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Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän sivua tai osaa ei saa jäljentää missään muodossa ilman edellä
mainitun tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.
Sperian Instrumentation pidättää oikeuden painovirheiden korjaamiseen.
Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Tietoa sertifioinneista
PHD6-laitteella on seuraavat sertifioinnit (1.6.2008 lähtien):
SGS USTC, luokka I, jaos 1, ryhmät A,B,C,D, lämpötilakoodi T3C (hyväksytty UL 913:lle)
SGS USTC, luokka II, jaos 1, ryhmät E, F, G, (hyväksytty UL 913:lle)
SGS USTC, luokka III, (hyväksytty UL 913:lle)
CSA luokka I, jaos 1, ryhmät A,B,C,D, lämpötilakoodi T3C
TÄMÄN LAITTEEN SUORITUSKYKY ON ARVIOITU AINOASTAAN PALAVAN KAASUN ILMAISUN
OSALTA.
ATEX: Ex d ia IIC 170 °C (T3)
IECEx: Ex d ia IIC 170 °C (T3)

Käyttölämpötilan ja kosteuden raja-arvot
Biosystems PHD6 -laitteen käyttölämpötila-alue on painettu laitteen
taustalappuun. Sperian-kaasunilmaisimien käytöstä laitteelle määrätyn käyttölämpötilaalueen ulkopuolella voi seurata virheellisiä ja mahdollisesti vaarallisia lukemia.

Signaalisanat
PHD6-laitteen viitekäsikirjassa käytetään seuraavia standardissa ANSI Z535.4-1998
määritettyjä signaalisanoja.
merkitsee välittömästi uhkaavaa vaaratilannetta, josta voi seurata
hengenmenetys tai vakava vamma, jollei sitä estetä.
merkitsee mahdollista vaaratilannetta, josta voi seurata
hengenmenetys tai vakava vamma, jollei sitä estetä.
merkitsee mahdollista vaaratilannetta, josta voi seurata lievä tai
vähäinen vamma, jollei sitä estetä.
HUOMIO ilman vaarahälytyssymbolia merkitsee mahdollista vaaratilannetta, josta voi
seurata esinevahinkoa, jollei sitä estetä.

Varoitukset ja huomiot
1.

Kannettavat PHD6-kaasunilmaisimet on suunniteltu havaitsemaan
vaarallisia ilmaolosuhteita. Hälytystila ilmaisee mahdollisesti hengenvaarallista vaaraa ja
siihen on suhtauduttava vakavasti. Poistumiskehoituksen laiminlyönnistä voi seurata
vakava vamma tai hengenmenetys.
2.
Hälytystilan sattuessa on tärkeää noudattaa vakiintuneita
käytäntöjä. Turvallisinta on poistua välittömästi alueelta ja palata vasta sitten, kun
lisätesteillä on osoitettu, että alue on taas turvallinen. Poistumiskehoituksen
laiminlyönnistä voi seurata vakava vamma tai hengenmenetys.
PHD6 on sijoitettava vaarattomaan paikkaan aina, kun alkaliparistot
3.
otetaan pois alkaliparistoyksiköstä. Alkaliparistojen poistaminen paristoyksiköstä
riskialttiilla alueella saattaa heikentää sisäistä turvallisuutta.
Käytä alkaliparistoyksikössä vain seuraavia paristoja:Duracell
4.
MN1500 or Ultra MX1500, Eveready Energizer E91-LR6, Eveready EN91. Paristojen
korvaaminen muilla paristoilla voi heikentää sisäistä turvallisuutta.
5.
Älä käytä vanhoja tai käytettyjä paristoja yhdessä uusien paristojen
kanssa ja älä käytä eri valmistajien paristoja sekaisin, jotta räjähdysvaara pienenee.
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PHD6-laitetta ei saa ladata millään muulla laturilla kuin Sperian PHD6
-laturilla. PHD6-laitteen standardiversiot on ladattava UL/CSA-hyväksytyllä laturilla,
jonka Sperian-osanumero on 54-46-103-1. PHD6-laitteen eurooppalaiset versiot on
ladattava ATEX-hyväksytyllä laturilla, jonka Sperian-osanumero on 54-49-103-5.
PHD6 on sijoitettava vaarattomaan tilaan latauksen ajaksi. PHD6laitteen lataaminen riskialttiissa paikassa voi heikentää sisäistä turvallisuutta.
PHD6-laitteen uudelleen ladattavat paristoyksiköt toimitetaan
CGR18650D
litiumioniparistoilla. Käyttäjä ei saa vaihtaa paristoyksikön Li-Ion
Panasonic
-paristoja. Uudelleen ladattava yksikkö on hankittava Sperianilta ja se on vaihdettava
täydellisenä kokonaisuutena, jotta sisäinen turvallisuus ei vaarannu.
PHD6-laitteen mittaustarkkuus on tarkastettava määräajoin
kalibrointikaasulla, jonka pitoisuus on tunnettu. Mittaustarkkuuden tarkistamatta
jättämisestä voi seurata epätarkkoja ja mahdollisesti vaarallisia lukemia. (Kanadan
standardisoimislaitos CSA edellyttää tarkkuustarkastuksen tekemistä tunnetun
pitoisuuden omaavalla kalibrointikaasulla joka päivä ennen käyttöä.)
Raitisilma/nollaus -kalibroinnit saa tehdä ainoastaan
ilmaolosuhteissa, joissa happipitoisuus on tunnetusti 20,9 prosenttia, LEL (alempi
räjähdysraja) 0,0 prosenttia ja myrkkykaasupitoisuus on tunnetusti 0 PPM
(miljoonasosaa).
PHD6-laitteen tarkkuus on tarkastettava tunnetun pitoisuuden
omaavalla testikaasulla välittömästi sen jälkeen, kun se on tunnetusti altistunut
epäpuhtauksille ennen kuin sen käyttöä voidaan jatkaa. Mittaustarkkuuden tarkistamatta
jättämisestä voi seurata epätarkkoja ja mahdollisesti vaarallisia lukemia.
Anturi, jota ei voida kalibroida tai jonka todetaan olevan sallitun
poikkeaman ulkopuolella, on vaihdettava välittömästi. Laitetta, jonka kalibrointi
epäonnistuu, ei saa käyttää ennen kuin tunnetun pitoisuuden omaavalla testikaasulla
tehdyllä kokeella on osoitettu, että mittaustarkkuus on palautunut ja laite on jälleen
käyttökunnossa.
Älä nollaa kalibrointikaasun pitoisuutta, jollei käytettävän
kalibrointikaasun pitoisuus poikkea Sperianin normaalisti toimittaman PHD6-laitteen
kalibrointiin tarkoitetun kalibrointikaasun pitoisuudesta.
Asiakkaita kehotetaan käyttämään PHD6-laitteen kalibroinnissa ainoastaan Sperian
Instrumentationin kalibrointimateriaaleja. Standardista poikkeavan kalibrointikaasun ja/tai
kalibrointivälineiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen epätarkkoja lukemia sekä mitätöidä
Sperianin perustakuun.
Standardista poikkeavan kalibrointikaasun ja/tai kalibrointivälineiden
käyttö PHD6-laitteen kalibroinnissa voi aiheuttaa epätarkkoja ja mahdollisesti vaarallisia
lukemia sekä mitätöidä Sperianin perustakuun.
Sperian tarjoaa kalibrointitarvikkeita ja riittoisia testikaasusylintereitä, jotka on kehitetty
erityisesti PHD6-laitteen vaivatonta kalibrointia ajatellen. Asiakkaita kehotetaan
käyttämään PHD6-laitteen kalibroinnissa ainoastaan Sperian Instrumentationin
kalibrointimateriaaleja.
Osien korvaaminen voi huonontaa sisäistä turvallisuutta.

Turvallisuussyistä PHD6-laitetta saa käyttää ja huoltaa ainoastaan
siihen pätevöitynyt henkilökunta. Lue, ymmärrä ja noudata tämän viitekäsikirjan ohjeita
ennen kuin käytät tai huollat PHD6-laitetta.
Nopeasti kasvava lukema, jota seuraa laskeva tai epävakaa lukema,
17.
voi tarkoittaa vaarallista palavan kaasun pitoisuutta, joka ylittää PHD6-laitteen 0-100
prosentin LEL (alempi hälytysraja) -ilmaisualueen.
18.
PHD6-laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi happirikastetussa
ilmassa.
19.
PHD6-pumppua ei saa käyttää pitkiä aikajaksoja ilmassa, joka
sisältää mahdollisesti 50 prosentin LEL-arvon -(alempi hälytysraja) ylittäviä liuotin- tai
polttoainepitoisuuksia.
16.

20.

Älä irrota NDIR-CH4 or NDIR-CO2 -antureita alueella, jossa on
räjähtävä kaasuseos. IR-anturien irrottaminen alueella, jossa on räjähtävä kaasuseos,
voi huonontaa sisäistä turvallisuutta.
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1.

organic compound) ja monia eri myrkkykaasuja.
Kaikki anturit ovat vaihdettavissa käyttöpaikalla.
Huomautus: PHD6-laitteen tarkkuus on
varmistettava tunnetun pitoisuuden omaavalla
testikaasulla tehtävällä kalibroinnilla aina, kun
laitteeseen asennettuihin antureihin on tehty
jokin muutos.
Kalibrointitoimenpiteet selostetaan
yksityiskohtaisesti luvussa 4.
PHD6-laitteessa käytetään ilmassa olevien
saasteiden havaitsemiseen monia anturityyppejä,
mukaan lukien sähkökemialliset anturit, PID
(fotoionisaatioilmaisin) -anturit, NDIR (kaasun eidispersiivinen infrapuna-analysaattori) -anturit ja
katalyyttiset LEL (alempi räjähdysraja) kuumat anturit.
Erilaisia mittausyksikköjä käytetään mitattavan
kaasun mukaan.

Seloste

Biosystems PHD6 on monianturinen
kaasunilmaisin, joka voidaan konfiguroida
vastaamaan käyttäjäkohtaisiin vaatimuksiin.
Tässä luvussa selostetaan lyhyesti PHD6-laitteen
monet ominaisuudet. Yksityiskohtaisemmat
selosteet PHD6-laitteen erikoisominaisuuksista
annetaan tämän käsikirjan seuraavissa luvuissa.

Vaaratyyppi
Happi (O2)

1.1

Palava kaasu
(LEL anturi)

Näytteenottomenetelmät

Erityisesti hiilivetyä
tunnistava palavan
kaasun anturi
(NDIR – CH4)
Haihtuvat
orgaaniset
yhdisteet (VOC)
(PID-anturi)

PHD6-laitetta voidaan käyttää diffuusiotilassa tai
näytteenottotilassa. Molemmissa tiloissa
kaasunäytteen on päästävä antureiden luo, jotta
laite voi rekisteröidä kaasulukeman. Anturit
sijaitsevat laitteen alaosassa.
Anturin tuloaukkoja ei saa
peittää. Peitetyt anturiaukot voivat aiheuttaa
epätarkkoja ja mahdollisesti vaarallisia lukemia.
Diffuusiomenetelmässä mittauksen kohteena
oleva ilma pääsee antureihin leviämällä laitteen
etuosassa olevien anturiaukkojen läpi. Normaalit
ilmavirtaukset riittävät näytteen viemiseen
antureihin. Anturit reagoivat nopeasti mittauksen
kohteena olevien kaasujen pitoisuuksissa
tapahtuviin muutoksiin. Diffuusiotyyppisessä
menettelyssä mitataan vain ilmaisimen
välittömässä läheisyydessä olevaa ilmaa.
PHD6-laitetta voidaan käyttää myös näytteiden
ottamiseen etäisiltä alueilta käsikäyttöisten
näytteenottovälineiden tai moottoroidun,
jatkuvatoimisen näytteenottopumpun avulla.
Kerättäessä näytteitä etätoiminnolla näyte vedetään
anturilokeroon ilmaisinkokoonpanon ja letkun läpi.
Etänäytteenottotoiminnoilla mitataan ainoastaan
näytteenottimen loppupäässä olevaa ilmaa.
Käsikäyttöisten näytteenottovälineiden käyttö
on selostettu kohdassa 3.1.
Moottoroidun näytteenottopumpun käyttö on
selostettu kohdassa 3.2.
Yksityiskohtainen seloste PHD6näytteenottimen osista löytyy kohdasta 6.5

1.2

Mittausyksikkö
Tilavuusprosentti
Alemman räjähdysrajan
prosenttiluku (%LEL) tai
til.-% CH4
Alemman räjähdysrajan
prosenttiluku (%LEL) tai
siirtymävaiheen ppm til.-% CH4
Miljoonasosa (ppm) tai
miljoonasosan
kymmenesosa (0,1 ppm)

Miljoonasosa (ppm) joidenkin anturien
mittayksikkö on
miljoonasosan
kymmenesosa (0,1 ppm)
Taulukko 1.2. PHD6-laitteen mittausyksiköt
Myrkkykaasut
(sähkökemiallisella
anturilla tai NDIRCO2 -anturilla)

1.3

Kalibrointi

PHD6-ilmaisimen ominaisuuksiin kuuluu täysin
automaattinen raitisilma- ja kaasukalibrointi.
PHD6-laitteen mittaustarkkuus
on tarkastettava määräajoin kalibrointikaasulla,
jonka pitoisuus on tunnettu. Mittaustarkkuuden
tarkistamatta jättämisestä voi seurata
epätarkkoja ja mahdollisesti vaarallisia lukemia.
(Kanadan standardisoimislaitos CSA edellyttää
tarkkuustarkastuksen tekemistä tunnetun
pitoisuuden omaavalla kalibrointikaasulla joka
päivä ennen käyttöä.)
Kalibrointitoimenpiteet selostetaan
yksityiskohtaisesti luvussa 4.
Kalibrointiväleistä annetut suositukset ovat
liitteessä B.

1.4

Monianturisen laitteen
suorituskyky

Hälytyslogiikka

PHD6-laitteen kaasuhälytyksiä voidaan säätää
manuaalisesti PHD6-laitteen valmiilla
valikkotoiminnoilla, BioTrak-ohjelmistolla IrDAliittymän kautta tai IQ Database Manager Program ohjelmalla (tietojenhallintaohjelma) PHD6-laitteen

PHD6 voidaan konfiguroida mittaamaan
samanaikaisesti happea, palavia kaasuja ja höyryjä,
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC, volatile
6

IQ Express -telakan kautta. (Lue suoraa valikkoohjelmointia koskevat ohjeet luvusta 6). Hälytykset
voidaan asettaa mille tasolle tahansa kyseisen
anturin nimellisalueen puitteissa. Jos hälytyksen
ohjearvo ylittyy, kova hälytysääni alkaa soida ja
punainen hälytys-LED vilkkuu.
1.4.1

Paristojen korvaaminen muilla paristoilla voi
heikentää sisäistä turvallisuutta.
1.4.3

Anturi mittausalueen ulkopuolella hälytykset
PHD6 siirtyy hälytystilaan, jos anturi altistuu
kaasupitoisuudelle, joka ylittää sen vakiintuneen
alueen. Siinä tapauksessa, että LEL- tai NDIRCH4 -anturin lukema on yli 100 % LEL (alempi
hälytysraja), laite poistaa anturikanavan
automaattisesti pois käytöstä ja laite pysyy
jatkuvassa hälytystilassa, kunnes se
sammutetaan, viedään turvalliseksi tiedetylle
alueelle ja kytketään takaisin päälle. Näyttöön
tulee anturin lukeman sijaan pystysuora
kaksipäinen nuoli kaikkien mittausalueen
ylityshälytystilaan siirtyneiden kanavien osalta.
Lue lisätietoja kohdasta 2.5.2.
LEL mittausalueen
ylityshälytyksen sattuessa PHD6 on
kytkettävä pois päältä, vietävä tunnetusti
turvalliselle alueelle ja kytkettävä uudestaan
päälle, jotta hälytys nollautuu.

Ilmavaarahälytykset

Kannettavat PHD6kaasunilmaisimet on suunniteltu
havaitsemaan hapenvajauksia, tulenarkojen
kaasujen ja höyryjen kertymiä sekä tiettyjen
myrkkykaasujen kertymiä. Hälytystila ilmaisee
tällaisen yhden tai useamman mahdollisesti
hengenvaarallisen vaaran olemassaoloa ja
siihen on suhtauduttava vakavasti.
Poistumiskehoituksen laiminlyönnistä voi
seurata vakava vamma tai hengenmenetys.
Hälytystilan sattuessa on
tärkeää noudattaa vakiintuneita käytäntöjä.
Turvallisinta on poistua välittömästi alueelta
ja palata vasta sitten, kun lisätesteillä on
osoitettu, että alue on taas turvallinen.
Poistumiskehoituksen laiminlyönnistä voi
seurata vakava vamma tai hengenmenetys.
Nopea korkea lukema, jota
seuraa aleneva tai epävakaa lukema, voi olla
osoitus vaarallisesta palavan kaasun
pitoisuudesta, joka ylittää PHD6-laitteen
ilmaisualueen, joka on 0-100 % LEL (alempi
hälytysraja). Poistumiskehoituksen
laiminlyönnistä voi seurata vakava vamma tai
hengenmenetys.
Palava kaasu -hälytykset aktivoituvat, kun
palavien kaasujen lukema ylittää jonkin
hälytysarvon. Palava kaasu -lukemat ilmoitetaan
tyypillisesti prosentteina LEL (alempi hälytysraja)
-arvosta, mutta ne voidaan ilmoittaa myös
metaanin (CH4) tilavuusprosenttina. PHD6laitteessa on varoitus- ja vaarahälytykset sekä
LEL-anturin että NDIR-CH4 -anturin osalta.
Laitteessa on kaksi happihälytystä:
hapenvajausta ilmaiseva matala hälytys ja
happirikastumista ilmaiseva korkea hälytys.
Laitteessa on PID-anturin ja kunkin
myrkkykaasuanturin osalta jopa neljä hälytystä:
Varoitus, Vaara, TWA (aikapainotettu keskiarvo)
ja STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo).
Hälytys, vaara, STEL ja TWA -hälytykset
selostetaan liitteessä A.

1.4.4

PID-lämmityslamppu epäkunnossa hälytys
PHD6 valvoo PID-lämmityslampun tilaa sen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Hälytykset alkavat, jos PHD6 määrittää lampun
olevan epäkunnossa. Lue lisätietoja kohdasta
2.5.3
1.4.5

O2 puuttumisesta johtuva LEL
reaktiohäiriö -hälytys
PHD6-laitteen ominaisuuksiin kuuluu
automaattinen varoitus hapen puutteesta
johtuvasta LEL-anturin reaktiohäiriöstä. Lue
lisätiedot kohdasta 2.5.4.
1.4.6 Turvaääni/-vilkku
PHD6-laitteessa on turvaäänitoiminto, jonka
tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle laitteen
olevan toiminnassa. Kun PHD6 on otettu
käyttöön, se lähettää lyhyen äänimerkin ja LED
välähtää lyhyesti käyttäjän määrittämin välein.
Turvaääni/-vilkku voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti Main Menu (päävalikko) -valikosta
(lue luku 5), BioTrak-ohjelmistolla tai PHD6laitteen IQ Express telakan kautta.
1.4.7 Lukkiutumishälytykset
PHD6-laitteen hälytykset nollautuvat
automaattisesti, jollei hälytyslukitus ole käytössä.
Kun PHD6-laitteen hälytyslukitus on käytössä,
äänihälytykset ja nähtävissä olevat hälytykset
jatkuvat vielä ilmassa olevan vaaran poistamisen
jälkeen. Hälytykset voi nollata painamalla MODE
(tila) -painiketta. Jos hälytyslukitus ei ole
käytössä ja hälytystila on päättynyt, laite palaa
automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja
visuaaliset ja akustiset hälytykset lakkaavat ilman
käyttäjän toimenpiteitä.

1.4.2 Alhainen pariston varaus -hälytykset
PHD6-laitteessa on sekä Li-Ion- että
alkaliparistoyksiköille moniasteiset hälytykset,
joilla ilmoitetaan käyttäjälle pariston ehtymisestä.
Lisätietoja pariston alhainen varaus hälytyksistä on kohdassa 2.5.5.
Käytä vain seuraavia
paristoja:Duracell MN1500 tai Ultra MX1500,
Eveready Energizer E91-LR6, Eveready EN91.
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Lukitushälytykset voidaan ottaa käyttöön
manuaalisesti Main Menu (päävalikko) -valikosta
(lue luku 5), BioTrak-ohjelmistolla tai PHD6laitteen IQ Express telakan kautta.

orgaanisille höyryille (VOC). Paras suorituskyky
ilmassa, jonka tiedetään sisältävän VOCyhdisteitä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä),
saadaan käyttämällä yksinomaista CO-anturia.

1.4.8 Vianilmaisu
PHD6-laitteen ohjelmisto sisältää joukon
lisähälytyksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa
laitteen asianmukainen toiminta. Kun PHD6
havaitsee sähkövian tai häiriötilan,
asiaankuuluvat akustiset ja visuaaliset hälytykset
aktivoidaan ja näyttöön tulee selittävä sanoma.
Vika- ja muut sähkösuojaukset selostetaan
yksityiskohtaisesti kohdassa 2.5.

1.7

Moottoroitu näytteenottopumppu on saatavissa
PHD6-laitteeseen tilanteisiin, jotka edellyttyvät
jatkuvaa "kädet vapaana" tehtävää etävalvontaa.
PHD6 jatkuva
näytteenottopumppu (Sperian
Instrumentation -osanumero 54-54-102) on
ainoa pumppu, jota voidaan käyttää PHD6laitteen kanssa.
Pumpussa on paineanturi, joka
tunnistaa vedestä johtuvia
ilmavirtauksen rajoituksia tai
muita tukoksia, joita imetään
yksikköön ja reagoi niihin
samantien sammuttamalla
pumpun, jotta pumpun anturi,
pumppu ja muut PHD6-osat eivät
vahingoitu.
PHD6-mikro-ohjain valvoo
jatkuvasti pumpun tilaa. Kun
pumppu on toiminnassa ja toimii
asianmukaisesti, näytön alaosassa olevaan
tilapalkkiin tulee kehruupumppukuvake. Alhainen
virtaus tai jokin muu pumppuvika aktivoi akustiset
ja visuaaliset hälytykset ja näyttöön tulee selittävä
sanoma.

PHD6 on suunniteltu
ilmaisemaan mahdollisesti hengenvaarallisia
ilmaolosuhteita. Kaikki hälytystilat on otettava
vakavasti. Turvallisinta on poistua välittömästi
alueelta ja palata vasta sitten, kun lisätesteillä
on osoitettu, että alue on taas turvallinen.

1.5

Muut sähkösuojaukset

Useat automaattiset ohjelmat estävät PHD6laitteen peukaloinnin ja väärinkäytön luvattomien
henkilöiden taholta. Aina kun ilmaisin kytketään
päälle, PHD6 testaa automaattisesti hälytys-LED
-valot, äänihälytykset, sisäisen muistin ja pumpun
tilan (mikäli sellainen on). Paristoa valvotaan
jatkuvasti sen asianmukaisen jännitteen varalta.
PHD6 valvoo myös asennettuina olevien anturien
liitäntöjä. Minkä tahansa sähkövian
havaitseminen aktivoi akustiset ja visuaaliset
hälytykset ja näyttöön tulee selittävä sanoma.

1.6

Valinnainen
näytteenottopumppu

1.7.1

Erityiset PHD6-pumpun käytössä
huomioitavat varotoimet
PHD6-laitteen pumpun kalvotiivisteissä käytetty
sisämateriaali voi herkästi vaarantua tilapäisesti
palavien polttoaineiden ja liuottimien korkeiden
pitoisuuksien vuoksi. Jos PHD6-laitetta käytetään
ilmassa, joka voi sisältää palavien polttoaineiden
ja liuottimien pitoisuuksia, jotka ovat yli 50
prosenttia LEL (alempi hälytysraja) -arvosta,
testaa pumppu säännöllisesti varmistaaksesi, että
tiivisteet eivät ole vahingoittuneet.
Pumppu testataan tukkimalla näytteen tuloaukko
sormella. Pumpun pitäisi siirtyä hälytystilaan.
Mikäli pumppu ei siirry hälytystilaan tuloaukon
ollessa tukittuna, pumppu ei toimi kunnolla ja
PHD6-laite ei ehkä ilmoita tarkkaa lukemaa. Jos
pumpputesti epäonnistuu, turvallisinta on poistua
välittömästi alueelta ja palata vasta sitten, kun
lisätesteillä on osoitettu, että alue on taas
turvallinen.

Anturit

PHD6 voidaan konfiguroida mittaamaan
samanaikaisesti happea, palavia kaasuja ja höyryjä,
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC, volatile
organic compound) ja erilaisia myrkkykaasuja.
PHD6-laitteen anturikonfiguraatio voidaan määrittää
ostohetkellä tai muuttaa käyttöpaikassa siihen
koulutetun henkilökunnan toimesta.
PHD6 on kalibroitava aina anturin vaihtamisen
jälkeen.
Vaihtoanturien osanumerot ja anturialueet
ovat liitteessä C.
Anturi, jota ei voida
kalibroida tai jonka todetaan olevan sallitun
poikkeaman ulkopuolella, on vaihdettava
välittömästi. Laitetta, jonka kalibrointi
epäonnistuu, ei saa käyttää ennen kuin
tunnetun pitoisuuden omaavalla testikaasulla
tehdyllä kokeella on osoitettu, että
mittaustarkkuus on palautunut ja laite on
jälleen käyttökunnossa.
Kalibrointitoimenpiteet selostetaan
yksityiskohtaisesti luvussa 4.
1.6.1 Poikittaisherkkyys
Anturin poikittaisherkkyystiedot ovat liitteessä D.
PHD6-laitteen Duo-Tox -anturin CO-kanavassa
voi esiintyä korkeita poikittaisherkkyystasoja

Pumppua ei saa käyttää
pitkiä aikajaksoja ilmassa, joka sisältää
mahdollisesti liuotin- tai
polttoainepitoisuuksia, jotka ovat yli 50 % LEL
(alempi hälytysraja).
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1.8

Tietojen taltiointi

1.9

PHD6-laitteen vakio-ominaisuuksiin kuuluu
"musta laatikko",-tallennuslaite ja
tapahtumaloggeri. Täydellinen dataloggeri on
saatavissa päivitysversiona milloin tahansa.

1. Kuori: Laitteen kuori on valmistettu kovasta
PC:stä (polykarbonaatti), jonka päälle on
muokattu TPE (kumi) -pinta.
2. Etupuoli: Laitteen etupuolella ovat LCD
(nestekide) -näyttö, MODE (tila) -painike,
nuolinäppäimet, hälytys-LED ja
äänihälytykset.
3. Näyttö: Nestekidenäytöllä (LCD) näytetään
lukemat, sanomat ja muut tiedot.
4. Hälytys-LEDit: Ylös, eteen ja sivulle
asennetut LED-hälytysvalot ilmoittavat
hälytystilasta.
5. Infrapunaportti: Infrapunaportti sijaitsee
laitteen alaosassa ja sitä käytetään PHD6laitteen ja PC:n väliseen tiedonsiirtoon.
6. On (päällä) / Off (poissa päältä) MODE
(tila) -painike: Laitteen etupuolella oleva iso
musta painike on MODE (tila) -painike.
MODE (tila) -painikkeella PHD6-laite voidaan
kytkeä päälle ja pois päältä sekä ohjata
useimpia toimintoja, mukaan lukien
automaattisen kalibrointisäädön
käynnistäminen.
7. Nuolinäppäimet: Nuolinäppäimet sijaitsevat
MODE (tila) -painikkeen ja näytön välissä.
8. Anturilokeron kansi: Anturit sijaitsevat
tuuletusaukollisessa lokerossa laitteen
alaosassa.
9. Äänihälytykset: Kaksi lieriömäistä aukkoa
laitteen etupuolella MODE (tila) -painikkeen
vastakkaisilla puolilla ovat äänihälytykset.
Vesitiivit äänihälytys on istutettu suoraan
kumiseen sisävuoraukseen, jotta laite on
suojattu vuodon tai nesteiden varalta.
10. Paristoyksikkö: Saatavissa on kahdenlaisia
vaihdettavia paristoyksikköjä (uudelleen
ladattava litiumioni (Li-Ion) ja kertakäyttöinen
alkalinen). Li-Ion paristoyksiköt
jälleenladataan PHD6-laitteeseen
asennetulla yksiköllä.
11. Paristonlatauslaitteen liitin: Vesitiivistä
liitintä kuoren alaosassa käytetään
yhdistämään PHD6-laite latauslaitteeseen.
12. Paristolokero / pidike: Paristo asetetaan
laitteen selkäpuolelta. Paristoon kiinnitetty
tukeva pidike on tarkoitettu PHD6-laitteen
kiinnittämiseen vyöhön tai muuhun
vaatekappaleeseen.

1.8.1 "Musta laatikko" -tallennuslaite
"Musta laatikko" -tallennuslaite on PHD6-laitteen
vakio-ominaisuus. "Musta laatikko" on jatkuvasti
käytössä, olipa käyttäjä siitä tietoinen tai ei.
"Musta laatikko" tallentaa tärkeitä tietoja, kuten
kaasulukemat, käynnistysajat, sammutusajat,
lämpötilat, pariston tilat, viimeisin kalibrointipäivä
ja-asetukset, asennettuina olevien antureiden
tyypit, anturien sarjanumerot, takuun päättyminen
ja suunnitellut huoltopäivät sekä vallitsevat
hälytysasetukset.
"Musta laatikko" -tallennuslaitteen muisti on
rajallinen. Kun muisti on "täynnä", PHD6 kirjoittaa
uudet tiedot vanhimpien tietojen päälle. "Musta
laatikko" -tallennuslaite tallentaa vähintään 63
tuntia tietoja yhden minuutin lisäyksin ennen kuin
se alkaa kirjoittaa uutta tietoa vanhimpien tietojen
päälle. Tällä tavalla uusimmat säilyvät aina.
PHD6-laite on palautettava Sperianille "musta
laatikko" -tallennuslaitteessa olevien tietojen
poimimiseksi. Raportti luodaan, kun data on
ladattu laitteesta. Yksikkö ja raportti palautetaan
sitten käyttäjälle. Soita Sperianin laitehuoltoon
saadaksesi palautuslupanumeron. Lataaminen ei
maksa mitään, mutta käyttäjä vastaa kaikista
kuljetuskustannuksista.
PHD6-laitteen "musta laatikko" -tallennuslaite
voidaan päivittää milloin tahansa täyden
toiminnan dataloggeriksi. Siihen tarvitaan vain
aktivointikoodi, joka vastaa PHD6-laitteen ja
PHD6 Upgrade Utility Programin
(päivitysohjelma) sarjanumeroa.
1.8.2 Tapahtumaloggeri
PHD6-laitteissa oleva tapahtumaloggeri tallentaa
hälytystiloihin liittyviä tietoja. Kukin (hälytys)
tapahtuma sisältää seuraavat tiedot kunkin
asennetun anturin osalta:


Anturityyppi



Maksimi lukema



Keskilukema



Alkamisaika



Päättymisaika



Tapahtuman kesto.

PHD6-laitteen rakenneosat

1.10

PHD6-laitteen vakiovarusteet

PHD6-laitteen vakiovarusteisiin kuuluvat
kalibrointiadapteri, lisäletku kalibrointia varten,
tarvikkeet manuaaliseen näytteenottoon,
viitekäsikirja ja pikahakukortti. Manuaalisen
näytteenoton tarvikesarja koostuu näytteenotto/kalibrointiadapterista, puhalluspumpusta,
näytteenottimen vaihtosuodattimet, kymmenen
jalan (3 metrin) letku ja näytteenotin.
PHD6-laitteen standardit konfiguraatiot on
merkitty pahviarkkeihin, jotka toimitetaan
pahvikotelossa.

PHD6 tallentaa 20 viimeisen hälytystapahtuman
tiedot. Kun 20 tapahtumaa on tallennettu, PHD6
kirjoittaa järjestelmällisesti uudet tapahtumatiedot
vanhimpien tietojen päälle. Yksi tapahtuma voi
olla erilaisten samanaikaisesti sattuvien erilaisten
hälytysten tai aivan peräkkäin sattuvien
hälytysten yhdistelmä. Tapahtumaloggeri voidaan
ladata BioTrak-ohjelmiston avulla. PC:ssä on
oltava IrDA, jotta tiedonsiirto on mahdollista.
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Sitten näyttöön tulee sarjanumero. Jos
ilmaisimessa on täyden toiminnan dataloggeri,
näyttöön tulee intervalli ja muistikapasiteetti.
Näytteenottotauko näytetään
minuutteina ja sekuntteina.
Dataloggeri kerää tietoja
jatkuvasti, joten tietovirtaan
on tehtävä taukoja, jotta ne
voidaan tallentaa.
Tiedonkeräystauko määrittää
tietovirrassa olevien taukojen
tiheyden. Kapasiteetti on
niiden tuntien ja minuuttien määrä, joka kuluu
dataloggerin muistin täyttymiseen. Kun muisti on
täynnä, PHD6 alkaa kirjoittamaan uusia tietoja
vanhimpien tietojen päälle, jotta uusimmat tiedot
voidaan siten säilyttää.
Näytteenottotaukoa voidaan muuttaa täyden
toiminnan dataloggerissa BioTrak-ohjelmiston tai
IQ Systemsin avulla tai manuaalisesti Main Menu
-valikosta.
Jos PHD6 on varustettu
standardilla "musta laatikko"
-dataloggerilla, näyttöön
tulee "Black Box".
PHD6-laitteessa yhden
minuutin näytteenottotauon
johdosta voidaan tallentaa
vähintään 63 tuntia lukemia
ennen kuin uusia tietoja kirjoitetaan vanhojen
tietojen päälle. Jos käytössä on alle 5 anturia,
kapasiteetti lisääntyy.
Kun laite suorittaa
elektronisen itsetestin,
näyttöön tulee päivämäärä,
aika, lämpötila ja
paristotyyppi. Itsetestin
aikana PHD6 suorittaa
järjestelmämuistin
tarkastuksen ja testejä
selvittääkseen, onko
moottoroitua pumppua liitetty laitteeseen. Mikäli
pumppu havaitaan, se aktivoituu hetkeksi
itsetestin aikana. Lisätietoja pumpuilla
varustettuja PHD6-laitteita koskevista
käynnistystoimenpiteistä löytyy jäljempänä
kohdasta 2.1.1.
PHD6-laitteen näyttöön tulee jokainen asennettu
anturi niihin liittyvien hälytystasojen kanssa.

1.10.1 Alkaliset PHD6-ilmaisimet
Jos PHD6 on alkalinen laite, vakiovarusteisiin
kuuluu alkaliparistoyksikkö ja 3 kertakäyttöistä AA
alkaliparistoa.
1.10.2 Li-Ion PHD6-ilmaisimet
Jos PHD6 on ladattava Li-Ion -laite, vakiovarusteisiin
kuuluu Li-Ion -paristoyksikkö ja PHD6-latauslaite.

1.11

PHD6 tarvikesarja

PHD6-ilmaisimia voidaan ostaa myös osana
tarvikesarjaa, joka sisältää kalibrointikaasun,
kiinteä virtauksensäädin ja kovakuorinen
kantolaukku.
1.11.1 PHD6 suljetun tilan tarvikesarjat
Suljetun tilan tarvikesarjat sisältävät kaikkien
vakiovarusteiden lisäksi kalibrointitarvikkeet, kiinteän
virtauksensäätimen painemittarilla ja sopivan
kokoisen kalibrointikaasusäiliön vaahtovuoratussa,
vesitiiviissä ja kovakantisessa kantolaukussa.
1.11.2 PHD6 täydennyspakkaukset
PHD6-täydennyspakkaukset sisältävät kaikkien
vakiovarusteiden lisäksi alkalisen PHD6-laitteen,
kalibrointitarvikkeet, pienen kalibrointikaasusäiliön
sekä kiinteän virtaussäätimen vaahtovuoratussa, eivesitiiviissä kovakantisessa kantolaukussa.

2.

Perustoiminnot

PHD6 on kolmen painikkeen kaasunilmaisin.
Useimmat päivittäiset toiminnot käynnistetään
vain MODE (tila) -painikkeen avulla. MODE (tila) painikkeen ohjaimet:





2.1

PHD6-laitteen kytkeminen päälle ja pois
päältä
Taustavalon kytkeminen päälle
MAX-, STEL- ja TWA-lukemanäyttöjen
tarkasteleminen
Kalibrointijakson käynnistäminen

PHD6-laitteen kytkeminen päälle

Kytke PHD6 päälle pitämällä MODE (tila) -painike
painettuna yhden sekunnin ajan. Alkunäytön
jälkeen näyttöön tulee luettelo asennetuista
antureista ja niiden käyttämistä anturin
tuloaukoista. PHD6-laitteessa on viisi anturin
tuloaukkoa, mutta se voi näyttää lukemat jopa
kuuden eri kaasun osalta.

→

→
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→

PID- ja IR-lukemat, jotka
näytetään anturin lämpiämisaikana, eivät ole
tarkkoja. PHD6-laitteen käyttäminen PID- tai
IR-anturin lämpiämisaikana ilmaisemien
yhdisteiden valvontaan voi johtaa
epätarkkoihin ja mahdollisesti vaarallisiin
lukemiin.

→

2.2

Toimintalogiikka

Kun PHD6-laitteen käynnistysjakso on päättynyt,
näyttöön tulee vallitsevat kaasulukemat -näyttö.
Näytön alaosassa olevaan tilapalkkiin tulee aika
ja kalibroinnin, pumpun ja pariston tila.
Aktivoi taustavalo painamalla MODE (tila) painiketta kerran. Voit avata huippulukematnäytön painamalla MODE-painiketta toisen
kerran. Paina MODE-painiketta kolmannen
kerran tarkastellaksesi toimintasession STEL
(lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) -arvoa ja
TWA (aikapainotettu keskiarvo) -arvoa.

Lue lisätietoja ilmavaarahälytyksistä
kohdasta 2.4.
Hälytysnäyttöjen jälkeen PHD6-laitteen näyttöön
tulee "Starting Session, Resetting Averages"
(Aloitetaan mittaus, nollataan keskiarvot), minkä
jälkeen näyttöön tulee kalibroinnin tilanäyttö. Aina
kun PHD6 kytketään päälle, se aloittaa
automaattisesti uuden toimintasession ja nollaa
STEL- ja TWA-laskelmat. Myös MAX-lukema
nollataan uutta sessiota varten.

→

→

Jos määräaikaiskalibrointi on tehtävä ja
kalibrointivaroitus on käytössä, käyttäjän on
kuitattava kalibrointitila painamalla MODE (tila) painiketta. Kun MODE (tila) -painiketta on
painettu, PHD6 siirtyy vallitsevat kaasulukemat näyttöön ja kalibrointikuvake
vilkkuu muistutukseksi siitä,
että laitteen
määräaikaiskalibrointi on
myöhässä. Jos kalibronti ei
ole myöhässä, näyttöön tulee
seuraavaan kalibrointiin
olevien päivien määrä ennen
kuin laite siirtyy vallitsevat
kaasulukemat -näyttöön.

MODE (tila) -painikkeen avulla avattavat näytöt
(mukaan lukien Peak (huippu) ja STEL/TWAnäytöt) ovat käyttäjän valittavissa. Lue lisätietoja
kohdasta 5.2.6.
Huomautus: PHD6-laitteen on oltava
jatkuvassa toiminnassa vähintään 15
minuuttia ennen kuin sillä voidaan laskea
STEL- ja TWA-arvoja. NÄyttöön tulee aina
ensimmäisen 15 minuutin ajaksi laitteen
toiminnassaoloaika STEL- ja TWA-arvojen
sijaan.
2.2.1 Tilarivi
Nykyiset kaasulukemat -näytön alaosassa
olevaan tilariviin tulee yleistä tietoa mukaan
lukien: Pariston tila
Syke (laitteen tila)
Pumpun tila
PID tiimalasi (PID lämpiämisaika)
PID lampun tila (näytetään “Check Sen.”
(tarkista anturi))
Toimintatarkastusvaroitus
Kalibrointivaroitus
Aika

2.1.1 Käynnistäminen pumpun kanssa
Käynnistysjakso on hieman pidempi PHD6-laitteilla, jotka on varustettu sisäänrakennetulla
moottoroidulla näytteenottopumpulla. Kalibroinnin
tilanäyttöjen jälkeen PHD6 kehottaa sinua
tekemään pumpulle vuotokokeen.
Lisätietoja PHD6-pumpun käytöstä on
kohdassa 3.2.
2.1.2

Käynnistäminen PID- tai IR-anturin
kanssa
Kun PHD6-laitteeseen on
asennettu PID- tai IR-anturi,
niitä varten tarvitaan
lämpiämisaika, jonka aikana
näyttöön tulee tiimalasikuvake ja
joko "PID" tai "IR". VOCkaasutyyppi ja lukema näytetään
käänteisenä tekstinä.

Pariston tila -kuvake
Pariston tila -kuvake sijaitsee näytön
vasemmassa alanurkassa. Paristokuvake
osoittaa pariston jäljellä olevan tehon.
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Vapauta sitten MODE (tila) -painike. Näyttöön
tulee hetkeksi "Shutting Down" (sammutetaan) ja
"Saving Sensors" (tallennetaan anturit), ennen
kuin näyttö tyhjenee.

Kun paristokuvake on tyhjä, se tarkoittaa,
että pariston varaus on alhainen ja että
käyttäjän on ryhdyttävä toimenpiteisiin
joko Li-Ion-pariston lataamista tai
alkaliparistojen vaihtamista varten.
Lisätietoja pariston alhainen varaus hälytyksistä on kohdassa 2.5.5.
IR tiimalasisymboli
Tiimalasisymboli ja IR tulevat
tilariviin IR-anturin yhden minuutin
lämpiämisjakson ajaksi. Kun
lämpiämisaika on ohi, tiimalasia ei enää näytetä.

→

2.4

PID tiimalasisymboli
Tiimalasisymboli ja PID tulevat tilariviin PIDanturin viiden minuutin lämpiämisjakson ajaksi.
Kun lämpiämisaika on ohi,
tiimalasia ei enää näytetä.
Jos PHD6-laite on varustettu
sekä IR- että PID-anturilla,
näyttöön tulee PID tiimalasi, koska PID-anturilla
on pidempi lämpiämisaika.
Sydänsymboli
Laitteen ollessa asianmukaisesti
ladattu, kalibroitu ja toimiessa
normaalisti, sydänsymboli välkkyy
tilarivissä.
Pumpun tila -kuvake
Mikäli pumppu on liitetty laitteeseen
ja toiminnassa, liikkuvan tuulettimen
kuva tulee tilariville.
Toimintatarkastus (bump test)- ja
kalibrointihälytykset
Jos PHD6 tarvitsee
määräaikaiskalibroinnin,
kalibrointipullokuvake ja
varoituskolmio välkkyvät
tilarivillä.
Aika
Aika näytetään vallitsevat
kaasulukemat -näytön
alaoikealla.

Ilmavaarahälytykset

PHD6-laitteeseen on konfiguroitu hälytyksiä, jotka
on suunniteltu varoittamaan käyttäjää
vaarallisista ilmaolosuhteista.
PHD6 on suunniteltu
ilmaisemaan mahdollisesti hengenvaarallisia
ilmaolosuhteita. Kaikki hälytystilat on otettava
vakavasti. Turvallisinta on poistua
välittömästi alueelta ja palata vasta sitten, kun
lisätesteillä on osoitettu, että alue on taas
turvallinen.
2.4.1 O2-hälytykset
PHD6-laite on varustettu sekä korkealla että
matalalla happihälytyksellä. Raitis ilma sisältää
20,9 prosenttia happea.
Matala happihälytys tarkoittaa hapenvajausta ja
sen oletusasetus on normaalisti 19,5 prosenttia.
Korkea happihälytys tarkoittaa happirikastumista
ja sen oletusasetus on normaalisti 23,5
prosenttia.
2.4.2 Palava kaasu -hälytykset
PHD6-laitteessa on 2-vaiheinen palavien
kaasujen pitoisuuksista ilmoittava hälytys.
LEL (alempi räjähdysraja) -varoitushälytyksen
oletusasetus on 10 prosenttia LEL-arvosta. LELvaarahälytyksen oletusasetus on 20 prosenttia
LEL-arvosta.
Varoitushälytyksen oletusasetus NDIR-CH4antureille on 10 prosenttia LEL-arvosta tai 0,5 til.% CH4. Vaarahälytyksen oletusasetus on 20
prosenttia LEL-arvosta tai 1,0 til.-% CH4.

2.2.2 Näytön kääntö
PHD6-laitteen näyttöä voidaan kääntää (siten että
sitä voidaan lukea ylhäältä alaspäin sen sijaan, että
katsottaisiin alhaalta ylöspäin) painamalla ylös ja
alas -nuolinäppäimiä samanaikaisesti vallitsevat
kaasulukemat -näytön ollessa päällä.

2.4.3 Myrkky- ja VOC-anturihälytykset
PHD6-laitteessa on neljä myrkkykaasuista ja
haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (VOC)
varoittavaa hälytystä. Hälytysyhdistelmä on
suunniteltu suojelemaan käyttäjää sekä
pitkäaikaisilta että äkillisiltä myrkkyvaaroilta.
Vallitsevat hälytysasetukset näytetään
käynnistysjakson aikana ja niitä voidaan myös
tarkastella hälytysvalikon kautta.

2.3
PHD6-laitteen kytkeminen pois
päältä
PHD6-laite kytketään pois
päältä painamalla MODE
(tila) -painiketta kunnes
näyttöön tulee "Release
MODE to shut down"
(vapauta MODE-painike
laitteen sammuttamiseksi).
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kaasupitoisuudelle, joka ylittää sen vakiintuneen
alueen. Siinä tapauksessa, että LEL-lukema ylittää
100 prosenttia LEL (alempi hälytysraja) -arvosta, laite
poistaa LEL-kanavan automaattisesti pois käytöstä ja
laite pysyy jatkuvassa hälytystilassa, kunnes se
sammutetaan.PHD6-laite on sammutettava, vietävä
turvalliseksi tiedetylle alueelle (sisältää 20,9 %
happea, 0 % LEL:n ja 0 ppm myrkkykaasuja) ja
kytkettävä sitten takaisin päälle. Näyttöön tulee
anturin lukeman sijaan pystysuora kaksipäinen nuoli
kaikkien mittausalueen ylityshälytystilaan siirtyneiden
kanavien osalta.

2.4.4 Hälytysselosteet
Varoitushälytykset
Varoitushälytykset tarkoittavat vaarallista
ilmaolosuhdetta, joka ei vielä edennyt tasolle,
joka edellyttäisi vaarahälytysten alkamista.
Varoitushälytykset voidaan väliaikaisesti mykistää
painamalla MODE (tila) -painiketta, jos tämä
valinta on otettu käyttöön BioTrak-ohjelmistolla.
Vaarahälytykset
Vaarahälytykset ilmoittavat merkittävästä
vaaratilanteesta. Käyttäjä ei voi mykistää
vaarahälytyksiä.

Palavan anturin
mittausalueen ylityshälitys tarkoittaa
mahdollisesti räjähtävää kaasuseosta. Alueelta
on poistuttava välittömästi, sillä muuten
seurauksena voi olla vakava vamma tai
hengenmenetys!
LEL mittausalueen
ylityshälytyksen sattuessa PHD6 on kytkettävä
pois päältä, vietävä tunnetusti turvalliselle
alueelle (sisältää 20,9 % happea, 0 % LEL:n ja 0
ppm myrkkykaasuja) ja kytkettävä uudestaan
päälle, jotta hälytys nollautuu.

STEL-hälytykset
STEL(lyhytaikaisen altistumisen raja) hälytysarvot edustavat mitattavan kaasun
lukemien, jotka laite on kerännyt viimeksi
päättyneeltä 15 minuutin käyttöajalta,
keskiarvoista pitoisuutta.
TWA-hälytykset
TWA (aikapainotettu keskiarvo) -arvot saadaan
laskemalla tietylle myrkkykaasulle altistumisen
summa meneillään olevassa mittauksessa
miljoonasosatuntien mukaan ja jakamalla
kahdeksan tunnin periodilla.

2.5

2.5.3 PID-lämpölamppu ei syty -hälytys
PHD6-laitteen PID-anturin
lamppua käytetään
kaasunäytteen ionisointiin ja
lukeman tuottamiseen.
Jos lamppu ei syty laitteen
käynnistyksen aikana, PHD6 yrittää sytyttää sen
lämpiämisajan kuluessa. Jos lamppu syttyy, PHD6
vie lämpiämisjakson loppuun ja siirtyy sitten
normaaliin toimintatilaan. Jos lamppu ei syty ennen
kuin viiden minuutin lämpiämisaika on päättynyt,
PID-kanava sammutetaan ja laite palaa normaaliin
toimintatilaan jäljellä olevien anturien kanssa.
PHD6 testaa myös PID-anturin lampun
säännöllisin välein normaalin käytön aikana. Jos
PHD6-laite määrittää lampun sammuneen, laitteen
näyttöön tulee X PID-kanavan kohdalle ja laite
siirtyy hälytystilaan. Näytön alaosassa olevaan
tilariviin tulee teksti "Check Sen" (tarkista anturi).
Sen tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle, että
PID-anturi ei ole toimi.

Muut hälytykset

PHD6-laitteessa näytetään varoitus- tai virheviestejä,
kun käytön aikana ilmenee ongelmia.
2.5.1

Puuttuva anturi -hälytykset

Jos PHD6-laite ei tunnista käynnistyksen aikana
anturia, joka oli paikallaan, kun laite viimeksi
sammutettiin, anturikanavan osalta Loading
Sensors (Ladataan antureita) -näyttöön tulee
"None" (ei mitään) ja varoituskolmio.

↔
Kuittaa puuttuva anturi painamalla MODE (tila) painiketta
Jos PHD6 menettää yhteyden anturiin käytön
aikana, se siirtyy välittömästi
hälytystilaan ja näyttöön tulee
"X" anturilukeman sijaan.
PHD6 on kytkettävä pois
päältä puuttuva anturi hälytyksen nollaamiseksi.

2.5.4

O2 liian alhainen LEL-anturille hälytykset
PHD6-laitteen LEL-anturi tarvitsee tietyn määrän
happea toimiakseen kunnollisesti. Jos happitasot
laskevat alle 11 til.-%:n, PHD6-laitteen näyttöön
tulee LEL-lukeman tilalle "X" ja ilmoitus liian
alhaisista happitasoista.

2.5.2

Anturi mittausalueen ulkopuolella hälytys
PHD6-laitteen näyttöön tulee
kaksipäinen nuoli ja laite siirtyy
hälytystilaan, jos anturi altistuu
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2.5.5 Pariston alhainen varaus -hälytykset
Kun paristokuvake näkyy LCD-näytöllä
tyhjänä, se tarkoittaa, että pariston varaus
on alhainen. Poistu alueelta välittömästi.
Jos PHD6-laite on varustettu
alkaliparistoyksiköllä, siirry tunnetusti
turvalliselle alueelle (sisältää 20,9 % happea, 0 %
palavia kaasuja ja 0 ppm myrkkukaasuja) ja
vaihda paristot.
PHD6 on sijoitettava
vaarattomaan paikkaan aina, kun alkaliparistot
otetaan pois alkaliparistoyksiköstä.
Alkaliparistojen poistaminen paristoyksiköstä
riskialttiilla alueella saattaa heikentää sisäistä
turvallisuutta.

2.6

PC-yhteys infrapunaportin
välityksellä

Täyden toiminnan
dataloggerilla varustetut
PHD6-laitteet voidaan
ladata PC:lle BioTrak- tai
IQ-ohjelmiton avulla PHD6laitteen infrapunaportin
kautta. IrDA-portti sijaitsee
laitteen alaosassa lähellä
kääntöpuolta.
IrDA-portti
1. Jos PHD6 on poissa päältä, pidä MODE (tila)
-painike painettuna noin 5 sekuntia, kunnes
näyttöön tulee "Communication Mode"
(tiedonsiirtotila). Jos PHD6 on valmiiksi
päällä, siirry vaiheeseen 2.
2. Kohdista PHD6-laitteen
infrapunaportti PC:n
infrapunaportin kanssa
yhteyden luomiseksi.
Huomautus: Lisäohjeita
PHD6-laitteen
lataamismenettelystä löytyy
tarpeen mukaan BioTraktai IQ-järjestelmän käsikirjasta.

HUOMIO Kytke PHD6 aina pois päältä ennen
paristoyksikön poistamista. Paristoyksikön
poistaminen laitteen ollessa päällä voi
aiheuttaa PHD6-laitteeseen tallennetun datan
turmeltumisen.
Jos PHD6-laite on varustettu Li-Ionparistoyksiköllä, siirry tunnetusti turvalliselle
alueelle ja jälleenlataa paristoyksikkö.
Jos PHD6-laitteen käyttöä jatketaan paristojen
alhaisesta varauksesta huolimatta, laite siirtyy
lopulta pariston alhainen varaus -hälytykseen ja
varoitushälytys soi sekä näyttöön tulee pariston
alhainen varaus -varoitus. Jotta hälytykset voidaan
hiljentää, käyttäjän on kuitattava pariston alhainen
varaus -tila painamalla MODE (tila) -painiketta,
ennen kuin laite voi jatkaa valvontaa. Kun MODE
(tila) -painiketta on painettu, tyhjä paristokuvake ja
varoituskuvake välähtävät. Hälytys soi uudestaan
viiden minuutin päästä. Tämä kierto jatkuu, kunnes
paristo saavuttaa "erittäin alhainen varaus" -tilan,
jolloin laite hälyttää viimeisen kerran ilmoittaen
käyttäjälle, että laite sammutetaan ja kytkeytyy
sitten pois päältä.
Alkalipariston vaihtamista ja Li-Ion-pariston
lataamista koskevat ohjeet ovat kohdissa 6.2
ja 6.3.
PHD6 on sijoitettava
vaarattomaan tilaan latauksen ajaksi. PHD6laitteen lataaminen riskialttiissa paikassa voi
heikentää sisäistä turvallisuutta.

2.7

PID-anturin reaktiivisuussuhteet

PHD6-laite voidaan varustaa PID (photo ionization
detector (fotoionisaatioilmaisin)) -anturilla, joka on
suunniteltu ilmaisemaan haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä (VOC). PID-anturin ultraviolettilamppua
käytetään ionisoimaan näytteessä olevia haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä. Siten ilmaisin voi mitata
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tason ja tuottaa
lukeman.
Käytettäessä PID-anturia on tärkeää ymmärtää,
että kohdekaasun ei tarvitse olla sama kuin
kalibrointikaasu. PHD6-laitteessa on
sisäänrakennetut VOC (haihtuva orgaaninen
yhdiste) -reaktiivisuussuhteet ja se voi tuottaa
tarkan lukeman yhden VOC:n osalta samalla, kun
kalibrointi on meneillään toisella VOC:llä.
Kaasunilmaisuteollisuudessa on käytäntönä
kalibroida PID-anturi isobuteenin tunnettuun
pitoisuuteen ja (tarvittaessa) käyttää
reaktiokertoimia tai valita
kohdekaasuasteikko ennalta ohjelmoidusta
valikosta. Herkkyysasteikko näytetään
kanavalla seitsemän merkkinimikkeen kanssa
olipa se sitten isobuteeni tai muu materiaali.

2.5.6 Kalibrointivaroitus
Jos PHD6 on määräaikaiskalibroitava,
kalibrointipullokuvake ja
varoituskolmio välkkyvät
muistutukseksi kerran
sekunnissa LCD-näytön
alaosassa olevalla tilarivillä.

2.7.1 Näytettävät VOC:t
Jos näytettävä VOC halutaan
muuttaa, siirry ensin Basic
Menu -valikkoon pitämällä
MODE (tila) -painike
painettuna sammuttaaksesi
PHD6-laitteen.Kun näyttöön
tulee "Release MODE to Shut
Down" (vapauta MODE
sammutusta varten), pidä

2.5.7 Lämpötila-alue ylitetty
Jos käyttölämpötila ei ole
PHD6-laitteen normaalin
käyttölämpötila-alueen
sisäpuolella, laite siirtyy
hälytystilaan ja näyttöön tulee
lämpömittarikuvake anturin kohdalle.
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ilmaisemiseen voi aiheuttaa esinevahinkoja,
henkilövammoja tai hengenmenetyksen.

MODE-painike vielä painettuna, kunnes näyttöön
tulee Basic Menu (perusvalikko).
Paina Basic Menu -valikossa alaspäin osoittavaa
nuolinäppäintä valitaksesi "Displayed VOC"
(näytettävä VOC). Näyttöön tulee luettelo
haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Valitse
sopiva VOC nuolinäppämillä ja vahvista valinta
MODE-painikkeella. Uusi VOC tulee näyttöön,
kun PHD6 käynnistetään uudelleen.

3.

PHD6-laitetta voidaan käyttää
diffuusiotilassa tai
näytteenottotilassa. Molemmissa
tiloissa kaasunäytteen on
päästävä antureiden luo, jotta
laite voi rekisteröidä
kaasulukeman. Anturit sijaitsevat
tuuletusaukollisessa lokerossa
laitteen etupuolen alaosassa.
Anturin
tuloaukkoja ei saa peittää.
Peitetyt anturiaukot voivat
aiheuttaa epätarkkoja ja
Anturin tuloaukot
mahdollisesti vaarallisia
lukemia.
Diffuusiomenetelmässä mittauksen kohteena oleva
ilma pääsee antureihin leviämällä laitteen
tuuletusaukkojen läpi. Normaalit ilmavirtaukset
riittävät näytteen viemiseen antureihin. Anturit
reagoivat nopeasti mittauksen kohteena olevien
kaasujen pitoisuuksissa tapahtuviin muutoksiin.
Diffuusiotyyppisessä menettelyssä mitataan vain
ilmaisimen välittömässä läheisyydessä olevaa ilmaa.
PHD6-laitetta voidaan käyttää myös näytteiden
ottamiseen etäisiltä alueilta joko käsikäyttöisten
näytteenottovälineiden tai moottoroidun,
jatkuvatoimisen näytteenottopumpun avulla.
Kerättäessä näytteitä etätoiminnolla näyte vedetään
anturilokeroon ilmaisinkokoonpanon ja letkun läpi.
NDIR-CH4 -anturia ei saa
käyttää vedyn ilmaisemiseen. Toisin kuin
katalyyttiset kuumennetut LEL-anturit, PHD6laitteen NDIR-CH4-anturi ei reagoi vetyyn.
NDIR-CH4-anturin käyttäminen vedyn
ilmaisemiseen voi aiheuttaa esinevahinkoja,
henkilövammoja tai jopa hengenmenetyksen.

2.7.2 Määritetty VOC-kalibrointikaasu
Vaihda PID-anturin kalibrointikaasu siirtymällä Main
Menu (päävalikko) -valikkoon kohdassa 5.2.1
selostetulla tavalla. Avaa sitten Calibration Menu
(kalibrointivalikko), jonka jälkeen avautuu Gas Values
(kaasuarvot) -alavalikko. Valitse Gas Values alavalikosta VOC-anturi. Valitse sitten Cal Gas Type
(kalibrointikaasutyyppi) ja määritä asianmukainen
yhdiste ja sen määrä kalibrointia varten.

2.8

Näytteenotto

NDIR-antureita koskevia
erityisohjeita

PHD6-laitteeseen on saatavissa kahdenlaisia NDIRantureita. Yksi hiilidioksidin (CO2) ilmaisemiseen ja
toinen metaanin (CH4) ilmaisemiseen.
NDIR CO2 (hiilidioksidi) -anturia
koskeva erikoiskalibrointivaatimus
Toisin kuin muut anturit, infapuna CO2-anturi
tarvitsee kaksi erilaista kaasulähdettä, jotta laite
voidaan kalibroida täydellisesti. Syy tähän on se,
että CO2-ilmaisimen nollauskalibrointi on
käytännöllisesti mahdotonta ympäröivässä
ilmassa, koska ilmassa on tuntematon ja
muuttuva määrä CO2:ta.
Lue lisätietoja kohdasta 4.4.
2.8.2 IR CH4 -metaanianturia koskeva
erityinen huomautus
NDIR-CH4 -anturi on suunniteltu erityisesti
metaanin ilmaisemiseen. Kaasukalibrointi on
tehtävä aina metaanikalibrointikaasulla säiliöön
merkityllä metaanin todellisella määrällä. Lue
yksityiskohdat kohdasta 4.5..

2.8.1

3.1

Manuaaliset
näytteenottotarvikkeet

Manuaalisiin näytteenottotarvikkeisiin kuuluu
näytteenotin, 2 letkuosaa, puhalluspumppu ja
adapteri, jota käytetään liittämään
näytteenottojärjestelmä PHD6-laitteeseen.
Huomautus: Maksimi letkumäärä, jota voidaan
käyttää manuaalisen näytteenottojärjestelmän
kanssa on 50 jalkaa (15,24 metriä).
3.1.1

Manuaalisen näytteenottojärjestelmän
käyttäminen
PHD6laitteen manuaalista
näytteenottojärjestelmää ei
saa käyttää kloorin (Cl2) tai
klooridioksidin (ClO2)
ilmaisemiseen niiden
reaktiivisuuden vuoksi.

2.8.3 Vetyvaroitus IR CH4 -metaanianturille
Toisin kuin muut palavien kaasujen ja höyryjen
mittaamiseen käytettävät anturit, PHD6-laitteen
IR-CH4-anturi ei reagoi vetyyn.
NDIR-CH4 -anturia ei saa
käyttää vedyn ilmaisemiseen. Toisin kuin
katalyyttiset kuumennetut LEL-anturit, PHD6laitteen NDIR-CH4-anturi ei reagoi vetyyn.
NDIR-CH4-anturin käyttäminen vedyn
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Näin manuaalista näytteenottojärjestelmää
käytetään:
1. Liitä letkun lyhyt osa käsipumpusta
näytteenottoadapteriin.
2. Testaa näytteenottojärjestelmään tiivisteet
peittämällä näytteenottimen pää sormella ja
puserra imupumppua. Jos
näytteenottojärjestelmän osissa ei ole
vuotoja, pumpun on oltava tyhjennettynä
muutaman sekunnin ajan.
3. Kiinnitä kalibrointiadapteri
(näytteenottojärjestelmän ollessa liitettynä)
PHD6-laitteeseen asettamalla levy ja
kiristämällä sormiruuvi adapterin pohjassa
olevaan messinkimutteriin.
4. Aseta näytteenottimen pää kohtaan, josta
näyte on tarkoitus kerätä.
5. Puserra imupumppua useasti imeäksesi
näytteen etäkohteesta anturilokeroon.
Tarkkojen lukemien varmistamiseksi
käytettäessä manuaalista
näytteenottojärjestelmää on välttämätöntä
puristaa pumppua kerran jokaista
näytteenottoletkun jalkaa kohti, jotta näyte
saavuttaa ensin anturit ja sen jälkeen jatkaa
pumpun pusertamista kerran sekunnissa
vielä 45 sekunnin ajan tai kunnes lukemat
vakautuvat. Jos esimerkiksi käytetään 10
jalan mittaista letkua, on välttämätöntä ottaa
näyte puristamalla pumppua jatkuvasti
vähintään 55 sekuntia tai kunnes lukemat
vakautuvat.
6. Merkitse kaasun mittauslukemat ylös.
HUOMIO: Käsiohjatulla
kaukonäytteenottimella saadaan jatkuvia
kaasulukemia ainoastaan alueelta, jolla
näytteenotin sijaitsee, kun pumppua
puserretaan jatkuvasti. Aina, kun tarvitaan
lukema, on välttämätöntä pusertaa pumppua
riittävän monta kertaa, jotta anturilokeroon
saadaan tuore näyte, ja pusertaa pumppua
lisää, kunnes lukemat ovat vakautuneet.

3.2

pyörivän tuulettimen kuvake.
Huomautus: Maksimi letkumäärä, jota voidaan
käyttää moottoroidun näytteenottopumpun
kanssa, on 100 jalkaa (30,5 metriä).
Tarkkojen lukemien varmistamiseksi
käytettäessä jatkuvatoimista
näytteenottopumppua on välttämätöntä antaa
pumpun imeä näytettä yksi sekunti jokaista
näytteenottoletkun jalkaa kohti sekä lisäksi 45
sekuntia tai kunnes lukemat vakautuvat. Jos
esimerkiksi käytetään 10 jalan (3 metrin)
mittaista letkua, on välttämätöntä antaa
näytteen imeytyä anturikoteloon vähintään 55
sekunnin ajan lukemien vakauttamiseksi.
PHD6-laitteet on suunniteltu tunnistamaan pumppu
automaattisesti aina, kun se liitetään laitteeseen.
Jos pumppu liitetään kun PHD6-laite on poissa
päältä, laite aloittaa automaattisesti pumpun
käynnistysjakson, kun laite kytketään päälle. JOs
pumppu liitetty laitteeseen sen ollessa toiminnassa,
PHD6 aloittaa automaattisesti pumpun testijakson
ennen kuin se palaa vallitsevat kaasulukemat näyttöön.
PHD6-pumppua ei saa
käyttää pitkiä aikajaksoja ilmassa, joka
sisältää mahdollisesti 50 prosenttia LELarvon -(alempi hälytysraja) ylittäviä liuotin- tai
polttoainepitoisuuksia.
3.2.1

Moottoroidun näytteenottopumpun
käynnistäminen
Liitä ensin näytteenotin ja letku pumppuun ja
kiinnitä sen jälkeen pumppu
(näytteenottojärjestelmän ollessa liitettynä) PHD6laitteeseen kohdistamalla pumpun ulokkeet PHD6laitteen takaosassa oleviin aukkoihin. Kun pumppu
on paikallaan antureihin nähden, ruuvaa
adapterissa oleva sormiruuvi anturilokeron kannen
keskellä olevaan vastakappaleeseen.
Huomautus: Näytteenotinkokoonpano on
liitettävä pumppuun sillä välin, kun pumppu
on liitettynä laitteeseen.
Kun pumppu on tunnistettu, pumpun testijakso
alkaa automaattisesti. Laite kehottaa sinua
peittämään näytteen tuloaukon.

Moottoroitu
näytteenottopumppu

PHD6 jatkuva
näytteenottopumppu (Sperian
Instrumentation -osanumero
54-54-102) on ainoa pumppu,
jota voidaan käyttää PHD6laitteen kanssa.
Moottoroitu näytteenottopumppu
on saatavissa PHD6-laitteeseen
tilanteisiin, jotka edellyttyvät
jatkuvaa "kädet vapaana"
tehtävää etävalvontaa. Pumppu
saa virtaa PHD6-laitteen
paristosta. Kun pumppu on liitetty
laitteeseen,
vallitsevat
kaasulukemat näyttöön tulee

→
Peitä näytteen tuloaukkoa laittamalla sormi
näytteenotinkokoonpanon loppupään päälle. Kun
tukos havaitaan, PHD6-laite ilmoittaa, että testi on
läpäisty ja kehottaa poistamaan tukoksen. Kun tukos
on poistettu, laite siirtyy vallitsevat kaasulukemat näyttöön ja tilariviin tulee pumppukuvake.
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→

→

Jos laite ei havaitse pumpun tukkimisesta
aiheutuvaa tyhjiötä 30 sekunnin kuluessa, testi
epäonnistuu ja laite siirtyy hälytystilaan ja
kehottaa irrottamaan pumpun.
Irrota pumppu ja paina MODE (tila) -painiketta
jatkaaksesi diffuusiotoimintoa.

Kun tukos on poistettu, käynnistä pumppu
uudelleen painamalla MODE (tila) -painiketta.
Näytteenottopumpun paineanturi on suunniteltu
havaitsemaan painevaihteluita, kun näytteenotinta
pidetään pystysuorassa asennossa. Jos
näytteenotinta pidetään vaakasuorassa tai
alakulmassa nesteeseen asetettaessa, pumpun
sammuttamiseen riittävää paineenalennusta ei ehkä
synny, ja pumppukokoonpanoon voisi imeytyä
pumppua, antureita ja PHD6-laitteen sisäisiä osia
vahingoittavaa vettä.
HUOMIO: Näytteenottoputken asettaminen
nesteeseen vaakasuorassa tai alakulmassa
voi johtaa veden sisäänpääsyyn ja aiheuttaa
vahinkoa antureille tai PHD6-laitteen sisällä
oleville osille.
Jos paine on PHD6-laitteen määrityksen kasvanut
merkittävästi, se siirtyy hälytykseen ja ilmoittaa
käyttäjälle, että pumpussa on tukos. Näyttöön tulee
vuorotellen kaksi seuraavaa kuvaruutua.
Poista tukos ja paina MODE (tila) -painiketta
kuitataksesi hälytyksen ja jatkaaksesi
näytteenottoa.

3.2.2 Pumpun kytkeminen pois päältä
Sammuta pumppu irrottamalla se laitteen
alaosasta. Näyttöön tulee "Pump Fault"
(pumppuvika) ja sitten "Pump Disconnected"
(pumppu irrotettu). Paina MODE-painiketta
jatkaaksesi käyttöä ilman pumppua.

→

3.2.3 Pumpun alhainen virtaama -hälytys
PHD6-pumpussa on paineanturi, joka valvoo
jatkuvasti ilmavirtauksen rajoituksia, jotka johtuvat
vedestä tai muista nesteistä, joita imetään yksikköön
ja reagoi niihin samantien sammuttamalla pumpun,
jotta pumpun anturi, pumppu ja muut PHD6-laitteen
osat eivät vahingoitu.
HUOMIO: Älä koskaan tee etänäytteenottoa
PHD6-laitteella ilman näytteenotinkokoonpanoa.
Näytteenottimen kahva sisältää vaihdettavissa
olevia suodattimia, jotka on suunniteltu
kosteudensulkuun ja poistamaan
hiukkassaasteita. Jos pumppua käytetään ilman
näytteenotinkokoonpanoa, epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa pumppua, antureita ja PHD6-laitteen
sisällä olevia osia.
Kun pumppu on toiminnassa ja
toimii asianmukaisesti, näytön
alaosassa olevaan tilapalkkiin
tulee liikkuva pumppukuvake.
Alhainen virtaus tai jokin muu
pumppuvika aktivoi akustiset ja visuaaliset
hälytykset ja näyttöön tulee selittävä sanoma.

3.3

Näytteenotin

PHD6-laitteen näytteenotin on Sperianin standardi
näytteenotinkokoonpano. Näytteenottimen kahva
sisältää kosteussulun ja hiukkassuodattimia, jotka on
suunniteltu laitteelle mahdollisesti haitallisten
hiukkassaasteiden poistamiseen.
Hiukkassaasteet poistetaan selluloosasuodattimen
avulla. Vettä hylkivässä suodattimessa on TeflonTMsulku, joka estää kosteuden kehittymisen ja
seisauttaa kaikki muut jäljellä olevat hiukkassaasteet.
Näytteenottimen suodattimet on vaihdettava aina, jos
niissä on silminähtäviä saastumisesta johtuvia
värimuutoksia.
Kohdassa 6.5 on näytteenottimen kaaviokuva
ja luettelo näytteenottimen suodattimen
saatavissa olevista vaihtotarvikkeista.

4.

Kalibrointi

PHD6-laitteen tarkkuus on varmistetta
säännöllisesti. Varmistus voidaan tehdä
toimintatestillä (bump test), joka on selostettu
jäljempänä kohdassa 4.1. Jos laitteen
raitisilmatestaus epäonnistuu, sille on tehtävä
raitisilmakalibrointi ennen kuin käyttöä voidaan
jatkaa. Jos laitteen toimintatesti kalibrointikaasun
kanssa epäonnistuu, sille on tehtävä onnistunut
mittausaluekalibrointi ennen kuin käyttöä voidaan
jatkaa.
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raittiissa ilmassa. Mitä tulee NDIR-CO2 anturiin, raittiissa ilmassa normaaliksi
otaksutaan hiilidioksiditaso, joka on 100 PPM
ja 1000 PPM välillä. Jos lukemat poikkeavat
odotusarvoista raittiissa ilmaolosuhteissa,
siirry kohtaan 4.2. ja tee raitisilmakalibroinnin
säädöt ja jatka sitten vaiheeseen 4.
4. Liitä kalibroinadapteri ja yhdistä
kalibrointisäiliö PHD6-laitteeseen kuvassa
4.1 näytetyllä tavalla. Anna kaasun virrata
antureihin.
5. Odota lukemien vakautumista. (Yleensä 4560 sekuntia riittää.)
6. Merkitse lukemat ylös. Myrkkykaasuanturin,
VOC-anturin ja palavien kaasujen anturin
lukemat otaksutaan toimintatestissä tarkoiksi,
jos ne ovat 90 prosentin* ja 120 prosentin
välillä kalibrointikaasusäiliöön merkityistä
odotetuista lukemista. Jos lukemat
otaksutaan virheettömiksi, laitetta voidaan
käyttää ilman lisäsäätöjä. Jos lukemat eivät
ole 90 prosentin* ja 120 prosentin välillä
kalibrointisäiliöön merkityistä odotetuista
lukemista, lukemat otaksutaan epätarkoiksi.
Jos lukemat otaksutaan epätarkoiksi, siirry
kohtaan 4.3 ja tee kaasukalibrointi.
*Huomautus: Kanadan stadardisoimislaitos
CSA (Canadian Standards Association)
edellyttää palavien kaasujen ilmaisemiseen
tarkoitettujen anturien kalibrointia, kun
toimintatestin aikana näytetty arvo ei ole 100
prosentin ja 120 prosentin välillä kaasun
odotusarvosta.
Sperianin monikalibrointiin soveltuvat
kaasuseokset sisältävät noin 18 % happea.
Toimintatestin aikana happianturin lukeman
pitäisi olla +/- 0,5 % kalibrointisäiliöön
merkitystä tasosta.

Huomautus: PHD6-laitteen NDIR-CO2-anturia
ei voida nollakalibroida raittiissa ilmassa.
CO2-anturin kalibrointia koskevat
erikoisohjeet ovat kohdassa 4.4.
Huomautus: NDIR-CH4 -anturi on kalibroitava
metaanin kalibrointiasteikon kanssa säiliöön
merkittyyn todelliseen metaanimäärään
metaanin tilavuusprosenttilukuna. Lue
lisätietoja kohdasta 4.5.
Kanadan
*
standardisoimislaitos CSA edellyttää palavien
kaasujen ilmaisuun tarkoitettujen
anturientoimintatarkastuksen tekemistä joka
päivä ennen käyttöä kalibrointikaasulla, joka
sisältää 25-50 % LEL. Toimintatesti (bump
test) on selostettu kohdassa 4.1.
Kanadan
**
stadardisoimislaitos CSA (Canadian
Standards Association) edellyttää palavien
kaasujen ilmaisemiseen tarkoitettujen
anturien kalibrointia, kun toimintatestin
aikana näytetty arvo ei ole 100 prosentin ja
120 prosentin välillä kaasun odotusarvosta.
Sperianin kalibrointivälejä koskevat viralliset
suositukset ovat liitteessä B.

4.1

Toimintatesti (Bump test)

PHD6-laitteiden tarkkuus voidaan varmistaa
milloin tahansa yksinkertaisella toimintatestillä
(bump test).
Tee testi seuraavasti:
1. Kytke PHD6 päälle ja odota vähintään kolme
minuuttia, kunnes lukemat ovat täysin
vakautuneet. Mikäli IR- tai PID-anturi ovat
käytössä, odota että vakautusjakso päättyy
ennen kuin jatkat. Jos jokin anturi on juuri
vaihdettu, uuden/uusien anturien on
annettava vakautua ennen käyttöä.
Lisätietoja anturin vakautusta koskevista
vaatimuksista on kohdassa 6.4.
2. Varmista, että laite on raittiissa ilmassa.

4.2

Raitisilma/nollaus -kalibrointi

Huomautus: NDIR-CO2 -anturia ei saa
nollakalibroida raittiissa ilmassa. Lue
lisäohjeet kohdasta 4.4.
Raitisilma/nollaus kalibroinnit saa tehdä ainoastaan
ilmaolosuhteissa, joissa happipitoisuus on
tunnetusti 20,9 prosenttia, LEL (alempi
räjähdysraja) 0,0 prosenttia ja
myrkkykaasupitoisuus on tunnetusti 0 PPM
(miljoonasosaa).
Raitisilma/nollaus -kalibroinnin käynnistäminen:
1. Käynnistä raitisilma/nollaus kalibrointisekvenssi painamalla MODE (tila) painiketta kolme kertaa kahden sekunnin
sisällä. PHD6-laitteen näyttöön tulee
hetkellisesti "AUTO CAL" ja sitten alkaa 5
sekunnin lähtölaskenta.
2. Aloita raitisilma/nollaus -kalibrointi painamalla
MODE (tila) -painiketta ennen kuin 5
sekunnin lähtölaskenta päättyy.
Raitisilma/nollaus -kalibrointi on aloitettu, kun
PHD6-laitteen näyttöön tulee "Calibrating"
(kalibroidaan).

Kuva 4.1 Toimintatesti/kaasukalibrointi järjestelmä

3. Varmista, että vallitsevat kaasulukemat
täsmäävät raittiissa ilmassa olevia
pitoisuuksia. Happi (O2) -anturin lukeman
pitäisi olla 20,9 til.-% (+/-0,2 til.-%). LELanturin lukeman pitäisi olla 0 % LEL. PID- ja
NDIR-CH4 -anturin sekä myrkkyantureiden
lukeman pitäisi olla 0 miljoonasosaa (PPM)
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kalibrointi ei korjaa ongelmaa, tee kohdassa 4.2.2
selostettu manuaalinen raitisilma/nollaus kalibrointi.

→

4.2.2 Pakollinen raitisilmakalibrointi
PHD6-laitteessa on suojauksia
raitisilmakalibroinnin estämiseksi saastuneissa
ympäristöissä. Jos standardi raitisilmakalibrointi
epäonnistuu toisen kerran, laite voidaan
"pakottaa" hyväksymään raitisilmakalibrointi
tekemällä manuaalinen raitisilmakalibrointi.
Raitisilma/nollaus kalibroinnit saa tehdä ainoastaan
ilmaolosuhteissa, joissa happipitoisuus on
tunnetusti 20,9 prosenttia, LEL (alempi
räjähdysraja) 0,0 prosenttia ja
myrkkykaasupitoisuus on tunnetusti 0 PPM
(miljoonasosaa). Raitisilma/nollaus -kalibrointi
saastuneissa ilmaolosuhteissa voi johtaa
virheellisiin ja mahdollisesti vaarallisiin lukemiin.
1. Käynnistä standardi raitisilma/nollaus kalibrointisekvenssi painamalla MODE (tila) painiketta kolme kertaa nopeasti peräkkäin.
Viiden sekunnin lähtölaskenta alkaa.
2. Pidä alaspäin osoittava nuolinäppäin
painettuna ja paina sitten MODE (tila) painiketta ennen kuin 5 sekunnin
lähtölaskenta päättyy. Pidä alaspäin
osoittava nuolinäppäin edelleen painettuna.
3. Myrkkykaasuantureilla varustettujen laitteiden
raitisilma/nollaus -kalibrointi on valmis, kun
laite aloittaa uuden 5 sekunnin
lähtölaskennan kaasukalibrointia varten.
Mikäli kaasukalibrointia ei tarvita, älä paina
MODE (tila) -painiketta vaan odota, että
lähtölaskenta menee 0:aan.
Jos PHD6-laitteen kalibrointi epäonnistuu vielä
tämän yrityksen jälkeen, ota yhteys Sperianiin.

3. PHD6-laite ilmoittaa, kun raitisilma/nollaus kalibrointi on valmis. Sitten se aloittaa viiden
sekunnin lähtölaskennan kaasukalibrointia
varten. Mikäli kaasukalibrointia ei tarvita, älä
paina MODE (tila) -painiketta vaan odota,
että lähtölaskenta menee 0:aan.

→

Kaasukalibrointiin liittyvät ohjeet ovat
kohdassa 4.3.
4.2.1 Raitisilmakalibrointihäiriö
Siinä tapauksessa, että
raitisilmakalibrointi
epäonnistuu, hälytykset
aktivoituvat ja laitteen
näyttöön tulee seuraava
kuvaruutu. Huomaa, että
näyttöön tulevat anturit,
joiden nollakalibrointi
epäonnistui (tässä
tapauksessa CO).
PHD6 palaa kolmen sekunnin jälkeen vallitsevat
kaasulukemat -näyttöön ja visuaaliset ja akustiset
hälytykset lakkaavat.
Jos PHD6 tarvitsee määräaikaiskalibroinnin,
kalibrointipullokuvake ja varoituskolmio näkyvät
tilarivillä.
Jollei raitisilmakalibrointia ole suoritettu
onnistuneesti ennen laitteen sammuttamista,
PHD6 ilmoittaa käynnistyksen yhteydessä, että
raitisilmakalibrointi on tehtävä.
Mahdollisia syitä ja ratkaisuja
1. Laite on sijoitettu saastuneeseen ilmaan (tai
saastui sillä hetkellä, kun laitteelle tehtiin
viimeksi raitisilmakalibrointi).
2. Uusi anturi on juuri asennettu.
3. Laite on pudotettu tai se on kolahtanut sen
jälkeen, kun se viimeksi käynnistettiin.
4. Lämpötila on muuttunut merkittäväsi siitä
lähtien, kun laitetta viimeksi käytettiin.
Suositeltu menettely:
Vie laite raittiiseen ilmaan ja anna lukemien
vakautua. Tee raitisilma/nollaus -kalibrointi
uudestaan. Jos manuaalinen raitisilma/nollaus -

4.2.3

Raitisilmakalibrointi saastuneissa
ilmaolosuhteissa
PHD6 kalibroidaan saastuneessa ilmassa
liittämällä "nolla ilma" -säiliö, joka sisältää 20,9 %
happea ja jossa ei ole epäpuhtauksia, PHD6laitteeseen ja antamalla kaasun virrata
laitteeseen. Sitten tehdään raitisilmakalibrointi.
Katso järjestelmän kuva 4.1 edellä.

4.3

Kaasukalibrointi

Kun raitisilma/nollaus -kalibrointu on tehty
onnistuneesti, PHD6 siirtyy automaattisesti
automaattisen kaasukalibroinnin
lähtölaskentanäyttöön.
Käynnistä kaasukalibrointi painamalla MODE
(tila) -painiketta ennen kuin lähtölaskenta päättyy.
Näyttöön tulee heti "APPLY GAS" (lisää kaasua)
ja sen jälkeen luettelo kalibrointiin tarkoitetuista
antureista sekä kalibrointikaasun odotetut tasot.
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Jos laite ei tunnista oikeaa
kalibrointikaasutyyppiä tai pitoisuutta, näyttöön
tulee "no GAS" (ei kaasua).
Kun kaasukalibroinnin aika on tullut, PHD6laitteen kaasulukemat-näyttöön tulee
varoitussymboli ja ajoittain näkyvä kalibrointipullo.
PHD6-laitteen näyttöön tulee myös sanoma
"Needs Cal" (tarvitsee kalibrointia) kaikkien niiden
anturien kohdalla, jotka tarvitsevat kalibrointia
laitetta käynnistettäessä.
Mahdollisia syitä kaasukalibrointihäiriölle ja
niiden ratkaisuja:
1. Tyhjä kalibrointikaasusäiliö. Varmista, että
säiliössä on kalibrointikaasua.
2. Vanhentunut kalibrointikaasusäilö. Varmista,
ettei viimeinen käyttöpäivä ole mennyt umpeen.
3. Kalibrointikaasun asetus ei täsmää
kalibrointikaasun pitoisuuden kanssa. Jos
kalibrointisäiliön arvot poikkeavat PHD6-laitteen
kalibrointikaasuasetuksista, PHD6-laitteen
kalibrointikaasuasetuksia on muutettava
vastaamaan uusia arvoja. Kalibrointikaasuasetuksia voidaan muuttaa manuaalisesti
MODE (tila) -painikkeen avulla tai BioTRakin
avulla käyttämällä laitteen IrDA-linkkiä.
4. Vain LEL: Kalibrointikaasutyyppi (standardi)
on muuttunut oleellisesti. LELkalibrointikaasu voi perustua useisiin erilaisiin
reaktiostandardeihin. Metaani, propaani ja
pentaani ovat yleisempiä. Jos käytössä on
uusi kalibrointikaasu, varmista, että palavan
kaasun tyyppi ja määrä täsmäävät edeltävän
pullon tyyppiä ja määrää. Sperian tarjoaa
kalibrointikaasuja: metaani, propaanin
korvike ja pentaanin korvike.
5. Toimimaton anturi. Vaihda anturi.
6. Laitehäiriö. Palauta laite Sperianille. Soita
tämän käsikirjan kannessa olevaan
numeroon.

→

Huomautus: Sperian
suosittelee käyttämään
PHD6-laitteen
kalibroinnissa
monikomponenttikalibrointikaasua.
Lisää kalibrointikaasu.
Lukema muuttuu
numeeriseksi näytöksi
miltei heti ja näyttöön tulevat vallitsevat lukemat
odotetun kalibrointikaasuarvon kanssa.
Mikäli kalibroinnin päättämiseen tarvitaan useita
säiliöitä, PHD6 kehottaa käyttäjää tarvittaessa
ottamaan seuraavan säiliön käyttöön.
Kun anturit on kalibroitu,
PHD6-laitteen näyttöön
tulevat lyhytaikaisesti varaarvot kullekin anturille.
Vara-arvot antavat
osoituksen anturien jäljellä
olevasta herkkyydestä. Jos
jonkin anturin vara-arvo on
0 %:a, on aika vaihtaa
kyseinen anturi.
Happianturi on testattu
reagoimaan laskeviin
happitasoihin
kaasukalibroinnin aikana.
Sperianin monikalibrointiin
soveltuvat kaasusäiliöt
sisältävät noin 18,0 %
happea. Kaasukalibroinnin
läpäisemiseksi PHD6-laitteen
on rekisteröitävä
kaasukalibroinnin aikana happilukema, joka on alle
19,5 %:a. Jos ilmaisin epäonnistuu rekisteröimään
laskeneita happitasoja kaasukalibroinnin aikana,
näyttöön tulee "Check O2 Sensor Response"
(tarkista O2-anturin herkkyys). Kuittaa sanoma
painamalla MODE (tila) -painiketta.
Lue kohta 4.3.2, jos happianturi ei havaitse
happitason laskemista ja kaasukalibrointi
epäonnistuu.
Huomautus: Irrota kalibrointivarusteet heti
raitisilma/nollaus -kalibroinnin päätyttyä.

4.3.2 Kaasukalibrointihäiriö: Happianturit
Sperianin monikalibrointiin
soveltuvat kaasusäiliöt
sisältävät noin 18,0 %
happea. Kalibrointikaasusäiliön alennettu
happitaso mahdollistaa
happianturien reaktion
testauksen samantapaisesti
kuin myrkkyantureille ja LELantureille.
Jos O2-anturi ei rekisteröi alle 19,5 prosentin
lukemaa kaasukalibroinnin aikana, näyttöön tulee
"Check O2 Sensor Response" (tarkasta O2anturin herkkyys). Paina MODE-painiketta
jatkaaksesi.
Jos happianturi ei rekisteröi hapen vähenemistä
kaasukalibroinnin aikana, kun kalibrointikaasu
sisältää alle 19,0 prosenttia happea, sen
otaksutaan ylittävän sallitun poikkeaman rajan ja
sitä ei saa enää käyttää.

4.3.1

Kaasukalibrointihäiriö: Kaikkit anturit
happea lukuun ottamatta
Kaasukalibrointihäiriön sattuessa näyttöön tulee
"CAL Error" (kalibrointivirhe) ja anturi, jonka
kalibrointi epäonnistui.
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CO2-anturin kaasukalibrointi tehdään edellä
kohdassa 4.3 selostetun standardin
kaasukalibroinnin aikana. PHD6 kehottaa
käyttäjää automaattisesti lisäämään CO2kalibrointikaasua standardin
kaasukalibrointijakson yhteydessä.

Lisätietoja O2-anturin tarkastamisesta on
kohdassa 5.2.4 Kaasuarvot-otsikon
alapuolella.
Anturi, jota ei voida
kalibroida tai jonka todetaan olevan sallitun
poikkeaman ulkopuolella, on vaihdettava
välittömästi. Laitetta, jonka kalibrointi
epäonnistuu, ei saa käyttää ennen kuin
tunnetun pitoisuuden omaavalla testikaasulla
tehdyllä kokeella on osoitettu, että
mittaustarkkuus on palautunut ja laite on
jälleen käyttökunnossa.
Mahdollisia syitä happianturihäiriölle ja niiden
ratkaisuja:
1. Kalibrointikaasusäiliö ei sisällä hapen
laskettua tasoa. Varmista, että säiliö sisältää
alle 19 prosenttia happea.
Happianturin voi testata ilman kalibrointikaasua
pidättämällä hengitystä 10 sekunnin ajan ja
puhaltamalla sitten hitaasti ulos aivan anturin
pinnalle (samalla tavalla kuin huurustaisit lasia).
Mikäli hapenvajauksen hälytysasetuksena on
19,5 prosenttia, laitteen pitäisi siirtyä
hälytystilaan muutamassa sekunnissa. Jos
happianturi ei käynnistä hälytystä puhallustestin
aikana, se on vaihdettava.
2. Happianturi on juuri vaihdettu ja ei ole ehtinyt
vakautua.

4.5

PHD6-laitteen NDIR-CH4-anturi on monella tapaa
samanlainen kuin kuumentuva LEL-anturi.
Kalibroinnin osalta ne ovat hyvin erilaisia. LELanturi voidaan oikeassa kokoonpanossa
kalibroida useilla eri kaasuilla, mutta NDIR-CH4anturi on kalibroitava metaanilla juuri siihen
määrään, joka on ilmoitettu
kalibrointikaasusäiliössä. (Tämä poikkeaa LELantureista, joissa metaania käytetään
kalibrointiin, mutta joissa se tehdään usein
asteikolla, joka tekee lukemista tietyn propaanitai pentaanimäärän antamia lukemia jäljitteleviä.)
PHD6-laitteen NDIR CH4 anturi on kalibroitava käyttämällä metaani
(CH4) kalibrointikaasua juuri sen verran kuin
säiliöön on merkitty. NDIR-CH4 -anturin
kalibrointikaasun oletusarvo on 50 % LEL.
Sopiva kalibrointikaasutaso 50 % LEL
kalibrointikaasun oletusasetukselle on 2,50
til.-%:a CH4:ää. Epäsopivan kalibrointikaasun
käyttö saattaa johtaa epätarkkoihin ja
mahdollisesti vaarallisiin lukemiin.

3. Happianturihäiriö.

4.4

Erityisiä kalibrointiohjeita NDIRCH4 -anturille

Erityisiä kalibrointiohjeita NDIR
CO2 -anturille

5.

Valikkovaihtoehdot

PHD6-laitteen laiteohjelmisto sisältää kaksi
valikkovaihtoehtoa: Basic Menu (perusvalikko) ja
Main Menu (päävalikko).

Infrapuna CO2-anturi tarvitsee kaksi erilaista
kaasulähdettä, jotta laite voidaan kalibroida
täydellisesti. Syy tähän on se, että CO2-anturin
nollauskalibrointi on käytännöllisesti mahdotonta
ympäröivässä ilmassa, koska ilmassa on
tuntematon ja muuttuva määrä CO2:ta.

5.1

Perusvalikko

Perusvalikko on päävalikon lyhennetty versio,
jonka avulla päästään käsiksi tärkeimpiin
toimintoihin, mukaan lukien seuraavat:

4.4.1 CO2 -anturin oikea nollaus
CO2-anturin nollauskalibroinnin tarve määritetään
liittämällä PHD6 kalibrointikaasusäiliöön, joka
sisältää 0 ppm CO2, laitteen ollessa normaalissa
toimintatilassa.
Jos lukema on "0 PPM CO2", CO2-anturi ei tarvise
nollauskalibrointia. Irrota säiliö PHD6-laitteesta.
Jos lukema on jokin muu kuin "0 PPM CO2", anna
kalibrointikaasun olla paikallaan ja paina MODE (tila)
-painiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisällä
aloittaaksesi nollakalibrointijakson. Paina kehotuksen
jälkeen MODE-painiketta uudelleen, jotta
nollakalibrointi käynnistyy. CO2-antureilla
varustettujen laitteiden näyttöön tulee automaattisesti
sanoma "Press MODE if applying Zero Air" (paina
MODE, jos lisäät nollailmaa) ja viiden sekunnin
lähtölaskenta. Paina MODE-painiketta uudestaan
aloittaaksesi oikean nollakalibroinnin ja noudata
näytön ohjeita. Kun nollakalibrointi on valmis, irrota
nollailmasäiliö laittteesta ja siirry kaasukalibrointiin
(mikäli se on tarpeen).



PID On/Off (PID-anturin käyttöönotto tai
käytöstä poisto)



Displayed VOC (valitse kohdeseos VOCanturille)



Contrast (näytön kirkkaus/tummuus asetus)



Main Menu (päävalikon avaus)

5.1.1 Perusvalikon (Basic Menu) avaaminen
Avaa perusvalikko PHD6-laitteen ollessa päällä ja
kun vallitsevat kaasulukemat -näyttö on päällä,
pitämällä MODE (tila) -painike painettuna, kunnas
PHD6-laitteen äänimerkki soi neljä kertaa ja
näyttöön tulee "Release MODE to Shut Down"
(vapauta MODE sammutusta varten). Pidä sitten
MODE-painike painettuna, kunnes Basic Menu
(perusvalikko) tulee näyttöön.
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5.2.1 Päävalikon (Main Menu) avaaminen
Päävalikko voidaan avata kahdella tavalla.
Jos laite on päällä, pidä MODEpainike painettuna kolme
sekuntia, kunnen näyttöön tulee
Shutting Down
"Shutting Down"
(sammutetaan)
(sammutetaan), ja vapauta
sitten MODE-painike.
Seuraavaan näyttöön tulee
"shutting down" ja näytön
alaosaan tulee kaksi mustaa
palkkia. Avaa päävalikko
pitämällä kaksi nuolinäppäintä
painettuina, kun kaksi palkkia
ovat näytölllä.
Jos laite on poissa päältä,
paina MODE-painiketta
käynnistääksesi laitteen. Kun
näyttöön tulee "Starting
SEssion, Resetting Averages"
(aloitetaan toimintajakso,
nollataan keskiarvot) kahden mustan palkin kanssa,
avaa päävalikko pitämällä kaksi nuolinäppäintä
painettuina, kun kaksi palkkia ovat näytölllä.
Päävalikosta voidaan avata 6 alavalikkoa, joista
ohjataan miltei kaikkia PHD6-laitteen toimintoja.
Huomautus: Main Menuun (päävalikko)
tehdyillä muutoksilla voi olla vaikutusta
PHD6-laitteen toimintaan ja siksi niitä saavat
tehdä vain henkilöt, joilla on kaasunilmaisu- ja
kaasunvalvontatekniikkoihin liittyvä koulutus.

Voit selailla valikkovaihtoehtoja nuolinäppäimillä
ja avata haluamasi alavalikon painamalla MODEpainiketta.

5.2

Päävalikko

PHD6 on kokonaan konfiguroitavissa Main Menun
(päävalikon) kautta. Päävalikko sisältää 6
alavalikkoa, joista ohjataan kunkin laitteen toimintoja.
Voit selailla valikkovaihtoehtoja nuolinäppäimillä
ja avata haluamasi alavalikon painamalla MODEpainiketta.
Voit selailla valikkovaihtoehtoja nuolinäppäimillä
ja avata haluamasi alavalikon painamalla MODEpainiketta.

5.2.2 Alavalikkojen käyttäminen.
Voit selailla valikkovaihtoehtoja nuolinäppäimillä
ja avata haluamasi valikon painamalla MODEpainiketta. Näyttöön tulee kolme painiketta
jotka esittävät MODE-painikkeen toimintoja ja
kaksi navigointinäppäintä näytöille, joiden avulla
voidaan muuttaa laitteen asetuksia.
5.2.3 Hälytysvalikko (Alarms Menu)
Hälytysvalikossa on kuusi seuraavaa alavalikkoa
(valinnat sulkeissa). Seloste jäljempänä
(tarvittaessa).
 Current Alarms (vallitsevat hälytykset)
(valitse jokin anturi tarkastellaksi anturin
vallitsevia hälytysasetuksia, ja valitse sitten
jokin anturihälytys tehdäksesi siihen
muutoksia)
 Default Alarms (oletushälytykset) (selaa
tarkastellaksesi kunkin havaitun anturin
oletushälytyksiä ja Set Default Alarms (aseta
oletushälytykset) -valintaa kaikkien anturien
osalta)
 Alarm Latch (hälytyslukitus) (aseta päälle tai
pois päältä)
PHD6-laitteen hälytykset nollautuvat
automaattisesti, jollei hälytyslukitus ole
käytössä. Kun PHD6-laitteen hälytyslukitus
on käytössä, äänihälytykset ja nähtävissä
olevat hälytykset jatkuvat vielä ilmassa

Main Menu (päävalikko) valikkokaavio
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olevan vaaran poistamisen jälkeen.
Hälytykset voi nollata painamalla MODE (tila)
-painiketta. Jos hälytyslukitus ei ole käytössä
ja hälytystila on päättynyt, laite palaa
automaattisesti normaaliin toimintatilaan ja
visuaaliset ja akustiset hälytykset lakkaavat
ilman käyttäjän toimenpiteitä.
 Temp Alarms (lämpötilahälytykset) (ota
käyttöön tai poista käytöstä korkean tai
alhaisen lämpötilan hälytykset)
Jos käyttölämpötila ei ole PHD6-laitteen
käyttölämpötila-alueen sisäpuolella, laite
siirtyy hälytystilaan ja näyttöön tulee
lämpömittarikuvake.
 Event History (tapahtumatiedot) (voit selata
tallennettuja hälytystapahtumia
nuolinäppäimillä – mukaan lukien aika, kesto
ja anturin huippu- sekä keskiarvolukemat
tapahtuman aikana)
 Vibrator (värähtelijä) (valinnainen) (värinähälytyksen käyttöön otto tai käytöstä poisto)

Happianturitarkastuksen
poistaminen käytöstä voi johtaa ilmassa olevan
hapenvajauksen tunnistamatta jäämiseen.
Käytä PHD6-laitteen kalibrointiin aina
monikalibrointiin tarkoitettu kaasusäiliötä,
joka sisältää 18 % happea.
 Reminders/Lock (muistutukset/lukitus) (avaa
alla olevat alavalikot)
Cal on Startup (kalibrointi käynnistettäessä)
(ota käyttöön tai poista käytöstä)
Kun se on käytössä, kalibrointi aloitetaan
automaattisesti aina, kun laite kytketään
päälle. Kalibrointi voidaan ohittaa (jollei Cal
Due Lock (kalibrointi myöhässä -lukitus) ole
käytössä) antamalla kellon käydä loppuun ja
siirtymällä vallitsevat kaasulukemat näyttöön. Tämä toiminto on yleensä pois
käytöstä uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän
on halutessaan otettava se käyttöön itse.
Cal Reminder (kalibrointimuistutus):
(säätöväli on joka päivästä 180 päivään).
Tehtaalla standardien laitteiden
oletusasetukseksi asetetaan 30 päivää.
Aseta arvoksi 0 poistaaksesi
kalibrointimuistutuksen pois käytöstä).
Cal Lock (kalibrointilukitus): (ota
käyttöön tai poista käytöstä)
Kun Cal Reminder -toiminto on päällä, ota
kalibrointivaatimus käyttöön. PHD6
sammuu automaattisesti, jos Cal Lock on
käytössä ja kalibroinnin määräaika on
umpeutunut ilman, että kalibrointia on
tehty. Tämä toiminto on yleensä pois
käytöstä uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän
on halutessaan otettava se käyttöön itse.
Bump Reminder
(toimintatarkastusmuistutus): (ota
käyttöön, poista käytöstä ja aseta
aikaväliksi 1-30 päivää)
Käytetään yksinomaa PHD6 IQ Express telakan kanssa. Antaa muistutuksen laitteen
laittamisesta telakkaan. Poista käytöstä
asettamalla arvoksi 0.
Toimintatarkastusmuistutus on yleensä pois
käytöstä uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän
on halutessaan otettava se käyttöön itse.
Service Interval (huoltoväli) (ota
käyttöön, poista käytöstä ja säätöväli on
1-730 päivää (2 vuotta))
Huoltoväli on muistutus, joka ilmoittaa
käyttäjällä laitteen huoltotarpeesta. Tämä
toiminto on yleensä pois käytöstä uusissa
laitteissa, jolloin käyttäjän on halutessaan
otettava se käyttöön itse.
Service Done (huolto tehty) (nollaa
huoltopäivä)
Tätä toimintoa käytetään huoltovälin
nollaamiseen sen jälkeen, kun laite on
huollettu.

5.2.4 Calibration (kalibrointi) -valikko
 Fresh Air Cal (raitisilmakalibrointi) (aloittaa
raitisilmakalibrointijakson)
Raitisilma/nollaus -kalibroinnit
saa tehdä ainoastaan ilmaolosuhteissa, joissa
happipitoisuus on tunnetusti 20,9 prosenttia, LEL
(alempi räjähdysraja) 0,0 prosenttia ja
myrkkykaasupitoisuus on tunnetusti 0 PPM
(miljoonasosaa).
 Gas Calibration (kaasukalibrointi) (aloittaa
kaasukalibrointijakson (edellyttää
kalibrointikaasua))
 O2 Gas Cal (O2-kaasukalibrointi) (aloittaa
varsinaisen O2 -nollakalibrointijakson)
Huomaa, että tässä menettelyssä
tarvitaan kalibrointikaasusäiliö, joka
sisältää 0,0 % happea.
 Gas Values (kaasuarvot) (valitse jokin anturi
tarkastellaksesi tai muuttaaksesi vallitsevia
kalibrointikaasuarvoja).
Huomautus: PID-anturin kalibrointikaasun
valinta EI ole yhteydessä näytettyyn
aineeseen. Erilaisten VOC (haihtuva
orgaaninen yhdiste) -aineiden lukemien
laskemisessa kalibrointistandardiin
nähden käytetään kerrointa. Lue kohta 2.7
saadaksesi lisätietoja PID-kaasuarvoista.
Huomautus: Happianturin osalta O2kaasuasetusta voidaan käyttää happianturin
monikalibrointikaasulla tehtävän
kaasukalibroinnin aikana tapahtuvan
tarkastuksen
käyttöönottoa tai
käytöstä poistoa varten.
Happianturin tarkastus
voidaan poistaa käytöstä
valitsemalla "No" (ei).
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 Cal History (kalibrointitiedot) (selaa
viimeaikaisia kalibrointitietoja, sisältää
mittausalueen rajoitustiedon, mikä
mahdollistaa ennaltaehkäisevän
kunnossapidon)
5.2.5

5.2.6

Screen (näyttö) -valikko

 Contrast (kontrasti) (näytön kontrastiasetus)
 Orientation (suuntaus) (vaihtaa näytön
katselusuunnan ylhäältä alas tai päinvastoin)
 Backlight Mode (taustavalotila) (valitse joko
continuous (jatkuva), Timed Off (ajastettu) tai
Time Auto (automaattinen))
Valitse Continuous (jatkuva), jotta
taustavalo on aina päällä,
Valitse Timed Off (ajastettu)
edellyttääksesi, että taustavalo aktivoituu
MODE-painiketta painamalla tai
hälytystilassa. Tehtaalla useimpien PHD6laitteiden taustavalon sammumisen
oletusasetukseksi asetetaan 20 sekuntia.
Valitse Time Auto (automaattinen), jotta
taustavalo aktivoituu automaattisesti
huonoissa valo-olosuhteissa.

Configuration (konfiguraatio) -valikko

 Security Beep (turvaääni) (ota käyttöön tai
poista käytöstä)
Kun toiminto on otettu käyttöön, PHD6
lähettää lyhyen äänimerkin ja LED välähtää
lyhyesti käyttäjän määrittämin välein sen
merkiksi, että laite on käynnistetty ja
toiminnassa. Tämä toiminto on yleensä pois
käytöstä uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän
on halutessaan otettava se käyttöön itse.
 Basic Passcode (perussalakoodi) (ota
salakoodi käyttöön, poista tai muuta se)
Ota toiminto käyttöön, jotta laite pyytää
salakoodia perusvalikon avaamista varten.
Tämä toiminto on yleensä pois käytöstä
uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän on
halutessaan otettava se käyttöön itse. Jos
haluat sallia perusvalikon avaamisen ja
rajoittaa päävalikon avaamista,
perussalakoodin on oltava erilainen kuin
pääsalakoodi.

 Backlight Time (taustavaloaika) (aseta aika
taustavalon sammumiselle Time Off -tilassa)
 Enable Screens (näyttöjen käyttöönotto)
(valitse näytöt, jotka avataan painamalla
MODE-painiketta peräkkäin mukaan lukien:
Peak (huippu), Average (keskiarvo), STEL ja
TWA näytöt.
5.2.7

 Main Passcode (pääsalakoodi) (ota
salakoodi käyttöön, poista se käytöstä tai
vaihda se)
Ota toiminto käyttöön, jotta laite pyytää
salakoodia päävalikon avaamista varten.
Tämä toiminto on yleensä pois käytöstä
uusissa laitteissa, jolloin käyttäjän on
halutessaan otettava se käyttöön itse.
Pääsalakoodia voidaan käyttää sekä Main
Menun (päävalikko) että Basic Menun
(perusvalikko) avaamiseen.

Information (tieto) -valikko

 Versions (versiot) (tarkastele laitteen
sarjanumeroa, ohjelmistoversiota sekä
laitteen valmistuspäivämäärää ja -aikaa)
 Service Info (huoltotiedot) (tuo näyttöön
Sperian Instrumentationin puhelinnumerot).
5.2.8

Datalogger -valikko

 Interval (väli) (aseta dataloggeriaika 1
sekunnin ja 1 tunnin välille) (valinta ei ole
saatavissa Black Box Datalogger (musta
laatikko) -versioissa)
Dataloggeri kerää tietoja jatkuvasti, joten
tietovirtaan on tehtävä taukoja, jotta ne
voidaan tallentaa. Tiedonkeräystauko
määrittää tietovirrassa olevien taukojen
tiheyden. Aika voidaan asettaa yhden
sekunnin ja yhden tunnin välille
nuolinäppäinten avulla. Dataloggeriajan
oletusasetus on 1 minuutti. PHD6-laite kerää
yhden minuutin välein vähintään 63 tunnin
tiedot ennen kuin uusia tietoja kirjoitetaan
vanhimpien tietojen päälle.

 Display Formats (näyttöformaatit) (sisältää
alavalikkoja anturilukemille, anturilukituksille
ja lämpötilalle)
 Sensor readings (anturilukemat)
(myrkkykaasut, valitse miljoonasosa PPM
(XX) miljoonasosan kymmenesosa PPM
(X.X) antureille, joissa on tämä ominaisuus
(kuten H2S). Valitse NDIR-CH4 varten
LEL:n ja CH4:n välillä (CH4 lukema
näytetään miljoonasosina (ppm) 1 – 10,000
ppm ja vaihtuu sitten automaattisesti til.%.)) Antureiden, joita ei voida säätää,
osalta näyttöön tulee “Fixed” (vakio).

 Sessions (jaksot) (tuo näyttöön
dataloggerijakson tiedot mukaan lukien
päivämäärä, aika, väli, lämpötila ja anturin
minimi ja maksimi lukemat)

 Temperature (lämpötila) (valitse Celcius
tai Fahrenheit) Useimmissa PHD-laitteissa
lämpötila luetaan tehdasasetuksen
mukaisesti Fahrenheit-asteissa, jollei
asiakas ole toisin vaatinut.

 Clear Datalog (pyyhi dataloggeri) (pyyhkii
kaikki tiedot dataloggerista)
 Select User (valitse käyttäjä) (käyttäjänimi
tallennetaan jakson tietoihin)
Käyttäjänimet on syötettävä BioTrakissa,
jotta ne näkyvät käyttäjäluettelossa.

 Language (kieli) (valitse englanti, ranska tai
espanja).
 Date/Time (päivämäärä/aika) (aseta aika ja
päivämäärä)
24

 Select Location (valitse sijainti) (sijainnin
nimi tallennetaan jakson tietoihin)
Sijainnit on syötettävä BioTrakissa, jotta ne
näkyvät sijaintiluettelossa.

2. Irrota kaksi ruuvia paristoyksikön yläosasta
kääntämällä kumpaakin neljänneksen verran
vastapäivään.
3. Poista kolme alkaliparistoa ja laita uudet
tilalle. Varmista, että positiiviset ja
negatiiviset päät on kohdistettu oikein
alustassa olevien
merkintöjen
mukaisesti.
4. Asenna vaiheessa
2 irrotettu
takakansilevy
takaisin paikalleen.
5. Aseta
paristoyksikkö takaisin PHD6-laitteeseen ja
kiristä kiinnitysruuvi. PHD6-laite käynnistyy
automaattisesti paristoyksikön takaisin
asennuksen jälkeen.

 User on Startup (käyttäjän valinta
käynnistettäessä) (kehotus käyttäjän ja
sijainnin valinnasta käynnistyksen
yhteydessä voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä)
Käyttäjien ja sijaintien nimet on syötettävä
laitteeseen BioTrak-ohjelmistolla ennen
kuin tämä valinta voidaan ottaa käyttöön.

6.

Kunnossapito

Tulenarkojen tai palavien
kaasuseosten syttyminen on estettävä
kytkemällä PHD6-laite pois päältä ennen kuin
huollat mitään sen osia.

6.1

6.3

Paristot

PHD6-laite saa virtaa
vaihdettavista
alkaliparistoyksiköistä tai
ladattavista Li-Ion paristoyksiköistä.
Poista paristoyksikkö
irrottamalla ensin laitteen
takakannen keskellä oleva
ruuvi, ja nosta sitten
pariston yläosa varovasti pois laitteesta. Pariston
alaosassa on saranat. Poista paristo vetämällä
ylös ja poispäin, kun yläosa irtautuu
päällikuoresta.
HUOMIO Kytke PHD6 aina pois päältä ennen
paristoyksikön poistamista. Paristoyksikön
poistaminen laitteen ollessa päällä voi
aiheuttaa PHD6-laitteeseen tallennetun datan
turmeltumisen.
Huomautus: Ruuvi voi sijaita hieman eri
paikassa ATEX / eurooppalainen -versiossa.

6.2

Li-Ion -paristoyksikköjen
kunnossapito

PHD6-laite voidaan varustaa ladattavalla Li-Ion
(litiumioni) -paristoyksiköllä.
6.3.1 Li-Ion -pariston säilytysohjeet
PHD6-laitteiden Li-Ion-versiota ei saa koskaan
säilyttää yli 30 celsiusasteen lämpötiloissa. Li-Ion
-paristot voivat mennä pilalle ja aiheuttaa
vahinkoa sisällä oleville osille, jos sitä säilytään
liian korkeissa lämpötiloissa. Paristo voi
vahingoittua lopullisesti, mistä seuraa pariston
suorituskyvyn ja jännitteen huononeminen.
Sperian suosittelee jättämään
uudelleenladattavilla Li-Ion-paristoilla varustetut
PHD6-laitteet latauslaitteeseen, kun niitä ei
käytetä.
6.3.2 Li-Ion -pariston latausohjeet
PHD6-laitteen Li-Ion-paristoa ei saa ladata alle 5
celsiusasteen tai yli 30 celsiusasteen
lämpötiloissa. Lataaminen äärilämpötiloissa voi
pysyvästi vahingoittaa PHD6-laitteen Li-Ion paristoa.

Alkaliparistojen vaihtaminen

Alkaliparistoyksikkö sisältää kolme AA
alkaliparistoa.

PHD6 on sijoitettava
vaarattomaan tilaan latauksen ajaksi. PHD6laitteen lataaminen riskialttiissa paikassa voi
heikentää sisäistä turvallisuutta.

PHD6 on sijoitettava
vaarattomaan paikkaan aina, kun
alkaliparistot otetaan pois
alkaliparistoyksiköstä. Alkaliparistojen
poistaminen paristoyksiköstä riskialttiilla
alueella saattaa heikentää sisäistä
turvallisuutta.

6.3.3

Li-Ion -pariston lataaminen

PHD6-laitetta ei saa ladata
millään muulla laturilla kuin Sperian PHD6 laturilla. PHD6-laitteen standardit versiot on
ladattava UL/CSA-hyväksytyllä laturilla, jonka
Sperian-osanumero on 54-54-001. PHD6laitteen eurooppalaiset versiot on ladattava
ATEX-hyväksytyllä Sperian PHD6 -laturilla,
1. Varmista, että laite on kytketty pois päältä
(jos se ei ole poissa päältä, pidä MODEpainike painettuna kolme sekuntia, kunnes
näyttöön tulee sanoma "Release Button"
(vapauta painike)).

Käytä alkaliparistoyksikössä
vain seuraavia paristoja:Duracell MN1500 tai
Ultra MX1500, Eveready Energizer E91-LR6,
Eveready EN91. Paristojen korvaaminen
muilla paristoilla voi heikentää sisäistä
turvallisuutta.
Vaihda alkaliparistot seuraavasti:
1. Irrota paristoyksikkö PHD6-laitteesta kohdan
6.1 mukaisesti.
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6. Aseta uusi anturi asianmukaiseen kohtaan
anturilevyllä.
7. Aseta anturilokeron kansi takaisin siten, että
se kohdistetaan oikein anturien ylle ja kiinnitä
se neljällä ruuvilla, jotka poistettiin vaiheessa
3.
8. Kiinnitä paristoyksikkö paikalleen ja kiristä
kansiruuvi hyvin kiinni..
9. Uusien anturien on annettava vakautua
ennen käyttöä seuraavan aikataulun
mukaisesti. Ilmaisimen täytyy olla
virrattomana ja toiminnallisen paristoyksikön
on oltava asennettuna, jotta anturi voivat
vakautua.
Anturi
Vakautusaika
Happi (O2)
1 tunti
LEL
ei mitään
PID
5 minuuttia
NDIR-CH4 tai
1 minuutti
NDIR-CO2
Kaikki myrkkyanturit
15 minuuttia
paitsi NO
NO (typpioksidi)
24 tuntia

2. Liitä laturi virtalähteeseen. Punainen LED on
merkitty tekstillä "Power" (teho) ja syttyy
palamaan aina, kun laturi on liitetty
virtalähteeseen.
3. Aseta PHD6 latauslaitteeseen pohja ensin ja
näyttö eteenpäin. Laturin vihreä LED on
merkitty tekstillä "Charge" (lataus) ja se
vilkkuu pariston latauksen aikana.
4. Kun paristo on täysin latautunut, vihreä
“Charge”-LED palaa kiinteänä.
Lue pariston vianetsintäohjeet kohdassa 5.3.4.
6.3.4 Lataaminen pumppu liitettynä
PHD6 voidaan ladata pumpun ollessa liitettynä
edellä kohdassa 6.3.3. annettujen ohjeiden
mukaisesti.
6.3.5 Pariston vianetsintä
Jos vihreä LED ei pala, kun Li-Ionparistoyksiköllä varustettu PHD6 laitetaan
latauslaitteeseen, ota laite pois latauslaitteesta ja
yritä käynnistää laite painalla MODE-painiketta.
Jos paristo on laitettu latauslaitteeseen ilman
laitetta, laita se takaisin laitteeseen ennen kuin
yrität käynnistää sitä.
1. Jos PHD6 käynnistyy ja paristokuvake on
täysinäinen, paristo on ladattu täyteen ja sitä
voidaan käyttää sellaisenaan. Tässä
tapauksessa latauslaite on havainnut, että
paristo on ladattu täyteen eikä lataa sitä
enempää.
2. Jos PHD6 ei käynnisty, voi olla, että paristo
on purkautunut ja se on laitettava takaisin
latauslaitteeseen. Latauslaite aloittaa sitten
jälleenlataamisen hyvin hitaasti pariston
suojelemiseksi. Vihreä LED ("Charge") ei
pala tämän hitaan jälleenlataamisen
ensimmäisen neljän tunnin aikana. Jos vihreä
LED ei pala vielä neljän tunnin jälkeenkään,
paristoyksikkö tai latauslaite on
todennäköisesti vahingoittunut.
3. Jos PHD6 käynnistyy ja paristokuvake ei ole
täysinäinen, paristo tai latauslaite on
vahingoittunut. Ota yhteys Sperianiin tai
lisäohjeita varten.

6.4

Huomautus: Vaiheissa 9 ja 10 oletetaan, että
anturin vakautusaika on päättynyt.
10. Tee raitisilma/nollaus -kalibrointi ja
kaasukalibrointi kohtien 4.2 ja 4.3 mukaisesti.
6.4.2 PID-anturien huolto ja kunnossapito
PID-anturin kaksi
tärkeää osaa ovat
elektrodikerros ja
lamppu. Elektrodikerros voidaan vaihtaa
käyttöpaikalla. Lamppu
voidaan puhdistaa tai
vaihtaa käyttöpaikalla.
Molempien tuotteiden huoltovälit vaihtelevat sen
mukaan, minkä tyyppistä niiden käyttö on ja
millaisille epäpuhtauksille anturi altistetaan.
Perussääntö on, että elektrodikerros aiheuttaa
perusviivan siirtymiä ja lamppu aiheuttaa
herkkyyden heikkenemistä.
6.4.2.1 PID:n vianetsintä
Milloin elektrodikerros pitää vaihtaa:
1. Perusviivan lukema kasvaa anturin
raitisilmanollauksen jälkeen.
2. PID -anturi herkistyy kosteudelle.
3. Perusviiva muuttuu yleisesti epävakaaksi.
4. Perusviiva siirtyy, kun laitetta liikutetaan.
Milloin PID-lamppu täytyy puhdistaa
Antureiden herkkyys vähenee
toimintatarkastuksessa havaitulla tavalla
(alhainen lukema)
Milloin PID-lamppu pitää vaihtaa
Jos lampun puhdistamisella ei ole korjaavaa
vaikutusta herkkyyden vähenemiseen, lamppu
on vaihdettava.

Anturit

6.4.1 Anturin vaihtaminen
Anturit sijaitsevat tuuletusaukollisessa lokerossa
laitteen alaosassa.
Anturi asennetaan seuraavasti:
1. Kytke PHD6 pois päältä.
2. Irrota paristoyksikkö kohdassa 6.1 annettujen
ohjeiden mukaisesti. Tämä jättää laitteen
automaattisesti ilman tehoa.
3. Irrota neljä ruuvia, jotka sijaitsevat
paristoyksikön asennuskohdan alapuolella
PHD6-laitteen kääntöpuolella.
4. Käännä laite ympäri etupuolelle ja irrota
anturilokeron kansi varovasti.
5. Poista anturi, joka täytyy vaihtaa.
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on suunniteltu laitteelle mahdollisesti haitallisten
hiukkassaasteiden poistamiseen.

6.4.2.2 PID -osien puhdistaminen ja
vaihtaminen
Lampun ja kerroksen poistaminen
1. Pese kädet huolellisesti.
2. Irrota PID-anturi PHD6-laitteesta puhtaalla
alustalla edellä selostetulla tavalla (kohta
6.4.1, vaiheet 1-5).
3. Laita yksi sormi anturin yläosan päälle ja aseta
kerroksen poistoon tarkoitettu työkalu anturin
varren yläosassa oleviin kahteen aukkoon.
Purista kevyesti, kunnes jousi irtoaa ja kerros
voidaan irrottaa anturin päästä. Lamppu on
jousikuormitettu kerrosta vasten, joten sormen
pitäminen kerroksen päällä estää niiden
työntymisen ulos anturin varresta.
4. Poista kerros varovasti ja vedä lamppu ja
jousi ulos anturin varresta. Älä koske lampun
ikkunaan paljain sormin.
5. Laita jousi sivuun.
Kerroksen tai lampun vaihtaminen
1. Hävitä käytetty lamppu, kerros tai molemmat
tarpeen mukaan ja asettele vaihto-osa(-t).
2. Pudota jousi keskelle anturin vartta ja laita
lamppu sen päälle. Älä koske lampun
ikkunaan paljain sormin.
3. Napsauta kerros paikalleen lamppua vasten
siten, että anturi on jälleen kokonainen ja
kerrosta ei voida poistaa ilman siihen
tarkoitettua työkalua.
4. Anturin päällä pitäisi olla tiiviste ja suodatin.
Jos se on tarpeen, asenna anturisuodatin ja tiiviste anturin päälle.
5. Aseta anturi takaisin PHD6-laitteeseen.
7. Kokoa PHD6-laite.
8. Kalibroi PID ennen käyttöä sen jälkeen, kun 5
lämpiämisjaksoa ovat päättyneet.
Lampun puhdistaminen
1. Irrota lamppu laitteessa edellä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
2. Varmista, että kätesi ovat puhtaat.
3. Laita vanutupolle ohut kerros
puhdistusjauhetta, joka sisältää 0,1-0,25 m
-alumiinioksidia.
4. Nosta lamppu ylös toisella kädellä. Älä koske
lampun ikkunaan paljain sormin.
5. Kiillota lampun yläosa puhdistusjauhetta
sisältävällä vanutupolla pyörivin liikkein.
Puhdistaminen vie yleensä noin 30 sekuntia
ja on valmis, kun tuppo alkaa pitää natinaa.
6. Kokoa anturi ja PHD6-laite. Lue edellä
selostetut vaiheet 3-8 kerroksen tai lampun
vaihtamisesta.

6.5

Näytteenottimen suodattimet on vaihdettava
aina, jos niissä on silminähtäviä
saastumisesta johtuvia värimuutoksia.
HUOMIO: Älä koskaan tee etänäytteenottoa
ilman näytteenotin- ja letkujärjestelmää.
Näytteenottimen kahva sisältää
vaihdettavissa olevia suodattimia, jotka on
suunniteltu kosteudensulkuun ja
poistamaan hiukkassaasteita. Jos pumppua
käytetään ilman näytteenotinkokoonpanoa,
epäpuhtaudet voivat vahingoittaa pumppua,
antureita ja PHD6-laitteen sisällä olevia osia.
Hiukkassaasteet poistetaan
selluloosasuodattimen avulla. Vettä hylkivässä
suodattimessa on TeflonTM-sulku, joka estää
kosteuden kehittymisen ja seisauttaa kaikki muut
jäljellä olevat hiukkassaasteet.
6.5.1

Näytteenottimen suodattimien
vaihtaminen

Näytteenottimen kierteistetty kahva
suodatinväylä. Hiukkassuodatin pysyy paikallaan
kirkkaan suodatinkupin avulla. Hiukkassuodatin
vaihdetaan poistamalla vanha suodatin ja kuppi,
minkä jälkeen uusi suodatin laitetaan kuppiin ja
kuppi liu'utetaan takaisin paikalleen
näytteenottimen kahvaan. Vettähylkivä
sulkusuodin sopii kahvan takaosassa olevaan
istukkaan. (Vettähylkivä sulkusuodin asetetaan
kahvan takaosaan kapea pää edellä.)
Jotta vältettäisiin hiukkassaasteiden tahaton
pääsy järjestelmään, käännä näytteenotin
ylösalaisin ennen vettähylkivän suodattimen tai
hiukkassuodattimen poistamista.

Näytteenotin

PHD6-laitteen näytteenotin on Sperianin
standardi näytteenotinkokoonpano. Seuraavassa
kuvassa näytteenottimet osat on otettu irralleen ja
merkitty osanumeroilla. Näytteenottimen kahva
sisältää kosteussulun ja hiukkassuodattimia, jotka
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Seuraavat vaihtosuodatinpakkaukset ovat
saatavissa tällä hetkellä Sperianilta:
Osanro

Pakkaus

54-05-K0401
54-05-K0402
54-05-K0403
54-05-K0404
54-05-K0405

Standardi
Säästö
Säästö
Suuri
Suuri

6.5.2

#Hiukkas
10
10
30
0
100

Liitteet
Liite A Myrkkykaasumittaus –
Varoitus, vaara, STEL ja TWA hälytykset

#Vettähylkivä
3
0
10
25
0

Teollisuudessa ollaan yleisesti tekemisissä monien
myrkyllisten aineiden kanssa. Myrkyllisen aineen
läsnäolo voi johtua säilytettävistä tai käytettävistä
materiaaleista, tehtävästä työstä, tai kehittyä
luonnollisten prosessien kautta. Myrkyllisille aineille
alttiina oleminen voi aiheuttaa sairauden,
ruumiinvamman tai hengenmenetyksen, jollei siltä
suojauduta.
On tärkeää määrittää työpaikalla mahdollisesti olevien
myrkyllisten aineiden määrät. Työpaikalla piilevien
myrkyllisten aineiden määrillä on vaikutusta
työmenetelmiin ja pakollisiin henkilönsuojaimiin.
Turvallisin menettelytapa on riskien eliminointi tai
niiden jatkuva valvonta tekniikan, työpaikkavalvonnan,
tuuletuksen tai muiden turvamenettelyiden avulla.
Suojaamattomia työntekijöitä ei saa altistaa
myrkyllisille aineille, jotka ylittävät PEL (permissible
exposure limit) -pitoisuusrajan (sallitun altistuksen
raja). Jatkuva valvonta on välttämätöntä sen
varmistamiseksi, että altistustasot eivät ole muuttuneet
tavalla, joka edellyttää erilaisten tai tarkempien
menettelytapojen tai laitteiden käyttöä.
Ilmassa kulkevat myrkylliset aineet luokitellaan
tyypillisesti sen mukaan, millainen kyky niillä on
aiheuttaa fysioologisia vaikutuksia altistuneille
työntekijöille. Myrkyllisille aineille on tyypillistä
aiheuttaa oireita kahdella vaikutusajalla.
Korkeat altistustasot aiheuttavat tyypillisesti välittömiä
(äkillisiä) vaikutuksia, kun taas pitkäaikainen
(krooninen) altistuminen alhaisille tasoille ei välttämättä
aiheuta fyysiologisia vaikutuksia moneen vuoteen.
Rikkivety (H2S) on hyvä esimerkki voimakkaasta
myrkyllisestä aineesta, joka on heti tappava
suhteellisen alhaisina pitoisuuksina. Altistuminen
rikkivedylle (H2S), jonka pitoisuus on ilmassa 1 000
ppm (miljoonasosaa), aiheuttaa nopeasti
hengitysjärjestelmän halvauksen, sydänpysähdyksen
ja kuoleman parissa minuutissa..
Hiilimonoksidi (CO) on hyvä esimerkki kroonisesti
vaikuttavasta myrkkykaasusta. Hiilimonoksidi sitoutuu
punasoluissa hemoglobiinimolekyyleihin. Punasolut,
joihin CO sitoutunut, eivät voi kuljettaa happea.
Huolimatta siitä, että hyvin suuret
hiilimonoksidipitoisuudet voivat olla voimakkaan
myrkyllisiä ja aiheuttaa välittömän hengityshalvauksen
tai kuoleman, nimenomaan sen pitkäaikaiset
fysiologiset vaikutukset, jotka johtuvat kroonisesta
altistumisesta alhaisille tasoille, ovat työntekijöille
kaikkein kohtalokkaimpia. Tämä koskee tupakoitsijoita,
pysäköintihallin hoitajia tai muita henkilöitä, jotka
altistuvat työpaikalla pitkäaikaisesti hiilimonoksidille.
Altistustasot ovat liian alhaiset, jotta ne aiheuttaisivat
välittömiä oireita, mutta pienet toistuvat annokset
vähentävät veren hapenkuljetuskyvyn ajan myötä
vaarallisen alhaiselle tasolle. Tästä verentuotannon
osittaisesta huononemisesta voi ajan myötä seurata
vakavia fysiologisia seurauksia.
Johtuen siitä, että turvallisten valvontaohjelmien on
huomioitava molemmat vaikutusajat, PHD6-mallissa on
kaksi erillistä altitusmittaus- ja hälytystyyppiä.

Näytteenottimen putkien (sauvojen)
vaihtaminen

Standardia 11,5 tuuman pituinen butyraattiputki
on kiinnitetty paikalleen kuusiomutterin
puristusliittimellä ja puristusmuhvilla. Standardi
sondiputki voidaan korvata muilla tilausmittoihin
leikatuilla putkilla, joiden ulkohalkaisija on 1/4" tai
sondiputkilla, jotka on valmistettu muista
materiaaleista (kuten ruostumattomasta
teräksestä).
Sondiputket vaihdetaan irrottamalla
kuusiomutterin puristusliitin ja poistamalla vanha
letku, minkä jälkeen puristusmuhvi liu'utetaan
paikalleen uuden putken ympärille, uusi putki
asetetaan näytteenottimen kahvaan ja
kuusiomutteri laitetaan takaisin paikalleen ja
kiristetään.

Huomautus: Näytteenotin on tarkastettava
vuotojen varalta (kuten kohdassa 3.1.1 on
selostettu) aina ennen käytön jatkamista,
jos suodattimet tai sondiputket on
vaihdettu tai korvattu.

6.6

PHD6 -pumpun kunnossapito

PHD6-pumput tarvitsevat varsin vähän
kunnossapitoa sillä poikkeuksella, että pumpun
suodattimet on vaihdettava säännöllisesti.
6.6.1 Pumpun suodattimien vaihtaminen
1. Irrota kaksi ruuvia, joilla tuloaukko on
kiinnitetty pumppuun.
2. Vedä pölynsuodattimen pidike varovasti irti
pumpusta.
3. Vaihda pidikkeessä oleva pölynsuodatin
uuteen.
4. Vettähylkivä suodatin sijaitsee pumpun
rungossa tuloaukon alapuolella. Lävistä
suodatin pienellä ruuvitaltalla tai muulla
esineellä ja poista se. Tiivisteen, joka on
tuloaukon ja suodattimen välissä, pitäisi tulla
ulos suodattimen kanssa.
5. Aseta uusi vettä hylkivä suodatin vaiheessa 4
poistetun tilalle suodatinpuoli
alaspäin.Tiivisteen on oltava suodattimen
päällä pölynsuodattimen pidikettä, joka
asetetaan paikalleen vaiheessa 6, vasten.
6. Laita pölynsuodattimen pidike paikalleen
(uuden suodattimen ollessa sen sisällä) ja
kiinnitä se vaiheessa 1 poistetuilla ruuveilla.
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1. Varoitus- ja vaarahälytykset
OSHA on määritellyt muutamille, mutta ei kaikille,
myrkyllisille aineille ylärajan, joka tarkoittaa myrkyllisen
aineen korkeinta pitoisuutta, jolle työntekijä saisi ikinä
altistua, edes lyhyen aikaa. PHD6-laitteen varoitus- ja
vaarahälytystasot ovat sekä CO:n että H2S:n osalta
yhtä suuret kuin OSHA:n määrittelemät ylärajat tai niitä
alhaisemmat. Älä koskaan mene edes hetkellisesti
alueelle, jos myrkyllisten aineiden pitoisuudet
ylittävät joko varoitushälytystason tai
vaarahälytystason.
Time History Graph

Ceiling

2. Aikapainotettu keskiarvo (TWA)
Suurin keskipitoisuus, jolle suojaamaton työntekijä saa
altistua kahdeksan tunnin työpäivän aikana on
nimeltään Time Weighted Average (aikapainotettu
keskiarvo) tai TWA-arvo. TWA (aikapainotettu
keskiarvo) -arvot saadaan laskemalla tietylle
myrkkykaasulle altistumisen summa meneillään
olevassa käyttöjaksossa miljoonasosatuntien mukaan
ja jakamalla kahdeksan tunnin periodilla.
Time History Graph

Ceiling

TWA
(8 hour)

3. Lyhytaikaisen altistuksen raja-arvot
(STEL)
Myrkyllisillä aineilla vo olla lyhytaikaisen altistuksen
raja-arvoja, jotka ovat korkeampia kuin kahdeksan
tunnin TWA. STEL on suurin keskipitoisuus, jolle
suojaamaton työntekijä saa altistua 15 minuutin
pituisena jaksona työpäivän aikana. Tänä aikana
kahdeksan tunnin TWA-arvoa tai pitoisuusylärajaa ei
saa ylittää.
Kaikki 15 minuutin jaksot, joina keskiarvoinen STELpitoisuus ylittää sallitun kahdeksan tunnin TWA-arvon,
on erotettava toisistaan vähintään tunnilla. Tällaisia
jaksoja saa olla enintään neljä kahdeksan tunnin
vuoroa kohti.
Time History Graph

Ceiling

STEL
TWA

15 Minutes
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Liite B Suositeltu
kalibrointiväli
Eräs usein Sperian
Instrumentationilta kysytty kysymys
on: "Kuinka usein kaasunilmaisin
pitäisi kalibroida?"
Anturin luotettavuus ja tarkkuus
Nykyajan anturit on suunniteltu
toimimaan luotettavasti vuosien
ajan. Itse asiassa monet anturit on
suunniteltu niin, että niiden
herkkyys vähenee
normaalikäytössä 5 prosenttia
vuodessa tai 10 prosenttia
kahdessa vuodessa. Tämän
perusteella anturin pitäisi toimia
jopa kaksi vuotta ilman merkittävää
herkkyyden heikkenemistä.
Tarkkuuden varmistaminen
Anturin suorituskyvyn säännöllinen
tarkastaminen on tärkeää, koska
anturin herkkyys voi heikentyä
monesta eri syystä ja kun otetaan
huomioon, että käyttövarmat anturit
voivat olla avain pelastumiselle
vaarallisessa ympäristössä.
On vain yksi luotettava tapa
varmistaa, että anturi reagoi
kaasuun, jota varten se on
suunniteltu. Anturi on altistettava
pitoisuudeltaan tunnetulle
kohdekaasulle ja lukemaa on
verrattava kaasun pitoisuuteen.
Tätä kutsutaan toimintatestiksi
(bump test). Tämä testi on hyvin
yksinkertainen ja vie vain pari
sekuntia. Turvallisinta on tehdä
toimintatesti joka päivä ennen
laitteen käyttöä. Kalibrointisäätöä
ei tarvitse tehdä, jos lukemat ovat
90 - 120 prosentin välillä
odotusrvosta. Esimerkiksi, jos COanturi tarkastetaan 50 PPM
(miljoonasosan)
kaasupitoisuudella, kalibrointia ei
tarvita, jolleivat lukemat ole joko
alle 45 PPM tai yli 60 PPM.
*Kanadan stadardisoimislaitos
CSA (Canadian Standards
Association) edellyttää laitteen
kalibrointia, kun toimintatestin
aikana näytetty arvo ei ole 100
prosentin ja 120 prosentin välillä
kaasun odotusarvosta.
Tarkkuuden varmistamisen
määrävälien pidentäminen
Meiltä kysytään usein, onko
olemassa mitään olosuhteita, joissa
tarkkuustarkastusten välisiä aikoja
voitaisiin pidentää.
Sperian Instrumentation ei ole
ainoa valmistaja, jolta tätä on
kysytty! Eräs monista
ammattiorganisaatioista, joihin

Sperian Instrumentation kuuluu, on
Industrial Safety Equipment
Association (ISEA). Tämän
organisaation "Instrument Produts"
(Instrumenttituotteet) -ryhmä on
ollut hyvin aktiivinen
tarkkuustarkastusten välisten
aikojen pidentämistä koskevia
vähimmäisehtoja selventävän
käytännön kehittämisessä.

6.

Mikäli antureiden tarkkuudesta
on pienintäkään epäilystä,
niiden tarkkuus on
varmistettava altistamalla ne
pitoisuudeltaan tunnetulle
testikaasulle ennen kuin
käyttöä voidaan jatkaa.

Monet johtavista kaasunilmaisimien
valmistajista ovat ottaneet osaa
ISEA:n kalibrointivälejä koskevien
ohjeiden kehittämiseen. Sperian
Instrumentationin menettelyissä
noudatetaan tarkasti näitä ohjeita.

Hapenvajauksien, tulenarkojen
kaasujen ja höyryjen tai
myrkkysaasteiden mittaamiseen
käytettävät kaasunilmaisimet on
pidettävä kunnossa ja niitä on
käytettävä oikein siihen, mitä
varten ne on suunniteltu. Noudata
aina kaasunilmaisimen valmistajan
antamia ohjeita!

Mikäli käyttömenetelmänne ei salli
anturien tarkastamista päivittäin,
Sperian Instrumentation suosittelee
seuraavaa menettelyä turvallisen ja
harkitun tarkastusaikataulun
laatimiseen Sperian-laitteille:

Mikäli kaasunilmaisimen
tarkkuudesta on pienintäkään
epäilystä, tarkista niiden tarkkuus!
Laitteiden käyttöturvallisuuden
varmistaminen vie vain muutaman
hetken.

1.

2.

3.

4.

5.

Tarkista anturin herkkyys
päivittäin ensimmäisen 10
käyttöpäivän aikana
tarkoitukseen soveltuvissa
ilmaolosuhteissa sen
varmistamiseksi, että ilmassa
ei ole mitään antureita
myrkyttäviä aineita.
Ensimmäisen käyttöjäkson on
oltavara riittävän pitkä, jotta
voidaan varmistaa, että anturit
altistetaan kaikille sellaisille
olosuhteille, joilla voi olla
antureihin haitallisia
vaikutuksia.
Jos nämä testit osoittavat, että
säätöjä ei tarvita, tarkastusten
välistä aikaa voidaan pidentää.
Tarkkuustarkastusten välinen
aika ei saa olla yli 30 päivää.
Kun määräväliä pidennetään,
myrkkykaasujen ja palavien
kaasujen anturit pitäisi vaihtaa
välittömästi takuun mentyä
umpeen. Tämä minimoi
häiriöriskin anturitarkastusten
välisenä aikana.
Tarkastusten välillä on
säilytettävä laitteen
herkkyystiedot. Kaikki
olosuhteet, tilanteet,
tapahtumat tai saasteille
altistumiset, joilla voi olla
haitallinen vaikutus. antureiden
kalibrointikuntoon, ovat
peruste välittömälle
tarkkuuden
uudelleentarkastukselle ennen
laitteen käytön jatkamista.
Kaikki muutokset laitteen
käyttöympäristössä tai
työsuorituksissa ovat peruste
päivittäisten tarkastusten
jatkamiselle.
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Yhdellä painikkeella toimiva
automaattinen kalibrointi
Kaikissa nykyisissä Speriankaasunilmaisimissa on yhdellä
painikkeella toimiva automaattinen
kalibrointitoiminto, vaikka anturien
asianmukainen toiminta voidaan
varmistaa pelkällä toimintatestillä
(bump test). Tämän toiminnon
avulla Sperian-kaasunilmaisin
voidaan kalibroida lähestulkoon
samassa ajassa kuin mitä
toimintatesti kestää. Automaattisten
toimintatesti- ja kalibrointiasemien
käyttö voi yksinkertaistaa tehtäviä
entisestään samalla, kun tietoja
pidetään automaattisesti yllä.
Älä vaaranna
henkeäsi.
Varmista tarkkuus
säännöllisesti!

Lue myös Sperian
Instrumentationin
käyttöhuomautus: AN20010808
“Use of ‘equivalent’ calibration gas
mixtures” ("Vastaavien"
kalibrointikaasuseosten
käyttäminen). Tämä
käyttöhuomautus sisältää
menettelyohjeet
silikonimyrkytykselle alttiiden LELantureiden turvallisen kalibroinnin
varmistamiseen.
Sperian Instrumentationin
verkkosivut ovat osoitteessa:
http://www.sperian.com

Liite C PHD6-anturiin liittyviä tietoja
Osanro
54-54-80
54-54-90
54-54-01
54-54-19

54-54-03
54-54-21
54-54-18
54-54-20
54-54-06
54-54-09
54-54-23
54-54-13
54-54-50

Seloste
LEL palava kaasu
O2 happi
CO hiilimonoksidi
CO-H
CO miinus, alentunut herkkyys H2:lle
CO+
CO plus kaksoistarkoitus CO / H2S
(antaa epämääräiset CO ja H2S -lukemat)
H2S rikkivety
Duo-Tox
kaksoiskanava CO/H2S
antaa ainekohtaiset CO & H2S -lukemat
SO2
rikkidioksidi
NH3
Ammoniakki
Cl2
kloori (spesifinen)
ClO2
Klooridioksidi (spesifinen)
NO
Typpoksidi
NO2
Typpidioksidi
HCN
Syaanivety
PH3
Fosfiini
NDIR CO2 hiilidioksidi

54-54-51

NDIR CH4 metaani

54-54-52

PID

54-54-05
54-54-02
54-54-14

Mittausalue
Resoluutio
0 – 100 % LEL
1 % LEL
0 – 30 til.-%
0,1 %
0 – 1000 PPM
1 PPM
0 – 1000 PPM
1 PPM
CO: 0 – 1 000 PPM
1 PPM
H2S: 0 – 200 PPM
0 – 200 PPM
1 PPM
CO: 0 – 1 000 PPM
1 PPM
H2S: 0 – 200 PPM
1 PPM
0 – 25 PPM
0,1 PPM
0 – 100 PPM
1 PPM
0 – 50 PPM
0,1 PPM
0–
5 PPM
0,01 PPM
0 – 350 PPM
1 PPM
0 – 50 PPM
0,1 PPM
0 – 100 PPM
0,2 PPM
0 – 20 PPM
0,1 PPM
50 000 PPM (5,0 til.-%)
10 PPM
0 – 990 PPM
10 PPM
1,00 til.-% – 5,00 til.-%)
0,01 til.-%
200 PPM
1 PPM

Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC)

Liite D Sähkökemiallisen myrkkyanturin poikittaisherkkyys
Seuraavassa taulukossa esitetään PHD6-laitteen sähkökemiallisten myrkkykaasuanturien herkkyys yleisille sekoittuville
kaasuille. Arvot ovat primaarisen herkkyyden prosenttiluku tai anturin lukema, kun se altistetaan 100 miljoonasosalle
sekoittuvaa kaasua 20 ºC:n lämpotilassa. Nämä arvot ovat likimääräisiä. Todelliset arvot määräytyvät anturin iän ja
kunnon mukaan. Anturit on aina kalibroitava primaariselle kaasutyypille. Poikittaisherkkiä kaasuja ei saa käyttää
korvikekaasuina anturin kalibraatiossa ilman Biosystemsin kirjallista lupaa.
ANTURI

CO

H2S

SO2

NO

NO2

Cl2

ClO2

H2

HCN

HCl

NH3

C2H4

C2H2

Hiilimonoksidi (CO)

100

10

5

10

-15

-5

-15

50

15

0

75

250

Hiilimonoksidi (CO+)

100

350

50

30

-60

-60

-120

50

e/t

0

75

250

Hiilimonoksidi (CO-H)

100

2

0,5

3

-0,5

-0,5

-1,5

5

e/t

3
e/
t
e/
t

Rikkivety (H2S)

0,5

100

20

2

-20

-20

-60

0,2

0

Rikkidioksidi (SO2)

1

0

100

<8

-100

-70

-150

0,2

e/t

Typpidioksidi (NO2)

<0,1

-40

-2,5

<0,5

100

100

270

<0,1

e/t

Typpioksidi (NO)

0,1

≤15

≤10

100

≤30

15

e/t

0,1

e/t

Kloori (Cl2) (spesifinen)
Kloori (Cl2)
(ei spesifinen)
Klooridioksidi (ClO2)
(spesifinen)
Klooridioksidi (ClO2) (ei
spesifinen)

0

-3

<1

e/t

12

100

20

0

0

0

-20

<5

0

120

100

300

0

e/t

0

-25

-5

e/t

e/t

60

100

0

0

0

-7

<2

0

40

<35

100

0

e/t

Ammoniakki (NH3)

<1

<10

2

e/t

0

0

e/t

0

0

Fosforivety (PH3)
Syaanivety (HCN) (vanha
malli 54-54-10)
Syaanivety (HCN) (uusi
malli 54-54-23)

0,5

25

20

e/t

(-)

(-)

(-)

0,1

e/t

0,5

200

100

-5

-70

-50

-150

0

100

0

0**

e/t

e/t

-70

e/t

e/t

0

100

0,1

35

(+)

0

e/t

e/t

<0,1

15

100

<0,1

e/t

0,1

e/t

e/t

e/t

0
e/
t

0

0

0

0

e/t

e/t

0
e/
t

e/t

0

0

0

e/t

e/t

0
e/
t

100

0

0

e/t

1

0,5

-5

0

e/t

e/t

e/t

e/t

0
e/
t
e/
t
e/
t

65
e/
t

** Anturin valmistaja määrittää (54-54-23) HCN-anturin poikittaisherkkyyden H2S:lle 20 C:n lämpötilassa altistuksen ollessa 20 ppm seuraavasti:
"Lyhytaikainen altistus kaasulle minuutin aikavälillä; suodattimen kyllästymisen jälkeen: lukema n. 40 ppm".
e / t = ei tietoja

Sperian Instrumentationin takuu kaasunilmaisutuotteille
Yleistä
Sperian Protection Instumentation, LLC (jäljempänä Sperian) myöntää Sperianin valmistamia ja myymiä
kaasunilmaisimia, antureita ja lisätarvikkeita koskevan takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta alla
olevien taulukoiden mukaisiksi ajoiksi.
Sperian-tuotteille aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat väärinkäytöstä, muuntelusta, voimavirran vaihteluista
mukaan lukien ylijänniteaallot ja salamaniskut, vääristä jänniteasetuksista, vääristä paristoista tai laitteen
viitekäsikirjan vastaisesti tehtyistä korjaustoimenpiteistä, suljetaan pois Sperian-takuun piiristä.
Sperianin ainoa velvoite tämän takuun perusteella on korjata tai vaihtaa osat, joiden Sperianin laitehuoltoosasto katsoo virheellisiksi tämän perustakuun puitteissa. Ennen kuin korjaus- tai vaihtotoimenpiteitä
voidaan tehdä takuun perusteella, tuotteet on palautettava lähettäjän omalla kustannuksella Sperianin
tehtaalle, joka sijaitsee Middletownissa Connecticutin osavaltiossa, tai Sperianin valtuuttamaan
takuuhuoltokeskukseen. Sperianilta on ehdottomasti pyydettävä palautuslupanumero ennen tuotteiden
lähetystä.
TÄMÄ TAKUU KORVAA NIMENOMAISESTI KAIKKI MUUT SUORAT TAI VÄLILLISET TAKUUT JA
VÄITTEET MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SOPIVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
SPERIAN EI VASTAA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT SEN
TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN TAI SEN TUOTTEIDEN TOIMIMATTOMUUTEEN TAI NIIDEN TOIMINNAN
PUUTTEELLISUUTEEN.

Laitteiden ja tarvikkeiden takuuajat
Tuote
Biosystems PHD6, PhD5, PhD Lite, PhD Plus, PhD
Ultra, Cannonball3, MultiVision, Toxi, Toxi/Oxy Plus,
Toxi/Oxy Ultra, ToxiVision, Ex Chek
ToxiPro®, MultiPro
ToxiLtd®
Toxi3Ltd®
Mighty-Tox 2
Korjausta ja uuden samantyyppisen yksikön ostamista
varten myönnetään hyvitystä suhteutettuna aikaan,
jonka laite on ollut käytössä.
IQ Systems, Series 3000, Airpanel, Travelpanel,
ZoneGuard, GasChek1 ja GasChek4
Paristot ja laturit, näytteenottopumput ja muut osat,
jotka ovat laadultaan normaalissa käytössä osittain tai
kokonaan kuluvia tai jotka on vaihdettava
säännöllisesti uusiin

Takuuaika
Niin kauan kuin tuote on käytössä
Kaksi (2) vuotta ostopäivästä lukien
Kolme (2) vuotta aktivoinnin tai kolme (2)
vuotta "Aktivoitava ennen " -päivämäärän
jälkeen sen mukaan, kumpi on ensin
Kolme (3) vuotta aktivoinnin tai kolme (3)
vuotta "Aktivoitava ennen " -päivämäärän
jälkeen sen mukaan, kumpi on ensin
0 – 6 kuukautta käytössä 100 % hyvitys
6 – 12 kuukautta käytössä 75 % hyvitys
12 – 18 kuukautta käytössä 50 % hyvitys
18 – 24 kuukautta käytössä 25 % hyvitys
Yksi (1) vuosi ostopäivästä lukien
Yksi (1) vuosi ostopäivästä lukien

Anturien takuuajat
Laite
Biosystems PHD6, PhD Plus, PhD Ultra, PhD5,
PhD Lite, Cannonball3, MultiVision, MultiPro,
ToxiVision, ToxiPro®, Ex Chek
Toxi, Toxi/Oxy Plus, Toxi/Oxy Ultra
Kaikki muut

Anturityyppi
O2, LEL**, CO, CO+, H2S &
Duo-Tox
Kaikki muut anturit
CO, CO+, H2S
Kaikki muut anturit
Kaikki anturit

Takuuaika
Kaksi (2) vuotta
Yksi (1) vuosi
Kaksi (2) vuotta
Yksi (1) vuosi
Yksi (1) vuosi

**- -Palavien kaasujen antureille aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat antureiden äkillisestä tai pitkällisestä
altistumisesta tunnetusti antureille haitallisille myrkyille kuten haihtuva lyijy (lentobensiinin lisäaine),
hydridikaasut kuten fosforivety ja haihtuvat silikonikaasut, joita leviää silikonikiteistä ja -tiivistysaineista,
silikonikumista muovatuista tuotteista, laboratorioiden lasiesineille tarkoitetuista rasvoista,
ruiskutusvoiteluaineista, lämmönsiirtonesteistä, vahoista ja kiillotusyhdisteistä (kuivat tai ruiskutettavat
aerosolit), muovien muottiruiskutukseen tarkoitetuista muotinirrotusaineista, vesitiivistykseen
käytettävistä sekoituksista, vinyylin ja nahan säilytysaineista sekä käsivoiteet, jotka voivat sisältää
aineita kuten syklometikoni, dimetikoni ja polymetikoni, mitätöivät (Sperianin laitehuolto-osaston
harkinnan mukaan) Sperian Instrumentationin perustakuun palavien kaasujen anturien vaihdon osalta.

32

