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1 Objaśnienia do instrukcji użytkowania
Instrukcja użytkowania opisuje moduł CAPBs sens. CAPBs sens nie
może działać bez uchwytu bazowego CAPBs, ponieważ tylko w połączeniu z tym urządzeniem CAPBs sens tworzy kompletne urządzenie pomiarowe (w tej instrukcji użytkowania zwane również
"CAPBs”).
Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkowania dla CAPBs
sens, która jest używana w połączeniu z uchwytem bazowym
CAPBs.
Instrukcja użytkowania jest ważnym elementem dostawy, dlatego zalecane jest by:
 Przeczytać instrukcję użytkowania przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.
 Przechowywać instrukcję użytkowania przez cały czas eksploatacji urządzenia.
 Przekazać instrukcję użytkowania każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia.
 W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w poniższej
instrukcji użytkowania prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32
330 33 55.
Prawa autorskie instrukcji użytkowania należą do AFRISO Sp. z o.o.
Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe, jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji.
Producent oraz firma sprzedająca urządzenia nie odpowiadają za
uszkodzenia powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby
trzecie korzystające z urządzenia, niewłaściwej konserwacji lub obsługi niezgodnej z zaleceniami producenta.

2 Bezpieczeństwo
2.1

Komunikaty bezpieczeństwa i kategorie zagrożeń
Niniejsza instrukcja zawiera komunikaty bezpieczeństwa ostrzegające o potencjalnych zagrożeniach. Oprócz wskazówek zawartych
w tej instrukcji użytkowania należy przestrzegać wszystkich dyrektyw, norm i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu
użytkowania urządzenia pomiarowego.
Przed użyciem przyrządu pomiarowego należy upewnić się, czy
znane są wszystkie dyrektywy, normy i przepisy bezpieczeństwa.
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Komunikaty bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji użytkowania są
oznaczone symbolami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi.
W zależności od stopnia zagrożenia komunikaty bezpieczeństwa są
klasyfikowane według różnych kategorii zagrożeń.
ZAGROŻENIE Określa rodzaj i źródło zagrożenia


2.2

Pokazano tutaj środki ostrożności, które należy podjąć, aby uniknąć zagrożenia. Przedstawiono także konsekwencje nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

Przeznaczenie urządzenia
Te urządzenia pomiarowe są przeznaczone do pomiaru ciśnienia cieczy oraz mediów agresywnych. Pozwalają one na test ciśnienia instalacji olejowych oraz test wytrzymałości instalacji wody użytkowej.
Umożliwiają także pomiar szczelności instalacji.
Korzystając z urządzenia pomiarowego należy wykonywać wszelkie
prace i czynności związane z produktem zgodnie z warunkami określonymi w tej instrukcji użytkowania, a także zgodnie ze wszystkimi
dyrektywami, normami i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi
w miejscu użytkowania urządzenia.

2.3

Ograniczenie stosowania
To urządzenie pomiarowe nie może być używane w następujących
przypadkach i do następujących celów:
 Niezabezpieczone użycie na zewnątrz.
 Zastosowanie w strefie zagrożonej wybuchem / atmosferze
wybuchowej. Jeśli produkt jest eksploatowany w obszarach
niebezpiecznych, iskry mogą spowodować deflagracje, pożary lub wybuchy.
 Używanie urządzenia niezgodnie z jego specyfikacją techniczną, a także poza jego zakresem pracy.
 Zastosowania objęte europejską dyrektywą dotyczącą urządzeń pomiarowych MID.
 Zastosowania obejmujące substancje niebezpieczne, chyba
że zostaną spełnione wszystkie obowiązujące dyrektywy,
normy i przepisy bezpieczeństwa.
 Zastosowania, które wiążą się ze specjalnymi wymogami higienicznymi, takie jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny
czy biotechnologiczny.
 Zastosowania związane z ratowaniem życia takie jak technologia medyczna.

CAPBs®
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2.4

Uprawnienia do obsługi
Tylko odpowiednio przeszkolone osoby, które znają i rozumieją treść
niniejszej instrukcji użytkowania i wszelkiej innej stosownej dokumentacji dotyczącej przyrządu pomiarowego są upoważnione do
pracy z tym urządzeniem pomiarowym. Osoby te muszą zostać odpowiednio przeszkolone, a także posiadać wiedzę i doświadczenie
oraz być w stanie przewidzieć i wykryć potencjalne zagrożenia, które
mogą powstać w wyniku użytkowania tego przyrządu pomiarowego.
Wszystkie osoby pracujące z urządzeniem pomiarowym i przy nim
muszą być w pełni zaznajomione ze wszystkimi dyrektywami, normami i przepisami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać
podczas wykonywania wszelakich prac.

2.5

Modyfikacja produktu
Prace należy wykonywać jedynie na urządzeniu pomiarowym, które
jest wyraźnie opisane w niniejszej instrukcji użytkowania.
Nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji produktu, które nie są
opisane w tej instrukcji.

2.6

Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego
Użycie nieodpowiednich części zamiennych i/lub dodatkowych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 Należy stosować wyłącznie oryginalne części i wyposażenie dodatkowe.

2.7

Szczegółowe informacje

OSTRZEŻENIE NIEPRAWIDŁOWE UŻYWANIE URZĄDZENIA POMIAROWEGO


Należy przeprowadzić ocenę ryzyka pod kątem planowanego zastosowania.



Należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa oparte na
wynikach oceny ryzyka.



Należy wdrożyć środki bezpieczeństwa zgodnie z warunkami
określonymi w tej instrukcji użytkowania, a także zgodnie ze
wszystkimi dyrektywami, normami i przepisami bezpieczeństwa
obowiązującymi w miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego.
Należy upewnić się, że nie występuje zagrożenie oddziaływania
substancji niebezpiecznych podczas używania przyrządu pomiarowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, poważne
obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
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OSTRZEŻENIE NADCIŚNIENIE / PRÓŻNIA
Pomiar mediów pod ciśnieniem może spowodować wyciek gorących/zimnych i/lub toksycznych mediów. Części mogą wystrzelić pod
wpływem ciśnienia.


Należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.



Należy upewnić się, że urządzenie pomiarowe oraz wszystkie
jego części są dostosowane do zakresu pomiarowego.



Należy podłączyć urządzenie pomiarowe do instalacji dopiero po
przednim usunięciu z niej ciśnienia.



Należy dokładnie uszczelnić oraz zabezpieczyć gniazdo, przewody pomiarowe oraz wszystkie pozostałe elementy tworzące
kompletny zestaw pomiarowy.



W celu uniknięcia gwałtownych zmian oraz skoków ciśnienia należy powoli zwiększać ciśnienie w układzie pomiarowym.



W celu uniknięcia gwałtownych zmian ciśnienia po zakończonych
pomiarach, należy powoli usuwać ciśnienie z układu pomiarowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować śmierć, poważne
obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.

3 Opis urządzenia
3.1

Dopuszczenia, zgodność
-

3.2

Dyrektywa Unii Europejskiej EMC - 2014/30/UE
Dyrektywa Unii Europejskiej RoHS - 2011/65/UE
Dyrektywa Unii Europejskiej WEEE - 2012/19/UE

CAPBs sens PT: pomiar ciśnienia cieczy i gazów

Parametr

PT70

Zastosowanie

Pomiar ciśnienia cieczy oraz mediów
agresywnych, pomiar szczelności instalacji, test instalacji olejowych, test wytrzymałości instalacji wody użytkowej.

CAPBs®
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Parametr

PT70

Zakres pomiarowy

-1…+25 bar

Zasada pomiaru

Tensometr

Dokładność

0,5% maksymalnej wartości ±1 cyfra

Rozdzielczość

0,1 bar

Połączenie

DN5

Jednostki

bar, kPa, psi

Max. nadciśnienie

60 bar

Temperatura robocza

0°C do +40°C

Temperatura przechowywania

-20°C do +60°C

Części mające kontakt z cieczą Stal nierdzewna

4

Wymiary W x S x G [mm]

74 x 42 x 35

Czas pracy CAPBs STm

Do 32 godzin pracy na baterii.

Aplikacja

Pomiar ciśnienia, pomiar spadku ciśnienia, test szczelności.

Obsługa urządzenia
Po włączeniu CAPBs, urządzenie wykonuje kalibrację punktu zero.
Musi zostać ona wykonana bez podpiętych przewodów pomiarowych.
Po poprawnie przeprowadzonej kalibracji należy podpiąć przewody pomiarowe, a następnie rozpocząć wykonywanie pomiarów.
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Konserwacja
Urządzenie pomiarowe nie zawiera żadnych części, które mogą być
serwisowane lub naprawiane przez użytkownika.
Przed wykonaniem pomiaru należy wykonać kontrolę wzrokową pod
kątem widocznych uszkodzeń.
Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
• Należy czyścić przyrząd pomiarowy po każdym jego użyciu. Do
czyszczenia najlepiej użyć suchej, niestrzępiącej się szmatki.
• W celu usunięcia zanieczyszczeń, których nie można usunąć
suchą szmatką należy użyć lekko zwilżonej szmatki.
• Nie należy używać środków czyszczących.
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Rozwiązywanie problemów
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez specjalnie przeszkolony
oraz wykwalifikowany personel.
Problem

Możliwa przyczyna

Urządzenie wyświetla Niedziałający czujnik.
kreski, brak mierzonych wartości.
Inne usterki.

–

Naprawa



Należy odesłać
urządzenie do
producenta.



Należy odesłać
urządzenie do
producenta.

7 Wyłączenie z eksploatacji, utylizacja
W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi
odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji.

8 Gwarancja
Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o.

9 Satysfakcja klienta
Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt:
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.
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10 Deklaracja zgodności
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