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Handelsmerken
De gebruikte handelsmerken van andere bedrijven hebben uitsluitend betrekking op
de producten van deze bedrijven.
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Alle rechten voorbehouden
Alle rechten voorbehouden. Overdruk of vermenigvuldiging van dit handboek, ook
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goedkeuring van HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH niet toegestaan. Handelingen
in strijd hiermee verplichten tot schadeloosstelling.

Disclaimer
Wij hebben er alles aan gedaan om de juistheid van de inhoud van dit document te
garanderen. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Daarom
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en gebreken in dit document,
ook niet voor gevolgschade die daaruit zou kunnen ontstaan. De gegevens in dit
document worden regelmatig gecontroleerd en noodzakelijke correcties zijn in de
navolgende oplagen verwerkt. Voor suggesties en voorstellen ter verbetering zijn
wij dankbaar.
Technische wijzigingen blijven voorbehouden.
Inhoudelijke veranderingen in dit handboek behouden wij ons voor zonder
aankondiging.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar
Duitsland

Gemachtigde voor de documentatie
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Voorwoord
Voor u als gebruiker van ons product, hebben we in dit document de belangrijkste
aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud samengesteld.
Het document is bedoeld om het product te leren kennen en de
gebruiksmogelijkheden volgens bestemming optimaal te benutten.
Dit document moet altijd aanwezig zijn op de plaats waar het product wordt
gebruikt.
Houd er rekening mee, dat de informatie over de toesteltechniek in dit document
overeenkomt met het tijdstip waarop dit werd gemaakt.
Daarom kunnen er afwijkingen in de technische gegevens, afbeeldingen en
afmetingen voorkomen.
Als u bij het lezen van het document fouten ontdekt of als u andere suggesties en
aanwijzingen hebt, dan kunt u contact opnemen met:

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Technische Dokumentation
Postfach 12 51
66273 Sulzbach / Saar
Duitsland

De redactie verheugt zich over uw medewerking.
"Uit de praktijk, voor de praktijk"
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Technische support
Wendt u zich a.u.b. tot onze technische distributie, wanneer u vragen over uw
product heeft. Geef bij reacties steeds de typeaanduiding en het artikelnr. van het
product aan:
Fax:

++49 (0) 6897 / 509 - 846

E-mail:

filtersystems@hydac.com

Veranderingen aan het product
Wij maken u erop attent dat door veranderingen aan het product (bijv. bijkopen van
opties enz.) de gegevens in deze bedieningshandleiding ten dele niet meer geldig
resp. niet meer voldoende zijn.
Na wijzigingen of reparaties van onderdelen, die van invloed zijn op de veiligheid
van het product, mag het product pas weer in bedrijf worden genomen als het is
gecontroleerd en vrijgegeven door een vakkundige van HYDAC.
Deelt u ons daarom a.u.b. meteen iedere verandering mee, die u aan het product
uitvoert resp. laat uitvoeren.

Vrijwaring
Wij aanvaarden vrijwaring conform de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH.
Deze vindt u onder www.hydac.com -> Algemene voorwaarden.
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Gebruik van het document
Let erop dat de beschreven mogelijkheid van een gerichte toegang tot
bepaalde informatie u niet van de verplichting ontheft om deze
bedieningshandleiding voor de eerste ingebruikname en later in
regelmatige intervallen zorgvuldig en volledig door te lezen.
Wat wil ik weten?
Ik wijs de gewenste informatie toe aan een bepaald gebied van onderwerpen.
Waar vind ik de informatie?
Aan het begin van het document staat een inhoudsopgave. Hier vindt u het
gewenste hoofdstuk met het bijbehorende paginanummer.

Hoofdstukaanduiding

Paginanummer
Versiedatum

Taal van het document

Documentatienr.
met index /
bestandsnaam

Het documentnr. met index is bedoeld voor de identificatie en nabestelling van de
bedieningshandleiding. De index wordt bij een bewerking / wijziging van de
bedieningshandleiding steeds met een cijfer verhoogd.
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Symbolen en verklaringen van de aanwijzingen
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen en tekens voor gevaren
en aanwijzingen gebruikt:

GEVAAR

GEVAAR duidt gevaarlijke
situaties aan die bij
veronachtzaming dodelijke
gevolgen hebben.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING duidt
gevaarlijke situaties aan die bij
veronachtzaming dodelijk
letsel tot gevolg kunnen
hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG duidt
gevaarlijke situaties aan die bij
veronachtzaming ernstig letsel
tot gevolg hebben.

LET OP

LET UP duidt gedrag aan dat
bij veronachtzaming materiële
schade tot gevolg heeft.

ConTeS software
ConTeS start na het inschakelen en opstarten van de interne pc automatisch.
Start ConTeS niet automatisch, dubbelklik dan op het ConTeS-icoon op de desktop.
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Login / gebruikersaccounts
Na het aanmaken van gebruikersaccounts door de expert, kan aan elke gebruiker
een aanmeldingsnaam en wachtwoord worden toegewezen.
Er staan twee gebruikersgroepen ter beschikking:
Expert:

Administrator, volle rechten
- Nieuwe gebruikersaccounts aanmaken
- Toegang tot de handmatige ventielbesturing

Standaard:

Beperkte rechten

De logingegevens voor de expert luiden na de installatie:
Gebruikersnaam: User
Paswoord:

hydac

Wijzig deze gegevens na het eerste inloggen om misbruik te vermijden.

ConTeS beëindigen en installatie uitschakelen
Gebruik ConTeS via bestand =>
beëindigen. U gaat naar de desktop van het
besturingssysteemniveau van de pc.
Druk in het besturingssysteem in de
START-balk op het menu-item "Beëindigen
..."

Programma's
Documenten
Instellingen
Zoeken
Help
Beëindigen...
Start

Controleer de selectie op "Uitschakelen".
Indien nodig corrigeert u de instelling en
bevestigt u deze door op de OK-knop te
drukken.

Kies een van de volgende opties:
Uitschakelen
Beëindigt de sessie en schakelt Windows uit.

OK

Cancel

Help

Op de monitor verschijnt kortstondig de
melding: ”no signal”, vervolgens is de
monitor weer donker.
Schakel de CTM-SC / CTU aan de
hoofdschakelaar uit.
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Weergave van de functies

3

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]

Tank B1

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Tank B2

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

4
1

5

2
Pos.
1
2
3
4
5

Benaming
Weergave van de systeeminformatie
Statusregel
Functiekeuze
Weergave van details
Actueel gekozen extractie
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Hoofdscherm

Hoofdscherm

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]

Tank B1
Drukvoorziening, [bar]

Tank B2
Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Na de succesvolle login beschikt u afhankelijk van het gebruikersaccount over
volgende keuze:
Pagin Uit te voeren door:
a
Extractiemanager

11

Standaard / expert

Protocolmanager

13

Standaard / expert

Analyse uitvoeren

15

Standaard / expert

Tank vullen

16

Standaard / expert

Tank leegmaken

18

Standaard / expert

Handmatige ventielbesturing
activeren

20

Expert

Drogen

21

Standaard / expert

Via het menu "Bestand -> Beëindigen" beëindigt u ConTeS en gaat u naar het
besturingssysteem van de pc terug.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
BeWa ConTes 3606806b 110 nl 2011-11-14.doc

nl

Pagina 10 / 28
2011-11-14

ConTeS V 1.10

Extractiemanager

Extractiemanager
Venster

Actief

Extractie

Stap

Naam
Standaard

Algemeen
Component
Membraan
Extractie

Stap uitvoeren
Naam

Naam
Omschrijving 1
Beschrijving
Afbeelding - bestandsnaam C:/

Extractie

Perslucht [mbar]

Keuze

Automatisch spoelen actief
Uitgang A actief
Uitgang B actief
Uitgang C actief

Pulsatie

Pulsactie actief
Tijd aan [msec]
Tijd uit [msec]

Stapeinde

Stapeinde bij volume
Volume [ml]
Stapeinde na tijd
Tijd [sec]

Ultrasoon

Ultrasoon actief
Min. volume [ml]
Tijd [sec]

Meldingen

Melding vóór stap tonen]]
Mededelingstekst
Melding na stap tonen
Mededelingstekst

Sluiten

Icoon

Benaming
Nieuwe extractie aanmaken
Extractie wissen
Extractie opslaan
Extractie opslaan als
Extractie exporteren
Extractiestap toevoegen
Extractiestap verwijderen
Extractiestap nieuw plaatsen
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Venster

Actief

Extractiemanager
Extractie

Stap

Naam
Standaard

Algemeen
Component
Membraan
Extractie

Stap uitvoeren
Naam

Naam
Omschrijving 1
Beschrijving
Afbeelding - bestandsnaam C:/

Extractie

Perslucht [mbar]

Keuze

Automatisch spoelen actief
Uitgang A actief
Uitgang B actief
Uitgang C actief

Pulsatie

Pulsatie actief
Tijd aan [msec]
Tijd uit [msec]

Stapeinde

Stapeinde bij volume
Volume [ml]
Stapeinde na tijd
Tijd [sec]

Ultrasoon

Ultrasoon actief
Min. volume [ml]
Tijd [sec]

Meldingen

Melding vóór stap tonen]]
Mededelingstekst
Melding na stap tonen
Mededelingstekst

Sluiten

(1)

Hier ziet u alle voorhanden extracties. Activeer de extractie door op de keuze
te klikken. Deze keuze wordt bij het starten van een extractie automatisch
geladen.
De actueel gekozen extractie wordt in het hoofdvenster in de statusregel
rechts weergegeven.

(2)

Hier vindt u de algemene informatie over de gekozen extractie.

(3)

Onder dit punt vindt u alle extractieparameters.

Voor het aanmaken van een nieuwe extractie zijn volgende gegevens vereist:
-

Extractienaam:

-

Component:

- Naam
- Groep
- Nummer

U kunt afzonderlijke stappen toevoegen. Elke afzonderlijke stap kunt u
parametreren. Daardoor is het mogelijk om een extractieprocedure stap voor stap
op te bouwen.
De extractiemanager sluit u met de knop "Sluiten".
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Protocolmanager
Venster

Protocol

Algemeen
Protocol
Protocol
Protocol
Protocol
Protocol

1*
2
3
4
5

Opgesteld door
Datum
Tijd
Software

Klant

Naam

Klant 1

Opdracht
Beschrijving

Extractie

Bestandsnaam
Component

Component 1

Groep

Groep 1

Nummer

Nummer 1

Protocol
Tekst
Bijlage

Sluiten

Icoon

Uit te voeren door:
Nieuw protocol aanmaken

Expert

Protocol wissen

Expert

Protocol opslaan

Expert

Protocol opslaan als

Expert

Protocol exporteren

Expert

Bijlage

Expert

Extractie weergeven

Expert

Bij elke extractie kunt u hier een protocol aanmaken. Het protocol bevat algemene
informatie, zoals bijv. opgesteld door, datum, klantinformatie, koppelingen naar
uitgevoerde extractieprocedures, vrije protocoltekst alsook de functie voor het
aanhangen van willekeurige bestanden van verschillende formaten.
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Protocolmanager

Al deze informatie en bestanden worden in een archief (CPF-bestand) samengevat
en opgeslagen. Dit CPF-bestand kunt u altijd in de protocolmanager opnieuw
openen. Niet veranderbare items zijn met * gemarkeerd.
Alle protocoldetails kunnen worden geëxporteerd om deze met andere programma's
te analyseren.
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Analyse uitvoeren

Analyse uitvoeren
Bestand

Extractie

Instellingen

Service

Info

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]
Stap 1/1
Stap 1

Tank B1
Drukvoorziening, [bar]

Tank B2
Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Luchttoevoer [mbar]
Keuze
Automatisch spoelen actief
Uitgang A
Uitgang B
Uitgang C

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Meetwaarden
Volumestroom [l/min]

Volume [l]

Stapeinde
Volume [l]

Tijd [sec]

Pulsatie

Tijd aan [msec]

Volumestroom [l/min]

Tijd uit [msec]

Volume [l]

Ring is open!

Initialisatie resttijd: 113 sec.

Actieve extractie: standaard

Door het indrukken van de knop
worden de ingestelde gegevens van de
extractiestap in de pc vrijgegeven en het vacuüm voor het afzuigen van de
analyseruimte wordt gecreëerd. De verdere besturing van de extractieprocedure
vindt via de voetknop plaats.
De verschillende extractiestappen worden na elkaar afgewerkt. Tussen de
extractiestappen stopt het programma en vraagt het een bevestiging.
Het einde van de extractie wordt door het verschijnen van het meldingsvenster
weergegeven.

De voorruit van de clean room moet voor het indrukken van de knop
en tijdens de volledige spoelbewerking gesloten zijn. Deze stand wordt door een
contact gecontroleerd.
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Tank vullen
Nadat u op de knop
Bestand

Extractie

Instellingen

hebt gedrukt, gaat u naar het vulmenu.

Service

Info

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]

Tank B1
Drukvoorziening, [bar]

Tank B2
Niveau, [l]

Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Niveau, [l]

Meetwaarden
Volumestroom [l/min]

Volume [l]

Volume [l]

Volumestroom [l/min]

Steek de vulslang aan de aansluiting paneel
met de snelsluitkoppeling op de aansluiting
"R".
Doe het andere einde van de vulslang in de
tank met testvloeistof.

R

Houd er rekening mee dat de software het
vulpeil permanent controleert en de
vulprocedure na het bereiken van het
maximum uitschakelt.
Het overvullen van de installatie is niet
mogelijk.
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Tank vullen

Druk op de knop
om met het vullen
van de CTM-SC / CTU te beginnen.
Deze vulprocedure wordt beëindigd door:
-

Bereiken van het maximale vulpeil in
de tanks.

-

Handmatig afbreken door de
gebruiker. Klik op de knop
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Tank leegmaken
Nadat u op de knop
Bestand

Extractie

Instellingen

hebt gedrukt, gaat u naar het leegmaakmenu.

Service

Info

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]

Tank B1
Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Tank B2

Niveau, [l]

Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Niveau, [l]

Meetwaarden
Volumestroom [l/min]

Volumestroom [l/min]

Volume [l]

Volume [l]

Plaats een voldoende grote tank voor het
opvangen van de testvloeistof klaar.
Doe de aftapslang in de tank.
Draai de aftapkogelkraan in de stand
"leegmaken".

In beide tanks van de CTM-SC / CTU
bevindt zich samen maximaal 20 liter
testvloeistof.
"Leegmaken"
Druk op de knop
om het ontlasting
van de CTM-SC vrij te geven.
Houd de voetschakelaar ingedrukt om
leeg te maken.
De software schakelt automatisch tussen
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
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Tank leegmaken
de tanks om.
Als er geen testvloeistof meer naar buiten
komt, sluit u de kogelkraan en wikkelt u
de slang op.
Op grond van de constructie
registreert de niveau-opnemer in de tank
niet de tankbodem, zodat in de CTUbedieningssoftware altijd nog een
tankinhoud van 1 liter wordt aangegeven.
Zet de aftapkogelkraan in de stand
"Bedrijf".

"Bedrijf"
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Handmatige ventielbesturing (alleen expert)
De handmatige ventielbesturing dient voor het gerichte aansturen van de
solenoidventielen in de CTM-SC / CTU.
Deze modus mag uitsluitend door HYDAC-servicepersoneel of door
geïnstrueerde gebruikers via de gebruikersaccount "Expert" worden
gebruikt voor de storinganalyse.
Bestand

Extractie

Instellingen

Service

Info

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]

Handmatige ventielbesturing
Drukvoorziening [%]

Tank B1
Drukvoorziening, [bar]

Tank B2
Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]
Ventiel Y10

Perslucht
Ventiel Y31

Ventiel Y30

vacuüm
Ventiel Y40

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Meetwaarden
Volumestroom [l/min]

Niveau, [l]

Ventiel Y41

Ontlasting
Ventiel Y50

Ventiel Y51

Vullen

Volume [l]

Ventiel Y60

Ventiel Y61

Ontluchting
Ventiel Y90

Ventiel Y91

Uitgangen

Volumestroom [l/min]

Ventiel Y81

Ventiel Y83

Ventiel Y82

Ventiel Y84

Volume [l]

Actieve extractie: standaard

U kunt elk ventiel uit de lijst met een muisklik activeren, hierbij staat:
Rood

Ventiel gesloten

Groen

Ventiel open
Met de draairegelaar kunt u de
drukvoorziening procentueel
veranderen.
Hiervoor gaat u met de muiswijzer op
de draairegelaar en houd u tijdens het
draaien de linker muisknop ingedrukt.

te drukken.
U verlaat de handmatige ventielbesturing door op de knop
Controleer of de testvloeistof voor het beëindigen volledig is afgezogen.
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Drogen

Drogen
Bestand

Extractie

Instellingen

Service

Info

Systeemgegevens
Drukvoorziening, [bar]
Uitgang A

Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Uitgang B

Tank B2

Tank B1
Niveau, [l]

Niveau, [l]

Drukvoorziening, [bar]

Drukvoorziening, [bar]

Niveau, [l]

Uitgang C

Niveau, [l]

Meetwaarden
Volumestroom [l/min]

Volumestroom [l/min]

Volume [l]

Volume [l]

Actieve extractie: standaard

Voor het uitblazen/afblazen wordt de perslucht op 1 bar geregeld. Vóór de vrijgave
vrij. Door het
kiest u minstens een uitgang en geeft u de functie via de knop
bedienen van de voetschakelaar wordt perslucht naar de gekozen aansluiting
geleid.
U verlaat het droogmenu door het indrukken van de knop
testvloeistof voor het beëindigen volledig is afgezogen.
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Infovenster

Versie:

V 1.10

Firmware:

xxx

Copyright © 2008-2011 by HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Filtersystems_support@hydac.com

http://www.hydac.com

Besturingssysteem:

Windows 7

Beschikbaar werkelijk geheugen:

xxx

In het infovenster van ConTeS vindt u informatie over:
-

softwareversie

-

Firmwareversie van de CTM-SC / CTU

-

E-mailadres voor vragen of suggesties m.b.t. deze software

-

HYDAC homepage
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ConTeS – meetwaarden en instellingen opslaan
Bij de installatie van ConTeS werden de programmagegevens in volgende mappen
op de harde schijf van de pc opgeslagen:

Kies de doellocatie
Hoe moet ConTeS worden geïnstalleerd?

De ConTeS-programmabestanden worden in de volgende directory
geïnstalleerd:
Om door te gaan, klikt u op Volgende: wilt u een andere map, kies dan Doorzoeken.

V110Rxx

Doorzoeken ...

Minstens 43,2 MB vrije geheugenplaats zijn vereist.

< Vorige

Volgende >

Cancel

Volgende bestanden bevatten uw waarden resp. instellingen:
Bestanden:

Formaat /
uitbreiding:

Directory:

Extractiegegevens

xml

\ConTeSVxxRxx\Extractions

Protocollen

cpf

\ConTeSVxxRxx\Protocols

Programma-instellingen

ini

\ConTeSVxxRxx\INIFiles

Voor het opslaan van ConTeS-gegevens voert u een back-up van de voordien
vermelde bestanden/directory's uit.
Voor het herstellen van de gegevens kopieert u de bestanden van de back-up in de
desbetreffende directory's.
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