

Risker i samband med elektriska/elektroniska appara ter i omgivningen 
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Dessa risker är begränsade om de använda apparaterna uppfyller gällande föreskrifter (med 

avseende på utsläpp och elektromagnetisk känslighet). 

Risker i samband med inställningar av apparaten 

Dessa risker är begränsade om installationen utförs av en utbildad tekniker och om användarna 

av systemet har de nödvändiga kunskaperna. Åtkomstbehörigheten kan vara begränsad på 

grund av apparatens utformning. 

Risker i samband med export av produkten 

Dessa risker är begränsade om installatören har rätt yrkeskompetens. 

Risker i samband med uppgiftsinhämtning om temperat ur eller nivå 

Säkerhetssystem kan kontrollera denna risk (redundans på temperaturgivare osv.) Genom 

regelbundet underhåll går det att garantera att utrustningen är tillförlitlig. 

Fara på grund av felaktig användning av kryobehålla ren 

Genom hänsyn till regler som bygger på sunt förnuft, en korrekt utförd installation (med en känd 

miljö (PLC osv.)) och regelbundet underhåll kan dessa risker minskas till en acceptabel nivå. 

Fara i samband med kvävepåfyllning 

Denna risk minskas genom att utrustningen har ett säkerhetssystem (två seriemonterade 

magnetventiler) och tillgång till kommunicerande system. 

Risk i samband med insamling och registrering av da ta 

Denna risk påverkar inte säkerheten för de lagrade proverna eller motsvarar en felaktig 

inställning av apparaten. 

Risk i samband med kommunikation med servern via da tanätet 

Denna risk är förknippad med att den inbäddade servern skulle kunna smittas av datavirus. Det 

rör sig emellertid inte om en datorplattform, och nätverkssäkerheten bör därför vara 

serverhanterad. Eftersom servern är ”fristående” är det endast registrerade data som skulle 

kunna skadas, men utan att påverka enhetsstyrningen. 

Risk i samband med kommunikationen  mellan de olika komponenterna i utrustningen  

När inställningarna för systemet har utförts kan denna risk inte påverka styrningen av systemet 

som tillgodoses av enheten. 

Risk i samband med larmsignalen 

Denna risk påverkar inte säkerheten för de lagrade proverna. 

Risk i samband med gränssnittsfel 
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Denna risk påverkar inte säkerheten för de lagrade proverna, och felet kan även detekteras via 

fjärrsystemen. 

Risk i samband med avluftning 

Denna risk påverkar inte säkerheten för de lagrade proverna. Standardutrustning som normalt 

ska finnas i en lokal med kryobehållare ser till att larmet vidarebefordras.  

Risk i samband med fel i inställningarna * 

(* andra inställningar än de som är kopplade till inställningen av apparaten) 

Denna risk är begränsad. Utbildning av användarna, regelbundet underhåll och användande i 

en korrekt utrustad lokal är viktiga säkerhetsfaktorer. Om dessa säkerställs kan riskerna 

reduceras till en acceptabel nivå. 

3.4. Försiktighetsåtgärder i händelse av fel 

I de fall det misstänks att apparaten inte längre är säker (till exempel på grund av skador som 

skett under transport eller användning) måste den tas ur drift. Det är nödvändigt att säkerställa 

att apparaten inte kommer att användas av misstag. Apparaten ska överlåtas till behöriga 

tekniker för kontroll. När apparaten inte längre är strömsatt lagras inte uppgifterna av 

utrustningen. 

3.5. Beskrivning av märkningen 

 

Standardmärkning för strömförsörjning 
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Standardmärkning för strömförsörjning för Storbritannien 

 

Märkning för elektronikboxen 
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Märkning för den elektroniska displayen

1.1. Definition av symbolerna

 

Tillverkare 

 

Avfall från elektrisk och 

elektronisk utrustning

 

Katalognummer

 

Temperaturbegränsningar

 

  

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Märkning för den elektroniska displayen 

Definition av symbolerna  

 

Se anvisningarna i 

handboken 

Avfall från elektrisk och 

elektronisk utrustning 
 

CE-märkning, i enlighet 

med direktivet 93/42/EEG

Katalognummer 

 

Partinummer

Temperaturbegränsningar 

 

Varning 

 

Se anvisningarna i 

 

märkning, i enlighet 

med direktivet 93/42/EEG 

Partinummer 
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4. Allmänt 

4.1. Presentation av utrustningen

Utrustningen CRYOMEMO är en elektronisk enhet som består av givare för nivå och temperatur 

samt ett gränssnitt för kontroll och konfiguration. 

Det är en enhet som används för att kontrollera och styra kvävenivån och temperatur

kryobehållare (GT 40, ARPEGE, ESPACE och RCB) med hjälp av givare och magnetventiler 

som styr kvävetillförsel och avluftning. Den kan också användas för

 

 

Anordningen tillhandahåller följande funktioner:

• Automatisk styrning av nivån

(styrkontaktsutgång) som styr en magnetventil för kvävetillförsel.

Anordningen CRYOMEMO

- Styrning av nivån (överskridande av en nivågräns)

- Styrning av temperaturen (överskridande av en temp

• Mätningar : 

- Av nivån flytande kväve med hjälp av den kapacitiva nivågivaren och visning av 

mängden tillgänglig vätska

- Av temperaturen med hjälp av två elektroniska temperaturgivare, samt visning

- Lagrar data under 40 dagar 

• Säkerhet : 

- Genom övervakning av temperaturen på platsen för behållaren.

- Genom övervakning av säkerheten vid påfyllning av behållaren i händelse av fel på 

styrsystemet för kvävenivån.

- I samband med avluftningen genom att sp

uppströms rörledningar. 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Presentation av utrustningen  

är en elektronisk enhet som består av givare för nivå och temperatur 

samt ett gränssnitt för kontroll och konfiguration.  

Det är en enhet som används för att kontrollera och styra kvävenivån och temperatur

kryobehållare (GT 40, ARPEGE, ESPACE och RCB) med hjälp av givare och magnetventiler 

som styr kvävetillförsel och avluftning. Den kan också användas för att hantera tillhörande larm.

 

Anordningen CRYOMEMO består av flera 

underenheter som styrs av ett särskilt inbyggt program: 

1- En displayenhet 

2- En styrenhet  

3- En strömförsörjningsmodul 

4- Givare för temperatur och nivå 

5- Strömkabel 

Anordningen tillhandahåller följande funktioner: 

Automatisk styrning av nivån  för flytande kväve i behållaren genom ett relä 

(styrkontaktsutgång) som styr en magnetventil för kvävetillförsel. 

CRYOMEMO har två styrnivåer: 

Styrning av nivån (överskridande av en nivågräns) 

Styrning av temperaturen (överskridande av en temperaturgräns) 

Av nivån flytande kväve med hjälp av den kapacitiva nivågivaren och visning av 

mängden tillgänglig vätska 

Av temperaturen med hjälp av två elektroniska temperaturgivare, samt visning

Lagrar data under 40 dagar (spänningsförande behållare) 

Genom övervakning av temperaturen på platsen för behållaren. 

Genom övervakning av säkerheten vid påfyllning av behållaren i händelse av fel på 

styrsystemet för kvävenivån. 

I samband med avluftningen genom att spola ur den förångade gasen i behållarens 

är en elektronisk enhet som består av givare för nivå och temperatur 

Det är en enhet som används för att kontrollera och styra kvävenivån och temperaturen för 

kryobehållare (GT 40, ARPEGE, ESPACE och RCB) med hjälp av givare och magnetventiler 

att hantera tillhörande larm. 

består av flera 

ett särskilt inbyggt program:  

 

för flytande kväve i behållaren genom ett relä 

Av nivån flytande kväve med hjälp av den kapacitiva nivågivaren och visning av 

Av temperaturen med hjälp av två elektroniska temperaturgivare, samt visning 

Genom övervakning av säkerheten vid påfyllning av behållaren i händelse av fel på 

ola ur den förångade gasen i behållarens 
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- Genom utsändande av larmsignaler (ljussignaler, ljudsignaler och reläkontakt). 

• Visning av mätningarna  (nivå, temperatur) och inställningar via en särskild 

displayenhet. 

• Överföring av data  via Ethernet-nätverket, 4–20 mA- eller RS485-utgångar. Den 

sammantagna driften styrs av ett inbyggt specialprogram som kan läsa av och visa 

temperaturen och kvävenivån (gas eller flytande) i den övervakade behållaren. 

Webbserverapplikationen ger åtkomst till konfigurationsdata och mätningarna för hela 

styrenheten via en http-länk, i punkt-till-punkt-läge. Dessa värden kan visas och 

redigeras från webbläsaren Internet Explorer på en dator, som är ansluten till 

styrenheten via en Ethernet-kabel. Ett valfritt antal styrenheter som är anslutna till ett 

Ethernet-nätverk kan på så sätt övervakas från en eller flera datorer. 

 

 

 

Namn CRYOMEMO 

Indikation  Ska användas som komplement till kryobehållare av varumärket Cryopal 

Kontraindikationer 

 Ska inte användas tillsammans med behållare från andra varumärken 

eller för temperatur-/fukt-/tryckområden som inte stämmer överens med 

vad som anges i användarhandboken. 

Resultat 
Bibehåller en optimal temperatur i kryobehållaren för att förvara biologiska 

prover  

Livslängd 10 år 

Styrenhet 

Mått: 260 × 310 × 62 mm 

Vikt: 2,5 kg 

Elektroniska egenskaper:  

Dataöverföring via 4/20 mA-, RS485- eller Ethernet RJ45-utgångar 

Interna CT- och CRT-styrkontakter (24 V AC, max. 2 A) 

40 dagars mätning, cirka 1 MB minne 

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz 

Effekt: 80 VA 

11 ingångar/utgångar (M12, M8, RJ45, DIN, …) 

Displayenhet 

Mått: 140 × 195 × 82 mm 

Vikt: 0,3 kg 

Elektroniska egenskaper: 
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LCD-display  

LED-indikatorer på framsidan 

Larmsignal kopplad till indikatorn 

M12-kontakt för anslutning till styrenheten 

Strömförsörjningsmodul  230 V enfas AC 80 VA 50 Hz 

Temperaturgivare Temperaturmotstånd Pt 100 1/3 Klass B, i enlighet med IEC751 

Nivåmätare Kapacitiv typ (värde förknippat med behållaren) 

Tillhörande 

magnetventiler 
24 V AC 50 Hz  

Material i direkt eller 

indirekt kontakt med 

användaren 

Rostfritt stål, formsprutad plast, ABS (displayenhetens hölje) 

 

4.2. Funktionsprincip 

4.2.1. Övervakning av säkerheten vid påfyllning 

Säkerheten vid påfyllning hanteras av en givare, en elektronikassisterad programvara och en 

magnetventil. Magnetventilen för säkerhet vid påfyllning är öppen vid normal drift (inga fel). Den 

styrs samtidigt med magnetventilen för påfyllning. Om nivågivaren upptäcker att den maximala 

kvävenivån överskrids stängs magnetventilen för säkerhet vid påfyllning, så att kvävetillförseln 

blockeras. 

4.2.2. Nivåstyrning  

Denna funktion är valfri för alla enheter i sortimentet ARPEGE och berör inte behållarna GT 40 

och ARPEGE 40. När nivån för flytande kväve som övervakas av kapacitetsgivaren 

underskrider den lägsta programmerade nivån utförs först en avluftning (om det alternativet 

finns). Därigenom spolas de mindre kalla gaserna ut och minskar förlusterna av den vätska som 

redan finns i behållaren. I detta skede aktiveras magnetventilen för avluftning.  

Så snart temperaturen för avluftningsgivaren sjunker under den programmerade gränsen 

stängs magnetventilen för avluftning och magnetventilen för påfyllning öppnas. 

Programmeringen för att ange förekomst av en kallare temperatur utförs antingen på 

displayenheten (se avsnitt 10.6) eller via webbservern (se avsnitt 11.6.2.3).  
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När den inställda övre fyllningsgränsen nås, som uppmäts av den kapacitiva nivågivaren, 

stängs magnetventilen för påfyllning av flytande kväve så att påfyllningen avbryts. 

 

Vid användning av en annan styrutrustning än CRYOMEMO frånsäger sig Cryopal allt 

ansvar för driften av kryoenheten. 

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för några som helst lagrade produkter som 

eventuellt skulle gå förlorade till följd av en sådan konfiguration, detta även under 

garantiperioden för kryoenheten. 

Det är endast utrustning som godkänts av Cryopal som får användas för nivå- och 

temperaturkontrollerna. 

Användandet av styrsystemet CRYOMEMO för enheten får inte ersätta operatörens 

övervakning av enheten på plats. 

4.2.3. Temperaturstyrning  

Temperaturen i behållaren övervakas med hjälp av två temperaturgivare i avluftningsområdet. 

Så snart temperaturen överstiger det inställda tröskelvärdet, och om det övre tröskelvärdet inte 

har uppnåtts, utförs en delpåfyllning av kväve. Vid drift med temperaturkompensation är syftet 

att tillföra gas så att temperaturen sänks, utan att fylla behållaren. 

 
Av säkerhetsskäl används två temperaturgivare. Om mätskillnaden mellan de två 

givarna överskrider 5 °C utlöses ett larm och larmreläet aktiveras. 

När den inställda nedre temperaturgränsen nås eller den inställda övre fyllningsgränsen nås, 

som uppmäts av den kapacitiva nivågivaren, stängs magnetventilen för påfyllning av flytande 

kväve så att kompenseringen avbryts. 

 

Vid användning av en annan styrutrustning än CRYOMEMO frånsäger sig Cryopal allt 

ansvar för driften av kryoenheten. 

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för några som helst lagrade produkter som 

eventuellt skulle gå förlorade till följd av en sådan konfiguration, detta även under 

garantiperioden för kryoenheten. 

Det är endast utrustning som godkänts av Cryopal som får användas för nivå- och 

temperaturkontrollerna. 

Användandet av styrsystemet CRYOMEMO för enheten får inte ersätta operatörens 
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övervakning av enheten på plats. 

4.3. Placering av delenheterna på behållaren 

Styrenheten monteras permanent på den bakre delen av en kryobehållare, medan 

displayenheten installeras mot framsidan. 

 

De är utformade för att endast användas inomhus. 

4.3.1. GT40 & ARPEGE 

 

Bild 4-1: CRYOMEMO monterad på Arpège-behållare 

De delenheter som görs tillgängliga för 

användaren är identiska på alla modeller i 

sortimentet och beskrivs nedan. 
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Bild 4-2: baksidan av Arpège-behållaren. 

 

1: Magnetventiler för påfyllning och 

säkerhet vid påfyllning (ej synliga på 

bilden). 

2: Anordningens försörjningskontakt för 

flytande kväve. 

3: Magnetventil för avluftning (tillval) 

4: Styrenhet som hanterar enhetens 

elektronik (magnetventiler, displayenhet). 

Monteras på enhetens baksida. 

Strömförsörjning via en oberoende 

väggmonterad elbox. 

5: Temperaturgivare via PT100 som 

hanterar utlösning av avluftning (tillval) 

6: Avluftningsutgång (tillval) 

 

Bild 4-3: ovansidan av Arpège-behållaren. 

 

 

1: Temperaturgivare PT100. Endast 

temperaturgivare som har godkänts av 

Cryopal får användas. Det finns även en 

hållare för tre temperaturgivare. Två av 

dessa givare utnyttjas av CRYOMEMO, 

medan den tredje är tillgänglig för 

operatören vid behov av spårbarhet eller 

fjärrövervakning (system utanför 

CRYOMEMO). 

2: Kapcitetsgivaren som övervakar 

kvävenivån 

3: Säkerhetsgivare mot överfyllning  

4: Anordningens fyllningsrör för kväve 

 

 

6 

5 
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4.3.2. ESPACE 

 

Bild 4-4: CRYOMEMO monterad på behållare ur serierna Espace och RCB 

De delenheter som görs tillgängliga 

för användaren är identiska på alla 

modeller i sortimentet och beskrivs 

nedan. 
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Bild 4-5: baksidan, sett från insidan (lock avtaget). 

 

 

6: Lokalisering av säkerhetsgivaren för 

kvävepåfyllning genom stängning av en 

särskild magnetventil. 

7: Magnetventiler för påfyllning och säkerhet 

vid påfyllning. 

8: Lokalisering av kapacitetsgivaren för 

nivåmätning av flytande kväve. 

9: Temperaturgivare PT100. Endast 

temperaturgivare som har godkänts av Cryopal 

får användas. Det finns även en hållare för tre 

temperaturgivare. Två av dessa givare 

utnyttjas av CRYOMEMO, medan den tredje är 

tillgänglig för operatören vid behov av 

spårbarhet eller fjärrövervakning (system 

utanför CRYOMEMO). 

10: Behållarens försörjningskontakt för flytande 

kväve. 

11: Elektronikbox som hanterar behållarens 

elektronik (magnetventil, displayenhet). 

Monteras på behållarens baksida. 

12: Elektronikbox som försörjer styrenheten. 

Väggmonteras. 

 

 

 

Bild 4-6: sett bakifrån. 
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1: Avluftningsgivare 

2: Magnetventil för påfyllning 

3: Magnetventil för säkerhet vid påfyllning  

4: Nivågivare 

5: Givare för säkerhet vid påfyllning 

6: Temperaturgivare 1 

7: Temperaturgivare 2 

8: Avluftningsutgång 

9: Magnetventil för avluftning 

10: Kväveinlopp 

11: Säkerhetsventil 

12: Utlopp för påfyllning av behållaren 

 

Bild 4-7: lokalisering av delenheterna (givare och styrda delar). 

4.3.3. RCB 

De delenheter som görs tillgängliga för användaren är identiska på alla modeller i sortimentet 

och beskrivs nedan. 
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Bild 4-8: Översikt över en kryobehållare av typen RCB. 

5: Displayenhet, ansluten till styrenheten. 

Visar bland annat nivån för flytande kväve, 

larmstatus och uppmätta temperaturer. Se 

dokumentet NH78397 för detaljerad 

information. 

6: Elektronikbox för kontroll av styrningen, 

hantering av displayen och dataöverföring. 

7: Temperaturgivare: Mäter temperaturen med 

hjälp av två temperaturgivare. Inom ramen för 

produktutveckling har vi även tagit fram en 

hållare för tre temperaturgivare. Två av dessa 

givare utnyttjas av CRYOMEMO, medan den 

tredje är tillgänglig för operatören vid behov av 

spårbarhet eller fjärrövervakning (system 

utanför CRYOMEMO). 

8: Magnetventil för säkerhet vid påfyllning 

9: Magnetventil för påfyllning 

10: Behållarens försörjningskontakt för 

flytande kväve 

11: Ficka för nivåmätare: Lokalisering av 

kapacitetsgivaren för nivåmätning av flytande 

kväve. 

12: Ficka för givare för säkerhet vid påfyllning 

Lokalisering av givaren som motverkar 

överpåfyllning av kväve genom stängning av 

en särskild magnetventil. 

13: Elektronikbox som försörjer styrenheten. 

Väggmonteras. 
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4.4. Presentation av sortimentet 

Sortiment Handelsbeteckning 

ARPEGE ARPEGE40N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101 

ARPEGE ARPEGE55N-L-101-UK 

ARPEGE ARPEGE55N-L-102 

ARPEGE ARPEGE55N-L-103 

ARPEGE ARPEGE75N-L-101 

ARPEGE ARPEGE75N-L-102 

ARPEGE ARPEGE75N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-L-101 

ARPEGE ARPEGE70N-L-102 

ARPEGE ARPEGE70N-L-103 

ARPEGE ARPEGE70N-G-102 

ARPEGE ARPEGE70N-G-103 

ARPEGE ARPEGE110N-L-101 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102 

ARPEGE ARPEGE110N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-L-103 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102 

ARPEGE ARPEGE110N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE110N-G-103 

ARPEGE ARPEGE140N-L-101 

ARPEGE ARPEGE140N-L-102 

ARPEGE ARPEGE140N-L-103 

ARPEGE ARPEGE140N-G-102 

ARPEGE ARPEGE140N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-101 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102 

ARPEGE ARPEGE170N-L-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-103-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102 

ARPEGE ARPEGE170N-G-102-UK 

ARPEGE ARPEGE170N-G-103 

ARPEGE ARPEGE170N-L-104 

ARPEGE ARPEGE170N-L-105 

ARPEGE ARPEGE170N-G-104 

NATAL NATAL40N-1 

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

ESPACE ESP151N-LC-5-UK 

ESPACE ESP151N-GC-3 

ESPACE ESP151N-GC-4 

ESPACE ESP331N-LC-7 

ESPACE ESP331N-LC-8 

ESPACE ESP331N-LC-9 

ESPACE ESP331N-LC-10 

ESPACE ESP331N-GC-5 

ESPACE ESP331N-GC-5-UK 

ESPACE ESP331N-GC-6 

ESPACE ESP331N-GC-7 

ESPACE ESP331N-GC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-7 

ESPACE ESP331N-LNC-8 

ESPACE ESP331N-LNC-9 

ESPACE ESP331N-LNC-10 

ESPACE ESP331N-GNC-5 

ESPACE ESP331N-GNC-6 

ESPACE ESP331N-GNC-7 

ESPACE ESP331N-GNC-8 

ESPACE ESP661N-LNC-4 

ESPACE ESP661N-LNC-5 

ESPACE ESP661N-GNC-3 

ESPACE ESP661N-GNC-4 

RCB RCB500N-L-9 

RCB RCB500N-L-10 

RCB RCB500N-L-11 

RCB RCB500N-L-12 

RCB RCB600N-L-9 

RCB RCB600N-L-10 

RCB RCB600N-L-11 

RCB RCB600N-L-12 

RCB RCB600N-G-5 

RCB RCB600N-G-6 

RCB RCB600N-G-7 

RCB RCB600N-G-8 

RCB RCB1001N-L-9 

RCB RCB1001N-L-10 

RCB RCB1001N-L-11 

RCB RCB1001N-L-12 

RCB RCB1001N-G-5 

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

RCB RCB1001N-G-8 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-ESP-RCB 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-ESP151 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-ESP331NC 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-ESP331C 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-ESP661 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-RCB 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-18 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-19 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-20 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-21 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-22 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-23 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-24 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-25 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-26 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-27 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-28 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-29 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-30 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-31 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-32 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-33 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-34 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-35 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-36 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-37 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-38 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-39 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-40 

CRYOMEMO-SATS ACC-ARPN-41 

CRYOMEMO-SATS UPGRADE-RCB 
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5. Användningsråd 

5.1. Användarprofil 

Denna enhet används i laboratorier eller sjukhusmiljö av utbildad personal. 

5.2. Framhållen användning 

Systemet CRYOMEMO gör det möjligt att bibehålla temperaturen i kryobehållaren för optimal 

förvaring av biologiska prover.  

Anordningen ska användas som komplement till kryobehållare av varumärket Cryopal. 

5.3. Förväntad prestanda 

Den förväntade prestandan för den här enheten är bibehållandet av en optimal temperatur i 

kryobehållaren för att förvara biologiska prover, genom styrning av vätskenivån och 

temperaturen. 

5.4. Produktens livslängd 

CRYOMEMO-enhetens vakuum garanteras i sex år. Livslängden för CRYOMEMO är 10 år vid 

normal användning. 

5.5. Kontraindikationer 

CRYOMEMO kan inte användas på kryobehållare från konkurrerande varumärken. 

5.6. Potentiella biverkningar 

5.6.1. Användare 

Det finns två huvudsakliga biverkningar i samband med användning av flytande kväve:  

1. köldbrännskador eller kryobrännskador. 

2. Syrebrist 

Dessutom kan det uppstå elektriska stötar om enheten inte strömförsörjs i enlighet med 

anvisningarna i användarhandboken. Därför är det obligatoriskt att fästa gällande 

varningssymboler på behållarna och i lokalerna. Följ säkerhetsanvisningarna i denna handbok 

för att undvika dessa biverkningar. 
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6. Använda material 

 

Material i direkt eller 

indirekt kontakt 

med användaren 

Rostfritt stål, formsprutad plast, ABS (displayenhetens hölje) 
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7. Styrenheten 

Med hjälp av styrenheten går det att inhämta uppgifter om temperatur och nivån i en  behållare för 

styrning eller överföring av uppgifterna via 4/20 mA, RS485 eller Ethernet. 

7.1. Mekaniska egenskaper 

 

Bild 7-1: mått (i mm). 

Uppgift Huvudsaklig egenskap 

Mått Se Bild 7-1. 

Vikt Cirka 2,5 kg. 

Enhet  Rostfritt stål 

Enhet Det avtagbara locket, som fästs med 

fyra skruvar eller ett skjutlås beroende 

på modell, tas av vid anslutning av 

användarens särskilda kringutrustning. 
 

7.2. Elektriska egenskaper 

Uppgift Huvudsaklig egenskap 

Funktion: Inhämtar uppgifter om temperatur och nivå i en behållare för reglering 

eller överföring av uppgifterna via 4/20 mA, RS485 eller Ethernet RJ45. 

Datalagring Cirka 40 dagars mätningar (fast provtagningsfrekvens). Cirka 1 MB minne. 

Interna 

anslutningar: 

Plintar på kretskortet: 

(plintarna skruvas 

fast) 

Allmänna larm: CRT-styrkontaktsutgång (24 V AC, max 2 A). 

Aktiv påfyllning: CT-styrkontaktsutgång (NO) (24 V AC, max 2 A). 

Styrning av automatisk påfyllning: styrkontaktsutgång CT (NO) (24 V AC, 

max 2 A). 

Samtidig påfyllning: logisk ingång (positiv puls på cirka 2 sekunder) från 

en NO-styrkontakt. 

Lockkontakt: logisk ingång ansluten till en extern styrkontakt – kontakten 

är stängd när locket till behållaren öppnas. 

Styrning av manuell påfyllning: logisk ingång från den externa 
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Uppgift Huvudsaklig egenskap 

styrkontakten som normalt öppnas via tryckknappen 

Kommunikation RS485 utgångstermainal (JBus). 

4–20 mA utgångsterminal (temperatur) (4 mA motsvarar 0 °C och 20 mA 

motsvarar – 200 °C). 

4–20 mA utgångsterminal (nivå) (4 mA motsvarar 0 % och 20 mA 

motsvarar 100 % av nivån). 

RJ45 Ethernet-terminal 

Kontaktdon: Sida A  (se Bild 7-9) 

M12 skruvad: mot displayenheten. 

M12 skruvad: mot magnetventilen för påfyllning. 

M12 skruvad: mot magnetventilen för säkerhet vid påfyllning. 

M8 skruvad: mot magnetventilen för avluftning. 

DIN-låsning: mot avluftningsgivaren. 

DIN-låsning: mot givaren för säkerhet vid påfyllning. 

DIN-låsning: mot temperaturgivare 2. 

DIN-låsning: mot temperaturgivare 1. 

Hål för att sticka ner nivåkapacitetsgivaren. 

Sida  B (se Bild 7-10) 

Kabeltätning som ansluts till de interna anslutningsplintarna till 

reläutgångarna. 

RJ45 för Ethernet-anslutning. 

DIN-låsning: mot strömförsörjningsmodulen. 

Sida C (se Bild 7-11) 

Nyckellås för godkännande av ändring av serverns IP-adress. 

Larmrelän: 1 CRT-relä (styrkontakter) – 24 V AC, 2 A. 
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Uppgift Huvudsaklig egenskap 

Matningsspänning: Referens för medföljande strömförsörjningsmodul: NH104718 

Primär: 230 V 50 Hz. Sekundär: 24 V AC, max. 80 VA.  

Höjd < 2000 m; överspänningskategori II. 

Tidsfördröjd säkring, 0,5 A, hög brytförmåga; 250 V. 

Säkring på reglerkretskoret NH104174 i enheten NH104690: 

-  FUS1 fördröjd, 4 A, 

 Låg brytförmåga; 250 V.  

-  FUS2 fördröjd, 800 mA, låg brytförmåga; 250 V. 

Förbrukning: Max 80 VA. 

7.3. Egenskaper för nätverket 

7.3.1. De olika nätverkstyperna 

 
Följande termer gäller: 

• Inbäddad webbserver: styrkort integrerat i styrenheten som möjliggör IP-

kommunikationen mellan den inbäddade webbservern och datorns webbläsare.  

• Nätverksväxel: nätverkskomponent som används för att koppla samman 

datorutrustning i ett lokalt nätverk med optimerad bandbredd. 

• Server: dator som är ansluten till nätverket och som ger användarna åtkomst till 

en uppsättning filer och program. I det här fallet handlar det om en allmän 

företagsserver som hanterar alla företagets Ethernet-nätverk.  
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Nätverk med en enda styrenhet  

 

Bild 7-2: direkt Ethernet-anslutning mellan en styrenhet och en enda dator via en korskabel. 

 

Bild 7-3: Ethernet-anslutningar mellan en styrenhet och en enda dator via en nätverksväxel.  

Med den sistnämnda lösningen behövs ingen korskabel, men det krävs däremot en 

nätverksväxel. 

Nätverk med nätverksväxel  

Använd aldrig Ethernet-korskablar vid användning av en nätverksväxel. 
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Bild 7-4: Ethernet-anslutningar mellan en eller flera styrenheter och en enda dator via en nätverksväxel. 

Nätverk med server  

Använd aldrig Ethernet-korskablar vid användning av en lokal server.  
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Bild 7-5: Ethernet-anslutningar mellan en eller flera styrenheter och en eller flera datorer via företagsservern. 

Internetnätverk  

Webbservern som är inbäddad i styrenheten kan även ställas in och anropas via en vanlig 

internetanslutning, om internetleverantören tillhandahåller en fast IP-adress. En sådan 

internetanslutning sker i så fall på samma sätt som alla andra komponenter som är 

adressbara via en IP-anslutning (router, en annan nätverksserver osv.). 
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7.3.2. Möjliga konfigurationer av nätverken 

Nuvarande konfiguration  

CRYOMEMO är konfigurerad med en lokal fast IP-adress. Portarna 80 (webbsida) och 21 

(FTP-åtkomst) är öppna på den lokala fasta IP-adressen för CRYOMEMO. 

Åtkomst till CRYOMEMO är endast möjlig från det lokala nätverket för överföring av 

datafilen. 

URL: ftp://IP_local/A/nom_de_fichier 

Åtkomst till CRYOMEMO är endast tillgänglig från det lokala nätverket för webbsidorna om 

konfigurationen av företagets datasystem inte ger åtkomst till port 80 från den externa IP-

adressen. 

När det gäller företagets datorer är port 80 för övrigt endast tillgänglig som utgång till externa 

anslutningar. Portarna 21 och 25 är vanligtvis blockerade. 

 

Bild 7-6: nuvarande konfiguration. 

Idealisk konfiguration för åtkomst till CRYOMEMO vi a internet  

I den här idealiska konfigurationen är CRYOMEMO anslutet via ett specifikt nätverk som är 

fristående i förhållande till företagets nätverk, och som därmed kräver ett separat 

abonnemang hos en internetleverantör. 
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Port  Funktion Status 

80 Webbsida Öppen för CRYOMEMO. 

21 FTP-åtkomst Öppen för CRYOMEMO. 

När det gäller webbadresstrukturen för dataöverföring via FTP 

måste anslutningen konfigureras för att hämta den externa IP-

adressen (router/brandvägg). 

25 SMTP Godkänd som utgång för e-postutskick 

 

Bild 7-7: idealisk konfiguration för åtkomst till CRYOMEMO via internet. 

Översiktsschema för programmet  

På följande bild visas arkitekturen för åtkomst till de olika tillgängliga sidorna och hänvisning 

till avsnitt och sidor. 

Sidorna i det röda området är endast tillgängliga för behöriga personer, det vill säga personer 

som har ett användarnamn och lösenord. 
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Bild 7-8: översiktsschema för programsidorna på den inbäddade webbservern.

A n v ä n d a r h a n d b o k  

: översiktsschema för programsidorna på den inbäddade webbservern. 
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7.4. Kablar 

Till styrenheten ansluts de eluttag och kabeltätningar som används för att ansluta kringutrustning. 

7.4.1. Fördragna kontaktar 

När behållaren levereras är de kontakter som beskrivs nedan redan kopplade till den fjärrstyrda 

utrustningen. I det här avsnittet beskrivs funktionen för var och en av dem. 

På den här sidan finns följande kontakter: 

 

Bild 7-9: kontakternas funktion. 

Pos. Funktion Information 

1. Utgång till magnetventilen för 

avluftning. 

(Se Anmärkning 2)  

Låsbar anslutning till magnetventilen för 

avluftning av behållaren.  

2. Utgång till magnetventilen för 

påfyllning och för säkerhet vid 

påfyllning. 

(Se Anmärkning 1)  

Låsbar anslutning till magnetventilerna för 

säkerhet vid påfyllning och för påfyllning av 

behållaren.  

3. Utgång till LCD-displayen.  Anslutning till LCD-displayen. Kabellängd 2,5 

meter. 

Displayen och dess specifika funktioner 

presenteras i avsnitt 9. 

4. Ingång avluftningsgivare.  Låsbar anslutning till avluftningsgivaren. 

5. Ingång för givare för säkerhet vid 

påfyllning 

Låsbar anslutning till givaren för säkerhet vid 

påfyllning. Den högsta tillåtna nivån för 

flytande kväve bestäms genom mekanisk 

positionering av givaren PT100. Så fort den 

flytande kvävgasen kommer i kontakt med 

givaren avbryts påfyllningen av flytande kväve 

till behållaren av säkerhetsventilen för 
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påfyllning. 

6. Ingång temperaturgivare 2 för 

behållaren.  

Låsbar anslutning till temperaturgivare 2 för 

behållaren. 

7. Ingång temperaturgivare 1 för 

behållaren (se Anmärkning 3). 

Låsbar anslutning till temperaturgivare 1 för 

behållaren. 

8. Mekanisk passage för nivågivaren (se 

Anmärkning 4). 

Elektrisk anslutning till nivåkapacitetsgivaren i 

kryobehållaren (innerväggen).  

  

  

Anmärkning 

1: 

Undviker överfyllning av behållaren i händelse av fel på styrsystemet för 

kvävenivån. Magnetventilen för säkerhet vid påfyllning är öppen under 

påfyllningsfaserna.  

Anmärkning 

2:  

Genom den automatiska avluftningen kan det gasformiga kvävet uppströms i 

förhållande till behållaren luftas ut. Avluftningen aktiveras inte vid manuell 

påfyllning eller kompensationsfyllning (styrningen av nivån sker vid en 

termperaturhöjning inuti behållaren).  

Anmärkning 

3: 

Vid en temperaturskillnad på 5 °C mellan givare nr 1 och nr 2 utlöses ett larm. Ett 

temperaturgivarfel inträffar när de uppmätta värdena är under – 200 °C eller över + 

55 °C.  

Anmärkning 

4: 

Ett nivågivarfel inträffar när de uppmätta värdena underskrider den lägsta 

kvävenivån med – 6 % (värdet anges vid vakuum under kalibreringen) eller 

överskrider den högsta kvävenivån med 106 %. Om detta sker aktiveras 

temperaturstyrningen. Bibehållandet av temperaturen garanteras upp till gränsen 

för temperaturlarm minus 16 °C (ATH – 16 °C).  

7.4.2. Kontakter som ska anslutas 

När behållaren levereras är de kontakter som beskrivs nedan redan anslutna till 

kringutrustningen. I det här avsnittet beskrivs funktionen för var och en av dem. 
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På den här sidan finns följande kontakter: 

 

Bild 7-10: kontakternas funktion. 

Pos.  Funktion Information 

1. Försörjningskontakt  Låsbar kontakt till en 24 V AC-utgång på 

strömförsörjningsmodulen som medföljer utrustningen. 

Som standard har den ingen strömförsörjningsbackup, vilket 

betyder att nivå- och temperaturstyrningen inte längre kan 

ombesörjas i händelse av ett strömavbrott. Indikationerna 

förblir dock aktiva. 

2. RS485-kontakt  Anslutning av typen Clipper med låsbar kontakt för RS485-

utgång. Anslutningen presenteras under Bild 7-10.  

3. Ethernet-kontakt  RJ45-kontakt för anslutning till en dator med stöd för 

webbläsare.  

4. Kabeltätning Passage för anslutningskablarna från elektronikboxens 

interna terminaler till kringutrustningen. 

7.5. Nyckel och lås 

På den här sidan finns bara ett lås med två lägen. 

 

Bild 7-11: låset med sina två lägen. 

Pos.  Funktion Information 

1. Nyckellås Godkännande av ändring av serverns IP-adress.  

-  inställning tillgänglig. 

-  ”Ej behörighet till konfiguration av IP-adress”: ej tillgänglig. 
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8. Givare och magnetventiler 

Givarna för CRYOMEMO-enheten måste anpassas till de olika behållarna för att de ska fungera perfekt. 

Nivåmätarna inte desamma och temperaturgivarnas position skiljer sig åt beroende på behållarens 

storlek och typ av förvaring (vätska eller gas). 

 

Det är endast nivåmätare som är godkända av Cryopal som får användas på 

utrustning i serierna GT 40, ARPEGE, ESPACE och RCB. 

 

8.1. Schema över rörledningar och instrument (PID) 

Pos.  Komponent 

1 Avluftningsgivare 

2 Magnetventil för påfyllning 

3 Magnetventil för säkerhet vid påfyllning 

4 Nivågivare 

5 Givare för säkerhet vid påfyllning 

6 Temperaturgivare 1 

7 Temperaturgivare 2 

8 Avluftningsutgång 

9 Magnetventil för avluftning 

10 Kväveinlopp 

11 Säkerhetsventil 

12 Inlopp för påfyllning av behållaren 
 

 

Bild 8-1: Lokalisering av delenheterna (givare och magnetventiler) 
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8.2. Larm- och nivågränser 

I nedanstående bild och tabell visas kopplingen mellan larmgränserna och gränserna för 

utrustningens kvävenivå samt var givarna befinner sig rent fysiskt i en behållare. 

 

 

Bild 8-2: fysisk placering av larm- och nivågränserna i en behållare. 

Pos.  Typ av givare Typ av larm 

1. Nivågivare Larm för låg nivå 

2. Nivågivare Gräns för styrning av låg nivå 

3. Nivågivare Gräns för styrning av hög nivå 

4. Nivågivare Larm för hög nivå 

5. Givare för säkerhet vid 

påfyllning 

Larm för säkerhet vid påfyllning 

6. Temperaturgivare Larm för hög temperatur 

7. Nivåkapacitetsgivare. Nivåvisare 

 

  



44 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

8.3. Mekaniska egenskaper 

8.3.1. Nivågivare 

 GT 40 & ARPEGE ESPACE & RCB 

V
ät

sk
ef

as
 

 

8-3: nivåmätare för kväve i vätskefas 

för enheten Arpège 55 och 75 (bilden 

till vänster) och Arpège 70, 110, 140 

och 170 (bilden till höger). 

Den ser ut som på bilden nedan. 

 

8-4: Nivåmätare för kväve i vätskefas. 

Givaren för vätskefas har en mätlängd som är 

anpassad efter typen av kryobehållare.  

G
as

fa
s  

8-5: nivåmätare för kväve i gasfas för 

enheten Arpège 70 och 110 (bilden till 

vänster) och Arpège 140 och 170 

(bilden till höger). Dessa mätare är inte 

tillgängliga för enheterna Arpège 40, 55 

och 75. 

 

Den ser ut som på bilden nedan. 

 

8-6: Nivåmätare för kväve i gasfas.  

Mätlängden för nivåmätaren är i det här fallet 

begränsad. Mätområdet utgörs endast av det 

som befinner sig under den dubbla bottnen. 

Styrningsintervallet kan inte ändras, utan är 

fast. Flödet antingen aktiveras eller 

inaktiveras beroende på kvävenivån i 

behållaren. 
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En kall nivåmätare som tagits ut ur behållaren måste först torkas ordentligt med en 

lämplig anordning (exempel varmluftstork) innan den sätts på plats igen. 

För enheter med kväve i vätskefas rekommenderas inte en justering mellan 80 % 

och 90 % eftersom det skulle skada locket. 

På grund av den här nivåmätarens mätprincip är det absolut nödvändigt att 

mätaren sitter på plats i sin ficka. 

Om det är nödvändigt att ta ut den måste den torkas av noggrant innan den sätts 

tillbaka (exempelvis med en hårfön).  

8.3.2. Montera nivåmätarna 

 

Installationen av givarna (nivå- och temperaturgivarna) måste utföras av tekniker 

som har fått lämplig utbildning och certifieras av tillverkaren.  

8.4. Elektriska egenskaper 

Pos. Funktion Information 

6. 7. 
Temperaturgivare 

Temperaturmotstånd Pt 100 1/3 Klass B, i enlighet med 

IEC751 

4. Nivågivare Kapacitiv typ (värde förknippat med behållaren) 

2. 3. 9. Tillhörande 

magnetventiler 24 V AC 50 Hz  

8.5. Fabriksinställningar 

Fabriksinställningarna är definierade beroende på typ av behållare och den användning som 

väljs av användaren (vätskefas eller gasfas). 
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8.5.1. Fabriksinställning av justeringsgränserna 

När det gäller justeringarna är ”fabriksinställningen” fastställd enligt följande för alla behållare: 

Inställning Behållare 

Nivåer   

Övre tröskel 80 

Nedre tröskel 50 

Larm hög nivå 90 

Larm låg nivå 40 

Enhet % 

Nivåinställningen kan ändras av användaren (se avsnitt 11.6 på sida 90). Det är endast 

parametrarna för nivåjustering av behållare avsedda att användas med kväve i gasfas som är 

fasta. 

Dessa värden kan justeras inom följande gränser: 

� Maxnivå mellan 90 % och 20 %. 

� Min.nivå mellan 80 % och 10 %. 

� Med en lägsta gräns mellan miniminivån och maxnivån på 10 %. 

 

 

8.5.2. Fabriksinställning av temperaturen 

Inställning Behållare 

Temperatur   

Aktivering TP-gräns JA 

Tp-larm – 135 

Enhet  °C 

Den kritiska temperaturgränsen är fast och kan inte ändras av användaren. 

 

Inställningen av CRYOMEMO ska göras vid den första driftsättningen av 

behållaren. 
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9. Displayenheten 

Displayenheten är en alfanumerisk LCD-display. Den visar olika uppgifter, vid start, under användning samt när 

användaren gör inställningar.  

9.1. Allmän presentation 

På framsidan finns följande komponenter: 

 

Bild 9-1: framsidan och baksidan av displayenheten. 

Pos.  Funktion Se § 

1. Bakgrundsbelyst alfanumerisk LCD-display. 9.5 

2. LED-indikator för fellarm  

- Grön: normal. 

- Röd: fel. 

9.6 

3. Intern larmsignal (syns inte)  9.7 

4. Funktionsknapp . 9.4 

5. Funktionsknapp . 9.4 

6. Funktionsknapp  för kvittering av larmsignalen och visning av aktiva larm. 9.4 

7. Funktionsknapp : 

- för bekräftelse 

- för kvittering av larmsignalen 

- för att välja. 

9.4 

8. Funktionsknapp :  

- för att avbryta inmatningen. 

9.4 
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Pos.  Funktion Se § 

- för att visa var och en av skärmarna utan möjlighet att ändra de visade 

värdena. 

- för att återvända till huvudskärmen. 

9. Uttag för displayenhetens kabel till styrenheten. - 

 

9.2. Mekaniska egenskaper 

 

Bild 9-2 mått (i mm). 

Uppgift Huvudsaklig egenskap 

Mått Se Bild 9-2. 

Vikt Cirka 0,3 kg. 

Hölje Formsprutad plast 

Elektroniska 

egenskaper: 

 

LCD-display  

LED-indikatorer på framsidan 

Larmsignal kopplad till 

indikatorn 

M12-kontakt för anslutning till 

styrenheten 
 

 

9.3. Elektriska egenskaper 

Uppgift Huvudsaklig egenskap 
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Funktion: Visning av temperatur, nivå, parametrar, larm. 

Visning: LCD-display. 

 -  av kvävenivån i behållaren (%, cm, tum – väljs i inställningarna). 

 -  av temperaturen för en av de två givarna (i °C eller °F – väljs i 

inställningarna). 

 -  fel. 

 Direkt åtkomst till inställningsmenyn. 

Indikator: LED-indikator på frontpanelen (fel) 

Larmsignal: kopplad till indikatorn (samma indikation) Kvitteras med knappen  eller 

. 

Kontakt: M12 för anslutning till styrenheten. 

9.4. Knapparna 

Displayen har fem funktionsknappar (Bild 9-1, pos. 4 till 8) med följande funktioner:  

 

Bild 9-3: funktionsknapparna. 

 
Beroende vad som visas på displayen har knapparna de funktioner som anges på 

den nedre delen av displayen: 

 

Bild 9-4: samband mellan funktionsknapparna och indikationerna på skärmen. 
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Knapp Funktion 

 
Ökning av värdena eller navigering uppåt på menyerna  

 Minskning av värdena eller navigering nedåt på menyerna  

 - Kvittering av larmsignalen Larmsignaler kan kvitteras (stängas av) genom att 

trycka på den här knappen. Larmutgången förblir aktiverad. Efter en 

tidsfördröjning aktiveras larmet på nytt och ...  

- ... larmhistoriken visas. På den övre delen av skärmen anges nivån och den 

aktuella temperaturen.  

 

Bild 9-5: exempel på larmhistorik. 

Använd knapparna  och  för att visa eventuellt dolda rader. Skärmen återgår 

automatiskt till visning av mätvärdena efter 30 sekunders inaktivitet eller om 

användaren väljer att trycka på returknappen .  

 - Bekräftelse vid användning av menyerna  

- Gå vidare till nästa steg för vissa menyer.  

- Växling mellan Temperaturgivare 1/Temperaturgivare 2 på huvudskärmen.  

- Kvittering av larmsignalen Larmsignaler kan kvitteras (stängas av) genom att 

trycka på den här knappen. Larmutgången förblir aktiverad.  

 - Visning av de olika skärmarna (Nivå, Temperaturer, Kommunikation, 

Konfiguration, Behållare, Version) men utan möjlighet att ändra informationen 

som visas. 

- Återvänd till föregående skärm.  
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9.5. Den alfanumeriska displayen

9.5.1. Presentation 

På den bakgrundsbelysta alfanumeriska LCD

information: 

� i normalläge , se avsnitt 0, på sidorna 

Bild 9-6: visningsexempel i normalläge.

� i inställningsläget , efter att ha tryckt på knappen 

nedre raden visas vilka funktioner som är kopplade till funktionsknapparna. Se avsnitt 

s. 56 för detaljerad information.

Bild 

 
Information om hur du ställer in kontrasten finns i avsnittet 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Den alfanumeriska displayen  

På den bakgrundsbelysta alfanumeriska LCD-displayen (Bild 9-1, pos. 1) visas följande 

, på sidorna 56 om hur den används. 

 

ningsexempel i normalläge. 

Pos.  Funktion 

1. Nivå av kryovätska. 

2. Larmstatus (  eller 

3. Visning av en av de två 

temperaturerna inuti behållaren 

(T1 eller T2). 

4. Funktioner förknippade med 

displayenhetens 

funktionsknappar. 
 

, efter att ha tryckt på knappen , är följande menyer tillgängliga. På den 

nedre raden visas vilka funktioner som är kopplade till funktionsknapparna. Se avsnitt 

för detaljerad information. 

 

Bild 9-7: visningsexempel i inställningsläge. 

Information om hur du ställer in kontrasten finns i avsnittet 10.8, på s. 64

 

, pos. 1) visas följande 

Se § 

- 

). - 

Visning av en av de två 

temperaturerna inuti behållaren 

- 

Funktioner förknippade med 9.5.2 

, är följande menyer tillgängliga. På den 

nedre raden visas vilka funktioner som är kopplade till funktionsknapparna. Se avsnitt 0, på 

64. 
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9.5.2. Användning i normalläge

Informationen presenteras på följande sätt på displayen:

Pos.  Funktion 

1. Visning av nivån av kryovätska i behållaren i procent av maxnivån.

2. Larmsymbol:  

 : inget larm aktivt. 

 : larm aktivt. Minst ett av följande larm är aktivt:

� Överpåfyllning (larmet är aktivt, även efter att felet åtgärdats).

� Temperaturgivare ur funktion 

� Nivågivaren ur funktion

� Temperaturgivare 1 ur funktion

� Temperaturgivare 2 ur funktion

� Larmgränsen för övre kvävenivå har överskridits

� Larmgränsen för nedre kvävenivå har överskridits

� Temperaturgränsen har överskridits

� Kommunikationsfel med 

� Avluftningsfel 

� Strömförsörjningsfel 

� EEPROM-fel 

� Fel, öppet lock 

3. Temperatur (T1 eller T2) för en av givarna. Tryck på funktionsknappen (

denna symbol för att visa temperaturen för den andra 

4. Öppna menyn Inställningar

för detaljerad information.

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Användning i normalläge  

Informationen presenteras på följande sätt på displayen: 

 

Bild 9-8: visningsexempel i normalläge. 

av nivån av kryovätska i behållaren i procent av maxnivån. 

: larm aktivt. Minst ett av följande larm är aktivt: 

Överpåfyllning (larmet är aktivt, även efter att felet åtgärdats). 

Temperaturgivare ur funktion (skillnad mellan givarna). 

Nivågivaren ur funktion 

Temperaturgivare 1 ur funktion 

Temperaturgivare 2 ur funktion 

Larmgränsen för övre kvävenivå har överskridits 

Larmgränsen för nedre kvävenivå har överskridits 

Temperaturgränsen har överskridits 

Kommunikationsfel med Cryopal-servern 

Temperatur (T1 eller T2) för en av givarna. Tryck på funktionsknappen (

denna symbol för att visa temperaturen för den andra givaren. 

Inställningar genom att trycka på knappen . Se avsnitt 

för detaljerad information. 

 

Temperatur (T1 eller T2) för en av givarna. Tryck på funktionsknappen (�) bredvid 

. Se avsnitt 0, på s. 56 
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Pos.  Funktion 

5. Visning av larmhistoriken. På den övre delen av skärmen anges nivån och den aktuella 

temperaturen.  

Använd knapparna  och  för att visa dolda rader. Skärmen återgår automatiskt 

till visning av mätvärdena efter 30 sekunders inaktivitet eller om användaren trycker på 

. 

6. - T1T2: val av en av de två temperaturerna genom att trycka på knappen  under 

den här symbolen. Den valda temperaturen visas (pos. 3): 

-  T1T2 för att visa temperaturen T1. 

-  T1T2 för att visa temperaturen T2. 

 Anmärkning: Ett larm utlöses även när de två temperaturerna skiljer sig åt mer än 5 °C 

(temperaturgivare ur funktion). 

7. Successiv visning av skärmarna Nivåer, Temperatur, Kommunikation, Konfiguration, 

Behållare, Version, Kalibrering vid varje knapptryck. Se detaljerade information om 

varje skärm i avsnitt 56, på s. 56. Tryck på  för att lämna det här visningsläget. 

9.5.3. Användning i inställningsläge 

Se avsnitt 10, på s. 56. 
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9.5.4. Schema över tillgängliga skärmar

I bild Bild 9-9 visas vilka skärmar och menyer som är tillgängliga från grundvisningen.

Bild 9-9

  

Se avsnitt 0, på s. 56. 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Schema över tillgängliga skärmar  

visas vilka skärmar och menyer som är tillgängliga från grundvisningen.

9: schema över tillgängliga menyer och funktioner. 

Se avsnitt 9.5.2, 
punkt 3. 

Se avsnitt 9.4, 
symbol 

och avsnitt 9.5.2, 

Se avsnitt 0, på s. 

visas vilka skärmar och menyer som är tillgängliga från grundvisningen. 

 , på s. 56. 
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9.6. Larmindikatorn 

Vid strömsättningen lyser den här indikatorn (Bild 9-1, pos. 2) med grönt ljus. 

Indikatorn lyser rött när minst ett larm är aktivt (lista i avsnitt9.5.2, pos. 2) efter en fördröjning på 

30 sekunder. Indikatorn fortsätter att lysa rött så länge felet kvarstår. Indikatorn övergår till grönt 

sken: 

� Automatiskt när felet försvinner; samtidigt aktiveras larmkontakten.  

� Manuellt när ett fel vid säkerhet för påfyllning har försvunnit och larmet kvitterats av 

användaren på displayen ( ).  

9.7. Larmsignal 

En ljudsignal (summer) aktiveras efter en fördröjning på några sekunder vid förekomst av minst 

en larmorsak. Aktiveringsförhållandena för summern är desamma som för larmindikatorn (se 

avsnitt 9.6). Summern sitter inuti displayen. Summern kan kvitteras (ljudsignalen avbryts) när 

som helst genom att trycka på funktionsknappen  (Bild 9-1, pos. 7). 
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10. Inställningsmenyerna 

10.1. Översiktsschema

I nedanstående bild visas översiktsschemat över de menyer som är tillgängliga från alternativet 

Inställningar.  

Bild 10-1: fysisk placering av larm

10.2. Öppna menyn ”Inställningar”

 
Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 

(Elkablar) och att strömförsörjningen är korrekt.

 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Inställningsmenyerna – Displayenhet 

Översiktsschema  

I nedanstående bild visas översiktsschemat över de menyer som är tillgängliga från alternativet 

 

: fysisk placering av larm- och nivågränserna i en behållare. 

Öppna menyn ”Inställningar”  

Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 12, på s. 104 (Ansluta ledningar) och avsnitt 

(Elkablar) och att strömförsörjningen är korrekt. 

Se avsnitt9.4. 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se 

Se avsnitt

I nedanstående bild visas översiktsschemat över de menyer som är tillgängliga från alternativet 

Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

(Ansluta ledningar) och avsnitt 13, på s. 107 

Se avsnitt0. 
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Indikation Åtgärd eller resultat 

 
Displayen visar skärmen med mätvärden. 

 Tryck på knappen . 

 
Om menyn Inställningar visas, fortsätt till avsnitt10.3. 

 
Om skärmen här intill visas, fortsätter du enligt beskrivningen i steg 4–8. 

Anmärkning: På den här skärmen anges att det krävs ett lösenord för att 

menyn Inställningar ska kunna visas (avsnitt10.3, på s. 57). 

 
På skärmen visas Lösenord. 

 
Använd knapparna  eller  för att gå framåt/bakåt i alfabetet om du 

behöver ändra den första bokstaven. 

 Tryck på knappen  om det behövs för att gå till bokstaven till höger. 

 
Upprepa steg 5 så många gånger som krävs för att ange hela lösenordet 

(antal tecken). 

 Tryck på  när hela lösenordet har angetts korrekt. 

 
Menyn Inställningar visas. Fortsätt till avsnitt10.3. 

10.3. Menyn ”Inställningar” 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 
Displayen visar skärmen med menyerna. 

 
Välj önskad meny med hjälp av knapparna  eller . 

 Bekräfta ditt val med . 

 Fortsätt enligt nedanstående beroende på ditt val. 

 1. Nivåer 

 
Hanterar larmgränserna för hög och låg nivå samt visningsenheten (%, cm 

eller tum). 

Se avsnitt10.5, på s. 59. 
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Indikation Åtgärd eller resultat 

 2. Temperatur 

 
Hanterar aktivering, aktiveringsgränsen för larm för hög temperatur samt 

visningsenheten. 

Se avsnitt10.6, på s. 61. 

 2. Kommunikation  

 
Hanterar moduladressen på bussen, bussens kommunikationshastighet, 

aktiveringen av läget 21 CFR samt vilken källa som ska användas för 

fjärrpåfyllning (ledning, Modbus). 

Se avsnitt10.7, på s. 63. 

 4. Konfiguration 

 
Definierar visningsspråket för menyerna, skärmkontrasten, period för 

summern, avluftningsgränsen, manuell påfyllning (på, av) och aktivering av 

drift med lösenord, med angivelse av lösenordet. 

Se avsnitt10.8, på s. 64. 

 5. Behållare  

 
Definierar typen av ansluten behållare, typen av justering, kapaciteten, 

namnet och serienumret. Gör det möjligt att utföra en kalibrering av 

nivågivaren. 

Se avsnitt10.9, på s. 65. 

 6. Version  

 
Visar numren för programvaruversionerna för elektronikboxen, displayen 

och servern samt om följande funktioner är aktiva eller inaktiva: RS 485-

kommunikationer, 4–20 mA och insamling av spårbarhetsdata på servern. 

Se avsnitt10.10, på s. 67. 

 Tryck på  om du behöver återvända till startmenyn. 
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10.4. Bruksanvisning för knapparna 

Knapparna används på följande sätt:  

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

Välj önskad meny på menyn Inställningar (Nivåer, Temperatur osv.) med hjälp av 

knapparna  eller . 

 Bekräfta ditt val med . 

 
Markera den rad som ska ändras med hjälp av knapparna  eller . 

 Bekräfta ditt val med . 

 
Använd knapparna  eller  för att ändra till önskat värde. 

 
Bekräfta ändringen med . 

 
Återvänd till menyn Inställningar med . 

 
Återvänd till menyn för visning av mätvärden med . 

10.5. Menyn ”Nivåer” 

 
Tröskelvärdena för nivåer är fasta i läget Gas och justerbara i läget Vätska.  

 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

 
Displayen visar skärmen Nivåer. 

För visning i % Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Följande information visas: 

 Övre gräns : när den uppmätta vätskenivån är över detta värde avbryts 

påfyllningen av kväve. De tillåtna värdena är från 20 till 90 %. Detta 

tröskelvärde måste vara lägre än tröskelvärdet för larm för övre nivå.  

 Nedre gräns : när den uppmätta vätskenivån är under detta värde aktiveras 

påfyllningen av kväve. De tillåtna värdena är från 10 till 80 %. Detta 
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tröskelvärde måste vara högre än tröskelvärdet för larm för nedre nivå.  

 Larm övre nivå : när den uppmätta vätskenivån är över detta värde 

aktiveras larm- och ljussignalerna. De tillåtna värdena är från 25 till 95 %. 

Upplösningen är 1 %. Standardvärdet är 90 %. Detta tröskelvärde måste 

vara högre än tröskelvärdet för larm för nedre nivå.  

 Larm nedre nivå : när den uppmätta vätskenivån är under detta värde 

aktiveras påfyllningen av kväve. De tillåtna värdena är från 5 till 75 %. 

Upplösningen är 1 %. Standardvärdet är 40 %. 

 Enhet : visning av mätvärdena i procent av nivån, i centimeter eller tum.  

 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 

 

I nedanstående bild visas var de olika tröskelvärdena befinner sig. 

 

Bild 10-2: 

funktionscykel 

för 

nivåjusteringen 

(vätska eller 

gas).  
Gr_01 

 

 

 

Pos.  Beskrivning 
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1. Aktivering av reläet för magnetventilen för påfyllning. 

2. Aktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator). 

Visning av larmsymbolen och aktivering av larmreläet. 

Reläet för magnetventilen för påfyllning förblir aktivt. 

3. Inaktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator).  

Larmsymbolen slocknar och larmreläet inaktiveras. 

4 Inaktivering av reläet för magnetventilen för påfyllning. 

5. Aktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator).  

Visning av larmsymbolen och aktivering av larmreläet. 

Reläet för magnetventilen för påfyllning förblir inaktivt. 

6. Inaktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator). 

Larmsymbolen slocknar och larmreläet inaktiveras. 

Reläet för magnetventilen för påfyllning förblir inaktivt. 

7. Inaktivering av reläet för magnetventilen för påfyllning. 

Visning av larmsymbolen och aktivering av larmreläet. 

8. Aktivering av reläet för magnetventilen för påfyllning. 

10.6. Menyn ”Temperatur” 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 
Displayen visar skärmen Temperatur. 

 Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Följande information visas: 

 Aktivering Tp-gräns :  

 � Om Ja väljs aktiveras temperaturjusteringen. 

 � Om Nej väljs inaktiveras temperaturjusteringen. 

 Tp-larm : Om en temperatur som är högre än detta tröskelvärde uppmäts 

aktiveras ljud- och ljuslarmen och larmreläet. De tillåtna värdena sträcker 

sig från – 170 °C till 130 °C. Upplösningen är 1 °C. Standard värde är –

 130 °C.  

 Enhet : Värdena visas i °C eller °F.  
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 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 

I bilden nedan visas en beskrivning av de inställda tröskelvärdena. 

 

Bild 10-3: funktionscykel för temperaturen. 

*HTA: High Temperature Alarm 

 

Pos. Betydelse 

1. Aktivering av reläet för påfyllning (kommando för magnetventilen för påfyllning). 

2. Aktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator).  

Visning av larmsymbolen och aktivering av larmreläet. 

3. Inaktivering av ljud- och ljussignalerna (summer och indikator).  

Larmsymbolen slocknar och larmreläet inaktiveras. 

4. Inaktivering av reläet för påfyllning (kommando för magnetventilen för påfyllning). 

HTA står för High Temperature Alarm (Larm vid hög temperatur). 

* 
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10.7. Menyn ”Kommunikation” 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

Displayen visar skärmen Kommunikation. 

 Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Uppgifterna på displayen ska tolkas på följande sätt: 

 Fjärrpåfyllning :  

 � Ledning: Funktionen Samtidig påfyllning aktiveras via motsvarande terminal. 

 � Modbus: Funktionen Samtidig påfyllning aktiveras via RS485-kretsen. 

 Bussadressen : Logisk adress för elektronikboxen som visas på displayen 

(från 1 till 254 i samma nätverk).  

 Busshastighet : Hastighet med vilken data kommer att sändas mellan 

elektronikboxen och styrenheten (2 400, 4 800, 9 600 eller 19 200 baud).  

 Läget 21 CFR : Denna information skickas av servern och kan inte ändras 

manuellt. Aktivering och inaktivering sker på servern. Spårbarhet 21CFR, del 

11, sker när den här inställningen är aktiverad.  

 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 

 

 



64 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

10.8. Menyn ”Konfiguration” 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

 
Displayen visar skärmen Konfiguration. 

 Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Uppgifterna på displayen ska tolkas på följande sätt: 

 Språk : Val av visningsspråk för menyerna (franska, engelska, tyska, 

spanska, italienska, portugisiska och nederländska).  

 Kontrast : Värde mellan 5 (ljus display) och 20 (mörk display).  

 Summerperiod (timmar) : Summern är blockerad under den valda tiden 

(1–90 timmar) efter att ha tryckt på knappen  eller . 

 Tröskelvärde för avluftning : Temperatur vid vilken magnetventilen för 

avluftning stängs. 

 Autopåfyllning : På/Av som motsvarar igångsättningen av automatisk 

påfyllning, med möjlighet att avbryta pågående påfyllning. 

 Lösenord :  

 � Nej: vem som helst kan ändra inställningarna. 

 
� Ja: inställningarna kan inte ändras förrän lösenord et har angetts.  

När det här valet har bekräftats visas skärmen här intill: 

 Ange lösenordet på 1 till 4 tecken, med någon av alfabetets 26 bokstäver. 

Använd knapparna  eller  för att ändra bokstäverna och  för att 

gå vidare till följande tecken till höger. Bekräfta med . 

 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 
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10.9. Menyn ”Behållare” 

10.9.1. Grundmenyn 

Dessa uppgifter ska anges när behållaren tas i bruk för första gången. På den här menyn kan 

användaren ställa in uppgifter om kundens behållare. CRYOMEMO-enheten har färdiga 

fabriksinställningar beroende på vilken behållare den kombineras med. 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

 
Displayen visar skärmen Behållaren. 

 Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Uppgifterna på displayen ska tolkas på följande sätt: 

 Typ : typ av behållare (GT 40, ARPEGE, RCB eller ESPACE) 

 Styrning: gas eller vätska 

 Kapacitet :  

� För serien GT 40 vätska: 40 

� För serien Arpège vätska: 40, 55, 75 

� För serien Arpège vätska: 70, 110, 140, 170 

� För serien Arpège gas: 70, 110, 140, 170 

� För serien Espace vätska: 151, 331, 661 

� För serien Espace gas: 151, 331, 661 

� För serien RCB vätska: 500, 600, 1001 

� För serien RCB gas: 600, 1001 

Anmärkning: Välj en behållare genom att först ange typ (ESPACE/RCB) 

och därefter styrningen (gas/vätska) och slutligen kapaciteten. 

 Namn : som standard ESPACE 

 Elektroniknr : boxens specifika nummer, skiljer sig från serienumret 

 Kalibrering : kalibreringsprocedur för behållarens insamlingskedja för 

nivåvärdet. Fortsätt till avsnitt 6610.9.2. 

 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 
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10.9.2. Menyn Kalibrering 

Den här menyn öppnas enligt anvisningarna i avsnitt 10.9.1, raden Kalibrering. När valet 

”Kalibrering: Ja” har bekräftats visas nedanstående skärmar. Dessa menyer får endast hanteras 

av Cryopal-teknikern. 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 
Displayen visar skärmen Lösenord. 

 Ange lösenordet på 1 till 4 tecken, med någon av alfabetets 26 bokstäver. 

Använd knapparna  eller  för att markera bokstäverna och  för att 

gå vidare till följande tecken till höger. Bekräfta med . 

 
Ange kalibreringsvärdena när skärmen Kalibrering visas: 

Tp-skillnad givare 1 : justering på – 5 och + 5 °C 

 Tp-skillnad givare 2 : justering på – 5 och + 5 °C 

 Vakuumnivå: siffervärde (i pF) för kondensatorkapaciteten som anger 

miniminivån. Se dokumentet Cryopal NH103108 för information om 

förhållandet mellan siffervärdet och kapaciteten. 

 Maxnivå: siffervärde (i pF) för kondensatorkapaciteten som anger maxnivån. 

Se dokumentet Cryopal NH103108 för information om förhållandet 

siffervärde/kapacitet. 

 Återvänd till menyn Behållare genom att trycka på  när uppgifterna har 

angetts. Fortsätt till avsnitt 10.9.1, steg 4. 

 



67 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

10.10. Menyn ”Version” 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 

 
Displayen visar skärmen ”Version”. 

 Använd knapparna enligt beskrivningen i avsnitt 0, på s. 59. 

 Uppgifterna på displayen ska tolkas på följande sätt: 

 Boxversion : versionsnummer för programvaran som är inbyggd i den 

elektroniska styrenheten. 

 Screen-version : versionsnummer för programvaran som är inbyggd i den 

elektroniska IHM-enheten. 

 Serverversion : versionsnummer för programvaran som är inbyggd i 

servern. 

 RS485 aktiv : Ja anger att funktionen är tillgänglig (*). 

 4–20 mA aktiv : Ja anger att funktionen är tillgänglig (*). 

 MEMO aktiv : Ja anger att funktionen (spårbarhet) är tillgänglig (*). 

 Återvänd till menyn Inställningar genom att trycka på . 

 Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka på . 

(*) Inställningarna görs via servern. 

10.11. Lämna menyn ”Inställningar” 

Du kan lämna menyn Inställningar på följande sätt: 

� Genom att trycka på knappen . 

� Utan att trycka på någon knapp i cirka 30 sekunder. I det senare fallet sparas inte eventuella 

ändringar. 
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11. Inställningsmenyerna – Webbservern 

Webbserverapplikationen ger åtkomst till konfigurationsdata och mätningarna för hela styrenheten via en 

http-länk, i punkt-till-punkt-läge. Dessa värden kan visas och redigeras från webbläsaren Internet Explorer 

på en dator, som är ansluten till styrenheten via en Ethernet-kabel. 

Nödvändig utrustning:  

För att kunna utföra dessa processer måste användaren ha tillgång till följande utrustning: 

� En dator med operativsystemet Windows XP/Vista/7/8/10. 

� En Ethernet-anslutning mellan styrningsenheten/styrningsenheterna och datorn (se avsnitt 

7.3.1, på s. 32). 

� En eller flera styrenheter som ska ställas in. 

11.1. Sidan Inställningar 

I det här avsnittet presenteras sidan Inställningar. Här visas anslutningsinställningarna för den berörda styrenheten. 

11.1.1. Öppna sidan Inställningar 

 
Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 12, på s. 104 (Ansluta ledningar) och avsnitt 13, på s. 107 

(Elkablar) och att strömförsörjningen är korrekt. 

 

Gör så här: 

1. Starta webbläsaren på datorn. 

2. Ange IP-adressen till den styrenhet som ska konfigureras i webbläsarens adressfält, enligt 

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

 

Bild 11-1: adressfält på webbservern för den styrenhet som ska ställas in. 

 
Kom ihåg: IP-adresserna för styrenheterna anges i tabellen på s. 164. 

 

3. Startsidan visas (se Bild 11-2).  
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4. Öppna menyn Inställningar. Det är bara administratören som kan komma åt den här sidan, 

se avsnitt 11.1, på s. 68). 

 På Startsidan: klicka på Inställningar, ange namnet på administratören (som standard: 

admin) och klicka sedan på Bekräfta. På sidan som öppnas: klicka på Inställningar, ange 

namnet på administratören (som standard: admin), ange lösenordet (som standard: admin) 

och klicka på OK. 

 

 

Bild 11-2: exempel på Startsidan. 
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11.1.1. Sidans innehåll

På följande bild visas ett exempel på sidan 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Sidans innehåll  

På följande bild visas ett exempel på sidan Inställningar. 

Bild 11-3: sidan Inställningar. 
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11.1.1.1. Information om behållaren 

Beteckning Funktion 

Uppmätt 

temperatur 

Värdet kan inte ändras. 

Aktuellt värde, i °C, för temperaturen i behållaren. 

Uppmätt 

kvävenivå 

Värdet kan inte ändras. 

Aktuellt värde, i %, för kvävenivån i behållaren. 

Aktivt larm Värdet kan inte ändras. 

Det här fältet varnar om ett utlöst larm. 

� Inget: inget larm är aktiverat. 

� Nivågivare ur funktion, Säkerhet vid påfyllning eller mot överfyllning, 

Överskriden temperaturtröskel, Inställningsfel, Kommunikationsfel, Larm låg 

nivå, Larm hög nivå, Temperaturgivare 1, Temperaturgivare 2. Avluftningsfel, 

Strömförsörjningsfel, EPROM-FEL, Överskrivning av mätvärden: senast 

aktiverad larmtyp 

11.1.1.2. Anslutningsinställningar 

Beteckning Funktion 

IP-adress Värdet kan ändras. 

Den aktuella IP-adressen (internetprotokoll) för den inbäddade webbservern. 

Eventuell ändring i kolumnen Begärt värde. Ange det nya värdet i formatet 

xxx.xxx.xxx.xxx. Om den angivna adressen inte är en giltig IP-adress 

registreras inte ändringen av den inbäddade webbservern. 

Anmärkning: När den nya IP-adressen har godkänts sker en omdirigering till 

en webbsida för anslutningsfel. Ange den nya IP-adressen i webbläsarens 

adressfält för att ansluta till den inbäddade webbservern på nytt. 

Delnätsmask Värdet kan ändras. 

Servern tillåter att ett visst antal inbäddade webbservrar ansluts. Masken 

kan även begränsa nätverket eller ej. Exempel: Med masken 255.255.255.0 

(den vanligaste) anger den sista siffran att 254 maskiner tillåts på samma 

delnät. 

Om den angivna masken inte är en giltig IP-mask registreras inte ändringen 
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Beteckning Funktion 

av den inbäddade webbservern. 

Gateway Värdet kan ändras. 

Adress för IP-gateway. Ange det nya värdet i formatet xxx.xxx.xxx.xxx. 

Kontakta nätverksadministratören för denna information. 

Administratörens 

användarnamn 

Värdet kan ändras. 

Namnet på den aktuella administratören som har tillgång till den här 

skärmen och till skärmen för konfigurationen av behållaren. 

Ändra användarnamnet till ett annat namn på mindre än 20 tecken. 

Administratörens 

lösenord 

Värdet kan ändras. 

Lösenordet för den aktuella administratören som har tillgång till den här 

skärmen och till skärmen för konfigurationen av behållaren. 

Ändra lösenordet till ett annat lösenord på mindre än 10 tecken. 

Ny kod för 

serverfunktion 

Beroende på produktnivån finns det tre tillgängliga funktionsnivåer: 

Aktiverad funktion Funktion 

1 

Funktion 

2 

Funktion 

3 

RS485 Nej Ja Ja 

4–20 mA nivå / T° Nej Ja Ja 

Spårbarhet 

(MEMO) 

Nej Nej Ja 

Inbäddad 

standardwebbserver 

Ja Ja Ja 

Med nivå 3 sparas uppgifterna i den inbäddade webbserverns minne och 

kan kommas åt vid senare tillfälle. 

Koden hämtas från Cryopal beroende på den begärda versionen. Det går 

när som helst att byta till en högre version av programvarufunktionerna. 

Genom att ange koden manuellt i det här fältet aktiveras en av de tre 

nivåerna som beskrivs ovan. 

Följa nedanstående anvisningar för att begära en funktionsändring av 

Cryopal: 

1. Ta reda på serienumret för styrenheten. Se sidan Start, fältet 
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Beteckning Funktion 

Serienummer (avsnitt 11.2.1.2, s. 76). 

2. Kontakta Cryopal som tillhandahåller en kod. 

3. Ange den erhållna koden i fältet Ny kod för serverfunktion. 

4. Klicka på Bekräfta. Systemet har nu de nya funktionerna. 

5. Spara numret (se s. 164). Om den inbäddade webbservern skulle kopplas 

ur kontakten, som sitter på styrenhetens moderkort, måste koden som 

erhölls i steg 2 anges på nytt. 

11.1.2. Uppdatera systemdatum och systemtid 

Gör så här:  

1. Öppna sidan Inställningar enligt anvisningar i avsnitt 11.1.1, s. 68. 

2. När sidan har öppnats, klicka på rubriken Uppdatera klocka. 

 

Bild 11-4: övre delen av sidan Inställningar. 

3. Ange de nya värdena för klockan och klicka på Bekräfta. 

 Vid fel för dagar ( 1 <= dag <= 31), månad ( 1 <= månad <= 12), timmar (0 <= timmar <= 23) 

och/eller minuter (0 <= minuter <= 59) visas felmeddelandet (ERROR) för det felaktiga 

värdet. 

 Klockan sparas, även efter omstart eller strömavbrott. 
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Bild 11-5: ändra inställningarna för tid och datum. 

4. Klicka på Tillbaka för att stänga sidan. 

 
Datum och tid för sommartid/vintertid hanteras inte av programmet.  

11.2. Startsidan 

I det här avsnittet presenteras Startsidan. På Startsidan visas den viktigaste informationen för uppföljningen av den 

berörda behållaren. 

11.2.1. Visa Startsidan 

 
Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 12, på s. 104 (Ansluta ledningar) och avsnitt 13, på s. 107 

(Elkablar) och att strömförsörjningen är korrekt. 

Gör så här: 

1. Starta webbläsaren på datorn. 

2. Ange IP-adressen till den styrenhet som ska visas i webbläsarens adressfält, enligt formatet 

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

 

Bild 11-6: adressfält på webbservern för den styrenhet som ska visas. 

3. Startsidan visas. 

11.2.1. Sidans innehåll 

Sidan ser ut som i nedanstående exempel (Bild 11-7). 
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Bild 11-7: exempel på en startsida. 

Genom att klicka på de olika områdena öppnas motsvarande tilläggssida efter att användaren 

har angett ett lösenord. Läs mer i nedanstående avsnitt. 

11.2.1.1. Ansluten person 

 

Bild 11-8: området Beskrivning av behållaren. 

Varje webbsida identifieras på den inbäddade webbservern genom sin sökväg, i det här fallet 

Start>. 

Tiden som har sparats av modulen samt Ansluten person på den inbäddade webbservern visas. 

Dessa uppgifter visas på alla sidor på den inbäddade webbservern. Se avsnittet 11.1.2, på s. 
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73, när det gäller uppdateringen av klockan. 

11.2.1.2. Uppgifter om behållaren 

 

Bild 11-9: området Beskrivning av behållaren. 

Dessa uppgifter är:  

Beteckning Funktion 

Typ Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar typ av behållare. De visade typerna är: Espace, RCB och Arpège. 

Styrning Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar typ av nivåstyrning: vätska eller gas. 

Kapacitet Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar kapaciteten i liter för den anslutna behållaren.  

Namn Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar namnet på den anslutna behållaren som angetts av användaren. Den här 

beteckningen kan ändras via styrenhetens display. (skärmen Behållare). Se 

dokumentet NH78397. 

Serienummer Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar numret för elektronikboxen för den anslutna behållaren. 

Serverversion Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan inte ändras. 

Visar programvaruversionsnumret för den anslutna inbäddade webbservern.  

Plats Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar platsen för den anslutna behållaren. 

Prov Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar innehållet i den anslutna behållaren. 

Övrigt Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 
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Beteckning Funktion 

Visar tilläggsinformation om den anslutna behållaren. 

Klicka på det här området för att öppna sidan Hantera användare. Se avsnitt 11.4, på s. 82. 

11.2.1.3. Mätningar 

 

Bild 11-10: området Mätningar. 

I det här området visas schemat över temperaturmätningen. Värdet för kvävenivån och den 

aktuella temperaturen i den avsedda behållaren anges till höger i diagrammet. När behållaren 

strömsätts ritas diagrammet upp efter hand. Sidan uppdateras med jämna mellanrum var ”x” 

sekund (ett värde på 10 sekunder rekommenderas på skärmen Inställningar. Se avsnitt 11.1, på 

s. 68, beteckningen Uppdat.period).  

Mätvärdena sparas på den inbäddade webbservern var 30:e sekund. 

 
Diagrammet kan bara visas om webbläsaren godkänner att det körs skript i bakgrunden. För 

webbläsaren Internet Explorer, välj ”Verktyg” / ”Internet-alternativ” / ”Avancerat” / rubriken 

”Säkerhet” och markera rutan ”Tillåt att aktivt innehåll körs i filer på min dator”.  

Klicka på det här området för att öppna sidan Övervakning. Se avsnitt 11.5, på s. 84. 

Fälten Uppmätt temperatur  och Uppmätt kvävenivå  

I fälten Uppmätt temperatur och Uppmätt kvävenivå visas de aktuella mätvärdena för 

temperatur och kvävenivå. Den uppmätta temperaturen förs över till det centrala diagrammet 

allt eftersom. 

Fältet Aktivt larm  

I fältet Aktivt larm anges frånvaro av larm (Inget) eller förekomst av ett utlöst larm (se avsnitt 

11.1.1.1, på s. 71), under beteckningen Aktivt larm. 

Obs! Om flera larm inträffar samtidigt är det bara det senast upptäckta larmet som visas. Om 
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användaren åtgärdar felet för det visade larmet eller om larmet försvinner visas det näst sista 

larmet i kronologisk ordning och så vidare. 

Fältet Påfyllning  

I fältet Påfyllning anges statusen för påfyllningsfunktionen för flytande kväve i behållaren: 

� Inaktiv: påfyllning pågår inte.  

� Aktiv: påfyllning pågår.  

Fältet Lock  

I fältet Lock anges den aktuella statusen för behållarens lock: Stängt eller Öppet. Den här 

informationen kommer från lockets kontakt med behållaren. 

Diagrammet 

X-axeln för tid i diagrammet kan ställas in mellan 1 minut och 2 timmar (konfigureras på 

skärmen Inställningar. Se avsnitt 11.1, på s. 68, beteckningen Provperiod). Den här perioden 

motsvarar den mellan två visade mätpunkter.  

Diagrammet uppdateras inte om frekvensen för provtagning ändras. Det visas däremot en 

streckad lodrät linje i diagrammet som markerar när provperioden ändrades, som på bilden 

nedan.  

 

Bild 11-11: streckad lodrät linje som markerar när provperioden ändrades. 

Om provperioden har ändrats stämmer inte tidsskalan före den streckade linjen. När 

diagrammet fyller hela sidan flyttas linjen åt vänster med det senast uppdaterade värdet längst 

till höger. 

Om temperaturen överstiger det angivna tröskelvärdet, den streckade röda linjen, visas 

mätvärdet i rött. Om nivån överskrids för larm för hög eller låg nivå visas även nivån i rött. 
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11.2.1.4. Lista över larm 

De fem senast utlösta larmen (högst) visas i fältet Lista över larm. 

 

Bild 11-12: området Lista över larm. 

Text via tillvalsfunktionen Spårbarhet. Se avsnitt 11.5.1.3, ” 

Fältet Läsa in data”, på s. 87.  

Klicka på det här området för att öppna sidan Hantera användare. Se avsnitt 11.4, på s. 82. 

11.2.1.5. Konfiguration av behållaren 

 

Bild 11-13: området Konfiguration av behållaren. 

I det här området visas inställningarna för behållaren. 

� Inställningarna för kvävenivån i behållaren: Larm hög nivå, Tröskelvärde hög nivå, 

Tröskelvärde låg nivå och Larm låg nivå. 

� Temperaturinställningar för kvävet i behållaren: Styrning På/Av (styrning aktiv eller inaktiv), 

Temperaturtröskel (larm när temperaturen överstiger det högsta angivna värdet). 

De här uppgifterna kan ändras på sidan Konfiguration av behållaren (se avsnitt 11.6, på s. 90). 
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11.2.1.6. Senaste säkerhetskopieringen 

 

Bild 11-14: området Senaste säkerhetskopieringen. 

Till höger om beteckningen Senaste säkerhetskopieringen visas datumet för när den senaste 

säkerhetskopieringen utfördes. Säkerhetskopieringen går ut på att hämta sparade data på den 

inbäddade webbservern och spara dem i textformat på ett lagringsmedium som har valts av 

användaren. 

Information om hur säkerhetskopieringen går till finns i avsnitt 11.5.1.3, på s. 87 ” 

Fältet Läsa in data”. Säkerhetskopieringen bör göras en gång var 25:e dag. Filen från 

säkerhetskopieringen kan spara data från motsvarande 27 dagar. Om du inte säkerhetskopierar 

raderas de äldsta data automatiskt. 
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11.3. Aktiva områden 

Från den här sidan kan användaren välja att öppna en av följande sex sidor: 

 

Bild 11-15: aktiva områden och länkar. 

 

Pos.  Område eller länk 

A Inställningar : omdirigering till sidan Inställningar (s. 68) om administratören redan är 

inloggad eller till inloggningssidan om administratören ännu inte har loggat in (endast 

administratörsåtkomst, avsnitt 11.1, på s. 68). 

B Webbplatskarta : omdirigering till sidan Webbplatskarta (s. 100) som informerar 

användaren om arkitekturen bakom den inbäddade webbservern och om olika 

åtkomstmöjligheter. 

C Beskrivning av behållaren : omdirigering till sidan Beskrivning av behållaren (s. 97) om 

användaren redan är inloggad eller till inloggningssidan om användaren ännu inte har 

loggat in. 
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D Mätvärden : omdirigering till sidan Övervakning (s. 84) om användaren redan är 

inloggad eller till inloggningssidan om användaren ännu inte har loggat in. 

E Lista över larm : omdirigering till sidan Övervakning (s. 84) om användaren redan är 

inloggad eller till inloggningssidan om användaren ännu inte har loggat in. 

F Konfiguration av behållaren : omdirigering till sidan Konfiguration av behållaren (s. 90) 

om administratören redan är inloggad eller till inloggningssidan om administratören 

ännu inte har loggat in (endast administratörsåtkomst avsnitt 11.1, på s. 68). 

11.4. Sidan Hantera användare 

På den här sidan går det att ge åtkomst till skyddade sidor (Övervakning, Konfiguration av behållaren, Beskrivning av 

behållaren, Inställningar) till korrekt identifierade användare. 

11.4.1. Visa sidan 

Gör så här: 

1. Starta webbläsaren på datorn. 

2. Ange IP-adressen till den styrenhet som ska visas i webbläsarens adressfält, enligt formatet 

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

 

 

Bild 11-16: adressfält på webbservern för den styrenhet som ska visas. 

 

IP-adresserna för alla tillgängliga styrenheter anges på s. 164. 

3. Klicka på ett område på Startsidan som visas för att öppna sidan Hantera användare. 

11.4.1. Sidans innehåll 

Sidan ser ut som i nedanstående exempel. På den här sidan blir användaren ombedd att logga 

in för att komma åt skyddade sidor. Användaren måste först ange sitt användarnamn i fältet 

Användarnamn. 
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Bild 11-17: sidan innan användarnamnet har angetts. 

� Om användarnamnet inte har registrerats på den inbäddade webbservern ombeds 

användaren att försöka igen. 

 

Bild 11-18: sidan efter att ett okänt användarnamn har angetts. 

� Om användarnamnet är registrerat på den inbäddade webbservern får användaren åtkomst 

till länkarna till följande sidor: 

 

Bild 11-19: sidan efter att användarnamnet har angetts. 

- Övervakning: se avsnitt 11.5, på s. 84. 

- Konfiguration av behållaren: se avsnitt 11.6, på s. 90. 

- Beskrivning av behållaren: se avsnitt 11.7, på s. 97. 

- Inställningar: se avsnitt 11.1, på s. 68. 

När användaren har klickat på länken till önskad sida måste han eller hon återigen identifiera 

sig med sitt användarnamn och lösenord.  
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Bild 

� När användaren har identifierats förblir han eller hon inloggad 

som standard tre minuter. Detta värde kan inte ändras.

� Om den identifierade användaren stänger webbläsaren loggas han eller hon ut automatiskt. I 

så fall måste användaren identifiera sig på nytt genom att ange användarnamn och 

för att komma åt de skyddade sidorna. Så länge en ny användare inte har loggat in på nytt 

med nya inloggningsuppgifter förblir emellertid den tidigare användaren inloggad på den 

inbäddade webbservern till dess att de tre minuterna har gått.

11.5. Sidan Övervakning

Den här sidan kan bara visas för inloggade användare. På sidan Övervakning visas i stort sett 

samma uppgifter som på Startsidan, men den ger också åtkomst till funktionen Läsa in data och 

till listan över händelser. 

11.5.1. Visa sidan Övervakning

Följ anvisningarna i avsnitt 11.3, på s. 

ser ut så här: 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

Bild 11-20: exempel på ett inloggningsfönster 

När användaren har identifierats förblir han eller hon inloggad under en förutbestämd tid, 

som standard tre minuter. Detta värde kan inte ändras. 

Om den identifierade användaren stänger webbläsaren loggas han eller hon ut automatiskt. I 

så fall måste användaren identifiera sig på nytt genom att ange användarnamn och 

för att komma åt de skyddade sidorna. Så länge en ny användare inte har loggat in på nytt 

med nya inloggningsuppgifter förblir emellertid den tidigare användaren inloggad på den 

inbäddade webbservern till dess att de tre minuterna har gått. 

Övervakning  

Den här sidan kan bara visas för inloggade användare. På sidan Övervakning visas i stort sett 

samma uppgifter som på Startsidan, men den ger också åtkomst till funktionen Läsa in data och 

Visa sidan Övervakning  

, på s. 81 för att öppna sidan. Då visas sidan Övervakning

under en förutbestämd tid, 

Om den identifierade användaren stänger webbläsaren loggas han eller hon ut automatiskt. I 

så fall måste användaren identifiera sig på nytt genom att ange användarnamn och lösenord, 

för att komma åt de skyddade sidorna. Så länge en ny användare inte har loggat in på nytt 

med nya inloggningsuppgifter förblir emellertid den tidigare användaren inloggad på den 

Den här sidan kan bara visas för inloggade användare. På sidan Övervakning visas i stort sett 

samma uppgifter som på Startsidan, men den ger också åtkomst till funktionen Läsa in data och 

Övervakning, som 
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Bild 11-21: sidan Övervakning. 

11.5.1. Sidans innehåll 

11.5.1.1. Ansluten person 
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Bild 11-22: området Beskrivning av behållaren. 

Varje webbsida identifieras på den inbäddade webbservern genom sin sökväg, i det här fallet 

Start > Övervakning. 

Tiden som har sparats av modulen samt Ansluten person på den inbäddade webbservern visas. 

Dessa uppgifter visas på alla sidor på den inbäddade webbservern. 
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Anmärkning: Se avsnittet 11.1.2, på s. 73, när det gäller uppdateringen av klockan. 

11.5.1.2. Uppgifter om behållaren 

 

Bild 11-23: området Beskrivning av behållaren. 

Beteckning Funktion 

Typ Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras.  

Visar typ av behållare. De visade typerna är: Espace, RCB, Arpège och GT 40. 

Styrning Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar typ av nivåstyrning: vätska eller gas. 

Kapacitet Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar kapaciteten i liter för den anslutna behållaren.  

Namn Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar namnet på den anslutna behållaren som angetts av användaren. Den här 

beteckningen kan ändras via styrenhetens display. (skärmen Behållare). Se 

dokumentet NH78397. 

Serienummer Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar serienumret för den anslutna behållaren.  

Serverversion Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan inte ändras. 

Visar programvaruversionsnumret för den anslutna inbäddade webbservern.  

Plats Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar platsen för den anslutna behållaren. 

Prov Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar innehållet i den anslutna behållaren. 

Övrigt Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar tilläggsinformation om den anslutna behållaren. 
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11.5.1.3. Mätningar 
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Bild 11-24: området Mätningar. 

I det här området visas schemat över temperaturmätningen. Värdet för kvävenivån och den 

aktuella temperaturen i den avsedda behållaren anges till höger i diagrammet. När behållaren 

strömsätts ritas diagrammet upp efter hand. Sidan uppdateras med jämna mellanrum var ”x” 

sekund (ett värde på 10 sekunder rekommenderas på skärmen Inställningar. Se avsnitt 11.1, på 

s. 68, beteckningen Uppdat.period).  

Mätvärdena sparas på den inbäddade webbservern var 30:e sekund. 

 
Diagrammet kan bara visas om webbläsaren godkänner att det körs skript i bakgrunden. För 

webbläsaren Internet Explorer, välj ”Verktyg” / ”Internet-alternativ” / ”Avancerat” / rubriken 

”Säkerhet” och markera rutan ”Tillåt att aktivt innehåll körs i filer på min dator”. 

 

Fältet Läsa in data  

Användaren har endast åtkomst till det här fältet om alternativet Spårbarhet är aktiverat. Tack 

vare det här fältet går det att läsa in mätvärden (nivåer och temperatur T1), händelser och 

ändringar av sparade inställningar i den inbäddade webbserverns minne och spara dem i en 

textfil.  

När användaren klickar på fältet Läsa in data visas följande sida. 
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Bild 11-25: sidan för inläsning av data. 

Gör så här för att läsa in data: 

1. Klicka på raden Läsa in data (Bild 11-25).  

2. Ett fönster öppnas där användaren kan välja mellan att antingen öppna filen DataMS.csv 

direkt eller spara den på ett medium (hårddisk, USB-nyckel osv.). 

3. Data i filen kan sedan användas i ett kalkylprogram (ExcelTM). Huvuddragen i normen 21CFR 

återspeglas, men utan att alla dess krav tillämpas i sin helhet. 

 

Bild 11-26: inlästa data. 

4. Spara filen via menyn Arkiv > Spara i menyfältet i den öppna textfilen (Bild 11-26).  

 Data som finns på den inbäddade webbservern kan inte ändras från datorn via Internet 

Explorer, så därför är det ingen mening med att kryptera data på den inbäddade 

webbservern. Däremot åligger det användaren (nätverksadministratören eller någon annan) 

att se till att spara och skydda de data som är sparade på datorn. 
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Fältet Inställningar  

Öppnar sidan Inställningar. Se avsnitt11.1, på s. 68. 

Diagrammet 

X-axeln för tid i diagrammet kan ställas in mellan 1 minut och 2 timmar (konfigureras på 

skärmen Inställningar. Se avsnitt 11.1, på s. 68, beteckningen Provperiod). Den här perioden 

motsvarar den mellan två visade mätpunkter.  

Diagrammet uppdateras inte om frekvensen för provtagning ändras. Det visas däremot en 

streckad lodrät linje i diagrammet som markerar när provperioden ändrades, som på bilden 

nedan. 

 

Bild 11-27: streckad lodrät linje som markerar när provperioden ändrades. 

Tidsskalan anges i timmar och ändrar storlek automatiskt beroende på det valda tidsintervallet 

för prov. Om provperioden har ändrats stämmer inte tidsskalan före den streckade linjen. När 

diagrammet fyller hela sidan flyttas linjen åt vänster med det senast uppdaterade värdet längst 

till höger. 

Om temperaturen överstiger det angivna tröskelvärdet visas mätvärdet i rött. Om nivån 

överskrids för larm för hög eller låg nivå visas även nivån i rött. 

Kurvorna som visas i diagrammet motsvarar data som har sparats i .txt-filen. 
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11.5.1.4. Händelser 

I det här området visas historiken för de senaste händelserna som inträffat på den inbäddade 

webbservern. En händelse är ett larm eller en ändrad funktion. 

 

Bild 11-28: området Händelser. 

11.6. Sidan Konfiguration av behållaren 

Den här sidan är tillgänglig efter att administratören har loggat in. Administratören anges i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 11.1, på s. 68. 

11.6.1. Öppna sidan 

Följ anvisningarna i avsnitt 11.6, på s. 90 för att öppna sidan. Då visas sidan Konfiguration av 

behållare, som visas här nedan. 
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Bild 11-29: sidan Konfiguration av behållaren. 

11.6.2. Sidans innehåll 

11.6.2.1. Information om behållaren 

Följande information visas: 

 

Bild 11-30: övre delen av sidan Konfiguration av behållaren. 
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Beteckning Funktion 

Temperaturangivelse Värdet kan inte ändras. Aktuellt värde, i °C, för temperaturen i 

behållaren. 

Uppmätt kvävenivå Värdet kan inte ändras. Aktuellt värde, i %, för kvävenivån i behållaren. 

Aktivt larm Värdet kan inte ändras. Det här fältet varnar om ett utlöst larm. 

� Inget: inget larm är aktiverat. 

� Nivågivare ur funktion, Säkerhet vid påfyllning eller mot överfyllning, 

Överskriden temperaturtröskel, Inställningsfel, Kommunikationsfel, 

Larm låg nivå, Larm hög nivå, Temperaturgivare 1, Temperaturgivare 

2. Avluftningsfel, Strömförsörjningsfel, EPROM-FEL, Överskrivning av 

mätvärden: senast aktiverad larmtyp. 

11.6.2.2. Inställningar av nivå 

 

Bild 11-31: delen Inställningar av nivå 

Beteckning Funktion 

Larm för hög 

nivå 

Anmärkning: Det går att ändra det här värdet om nivåenheten (se beteckningen 

Nivå) är i centimeter eller tum. 

Vätskefas 

När den uppmätta vätskenivån är över detta värde aktiveras larm- och 

ljussignalerna. De tillåtna värdena är från 28 till 94 %. Upplösningen är 1 %. 

Standardvärdet är 90 %. Detta tröskelvärde måste vara högre än tröskelvärdet 

för larm för nedre nivå.  

Gasfas 

I den här formen fastställs tröskelvärdet automatiskt till 94 %. 

Tröskelvärde 

för hög nivå 

Anmärkning: Det går att ändra det här värdet om nivåenheten (se beteckningen 

Nivå) är i centimeter eller tum. 

Vätskefas 

När den uppmätta vätskenivån är över detta värde avbryts påfyllningen av 
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Beteckning Funktion 

kväve. De tillåtna värdena är från 22 till 88 %. Detta tröskelvärde måste vara 

lägre än tröskelvärdet för larm för övre nivå. Standardvärdet är 80 %. 

Gasfas 

I den här formen fastställs tröskelvärdet automatiskt till 80 %. 

Larm för låg 

nivå 

Anmärkning: Det går att ändra det här värdet om nivåenheten (se beteckningen 

Nivå) är i centimeter eller tum. 

Vätskefas 

När den uppmätta vätskenivån är under detta värde aktiveras påfyllningen av 

kväve. De tillåtna värdena är från 7 till 75 %. Upplösningen är 1 %. 

Standardvärdet är 40 %. 

Gasfas 

I den här formen fastställs tröskelvärdet automatiskt till 25 %. 

Tröskelvärde 

för låg nivå 

Anmärkning: Det går att ändra det här värdet om nivåenheten (se beteckningen 

Nivå) är i centimeter eller tum. 

Vätskefas 

När den uppmätta vätskenivån är under detta värde aktiveras påfyllningen av 

kväve. De tillåtna värdena är från 12 till 80 %. Upplösningen är 1 %. 

Standardvärdet är 50 %. 

Gasfas 

I den här formen fastställs tröskelvärdet automatiskt till 40 %. 

Enhet Nivån visas som standard i procent (%). Användaren kan emellertid välja att den 

visas i centimeter (cm) eller tum (”). I så fall omvandlas värdena beroende på typ 

av behållare (Espace eller RCB), styrning (vätska eller gas) och behållarnas 

kapacitet. 

Obs!  Det går inte att ändra tröskelvärdena och nivålarmen om nivåenheten 

anges i centimeter eller tum. 

Om inte alla dessa villkor uppfylls visas ett felmeddelande i rött för det felaktiga värdet. De nya 

värdena godkänns inte av den inbäddade webbservern och beaktas därför inte av styrenheten. 
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11.6.2.3. Temperaturinställningar 

 

Bild 11-32: delen Inställningar av nivå 

Beteckning Funktion 

Styrning I vätskefas 

ON: styrningen av temperaturen är aktiv. Reläet för påfyllning av kväve aktiveras 

när temperaturen i behållaren överstiger Tröskelvärdet för temperatur.  

OFF: styrningen av temperaturen är inte aktiv. Reläet för påfyllning av kväve 

aktiveras inte när temperaturen i behållaren överstiger Tröskelvärdet för 

temperatur. Larmet för överskridande av tröskelvärdet beaktas inte längre och 

temperaturen kommer inte att visas i rött på startsidan.  

I gasfas 

ON: styrningen av temperaturen är aktiv (ON); fältet döljs 

Tröskelvärde 

för 

temperatur 

I vätskefas 

Om en temperatur som är högre än detta tröskelvärde uppmäts aktiveras ljud- 

och ljuslarmen och larmreläet. De tillåtna värdena sträcker sig från – 170 °C till 

0 °C. Upplösningen är 1 °C. Standard värde är – 130 °C. 

Det ändrade värdet måste uppfylla följande villkor: 

– 170 °C (– 274 °F) <= Tröskelvärde för temperatur <= 0 °C (32 °F) 

Om inte alla dessa villkor uppfylls visas ett felmeddelande (i rött). Det nya värdet 

godkänns inte av den inbäddade webbservern och överförs därför inte. 

I gasfas 

Vid användning i gasfas är styrning av temperaturen fortfarande aktiv (ON) och 

temperaturen fastställd till – 135 °C (– 202 °F). 
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Beteckning Funktion 

Enhet Mätvärdena visas i °C eller °F. Temperaturen visas som standard i grader 

Celsius (°C). 

11.6.2.4. Kommunikation 

 

Bild 11-33: delen Inställningar av nivå 

Beteckning Funktion 

Fjärrstyrning Välja styrning av påfyllning 

Ledning : Funktionen Samtidig påfyllning aktiveras via motsvarande terminal. 

Téléflo : Funktionen Samtidig påfyllning aktiveras via RS485-kretsen. 

Bussadressen Logisk adress för elektronikboxen för displayen (från 1 till 254 i samma nätverk). 

Om detta villkor inte är uppfyllt visas ett felmeddelande (i rött). Det nya värdet 

godkänns inte av den inbäddade webbservern och beaktas därför inte. 

21CFR Amerikansk lag som standardiserar hanteringen av inloggade användare och 

äktheten hos data. 

OFF: spårbarhet med 21CFR, del 11, tillgodoses inte. I det här fallet går det att 

göra alla inställningar via displayen för styrenheten.  

ON: spårbarhet med 21CFR, del 11, tillgodoses. I det här fallet går det inte att 

göra några inställningar via displayen för styrenheten. 
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11.6.2.5. Konfiguration av behållaren 

 

Bild 11-34: delen Inställningar av nivå 

Beteckning Funktion 

Språk Val av visningsspråk för menyerna (franska, engelska, tyska, spanska, italienska, 

portugisiska och nederländska). 

Referensspråket i den sparade filen med mätvärden och inställningar är alltid 

engelska. 

Tröskelvärde 

för avluftning 

Temperatur vid vilken magnetventilen för avluftning stängs. Detta värde kan 

ändras med följande villkor:  

– 190 °C (– 310 °F) <= Tröskelvärde för avluftning <= – 150 °C (– 238 °F). 

Om detta villkor inte är uppfyllt visas ett felmeddelande (i rött). Det nya värdet 

godkänns inte av den inbäddade webbservern och beaktas därför inte. 

Det går att ändra tröskelvärdet för avluftning om temperaturenheten är °F. 

Bekräfta Bekräftar de utförda ändringarna. 
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Beteckning Funktion 

Avbryt Raderar värdet som inte har bekräftats. 

11.7. Sidan Beskrivning av behållaren 

Den här sidan är tillgänglig efter att användaren har loggat in. Administratören anges i enlighet 

med anvisningarna i avsnitt 11.1, på s. 68. På sidan Beskrivning av behållaren går det att lägga 

till specifik information om behållaren. Dessa uppgifter kommer att visas i området Beskrivning 

av behållaren på de skärmar som har detta visningsområde. 

11.7.1. Öppna sidan 

Följ anvisningarna i avsnitt 11.3, på s. 81 för att öppna sidan.  

11.7.2. Sidans innehåll 

På följande bild visas ett exempel på sidan. 

 

Bild 11-35: övre delen av sidan Inställningar. 
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11.7.2.1. Ansluten person 

 

Bild 11-36: området Beskrivning av behållaren. 

Varje webbsida identifieras på den inbäddade webbservern genom sin sökväg, i det här fallet 

Start > Övervakning. 

Tiden som har sparats av den inbäddade webbservern visas samt Ansluten person på den 

inbäddade webbservern. Dessa uppgifter visas på alla sidor på den inbäddade webbservern. 

Anmärkning: Se avsnittet 11.1.2, på s. 73, när det gäller uppdateringen av klockan. 

11.7.2.2. Uppgifter om behållaren 

 

Bild 11-37: området Beskrivning av behållaren. 

Beteckning Funktion 

Typ Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar typ av behållare. De visade typerna är: Espace, RCB och Arpège. 

Styrning Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar typ av nivåstyrning: vätska eller gas. 

Kapacitet Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar kapaciteten i liter för den anslutna behållaren.  

Namn Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar namnet på den anslutna behållaren som angetts av användaren. Den här 

beteckningen kan ändras via styrenhetens display. (skärmen Behållare). Se 

dokumentet NH78397. 

Serienummer Uppgiften tillhandahålls av styrenheten och kan inte ändras. 

Visar serienumret för den anslutna behållaren.  
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Beteckning Funktion 

Serverversion Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan inte ändras. 

Visar programvaruversionsnumret för den anslutna inbäddade webbservern.  

Plats Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar platsen för den anslutna behållaren. 

Prov Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar innehållet i den anslutna behållaren. 

Övrigt Uppgiften tillhandahålls av den inbäddade webbservern och kan ändras. Se 

avsnittet Beskrivning av behållaren, på s. 97 för detaljerad information. 

Visar tilläggsinformation om den anslutna behållaren. 

11.7.2.3. Ändra beskrivningen av behållaren 

 

Bild 11-38: området Beskrivning av behållaren. 

Beteckning Funktion 

Plats Ange platsen för den anslutna behållaren. Högst 50 tecken tillåts. 

Prov Ange innehållet i den anslutna behållaren. Högst 50 tecken tillåts. 

Övrigt Ange tilläggsinformation om den anslutna behållaren. Högst 50 tecken tillåts.  

Klicka på knappen Bekräfta när du har angett informationen och stäng sedan sidan. Om du 

trycker på knappen Avbryt raderas de inmatade uppgifterna i fälten Plats, Prov och Övrigt. 
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Bild 11-39: området Beskrivning av behållaren och tillhörande visning på en av de olika sidorna i programmet. 

11.8. Sidan Webbplatskarta 

På den här sidan, som bland annat kan nås från startsidan visas en översikt över sidstrukturen i 

programmet. 

11.8.1. Visa sidan  

Klicka på länken Webbplatskarta från Startsidan. 
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Bild 11-40: sidan Webbplatskarta. 

11.8.1. Sidans innehåll 

11.8.1.1. Information om behållaren 

 

Bild 11-41: området Information om behållaren. 

Beteckning Funktion 

Uppmätt 

temperatur 

Värdet kan inte ändras. Aktuellt värde, i °C, för temperaturen i behållaren. 

Uppmätt 

kvävenivå 

Värdet kan inte ändras. Aktuellt värde, i %, för kvävenivån i behållaren. 

Aktivt larm Värdet kan inte ändras. Det här fältet varnar om ett utlöst larm. 

❧ Inget: inget larm är aktiverat. 

❧ Nivågivare ur funktion, Säkerhet vid påfyllning eller mot överfyllning, Överskriden 

temperaturtröskel, Inställningsfel, Kommunikationsfel, Larm låg nivå, Larm hög nivå, 

Temperaturgivare 1, Temperaturgivare 2. Avluftningsfel, Strömförsörjningsfel, 

EPROM-FEL, Överskrivning av mätvärden: senast aktiverad larmtyp. 
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11.8.1.2. Webbplatsens uppbyggnad 

 

Bild 11-42: webbplatsens uppbyggnad. 

● Områdena med ljusblå bakgrund motsvarar de sidor som är tillgängliga för alla användare av 

programmet. 

● Områdena med röd bakgrund motsvarar de sidor som är tillgängliga för användarna efter att 

de har angett korrekt användarnamn och lösenord. 

● Området med mörkblå bakgrund motsvarar den sida som är tillgänglig för den tekniska 

personalen från Cryopal. Här kan teknikerna lägga till kommentarer efter genomfört underhåll 

på utrustningen samt visa kalibreringsanslagen för nivågivaren i den berörda behållaren.  
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Bild 11-43: sidan underhåll är endast tillgänglig för personal från Cryopal.  
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12. Ansluta ledningar 

 
Det här avsnittet berör endast de kryoenheter som har automatisk påfyllning via CRYOMEMO 

och som är kontinuerligt anslutna till kryoförsörjningsledningen, vanligtvis en vakuumledning. 

För kryoenheter som inte har automatisk påfyllning sker påfyllningen manuellt (se 

bruksanvisningen för respektive behållare). 

Det rekommenderas att samla in och kanalisera expansionsventilerna utanför lokalen i ett 

ventilerat utrymme. 

 

Det maximala trycket för kvävetillförsel måste vara under 3 bar (1,5 bar rekommenderas). 

Tillämpande av ett högre tryck kan skada ventilen eller förhindra att den fungerar normalt.  

 

Gör så här: 

1. Anslut kryoenhetens försörjningskontakt för kväve till vakuumledningen med hjälp av 

kryoslangen. Kontakten sitter baktill på kryoenheten. 

2. Skruva åt vingskruvarna för hand.  

3. Kontrollera att förskruvningarna till försörjningsslangen är ordentligt åtdragna när 

behållaren har köldsatts. 
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12.1. GT 40 & Arpège

Bild 12-1: bild över de vätskeledningar som ska 

förberedas. 

 

12.2. Espace 

Bild 12-3: bild över de vätskeledningar som ska förberedas.

 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

GT 40 & Arpège  

 

: bild över de vätskeledningar som ska 

 

Bild 12-2: koppling av kryobehållaren till kryoförsörjningsledningen.

 

: bild över de vätskeledningar som ska förberedas. 

 

Bild 12-4: koppling av kryobehållaren till 

kryoförsörjningsledningen.

Försörjningskonta
kt för flytande 
kväve 

Försörjningskontakt 
för flytande kväve

: koppling av kryobehållaren till kryoförsörjningsledningen. 

 

: koppling av kryobehållaren till 

kryoförsörjningsledningen. 

Försörjningskontakt 
flytande kväve 
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12.3. RCB 

 

Bild 12-5: Bild över de vätskeledningar som ska förberedas. 
 

Bild 12-6: koppling av kryobehållaren till 

kryoförsörjningsledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Försörjningsslang för flytande 
kväve och förskruvning med 
vingar. 

Försörjningskontakt för 
flytande kväve. 

Kryokopplingssl
ang 

Kväveinlopp

Vakuumledning
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13. Elkablar 

I det här avsnittet beskrivs de elkablar som har dragits på fabriken (se följande sidor). 

13.1. Påminnelse om fabriksdragna kablar 

Se avsnitt 7.1, på s. 30. 

13.2. Obligatoriska kablar 

Funktion Tilläggsinformation Typ 

Ethernet-

anslutning  

Anslutning till fjärrdatorn för övervakning och 

konfiguration. 

Ethernet med RJ45-

kontakter (medföljer ej). 

13.3. Rekommenderade kablar beroende på önskade alt ernativ 

Funktion Tilläggsinformation Typ 

Nivåmätning  4–20 mA-utgång. 2 6–10 mm-ledare med 

skärmning och ferritringar. 

Temperaturmätning  4–20 mA-utgång. 2 6–10 mm-ledare med 

skärmning och ferritringar. 

Sparar 

användarspecifika 

mätvärden  

RS 485-utgång 2 6–10 mm-ledare med 

skärmning och ferritringar. 

Styrning av 

samtidig påfyllning 

Ingång från den externa styrkontakten som 

normalt sett är öppen (NO)  

2 6–10 mm-ledare utan 

skärmning. 

Utgång ”Påfyllning 

aktiv”  

Utgång för styrkontakt NO-NF. Anslutning 

till en informationsanordning (ljussignal 

osv.). Kontakten är aktiv under 

påfyllningscyklerna. 

2 eller 3 6–10 mm-ledare 

utan skärmning. 

Larmutgång Styrkontakt NO-NF, för anslutning till en 

informationsanordning (ljussignal osv.). 

2 eller 3 6–10 mm-ledare 

utan skärmning, i 

förhållande till 

förbrukningen för 

anordningen som är 
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ansluten till denna utgång. 

13.4. Ethernet-uttag  

Ska eventuellt anslutas från Ethernet-utgången (Bild 7-10, pos. 3) till Ethernet-nätverket som 

sammankopplar styrenheten till Cryopal-servern för användning av nätverksfunktioner 

(visualisering, spårbarhet).  

13.5. RS 485-kontakt 

Kontakten till RS485-ledningen görs via uttaget 

som är markerat RS485 av typen Clipper på 

styrenheten. 

Anmärkning: JORDEN (pos. 2 på bilden 

nedan) ska anslutas till terminalen ”0 V” på den 

mottagande RS 485-utrustningen.   

Bild 13-1: uttagens funktion. 

13.6. Strömförsörjningsmodul 

 

Kontrollera följande begynnelsevillkor innan du gör några anslutningar:  

� Överensstämmelse mellan installationens egenskaper (överföringsledningar) och 

behoven för enhetsflottan/utrustningen i salen. 

� Elnätet måste uppfylla vissa kriterier när det gäller matningsspänning, 

nätfrekvens, jordningskvalitet, avbrottsfri kraftförsörjning osv. 
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Anslut styrenheten ( 

Bild 13-2, pos. 1), dels till 

strömförsörjningsmodulen (pos. 2) med den 

medföljande kabeln (pos. 3), och dels till 

nätuttaget på 230 V AC enfas 80 VA 50 Hz 

(pos. 4). 

 

Bild 13-2: strömförsörjningsmodulen. 

 

 
Sparade data går inte förlorade vid ett eventuellt strömavbrott. Eftersom matningen till 

strömförsörjningsmodulen då är avbruten stoppas Ethernet-kommunikationen och data 

sparas inte längre. 

 

Enheten ska monteras på väggen på tillräckligt avstånd från golvet för att undvika risk för stänk 

vid golvrengöring: Den ska anslutas till: 

� nätuttaget (230 V AC, 1 A, jordat) 

� till styrenheten för kryobehållaren via den medföljande 2,5 m-kabeln, med en spänning på 24 V AC. 

 

Det är absolut nödvändigt att förse nätkabeln som matar kryoenhetens 

strömförsörjningsmodul med en säkerhetsbrytare och en jordfelsbrytare eftersom 

den levererade strömförsörjningsmodulen inte är utrustad med någon 

brytanordning. 

Elboxen får inte monteras på enheten. 
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14. Före användning  

I det här avsnittet sammanfattas alla åtgärder som ska vidtas innan utrustningen tas i bruk. Följ anvisningarna i 

följande avsnitt och se de angivna hänvisningarna för att utnyttja utrustningen fullt ut. 

14.1. Elkablar 

Se avsnitt 13, s. 107. 

Styrenheten sitter på kryobehållarens baksida och ska anslutas till användarens utrustning 

(dator, larmanordningar, lagringsmedium osv.) i enlighet med anvisningarna i denna handbok. 

14.1.1. Strömsättning 

 
Det förutsätts att styrenheten eller styrenheterna har anslutits i enlighet med 

anvisningarna i avsnitt 12, på s. 104 (Ansluta ledningar) och avsnitt 13, på s. 107 

(Elkablar) och att strömförsörjningen är korrekt. 

 Koppla ifrån nätverksanslutningen för Ethernet och/eller Modbus om den redan har 

anslutits för att förebygga risken för oönskade nätverkslarm. Vid strömsättningen utlöses 

annars vissa larm som överförs till servern. Börja eventuellt med att informera en 

säkerhetsansvarig person om idrifttagningen av kryoenheten. 

1. Ställ huvudströmbrytaren som matar strömförsörjningsmodulen i läget ”På”. 

2. Anslut Ethernet- och/eller Modbus-anslutningen på nytt. 

14.2. Ställa in styrenheten. 

Styrenheten ska ställas in i enlighet med anvisningarna i denna handbok. 

 

Säkerheten för proverna kan endast garanteras om systemet har ställts in ordentligt, 

och det är därför operatörens ansvar att definiera vissa av dessa inställningar och 

därmed driftsvillkoren för systemet. 

 

Gör så här:  

Åtgärd Se § 

Öppna menyn Inställningar. 10.2 

Ange visningsspråket  
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Välj Konfiguration. 10.3 

� Ange visningsspråket 10.8 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Ange inställningarna för behållaren*  

Välj Behållare. 10.3 

� Ange inställningarna för behållaren. 10.9 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Ange tröskelvärden och enheter (nivåer och 

temperatur) 

 

Välj Nivåer. 10.3 

� Ange tröskelvärden, larm och nivåenheter. 10.5 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Välj Temperaturer. 10.3 

� Ange tröskelvärden och temperaturenheter. 10.6 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Ange kommmunikationsinställningar  

Välj Kommunikation. 10.3 

� Ange kommunikationsinställningarna. 10.7 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Återvänd till menyn Inställningar. 10.3 

Ange eventuellt lösenord  

Välj Konfiguration. 10.3 

� Ange lösenordet om det behövs. 10.8 

Återvänd till visningen av mätvärdena. 9.5.1 

Använda displayen  

Displayen är klar att användas. 9.5.2 
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14.3. Ställa in IP-adressen – webbservern  

Den här första tillfälliga  inställningen måste göras på en dator som är direkt ansluten till styrenheten via en 

korskabel (Bild 7-2, s. 33). 

 
Vid leverans är IP-adressen för styrenheten inställd till 172.31.80.35. Vi rekommenderar 

dock att den ändras för att undvika eventuella konflikter med andra redan anslutna 

styrenheter. 

 

För att kunna utföra dessa processer måste användaren ha tillgång till följande utrustning: 

� En dator med operativsystemet Windows XP/Vista/7/8/10. 

� En Ethernet-korskabel. 

� En eller flera styrenheter som var och en tilldelas en fast IP-adress. 

14.3.1. Allmänt tillvägagångssätt 

I det här avsnittet presenteras på ett förenklat sätt de åtgärder som ska utföras för respektive 

styrenhet som ska anslutas till datorn via en Ethernet-koppling. Dessa beskrivs i avsnitten 

14.3.2 till 14.3.6. 

De åtgärder som beskrivs i detta avsnitt ska göras på plats, för var och en av styrenheterna, 

enbart  via en Ethernet-korskabel som är ansluten mellan Ethernet-utgången på styrenheten 

som är monterad på behållaren och datorn. Inga nätverksanslutningar ska göras i detta skede. 

Åtgärderna ska utföras i följande ordning: 

� Ställ in datorns IP-adress (avsnitt 14.3.2). 

� Upprätta en lokal anslutning mellan den inbäddade webbservern och datorn via Ethernet-

korskabeln.  

� Ställ in adressen för styrenheten som är ansluten till datorn (avsnitt 14.3.4). 

� Koppla ifrån Ethernet-korskabeln (avsnitt 14.3.5). 

� Om det behövs upprepas de fyra stegen som beskrivs ovan för var och en av styrenheterna 

(avsnitt 14.3.6). 

� För platser med flera styrenheter ska alla styrenheterna anslutas till nätverket eller 

nätverksväxeln via icke-korsade kablar (avsnitt 14.3.7). För platser med endast en styrenhet 

ska den anslutas till datorn via en Ethernet-korskabel (Bild 7-2, på s. 33) eller via en 

nätverksväxel (Bild 7-3 eller Bild 7-4) med vanlig Ethernet-kabel (ej korsad). 
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� Inställningarna av styrenheten/styrenheterna avslutas (via displayen – avsnitt 10.3, på s. 57 

eller via webbservern – avsnitt 11.2.1.5, på s. 79). 

14.3.2. Kontrollera datorns IP-adress 

Gör så här:  

1. Styrenheten är korrekt installerad på behållaren och matas med 24 V DC. 

2. Anslut en Ethernet-korskabel mellan datorn och styrenhetens Ethernet-uttag i enlighet med 

Bild 7-2, på s. 33. 

 

Bild 14-1: Ethernet-kontaktens placering och anslutning till datorn via Ethernet-korskabeln. 

3. Starta Windows på datorn. 

4. Välj Start > Inställningar > Nätverkskort > Anslutning till lokalt nätverk för att öppna 

nätverksinställningarna.  

 

Bild 14-2: ikonen ”Local Area Connection”. 

5. Dubbelklicka på ikonen. Välj fliken Allmänt och klicka på knappen Egenskaper.  
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Bild 14-3: fliken Allmänt. 

6. Öppna fönstret Egenskaper för lokalt nätverk, välj Internetprotokoll (TCP/IP) och klicka på 

OK.  

 

Bild 14-4: fliken Allmänt. 

7. I fönstret som öppnas ska du kontrollera att IP-adressen för datorn inte är  172.31.80.35. 

Denna adress används för närvarande används av datorn och måste skilja sig från 

standardadressen för den inbäddade webbservern. 

 Om adressen är 172.31.80.35 ska du klicka på alternativknappen Använd följande IP-adress 

och ändra adressen tillfälligt, till exempel genom att ange en annan adress såsom 

172.31.80.36.  
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Bild 14-5: IP-adressen för datorn som anges här får inte vara 192.168.1.100. 

8. Klicka på OK och stäng alla öppna fönster. 

14.3.3. Tillfällig anslutning till den inbäddade we bbservern 

Gör så här:  

1. Starta datorns webbläsare (Internet Explorer, Firefox osv.) 

2. Ange http://172.31.80.35 i adressfältet. 

 

Bild 14-6: standardadress för den inbäddade webbservern. 

3. Bekräfta genom att trycka på Enter. Startsidan för den inbäddade webbservern visas. 



116 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

 

Bild 14-7: Startfönstret för den inbäddade webbservern. 

14.3.4. Ställa in adressen för styrenheten 

Öppna sidan Inställningar : 

Gör så här: 

1. Vrid nyckeln för konfiguration av IP-adressen för styrenheten (Bild 14-8, pos. 1) till lodrätt 

läge.  

 
Nyckelns position hindrar inte att inställningarna kan ändras (förutom IP-adressen), utan 

endast fjärrändringen av IP-adressen.  
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Bild 14-8: Nyckeln har två lägen och måste stå lodrätt för att kunna konfigurera IP-adressen på sidan Inställningar. 

2. Klicka på Inställningar när Startsidan för den inbäddade webbservern visas (se Bild 14-7). 

 

Bild 14-9: Startsidan för den inbäddade webbservern. 

3. Ange Användarnamnet och klicka på Bekräfta. 

 Som standard är Användarnamnet admin. 

 

Bild 14-10: första sidan för Hantera användare. 

4. Klicka på Inställningar på sidan som visas och sedan på Bekräfta. 

 

Bild 14-11: andra sidan för Hantera användare. 
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5. Ange Användarnamnet och Lösenordet

 Som standard är Användarnamnet

Bild 14-12: fönster för användarnamn och lösenord för den inbäddade webbservern.

5. Inställningssidan för den inbäddade webbservern visas.

Bild 14-13

Ställa in IP- adressen för en inbäddade webbservern

Gör så här: 

 
Kom ihåg: Nyckeln måste stå vågrätt om det ska gå att skriva i fältet 

 

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Lösenordet och klicka sedan på OK. 

Användarnamnet och Lösenordet admin). 

 

: fönster för användarnamn och lösenord för den inbäddade webbservern. 

Inställningssidan för den inbäddade webbservern visas. 

13: sidan Inställningar för den inbäddade webbservern. 

adressen för en inbäddade webbservern : 

Kom ihåg: Nyckeln måste stå vågrätt om det ska gå att skriva i fältet IP-adress

 

 

adress. 
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1. Om styrenheten ska installeras på ett 

om en IP-adress. Ange en nätverksadress i formatet 

2. Klicka på området IP-adress

inbäddade webbservern. 

Bild 14-14: ändra IP-adressen på sidan Inställningar för den inbäddade webbse

3. Ange adressen i tabellen på sidan 

4. Klicka sedan på knappen Bekräfta

adressen för servern för att öppna 

 Den inbäddade webbservern har nu en ny adress.

 
Sidan stängs automatiskt efter en tids inaktivitet. 

5. Övriga ändringar som kan göras av användaren beskrivs i avsnitt 

14.3.5. Koppla ifrån Ethernet

1. Koppla ifrån Ethernet-kabeln från uttaget på styrenheten.

2. IP-adressen för styrenheten har nu konfigurerats.

A n v ä n d a r h a n d b o k  

Om styrenheten ska installeras på ett Ethernet-nätverk måste du be nätverkadministratören 

adress. Ange en nätverksadress i formatet xxx.xxx.xxx.xxx. 

adress på sidan som visas och ange den nya IP-adressen för den 

adressen på sidan Inställningar för den inbäddade webbservern. 

Ange adressen i tabellen på sidan 164. 

Bekräfta. Logga därefter in via Internet Explorer med den nya IP

adressen för servern för att öppna Startsidan. 

Den inbäddade webbservern har nu en ny adress. 

Sidan stängs automatiskt efter en tids inaktivitet.  

Övriga ändringar som kan göras av användaren beskrivs i avsnitt 11.1, på s. 

Koppla ifrån Ethernet -korskabeln 

kabeln från uttaget på styrenheten. 

adressen för styrenheten har nu konfigurerats. 

nätverk måste du be nätverkadministratören 

adressen för den 

 

 

med den nya IP-

, på s. 68. 
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14.3.6. Andra inbäddade webbservrar 

Om andra inbäddade webbservrar måste installeras på nätverket och/eller nätverksväxeln ska 

du följa anvisningarna på samma sätt (avsnitt 14.3.2 till 14.3.5) för var och en av dem, så att de 

får en unik IP-adress på det här nätverket.  

Det finns en sammanfattande tabell på s. 164. 

14.3.7. Ansluta styrenheterna till nätverket 

För att ansluta en enda styrenhet används en korskabel på 20–30 meter. Det rekommenderas 

emellertid att du använder minst en nätverksväxel. 

Följ nedanstående anvisningar om styrenheten ska användas i ett nätverk (ett av de ämnen 

som beskrivs i avsnitt 7.3.1, s. 32). 

1. Koppla ifrån korskabeln och anslut styrenheten till nätverket med en icke-korsad kabel. 

 

Bild 14-15: Ethernet-kontakt placering. 

2. Anslut datorn till nätverket.  

3. Fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt 14.3.8, på s. 120. 

14.3.8. Slutföra inställningarna 

 
Om den bärbara datorns IP-adress har ändrats (se avsnitt 14.3.2, på s. 113) ska 

den tilldelas den ursprungliga adressen.  

Inställningarna slutförs genom att ange olika inställningarna för respektive inbäddad 

webbserver. Fortsätt till nästa avsnitt. 
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15. Använda utrustningen  

15.1. Visa mätvärden 

Se anvisningarna i avsnitt 9.4, på s. 49. 

15.2. Hantera nivåerna  

I det här avsnittet beskrivs de främsta användningsfaserna för utrustningen, med hänvisningar 

till avsnitten med detaljerad information. Utrustningen har installerats. 

Åtgärd Se § 

Visa den aktuella kvävenivån 9.5.2 

Larm för kvävenivå: ange eller ändra tröskelvärdet 10.5 

Larm för kvävenivå: visa larmstatus 9.5.2 

Nivålarm: kvittera ljud- och ljussignalerna 9.6  

9.7 

Kalibrera givarvärdena som motsvarar nivåerna 0 % och 

100 % 

10.9.110.9.2 

Magnetventil för påfyllning av kväve: manuell fjärrstyrning 15.5 

Lösenord: ange lösenordet 10.1 

Lösenord: ange/definiera lösenordet 10.8 

Kvävenivå: visa 9.5.2 

Aktuella inställningar: visa larmnivån/larmnivåerna 10.5 

Visa de aktuella inställningarna 9.5.2 

(information) 
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15.3. Hantera temperaturerna  

Åtgärd Se § 

Visa de aktuella temperaturerna 9.5.2 

Temperaturlarm: ange eller ändra tröskelvärdet 10.6 

Temperaturlarm: visa status 9.5.2 

Temperaturlarm: kvittera ljud- och ljussignalerna 9.6 

9.7 

Lösenord: ange lösenordet 10.1 

Lösenord: ange/definiera lösenordet 10.8 

Inställningar för enheten 10.1 

Nuvarande inställningar: visa larmnivån för temperatur 10.6 

Aktuell temperatur: visa 9.5.2 

(information) 

Visa de aktuella inställningarna 9.5.2 

(information) 

 

15.4. Kvittera ljudsignalen 

Några sekunder efter att ett larm har utlösts (nivå, temperatur, standardvärde osv.) aktiveras 

ljudsignalerna (summer) och ljussignalerna (LED-indikator på framsidan). Tryck på knappen  

eller  för att kvittera (avbryta) ljudsignalen. Ljussignalen förblir aktiv, liksom motsvarande 

relä.  

Ljussignalen försvinner automatiskt när orsaken till larmet har åtgärdats. På samma sätt går 

reläet tillbaka till larmfritt läge. 

15.5. Manuell påfyllning 

Med den här typen av påfyllning går det att fylla på eller komplettera nivån av flytande kväve i 

en kryobehållare som redan innehåller flytande kväve. Den manuella påfyllningen sker på 

begäran av användaren genom att trycka in tryckknappen (Bild 15-1, pos. 1) när påfyllning av 

nivån av flytande kväve önskas.  
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Allmänt förfarande (GT 40 / ARPEGE / ESPACE / RCB):  

� Nedtryckt läge : tryck på tryckknappen och 

släpp upp den när önskad nivå uppnåtts. 

Medan knappen är nedtryckt fylls 

behållaren på via magnetventilen för 

påfyllning och avluftningsfunktionen är 

inaktiverad. 

� Fyra tryck i rad inom två sekunder : 

påfyllningen av behållaren startar. 

Påfyllningen avbryts automatiskt när den 

övre nivån (UCL) har uppnåtts (se Bild 15-2 

till Bild 15-19). Avluftningsfunktionen är 

aktiverad om det alternativet finns och om 

avluftningsgivarens temperatur inte har 

uppnåtts. 

 

Bild 15-1: tryckknappen för manuell påfyllning. 

 

15.6. Automatisk påfyllning  

Den här typen av påfyllning genereras automatiskt av utrustningen. Automatisk påfyllning 

aktiveras i följande fall: 

� När behållarens nivå når det lägsta tröskelvärdet. 

� När temperaturen i behållaren överskrider larmtemperaturen, när läget 

Temperaturkompensation har aktiverats. 

Den här typen av påfyllning kan även åstadkommas på begäran: via tryckknappen (fyra tryck i 

rad), kontakten för samtidig påfyllning (J10) eller på begäran via RS485-bussen (Modbus). 

Nivån måste vara över 1 % för att kommandot ska kunna utföras. 

15.6.1. GT 40 & ARPEGE  

Behållarna GT 40 och ARPEGE 40 har ingen styrfunktion för automatisk påfyllning. 

Vätskefas och gasfas  

1.  Kontrollera att försörjningsslangen för flytande kväve är korrekt ansluten, i enlighet med avsnitt 12, på 

s. 104. 
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Ändra eventuellt kryobehållarens tröskelvärden för styrning och/eller larm. Se avsnitt 10.5 

och 10.6. 

2. Öppna kryobehållarens försörjningsventil för flytande kväve. 

3. Vid idrifttagning startar CRYOMEMO den automatiska påfyllningen upp till den högsta nivån. 

Eftersom nivåhanteringen styrs av styrenheten sker påfyllningen upp till det övre 

tröskelvärdet som har programmerats på displayen. 

 Beroende på kryobehållarens kapacitet kan det här steget ta flera timmar. Påfyllningen 

avbryts automatiskt när det programmerade övre tröskelvärdet nås. 

4.  Kontrollera att den uppnådda nivån stämmer överens med den programmerade nivån efter 

en stabilisering på 30 minuter, med hjälp av mätskalorna (se siffrorna i avsnitt 15.8) och på 

den medföljande nivåindikatorn. 

 
Beroende på konstruktionsavvikelserna och mätmetoden är det normalt med en skillnad 

mellan den utförda mätningen och det teoretiska mätvärdet. Skillnaden är acceptabel så 

länge den inte överstiger fem procent. 

5. Gör en kompletterande påfyllning en timma efter påfyllningens slut genom att starta en 

automatisk påfyllning (fyra snabba tryck på knappen för manuell påfyllning). 

6. För varje konfiguration, konfigurera regelbundet påfyllningsnivåerna för kryobehållaren 

under en vecka.  

 Nivåerna ska vara mellan de de mätavvikelser som anges i avsnitt 15.8, på s. 127. 

 

Se till att påfyllningstiden för behållaren inte varar mer än 60 minuter vid den första och 

de följande påfyllningarna. Kontakta annars den underhållsansvariga återförsäljaren. 

15.6.2. ESPACE & RCB 

Vätskefas: 

 
Ändra eventuellt kryobehållarens tröskelvärden för styrning och/eller larm för 

kryobehållaren. Se avsnitt 10.5 och 10.6. 

Kryobehållaren är helt tom. Gör så här: 

1. Eftersom påfyllningen inte aktiveras automatiskt av styrenheten ska behållaren fyllas på 

manuellt via en slang med locket helt öppet till dess att den automatiska påfyllningen startar. 
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2. Eftersom nivåhanteringen styrs av styrenheten sker påfyllningen upp till det övre 

tröskelvärdet som har programmerats på displayen. 

 Beroende på kryobehållarens kapacitet kan det här steget ta flera timmar. Påfyllningen 

avbryts automatiskt när det programmerade övre nivåtröskelvärdet nås. 

3. Kontrollera att den uppnådda nivån stämmer överens med den programmerade nivån efter 

en stabilisering på 30 minuter, med hjälp av mätskalorna (se siffrorna i avsnitt 15.8) och på 

den medföljande mätskenan. 

 
Beroende på konstruktionsavvikelserna och mätmetoden är det normalt med en 

skillnad mellan den utförda mätningen och det teoretiska mätvärdet. Skillnaden är 

acceptabel så länge den inte överstiger fem procent. 

4. För varje konfiguration, konfigurera regelbundet påfyllningsnivåerna för kryobehållaren 

under en vecka.  

 Nivåerna ska vara mellan de angivna mätavvikelserna som anges i avsnitt 15.8, på s. 127. 

Gasfas: 

Kryobehållaren är helt tom. Gör så här: 

1. Lås upp låsknappen på ett lock med locklyftare och öppna locket eftersom påfyllningen inte 

aktiveras automatiskt av styrenheten. Fyll på behållaren manuellt via en slang med locket 

helt öppet till dess att den automatiska påfyllningen startar. 

2. Avbryt kvävepåfyllningen genom att stänga den manuella ventilen för kväveförsörjning när 

vätskenivån uppnått cirka 50 % av den tillgängliga höjden under avsatsplattan.  

3. Vänta i 30 minuter. 

 Detta steg måste utföras på grund av den tid det tar att kyla ned kvävenivågivaren.  

4. Efter detta uppehåll, öppna den manuella ventilen för att kväveförsörjning.  

5. Eftersom nivåhanteringen styrs av styrenheten sker påfyllningen upp till den övre 

tröskelnivån som har programmerats på displayen. 

 Beroende på kryobehållarens kapacitet kan det här steget ta flera timmar. Påfyllningen 

avbryts automatiskt när det programmerade övre nivåtröskelvärdet nås. 

6. Kontrollera att den uppnådda nivån stämmer överens med den programmerade nivån efter 

en stabilisering på 30 minuter, med hjälp av mätskalorna (se siffrorna i avsnitt 15.8) och på 

den medföljande mätskenan. 
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Beroende på konstruktionsavvikelserna och mätmetoden är det normalt med en 

skillnad mellan den utförda mätningen och det teoretiska mätvärdet. Skillnaden är 

acceptabel så länge den inte överstiger fem procent. 

7. För varje konfiguration, konfigurera regelbundet påfyllningsnivåerna för kryobehållaren 

under en vecka.  

 Nivåerna ska vara mellan de mätavvikelser som anges i avsnitt 15.8, på s. 127. 

15.7. Halvautomatisk påfyllning  

Den här typen av påfyllning sker på manuell begäran och går till så här: 

Den här typen av påfyllning kan även åstadkommas på begäran: via tryckknappen (fyra tryck i 

rad), kontakten för samtidig påfyllning (J10) eller på begäran via RS485-bussen (Modbus). 

 
Nivån måste vara över 1 % för att kommandot ska kunna utföras. 

 

Indikation Åtgärd eller resultat 

 
Displayen visar skärmen med mätvärden. 

 
Öppna menyn Inställningar (se avsnitt 10.2, steg 1–8). 

 
Välj 4 med knapparna  eller . Konfigurera. 

 
Välj Autopåfyllning med knapparna  eller  och bekräfta ( ). 

 
Skärmen ser ut som här intill. 

 
Välj Start (automatisk påfyllning startar) eller Stopp (automatisk påfyllning 

avbryts) med knapparna  eller . 

 
Bekräfta ( ). 

 
Återvänd till visningen av mätvärdena genom att trycka flera gånger på 

. 
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15.8. Fyllningsnivå 

De enheter som är utrustade med CRYOMEMO har en övervakningsfunktion med larmslav för 

temperaturen för nivån av flytande kväve.  

I de följande avsnitten illustreras kryobehållarens insida och placeringen av ställ eller behållare 

samt mätområdet och larmtröskelvärdena för nivågivaren.  

Följande förkortningar används: 

Pos. Information 

NS Maxnivå för påfyllning av flytande kväve  

NI Miniminivå för påfyllning av flytande kväve  

NI-NS NI-NS står för den minsta justerbara avvikelsen (10 %) mellan det övre 

och det nedre tröskelvärdet. 

A Larm hög nivå 

B Övre tröskelvärde 

C Nedre tröskelvärde 

D Larm låg nivå 

 Uppmätt höjd (mm) 

 Nivå i % av mätområdet i vätskefas. 

 Nivå i % av mätområdet i gasfas. 

De angivna tröskelvärdena för larm är standardvärdena (fabriksinställning).  

 

  



128 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

15.8.1. GT 40 & ARPEGE 

GT 40: I den här modellen förvaras endast produkter i vätskefas.  

ARPEGE 40:  I den här modellen förvaras endast produkter i vätskefas.  

 

.  

 

Bild 15-2: ARPEGE 40 – Vätskefas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) 

100 % 40 
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ARPEGE 55:  I den här modellen förvaras endast produkter i vätskefas. 

 

 

Bild 15-3: Arpège 55 – vätskefas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) 

100 % 55 

 

 

 



130 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

ARPEGE 75:  Endast förvaring av produkter i vätskefas.  

 

Bild 15-4: Arpège 75 – vätskefas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) 

100 % 72 
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ARPEGE 70:  Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas.  

 

 

Bild 15-5: Arpège 70 – vätskefas och gasfas – mätskalor 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

100 % 72 15 
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ARPEGE 110:  Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas.  

 

 

Bild 15-6: Arpège 110 – vätskefas och gasfas – mätskalor 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

100 % 116 15 
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ARPEGE 140:  Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas.  

 

Bild 15-7: Arpège 140 – vätskefas – mätskalor 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

100 % 144 20 
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ARPEGE 170:  Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas.  

 

 

Bild 15-8: Arpège 170 – vätskefas och gasfas – mätskalor 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

100 % 172 20 

 

 

 

 

 
  



135 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

15.8.2. Espace 

ESPACE 151 

Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas. 

 

Bild 15-9: Espace 151 – vätskefas – mätskala 

 

Bild 15-10: Espace 151 – gasfas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

Reserv 5 5 

0 % 5 5 

20 % 43 9 

40 % 80 14 

80 % 155 23 

100 % 193 27 
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ESPACE 331 

Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas. 

Bild 15-11: Espace 331 – vätskefas med roterande korg – 

mätskala 

Bild 15-12: Espace 331 – gasfas med roterande korg – 

mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

Reserv 23 23 

0 % 23 23 

20 % 94 32 

40 % 166 42 

80 % 309 61 

100 % 380 70 

 



137 | C R Y O M E M O  –  A n v ä n d a r h a n d b o k  

 

 

ESPACE 661 

Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas. 

Bild 15-13: Espace 661 – vätskefas med roterande korg – 

mätskala 
Bild 15-14: Espace 661 – gasfas med roterande korg – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

Reserv 90 90 

0 % 90 90 

20 % 231 107 

40 % 372 124 

80 % 654 159 

100 % 795 176 
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15.8.3. RCB 

RCB 500 

Endast förvaring av produkter i vätskefas.  

 

 

Bild 15-15: RCB 500 – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) 

Reserv 45 

0 % 45 

20 % 142 

40 % 239 

80 % 433 

100 % 530 
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RCB 600 

Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas. 

Bild 15-16: RCB 600 – vätskefas – mätskala Bild 15-17: RCB 600 – gasfas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

Reserv 45 45 

0 % 45 45 

20 % 165 58 

40 % 284 71 

80 % 523 96 

100 % 643 109 
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RCB 1001 

 

Förvaring av produkter i vätskefas eller gasfas. 

Bild 15-18: RCB 1001 – vätskefas – mätskala 

 

Bild 15-19: Bild 15-20: RCB 1001 – gasfas – mätskala 

 

Förhållande mellan mätskalan och mängden resterande vätska 

(värdena kan variera något) 

Mätskala Vätskefas (l) Gasfas (l) 

Reserv 115 115 

0 % 115 115 

20 % 298 137 

40 % 481 159 

80 % 847 203 

100 % 1030 225 
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16. Använda programvaran – webbservern 

I det här avsnittet beskrivs de åtgärder som användarna av programvaran kommer att behöva utföra, med 

hänvisningar till tillhörande kapitel eller avsnitt. 

16.1. Använda programmet 

Ämne § Sida 

Steg 1: Användaren ska börja med att ställa in IP-adressen för varje styrenhet 

(antecknas i den bifogade Bilagan) och uppdatera den inbyggda 

klockan innan någon nätverksanslutning upprättas. 

14.3 112 

Steg 2: Ange inställningarna för varje styrenhet och behöriga användare. 11.1 68 

Steg 3: Konfigurera den inbäddade webbservern för behållaren (bl.a. 

inställningar av tröskelvärden för larm, temperaturinställningar, 

kommunikation, visningsspråk och tröskelvärde för avluftning). 

11.6.2 91 

Steg 4: Fyll i beskrivningen av behållaren (plats, frysta prover, övrig 

information). 

11.7.2 97 

Steg 5: Läs igenom informationen som gäller för behållaren (information, 

mätvärden, lista över larm). 

11.2 74 

Steg 6: Säkerhetskopiera de sparade mätvärdena högst var 25:e dag på den 

inbäddade webbservern. Klicka på Läs in data. Se avsnittet Fältet Läsa 

in data  

- 87 

16.2. Administratör 

Ämne § Sida 

Administratörsinloggning: fältet Administratörsinloggning 11.1.1.2 71 

Administratörslösenord: fältet Administratörslösenord 11.1.1.2 71 

16.3. Data (läsa in för säkerhetskopiering) 

Ämne § Sida 

Läsa in: fältet Läsa in data - 87 

Säkerhetskopiering: fältet Läsa in data - 87 
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16.4. Diagram (inställningar) 

Ämne § Sida 

Visningsspråk för menyerna: fältet Språk 11.6.2.5 96 

16.5. Inbyggd klocka 

Ämne § Sida 

Datum (ställa in, ändra) 11.1.2 73 

Tid (ställa in, ändra) 11.1.2 73 

16.6. Behållare: IP-kommunikation, buss 

Ämne § Sida 

Bussadress: fältet Bussadress 11.6.2.4 95 

IP-adress: fältet IP-adress 11.1.1.2 71 

Fjärrstyrning: fältet Fjärrstyrning 11.6.2.4 95 

Delnätsmask: fältet Delnätsmask 11.1.1.2 71 

16.7. Behållare: mätvärden, larm, information 

Ämne § Sida 

Larm (lista): fältet Lista över larm 11.2.1.4 79 

Övrig information (visning): fältet Övrigt 11.2.1.2 76 

Övrig information (inställningar): fältet Övrigt 11.7.2.3 99 

Konfigurera behållaren: fältet Konfigurera behållaren 11.2.1.5 79 

Behållarens kapacitet: fältet Kapacitet 11.2.1.2 76 

Avluftning (inställning av tröskelvärde): fältet Tröskelvärde för avluftning 11.6.2.5 96 

Data (säkerhetskopiering): fältet Läsa in data - 87 

Händelse (läsning): fältet Händelser  0 90 

Visningsspråk för menyerna: fältet Språk 11.6.2.5 96 

Behållarens plats (visning): fältet Plats 11.2.1.2 76 
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Ämne § Sida 

Behållarens plats (inställningar): fältet Plats 11.7.2.3 99 

Visade mätvärden: se diagrammet 11.2.1.3 77 

Behållarens kvävenivå: fältet Uppmätt kvävenivå 11.2.1.3 77 

Nivåer (larm och tröskelvärden, endast läsning): fältet Konfigurera 

behållaren 

11.2.1.5 79 

Nivåer (larm och tröskelvärden, ändring): fältet Konfigurera behållaren 11.6.2.2 92 

Behållarens namn: fältet Namn 11.2.1.2 76 

Behållarens serienummer: fältet Serienummer 11.2.1.2 76 

Läsa in data: fältet Läsa in data - 87 

Styrning (aktiverad, avbruten, endast läsning): fältet Konfigurera 

behållaren 

11.2.1.5 79 

Styrning (aktiverad, avbruten, ändring): fältet xxxx 11.6.2.394 94 

Styrning av tröskelvärdet för temperatur (aktiverad, avbruten): fältet 

Styrning 

11.6.2.394 94 

Säkerhetskopiering av data: fältet Läsa in data - 87 

Tröskelvärde för avluftning: fältet Tröskelvärde för avluftning 11.6.2.5 96 

Temperatur (gränsvärde, endast läsning): fältet Konfigurera behållaren 11.2.1.5 79 

Temperatur (gränsvärde, ändring): fältet Konfigurera behållaren 11.6.2.394 94 

Temperaturen i behållaren: fältet Uppmätt temperatur 11.2.1.3 77 

Spårbarhet 21CFR aktiverad/inaktiverad: fältet 21CFR 11.6.2.4 95 

Typ av förvarat prov (visning): fältet Prov 11.2.1.2 76 

Typ av förvarat prov (inställningar): fältet Prov 11.7.2.3 99 

Typ av styrning: fältet Styrning 11.2.1.2 76 

Typ av behållare: fältet Typ 11.2.1.2 76 
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16.8. Behållare: påfyllning, lockstatus 

Ämne § Sida 

Lock (öppet/stängt) – visning av status: fältet 

Lock 

11.2.1.3 77 

Påfyllning (pågår/inaktiv) – visning av aktuell 

status: fältet Påfyllning  

11.2.1.3 77 

16.9. Inbäddad webbserver 

16.10. Behörig användare 

Ämne § Sida 

Användarens användarnamn: fältet 

Användarnamn 

11.1.1.2 71 

Användarens lösenord: skapa 11.1.1.2 71 

Användarens lösenord: ändra 11.1.1.2 71 

Lösenord: fältet Lösenord 11.1.1.2 71 

 

 

 

 

  

Ämne § Sida 

Funktionskod – fältet Ny kod för serverfunktion 11.2.1.2 76 

Programvaruversionsnummer för den inbäddade webbservern: fältet 

Serverversion 

11.2.1.2 76 
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17. Larmmeddelanden 

17.1. Repetition av larmen 

Ett larm åtföljs alltid av: 

� en cyklisk ljudsignal som kan kvitteras (avbryta ljudsignalen) genom att trycka på knappen 

 eller  

� att symbolen  visas på displayen 

� den röda LED-indikatorn tänds 

� larmreläets växling 

� att larmet visas i listan över aktiva larm, som kan visas genom att trycka på knappen . 

Förutom larmet för säkerhet vid påfyllning tas larmen bort automatiskt och kan alltså inte tas 

bort manuellt. 

 

Bild 17-1: Felet visas tydligt när man trycker på knappen . 

Tryck på knappen  eller  för att kvittera (avbryta) ljudsignalen om det visas ett fel. Felet 

fortsätter att visas så länge det kvarstår men raderas automatiskt så snart det har åtgärdats. 

17.2. Lista över larmmeddelanden 

På displayen visas om det har uppstått fel, som visas i tabellen på följande sida:  

Visning Orsak Korrigerande åtgärd 

Inställningsfel Tröskelvärdet för larm 

stämmer inte, temperatur 

utanför intervall osv. 

Ange de tillåtna värdena. 

Upptäckt av överfyllning Den högsta nivån har 

överkridits. 

 

Nivågivaren ur funktion Fel på kapacitetsgivaren Byt ut nivågivaren. 
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Visning Orsak Korrigerande åtgärd 

Temperaturgivaren ur 

funktion 

Skillnaden mellan de två 

givarna överstiger 5 °C. 

Identifiera den felaktiga givaren och 

kalibrera kanalerna. 

Temperaturgivare 1 ur 

funktion 

Fel på temperaturgivare 1. Byt ut temperaturgivare 1. 

Temperaturgivare 2 ur 

funktion 

Fel på temperaturgivare 2. Byt ut temperaturgivare 2. 

Tröskelvärdet för övre 

kvävenivå har 

överskridits. 

Den högsta tillåtna nivån 

har uppnåtts. 

Kontrollera magnetventilen för 

påfyllning, nivågivaren och 

avluftningsgivaren (om ur funktion), 

kablarna, kalibreringsvärdena för 

nivågivaren, att kontakterna är 

ordentligt anslutna till givarna. 

Larmgränsen för nedre 

kvävenivå har 

överskridits. 

Den lägsta tillåtna nivån har 

uppnåtts. 

Kontrollera systemet för kvävetillförsel 

för den tomma tanken, magnetventilen 

för påfyllning, magnetventilen för 

avluftning, kablarna, de elektriska 

kontakterna. 

Temperaturgränsen har 

överskridits 

Den inre 

temperaturgränsen har 

överskridits (för hög 

temperatur). 

Kontrollera systemet för kvävetillförsel 

för den tomma tanken, magnetventilen 

för påfyllning, magnetventilen för 

avluftning osv. 

Kommunikationsfel med 

Cryopal-servern 

Fel på anslutningen mellan 

styrenheten och servern 

eller fel på Ethernet-kortet. 

Kontrollera utgången på styrenheten, 

Ethernet-kabeln, 

kommunikationsinställningarna och 

slutligen Ethernet-kortet.  

Matningsspänningsfel Matningsspänningen är för 

låg eller avbryts. 

Kontrollera säkringarna för 

strömkällan eller värdet för 

matningsspänningen för elboxen.  

EEPROM-fel EEPROM inaktivt EEPROM IC12 på koret i elboxen 

måste bytas ut. 

Avluftningsfel Avluftningen är kortare än Strömförsörjningsproblem för 

kvävelinjen eller kontrollera 
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Visning Orsak Korrigerande åtgärd 

30 minuter. avluftningsgivaren. 

Lockfel 

Öppet 

Behållarens lock har varit 

öppet i mer än 7 minuter 

eller kontaktmekanismen är 

ur funktion. 

Kontrollera lockets kontaktmekanism 

eller stäng behållarens lock. 
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18. Förvaringsförhållanden och hantering 

 

De uppgifter som lämnas i denna handbok gäller för höjder under 2 000 meter. 

 

18.1. Förvaringsförhållanden för utrustningen 

- Rumstemperatur: – 30 °C till 60 °C 

- Relativ luftfuktighet: 0–85 % utan kondensering 

- Lufttryck: 500–1 150 hPa 

18.2. Hanteringsvillkor 

Driftstemperatur: 20 °C ± 5 °C  

Relativ luftfuktighet vid drift: 30–65 % kondensationsfri 
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19. Underhåll 

I det här avsnittet beskrivs några underhållsåtgärder som ska utföras av operatören vid regelbunden användning av 

kryoutrustningen. 

19.1. Underhåll av utrustningen 

Det här avsnittet vänder sig till kompetenta, kvalificerade, utbildade och behöriga personer som 

har utsetts av tillverkaren för att utföra underhållsåtgärder. 

Underhållet är obligatoriskt för att säkerställa att utrustningens driftsvillkor förblir normala. Det är 

operatören av kryoutrustningen som ansvarar för underhållet. 

 
Hur ofta utrustningen kontrolleras avgörs främst av hur mycket apparaten används 

(intensivt, normalt, tillfälligt). Underhållsintervallet ska fastställas av försäljaren i samråd 

med användaren. 

 

Förfarande Frekvens * 

Kontrollera nivåangivelsen för CRYOMEMO 

Använd den medföljande nivåindikatorn för att kontrollera överensstämmelsen 

mellan nivåangivelsen och den faktiska nivån i behållaren. 

 Kontakta återförsäljaren om skillnaden överstiger > 10 %. 

 

Bild 19-1: placering av nivåangivelsen på displayenhetens LCD-skärm 

En gång i 

månaden 

 

  

Nivåangivelse 
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20. Hjälp 

20.1. Fyllningsnivåerna har inte respekterats 

Orsak Åtgärd 

Felaktiga inställningar 

av enheten 

Kontakta återförsäljaren som ansvarar för enhetens underhåll. 

Inställningen för 

nivåstyrning stämmer 

inte för enheten 

Ändra inställningarna för nivåstyrning. Se avsnitt 10.5, på s. 59. 

 

 
Gäller inte för enheterna GT 40 och Arpège 40.  

20.2. Permanent avluftning 

Orsak Åtgärd 

Magnetventilen har frusit och 

är blockerad. 

Tina magnetventilen och byt ut den. 

Hantera felaktig avluftning Byt ut styrenheten och /eller givaren. 

 

 
Gäller inte för enheterna GT 40 och Arpège 40. 

 

20.3. Avluftning ur funktion 

Orsak Åtgärd 
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Avluftningsgivaren har kopplats ifrån.  Anslut givaren igen. 

Magnetventilen ej frusen men blockerad Byt ut magnetventilen.  

Fel på avluftningsgivaren Byt ut givaren. 

Hantera felaktig avluftning Byt ut styrenheten. 

Strömkabeln till magnetventilen har kapats 

eller kopplats ifrån. 

Kontrollera kabelns tillstånd och anslutning eller 

byt ut den. 

 

 
Gäller inte för enheterna GT 40 och Arpège 40. 
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21. Reservdelar 

 

Cryopal frånsäger sig allt ansvar i följande fall: 

- vid ändring av enheten och/eller anslutna apparater  

- vid användningen av andra tillbehör och/eller elektronisk anordning än dem som 

Cryopal har godkänt och anger som standard 

- vid användning av ett annat styrsystem för påfyllning än CRYOMEMO. 

Kontakta din ordinarie återförsäljare för tillbehör, tillval, möjlig inredning och 

uppgraderingssatser. 

 Reservdelar ska bytas ut i enlighet med anvisningarna i dokumentet Underhåll av 

CRYOMEMO, kod NH78462. 

21.1. Reservdelar 

21.1.1. Standarddelar 

Komponent Koder 

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

Strömkabel NH104718 ACC-ELEC-5 

Displayenhet ACC-ELEC-1 

Kabel från elbox till display ACC-ELEC-3 

Styrenhet ACC-ELEC-2 

4–20 mA-kort ACC-ELEC-6 

EV anslutningskort ACC-ELEC-7 

Anslutningskort givare ACC-ELEC-8 

RS485-kort ACC-ELEC-9 

Programmerat serverkort ACC-ELEC-10 

Brytare med nyckel ACC-ELEC-11 

Säkringssats ACC-ELEC-12 

Anslutningsband 26 trådar (J17–J18) ACC-ELEC-13 

Anslutningsband 16 trådar (J15–J27) ACC-ELEC-14 
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Komponent Koder 

Knappbatteri CR2032 3V 180 mAh ACC-ELEC-15 

EV-kabel för påfyllning/säkerhet vid påfyllning ACC-ELEC-16 

Avluftningsgivare (tillval NH104805-1) ACC-ELEC-18 

EV-kabel för avluftning (tillval NH104805-1) ACC-ELEC-19 

Givare för säkerhet vid påfyllning ACC-ELEC-20 

Temperaturgivare för behållare ACC-ELEC-21 

Magnetventil 24 V ACC-GNL-1 

21.1.2. Reservdelar GT 40 

Komponent Koder 

Sats för nivåmätare för Arpège 40* ACC-ARPN-1 

Elektroniksats för Arpège 40 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektroniksats för Arpège 70 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enheter) 
ACC-CRYOBIO-49 

21.1.3. Reservdelar för ARPEGE 

Komponent Koder 

Sats för nivåmätare för Arpège 40* ACC-ARPN-1 

Sats för nivåmätare för Arpège 55*–75* ACC-ARPN-2 

Sats för nivåmätare för Arpège 70* vätska ACC-ARPN-3 

Sats för nivåmätare för Arpège 110* vätska ACC-ARPN-4 

Sats för nivåmätare för Arpège 140* vätska ACC-ARPN-5 

Sats för nivåmätare för Arpège 170* vätska ACC-ARPN-6 

Sats för nivåmätare för Arpège 70* gas ACC-ARPN-7 

Sats för nivåmätare för Arpège 110* gas ACC-ARPN-8 

Sats för nivåmätare för Arpège 140* gas ACC-ARPN-9 

Sats för nivåmätare för Arpège 170* gas ACC-ARPN-10 
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Komponent Koder 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 55*–75* ACC-ARPN-11 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 70*–110* vätska ACC-ARPN-12 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 140*–170* vätska ACC-ARPN-13 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 70* gas ACC-ARPN-14 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 110* gas ACC-ARPN-15 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 140* gas ACC-ARPN-16 

Sats för påfyllningsrör för Arpège 170* gas ACC-ARPN-17 

Sats med två magnetreservventiler ACC-ARPN-42 

270-slang ACC-ARPN-43 

430-slang ACC-ARPN-44 

Trippelskarv ACC-ARPN-45 

Avluftningssats ACC-ARPN-46 

Elektroniksats för Arpège 55 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) för behållare med RS485- eller 4–20 mA-enhet 
ACC-CRYOBIO-41 

Elektroniksats för Arpège 55 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-42 

Elektroniksats för Arpège 55 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-43 

Elektroniksats för Arpège 55 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-44 

Elektroniksats för Arpège 75 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-53 

Elektroniksats för Arpège 75 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-54 

Elektroniksats för Arpège 75 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-55 

Elektroniksats för Arpège 75 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-56 

Elektroniksats för Arpège 40 vätska (mätare och indikator för ACC-CRYOBIO-39 
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Komponent Koder 

kalibreringsnivå för Cryoview) 

Elektroniksats för Arpège 40 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-40 

Elektroniksats för Arpège 70 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enheter) 
ACC-CRYOBIO-49 

Elektroniksats för Arpège 70 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-50 

Elektroniksats för Arpège 70 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-51 

Elektroniksats för Arpège 70 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-52 

Elektroniksats för Arpège 110 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-61 

Elektroniksats för Arpège 110 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-62 

Elektroniksats för Arpège 110 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-63 

Elektroniksats för Arpège 110 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-64 

Elektroniksats för Arpège 140 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-69 

Elektroniksats för Arpège 140 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-70 

Elektroniksats för Arpège 140 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-71 

Elektroniksats för Arpège 170 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-77 

Elektroniksats för Arpège 170 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-78 

Elektroniksats för Arpège 170 vätska (mätare och indikator för ACC-CRYOBIO-79 
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Komponent Koder 

kalibreringsnivå för styrning) 

Elektroniksats för Arpège 170 vätska (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-80 

Elektroniksats för Arpège 70 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-45 

Elektroniksats för Arpège 70 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-46 

Elektroniksats för Arpège 70 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-47 

Elektroniksats för Arpège 70 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-48 

Elektroniksats för Arpège 110 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-57 

Elektroniksats för Arpège 110 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-58 

Elektroniksats för Arpège 110 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-59 

Elektroniksats för Arpège 110 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-60 

Elektroniksats för Arpège 140 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-65 

Elektroniksats för Arpège 140 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå) 
ACC-CRYOBIO-66 

Elektroniksats för Arpège 140 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-67 

Elektroniksats för Arpège 140 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-68 

Elektroniksats för Arpège 170 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för RS485- eller 4–20 mA-enhet) 
ACC-CRYOBIO-73 

Elektroniksats för Arpège 170 gas (mätare och indikator för ACC-CRYOBIO-74 
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Komponent Koder 

kalibreringsnivå) 

Elektroniksats för Arpège 170 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning) 
ACC-CRYOBIO-75 

Elektroniksats för Arpège 170 gas (mätare och indikator för 

kalibreringsnivå för styrning och Cryoview) 
ACC-CRYOBIO-76 

21.1.4. Reservdelar för ESPACE 

Komponent Koder 

Nivåmätare gasfas ESPACE151 ACC-ESP-200 

Nivåmätare gasfas ESPACE331 ACC-ESP-201 

Nivåmätare gasfas ESPACE661 ACC-ESP-202 

Nivåmätare vätskefas ESPACE151 ACC-CRYOBIO-

2 

Nivåmätare vätskefas ESPACE331 ACC-CRYOBIO-

3 

Nivåmätare vätskefas ESPACE661 ACC-ESP-205 

Stödarm för display ESP151 ACC-ESP-349 

Stödarm för display ESP331 ACC-ESP-350 

Stödarm för display ESP661 ACC-ESP-351 

Stödarm för display RCB (för uppgradering) ACC-RCB-216 

Avluftningssats ESPACE – RCB CRYOMEMO ACC-ESP-RCB 

Hållare för tre temp.givare ESPACE äldre ACC-ESP-353 

Hållare för tre givare ESP661 G utv. / ESP661 V utv. ACC-ESP-358 

Hållare för tre givare ESP151 G utv. / ESP331 G utv.  ACC-ESP-359 

Hållare för tre givare ESP331 V utv.  ACC-ESP-360 

Hållare för tre givare ESP151 V utv.  ACC-ESP-361 

Hållare för tre givare ÄLDRE ESP661 G och V  ACC-ESP-362 

Sats 2 magnetventiler ESP EXTREME ACC-ESP-363 
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Komponent Koder 

Avluftningstillval ESP EXTREME ACC-ESP-364 

Uppgraderingstillval för avluftning ESP151 ACC-ESP-365 

Uppgraderingstillval för avluftning ESP331  ACC-ESP-366 

Uppgraderingstillval för avluftning ESP661  ACC-ESP-367 

 

21.1.5. Reservdelar RCB 

Komponent Koder 

Avluftningsanordning NH104805 (Kod?) 

Stödarm för display RCB (för uppgradering) ACC-RCB-216 

Strömförsörjningsmodul 4 × 24 V (220 V – 4 × 24 V) ACC-GNL-19 

Kommandokabel magnetventil/ Styrenhet (ARPEGE, RCB & ESPACE 

NC) 
ACC-GNL-20 

Cryo-Simulator-enhet ACC-GNL-18 

Cryoview-enhet (enhet + RS- och RJ45-kablar) ACC-CRYOVIEW-

5 

Basenhet för 4/20 mA-kort ACC-GNL-3 

Fjärrövervakningskort 4/20 mA för nivå eller temperatur ACC-GNL-14 

Styrningskort gas – larm vid 20 % ACC-GNL-17 

Styrningskort vätska – larm vid 5 % ACC-GNL-15 

Styrningskort vätska 4/20 mA – larm vid 10 % ACC-GNL-16 

Styrenhet och digital fjärrövervakning (RS485) ACC-GNL-13 

Magnetventil 24 V ACC-GNL-1 

Nivåindikator gasfas (styrning) (uppge modell) ACC-GNL-5 

Enkel nivåindikator inkl. RS485-anslutning (vätska och gas) 

Espace/RCB/Arpège 
ACC-GNL-8 

Nivåstyrningsindikator gas och temp. För Cryoview ACC-CRYOVIEW-

7 
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Komponent Koder 

Nivåstyrningsindikator vätska och temp. För Cryoview ACC-CRYOVIEW-

6 

Nivåindikator (vätska och gas) för montering av 4/20 mA- och RS485-

enheter, endast Espace/RCB/Arpège (uppge modell och fas) 
ACC-GNL-10 

Nivåindikator vätskefas (styrning) (uppge modell) ACC-GNL-12 

Temperaturindikator (vätska och gas) för montering av 4/20 mA- och 

RS485-enheter, endast Espace/RCB/Arpège 
ACC-GNL-11 

Enkel temperaturindikator inkl. RS485-anslutning (vätska och gas) 

Espace/RCB/Arpège 
ACC-GNL-9 

Kapacitetsmätare (ej kalibrerad) för vätskefas Espace151 & RCB1001 ACC-CRYOBIO-2 

Kapacitetsmätare (ej kalibrerad) för vätskefas Espace331 & RCB500 ACC-CRYOBIO-3 

Kapacitetsmätare (ej kalibrerad) för RCB600 vätskefas ACC-RCB-102 

Kapacitetsmätare (ej kalibrerad) RCB1001 gas ACC-RCB-100 

Kapacitetsmätare (ej kalibrerad) RCB600 gas ACC-RCB-101 

Nivåmätare gasfas RCB500* E/t 

Avluftningssats RCB1001 för automatisk påfyllning ACC-RCB-2 

Avluftningssats RCB1001 för fjärrövervakning ACC-RCB-4 

Avluftningssats RCB500/600 för automatisk påfyllning ACC-RCB-1 

Avluftningssats RCB500/600 för fjärrövervakning ACC-RCB-3 

Tillval dubbel magnetventil för RCB1001 ACC-RCB-201 

Tillval dubbel magnetventil för RCB500/600 ACC-RCB-200 

Temperaturgivare (mot överfyllning) Espace/RCB – Anm.: kräver även 

att systemet mot överfyllning byts ut mot det nya (Ref. 2006) 
ACC-GNL-6 

Temperaturgivare (avluftning) Espace/RCB/Arpège55/75 – Anm.: kräver 

även att avluftningssystemet byts ut mot det nya (Ref. 2006) 
ACC-GNL-7 

System mot överfyllning (en enhet) för Espace/RCB ACC-GNL-4 

Komplett system mot överfyllning för Espace och RCB ACC-ESP-106 

Elektroniksats för RCB1001G (kalibrerad mätare + nivåindikator) för 

behållare med RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

103 
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Komponent Koder 

Elektroniksats för RCB600G (kalibrerad mätare + nivåindikator) för 

behållare med RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

104 

Elektroniksats för ESP151L/RCB1001L (kalibrerad mätare + 

nivåindikator) för behållare med RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

402 

Elektroniksats för ESP331L/RCB500L (kalibrerad mätare + nivåindikator) 

för behållare med RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

404 

Elektroniksats för RCB600L (kalibrerad mätare + nivåindikator) för 

behållare med RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

407 

Elektroniksats för RCB600G (kalibrerad mätare + nivåindikator + 

regulator) för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

209 

Elektroniksats för ESP151L/RCB1001L (kalibrerad mätare + 

nivåindikator) för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

302 

Elektroniksats för ESP151L/RCB1001L (kalibrerad mätare + 

nivåindikator + regulator) för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

303 

Elektroniksats för ESP331L/RCB500L (kalibrerad mätare + nivåindikator) 

för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

306 

Elektroniksats för ESP331L/RCB500L (kalibrerad mätare + nivåindikator 

+ regulator) för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

307 

Elektroniksats för RCB600L (kalibrerad mätare + nivåindikator) för 

behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

312 

Elektroniksats för RCB600L (kalibrerad mätare + nivåindikator + 

regulator) för behållare utan RS4985- eller 4/20mA-enhet 

ACC-CRYOBIO-

313 
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22. Bortskaffning 

 

I enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU kan CRYOMEMO innehålla miljöfarliga 

delar. Alla ägare ska därför kontakta underhållsansvariga personer för att ta reda på 

vilket förfarande som gäller för återvinning av apparaten. 

 

Styrenheten innehåller ett batteri av typen CR2032 (3 V) som behövs för 

realtidsklockan (RTC). Batteriet ska avlägsnas innan styrenheten kasseras och 

lämnas på en batteriåtervinningsstation. 
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23. Garanti och ansvarsbegränsning 

23.1. Garanti 

Garantiperioden gäller under ett år från och med dagen för utfärdandet av leveranssedeln. 

Leveransen av varorna är försäljarens ansvar när den utförs av ett transportföretag på uppdrag 

av Cryopal. Annars sker leveransen på säljarens ansvar. 

Säljaren garanterar att leveransen är fri från alla konstruktionsfel och brister i samband med 

tillverkningsmaterial eller konstruktion som kan påverka behållarna. 

Säljarens garanti är strikt begränsad, enligt säljarens val, till reparation eller utbyte av defekta 

delar som säljaren anser vara defekta samt till arbetskostnaderna, med undantag för transport- 

eller förpackningskostnader. 

De utbytta defekta delarna blir säljarens egendom. 

Reparation, ändring eller utbyte av delar under garantiperioden kan inte få till följd att 

garantiperioden förlängs. 

För att kunna utnyttja garantin måste användaren lämna in en reklamation tillsammans med 

leveranssedeln till säljaren inom 15 dagar. 

Reparationer, ändringar eller utbytta delar till följd av normalt slitage, försämringar eller 

incidenter som beror på felaktig användning, bristande övervakning eller underhåll, oaktsamhet, 

överbelastning, användning som inte följer anvisningarna, samt stötar, fall eller skador som 

beror på väderfaktorer omfattas inte av garantin (se säkerhetsdatabladet). 

Garantin upphör omedelbart vid byte eller reparation av originaldelar av personer som inte har 

godkänts av Cryopal.  

Inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar har det särskilt bestämts att garantin som 

anges i detta avsnitt är den enda underförstådda, uttryckliga eller lagliga garantin som säljaren 

medger för den sålda utrustningen. Och om inget annat anges skriftligen avstår köparen ifrån 

alla eventuella åtgärder som köparen (eller köparens anställda, närstående bolag, efterträdare 

eller återförsäljare) skulle kunna vidta mot säljaren, säljarens anställda, närstående bolag, 

efterträdare eller återförsäljare, med anledning av den sålda utrustningen. Sådana åtgärder 

omfattar, men är inte begränsade till, åtgärder som avser personolyckor, skador på specifika 

varor som ingår i avtalet, förlust eller indirekta eller immateriella skador, inklusive förlust av 

användning eller utebliven vinst, förlust av kryovätska, förvarade produkter osv. Inom de 

gränser som fastställs i tillämpliga lagar förbinder sig köparen att gottgöra säljaren, säljarens 
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anställda, närstående bolag, efterträdare och återförsäljare för alla reklamationer, klagomål, 

begäranden, rättsliga avgöranden, domstolsbeslut och ansvar av alla slag, samt eventuella 

kostnader eller utgifter som säljaren har ådragit sig eller ålagts med avseende på den sålda 

utrustningen. 

Reservdelarna måste användas under de driftsförhållanden som ursprungligen har fastställts av 

säljaren. I synnerhet måste de säkerhetsdelar som säljs som reservdelar ersätta den 

ursprungliga säkerhetsdelen under samma driftsförhållanden (tryck, temperatur, gas, 

ventildiameter osv.) som för originaldelen. 

Tillämpningen av denna garanti sker enligt säljarens allmänna försäljningsvillkor. 

 

I likhet med all annan utrustning kan apparaten drabbas av ett mekaniskt fel. Tillverkaren kan 

inte hållas ansvarig för några som helst förvarade produkter som eventuellt skulle gå förlorade 

till följd av ett sådant fel, detta även under garantiperioden. 

23.2. Ansvarsbegränsning 

Varken Cryopal eller något annat närstående bolag, oavsett omständigheter, kan hållas 

ansvarigt för några skador, inklusive men inte begränsat till, skador till följd av 

tillverkningsförlust, avbrott i tillverkningen, dataförlust, fel på indikatorn eller dess tillbehör, 

kroppsskador, tidsförlust, ekonomiska eller materiella förluster eller några andra direkta eller 

indirekta konsekvenser av förlust som uppstår i samband med användningen, eller oförmåga att 

använda produkten, även i de fall där Cryopal har meddelats om sådana skador. 
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24. Bilaga 

24.1. Egna tabeller 

24.1.1. IP-adresser för styrenheterna som är instal lerade på platsen 

Hänvisning  Plats IP-adress 

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

           .         .         .         

Tabell 1: IP-adresser för styrenheterna som är installerade på platsen. 

24.1.2. Tabell avseende sambandet mellan serienumme r och serverkod 

Serienummer  Serverkod 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabell 2: tabell avseende sambandet mellan serienummer och serverkod. 

  


