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Návod na používanie zariadenia MicroRAE

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA
Tento návod si musia dôkladne prečítať všetky osoby, ktoré sú alebo budú
zodpovedné za používanie, údržbu alebo servis tohto výrobku. Výrobok bude správne
fungovať iba v prípade, ak sa bude jeho používanie, údržba a servis vykonávať presne
podľa pokynov od výrobcu. Používateľ musí pochopiť, ako nastaviť správne
parametre a interpretovať získané výsledky.

POZOR!
•
•
•
•
•

Používajte len súpravu nabíjateľných lítium-iónových batérií RAE Systems,
ktorá bola dodaná so zariadením.
Nabite lítium-iónovú batériu pomocou nabíjačky konkrétne dodanej
spoločnosťou RAE Systems a výhradne mimo nebezpečných oblastí.
Maximálne napätie z nabíjačky nesmie prekročiť 6,0 V jednosmerného prúdu.
Akékoľvek zariadenie na preberanie údajov pripojené k tomuto prístroju musí
byť schválené ako bezpečné pri veľmi nízkom napätí (SELV) alebo zariadenie
triedy 2.
Používanie súčastí od iných spoločností než RAE Systems povedie k strate
záruky a môže ohroziť bezpečnú prevádzku tohto produktu.
Výstraha: Nahradenie súčastí môže nepriaznivo vplývať na bezpečnú
prevádzku tohto produktu.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE
•
•

Viacplynový monitor sa musí kalibrovať v prípade, ak neprejde funkčnou
skúškou pri nainštalovaní nového snímača alebo aspoň raz za 180 dní
v závislosti od používania a vystavenia snímača jedom a kontaminantom
Pre prenosné zariadenia s puzdrom vyrobeným z plastu, kovu alebo ich
kombinácie nie je potrebné vykonávať žiadne opatrenia proti
elektrostatickému výboju, okrem prípadov, keď bola zistená prítomnosť
mechanizmu vytvárajúceho vysoký statický náboj. Činnosti, ako vkladanie
predmetu na opasok, ovládanie klávesnice alebo čistenie navlhčenou
handričkou, nepredstavujú závažné riziko elektrostatického výboja. Ak sa však
zistí prítomnosť mechanizmu vytvárajúceho vysoký elektrostatický náboj, ako
napr. opakované trenie o odev, je potrebné vykonať príslušné preventívne
opatrenia, napr. použiť antistatickú obuv.

Upozornenie: Odporúčame používateľom naštudovať si normu ISA-RP12.13, časť
II-1987, v ktorej sú uvedené všeobecné informácie o inštalácii, prevádzke a údržbe
prístrojov na detekciu výbušných plynov.
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VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA
V TOMTO PRÍSTROJI BOLA POSÚDENÁ NÁLEŽITÁ FUNKČNOSŤ IBA
JEHO ČASTI NA DETEKCIU VÝBUŠNÝCH PLYNOV.
UNIQUMENT, LA PORTION POUR DÉTECTOR LES GAZ COMBUSTIBLES
DE CET INSTRUMENT A ÉTÉ ÉVALUÉE.
POZOR: KAŽDÝ DEŇ PRED ZAČIATKOM POUŽÍVANIA JE POTREBNÉ
OTESTOVAŤ CITLIVOSŤ SNÍMAČA VÝBUŠNÝCH PLYNOV (DOLNEJ MEDZE
VÝBUŠNOSTI) POMOCOU VOPRED ZNÁMEJ KONCENTRÁCIE METÁNU
EKVIVALENTNEJ HODNOTE 20 AŽ 50 % KONCENTRÁCIE PLNÉHO
ROZSAHU. PRESNOSŤ MUSÍ BYŤ V ROZMEDZÍ 0 A +20 % SKUTOČNEJ
HODNOTY. PRESNOSŤ JE MOŽNÉ KORIGOVAŤ POMOCOU KALIBRÁCIE.
ATTENTION: AVANT CHAQUE UTILISATION JOURNALIERE VERIFIER
LA SENSIBILITE AVEC UNE CONCENTRATION CONNUE DE METHANE
EQUIVALENTE A 20-50% DE LA PLEINE ECHELLE. LA PRECISION DOIT
ETRE COMPRISE ENTRE 0-20% DE LA VALEUR VRAIE ET PEUT ETRE
CORRIGEE PARUNE PROCEDURE D’ETALONNAGE.

POZOR: VYSOKÉ HODNOTY MIMO ROZSAHU STUPNICE MÔŽU
SIGNALIZOVAŤ VÝBUŠNÚ KONCENTRÁCIU.
ATTENTION: DES LECTURES SUPÉRIEURES A L’ÉCHELLE PEUVENT
INDIQUER DES CONCENTRATIONS EXPLOSIVES.
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Pozor:
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC/nepodlieha licencii Industry
Canada Štandard(y) RSS. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch
podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo
spôsobiť neželaný druh prevádzky zariadenia.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené subjektom zodpovedajúcim za
súlad s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa používať toto
zariadenie.
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie
triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali
primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v rezidenčných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak
nebude nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že k tomuto rušeniu nedôjde
v rámci určitej inštalácie. Ak toto zariadenie vyvolá škodlivé rušenie rádiového alebo
televízneho príjmu, čo môže byť určené vypnutím a zapnutím zariadenia, vyzývame
používateľov, aby sa pokúsili odstrániť rušenie vykonaním jedného alebo viacerých
z nasledujúcich opatrení:
•
•
•
•

Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je pripojený prijímač.
Poraďte sa s dílerom alebo skúseným technikom pre rádiá/televízory ohľadom
pomoci.

V rámci nariadení Industry Canada je možné používať tento rádiový vysielač len
pomocou antény typu a s maximálnym (alebo menším) ziskom schváleným pre
vysielač v rámci noriem Industry Canada. Aby sa znížilo potenciálne rádiové rušenie
iných používateľov, typ antény a jej zisk by mal byť vyberaný tak, aby ekvivalentný
izotropne vyžiarený výkon (E.I.R.P.) nebol vyšší než ten, ktorý je potrebný na
úspešnú komunikáciu.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé
pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et
son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse
pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.
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Označenie produktu
Zariadenie MicroRAE (PGM-26XX) je certifikované podľa schémy ECEx, ATEX a CSA pre
USA a Kanadu na základe iskrovo bezpečnej metódy ochrany.
Zariadenie PGM-26XX je označené nasledujúcimi údajmi:
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st. St., San Jose
CA 95134, USA
Typ PGM-26XX
Výrobné č./čiarový kód: XXXX-XXXX-XX

IECEx SIR
15.0039X
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

0575
SIRA 15 ATEX 2080X
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
I M1 EX ia I Ma

Tr. I div. 1, skup. A, B, C, D T-kód T4.
C22.2 č.152-M1984
ANSI/ISA-12.13.01-2000
Iskrovo bezpečné/Sécurité intrinséque

-20 ºC < Tprostr. < +60 ºC
Um: 6 V
Súprava batérií: M03-3004-000
Výstraha: Nahradenie súčastí môže nepriaznivo vplývať na iskrovú bezpečnosť.
Avertissement: La substitution de composants peut compromettre la securité intrinsèque.

VÝSTRAHA: Pred prevádzkou a vykonávaním servisu si prečítajte návod na
používanie a porozumejte mu.
AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez le manual d’instructions avant d’utiliser
ou service.
VÝSTRAHA: Nahradenie súčastí môže nepriaznivo vplývať na iskrovú bezpečnosť.
AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sécurité
intrinsèque.
VÝSTRAHA: Aby sa predišlo vznieteniu nebezpečných plynov v ovzduší, batériu
nabíjajte len v oblastiach, o ktorých viete, že sú bezpečné. Um: 6,0 V Používajte len
schválenú nabíjačku.
AVERTISSEMENT: Afin de prevenir l’inflammation d’atmosphères dangereuse,
ne charger le jeu de batteries que dans des emplacement designés non dangereux.
Um = 6V Utilisez uniquement un chargeur approuvé.
Používajte len schválenú súpravu batérií: M03-3004-000.
Batériu nabíjajte len v bezpečnej oblasti s teplotou okolia v rozmedzí
0 °C ≤ Tprostr. ≤ 40 °C.

Označenie schválenia UAE Wireless

TRA

TRA

Model: PGM-2600
Č. schválenia: ER46920/16
Č. dílera: DA39257/15

Model: PGM-2601
Č. schválenia: ER46780/16
Č. dílera: DA39257/15
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Správna likvidácia na konci životnosti
Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
(2002/96/ES) je určená na vykonávanie recyklácie elektrických
a elektronických zariadení a ich súčastí na konci životnosti. Tento symbol
(preškrtnutej smetnej nádoby) signalizuje separovaný zber odpadu
z elektrických a elektronických zariadení v krajinách EÚ. Tento výrobok
môže obsahovať jednu alebo niekoľko nikel-metal hydridových (NiMH),
lítium-iónových alebo alkalických batérií. Informácie o konkrétnych
batériách sú uvedené v tomto návode na používanie. Batérie je nutné
náležitým spôsobom recyklovať alebo likvidovať.
Na konci životnosti sa musí tento výrobok odovzdať do separovaného zberu odpadu
a recyklovať z bežného alebo domového odpadu. Pri likvidácii tohto výrobku využite
systém odovzdávania a zberu, ktorý je dostupný vo vašej krajine.
Technické špecifikácie snímača, prelínanie citlivosti a údaje o kalibrácii
Informácie o technických špecifikáciách snímača, prelínaní citlivosti a údajoch
o kalibrácii sú uvedené v technickej poznámke RAE Systems TN-114: Sensor
Specifications And Cross-Sensitivities (dostupnej na bezplatné prevzatie zo stránky
www.raesystems.com). Všetky špecifikácie uvedené v tejto technickej poznámke sa
vzťahujú na výkonnosť samostatných snímačov. Skutočné vlastnosti snímača sa môžu
líšiť v závislosti od nainštalovania snímača do rôznych prístrojov. Vzhľadom na to, že
výkonnosť snímačov sa môže časom meniť, uvedené technické špecifikácie platia pre
úplne nové snímače.
Dbajte na to, aby bol firmvér aktuálny
Aby boli dosiahnuté najlepšie prevádzkové vlastnosti, dbajte na to, aby váš monitor
používal najnovší firmvér. Ohľadom aktualizácií si pozrite stránku
www.raesystems.com.
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1. Štandardný obsah
Zariadenie MicroRAE je k dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa špecifikácií
používateľa. Každá je k dispozícii s nižšie zobrazeným príslušenstvom.
Okrem prístroja sú zahrnuté:
Položka

Číslo dielu

Cestovná nabíjačka
Adaptér striedavého prúdu
Kábel USB
Disk CD MicroRAE
Stručná príručka
Kalibračný kryt pre difúzne modely
Záručná karta

M03-3005-000
500-0036-102
410-0203-000
M03-4005-000
M03-4002-000
M03-3003-000
000-4008-001
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2. Všeobecné informácie
Monitor plynov MicroRAE kombinuje možnosti nepretržitého sledovania toxických a
výbušných plynov s funkciou výstrahy možného úrazu používateľa, BLE (Nízka spotreba
energie rozhraním Bluetooth) a voliteľným GPS a bezdrôtovým pripojením Wi-Fi alebo
rádiovej siete Mesh v rámci kompaktného, prenosného prístroja. Ponúka na výber
elektrochemické snímače a snímače výbušných plynov, ktoré je možné vymeniť v teréne,
aby bol vhodný na široké spektrum použitia. Možnosť bezdrôtového pripojenia zvyšuje
ochranu vďaka tomu, že poskytuje prístup k nameraným hodnotám na prístroji a stave výstrah
v reálnom čase z akéhokoľvek miesta, aby boli lepšie viditeľné a bola možná rýchlejšia
reakcia.

2.1. Hlavné funkcie
•
•
•
•
•
•

Všestranné možnosti nepretržitého sledovania zlúčenín kyslíka, toxických
a horľavých plynov, vďaka čomu dokáže naraz upozorniť až na štyri hrozby
Bezdrôtový prístup k nameraným hodnotám na prístroji a stave výstrah
v reálnom čase z akéhokoľvek miesta
Miestne a na diaľku bezdrôtovo prenášané oznámenia o podmienkach
s výstrahou, vrátane výstrahy možného úrazu používateľa a umiestnenia
Funkcia GPS za účelom lepšej lokalizácie
Jednoduchá údržba s ľahko prístupnými snímačmi
Režim náhľadu vám prináša rýchly prehľad snímačov a nastavenia
bezdrôtového pripojenia
LED
LED
Otvory na
vstup plynu

Light (Svetelné)
Snímač

Aligátorová svorka
(zozadu)

Displej

Tlačidlo
MODE
Tlačidlo
Y/+

Alarm (Výstraha
vyp. siete)
Buzzer (Zvukové)
LED
LED

Nabíjacie a komunikačné
kontakty
(na spodnej časti)
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3. Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie zariadenia MicroRAE sa skladá z displeja, LED indikátorov,
výstražného pípača a dvoch tlačidiel.

3.1. Prehľad displeja

Displej LCD poskytuje vizuálnu spätnú väzbu vrátane typov snímačov, nameraných hodnôt,
stavu batérie a ďalších funkcií.
BLE zap. Kalibračná a funkčná skúška aktuálne
Prístroj zobrazuje výstrahu
Zapnutý vysielač siete Mesh a sila signálu
GPS a sila signálu

Zapnutá výstraha
možného úrazu
Stav batérie

Indikátor stavu
záznamu údajov
Nameraná hodnota

Typ snímača

Merná jednotka

3.1.1. Ikony indikátorov stavu

Vo vrchnej časti väčšiny obrazoviek sa zobrazujú indikátory stavu signalizujúce, či je určitá
funkcia aktívna a/alebo indikujú jej intenzitu alebo úroveň.
Ikona

Funkcia
Sieť a Wi-Fi zapnuté a napájanie aktívne
Stav vysielača siete Mesh alebo bezdrôtovej siete Wi-Fi:
vysielač je vypnutý (v prípade zapnutého roamingu sa
zobrazuje namiesto toho „R“).
Stav vysielača siete Mesh alebo bezdrôtovej siete Wi-Fi:
vysielač je zapnutý (v prípade zapnutého roamingu sa
zobrazuje namiesto toho „R“). Sila bezdrôtového signálu
je zobrazená 0 až 4 stĺpcami. Blikajúca ikona, na ktorej sa
stĺpce nezobrazujú, označuje, že sieť nebola nájdená.
Nie je možné nájsť sieť (blikajúca ikona)
Signál rádiového zariadenia siete Mesh a Wi-Fi je slabší
ako 20 %
Signál rádiového zariadenia siete Mesh a Wi-Fi je 21 %
až 50 %
Signál rádiového zariadenia siete Mesh a Wi-Fi je 51 %
až 70 %
Signál rádiového zariadenia siete Mesh a Wi-Fi je 71 %
až 100 %
Stav roamingového pripojenia: „R“ bliká pri pokuse
o nájdenie siete (ak je roaming vypnutý, zobrazuje sa
namiesto neho anténa) „R“ je po nadviazaní sieťovej
komunikácie stále rozsvietené.

Pripojené k sieti, signál s veľmi slabým RSSI
(0 % až 19 %)
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Ikona

Funkcia

Pripojené k sieti, signál so slabým RSSI
(20 % až 49 %)
Pripojené k sieti, signál so stredne silným RSSI
(50 % až 69 %)
Pripojené k sieti, signál s dobrým RSSI
(70 % až 100 %)
Žiadna ikona rádiového zaradenia: prístroj nie je vybavený
modulom rádiového zariadenia.
BLE (Nízka spotreba energie rozhraním Bluetooth)
je zapnutá
Stav GPS: vyp., nenájdené žiadne satelity, 1 až 3 satelity,
4 až 8 satelitov, 9 až 12 satelitov.
Stav zaznamenávania údajov (zobrazuje sa, ak je zapnuté
zaznamenávanie údajov, nezobrazuje sa, ak je vypnutý).
Napätie batérie je väčšie ako 70 %
Napätie batérie je 41 % až 70 %
Napätie batérie je 11 % až 40 %
Napätie batérie je nižšie ako 10 % (ikona bliká)
Skončila platnosť kalibrácie.
Skončila platnosť funkčnej skúšky.
Zapnutá výstraha možného úrazu používateľa.
Značka potvrdzujúca, že „všetky snímače boli preskúšané
a kalibrované“ (všetky snímače prešli funkčnou skúškou
a kalibráciou; pri žiadnom snímači nie je zmeškaná
funkčná skúška ani kalibrácia v súlade s intervalmi
nakonfigurovanými v prístroji.
Prejdite na ďalšiu stránku.
Prístroj zobrazuje výstrahu (bliká)
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3.1.2. Tlačidlá a rozhranie

Prístroj MicroRAE má dve tlačidlá:

MODE

Y/+

Okrem ich označených funkcií fungujú tlačidlá označené [MODE] a [Y/+] aj ako „funkčné
tlačidlá“, pomocou ktorých sa ovládajú rôzne parametre a vyberajú rôzne položky v ponukách
prístroja. V jednotlivých ponukách každé tlačidlo ovláda iný parameter alebo slúži na výber
inej položky.
Okrem vyššie popísaných funkcií je možné ktorékoľvek z tlačidiel použiť na ručnú aktiváciu
podsvietenia displeja. Keď je podsvietenie vypnuté, stlačením tlačidla ho zapnete.

3.2. Zobrazenie na displeji pri rôznom počte aktívnych
snímačov

Prístroj MicroRAE dokáže pojať jeden až štyri snímače. Keď nie je jeden alebo viacero
snímačov nainštalovaných alebo sú vypnuté, na displeji sa zobrazujú len nainštalované
a aktívne snímače:
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3.3. Ponuky

Cez ponuky s nameranými hodnotami je možné jednoducho prechádzať stlačením tlačidla
[MODE] a [Y/+].

*

* Ak je prístroj MicroRAE vybavený pripojením Wi-Fi: prístroje vybavené
pripojením Wi-Fi dokážu prijať až päť správ. Ak prístroj MicroRAE prijal správu,
zobrazí sa počet správ (1 MSG, atď.). Na displeji sa správy zobrazujú v poradí za
sebou, pričom medzi jednotlivými správami sa prechádza každú polsekundu.
Zobrazuje sa číslo správy, „stránka“ správy (správy sa automaticky rozdeľujú na
obrazovky), čas a dátum príjmu. Zariadenie MicroRAE dokáže prijať až päť správ.
Stlačením tlačidla [MODE] je možné v krokoch prechádzať správami. Ak sa
zobrazuje možnosť „Exit“ (Opustiť), stlačením tlačidla [Y/+] sa vrátite do hlavného
zobrazenia.
Upozornenie: Prístroj sa vráti do hlavného zobrazenia vo väčšine prípadov, ak sa
nestlačia žiadne tlačidlá na žiadnom z krokov ponuky po dobu 60 sekúnd.
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3.4. Režim náhľadu

Ak chcete skontrolovať konfiguráciu vášho prístroja a je vypnutý, nemusíte ho
zapínať. Stlačte a podržte tlačidlo [Y/+], pokým sa nerozsvieti obrazovka a nezobrazí
sa na nej konfigurácia. Tá vás informuje o nainštalovaných snímačoch:

Stlačením tlačidla [Y/+] budete prechádzať obrazovkami, ktoré vám oznámia, či je
zapnuté rádiové zariadenie, BLE, GPS, Wi-Fi, atď. Tieto sa menia v závislosti od
konfigurácie prístroja.
Stlačením tlačidla [MODE] režim opustíte a displej sa vypne.
Upozornenie: Ak nestlačíte tlačidlo po dobu 60 sekúnd, vypne sa automaticky.

3.5. Núdzový poplach

Kedykoľvek stlačte a podržte tlačidlo [Y/+], aby ste vyvolali núdzový poplach.
Na displeji sa zobrazuje „PANIC ALARM“ (Núdzový poplach) a správcovi lokality
alebo do systému ProRAE Guardian sa odošle správa.
(Upozornenie: Použite softvér ProRAE Studio II na definovanie informácií a ich
prioritizáciu pri zobrazení.)
Okrem toho vás prístroj upozorní (zvukovou aj vizuálnou výstrahou) štyrikrát
za sekundu. Prístroj taktiež odošle núdzovú správu správcovi lokality a do systému
ProRAE Guardian.

Stlačením tlačidla [Y/+] vymažete výstrahu. Výstraha sa vypne a zobrazí sa hlavná
obrazovka s nameranými hodnotami.

3.6. Potvrdzujúci indikátor LED

Softvér ProRAE Studio II môžete použiť na naprogramovanie zariadenia MicroRAE,
aby neustále jeho indikátor LED blikal každé 3 sekundy, čím vám oznámi, bez toho,
aby ste sa pozerali, že prístroj pracuje.
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4. Ovládanie bezdrôtového pripojenia siete Mesh
a podponuky
Pri prechádzaní cez hlavnú ponuku v jednotlivých krokoch tak, ako to zobrazuje
schéma Ponuky, sú k dispozícii štyri obrazovky venované bezdrôtovej komunikácii,
obsahujúce informácie o nastavení a stave bezdrôtového pripojenia. Ak nie je zapnutý
roaming, musíte za účelom komunikácie so sieťou Mesh nastaviť číslo ID siete PAN.
Upozornenie: Tie sú dostupné iba vtedy, ak je zariadenie MicroRAE vybavené
bezdrôtovým modulom siete Mesh.
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5. Nabíjanie batérie
Pred používaní zariadenia MicroRAE batériu vždy plne nabite. Jeho lítiovo-iónová batéria sa
nabíja tak, že zariadenie MicroRAE sa umiestni do cestovnej nabíjačky (č. d.: M03-3005-000)
alebo do nabíjacieho stojana. Kontakty na spodnej časti prístroja dosadajú na kontaktné
kolíky cestovnej nabíjačky alebo nabíjacieho stojana a slúžia na prenos elektrickej energie.
Upozornenie: Pred pripojením zariadenia MicroRAE k nabíjačke vizuálne skontrolujte
kontakty, aby ste sa uistili, že sú čisté. Ak nie sú, utrite ich jemnou a suchou handričkou.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čističe.

VÝSTRAHA
Aby ste minimalizovali riziko vznietenia nebezpečných plynov v ovzduší, batériu
nabíjajte, vyberajte a vymieňajte iba v úplne bezpečnej oblasti!

Zarovnajte cestovnú nabíjačku so stredom zariadenia MicroRAE a zatlačte
na ňu, pokým nebude pevne pripojená.

Následne zasuňte zástrčku z napájacieho zdroja (č. d.: 500-0036-102) do konektora na boku
cestovnej nabíjačky:

Druhý koniec nabíjačky pripojte k zdroju elektrického napájania (sieťová elektrická zásuvka
alebo prenosný napájací port vo vozidle, v závislosti od modelu). Keď je pripojené elektrické
napájanie a batéria zariadenia MicroRAE sa nabíja, LED indikátor svieti na červeno. Keď je
batéria úplne nabitá, LED indikátor svieti na zeleno.
Upozornenie: V prípade prenosného nabíjania používajte len automobilový napájací adaptér
(č. d.: 003-3004-000) od spoločnosti RAE Systems.
Stlačením západok na bočných stranách cestovnej nabíjačky a jej následným vytiahnutím zo
zariadenia odstránite zariadenie MicroRAE z cestovnej nabíjačky.
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5.1. Nabíjacia stanica (nabíjačka viacerých zariadení)

K dispozícii je nabíjačka viacerých zariadení (č. d.: M03-0300-000) na súčasné nabíjanie
až piatich zariadení MicroRAE. Upozornenie: Využíva iný adaptér striedavého prúdu
(č. d.: 500-0156-000) ako cestovná nabíjačka.

Zasuňte zástrčku z napájacieho zdroja do konektora na boku nabíjačky viacerých zariadení:

Druhý koniec nabíjačky pripojte k zdroju elektrického napájania.

5.1.1 Nabíjanie pomocou nabíjačky viacerých zariadení

Zatlačte zariadenie MicroRAE do ktoréhokoľvek zo stojanov nabíjačky viacerých zariadení.
Malo by byť pevne uchytené na mieste. Ak je k nabíjačke viacerých zariadení pripojené
napájanie, indikátor LED na stojane sa rozsvieti. Keď je pripojené elektrické napájanie
a batéria zariadenia MicroRAE sa nabíja, LED indikátor svieti na červeno. Keď je batéria
úplne nabitá, LED indikátor svieti na zeleno.
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Odklopením uvoľňovacieho mechanizmu na zadnej strane nabíjacieho stojana od prístroja
a následným zdvihnutím zariadenia MicroRAE odstránite prístroj zo stojana.
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5.2. Stavy batérie

Na displeji sa zobrazuje ikona batérie indikujúca zvyšnú kapacitu batérie a upozorňujúca na
prípadné problémy pri nabíjaní.

Vybitá
batéria

1/3 kapacity 2/3 kapacity
nabitia
nabitia

Úplne
nabitá

Keď úroveň nabitia batérie klesne pod prednastavené napätie, prístroj vás varuje jedným
pípnutím a jedným bliknutím každú minútu. Prístroj sa automaticky vypne do 10 minút.
Potom musíte batériu dobiť.

6. Externý filter
Účelom externého filtra (M03-3009-000) je zabrániť preniknutiu znečistenia do zariadenia
MicroRAE v špinavých alebo prašných prostrediach. Zarovnajte filter s otvormi na snímače
a utiahnite skrutku Philips, aby ste ho uchytili na jeho mieste. Keď sa vám bude filter zdať
špinavý, vymeňte ho.
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7. Zapnutie a vypnutie zariadenia MicroRAE
7.1. Zapnutie zariadenia MicroRAE

Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo [MODE], až kým neprestane znieť
zvuková výstraha a potom tlačidlo uvoľnite.
Pri spustení sa na zariadení MicroRAE zapne a vypne podsvietenie, jedenkrát zapípa,
jedenkrát zabliká a jedenkrát zavibruje. Najskôr by sa malo zobraziť logo spoločnosti RAE
Systems. Počas bežného spustenia bude nasledované sledom obrazoviek, ktoré vás
zoznámia s aktuálnymi nastaveniami zariadenia MicroRAE.
Potom sa zobrazí hlavná obrazovka zariadenia MicroRAE s nameranými hodnotami. Pri
niektorých snímačoch trvá 45 sekúnd, než sa zobrazí nameraná hodnota, takže ak sa žiadny
nenahrial do doby, než sa zobrazí hlavná obrazovka, uvidíte namiesto číselnej hodnoty „- -“
(ak vypnete a znovu zapnete snímač, zobrazí sa na dobu až 45 sekúnd taktiež „- -“). Potom sa
na nej zobrazia okamžité namerané hodnoty podobné nasledujúcemu obrázku (v závislosti
od nainštalovaných snímačov) a prístroj je pripravený na používanie.
Upozornenie: Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie MicroRAE sa vypne. Pred jeho
opätovným spustením ho musíte nabiť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Ak sa počas spustenia nájde závažná chyba, ktorá bráni prevádzke zariadenia MicroRAE,
zobrazí sa na displeji správa „Contact Service“ (Kontaktujte servis). Prístroj by ste mali
vypnúť a nechať vykonať jeho servis.

7.2. Vypnutie zariadenia MicroRAE
Stlačte a podržte tlačidlo [MODE]. Spustí sa 5-sekundové odpočítavanie do vypnutia.
Prst musíte držať na stlačenom tlačidle počas celého procesu vypínania, až kým sa zariadenie
MicroRAE úplne nevypne.
Upozornenie: Výstraha je veľmi hlasná. Počas spustenia môžete stlmiť väčšinu zvukov
podržaním prsta nad portom výstrahy. Nad port výstrahy neumiestňujte pásku, aby ste ho
trvalo stlmili.
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7.3. Testovanie výstražných indikátorov
V normálnom prevádzkovom režime bez aktívnych výstrah je možné kedykoľvek otestovať
funkčnosť výstražného pípača, vibračnej výstrahy, LED indikátorov a podsvietenia jedným
stlačením tlačidla [Y/+].

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Ak niektorá z výstrah nereaguje, skontrolujte nastavenia výstrah zariadenia MicroRAE
a uistite sa, že sú aktivované všetky výstrahy (v ponuke Programming/Alarms/Alarm
Settings (Programovanie/Výstrahy/Nastavenia výstrah) musí byť zvolené nastavenie
„All Enabled“ (Všetky aktivované)). Ak sú niektoré z výstražných zariadení
aktivované, ale nefungujú, prístroj sa nesmie používať.

7.4. Režim náhľadu

Režim náhľadu vám umožňuje získať dôležité informácie bez toho, aby ste zapínali
zariadenie MicroRAE. Môžete skontrolovať informácie, ako napríklad číslo modelu prístroja,
typy nainštalovaných snímačov, atď., čo môže pomôcť pri inventarizácii prístrojov a ich
snímačov alebo pri spolupráci s pracovníkom servisu či podpory. Režim náhľadu je možné
aktivovať/
deaktivovať prostredníctvom softvéru ProRAE Studio II.

7.4.1 Vstup do režimu náhľadu

Upozornenie: Prístroj musí byť nakonfigurovaný tak, že režim náhľadu bude zapnutý
(predvolený režim je „On“ (Zap.)). To je možné vykonať v softvéri ProRAE Studio II.
Pri vypnutom zariadení MicroRAE stlačením a podržaním tlačidla [Y/+] vstúpite do režimu
náhľadu. Funkcia sa ukotví, čo znamená, že je spustená aj po tom, ako uvoľníte tlačidlo
[Y/+]. Ak uvidíte správu „GLANCE DISABLED“ (Režim náhľadu deaktivovaný), musíte
nakonfigurovať prístroj, aby využíval režim náhľadu.
Ak je režim náhľadu aktivovaný, zobrazí sa prvá obrazovka. Po uvoľnení tlačidla [Y/+] sa
uvoľnia ostatné obrazovky. Ostatné obrazovky je možné zobraziť stlačením tlačidla [Y/+].
V softvéri ProRAE Studio II je možné režim náhľadu aktivovať alebo deaktivovať zaškrtnutím
alebo zrušením zaškrtnutia políčka označeného „Enter Glance Mode“ (Vstúpiť do režimu
náhľadu).
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7.4.2 Obrazovky
Každá obrazovka sa zobrazuje v poradí podľa konfigurácie. Stlačením tlačidla [Y/+]
prejdete na ďalšiu obrazovku.
Stlačením tlačidla [MODE] opustíte režim náhľadu a prístroj vypnete. Obrazovky sa
zobrazujú postupne za sebou.
7.4.3 Opustenie režimu náhľadu

Prístroj MicroRAE opustí režim náhľadu a vypne sa, keď stlačíte tlačidlo [MODE]. Navyše,
ak nestlačíte niektoré z tlačidiel do 60 sekúnd, zariadenie MicroRAE automaticky opustí
režim náhľadu.

7.5. Comfort Beep (Potvrdzujúce pípnutie)
Potvrdzujúce pípnutie je zvuková výstraha s jedným pípnutím v intervaloch raz za 60 sekúnd,
ktorá informuje, že prístroj MicroRAE funguje. Je možné ju zapnúť alebo vypnúť.

7.6. Man Down Alarm (Výstraha možného úrazu používateľa)

Výstraha možného úrazu používateľa je kriticky dôležitá funkcia každého zariadenia
MicroRAE, ktorá môže zachrániť život. Výstraha možného úrazu používateľa je založená na
princípe, že ak sa prístroj nehýbe vtedy, keď by sa hýbať mal, mohlo sa stať niečo zlé osobe
obsluhujúcej prístroj. Ak ide o tento prípad, zariadenie MicroRAE nielenže spustí výstrahu
lokálne na prístroji, ale taktiež na diaľku prostredníctvom bezdrôtovej siete, aby oznámilo
osobám v blízkosti, ako aj vzdialeným pracovníkom zodpovedným za bezpečnosť v riadiacom
centre, že osoba je zranená, aby mohla byť rýchlo vyslaná pomoc.
Upozornenie: Oznámenie na diaľku vyžaduje bezdrôtové pripojenie k sieti.
Keď je zapnutá funkcia možného úrazu používateľa, v hornej časti hlavnej obrazovky sa
zobrazí ikona možného úrazu používateľa:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Ak sú s výstrahou možného úrazu používateľa zároveň aktívne aj podmienky pre výstrahu
v dôsledku plynu, vynechá sa fáza predbežnej výstrahy a prístroj prejde priamo do super výstrahy
(plyn a možný úraz používateľa) so štyrmi pípnutiami/bliknutiami za sekundu.
Ak je zapnutá funkcia možného úrazu používateľa a nie je prítomná výstraha na plyn,
zariadenie MicroRAE zisťuje, či je nehybné po časový úsek stanovený v parametri „Motionless
Time“ (Čas bez pohybu) v softvéri ProRAE Studio II. Ak sa v danom čase prístroj nepohne,
aktivuje sa predbežná výstraha s upozornením používateľa zobrazením obrazovky „OK?“
(V poriadku?). Stlačením tlačidla [Y/+] sa výstraha vymaže a obnoví sa bežná prevádzka
zariadenia MicroRAE. Stlačením tlačidla [MODE] sa aktivuje výstraha možného úrazu
používateľa (a ak je aktivované bezdrôtové pripojenie, v reálnom čase sa vzdialeným
pozorovateľom odošle správa Man Down (Úraz používateľa). Ak sa nestlačí žiadne z tlačidiel,
po odpočítaní času sa aktivuje výstraha možného úrazu používateľa (znova sa pritom odošle
správa vzdialeným pozorovateľom, ak je aktivované bezdrôtové pripojenie).
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Je možné nastaviť možnosti:
•
•
•
•

Off/On (Vypnutie/zapnutie).
Window (Časová doba; čas, po ktorý je prístroj nehybný pred tým, než sa spustí
predbežná výstraha, v sekundách).
Sensitivity (Citlivosť; nastavením na Low (Nízka), Medium (Stredná) alebo High
(Vysoká) môžete kompenzovať vibrácie alebo pohyby okolitého prostredia).
Warning Time (Čas výstrahy; odpočítavanie v sekundách od predbežnej výstrahy
po výstrahu možného úrazu používateľa).

Keď sa spustí výstraha možného úrazu používateľa, bude znieť pípanie, LED indikátory budú
nepretržite blikať a spustí sa odpočítavanie.
•

•

•

Ak používateľ zariadenia MicroRAE stlačí tlačidlo [Y/+] predstavujúce odpoveď
„Yes“ (Áno) na otázku „OK?“ (V poriadku) na obrazovke sa skôr, ako odpočítavanie
dosiahne nulu, vypne výstraha možného úrazu používateľa a zobrazí sa hlavná
obrazovka s nameranými hodnotami.
Ak používateľ nestlačí tlačidlo [Y/+] predstavujúce odpoveď „Yes“ (Áno) ako
odpoveď na otázku „OK?“ (Ste v poriadku?) na obrazovke sa skôr, ako odpočítavanie
dosiahne nulu, rozoznie sa výstraha možného úrazu používateľa a indikátory LED
budú nepretržite blikať.
Ak používateľ počas odpočítavania stlačí tlačidlo [MODE], čím na otázku „OK?“
(V poriadku?) odpovie stlačením tlačidla [MODE] predstavujúceho odpoveď „No“
(Nie), spustí sa výstraha možného úrazu používateľa.

Ak je aktivované bezdrôtové pripojenie a zariadenia QRAE 3 je pripojené k sieti, odošle sa
taktiež správa o možnom úraze používateľa vzdialeným pozorovateľom.

7.7. Stav kalibrácie

Ak sa vyžaduje kalibrácia akéhokoľvek snímača, zobrazí sa pri názve snímača na displeji
ikona „Vypršala platnosť kalibrácie“:

Kalibrácia sa vyžaduje v prípade, ak:
•
•
•
•

Modul snímača sa vymenil za taký, ktorému skončila platnosť kalibrácie.
Došlo k prekročeniu časového obdobia medzi kalibráciami stanoveného podľa zásad
platných pre prístroj.
Ak ste zmenili typ kalibračného plynu bez rekalibrovania prístroja.
Predchádzajúca kalibrácia snímača nebola úspešná.
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7.8. Stav funkčnej skúšky

Ak sa vyžaduje funkčná skúška akéhokoľvek snímača, zobrazí sa pri názve snímača na
displeji ikona „Vypršala platnosť funkčnej skúšky“:

Ak došlo k prekročeniu stanoveného časového obdobia medzi funkčnými testmi, vyžaduje sa
vykonanie funkčného testu. Tento interval stanovuje správca pomocou softvéru ProRAE
Studio II.
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8. Prevádzkové režimy
Zariadenie MicroRAE má dva používateľské režimy, ktoré je možné vybrať prostredníctvom
softvéru ProRAE Studio II.

8.1. Režim základného používateľa

V režime základného používateľa sú v zariadení použité určité obmedzenia vrátane ochrany
heslom, ktorá má zabrániť neoprávnenému personálu vo vstupe do programovacieho režimu.

8.2. Režim pokročilého používateľa

V režime pokročilého používateľa nie sú použité žiadne obmedzenia prístupu (nie je potrebné
heslo) a zariadenie MicroRAE poskytuje indikácie a údaje potrebné na typické monitorovacie
aplikácie.

9. Programovanie
Ponuka v programovacom režime slúži na úpravu mnohých nastavení zariadenia MicroRAE,
kalibrovanie snímačov a spustenie komunikácie s počítačom. Obsahuje nasledujúce
podponuky:
•
•
•
•
•

Adaptér
Sensor On/Off (Snímač zap./vyp.)
Clear Datalog (Vymazať záznam údajov)
Monitor Setup (Nastavenie monitoru)
Set Radio (Wireless) (Nastavenie rádiového zariadenia (bezdrôtového))

Upozornenie: Niektoré nastavenie sú viditeľné a je ich možné zmeniť len v softvéri ProRAE
Studio II. To vyžaduje pripojenie prístroja k počítaču, na ktorom je spustený softvér ProRAE
Studio II a na ktorom máte oprávnenia správcu. Zoznam parametrov, ktoré je možné
nastaviť v programovacom režime na zariadení MicroRAE, v softvéri ProRAE Studio II
alebo oboma možnosťami, si môžete pozrieť v časti „Úprava funkcií“ na strane 60.

9.1. Prechod do programovacieho režimu v režime
základného používateľa

1. Na prechod do programovacieho režimu stlačte a podržte tlačidlo [MODE] a [Y/+], až
kým sa nezobrazí obrazovka na zadanie hesla.
2. Zadajte 4-ciferné heslo:
•
•
•
•

Stlačením tlačidla [Y/+] môžete zvyšovať číslo od 0 po 9.
Medzi číslicami prechádzajte pomocou tlačidla [MODE].
Po zadaní štyroch číslic hesla prejdite na „?“
Stlačení tlačidla [Y/+] zaregistrujete heslo a vstúpite do programovacieho režimu. Ak sa
zobrazí správa „PASS ERR RETRY?“ (Chybné heslo. Skúsiť znova?), stlačením tlačidla
[Y/+] znova zadáte heslo. V opačnom prípade sa stlačením tlačidla [MODE] vrátite na
hlavnú obrazovku.

Ak urobíte chybu, medzi číslicami môžete prechádzať stlačením tlačidla [MODE], a
následným stlačením tlačidla [Y/+] zmeníte číslo na danej pozícii.
Upozornenie: Predvolené heslo je 0000.
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Upozornenie: Obrazovka na zadanie hesla sa zobrazí iba pri prvom vstupe do programovacieho
režimu po zapnutí prístroja v režime základného používateľa. Ak ste už zadali správne heslo,
pri vstupe do programovacieho režimu nebude viac potrebné zadávať ho znova, až kým
prístroj nevypnete a znova nezapnete.
Po vstupe do programovacieho režimu sa zobrazí obrazovka kalibrácie. Stláčaním tlačidla
[MODE] prechádzajte cez obrazovky programovacieho režimu.

9.2. Prechod do programovacieho režimu v režime
pokročilého používateľa

Na prechod do programovacieho režimu stlačte a podržte tlačidlo [MODE] a [Y/+], až kým sa
nezobrazí obrazovka kalibrácie. V režime pokročilého používateľa nie je potrebné zadávať
heslo. Upozornenie: Niektoré parametre je možné prezerať si a meniť len v softvéri ProRAE
Studio II.
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9.3. Ponuky a podponuky

V nasledujúcej tabuľke je uvedená organizačná štruktúra ponúk a podponúk
v programovacom režime:
Adaptér

Sensor On/Off
(Snímač zap./vyp.)

Clear Monitor Setup
Set Radio (Nastavenie
Datalog (Nastavenie
rádiového zariadenia)
(Vymazať monitora)
záznam
údajov)
Podponuka
Sensor 1 On/Off
GPS On/Off* BLE On/Off* (BLE zap./vyp.)
Single Bump (Snímač 1 zap./vyp.)
(GPS
(Jedna funkčná
zap./vyp.)
skúška)
Podponuka
Sensor 2 On/Off
Podponuka
WiFi On/Off**
Single Zero
(Snímač 2 zap./vyp.)
Set Site ID
(Wi-Fi zap./vyp.)
(Nulovať
(Nastaviť ID
jeden)
lokality)
Podponuka
Sensor 3 On/Off
Set User ID Sent History (História
Single Span (Snímač 3 zap./vyp.)
(Nastaviť ID odosielania)**
(Rozsahová
používateľa)
kalibrácia
jedného)
Podponuka
Sensor 4 On/Off
Mesh Roaming Enable***
Multi Bump (Snímač 4 zap./vyp.)
(Aktivovať roaming v sieti
(Viacnásobná
Mesh)
funkčná
skúška)
Fresh Air Cal
Radio On/Off*** (Rádiové
(Kalibrácia
zariadenie zap./vyp.)
čistým
vzduchom)
Podponuka
Set PAN ID (Nastaviť číslo
Multi Span
ID siete PAN)
(Rozsahová
kalibrácia
viacerých)
Exit
Set Channel****
(Ukončiť)
(Nastaviť kanál)
Join Network****
(Pripojiť sa k sieti)
Factory Reset****
(Obnovenie výrobných
nastavení)
Exit (Ukončiť)
* Len verzia vybavená GPS.
** Len verzia vybavená Wi-Fi.
*** Len verzia vybavená rádiovým bezdrôtovým pripojením siete Mesh.
**** K dispozícii len v prípade, ak je roaming vypnutý.
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9.3.1. Ponuka Calibration (Kalibrácia)
Túto ponuku použite na vykonanie nulovej alebo rozsahovej kalibrácie jedného alebo
viacerých snímačov a zmenu hodnoty koncentrácie plynov, ktorá sa má používať v rámci
rozsahovej kalibrácie, ako aj nulovej kalibrácie a kalibrácie referenčného plynu. Ohľadom rád
na nastavenie prístroja za účelom kalibrácie si pozrite kapitolu „Kalibrácia a preskúšanie“ na
strane 42.

9.3.1.1.

Podponuka Single Bump (Jedna funkčná skúška)

Pre každý jednotlivý snímač môžete vykonať samostatnú funkčnú skúšku.

Názvy aktívnych snímačov sa zobrazujú v zozname. Stlačením tlačidla [MODE] zvýrazníte
snímač, v prípade ktorého si želáte vykonať funkčnú skúšku, a potom stlačením tlačidla [Y/+]
ho vyberiete.
Keď sa zobrazuje obrazovka Apply Gas (Pustite plyn), pripojte k prístroju prívod kalibračného
plynu a spustite funkčnú skúšku stlačením tlačidla [Y/+]. Ak si neželáte vykonať jednu
funkčnú skúšku, stlačením tlačidla [MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Funkčnú skúšku môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE] po spustení skúšania.
Ak sa vykonáva viacnásobná funkčná skúška, zobrazí sa obrazovka s názvami snímačov
a vedľa nich sa zobrazuje hodnotenie „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).

9.3.1.2.

Podponuka Single Zero (Nulovať jeden)

Táto ponuka umožňuje vykonať v jednotlivých snímačoch nulovaciu kalibráciu (čistým
vzduchom). V prípade väčšiny použití by mala byť nulová kalibrácia prístroja vykonaná
v čistom okolitom vzduchu s podielom kyslíka 20,9 % (O2). Za účelom dosiahnutia väčšej
percentuálnej presnosti nízkej hodnoty O2, a po vložení nového snímača O2 by malo byť
vykonané nulovanie pomocou dusíka (N2). Nulová kalibrácia by sa mala vykonať pred
rozsahovou kalibráciou.
Názvy aktívnych snímačov sa zobrazujú v zozname. Stlačením tlačidla [MODE] zvýrazníte
snímač, v prípade ktorého si želáte vykonať nulovú kalibráciu, a potom stlačením tlačidla
[Y/+] ho vyberiete.
Ak sa zobrazí obrazovka Zero Calibration (Nulová kalibrácia) s názvom snímača a jeho
jednotkou merania, spustite nulovú kalibráciu stlačením tlačidla [Y/+]. Ak si neželáte vykonať
kalibráciu, stlačením tlačidla [MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Nulovú kalibráciu môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE] po spustení
skúšania.
Po vykonaní nulovej kalibrácie sa zobrazí obrazovka Calibration Results (Výsledky
kalibrácie) s hodnotením „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).

9.3.1.3.

Podponuka Single Span (Rozsahová kalibrácia jedného)

Namiesto vykonania rozsahovej kalibrácie na viac ako jednom snímači súčasne môžete vybrať jeden
snímač a vykonať na ňom rozsahovú kalibráciu.
Názvy aktívnych snímačov sa zobrazujú v zozname. Stlačením tlačidla [MODE] zvýrazníte
snímač, v prípade ktorého si želáte vykonať rozsahovú kalibráciu, a potom stlačením tlačidla
[Y/+] ho vyberiete.
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Ak sa zobrazí obrazovka Apply Gas (Pustite plyn) s názvom snímača a jeho jednotkou
merania, pripojte fľašu s rozsahovým plynom, spustite jeho prívod, a potom spustite
rozsahovú kalibráciu stlačením tlačidla [Y/+]. Ak si neželáte vykonať rozsahovú kalibráciu,
stlačením tlačidla [MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Rozsahovú kalibráciu môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE] po spustení
skúšania.
Po vykonaní rozsahovej kalibrácie sa zobrazí obrazovka Calibration Results (Výsledky
kalibrácie) s hodnotením „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).

9.3.1.4.

Podponuka Multi Bump (Viacnásobná funkčná skúška)

V závislosti od konfigurácie daného zariadenia MicroRAE a použitého rozsahového plynu je
možné vykonať funkčnú skúšku na viacerých snímačoch súčasne.
Na obrazovke sa zobrazia vybrané snímače a ich hodnoty. Keď je prítok kalibračného plynu
pripojený k prístroju, spustite viacnásobnú funkčnú skúšku stlačením tlačidla [Y/+]. Ak si
neželáte vykonať viacnásobnú funkčnú skúšku, stlačením tlačidla [MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Viacnásobnú funkčnú skúšku môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE] po
spustení skúšania.
Ak sa vykonáva viacnásobná funkčná skúška, zobrazí sa obrazovka s názvami snímačov
a vedľa nich sa zobrazuje hodnotenie „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).

9.3.1.5.

Podponuka Fresh Air Cal (Kalibrácia čistým vzduchom)

Kalibráciu čistým vzduchom môžete vykonať súčasne na viacerých snímačoch. Tento postup
definuje nulový bod kalibračnej krivky snímača pre všetky snímače vyžadujúce nulovaciu
kalibráciu. Nulová kalibrácia prístroja by mala byť vykonaná v čistom okolitom vzduchu
s podielom kyslíka 20,9 %. Kalibrácia čistým vzduchom by sa mala vykonať pred rozsahovou
kalibráciou.
Na obrazovke sa zobrazia vybrané snímače. Viacnásobné nulové skúšanie spustite stlačením
tlačidla [Y/+]. Ak si neželáte vykonať skúšanie, stlačením tlačidla [MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Viacnásobné nulové skúšanie môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE] po
spustení skúšania.
Ak sa vykonáva viacnásobné nulové skúšanie, zobrazí sa obrazovka s názvami snímačov
a vedľa nich sa zobrazuje hodnotenie „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).

9.3.1.6.

Podponuka Multi Span (Rozsahová kalibrácia viacerých)

V závislosti od konfigurácie vášho zariadenia MicroRAE a použitého rozsahového plynu je
možné vykonať rozsahovú kalibráciu na viacerých snímačoch súčasne.
Na obrazovke sa zobrazia vybrané snímače a ich hodnoty. Keď je prítok kalibračného plynu
pripojený k prístroju a je zapnutý, spustite viacnásobnú rozsahovú kalibráciu stlačením
tlačidla [Y/+]. Ak si neželáte vykonať viacnásobnú rozsahovú kalibráciu, stlačením tlačidla
[MODE] ponuku opustíte.
Upozornenie: Viacnásobnú rozsahovú kalibráciu môžete zrušiť stlačením tlačidla [MODE]
po spustení skúšania.
Ak sa vykonáva viacnásobná rozsahová kalibrácia, zobrazí sa obrazovka s názvami snímačov
a vedľa nich sa zobrazuje hodnotenie „Pass“ (Vyhovel) alebo „Fail“ (Nevyhovel).
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9.3.1.7.

Podponuka Exit (Ukončiť)

Odchod do ponuky „Sensor On/Off“ (Snímač zap./vyp.): stlačte tlačidlo [Y/+].
Vráťte sa na vrchnú položku v ponuke Calibration (Kalibrácia), ktorou je „Single Bump“
(Jedna funkčná skúška). Stlačte tlačidlo [MODE].

9.3.2. Ponuka Sensor On/Off (Snímač zap./vyp.)

Táto skupina podponúk slúži na zapnutie a vypnutie snímačov. Slovo „ON“(Zap.) alebo
„OFF“ (Vyp.) pod každým snímačom vám oznamuje jeho stav.
1.
2.
3.
4.

Stlačením tlačidla [MODE] budete prechádzať medzi snímačmi.
Stlačením tlačidla [Y/+] zapnete alebo vypnete vybraný snímač.
Stlačte tlačidlo [MODE], pokým sa nezobrazí „?“.
Stlačením tlačidla [Y/+] uložíte váš výber a vyjdete z ponuky „Clear Datalog“
(Vymazať záznam údajov). V opačnom prípade sa stlačením tlačidla [MODE] vrátite
na prvý snímač.

9.3.3. Ponuka Clear Datalog (Vymazať záznam údajov)

Na displeji sa zobrazí ikona počítačovej diskety, ktorá indikuje, že sa vykonáva záznam
údajov. Do prístroja sa uložia namerané hodnoty koncentrácie plynu pre každý snímač, dátum
a čas každého merania, ID lokality, ID používateľa a ďalšie parametre. Všetky údaje sa
uchovajú (aj po vypnutí prístroja) v stabilnej pamäti, aby ich bolo možné neskôr prevziať do
počítača.
Vymazaním záznamu údajov sa vymažú všetky údaje uložené v zázname údajov.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Po vymazaní záznamu údajov nie je viac možné obnoviť údaje.
Upozornenie: Záznam údajov je chránený heslom. Na vymazanie záznamu údajov musíte
zadať správne heslo.
1. Zadajte heslo (predvolená hodnota je 0000).
2. Stlačte tlačidlo [Y/+].

Pred prechodom na ponuku „Monitor Setup“ (Nastavenie monitora) sa na obrazovke
nakrátko zobrazí správa „Log Cleared!“ (Záznam vymazaný).
9.3.4. Ponuka Monitor Setup (Nastavenie monitora)
Ponuka Monitor Setup (Nastavenie monitora) poskytuje prístup k nastaveniam GPS, ID
lokality a ID používateľa.
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9.3.4.1. Podponuka GPS On/Off (GPS zap./vyp.)

Ak je vaše zariadenie MicroRAE vybavené GPS, môžete ho zapnúť alebo vypnúť:
1. Stlačením tlačidla [Y/+] vstúpite do podponuky „GPS On/Off“ (GPS zap./vyp.).
2. Stlačením tlačidla [Y/+] zapnete alebo vypnete GPS.
3. Stlačením tlačidla [MODE] uložíte váš výber a prejdete na podponuku „Set Site ID“
(Nastaviť ID lokality).

9.3.4.2. Podponuka Set User ID (Nastaviť ID používateľa)

Ak má vaše zariadenie MicroRAE používať konkrétny používateľ, môže mať jedinečne
pomenované User ID (ID používateľa) (meno alebo čísla alebo ich kombinácia), ktoré ho
pomôže identifikovať v monitorovacom softvéri ProRAE Guardian. Položka User ID
(ID používateľa) musí mať dĺžku osem alfanumerických znakov.
1. Stlačením tlačidla [MODE] budete prechádzať medzi znakmi zľava doprava.
2. Stlačením tlačidla [Y/+] budete prechádzať písmenami a číslami
(1, 2, 3, 4, A, B, C atď.).
3. Stlačením tlačidla [MODE] zaregistrujete váš výber a prejdete na ďalší znak.
4. Keď budete s hodnotou Site ID (ID lokality) spokojný, tlačte tlačidlo [MODE],
pokým sa nevyberie „?“.
5. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Hodnota Site ID (ID lokality) sa uloží a uvidíte potvrdzujúcu
správu „User ID Saved“ (ID používateľa uložené). Automaticky prejde na
možnosť „Exit“ (Opustiť).
6. Stlačením tlačidla [Y/+] opustíte podponuku do ponuky „Set Radio.“ (Nastavenie
rádiového zariadenia). Stlačením tlačidla [MODE] sa vrátite do podponuky Set Site
IDE (Nastaviť ID lokality).

9.3.4.3. Podponuka Set Site ID (Nastaviť ID lokality)

Ak sa má vaše zariadenie MicroRAE používať v konkrétnej lokalite, môže mať jedinečne
pomenované Site ID (ID lokality) (názov alebo čísla alebo ich kombinácia), ktoré ho pomôže
identifikovať v monitorovacom softvéri ProRAE Guardian. Hodnota Site ID (ID lokality)
musí mať dĺžku osem znakov, pričom prvé štyri znaky musia byť alfanumerické (písmená
a číslice) a posledné štyri musia byť číslice.
Stlačením tlačidla [MODE] budete prechádzať medzi znakmi zľava doprava.
Stlačením tlačidla [Y/+] budete prechádzať písmenami a číslicami.
Stlačením tlačidla [MODE] zaregistrujete váš výber a prejdete na ďalší znak.
Keď budete s hodnotou Site ID (ID lokality) spokojný, stlačte tlačidlo [MODE],
pokým sa nevyberie „?“.
5. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Hodnota Site ID (ID lokality) sa uloží a uvidíte potvrdzujúcu
správu „Site ID Saved“ (ID lokality uložené). Automaticky postúpi do podponuky
„Set User ID“ (Nastaviť ID používateľa).
1.
2.
3.
4.

9.3.5. Ponuka Set Radio (Nastavenie rádiového zariadenia)

V závislosti od toho, aký typ rádiového zariadenia (a či nejaký) je nainštalovaný v zariadení
MicroRAE, sú k dispozícii rôzne nastavenia, ktoré je možné zmeniť.
Upozornenie: Funkciu BLE (Nízka spotreba energie rozhraním Bluetooth) obsahujú všetky
zariadenia MicroRAE.
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9.3.5.1. Podponuka BLE On/Off (BLE zap./vyp.)
Prostredníctvom tejto skupiny podponúk môžete vo všetkých konfiguráciách zariadenia
MicroRAE zapnúť či vypnúť funkciu BLE, alebo zapnúť či vypnúť Wi-Fi alebo roaming
v sieti Mesh (v závislosti od toho, ako je váš prístroj nakonfigurovaný).
1. V ponuke „Set Radio,“ (Nastavenie rádiového zariadenia) stlačte tlačidlo [Y/+] , aby
ste prešli na podponuku BLE On/Off (BLE zap./vyp.).
2. Stlačením tlačidla [Y/+] zapnete alebo vypnete BLE, alebo stlačte tlačidlo [MODE],
aby ste prešli na ďalšiu obrazovku ponuky „Set Radio“ (Nastavenie rádiového
zariadenia) bez zmeny stavu zap./vyp. BLE.

9.3.5.2. Podponuka WiFi On/Off (Wi-Fi zap./vyp.)
Ak je vaše zariadenie MicroRAE vybavené bezdrôtovým pripojením Wi-Fi, môžete ho
zapnúť alebo vypnúť:
Stlačením tlačidla [Y/+] zapnete alebo vypnete Wi-Fi, alebo stlačte tlačidlo [MODE],
aby ste prešli na obrazovku akéhokoľvek iného typu rádiového zariadenia bez zmeny
stavu zap./vyp. Wi-Fi.

9.3.5.3. Podponuka Sent History (História odosielania)
Ak je vaše zariadenie MicroRAE vybavené bezdrôtovým pripojením Wi-Fi, môžete si taktiež
prezerať správy, ktoré boli zaslané zo zariadenia MicroRAE (správy musia byť vytvorené
v softvéri ProRAE Studio II a nahrané do zariadenia MicroRAE):
Stlačením tlačidla [Y/+] zobrazíte odoslané správy. Ak neboli zaslané žiadne, zobrazí
sa správa „No Msg“ (Žiadne správy).

9.3.5.4. Podponuka Roaming On/Off (Roaming zap./vyp.)

Funkcia roamingu poskytuje nepretržité bezdrôtové pripojenie medzi zónami, vďaka čomu sa
môžu používatelia pohybovať medzi jednotlivými zónami/pracovnými oblasťami bez toho,
aby sa prerušila komunikácia medzi ich monitorom a systémom ProRAE Guardian. Roaming
môžete zapnúť a vypnúť v softvéri ProRAE Studio II.
1. Stlačením tlačidla [MODE] budete v prípade roamingu prepínať medzi možnosťami
„On“ (Zap.) alebo „Off“ (Vyp.).
2. Stlačením tlačidla [MODE] prejdete k možnosti „Exit.“ (Opustiť).
3. Stlačením tlačidla [Y/+] podponuku opustíte.

9.3.5.5. Podponuka Radio On/Off (Rádiové zariadenie zap./vyp.)
Táto podponuka je k dispozícii len v prípade, ak má vaše zariadenie MicroRAE
nakonfigurované pripojenie Wi-Fi alebo rádiové zariadenie siete Mesh.
Stlačením tlačidla [Y/+] zapnete alebo vypnete rádiové zariadenie, alebo stlačte tlačidlo
[MODE], aby ste prešli na ďalšiu obrazovku bez zmeny stavu zap./vyp. rádiového zariadenia.

9.3.5.6. Podponuka Set PAN ID (Nastaviť číslo ID siete PAN)
Táto podponuka je k dispozícii len v prípade, ak má vaše zariadenie MicroRAE
nakonfigurované rádiové zariadenie siete Mesh.
1.
2.
3.
4.

Stlačením tlačidla [MODE] budete prechádzať medzi číslicami zľava doprava.
Stlačením tlačidla [Y/+] budete prechádzať číslicami (1, 2, 3, atď.).
Stlačením tlačidla [MODE] zaregistrujete váš výber a prejdete na ďalšiu číslicu.
Keď budete s hodnotou PAN ID (ID siete PAN) spokojný, stlačte tlačidlo [MODE],
pokým sa nevyberie „?“.
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5. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Hodnota PAN ID (ID siete PAN) sa uloží a uvidíte
potvrdzujúcu správu „Apply Settings“ (Použiť nastavenia). Automaticky postúpi na
možnosť „Apply Success“ (Úspešne použité). Po jednej sekunde automaticky postúpi
na podponuku „Set Channel“ (Nastaviť kanál).

9.3.5.7. Podponuka Set Channel (Nastaviť kanál)
Táto podponuka je k dispozícii len v prípade, ak má vaše zariadenie MicroRAE
nakonfigurované rádiové zariadenie siete Mesh.
Zariadenie MicroRAE a akékoľvek iné zariadenia, ktoré chcete navzájom bezdrôtovo
pripojiť, musia fungovať na rovnakom kanáli.
Upozornenie: V prípade rádiových zariadení fungujúcich na frekvencii 866 MHz je
k dispozícii len kanál 0. V prípade ostatných frekvencií sú povolené kanály 1 až 10.
Stlačením tlačidla [MODE] budete prechádzať medzi číslicami zľava doprava.
Stlačením tlačidla [Y/+] budete prechádzať číslicami (1, 2, 3, atď.).
Stlačením tlačidla [MODE] zaregistrujete váš výber a prejdete na ďalšiu číslicu.
Keď budete s číslom kanála spokojný, tlačte tlačidlo [MODE], pokým sa
nevyberie „?“.
5. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Hodnota Site ID (ID lokality) sa uloží a uvidíte potvrdzujúcu
správu „Apply Settings“ (Použiť nastavenia), po ktorej bude nasledovať správa
„Apply Success“ (Úspešne použité). Automaticky postúpi na podponuku „Join
Network“ (Pripojiť sa k sieti).

1.
2.
3.
4.

9.3.5.8. Podponuka Join Network (Pripojiť sa k sieti)
Táto podponuka je k dispozícii len v prípade, ak má vaše zariadenie MicroRAE
nakonfigurované pripojenie Wi-Fi alebo rádiové zariadenie siete Mesh.
Pre zariadenie MicroRAE si môžete zvoliť, aby sa automaticky pripojilo k sieti. Hodnoty
PAN ID (ID siete PAN) a Channel (Kanál) sa zobrazujú pre referenciu (ak je ktorákoľvek
nesprávna, môžete ju vyššie popísaným postupom zmeniť). Stlačením tlačidla [Y/+] sa
pripojíte alebo stlačením tlačidla postúpite [MODE] na možnosť „Interval“ (Interval) bez
vykonania zmeny. Upozornenie: Ak je zapnutá funkcia Roaming, namiesto čísla ID siete
PAN sa zobrazí „- - -“.
Stlačením tlačidla [Y/+] sa pripojíte k sieti.
Zobrazujú sa hodnoty Pan ID (ID kanála) a Channel (Kanál). Stlačením tlačidla [Y/+] sa
pripojíte. Stlačením tlačidla [MODE] opustíte podponuku a prejdete do podponuky „Factory
Reset“ (Obnovenie výrobných nastavení).
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Počas vyhľadávania siete na pripojenie sa na displeji zobrazuje toto hlásenie:

Ak je neúspešné, na displeji sa zobrazí táto správa:

Skontrolujte ostatné nastavenia, ako aj nastavenia siete, ku ktorej sa pokúšate pripojiť.
Stlačením tlačidla [Y/+] skúsite znova alebo stlačením tlačidla [MODE] opustíte podponuku
bez pripojenia sa k sieti.

9.3.5.9. Podponuka Factory Reset (Obnovenie výrobných nastavení)
Obnovte všetky nastavenia bezdrôtového pripojenia na ich pôvodné predvolené hodnoty
z výroby.
Pozor! Po obnovení nastavení bezdrôtového pripojenia nie je viac možné obnoviť žiadne
z nastavení odstránených takýmto obnovením.
Stlačením tlačidla [Y/+] spustíte obnovenie výrobných nastavení. Zobrazí sa táto obrazovka:
Reset Radio? (Resetovať rádiové zariadenie?)
•
•

Stlačením tlačidla [Y/+] obnovíte nastavenia bezdrôtového pripojenia. Počas obnovy
výrobných nastavení uvidíte spravu „Pls Wait“ (Čakajte, prosím). Po jeho dokončení
sa zobrazia hodnoty PAN ID (ID siete PAN) a Channel (Kanál).
Stlačením tlačidla [MODE] podponuku opustíte.

9.3.5.10. Podponuka Exit (Opustiť)

Opustenie podponuky na hlavnú obrazovku nameraných hodnôt: stlačte tlačidlo [Y/+].
Vráťte sa späť na vrchol ponuky „Set Radio“ (Nastavenie rádiového zariadenia): stlačte
tlačidlo [MODE].
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9.4. Parametre prístupné prostredníctvom softvéru
ProRAE Studio II

K niektorým parametrom môžete získať prístup prostredníctvom ponúk v zariadení
MicroRAE, ale niektoré si môžete prezerať a nastavovať len v softvéri ProRAE
Studio II.
9.4.1.1.

Alarm Mode (Režim výstrahy)

Zariadenie MicroRAE je možné naprogramovať tak, aby sa výstraha vypínala dvomi
spôsobmi:
Auto Reset
(Automatický
reset)
Latch
(Blokovaný)

9.4.1.2.

Keď prestane platiť podmienka na spustenie výstrahy, výstraha sa automaticky
vypne a obnoví sa.
Blokované nastavenie ovláda iba výstrahy pre High Alarm (Vysoká
výstraha), Low Alarm (Nízka výstraha), STEL Alarm (Výstraha STEL)
a TWA Alarm (Výstraha TWA). Keď je výstraha v „blokovanom“ režime,
signál výstrahy zostáva zapnutý, aj keď podmienka na spustenie výstrahy
prestane platiť. Stlačením tlačidla [Y/+] ju vezmete do úvahy a obnovíte
signály výstrahy.

Alarm Settings (Nastavenia výstrah)

Môžete aktivovať/deaktivovať akúkoľvek kombináciu svetelných (indikátory LED),
pípajúcich a vibračných výstrah.
Nastavenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

All Enabled (Všetky aktivované)
Lights Only (Len svetelné)
Vibration Only (Len vibračné)
Buzzer only (Iba pípač)
Buzzer & Light (Zvukové + svetelné)
Buzzer & Vibration (Zvukové + vibračné)
Vibration & Light (Vibračné + svetelné)
All Disabled (Všetky deaktivované)

9.4.1.3.

Informácie hodiniek

Nastavte dátum a čas ručne alebo zaškrtnite políčko, aby sa synchronizovali s vašim
počítačom.

Date (Dátum)
Mesiac (MM) a deň (DD) obsahujú každý dve číslice, zatiaľ čo rok (RRRR) pozostáva
zo štyroch číslic.
Time (Čas)

Čas sa musí nastaviť v 24-hodinovom formáte, v poradí hodiny, minúty a sekundy
(HH:MM:SS).

9.4.1.4.

Last Run Time (min) (Doba posledného spustenia v min.)

Tento parameter, ktorý môžete len čítať, vám oznamuje, ako dlho bolo zariadenie MicroRAE
spustený počas poslednej relácie.
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9.4.1.5.

LCD Contrast (Kontrast LCD)

9.4.1.6.

Startup Mode (Režim spustenia)

9.4.1.7.

Password Access (Prístup k heslu)

9.4.1.8.

Zero At Start (Nulovať pri spustení)

Je možné zvýšiť alebo znížiť kontrast displeja oproti jeho predvolenému nastaveniu. Možno
nebudete musieť nikdy meniť predvolené nastavenie, no niekedy môžete displej optimalizovať,
aby ste ho prispôsobili extrémnym teplotám a podmienkam okolitého osvetlenia (svetlo/tma).
Stredná hodnota je 50 %.
Môžete si vybrať možnosť spustenia Normal (Bežné) alebo Fast (Rýchle). Počas procesu
bežného spustenia sa zobrazuje viac informácií, ale rýchle spustenie ich zobrazuje menej, a teda
rýchlejšie prejde od spustenia k nameranej hodnote.
Zobrazte alebo zmeňte heslo. Predvolená hodnota poľa je „0000“. Musí sa skladať zo štyroch
čísiel.

Ak je vaše zariadenie MicroRAE nakonfigurované, aby pri spustení vykonalo nulovaciu
kalibráciu (čistým vzduchom), funkciu s názvom Zero At Start (Nulovať pri spustení), proces
spúšťania sa preruší, aby ste mohli vykonať kalibráciu čistým vzduchom. Možnosti sú On
(Zap.) alebo Off (Vyp.).

9.4.1.9.

Average Type (Typ priemeru)

Získajte alebo nastavte typ tvorby priemeru v zariadení. Možností sú Moving Average
(Pohyblivý priemer), TWA Average (Priemer TWA) a No Average Operation (Prevádzka bez
priemeru).

9.4.1.10.

Back Light (Podsvietenie)

Podsvietenie displeja je možné nastaviť tak, aby sa rozsvecovalo buď automaticky, na základe
okolitých svetelných podmienok, alebo ručne, prípadne je možné ho úplne vypnúť. Navyše
môžete zobraziť alebo zmeniť hodnotu Back Light Trigger Value (Spúšťacia hodnota
podsvietenia).

9.4.1.11.
Messaging (Správy)
Získajte alebo nastavte prednastavené správy (maximálna dĺžka je 20 znakov vrátane
medzier alebo symbolov).
9.4.1.12.
Datalog Options (Možnosti záznamu údajov)
Data Selection (Výber údajov). Získajte alebo nastavte typ údajov zariadenia
MicroRAE. Možnosti sú Minimum (Minimálne), Average (Priemerné), Maximum
(Maximálne) a Real Time (V reálnom čase).
Log Mode (Režim záznamu). Získajte alebo nastavte režim záznamu zariadenia.
Možnosti sú Datalog Start Type (Typ spustenia záznamu údajov) a Memory Full Action
(Akcia pri zaplnení pamäte)
Log Interval (Interval záznamu). Získajte alebo nastavte interval záznamu
(v sekundách).
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9.4.1.13.
Gas Information (Informácie o plyne).
Informácie z knižnice plynov. Zobrazuje sa aktuálna informácia o knižnici plynov,
vrátane jej verzie, dátumu, času a celkového počtu v nej zahrnutých plynov. Tieto
sa upravujú s ohľadom na snímače, aby sa dosiahla čo najlepšia presnosť.
Custom Gas List (Vlastný zoznam plynov). Získajte a nastavte si vlastné plyny
v knižnici zariadenia. Môžete zadať názov, vzorec, číslo plynu a parametre, ako sú
molekulárna hmotnosť, korekčný faktor (CF), výstrahy a hodnota rozsahu.
9.4.1.14.
Sensor information (Informácie o snímači)
Sensor Summary (Zhrnutie informácií o snímači). Prezrite si nainštalované
a aktivované snímače a či je daný snímač aktivovaný alebo deaktivovaný.
Pod položkou Sensor Summary (Zhrnutie informácií o snímači) sú uvedené údaje
o snímači pre každý snímač. Zobrazuje sa všetko, čo potrebujete vedieť o snímači,
a navyše môžete nastaviť intervaly položiek Bump Test (Funkčná skúška) a Calibration
(Kalibrácia), Span (Rozsah) a príslušné výstrahy, a ďalšie položky Calibration Gas
(Kalibračný plyn) a Measurement Gas (Merací plyn).
Sensor Alarm (Výstraha snímača). Získajte alebo nastavte parametre výstrahy
snímača. V prípade každého snímača môžete nastaviť parametre High Alarm (Vysoká
výstraha), Low Alarm (Nízka výstraha), STEL Alarm (Výstraha STEL; ak sa používa)
a TWA Alarm (Výstraha TWA; ak sa používa).
Sensor Span (Rozsah snímača). Získajte alebo nastavte na snímači rozsah
koncentrácií plynu.
Sensor Bump Test (Funkčná skúška snímača). Získajte alebo nastavte parametre
funkčnej skúšky snímača. Medzi ne patrí nastavenie intervalu (počtu dní) medzi
funkčnými skúškami.
Multi-Calibration (Kalibrácia viacerých snímačov). Môžete si vybrať, ktoré
snímače si želáte zahrnúť do vykonania kalibrácie viacerých snímačov. Vyberáte ich
pomocou zaškrtnutia zaškrtávacích políčok.
Sensors to Log (Snímače zahrnuté do záznamu). Môžete si vybrať, ktoré snímače
si želáte zahrnúť do záznamov údajov. Vyberáte ich pomocou zaškrtnutia
zaškrtávacích políčok.
Sensor Maintenance (Údržba snímača). Po nainštalovaní nového snímača zadajte
do zoznamu jeho názov a výrobné číslo.
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10. Policy Enforcement (Dodržiavanie zásad)
Zariadenie MicroRAE je možné nastaviť pomocou softvéru ProRAE Studio II, aby
vyžadovalo dodržiavanie zásad v oblasti požiadaviek daného závodu/spoločnosti, aby
sa kalibrácia a/alebo funkčná skúška vykonávala v definovaných intervaloch a aby
používateľa upozornilo na potrebu vykonať kalibráciu/funkčnú skúšku. Navyše môže
požadovať vykonanie kalibrácie alebo funkčnej skúšky a neumožniť bežné používanie
prístroja, pokým nebude vykonaná kalibrácia alebo funkčná skúška.
Ak je zapnutá funkcia Policy Enforcement (Dodržiavanie zásad) a v prístroji bola
vykonaná funkčná skúška a kalibrácia v súlade s nastaveniami zásad, vo vrchnej časti
obrazovky zariadenia MicroRAE sa zobrazí značka zaškrtnutia:

Ak je zapnutá funkcia Policy Enforcement (Dodržiavanie zásad), zariadenie
MicroRAE po spustení zobrazí obrazovku informujúcu používateľa, že je nutné
vykonať funkčnú skúšku alebo kalibráciu prístroja. Ak je nutné vykonať obe, zobrazia
sa postupne za sebou.

10.1.
Nastavenie funkcie Policy Enforcement
(Dodržiavanie zásad)
Na vykonanie zmien v nastaveniach funkcie Policy Enforcement (Dodržiavanie zásad)
musíte použiť softvér ProRAE Studio II.
Uistite sa, že adaptér striedavého prúdu je pripojený a že k cestovnej nabíjačke
a počítaču so spusteným softvérom ProRAE Studio II je pripojený kábel USB.
1. Zapnite zariadenie MicroRAE. Počkajte, kým sa systém spustí a prejdite bežný
proces spustenia.
2. Stlačte tlačidlo [MODE], pokým sa nezobrazí „Comm Mode?“ (Režim
komunikácie?) .
3. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Na obrazovke sa teraz zobrazuje „Ready to PC“ (Pripravené
na počítač).
4. Spustite softvér ProRAE Studio II.
5. Zvoľte možnosť „Administrator“ (Správca).
6. Zadajte heslo (predvolené heslo je „rae“).
7. Kliknite na „OK“.
8. Kliknite na položku „A“ (automaticky rozpozná prístroje).
9. Keď sa zobrazí ikona prístroja, kliknutím na ňu ju označte.
10. Kliknite na tlačidlo „Select“ (Vybrať).
11. Kliknite na položku „Setup“ (Konfigurácia).
12. Kliknite na položku „Policy Enforcement“ (Dodržiavanie zásad).
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Zobrazí sa panel Policy Enforcement (Dodržiavanie zásad):

Môžete vybrať možnosť „Must Calibrate“ (Musí sa kalibrovať) alebo „Must
Bump“ (Musí sa preskúšať) a potom nastaviť, či používateľ musí vykonať
vybranú operáciu na to, aby mohol používať prístroj.
13. Po zvolení požadovaných nastavení v softvéri ProRAE Studio II je nutné načítať
zmeny do prístroja. Kliknite na ikonu označenú ako „Upload current settings to
the instrument“ (Načítať aktuálne nastavenia do prístroja).

14. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Kliknutím na „Yes“ (Áno) načítate zmeny
alebo kliknutím na „No“ (Nie) postup zrušíte.

Načítanie trvá niekoľko sekúnd a zobrazí sa tento pruhový ukazovateľ priebehu.
Kliknutím na možnosť „Cancel“ (Zrušiť) môžete načítavanie ukončiť.

15. Ukončite softvér ProRAE Studio II.
16. Stlačením tlačidla [MODE] na zariadení MicroRAE použijete nastavenia a opustíte
režim komunikácie.
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11. Kalibrácia a preskúšanie
11.1.

Funkčná skúška a kalibrácia

Spoločnosť RAE Systems odporúča, aby sa na zariadení MicroRAE pravidelne vykonávala
funkčná skúška. Funkčná skúška slúži na overenie, či snímače v prístroji reagujú na
prítomnosť plynu a či sú všetky výstražné zariadenia aktivované a funkčné.
•
•

Viacplynový detektor MicroRAE sa musí kalibrovať v prípade, ak neprejde funkčnou
skúškou alebo aspoň raz za 180 dní v závislosti od používania a vystavenia snímača
jedom a kontaminantom.
Intervaly postupov kalibrácie a funkčných skúšok sa môžu líšiť v závislosti od
národných právnych predpisov.

Funkčnú skúšku je možné vykonať buď ručne, alebo pomocou systému na automatické
preskúšanie a kalibráciu AutoRAE 2. Ak sa funkčná skúška vykonáva ručne, o ich úspešnom/
neúspešnom absolvovaní rozhoduje samotný prístroj na základe výkonu snímačov, no
používateľ je aj napriek tomu zodpovedný za to, aby boli aktivované a plne funkčné všetky
výstražné zariadenia.
Upozornenie: Funkčnú skúšku a kalibráciu je možné vykonať pomocou systému na
automatické preskúšanie a kalibráciu AutoRAE 2. Pri funkčnej skúške pomocou systému
AutoRAE 2 sa preskúšajú snímače aj výstražné zariadenia. Podrobnosti nájdete v návode
na používanie systému AutoRAE 2.
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11.1.1 Funkčná skúška (jedna funkčná skúška alebo viacnásobná
funkčná skúška)
Na funkčnú skúšku sa používa rovnaký plyn ako na kalibráciu. Mal by sa používať regulátor
so stálym prietokom vytvárajúci prietok 0,5 litra za minútu (1 liter za minútu v prípade
snímačov HCN) a musí byť nainštalovaný adaptér na kalibráciu. Prístroj musí byť pripojený
k fľaši kalibračného plynu pomocou dodaných hadičiek.
1. Stlačením a podržaním tlačidla [MODE] zapnite zariadenie MicroRAE a nechajte,
aby sa prístroj úplne spustil, až kým sa nezobrazí hlavná obrazovka merania
s názvami snímačov a nameranými hodnotami.
Dôležité upozornenie! Dbajte na to, aby boli pred vykonaním funkčnej skúšky všetky
snímače prístroja zahriate. Pred povolením prístupu k ponukám funkčnej skúšky bude
prístroj potrebovať určitý čas na zahriatie snímačov. Snímač je zahriaty vtedy, ak sa
vedľa názvu daného snímača na displeji zobrazuje nameraná hodnota. Ak sa ešte
nezahrial, zobrazujú sa vedľa neho tri čiarky („---“).
2.

Nainštalujte adaptér na kalibráciu na zariadenie MicroRAE tak, že ho nasadíte na
snímače a budete otáčať otočným ovládačom, pokým nebude priliehať k povrchu
prístroja.

3.

Zapnutím plynu spustite prietok.

4. Pripojte adaptér na kalibráciu k prívodu kalibračného plynu.
5. Stlačte Start (Štart, tlačidlo [Y/+]), čím spustíte funkčnú skúšku, alebo stlačením
tlačidla [MODE] skúšku opustíte. Počas vykonávania funkčnej skúšky sa na displeji
zobrazujú namerané hodnoty každého snímača. Po dokončení funkčnej skúšky sa
pri každom snímači zobrazí, či bola skúška úspešná, alebo neúspešná, ako aj
namerané hodnoty.
Dôležité upozornenie! Ak jeden alebo viacero snímačov pri funkčnej skúške zlyhá,
musíte takéto snímače kalibrovať.
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6. Funkčná skúška je teraz dokončená. Stlačením tlačidla [MODE] skúšku opustíte
a prejdete k ďalšiemu typu funkčnej skúšky alebo kalibrácie v ponuke Calibration
(Kalibrácia). (Viackrát stlačte tlačidlo [MODE], pokým neuvidíte možnosť „Exit“
(Opustiť), a potom stlačte tlačidlo [Y/+] , aby ste pokračovali v prechádzaní cez
ostatné možnosti ponuky.

Ak všetky výstrahy a snímače úspešne prešli skúškou a žiadny zo snímačov nie je nutné
kalibrovať, prístroj je pripravený na používanie.

11.2.

Nulová kalibrácia

Týmto postupom sa nastavuje nulovací bod kalibračnej krivky snímača pre čistý vzduch.
Je potrebné ho vykonávať pred ostatnými kalibráciami.
Upozornenie: Ak používate fľašu s nulovacím vzduchom, musíte použiť adaptér na kalibráciu
MicroRAE. Používanie adaptéra na kalibráciu nie je potrebné pri kalibrácii v čistom vzduchu.

11.2.1 Kalibrácia nulovacím vzduchom

Týmto postupom sa určujú nulovacie body väčšiny snímačov. Zariadenie MicroRAE je
potrebné kalibrovať na nulovú hodnotu v prostredí s čistým vzduchom s obsahom 20,9 %
kyslíka alebo pomocou nádoby s čistým nulovacím vzduchom.
V ponuke Calibration (Kalibrácia) vyberte jedným stlačením tlačidla [Y/+] položku „Fresh
Air“ (Čistý vzduch), aby ste prešli na kalibráciu čistým vzduchom.
Po skončení odpočítavania časovača je nulovacia kalibrácia dokončená. Na displeji LCD
sa zobrazia názvy snímačov a potvrdenie, či bola každá kalibrácia úspešná, alebo zlyhala.
Potom sa zobrazia namerané hodnoty zo snímačov.
Upozornenie: Stlačením tlačidla [MODE] môžete kalibráciu počas odpočítavania
kedykoľvek zrušiť.

11.2.2. Nulovacia kalibrácia jedného snímača

Vyberte snímač a potom spustite kalibráciu stlačením tlačidla [Y/+]. Proces môžete kedykoľvek
zrušiť stlačením tlačidla [MODE].
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11.3.

Rozsahová kalibrácia

Pomocou tohto postupu sa určuje druhý bod kalibračnej krivky pre daný snímač.
Upozornenie: Pri vykonávaní ručnej kalibrácie sa namerané hodnoty zobrazujú
v jednotkách ekvivalentných kalibračnému plynu, a nie meraciemu plynu. Pri

vykonávaní rozsahovej kalibrácie sa musí na dodávanie kalibračného plynu do všetkých
snímačov naraz použiť adaptér na kalibráciu:

1. Zarovnajte hlavnú časť tela adaptéra na kalibráciu so zamýšľanou oblasťou v okolí
prívodov plynu zariadenia MicroRAE.
2. Otočte otočný ovládač v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili adaptér na
kalibráciu k prístroju.
3. Pripojte hadicu k adaptéru na kalibráciu a k zdroju plynu.
4. Dbajte na to, aby bol adaptér na kalibráciu bezpečne pripojený pred tým, než spustíte
prívod kalibračného plynu. (Adaptér na kalibráciu má na svojej spodnej strane malé
drážky, ktoré slúžia na odvádzanie plynu po jeho prejdení cez snímače.)

11.3.3. Rozsahová kalibrácia viacerých snímačov

Táto funkcia vám umožní vykonať rozsahovú kalibráciu na viacerých snímačoch súčasne.
Na jej vykonanie je nutné použiť správny rozsahový plyn a aby sa koncentrácia vyznačená na
plynovej fľaši zhodovala s koncentráciou naprogramovanou v zariadení MicroRAE.
1. Spustite prívod kalibračného plynu.
2. Pripojte adaptér na kalibráciu a prívod plynu k zariadeniu MicroRAE.
3. Stlačením tlačidla [Y/+] začnite kalibráciu. Zobrazí sa obrazovka s odpočítavaním.
Stlačením tlačidla [MODE] môžete kalibráciu počas odpočítavania kedykoľvek zrušiť.
Ak sa kalibrácia dokončí, zobrazia sa názvy snímačov a potvrdenie, či bola kalibrácia
úspešná, alebo zlyhala. Potom sa zobrazia aj namerané hodnoty zo snímačov.

11.3.4. Rozsahová kalibrácia jedného snímača

Na vykonanie rozsahovej kalibrácie jedného snímača postupujte nasledovne:
1. V ponuke Calibration (Kalibrácia) vyberte možnosť „Single Sensor Span“ (Rozsah
jedného snímača).
2. Zo zoznamu vyberte snímač.
3. Spustite prívod kalibračného plynu.
4. Pripojte adaptér na kalibráciu a pripojte ho k zdroju kalibračného plynu.
5. Skontrolujte, či sa zobrazená kalibračná hodnota zhoduje s koncentráciou vyznačenou
na štítku plynovej fľaše.
6. Stlačením tlačidla [Y/+] spustite kalibrovanie. Stlačením tlačidla [MODE] môžete
kalibráciu počas odpočítavania kedykoľvek zrušiť.
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Po skončení odpočítavania časovača je rozsahová kalibrácia dokončená. Na displeji LCD sa
zobrazí, či kalibrácia prebehla úspešne, spolu s nameranou hodnotu pre kalibračný plyn.
Upozornenie: Ak kalibrácia snímača zlyhá, skúste to znova. Ak kalibrácia zlyhá opakovane,
vypnite napájanie, a potom vymeňte snímač.
VÝSTRAHA: Snímače nevymieňajte v nebezpečných oblastiach.
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12. Prenos záznamu údajov, konfigurácia monitora
a aktualizácie firmvéru pomocou počítača

Upozornenie: Základné funkcie je možné prispôsobiť prostredníctvom rozhrania riadenia
MicroRAE, ale rozsiahlejšie funkcie a parametre je možné prispôsobiť pomocou softvéru
ProRAE Studio II.
Záznamy údajov je možné prevziať zo zariadenia MicroRAE do počítača a do zariadenia
MicroRAE je možné načítať aktualizácie firmvéru cez port USB na cestovnej nabíjačke.
Na pripojenie cestovnej nabíjačky k počítaču so spusteným softvérom Pro RAE Studio II
(verzie 1.10.0 alebo vyššej) použite dodaný kábel Mini B USB (5-kolíkový) do USB.
Port Mini B USB
(5-kolíkový)
Cestovná
nabíjačka
Kábel Mini B USB
(5-kolíkový) do USB

LED
indikátor
napájania

12.1.
Prevzatie záznamov údajov, konfigurovanie prístroja
pomocou počítača a aktualizácie firmvéru
Zariadenie MicroRAE komunikuje s počítačom so spusteným softvérom ProRAE Studio II
na konfiguráciu prístrojov a správu údajov, ktorý slúži na prevzatie záznamov údajov,
konfiguráciu prístroja alebo nahranie nového firmvéru.
Zariadenie MicroRAE musí byť pripojené k počítaču pomocou dodanej cestovnej nabíjačky
a musí byť v režime komunikácie s počítačom.
1. Pomocou dodaného kábla na komunikáciu s počítačom (kábel USB do mini USB)
pripojte cestovnú nabíjačku k počítaču.
2. Zapnite zariadenie MicroRAE. Uistite sa, že funguje (zobrazuje sa hlavná obrazovka
merania).
3. V zariadení MicroRAE aktivujte režim komunikácie s počítačom opakovaným
stláčaním tlačidla [MODE], začnite pritom na hlavnej obrazovke merania
a pokračujte, až kým neprejdete na obrazovku „Comm Mode“ (Režim komunikácie).
4. Stlačte tlačidlo [Y/+]. Meranie a zaznamenávanie údajov sa zastaví a prístroj je
teraz pripravený na komunikáciu s počítačom. Na obrazovke sa teraz zobrazuje
„Ready to PC“ (Pripravené na počítač).
5. Spustite softvér ProRAE Studio II, zadajte heslo a vyhľadajte prístroj podľa pokynov
uvedených v návode na používanie softvéru ProRAE Studio II.
6. Podľa pokynov v návode na používanie softvéru ProRAE Studio II prevezmite
záznam údajov, nakonfigurujte nastavenia prístroja alebo aktualizujte firmvér v zariadení
MicroRAE.
7. Po dokončení ukončite režim komunikácie s počítačom stlačením tlačidla [MODE]
na zariadení MicroRAE.
Upozornenie: Po upgrade firmvéru zariadenia MicroRAE sa prístroje automaticky
vypnú.
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13. Údržba
Zariadenie MicroRAE nevyžaduje, okrem výmeny snímačov, mnoho údržby.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Spoločnosť RAE Systems by Honeywell nemôže ručiť za triedu ochrany IP prístroja, ktorý
bol otvorený.

13.1.

Odstránenie snímačov

VÝSTRAHA! Snímače nevymieňajte v nebezpečných oblastiach.
Všetky snímače sa nachádzajú v priečinku na snímače v hornej polovici zariadenia
MicroRAE. Ako získať prístup k snímačom:
1.
2.
3.
4.

Vypnite prístroj.
Odstráňte štyri skrutky na zadnej strane prístroja.
Otočte prístroj naopak.
Zdvihnite predný kryt zo zadnej strany prístroja.

5. Opatrne zdvihnite každý snímač, ktorý si želáte skontrolovať alebo vymeniť.
Upozornenie: Snímače kyslíka a toxických plynov sú označené na ich bočných stranách.
Pätice sú taktiež označené.
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Snímač LEL je štvorcový a má štyri kolíky, ktoré sa zasúvajú do štyroch pokovených otvorov
na doske počítača. Snímač LEL pri odstraňovaní alebo montáži opatrne vytiahnite priamym
smerom, aby ste neohli kolíky.
Snímač
LEL

13.2.

Výmena snímačov

1. Nainštalujte náhradný snímač. Dbajte na to, aby boli kolíky elektrických kontaktov
zarovnané s otvormi v doske počítača a aby bol snímač pevne usadený.
2. Odstráňte plastovú fóliu z hornej strany snímača.
3. Založte späť kryt a dotiahnite štyri skrutky.

VÝSTRAHA!

Je veľmi dôležité, aby boli snímače nainštalované so správnou orientáciou.
Pri inštalácii snímača by sa mala plastová fólia nachádzať na hornej strane snímača. Po
nainštalovaní snímača plastovú fóliu odstráňte.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Po výmene snímačov vždy vykonajte úplnú kalibráciu.

13.3.

Výmena filtra LEL

Ak sa vám zdá snímač LEL zašpinený, mal by sa vymeniť za nový (filter H2S, č.d.:
014-3603-005, balenie po 5 ks; alebo filter H2S a Si, č. d.: 014-3604-005, balenie po 5 ks).
1. Vyberte filter LEL z tesnenia a zlikvidujte ho.
2. Vymeňte snímač LEL a umiestnite ho do tesnenia.
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13.4.

Výmena batérie

VÝSTRAHA! Batériu nevymieňajte v nebezpečnej oblasti. Používajte len batériu
od spoločnosti RAE Systems, č. d.: M03-3004-000.
13.4.1 Odstránenie batérie
Batéria sa nachádza v zariadení MicroRAE. Je pripevnená k zadnej strane dosky
s plošným spojmi.
Ako získať prístup k batérii a vymeniť ju:
1. Po otvorení prístroja zdvihnite predný kryt zo zadnej strany prístroja.
2. Odstráňte dve skrutky, ktoré zaisťujú dosku s plošnými spojmi.
3. Vykloňte dosku nahor s plošnými spojmi na hornej strane. Na zadnej stane sa
nachádza plochý kábel, ktorý spája dosku s plošnými spojmi a zadnú stranu. Buďte
preto opatrný a nepoškoďte ho.
4. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia batériu na mieste.
5. Zdvihnite batériu priamo nahor a odstráňte ju.
6. Starú batériu zlikvidujte náležitým spôsobom.
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13.4.2 Montáž novej batérie
Po opätovnom zostavení zariadenia MicroRAE skontrolujte, či nie je poškodené
a uistite sa, že sa tesniaci prúžok nachádza na svojom mieste.
1. Umiestnite novú batériu tak, aby boli dva otvory na skrutky zarovnané s otvormi
na skrutky na doske s plošnými spojmi a vyčnievajúca časť batérie bola zarovnaná
s dvomi kolíkmi napájania, ktoré sa trčia z dosky s plošnými spojmi.
2. Vráťte späť dve skrutky, ktoré držia batériu na mieste, späť. Nedoťahujte ich príliš.
3. Jemne sklopte dosku s plošnými spojmi nahor, aby sa otočila a usadila sa v spodnej
časti krytu.
4. Vráťte späť dve skrutky, ktoré zaisťujú dosku s plošnými spojmi. Nedoťahujte
ich príliš.

13.5.

Opätovné zostavenie zariadenia MicroRAE

Po opätovnom zostavení zariadenia MicroRAE skontrolujte, či nie je poškodené a uistite sa,
že sa tesniaci prúžok nachádza na svojom mieste a že používate nové O-krúžky pre štyri
skrutky. (Skrutky a O-krúžky, balenie po 10 ks, č. d.: M03-3010-000.)
Dôležité upozornenie! Ak je kryt poškodený, musí sa vymeniť. Kontaktujte služby
zákazníkom spoločnosti RAE Systems.
Pred priložením predného a zadného krytu sa uistite, že tesniaci prúžok je na svojom mieste,
nie je popraskaný, poškodený alebo skrútený:

Tesniaci
prúžok
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Pod štyri skrutky, ktoré uchytávajú kryty k sebe, sa musia vložiť nové O-krúžky
(č. d.: 430-B074-060), aby sa napomohlo zaistiť, že voda a znečistenie nepreniknú cez
vstupné body skrutiek.

O-krúžok

Aby sa predišlo poškodeniu krytu, skrutka, O-krúžok a elektrický skrutkovač by mali byť
montované s krútiacim momentom nižším než 3 kgf.cm a otáčkami nižšími než 670 ot./min.
Dotiahnite skrutky v tomto poradí:
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14. Prehľad výstrah

Zariadenie MicroRAE prináša neomylný päťcestný systém upozornenia na výstrahu, ktorý
kombinuje miestne výstrahy na zariadení s výstražnými oznámeniami na diaľku v reálnom
čase, aby sa zvýšila bezpečnosť pracovníkov. Medzi lokálne výstrahy patrí zvuková výstraha
pípaním, vizuálna výstraha prostredníctvom jasných LED indikátorov, vibračná výstraha, ako
aj výstražné upozornenie na displeji. Je možné ich podľa potreby jednotlivo naprogramovať
alebo zapnúť či vypnúť.

14.1.

Výstražné signály

Počas každého obdobia merania sa koncentrácia plynu porovnáva s naprogramovanými
limitmi výstrah pre výstrahu Low (Nízka), High (Vysoká), TWA a STEL. Ak koncentrácia
prekročí ktorýkoľvek z prednastavených limitov, okamžite sa spustia výstrahy, ktoré upozornia
používateľa zariadenia MicroRAE aj vzdialeného bezpečnostného technika (ak je aktivované
bezdrôtové pripojenie) na podmienky danej výstrahy.
Navyše zariadenie spustí výstrahu, ak je napätie batérie nízke.
Keď sa spustí výstraha pri nízkom napätí batérie, zariadenie bude ešte fungovať približne 10 minút.
V takomto prípade sa odporúča bezodkladne nabiť batériu v bezpečnom prostredí.
Upozornenie: Predvolené nastavenie výstrah je „unlatched“ (neblokované). Aby ste ho zmenili na
blokovaný režim, musíte použiť softvér ProRAE Studio II.
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Prehľad výstražných signálov

14.2.

Prehľad výstrah
Typ výstrahy

Super Alarm
(Super výstraha)

Pípač a LED

Displej

Obrazovka „Man Down
Alarm“ (Výstraha
4 pípnutia/s
možného úrazu
používateľa)
Obrazovka „Man Down
Alarm“ (Výstraha
3 pípnutia/s
možného úrazu
používateľa)

Man Down
Alarm (Výstraha
možného úrazu
používateľa)
Výstraha Man
Down (Možný 2 pípnutia/s
úraz používateľa)
Max

3 pípnutia/s

Over Range
(Nad rozsah)

3 pípnutia/s

High (Vysoká)

3 pípnutia/s

Low (Nízka)

3 pípnutia/s

Negative
(Negatívna)

1 pípnutie/s

STEL

1 pípnutie/s

TWA

1 pípnutie/s

Zlyhanie
kalibrácie

1 pípnutie/s

Zlyhanie
funkčnej skúšky

1 pípnutie/s

Datalog Full
(Plný záznam
údajov)

1 pípnutie/s

Obrazovka „OK“
(V poriadku)
„MAX“ pri snímači,
ikona ALARM
(Výstraha) svieti
„Over“ (Nad limitom)
pri snímači, ikona
ALARM (Výstraha)
svieti
„HIGH“ (Vysoká)
pri snímači, ikona
ALARM (Výstraha)
svieti
„LOW“ (Nízka)
pri snímači, ikona
ALARM (Výstraha)
svieti
„NEG“ (Negatívna)
pri snímači, ikona
ALARM (Výstraha)
svieti
„STEL“ pri snímači,
ikona ALARM
(Výstraha) svieti
„TWA“ pri snímači,
ikona ALARM
(Výstraha) svieti
„CAL“ (Kalibrácia)
pri snímači, ikona
ALARM (Výstraha)
svieti
„Bump“ (Funkčná
skúška) pri snímači,
ikona ALARM
(Výstraha) svieti
Blikajúci symbol
záznamu údajov
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Vibračné

Nameraná
hodnota

Podsvietenie

Priorita

400ms

-

Zap.

Najvyššia

400ms

-

Zap.

400ms

-

Zap.

400ms

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

400 ms

Blikajúca
maximálna
hodnota

Zap.

400ms

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

400ms

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

400 ms

Bliká „0“

Zap.

400ms

400ms

Blikajúca
nameraná
hodnota
Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

Zap.

400ms

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

400 ms

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

400ms

Nameraná
hodnota

Zap.
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Nutné vykonať
kalibráciu

-

„CAL“ (Kalibrácia)
pri snímači

-

Nutné vykonať
funkčnú skúšku

-

„Bump“ (Funkčná
skúška) pri snímači

-

Batéria

1 pípnutie/
min

Blikajúca ikona batérie

400ms

Sieť stratená

1 pípnutie/s

Pripojenie
sa k sieti

1 pípnutie

Comfort Beep
(Potvrdzujúce
pípnutie)

1 pípnutie/
min
Bez blikania
indikátora
LED

Blikajúca ikona
rádiového zariadenia
Ikona rádiového
zariadenia

-

400ms
400ms

-

Blikajúca
nameraná
hodnota
Blikajúca
nameraná
hodnota
Nameraná Zostáva
hodnota bez zmeny
Nameraná
Zap.
hodnota
Nameraná
hodnota
Nameraná
hodnota

-

Poznámky
• Správa „Negative“ (Negatívny), znamená, že nameraná hodnota je nižšia ako nula.
• Správa „Network Lost“ (Sieť stratená) znamená, že zariadenie MicroRAE stratilo
bezdrôtové pripojenie k sieti.
• Správa „Network Joined“ (Pripojenie sa k sieti) znamená, že sa zariadenie MultiRAE
pripojilo k bezdrôtovej sieti.
• Správa „CAL“ (Kalibrácia) zahŕňa zlyhanie rozsahovej kalibrácie, zlyhanie nulovacej
kalibrácie/kalibrácie v čistom vzduchu.
• Zlyhanie kalibrácie v nulovacom/čistom vzduchu podporujú len snímače LEL
a kyslíka.
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Všeobecné výstrahy
Typ výstrahy

Pípač
a LED

Displej

Veľmi nízka
úroveň kyslíka

3 pípnutia/s

Na displeji sa
pri snímači
kyslíka
zobrazuje
„LOW“ (Nízka)

Low Alarm
(Nízka
výstraha)

3 pípnutia/s

400ms

Zlyhanie LEL

3 pípnutia/s

„LOW“ (Nízka)
pri snímači,
ikona ALARM
(Výstraha)
svieti
Na displeji sa
pri snímači
LEL zobrazuje
„FAIL“
(Zlyhanie)

Blikanie
potvrdzujúceho
indikátora
LED

Bliká
Potvrdzujúci
indikátor
LED bliká
3 sekundy

Na displeji sa
zobrazuje „OK“
(V poriadku)

-

Blikajúca ikona
GPS

GPS off-line

Vibrovanie

Nameraná
hodnota

Podsvietenie

Priorita

-

Zap.

Najvyššia

Blikajúca
nameraná
hodnota

Zap.

-

Zap.

-

-

-

-

-

-

400ms

400ms

Najnižšia

* Pre kyslík limit „LOW Oxygen“ (Nízka hladina kyslíka) znamená, že koncentrácia je nižšia ako
spodný limit výstrahy.

14.1. Ručný test výstrah
V normálnom prevádzkovom režime bez spustených výstrah je možné kedykoľvek
otestovať funkčnosť pípača (zvukovej výstrahy), vibračnej výstrahy a vizuálnej
výstrahy, ako aj podsvietenia stlačením tlačidla [Y/+]. Ak niektoré z výstražných
upozornení nereaguje, pripojte zariadenie MicroRAE k počítaču so spusteným
softvérom ProRAE Studio II a skontrolujte nastavenia výstrah a uistite sa, že sú zapnuté
všetky výstražné upozornenia. Ak sú niektoré z výstražných zariadení aktivované, ale
nefungujú, prístroj sa nesmie používať. Kontaktujte oddelenie technickej podpory
spoločnosti RAE Systems.
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15. Riešenie problémov
Problém
Po nabití batérie nie je
možné zapnúť napájanie

Možné príčiny a riešenia
Príčiny:
Porucha nabíjacieho obvodu. Porucha batérie.
Riešenia:

Stratené heslo

Riešenia:

Pípač, LED indikátory
a vibračný motorček
nefungujú

Príčiny:

Riešenia:

Vyskúšajte znova nabiť batériu. Vymeňte
batériu alebo nabíjačku.
Zavolajte na linku technickej podpory na
číslo +1 408-952-8461 alebo na bezplatné
číslo +1 888-723-4800
Pípač alebo iné výstražné zariadenia sú
deaktivované.
Pokazený pípač.
V ponuke „Alarm Settings“ (Nastavenia
výstrah) v režime programovania
skontrolujte, či nie je vypnutý pípač alebo
ostatné výstražné zariadenia.
Zavolajte do autorizovaného servisného
strediska.

Ak potrebujete náhradné diely, kontaktujte autorizovaného distribútora spoločnosti RAE
Systems.

16. Diagnostický režim
V diagnostickom režime uvádza zariadenie MicroRAE nespracované hodnoty snímača,
batérie a ostatné namerané hodnoty, ako aj zoznam nainštalovaných snímačov a informácie
o nich (dátum vypršania platnosti, výrobné číslo, atď.). Väčšina týchto obrazoviek bude
užitočná len pre servisných technikov. Mnoho umožňuje prístup k zmene nastavení.
Do režimu diagnostiky zariadenia MicroRAE je možné vstúpiť len počas doby spustenia.
V diagnostickom režime zariadenie MicroRAE zobrazuje namerané hodnoty v nespracovaných
hodnotách namiesto jednotiek, ako napríklad počet častíc na jeden milión (ppm) alebo iných
jednotkách merania.

16.1.

Vstup do diagnostického režimu

1. Pri vypnutom zariadení MicroRAE naraz stlačte a podržte tlačidlá [MODE] a [Y/+].
2. Keď sa zapne displej a zobrazí sa obrazovka hesla, uvoľnite tlačidlá.
3. Zadajte 4-číselné heslo (heslo je rovnaké ako heslo pre programovací režim;
predvolené heslo je 0000).
•
•
•

V štvorčíselnom reťazci prechádzajte medzi hodnotami stlačením tlačidla [MODE].
Opakovaným stlačením tlačidla [Y/+] vyberte želané číslo. Čísla sa zvyšujú
od 0 do 9.
Akonáhle je dosiahnutá hodnota 9, opakované stlačenie tlačidla [Y/+] „pretočí“
hodnotu späť na 0.

4. Po dokončení stlačte tlačidlo [MODE], a potom tlačidlo [Y/+]. Ak zadáte nesprávne
heslo, prístroj sa reštartujte v bežnom režime nameraných hodnôt.
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16.2.

Opustenie diagnostického režimu

1. Stlačte a podržte tlačidlo [MODE], čím zariadenie MicroRAE vypnete. Prebehne
štandardné odpočítavanie vypnutia.
2. Keď sa prístroj vypne, budete upozornený. Uvoľnite prst.

Upozornenie: Nabudúce, keď spustíte zariadenie MicroRAE, stlačte len tlačidlo [MODE]
a zariadenie sa automaticky spustí v normálnom režime.

16.3.

Prechádzanie diagnostickým režimom

Diagnostickým režimom prechádzajte v krokoch pomocou stlačenia tlačidla [MODE]. Prvá
obrazovka, ktorú uvidíte, uvádza informácie o produkte, vrátane výrobného čísla, verzie
firmvéru, atď. Diagnostický režim kedykoľvek opustíte vypnutím prístroja (podržte tlačidlo
[MODE] počas 5-sekundového odpočítavania).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrument model name and ID number (Názov modelu prístroja a číslo ID;
hexadecimálna hodnota)
Serial number (Výrobné číslo)
Instrument firmware Version (Verzia firmvéru prístroja)
Firmware build date (Dátum zostavenia firmvéru)
Firmware build time (Čas zostavenia firmvéru)
Sensors Installed (Nainštalované snímače)
Socket Raw Counts (Nespracované hodnoty pätíc; pre všetky nainštalované snímače)
Zero and Span raw counts for LEL sensor (Nespracované hodnoty pre nulovanie
a rozsah snímača LEL)
Zero and Span raw counts for O2 (Nespracované hodnoty pre nulovanie a rozsah
snímača O2)
Air and Span raw counts for O2 sensor (Nespracované hodnoty pre vzduch a rozsah
snímača O2)
Location 1 Zero and Span raw counts (Nespracované hodnoty pre nulovanie a rozsah
lokality 1)
Location 2 Zero and Span raw counts (Nespracované hodnoty pre nulovanie a rozsah
lokality 2)
LEL sensor ID and Gain (ID a zisk snímača LEL; stlačením tlačidla [Y/+]
prechádzajte v jednotlivých krokoch nespracovanými hodnotami a dátumom a časom
poslednej kalibrácie)
O2 sensor ID and Gain (ID a zisk snímača O2; stlačením tlačidla [Y/+] prechádzajte
v jednotlivých krokoch nespracovanými hodnotami a dátumom a časom poslednej
kalibrácie)
Location 1 ID and Gain (ID a zisk lokality 1; stlačením tlačidla [Y/+] prechádzajte
v jednotlivých krokoch nespracovanými hodnotami a dátumom a časom poslednej
kalibrácie)
Location 2 ID and Gain (ID a zisk lokality 2; stlačením tlačidla [Y/+] prechádzajte
v jednotlivých krokoch nespracovanými hodnotami a dátumom a časom poslednej
kalibrácie)
Buzzer Mode (Režim pípača; stlačením tlačidla [Y/+] ho zmeníte: 0 = tichý, 1 až 7
označuje počet pípnutí za sekundu)
Buzzer Frequency (Frekvencia pípača; stlačením tlačidla [Y/+] zmeníte frekvencie
v prírastkoch po 100 Hz)
Battery voltage (Napätie batérie; nespracovaná hodnota; stlačením tlačidla [Y/+]
zobrazíte VRAW a napätie)
RTC (hodiny v reálnom čase) zobrazujú dátum a čas
Ambient light sensor threshold raw count (Nespracovaná prahová hodnota snímača
okolitého svetla; stlačením tlačidla [Y/+] zapnete/vypnete podsvietenie)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Backlight and Vibrator (Podsvietenie a vibrácie; stlačením tlačidla [Y/+] prepínate;
BKL1 = biele podsvietenie, BKL2 = červené podsvietenie)
Temperature raw count and Celsius reading (Nespracovaná hodnota teplota a hodnota
v stupňoch Celzia)
Motion (Pohyb, zobrazuje polohu na osi X, Y a Z; stlačením tlačidla [Y/+] zmeníte
okno, čas výstrahy a prahovú hodnotu)
Runtime (Čas prevádzky)
LCD Contrast (Kontrast LCD; stlačením tlačidla [Y/+] vykonáte zmenu)
LCT Test (Skúška LCD; stlačením tlačidla [Y/+] zobrazíte celý displej)
BLE power on (Zapnuté napájanie funkcie Nízka spotreba energie rozhraním
Bluetooth; stav zap./vyp., stlačením tlačidla [Y/+] získate adresu MAC
GPS Power (Napájanie GPS; ak je GPS nainštalované)
WiFi (Wi-Fi; stlačením tlačidla [Y/+] prechádzajte v jednotlivých krokoch
nastavenia)
GPS longitude and latitude (Dĺžka a šírka GPS; stlačením tlačidla [Y/+] zobrazíte
stav a počet satelitov)
Mesh module firmware version and build date (Verzia a dátum zostavenia firmvéru
modulu siete Mesh; stlačením tlačidla [Y/+] zobrazíte ID, PANID. Stlačením tlačidla
[Y/+] budete pokračovať k zobrazeniu PID a kanála a opätovným stlačením tlačidla
[Y/+] zobrazíte región a typ rádiového zariadenia)
Communication (Komunikácia) – vstúpte do komunikačného režimu s počítačom
(stlačením tlačidla [Y/+] vstúpite do tohto režimu; režim opustíte stlačením
tlačidla [MODE])
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17. Úprava funkcií
Niektoré funkcie je možné zapnúť alebo vypnúť priamo v zariadení MicroRAE,
niektoré sú prístupné výhradne prostredníctvom softvéru ProRAE Studio II
a k niektorým je možné pristupovať a meniť ich obomi spôsobmi. Nižšie uvedená
tabuľka ukazuje, kde je možné získať prístup k danej funkcii.
Funkcia
Jedna funkčná skúška
Podponuka Single Zero (Nulovať jeden)
Rozsahová kalibrácia jedného
Viacnásobná funkčná skúška
Kalibrácia čistým vzduchom
Rozsahová kalibrácia viacerých
Nastavenie kalibračného plynu LEL
Nastavenie rozsahu
Sensor On/Off (Snímač zap./vyp.)
Nastavenie meracieho plynu LEL
Nastavenie limitov výstrahy
Nastavenie režimu výstrahy
Nastavenia výstrah
Potvrdzujúce pípnutie
Zapnutie/vypnutie výstrahy možného úrazu používateľa
Čas bez pohybu v rámci výstrahy možného úrazu
používateľa
Citlivosť výstrahy možného úrazu používateľa
Doba výstrahy v rámci výstrahy možného úrazu
používateľa
Vymazať záznam údajov
Interval záznamu údajov
Výber snímača záznamu údajov
Výber údajov záznamu údajov
Typ záznamu údajov
Akcia pri zaplnení záznamu údajov
Aktivácia režimu náhľadu
Nastavenie dátumu
Nastavenie času
Podsvietenie
Set Site ID (Nastavenie ID lokality)
Nastavenie ID používateľa
Režim používateľa
Nulovať pri spustení
Rádiové zariadenie zap./vyp.
Nastavenie čísla ID siete PAN
Nastavenie kanála
Pripojenie sa k sieti
Nastavenie intervalu bezdrôtového pripojenia
Výstraha pri výpadku siete
Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie
MicroRAE

Softvér
ProRAE Studio II





















































Pokračovanie na ďalšej strane
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Úprava funkcií, pokračovanie
Funkcia
GPS zap./vyp.
Doba režimu obnovy GPS
BLE zap./vyp.
Wi-Fi zap./vyp.
Nastavenie SSID prístupového bodu
Nastavenie hesla prístupového bodu
Aktivácia DHCP
Nastavenie IP adresy servera
Nastavenie portu servera
Interval potvrdzujúceho indikátora LED
Získanie/nastavenie dátumu a intervalu funkčnej skúšky
Získanie/nastavenie dátumu a intervalu kalibrácie
Získanie/nastavenie údržby snímača
Získanie/nastavenie snímača na záznam
Nastavenie obrazovky režimu náhľadu
Roaming zap./vyp.
Doba režimu vyhľadávania GPS
Získanie adresy MAC BLE
Získanie/nastavenie PIN kódu BLE
Nastavenie adresy MAC Wi-Fi
Získanie/nastavenie správy Wi-Fi
Získanie informácií z knižnice plynov
Získanie/nastavenie vlastného zoznamu plynov
Získanie/nastavenie hesla
Získanie doby posledného spustenia
Získanie/nastavenie kontrastu LCD
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Zariadenie
MicroRAE

Softvér
ProRAE Studio II
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18. Technické údaje
Technické údaje prístroja
Veľkosť

4,6" x 3,0" x 1,1" (117 mm x 76 mm x 27 mm)

Hmotnosť

7 oz (200 g)

Snímače

Štyri snímače, vrátane elektrochemických pre toxické látky a kyslík, horľavé LEL

Možnosti
batérií

Nabíjateľná lítium-iónová: 15 hodín nepretržitej prevádzky bez bezdrôtového
pripojenia a výstrah; 12 hodín nepretržitej prevádzky s bezdrôtovým pripojením
a bez výstrah
Upozornenie: Všetky technické údaje uvádzané pri teplote 20 °C. Nižšie teploty
môžu ovplyvniť dobu prevádzky.

Displej

• Monochromatický grafický displej s podsvietením (aktivuje sa automaticky pri
podmienkach zníženého okolitého osvetlenia, keď prebieha výstraha na monitore
alebo bolo stlačené tlačidlo); podsvietenie môže byť biele alebo červené
(možnosť výberu)

Hodnoty
na displeji

• Hodnota koncentrácií plynov v reálnom čase; stav batérie; záznam údajov
zap./vyp., bezdrôtové pripojenie zap./vyp. a kvalita príjmu bezdrôtového
pripojenia.
• STEL, TWA, špičkové a minimálne hodnoty
• Indikátory výstrahy možného úrazu používateľa a dodržiavania zásad
• Indikátor kvality GPS (ak je GPS vo výbave)

Klávesnica

2 prevádzkové a programovacie tlačidlá (MODE a Y/+)

Odoberanie
vzoriek

Difúzia

Adaptér

Ručne

Výstrahy

• Upozornenie na výstrahu na diaľku prostredníctvom bezdrôtového pripojenia;
zvukové, vibračné, vizuálne (jasno blikajúce červené LED indikátory) a indikácia
podmienok pre výstrahu
• Výstraha možného úrazu používateľa s upozornením na diaľku v reálnom čase
prostredníctvom bezdrôtového pripojenia

Zaznamenáva
nie údajov

• Nepretržité zaznamenávanie údajov (šesť mesiacov pre 4 snímače v 1-minútových
intervaloch, 24 hodín denne, 7 dní v týždni)
• Interval záznamu údajov nastaviteľný používateľom (od 1 do 3 600 sekúnd)

Komunikácia
a preberanie
údajov

• Prevzatie údajov a konfigurácia prístroja, ako aj aktualizácie v počítači cez
cestovnú nabíjačku
• Bezdrôtový prenos údajov a stavu cez vstavaný modem RF (voliteľný)

Bezdrôtové
pripojenie

Funkcia BLE (Nízka spotreba energie rozhraním Bluetooth), a navyše voliteľná
vyhradená bezdrôtová sieť spoločnosti RAE Systems a systémy s uzavretou
slučkou alebo Wi-Fi

Frekvencia
bezdrôtového
pripojenia

Pásmo ISM bez licencie, 868 MHz alebo 900 MHz

Schválenia
bezdrôtového
pripojenia

FCC časť 15, CE R&TTE, ANATEL

Pokračovanie
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Technické údaje prístroja
Pokračovanie

Dosah
bezdrôtového
pripojenia
(typický)

EchoView Host a zariadenie MicroRAE: dohľad >200 m (650 stôp), prijímané
údaje >80 %
ProRAE Guardian a čítačka siete Mesh a zariadenie MicroRAE: dohľad >200 m
(650 stôp), prijímané údaje >80 %
ProRAE Guardian a RAELink3 a zariadenie MicroRAE: dohľad >100m
(330 stôp), prijímané údaje >80 %

Prevádzková
teplota

–4 °F až 140 °F (od –20 °C do 60 °C)

Vlhkosť

0 % až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)

Trieda
ochrany IP

IP-67

Schválenia pre USA a Kanada: klasifikované na použitie v Triede I, div. 1,
nebezpečné
skupinách A, B, C a D T-kód T4
oblasti
Celosvetovo: IECEx: Ex ia d IIC T4 Gb; Ex ia I Ma

Európa: ATEX:

II 2G Ex ia d IIC T4 Gb;

Súlad s CE
(súlad s predpismi EÚ)

2004/108/ES (EMC)
1999/5/ES (rádiové zariadenia)
94/9/ES (ATEX)

Zhoda FCC

Vyhlásenie FCC časť 15

Jazyky

Angličtina

Záruka

• Dva roky na snímače LEL, CO, H2S a O2
• Jeden rok na ostatné snímače

I M1 Ex ia I Ma

Technické údaje sa môžu zmeniť.

Technické údaje snímačov
Snímač horľavých plynov

rozsah

Rozlíšenie

Prevádzková teplota

Katalytický perlový LEL

0 až 100 % LEL

1 % LEL

–4 °F až 122 °F (od –20 °C do 50 °C)

Elektrochemické snímače

rozsah

Rozlíšenie

Prevádzková teplota

Oxid uhoľnatý (CO)

0 až 250 ppm
251 až 1000 ppm

1 ppm
3 ppm

–4 °F až 122 °F (od –20 °C do 50 °C)

Kyanovodík (HCN)

0 až 50 ppm

0,2 ppm

–4 °F až 122 °F (od –20 °C do 50 °C)

Kyslík (O2)

0 až 30 % obj.

0,1 % obj.

–4 °F až 122 °F (od –20 °C do 50 °C)

Sírovodík (H2S)

0 až 50 ppm
51 až 100 ppm

0.1 ppm
1 ppm

–4 °F až 122 °F (od –20 °C do 50 °C)

Všetky technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Rozsah, rozlíšenie a čas odozvy LEL
Rozsah
0 až 100 % LEL
Rozlíšenie
1%
Čas odozvy:
T90 < 30 s
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Pozor:
•
•

Pozrite si technické upozornenie spoločnosti RAE Systems TN-114 týkajúce sa krížovej
citlivosti snímača LEL.
Prečítajte si technické upozornenie spoločnosti RAE Systems TN-144 týkajúce sa
znečistenia snímača LEL.

Rok výroby

Rok výroby a mesiac identifikujete podľa označenia dvomi číslicami umiestneného
pri výrobnom čísle na štítku prístroja, za použitia nasledujúcej tabuľky:
Rok

Prvý znak
Kód roka

Mesiac

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Druhá
číslica
Kód
mesiaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Príklad: „RA“ označuje, že monitor bol vyrobený v mesiaci októbri roka 2014.
Označenia modelov a základné konfigurácie
Názov modelu
PGM-2600
PGM-2601

PGM-2602

Konfigurácia
Zariadenie MicroRAE s BLE
Zariadenie MicroRAE s
BLE/rádiovým zariadením siete
Mesh
Zariadenie MicroRAE s BLE/Wi-Fi

Štandardné hodnoty rozsahu snímačov
Snímač
CO
H2S
OXY
LEL
HCN

Štandardné hodnoty rozsahu
50 ppm
10 ppm
18,0 %
50 % metánu LEL
10 ppm
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Rozsah úpravy parametrov snímačov
Parameter

Jednotka

Minimálne

Maximálne

Predvolené

CO Span (Rozsah CO)
CO Range (Rozmedzie CO)
CO Low (Nízka úroveň CO)
CO High (Vysoká úroveň CO)
CO STEL
CO TWA
H2S Span (Rozsah H2S)

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

1
1
1
1
1
1
1

500
1000
1000
1000
1000
1000
100

50
Nevzťahuje sa
35
200
100
35
10

H2S Range (Rozmedzie H2S)
H2S Low (Nízka úroveň H2S)
H2S High (Vysoká úroveň H2S)
H2S STEL
H2S TWA
LEL Span (Rozsah LEL)

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
% LEL

1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100

Nevzťahuje sa
10
20
15
10
50

LEL Range (Rozmedzie LEL)
LEL Low (Nízka úroveň LEL)
LEL High (Vysoká úroveň LEL)
O2 Span (Rozsah O2)
O2 Range (Rozmedzie O2)
O2 Low (Nízka úroveň O2)

% LEL
% LEL
% LEL
%
%
%

1
1
1
1
1
1

100
100
100
30
30
30

Nevzťahuje sa
10
20
18
Nevzťahuje sa
19,5

O2 High (Vysoká úroveň O2)
O2 Low Low (Veľmi nízka úroveň O2)
HCN Span (Rozsah HCN)
HCN Range (Rozmedzie HCN)
HCN Low (Nízka úroveň HCN)
HCN High (Vysoká úroveň HCN)

%
%
ppm
ppm
ppm
ppm

1
1
1
1
1
1

30
30
50
50
50
50

23,5
17
10
Nevzťahuje sa
4,7
25
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19. Kontrolovaná časť príručky pre PGM-26XX
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Informácie potrebné pred uvedením do prevádzky
Tento návod si musia dôkladne prečítať všetky osoby, ktoré sú alebo budú
zodpovedné za používanie, údržbu alebo servis tohto výrobku. Výrobok bude správne
fungovať iba v prípade, ak sa bude jeho používanie, údržba a servis vykonávať presne
podľa pokynov od výrobcu. Používateľ musí pochopiť, ako nastaviť správne
parametre a interpretovať získané výsledky.
Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV MUSÍ BYŤ PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
TOHTO ZARIADENIA VYKONÁVANÁ VÝLUČNE KVALIFIKOVANÝMI
OSOBAMI.

POZOR!
Zariadenie PGM-26XX sa môže nabíjať len pomocou nabíjačky dodanej konkrétne
na používanie s prístrojom (napríklad číslo dielu 3A-066WPxx alebo 3A-401WP12,
vyrobenej spoločnosťou ENG Electric), schválenej ako bezpečnej pri veľmi nízkom
napätí (SELV) alebo zariadenie triedy 2 podľa normy IEC 60950 alebo rovnocennej
normy IEC. Maximálne napätie z nabíjačky nesmie prekročiť 6,0 V jednosmerného
prúdu.
Rovnako, akékoľvek zariadenie na preberanie údajov pripojené k prístroju PGM-26XX,
musí byť schválené ako bezpečné pri veľmi nízkom napätí (SELV) alebo zariadenie
triedy 2.
Používanie súčastí od iných spoločností než RAE Systems povedie k strate záruky
a môže ohroziť bezpečnú prevádzku tohto produktu.
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Označenie PGM26XX
Zariadenie PGM-26XX je certifikované podľa schémy ECEx, ATEX a CSA pre USA
a Kanadu ako chránené na základe iskrovo bezpečnej metódy.
Zariadenie PGM-26XX je certifikované podľa schémy ECEx, ATEX a CSA pre USA
a Kanadu na základe iskrovo bezpečnej metódy ochrany.
Zariadenie PGM-26XX je označené nasledujúcimi údajmi:
RAE SYSTEMS
3775 N. 1st. St., San Jose
CA 95134, USA
Typ PGM-26XX
Výrobné č./čiarový kód: XXXX-XXXX-XX

IECEx SIR
15.0039X
Ex ia d IIC T4 Gb
Ex ia I Ma

0575
SIRA 15 ATEX 2080X
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
I M1 EX ia I Ma

Použité štandardy (ATEX-IECEx)
IEC 60079-0:2011 EN 60079IEC 60079-1:2014- 0:2012/A11:2013
06
EN 60079-1:2014
IEC 60079-11:2011 EN 60079-11:2012

Tr. I div. 1, skup. A,B,C,D T-kód T4.
C22.2 č.152-M1984
ANSI/ISA-12.13.01-2000
Iskrovo bezpečné/Sécurité intrinséque

Pozrite si použité požiadavky pre
cCSAus v nižšie uvedenej tabuľke.

PRÍSLUŠNÉ POŽIADAVKY (cCSAus)
CAN/CSA-C22.2 č. 60079-0:2011
(IEC 60079-0:2007, MOD)
CAN/CSA-C22.2 č. 60079-11:2014
(IEC 60079-11:2011, MOD)
CAN/CSA-C22.2 č. 30-M1986
CAN/CSA-C22.2 č. 152-M1984
CAN/CSA C22.2 č. 61010-1-12
UL 60079-0:2013 (6. vyd.)
UL 60079-11:2013 (6. vyd.)
UL 913 (7. vyd.
UL 1203 (4. vyd.)
ANSI/ISA 12.13.01-2000
ANSI/ISA-61010-1 (3. vyd.)

Výbušné prostredie – časť 0: vybavenie – všeobecné požiadavky
Výbušné prostredie – časť 11: vybavenie chránené iskrovou
bezpečnosťou „i“
Puzdra chránené pred výbuchom určené na použitie v nebezpečných
lokalitách triedy I
Prístroje na detekciu výbušných plynov
Bezpečnostné požiadavky na elektrické vybavenie na meranie, kontrolu
a laboratórne použitie – časť 1: všeobecné požiadavky – tretie vydanie
Explozívne plyny v ovzduší – časť 0: vybavenie – všeobecné
požiadavky
Explozívne plyny v ovzduší – časť 11: vybavenie chránené iskrovou
bezpečnosťou „i“
Iskrovo bezpečný prístroj a súvisiace prístroje na použitie v
nebezpečných lokalitách triedy I, II a III divízie 1
Elektrické vybavenie odolné voči výbuchu a odolné voči prachu
a zapáleniu na použitie v nebezpečných (označených) lokalitách
Požiadavky na výkon pre detektory výbušných plynov
Bezpečnostné požiadavky na elektrické vybavenie na meranie, kontrolu
a laboratórne použitie – časť 1: všeobecné požiadavky – tretie vydanie
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-20 ºC < Tprostr. < +60 ºC;
Um: 6 V
Súprava batérií: M03-3004-000
Výstraha: Nahradenie súčastí môže nepriaznivo vplývať na iskrovú bezpečnosť
Avertissement: La substitution de composants peut compromettre la securité
intrinsèque
VÝSTRAHA: PRED PREVÁDZKOU A VYKONANÍM SERVISU SI PREČÍTAJTE
NÁVOD NA POUŽÍVANIE A POROZUMEJTE MU
ATTENTION: LIRE ET COMPRENDRE MANUEL D’INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER OU SERVICE
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Oblasť a podmienky používania
Nebezpečné oblasti klasifikované podľa zón
Zariadenie PGM-26XX je určené na použitie v nebezpečných oblastiach označených
ako zóna 1 alebo zóna 2 v rámci teplotného rozsahu -20 °C až +60 °C, v ktorých sa
môžu nachádzať výbušné plyny skupín IIA, IIB alebo IIC a T4 a v podzemných
baniach, ktoré ohrozujú banské plyny.
Nebezpečné oblasti klasifikované podľa divízií

Zariadenie PGM-26XX je určené na používanie v nebezpečných oblastiach označených
v triede I div. 1 alebo 2 v rámci teplotného rozsahu -20 °C až+ 60 °C, v ktorých sa môžu
nachádzať plyny skupín výbušnín A, B, C alebo D a teplotný kód T4.

Pokyny na bezpečné používanie
VÝSTRAHA: Pred prevádzkou a vykonávaním servisu si prečítajte návod na
používanie a porozumejte mu.
AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez le manual d’instructions avant d’utiliser
ou service.
VÝSTRAHA: Nahradenie súčastí môže nepriaznivo vplývať na iskrovú bezpečnosť.
AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sécurité
intrinsèque
VÝSTRAHA: Aby sa predišlo vznieteniu nebezpečných plynov v ovzduší, batériu
nabíjajte len v oblastiach, o ktorých viete, že sú bezpečné. Um: 6,0 V Používajte len
schválenú nabíjačku/AVERTISSEMENT: Afin de prevenir l’inflammation
d’atmosphères dangereuse, ne charger le jeu de batteries que dans des emplacement
designés non dangereux. Um = 6V Utilisez uniquement un chargeur approuvé.
Používajte len schválenú súpravu batérií: M03-3004-000
Batériu nabíjajte len v bezpečnej oblasti s teplotou okolia v rozmedzí
0 °C ≤ Tprostr. ≤ 40 °C
EMI môže spôsobiť nesprávne fungovanie.

Používanie v nebezpečných oblastiach
Zariadenie určené na používanie vo výbušnom prostredí a ktoré bolo posúdené a označené
podľa medzinárodných predpisov, sa môže používať len za určitých podmienok. Súčasti nie
je dovolené akýmkoľvek spôsobom pozmeňovať.
Počas servisu a opráv sa musia náležite dodržiavať príslušné predpisy upravujúce tieto
činnosti.
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Rok výroby

Rok výroby a mesiac identifikujete podľa označenia dvomi číslicami umiestneného
pri výrobnom čísle na štítku prístroja, za použitia nasledujúcej tabuľky:
Rok

Prvý znak
Kód roka

Mesiac

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

R
S
T
U
V
W
A
B
C
D
E
F

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Druhá
číslica
Kód
mesiaca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C

Napr.: „RA“ označuje, že monitor bol vyrobený v mesiaci októbri roka 2014.
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20. Technická podpora
Kontaktné údaje oddelenia technickej podpory spoločnosti RAE Systems:
Od pondelka do piatka, 7:00 až 17:00 pacifického času (USA)
Telefón (bezplatná linka): +1 877 723 28 78
Telefón: +1 408 952 82 00
Fax: +1 408 952 84 80
E-mail: RAE-tech@honeywell.com

21. Kontaktné údaje spoločnosti RAE Systems
RAE Systems by Honeywell World Headquarters
3775 N. First St.
San Jose, CA 95134-1708 USA
Telefón: +1 888 723 48 00
E-mail: RAE-tech@honeywell.com
Webová stránka: www.raesystems.com
Školenia
Telefón: +1 408 952 82 60
E-mail: training@raesystems.com
Mimo Ameriky:
E-mail: HZexpert@honeywell.com
Honeywell Analytics Ltd.
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset, BH17 0RZ
Spojené kráľovstvo
Tel.: +44 (0) 1202 645 544
Fax: +44 (0) 1202 645 555

Honeywell Analytics
ZAC Athélia 4 – 375 avenue du Mistral
Bât B, Expace Mistral
13600 La Ciotat
Francúzsko
Tel.: +33 (0) 4 42 98 17 75
Fax: +33 (0) 4 42 71 97 05

Honeywell Analytics
Elsenheimerstrasse 43
80687 München
Nemecko
Tel.: +49 89 791 92 20
Fax: +49 89 791 92 43

Honeywell Analytics
P.O. Box-45595
6th Street
Musaffah Industrial Area
Abu Dhabi
Spojené Arabské Emiráty
Tel.: +971 2 554 6672
Fax: +971 2 554 6672
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