
Prosimo,  pred uporabo pazljivo preberite ta navodila!



MRU d.o.o. Navodila za uporabo DPM 9400

Opozorilo!

Pošiljko preglejte takoj ob prejemu v prisotnosti dostavne službe, embalažo po potrebi 
odstranite. Vse eventuelne poškodbe morajo biti potrjene prav tako s strani dostavne 
službe in prijavljene v roku 3 dni. 

V nasprotnem primeru prijav ne moremo upoštevati. 

Prozvodi,  opisani  v teh navodilih,  so predmet stalnega razvoja in izboljšav. Vedno 
bomo veseli bomo vsake vaše povratne informacije glede proizvoda samega, kot tudi 
teh navodil. Te informacije so nam v pomoč pri nenehnih izbojšavah proizvodov, ser-
visa in navodil.

Nahajamo se na naslovu:

MRU d.o.o.

Zaloška cesta 147

1000 LJUBLJANA

SLOVENIJA

TEL: 0590 22 472

FAX: 0590 22 473

i n f o @ m r u . s i

 w w w . m r u . s i

w w w . m r u .  eu  

Ta priročnik je namenjen uporabniku priozvoda.

Firma MRU ne odgovarja za škodo in poškodbe nastale vsled napačnega tolmačenja 
teh navodil ali napačne uporabe proizvoda.
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 Uvod

1.1 Merilnik Multi Gas DPM 9400
Merilnik Multi Gas  DPM 9400 lahko uporabljmo samo v okvirih njegove namembnosti:

• kontrola tesnosti / trdnosti na nizkotlačnih plinskih napeljavah po TRGI G 600 
(predhodni oz. trdnostni in glavni oz. tesnostni preizkus)

• preizkus uporabnosti / puščanje po TRGI G 624, vključno z ugotavljanjem vo-
lumna cevovoda

• tlak- / diferenčni tlak  do 1.500 mbar (npr. dinamični tlak plina)

• merjenje vlažnosti (opcija)

• merjenje temperature (opcija)

Preizkus tesnosti se izvede po 7. točki predpisov DVGW TRGI 1986/96. Predhodni preizkus izvede izvajalec 
plinske napeljave. Izpolniti mora ustrezen prijavni list in pisno izjaviti, da je upošteval določila točk 7.1.2 ali  
7.2 predpisov DVGW TRGI 1986/96. Glavni preizkus izvede sistemski operater.

1.2 Podjetje MRU GmbH

Multi Gas DPM 9400 je proizveden v firmi MRU GmbH iz Nemčije, NSU-Obereisesheim, 
ki je od leta 1984 specializirana za proizvodnjo visokokvalitenih analizatorjev za emisi-
je dimnih plinov in ostale precizne merilne tehnike. Proizvodnja je naravnana tako na 
serijsko kot tudi proizvodnjo specifičnih merilnikov po zahtevah kupcev. Naslov /kon-
takt najdete na predhodni strani v teh navodilih.

1.3 Pomemebna opozorila k tem navodilom

Navodila za uporabo so pomemeben del proizvoda in poleg seznanitve z upravljanjem 
in uporabo proizvodov dajejo tudi pomemebne informacije glede vaše varnosti in var-
nosti okolice ob uporabi.

Zato je dolžnost vsakega uporabnika se sznaniti s temi navodili in upoštevati vsa po-
dana varnostna navodila.

Kot enota za tlak je uporabljen mbar ozroma bar. 

1 mbar = 1 hPa = 0,001 bar  



2 Varnostni napotki

Obvezno morate upoštevati  navedene  varnostne napotke . Ti napotki so bistven  in 
neločljiv  del  teh navodil oz. uporabniške dokumentacije. Neupoštevanje teh navodil 
ima lahko za posledico tudi izgubo garancijskih pravic.

2.1 Varnostna pravila
1. Merilnik DPM 9400 je dovoljeno  uporabljati samo skladno z njegovo namembnost-

jo. 

2. Merilniki  so pred odpremo iz tovarne MRU GmbH  preizkušeni po predpisih VDE 
0411 (EN61010) kot  tudi  DIN VDE 0701.

3. Uporabljeni so standardi DIN 31000/ VDE 1000 in pripadajoče regulative UVV = 
VBG 4 združenja za fino mehaniko in elektrotehniko.

4. Firma MRU GmbH potrjuje, da tukaj  opisan proizvod odgovarja bistvenim zahte-
vam  pravnih predpisov  držav članic glede elektromegnetizma ( 89/336/EWG).

2.2 Specifični varnostni napotki

1. Uporabljajte samo prepisane tipe alkalnih (1,5V mignon) ali akumulatorskih  (NiMH 
1,2V -AA) baterij .

2. Merilnika ne smemo uporabljati v ali pod vodo. 

3. Merilnika ne smemo postavljati v bližini močnejšega izvora toplote ali odprtega 
ognja.

4. Preprečite vsakršne padce  merilnika ali udarce na ta elektronski merilnik.

2.3 Preobremenitev

POZOR:

Merilnik DPM 9400 je zaščiten  proti preobremenitvi do 2 barov. V primeru preko-
račenja tega preobremenitvenega tlaka lahko pride do poškodbe tlačnega senzorja. V 
tem primeru ne moremo upoštevati garancijskega  zahtevka.

Oddelek za zagotavljanje  kvalitete

MRU GmbH



3 Opis

3.1 Splošen opis

DPM 9400 je kompakten in mikroprocesorsko upravljan precizni manometer z grafič-
nim displejem. Vgrajen temperaturni senzor omogoča meritve z visoko točnostjo.

Vgrajene SMD elektronske komponenete so energijsko varčne in merilnik omogoča 
časovno stabilne  meritve.

Merilnik ima na zadnji strani magnet, da ga med meritvijo lahko pritrdimo na ustrezno 
površino ter tako izognemo eventuelnim nihanjem vrednosti, ki nastanejo kot posledi-
ca držanja merilnika v roki.

Ergonomska oblika, majhnost in teža samo ca. 200 gramov omogočajo res široko po-
dročje uporabe tega  preciznega manometra.



1 Priključek +

2 Priključek -

3 AUX-priključek
vhod za temparaturo ali  dodatni zunanji tlačni senzor

RS 232 vmesnik /opcijsko polnilnin priključek

5 IR – oddajna dioda za tiskalnik

6 ON /OFF in ENTER-tipka

7 izbirna tipka - desno

8 izbirna tipka – levo in ESCAPE

9 izbirna tipka - navzgor

10 izbirna tipka - navzdol



3.2 Pribor

3.2.1 Merilni pribor za enocevni priključek plinskega števca - set # 61500

# 59072 Tlačilka za predhodni (trdnost) preizkus

# 59071 Dvojni meh (črpalni in izravnalni) z izpustnim ventilom

# 59074 Y-razdelilnik komplet z 1,2 m cevi

# 59076 Cevna povezava merilnik – Y razdelilnik

# 59101 Preizkusna kapa DN 25 (2“) medenina za predhodni in glavni preizkus, natični 
priključek NW 5

# 61499 Brizgalka 100 ml za določitev volumna instalacije

# 50482 Prozorna silikonska cev 6 x 2 mm - 0,5 m (2 x)

# 59038 Natični priključek NW 5 mit, nastavek 6 mm - medenina, ponikljano (2 x)

3.2.2 Merilni pribor za dvocevni priključek plinskega števca - set # 61501

# 59072 Tlačilka  za predhodni (trdnost) preizkus

# 59071 Dvojni meh (črpalni in izravnalni) z izpustnim ventilom

# 59074 Y-razdelilnik komplet z 1,2 m cevi

# 59076 Cevna povezava merilnik – Y razdelilnik

# 59148 Preizkusni čep cilindrični 1“ z ventilom in natičnim priključkom NW 5

# 59320 Y-razdelilnik brez ventila

# 61499 Brizgalka 100 ml za določitev volumna inastalacije

# 50482 Prozorna silikonska cev 6 x 2 mm - 0,5 m (2 x)

# 59038 Natični priključek NW 5, nastavek 6 mm - medenina, ponikljano (2 x)



3.2.3 Ostali pribor

# 61544 PC-program DMWin za obdelavo podatkov in izpis merilnih protokolov vključno s 
kablom za priklop na PC

# 59459 IR termo tiskalnik z naslovom firme na izpisu

# 11110 Papir za tiskalnik

# 59072 Tlačilka komplet za predhodni (trdnost) preizkus

# 59071 Dvojni meh (črpalni in izravnalni) z izpustnim ventilom za tlake < 500 mbar

# 59704 Y-razdelilnik komplet z 1,2 m cevi (potreben za 1- in 2- cevne priključke)

# 59320 Y-razdelilnik brez ventila (dodatno potreben za 2-cevne priključke)

# 59076 Cevna povezava merilnik – Y razdelilnik

# 59054 Preizkusni čep, konični ¾“ do 1 ¼“, z ventilom in natičnim priključkom NW5 

# 59174 Preizkusni čep cilindrični ¾“ z ventilom in natičnim priključkom NW 5

# 59148 Preizkusni čep cilindrični 1“ z ventilom in natičnim priključkom NW 5

# 59149 Preizkusni čep cilindrični 1 1/4“ z ventilom in natičnim priključkom NW 5

# 59326 Navojni adapater 1/8“, z ventilom in natičnim priključkom

# 59722 Navojni adapater 3/4“, z ventilom in natičnim priključkom

# 59723 Navojni adapater 1“, z ventilom in natičnim priključkom

# 59724 Navojni adapater 1 1/4“, z ventilom in natičnim priključkom

# 59101 Preizkusna kapa DN 25 (2“) medenina - za predhodni in glavni preizkus, natični pri-
ključek NW 5

# 61499 Brizgalka 100 ml za določitev volumna

# 61504 Kompakten transportni kovček za merilnik  in pribor

# 58945 Tlačni senzor, zunanji, do 25 bar, vključno z adapterjem ¼“  - s spojko NW 5

# 58944 Naležno temperaturno tipalo

# 59173 Adapter ¼“ s spojko NW5 za zunanji tlačni senzor

# 59387 Testni nastavek

# 59304 Dvojni natični priključek NW 5

3.2.4 Opcije

# 61646 Integrirana meritev vlažnosti okolice

# 680500 Detektor eksplozivnih plinov  MRU tip 300 HC za ensotavno določanje mesta uha-
janja plina



4 Uporaba

4.1 Tipkovnica

Merilnik upravljamo s tipkami , , ,  in  .

Posebne funkcije: : izpis na tiskalnik

: > 3 sekunde = ESC  (< 3 sekunde = pomik levo)

4.2 Vklop in izklop

Merilnik DPM 9400 s pritiskom na tipko  vklopimo. Daljši pritisk (> 3 sekunde) na 
isto tipko merilnik izklopi.

Če v glavnem meniju več kot 10 minut ne pritisnemo nobene tipke se merilnik samo-
dejno izklopi  (auto-OFF-funkcija).

4.3 Baterijsko napajanje
Pri padcu napetosti baterij pod 2,2 V prične na ekranu utripati BATT in potrebno jih je 
zamenjati.

POZOR: Pred menjavo baterij moramo DPM 9400 izklopiti. Če traja menjava 
baterij dlje od 10 sekund moramo ponovno nastaviti datum in uro!

4.4 Ničlenje
Takoj po vklopu se prične postopek nuliranja senzorja.

 

Za pravilno izvedbo nuliranja morajo biti priključki + in – prosti in brez  vpliva tlaka, 

kar potrdimo s tipko  .

Če želimo (npr. pri dolgotrajnih meritvah) preskočiti nuliranje to storimo s tipko   

   

Po opravljenem nuliranju prikaz preskoči na Glavni menu.



4.5 Razpored menujev

S tipkama  ali  lahko listamo po naslednjih menujih: 

Preizkusi, Meritev tlaka, Pomnilnik in Nastavitve

   

5  Preizkusi

      

V menuju  „Preizkusi“ izberemo s tipkama ,  preizkus, ki ga želimo opravlja-
ti.

5.1 Predhodni preizkus - trdnost

Predhodni preizkus je obremenitveni test materiala.
Preizkušajo se vsi na novo položeni cevovodi brez armatur. Vse odprtine morajo biti 
med preizkusom tesno zaprte s čepi, kapami... iz koviskih materialov.

Izjema:  Če nazivni tlak aramatur PN odgovarja najmanj tlaku preizkusa, potema lah-
ko te armature vključimo v sam preizkus.

Predhodni preizkus je potrebno opraviti pred pokritjem oz. ometavanjem cevi in prev-
lečenjem oz. ovitjem spojev.

Tlak preizkusa je 1.000 mbar.

Kot preizkusni medij uporabljamo zrak ali plin, ki ne gori oz.ne pospešuje gorenja. Ni-
koli kisik !

Trajanje preizkusa je praviloma 10 minut.  Izravnava temperatur ni predpisana, ven-
dar je v odvisnosti od dolžine cevovoda  in temperaturnih razlik med cevovodom  in 
preizkusnim medijem zelo zaželjena in smiselna. 

Med preizkusom v trajanju 10 min tlak ne sme pasti. Med trajanjem preizkusa vizuel-
no pregledujemo cevovod in mehanično obremenjujemo lotane in varjene spoje.

Povezava preizkušanega dela cevovoda z aktivnim plinovodom  je prepovedana. 

Predhodni preizkus izvede izvajalec plinske napeljave. Izpolniti mora ustrezen prijavni list in pisno izjaviti, da 
je upošteval določila točk 7.1.2 ali 7.2 predpisov DVGW TRGI 1986/96.



5.1.1 Priključna shema predhodnega preizkusa (1.000 mbar)

5.1.1.1 Priključna shema predhodnega preizkusa na strani porabnika 
(na dvocevnem priključku števca, s preizkusnim čepom ) 

1 # 59148 Preizkusni čep

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom 

3 # 59072 Ročna tlačilka

4 # 59076 Cevna povezava meril-
nik-razdelilnik

5 # 911200 DPM 9400



5.1.1.2 Priključna shema predhodnega preizkusa na porabnikovi in dovodni 
strani
(na dvocevnem priključku števca, s preizkusnim čepom ) 

1 # 59148 Preizkusni čep (2x)

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom

3 # 59072 Ročna tlačilka

4 # 59076 Cevna povezava meril-
nik-razdelilnik

5 # 59320 Y-razdelilnik brez 

ventila

 # 911200 DPM 9400



5.1.2  Izvedba preizkusa

  

Pritisnemo tipko  in nato ustvarimo tlak preizkusa (1 bar – maks. 1,5 bar!).

S ponovnim pritiskom na  začnemo fazo prilagoditve oz. izravnave temperature.

  

-preklop med prikazi: tlak/trajanje/temperatura - grafični prikaz 

-začnemo predhodni preizkus

Prva vrstica je na temni podlagi, kar pomeni, da je meritev v teku.

-preklop med prikazi: tlak/trajanje/temperatura - grafični prikaz.

  

Čas trajanja  meritve določimo v menuju „Nastavitve“. Privzeti čas je 10 minut.

-meritev zaključimo

-grafični prikaz rezultata

       

 -po meritvi preidemo v meni za spomin, izpis ali prekinitev.

 -izbira „naprave“ za nadaljnje shranjevanje v spomin

  -shranjevanje v spomin

-izpisovanje preko IR tiskalnika

-izhod iz meritve



5.1.3  Izpis

Izpis je v slovenščini!



5.2 Glavni preizkus-tesnost

Glavni preizkus služi odkrivanju finih netesnosti.

Preizkus obsega cevovode z vsemi armaturami, vendar brez plinskih naprav in njim 
pripadajočie regulacijske in varnostne opreme. V ta preizkus lahko vključimo tudi plin-
ski števec.

Glavni preizkus je potrebno po možnosti opraviti pred prekritjem oz. ometavanjem 
cevi in prevlečenjem oz. ovitjem spojev.

Preizkusni tlak je 110 mbar.

Predpisana je izravanava temperature, brez navedbe trajanja te faze. Praviloma ta 
faza izkustveno traja 10 minut. Seveda pa je to odvisno od dolžine cevovoda in tem-
peraturne razlike med medijem in cevovodom – večja kot je dolžina in temperaturna 
razlika, daljša mora biti ta faza izravanve.

Najkrajši predpisani čas preizkusa je 10 minut. Ta čas je zadosten za primer „normal-
nih“ stanovanjskih napeljav. Pri plinskih napeljavah velikega volumna (npr. v industri-
ji) pa je potreben čas preizkusa lahko tudi več ur.

Med preizkusom tlak ne sme pasti. (Tudi porast tlaka ni garancija za tesnost plinske 
napeljave! Vzrok je ponavadi porast temperature med meritvijo.)



5.2.1 Priključna shema glavnega preizkusa (110 mbar)

5.2.1.1 Priključna shema glavnega preizkusa na strani porabnika 

1 # 59148 Preizkusni čep

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom

3 # 59071 Dvojni meh  z izpustnim 
ventilom

4 # 59076 Cevna povezava merilnik-
razdelilnik

5 # 911200 DPM 9400



5.2.1.2 Priključna shema glavnega preizkusa na porabnikovi in dovodni strani

1 # 59148 Preizkusni čep (2x)

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom

3 # 59071 Dvojni meh  z izpustnim 
ventilom

4 # 59076 Cevna povezava merilnik-
razdelilnik

5 # 59320 Y-razdeilnik brez ventila

6 # 911200 DPM 9400



5.2.2 Izvedba preizkusa

  

Ustvarimo tlak in pritisnemo:

 -začnemo fazo prilagoditve oz. izravnave temperature

   

-začnemo glavni preizkus
Prva vrstica je na temni podlagi, kar pomeni, da je meritev v teku.

-preklop med prikazoma: tlak/trajanje/temperatura in grafičnim prikazom

  

Čas trajanja  meritve določimo v menuju „Nastavitve“. Privzeti čas je 10 minut.

-končanje meritve

-grafični prikaz rezultata

     

 -po meritvi preidemo v meni za spomin, izpis ali prekinitev.

 -izbira „imena naprave“ za shranjevanje v spomin.

  -shranjevanje v spomin

-izpisovanje preko IR tiskalnika

-izhod iz meritve



5.2.3 Izpis

Izpis je v slovenščini!



5.3 Preizkus uporabnosti
Preizkus uporabnosti služi ugotavljanju  količine puščanja plina (= izgube plina zaradi 
netesnosti) na  NIZKOTLAČNIH plinskih napelajvah.

Preizkušamo vse delujoče  ali popravljene  plinske  cevovode in kompletne napeljave z 
izjemo  plinskih naprav in pripadajoče regulacijske in  varnostne opreme.  V preizkus 
lahko vključimo tudi plinski števec. 

Preizkus uporabnosti ne izvajamo pri:

- na novo položenih napeljavah (= napeljave v garancijskem roku)

- napeljave, ki so bile popravljene, ker niso uspešno prestale testa upoab-
nosti in jih dajemo ponovno v obratovanje

- opuščene napeljave, ki se bodo dajale ponovno v obratovanje

- napeljave srednjega in visokega tlaka

Testni medij: zrak ali metan

Tlak preizkusa, izračuni in napotki: glej DVGW  delovni list G624 /600

-Neomejena uporabnost napeljave: puščanje > 0 l/h do < 1,0 l/h

Napeljava se lahko brez posega neomejeno uporablja dalje.

-Zmanjšana uporabnost napeljave: puščanje >1,0 l/h do < 5,0 l/h

Napeljava se lahko uporablja  še 4 tedene, nakar je potrebno izvesti popravilo oz. za-
tesnitev cevovoda (Glavni preizkus !).

-Napeljava ni uporabna: puščanje > 5,0 l/h

Napeljavo je potrebno takoj izključiti iz obratobanja in ustrezno ukrepati..

Pomemben je tudi varnostno tehnični vidik oz. ocena, zato:

• Tudi tesna instalacija lahko ni uporabna! Oceniti je potebno tudi njeno izvedbo!

• Stopnje puščanja oz. uporabnosti  so podane za prostor minimalnega volumna 
1m3.. Neprezračevani oklopljeni cevovodi postavljajo zgoraj navedeno stopnje-
vanje puščanja pod vprašanje.

• Če poteka več cevovodov skozi isti prostor ali jašek se vsa njihova puščanja 
seštevajo.

• Če je čutiti vonj po plinu to pomeni edino in samo netesnost/neuporabnost na-
peljave... Stopenj uporabnosti v takem primeru ne smemo več uporabljati.



5.3.1.1 Priključna shema za preizkus uporabnosti brez demontaže števca

*

0 # 59387 Preizkusni nastavek

1 # 50482 Silikonska cev

   # 59038 Vtični nastavek

2 # 59074 Y – razdelilnik z 

ventilom

3 # 59076 Cevna povezava 
merilnik-razdelilnik

4 # 50482 Silikonska cev

   # 59038 Vtični nastavek

5 # 61499 Brizgalka

6 # 911200 DPM 9400



5.3.1.2 Priključna shema za preizkus uporabnosti na strani porabnika s preiz-
kusnim čepom na dvocevnem priključku števca

 

1 # 59148 Preizkusni čep 

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom    

3 # 59076 Cevna povezava merilnik-
razdelilnik

4 # 59071 Dvojni meh  z izpustnim 
ventilom

5 # 911200 DPM 9400



5.3.1.3 Priključna shema preizkusa uporabnosti na strani porabnika in dovodu 
s preizkusnimi čepi na dvocevnem priključku števca

1 # 59148 Preizkusni čep  (2)

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom    

3 # 59076 Cevna povezava merilnik-
razdelilnik

4 #59320 Y-razdelilnik brez ventila

5 # 59071 Dvojni meh  z izpustnim 
ventilom

6 # 911200 DPM 9400



5.3.2 Izvedba preizkusa

   

5.3.2.1 Volumen instalacije - ročno

-ročni vnos volumna instalacije

,  -spreminjanje vrednosti

5.3.2.2 Volumen instalcije - avtomatsko

avtomatska določitev volumna instalacije

Napotek:

Glej poglavje 5.3.4 - priključna shemo za avtomatsko določitev volumna.

Avtomatska določitev volumna temelji na osnovi podatka o odvzetem volumnu in pri 
tem nastalem padcu tlaka.

 

Priključimo brizgalko in potrdimo tlak P1. 

Odvzamemo 108 ml volumna  s priloženo brizgalko (108 ml = poteg do konca = mak-

simalni volumen brizgalke) in potrdimo z   .

 ,  vnesemo odvzet volumen,  izračun volumna

Če lahko odvzamemo samo manjši volumen od 108 ml, to lahko nastavimo na DPM 
9400 nastavimo.

Volumen cevovoda (inštalacije) merilnik izračuna na osnovi podatka o odvzetem vo-
lumnu, tlačne razlike (dP)   in atmosferskega tlaka (Glej  tudi „Nastavitve“)

Napotek:

Za točno avtomatko določitev volumna moramo stremeti za tem, da je ob odvzemu 
določenega volumna dosežemo razliko tlakov minimalno 5 mbar-ov (hPa). Določanje 
volumna prav tako lahko uporabimo v primeru, ko je instlacija brez tlaka.

Primer: 0,0 mbar z  potrdimo.



Vnesemo delovni tlak. (Rezultat se nanaša na delovni tlak.)

 ,  spreminjanje vrednosti

Postopek preizkusa uporabnosti z delovnim tlakom je prikazana  s priključno shemo 
5.3.1.1. Pri tej meritvi plinski čtevec ni odstranjen.

Pri preizkusu z delovnim tlakom (22 mbar) ventil  (* na priključni shemi) med regula-
torjem tlaka in plinskim števcem odpremo za ca. 2 minuti (umirejvalna faza) in ga 
pred meritvijo znova zapremo.

Alternativi postopek preizkusa - z odmontiranim plinskim števcem- je prikazan na pri-
ključnih shemah 5.3.1.2 in 5.3.1.3. V tem primeru moramo z mehom napolniti sistem 
do želejnega tlaka.

  

-začnemo fazo umirjanja

-preklop med prikazoma:tlak/ trajanje/temperatura in grafičnim prikazom

  

-start prizkusa uporabnosti
Prva vrstica je prikazana invertno, kar pomeni, da meritev teče.

-preklop med prikazoma:tlak/ trajanje/temperatura in grafičnim prikazom

Čas trajanja preizkusa lahko nastavljamo (menu“Nastavitve“). Po izteku 
tega časa je meritev končana.

  -zaustavitev meritve

Prikazan je začetni/končni tlak in puščanje.

  -preklop med tekstovnim in grafičnim prikazom.



    

     ali  

-vizuelna kontrola - samo za dokumentacijo (DVGW  predpis)

   -meritev shranimo    -izpis  

               -meritve ne shranimo

-izbira „naprave“ za nadaljnje shranjevanje v spomin

Napotek:

Določanje puščanja lahko izvajamo pri delovnem tlaku (npr. 22 mbar).Po določilh 
DVGW delovnega lista je potrebno delati z večjim preizkusnim tlakom in kot medij 
uporabljati zrak.

Nadaljnje pomemebne informacije najdete v DVGW delovnem listu G600 / G624.



5.3.3 Izpis

Izpis je v slovenščini!



5.3.4 Priključna shema za določitev volumna

5.3.4.1 Priključitev brizgalke na dvocevnem priključku števca.

108 ml =  
poteg  do konca

1 # 59148 Preizkusni čep 

2 # 59074 Y-razdelilnik z ventilom

3 # 59076 Cevna povezava merilnik-
razdelilnik

4 #50482 Silikonska cev

   #59038 Dvojni nastavek

5 # 61499 Brizgalka

6 # 911200 DPM 9400



5.3.4.2 Priključitev brizgalke na dvocevnem priključku števca

108 ml =  
poteg  do konca

1 # 59148 Preizkusni čep 
(2x)

2 # 59074 Y-razdelilnik z 

ventilom       

3 # 59076 Cevna povezava 
merilnik -razde-
lilnik

4 # 59320 Y- razdelilnik 
brez ventila

  # 50482 Silikonska cev

  # 59038 Natični nastavek

6 # 61499 Brizgalka

7 # 911200 DPM 9400

*



6 Pomnilnik

6.1 Pregled pomnilnika 

V pomnilniškem menuju je možen pregled  in izpis shranje-
nih meritev . Po preklopu na skupino „Pomnilnik“ in potrdit-

vi  menuja „Pregled“ s tipko   dobimo na displeju

naslednji prikaz.

V prvi vrstici je podatek o številki naprave in v naslednji vr-
stici lahko tudi naziv naprave, v spodnji vrstici pa  vrsta 
preizkusa  (npr. predhodni preizkus, glavni preizkus) in nje-
gova zaporedna številka.

S puščico gor/dol potemnimo polje, ki ga želimo izbirati in 
nato s puščico levo/desno izbiramo izbiramo napravo oz. 
Posamezno meritev na napravi – glej v nadaljevanju. 

V primeru, če izbrana naprava  nima shranjenih meritev je 
spodnja vrstica prazna in število shranjenih meritev je 00.

,  -premik kurzorja med zg. in sp. vrstico 

,   -vrstica 1: izberem napravo

,   -vrstica 3: izberemo shranjeno meritev za 

izbrano napravo

-pregled izbrane meritve

 -grafični pregled  tlaka in temperature 
(opcija)

- izhod iz pomnilnka

-s puščico“navzgor“ lahko začnemo  kratek 
izpis protokola (opcija tiskalnik)

,    -izbira zaporedne številke meritve



6.2 Brisanje pomnilnika

V skupini „Nastavitve” in menuju „Servis” lahko odčitamo število še prostih spominskih mest.

    

-izberite „brisanje“

Potrdimo:

   -da, brisanje  vseh meritev 

-ne, prekini

Ob potrditvi z „da“ se pojavi vprašanje:  Brišem vse naslove in 
števce?

-da, briši vse naprave in števce.

Pomnilnik je ponovno izpraznjen.  

-ne, prekini



6.3 Stanje plinskega števca
Vnos staja  plinskega števca  veuano na številko števca.

Ob izbiri  menuja  „Stanje števca“  se prikaže:

1.vrstica : številka naprave

2.vrstica : številka števca

3.vrstica : stanje števca

,    -vrstica 1: izberemo napravo.

Ob pritisku na tipko ENTER se pojavi vprašanje ali želimo vnesti 
stanje števca:

 

-po potrditvi lahko vnesemo stanje števca.

Vnos stanja - editiranje:

,  -premikanje kurzorja levo/desno

,  -spreminjnje vrednosti

-potrditmo in shranimo vnos

-pritisk 4 sekunde: zapustimo menu



7 Meritev tlaka

 ,   

7.1 Vgrajeni senzor 0 – 1,5 bar

  

-izenačimo Pmax, P und Pmin

-izpis trenutne vrednosti

  -izhod iz meritve

7.2 Zunanji tlačni senzor (opcijsko- do 25 bar)
Opcijski zunanji senzor priklopimo na AUX vhod. V primeru, da imamo na ta isti vhod 
priključen temperaturni senzor, moramo le tega odstraniti.

     

-izpis trenutne vrednosti

 oder  -izhod iz meritve

Opomba:

V menuju „Nastavitve“ lahko zunanji senzor konfiguriramo :

   6 x   

, -premik kurzorja

, -spreminjanje vrednosti

-nuliranje zunanjega senzorja

 ali  -nastavitve zaključimo



8 Skupina „Nastavitve“

8.1 Možne nastavitve preizkusov

8.1.1 Izbira medija  zrak ali metan

   ,   

8.1.2 Nastavitev trajanja umirjevalne faze - trdnost

 2x   ,  -spreminjanje vrednosti 

8.1.3 Nastavitev trajanja preizkusa trdnosti

 3x   ,  -spreminjanje vrednosti

8.1.4 Nastavitev trajanja umirjevalne faze - tesnost

 4x   ,  -spreminjanje vrednosti

8.1.5 Nastavitev trajanja preizkusa tesnosti

 5x   ,  -spreminjanje vrednosti

8.1.6 Nastavitev trajanja umirjevalne faze pri preizkusu uporabnosti

 6x   ,  -spreminjanje vrednosti

8.1.7 Nastavitev trajanja preizkusa uporabnosti

 7x   ,  -spreminjanje vrednosti 

8.1.8 Nastavitev absolutnega zračnega tlaka na mestu meritve

 8x   ,  -spreminjanje vrednosti



8.2 Nastavitve merilnika

8.2.1 Nastavitev kontrasta

   ,   

8.2.2 Nastavitev časa osvetlitve displeja

 2x   ,   

8.2.3 Nastavitev datuma in ure

 3x   

, -spreminjanje vrednosti

, -premikanje kurzorja

8.2.4 Nastavitev jezika

 4x   ,  

8.2.5 Nastavitve IR tiskalnika

 5x   , 

8.2.6 Aktiviranje grafičnega načina

 6x   , 



8.2.7 Parametri zunanjega tlačnega senzorja

 7x  

, -premikanje kurzorja

, -spreminjanje vrednosti

-nuliranje zunanjega lačnega senzorja 

, -končanje nastavitev

8.3 Servis
Ta menu služi za prikaz prostih spominskih mest, serijske številke  merilnika, verzije 
programske opreme in verzije strojne opreme.

   v   

9 Tiskalnik

Vstavljanje papirja:

Gladko odrežite rolo papirja v obliki konice.

Oprite pokrov papirja in pozicionirajte papir tako, da odrezan začetek papirja tako po-
tisnete v režo, da nato na drugi strani pogleda ven. Pritisnite in držite tipko za pomik 
papirja , medtem pa papir na drugi strani potisklajte v režo.

Pri zastoju papirja le tega zelo previdno, počasi  in rahlo  poskusite povleči nazaj. 

Dokončno vstavite rolo  in zaprite  pokrov.

Nikoli naj tiskalnik ne deluje brez papirja. Papirja ne vlecite  ročno naprej – za to upo-
rabite tipko za pomik papirja. Prav tako pri rednem delu papirja  ne vlecite nazaj. 

V primeru da pride  do zastoja  in glava tiskalnika obstane, tiskalnik takoj izklopite!

Druge pomemebne informacije najdete v navodilih priloženih k tiskalniku!



10 Tehnični podatki

10.1 Merilna območja
Predhodni preizkus 0 – 1.500 mbar, odčitek 1 mbar, preobremenitev 2 bar

Glavni preizkus 0 –  200,0 mbar, odčitek 0,1 mbar , preobremenitev 2 bar

Preizkus puščanja 0 – 10,00 l/h, odčitek 0,1 l/h

Zunanji tlačni senzor 0 – 25,00 bar, odčitek 0,01 bar, preobremenitev 35 bar

Vlažnost 0 -  100 % RH, odčitek 0,1 %

Temperatura -5 - + 45 °C, odčitek 0,1 °C

10.2 Točnosti

(v celotnem temperaturnem območju)

Trdnostni preizkus (1,5 bar) ± 4 mbar ali ± 2 %  izmerjene vrendosti

Tesnostni preizkus (110 mbar) ± 0,5 mbar ali ± 2 % izmerjene vrendosti 

Preizkus puščanja ± 0,1 l/h ali ± 5 % izmerjene vrendosti 

Zunanji tlačni senzor ± 0,06 bar ali ± 1 % izmerjene vrendosti 

Vlažnost ± 2 %

Temperatura ± 1 °C

10.3 Ostali podatki

Zunanje temperaturno tipalo: – 5 do + 55,5 °C, točnost ± 1 °C

Delovna temperatura: + 5 do 40 °C

Napajnje  / avtonmija: 2 x alkalna baterija  tip AA, ca. 1000 h (brez osvetlitve)

Opcija: akumulator s polnilcem

Interni pomnilnik: 50 meritev po 10 minut

Računalniški program 

za arhiviranje podatkov: DMWin za Windows 2000 / Windows XP (opcija)

Displej: grafični, osvetljen

Tlak /trajanje preizkusa: prosto nastavljivo, predhodni in glavni preizkus 10 
minut, nastavitev dolgotrajnih meritev možna (do 
480 minut)

Prilagoditev na spremembe standardov: z nadgradnjo softvera preko RS232

PC – vmesnik: RS 232

IR – vmesnik za tiskalnik: da, vključno grafični izpis

Zunanji tlačni senzor: da, preko analognega vhoda

Temperatura skladiščenja: -20 - + 60 °C

Teža (brez pribora): 250 g

Mere (D x Š x V): 154 x 84 x 24 mm



Pridržujemo si pravico do sprememb teh navodil! Verzija 20071015
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