ToxiRAE Pro

Användargränssnitt

VARNINGAR

(Elektrokemiska sensorer)

Läs före drift

Snabbstartsguide

Användarhandboken för ToxiRAE Pro måste läsas
noggrant av alla personer som är ansvariga eller
kommer att vara ansvariga för användningen,
underhållet eller servicen av denna produkt.
Produkten kommer endast att fungera som den är
avsedd att göra om den används, underhålls och
servas enligt tillverkarens anvisningar.

VARNING!

ToxiRAE Pros användargränssnitt består av displayen,
fyra LED-lampor, en larmsummer och två tangenter,
[MODE] (läge) och [Y/+]. LCD-skärmen visar
realtidsavläsning i specificerade mätenheter, sensortyp,
larmtyp (i larmläge, inklusive försenad kalibrering eller
bump), personskadestatus, batteristatus, datalogg (om
på) samt radio- och anslutningskvalitet (om tillgängligt).
Gasinsläpp
LED-lampor

Använd aldrig monitorn när skyddet har avlägsnats.
Avlägsna endast monitorns övre lock, bakre skydd
och batteri i ett område som med säkerhet inte är
ett farligt område.

Bältklämma
(på baksidan)
LED
Larm
Summer

Display
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[MODE]-tangent
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Sätta på ToxiRAE Pro

Ladda alltid batteriet fullständigt före användning.
Kontakterna längst ner på ToxiRAE Pro möter vaggans
hankontakter som överför ström. Under laddningen
lyser LED-lampan på vaggan röd. När batteriet är
fulladdat lyser LED-lampan grön.
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Laddning av ToxiRAE Pro

A Placera
ToxiRAE Pro i

[Y/+]-tangent

Anslut växelströmsadaptern (AC) till
laddningsvaggan
och tryck in den
i växelströmskällan
(AC)

Stänga av ToxiRAE Pro

Tryck och håll nere [MODE] i 3 sekunder. Under
starten testas batteri, summer, vibrationslarm och
LED-lampor, och sedan utför ToxiRAE Pro ett
självtest av sina funktioner. När huvudskärmen för
måttenheterna visas är ToxiRAE Pro redo för
kalibrering och användning.
Anmärkning: Om batteriet är nästan urladdat visas
meddelandet "Battery too low!" (Batteri för lågt!)
"Needs charging." (Behöver laddas.) "Powering
off!" (Stänger av!) i displayen och ToxiRAE Pro
stängs av. Du måste ladda batteriet innan du kan
använda instrumentet.

Tryck och håll nere [MODE]. En nedräkning på
5 sekunder påbörjas före avstängningen. Du måste
fortsätta trycka på tangenten under hela
avstängningsprocessen. Om du flyttar ditt finger
från tangenten under avstängningen, avbryts
operationen och ToxiRAE Pro fortsätter i normal
drift.
När nedräkningens pipande upphör och du ser
"Unit Off" (Enhet av), släpp upp ditt finger från
[MODE]-tangenten. ToxiRAE Pro är nu avstängd.

Laddar
LED-status
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Kalibrering

Noll- (frisklufts-) kalibrering

ToxiRAE Pro kan bump-testas automatiskt med hjälp av
test- och kalibreringsstationen AutoRAE 2 (se dess
användarhandbok för instruktioner). Kalibrera manuellt
med hjälp av en regulator för fast flöde (flödeshastighet
mellan 0,5 och 1,0 liter per minut) och den medföljande
speciella kalibreringsadaptern som täcker gasinsläppet:
1. För att starta kalibreringen, anslut nolllufts- eller
kalibreringsgascylindern, flödesregulatorn och
kalibreringsadaptern till ToxiRAE Pro.
2. Gå in i programmeringsläget genom att trycka på och
hålla nere [MODE] och [Y/+] samtidigt tills skärmen för
lösenord visas.
3. Ange det fyrsiffriga lösenordet. (Förinställt lösenord är
"0000". Om du inte kan lösenordet, markera och välj
"OK".) Följ sedan instruktionerna för nollkalibrering
samt intervallkalibrering.
Viktigt! Efter ett bump-test eller en kalibrering ska
kalibreringsadaptern avlägsnas för att säkerställa korrekt
avläsning.
7.

ToxiRAE Pro måste nollkalibreras i ren luft med 20,9 %
syre. Om det finns orenheter i omgivningsluften, ska
en renluftscylinder användas för nollkalibrering. Ställ
ToxiRAE Pro i programmeringsläge och markera
"Zero Calib":
1. Tryck på [Y/+]. "Apply zero gas…" (Tillför nollgas…)
visas.
2. Starta flödet av nollgasen (om den används) och
tryck på [Y/+] för att starta frisklufts- eller
nollkalibrering.
3. Skärmen visar: "Zeroing…" (Nollställer…) och visar
nedräkningen.
4. När det är gjort, visar skärmen: "Zero is done!" (Noll är
klart!) "Reading = X" (Avläsning = X) (den avläsningen
ska vara 0,0 ppm eller väldigt nära det värdet för
giftgassensorerna, och 20,9 % Vol. för
syrgassensorerna).
5. "Span Calib" markeras.
6. Stäng av flödet för nolluft (om det används).
7. Avlägsna kalibreringsadaptern.
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Manuell intervallkalibrering
Ställ i programmeringsläge och markera "Span Calib":
1. Tryck på [Y/+]. Skärmen visar nuvarande (eller
standardmässig) kalibrering av gasen och dess
koncentration.
· Tryck på [MODE] om du inte vill ändra det.
· Tryck på [Y/+] om du vill ändra det.
2. Sätt in kalibreringsadaptern och anslut
kalibreringsgascylindern och flödesregulatorn till
ToxiRAE Pro och starta gasflödet.
3. Tryck på [Y/+] för att starta kalibreringen.
4. Efter den har slutförts visas avläsningen "Span is
done!" (Intervall är klart!) och avläsningens visas.
Säkerställ att det är inom ±10 % av
gasintervallvärdet.
5. Avlägsna kalibreringsadaptern.
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Menynavigering i normalt läge

Bump-test (funktionstest)
RAE Systems rekommenderar regelbunden bumptestning som bekräftelse på att sensorn och larmen
fungerar.
Ställ ToxiRAE Pro i normalläge:

Vid tryck på [MODE]
upprepade gånger kan
du förflytta dig mellan
skärmbilderna så som
visas här.
Anmärkning: De grå rutorna
indikerar dataloggfunktionerna
när dataloggning är i manuellt
läge. När dataloggning
är i automatiskt läge visas
inte skärmbilderna. Se
användarhandboken för
information om att välja
automatisk eller manuell
dataloggning.

1. Anslut kalibreringsgascylindern,
flödesregulatorn och kalibreringsadaptern till
ToxiRAE Pro och starta gasflödet.
2. Säkerställ att enheten försätts i larmläge och
att summern avger minst två pip per sekund,
att LED-lamporna blinkar på och av, samt att
vibreringslarmet fungerar. Displayens
bakgrundsljus ska lysa upp och ett
larmmeddelande visas i displayen.
3. Stäng av gasflödet.
4. Avlägsna kalibreringsadaptern.
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* Om din ToxiRAE Pro är konfigurerad med en syrgassensor (O2-sensor), inkluderas inte
TWA och STEL i menyerna eftersom varken TWA eller STEL beräknas för den sensorn.
Min. (för minimum) inkluderas endast när en syrgassensor används.
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