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Voorwoord
Voor u,
de gebruiker van het door ons gebouwde product hebben wij in deze documentatie de
belangrijkste instructies voor het bedienen en onderhouden samengevat.
De documentatie dient het u gemakkelijker te maken om het product te leren kennen
en zijn reglementaire toepassingsmogelijkheden te benutten en deze moet permanent
op de bedrijfslocatie beschikbaar zijn.
Gelieve erop te letten dat de in deze documentatie verstrekte gegevens overeenkomen
met de apparatuurtechniek op het moment van het opstellen van dit document.
Afwijkingen t.a.v. technische specificaties, afbeeldingen en maten zijn daarom
mogelijk.
Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan om uw documentatie door aanvullende
leveringen (“vernieuwingen”) te actualiseren.
Hierbij hebben wij echter uw medewerking nodig. U dient ervoor te zorgen dat
dergelijke actualiseringen in de reeds aanwezige documentatie worden vervangen /
worden aangevuld.
Indien u bij het lezen van deze documentatie fouten ontdekt of indien u nadere
suggesties of aanwijzingen heeft, richt u zich dan a.u.b. tot:
HYDAC Filtertechnik GmbH
Abt.: SVFI, Techn. Dokumentation
Postfach 1251
66273 Sulzbach / Saar
Fax: ++49 (0) 6897 509 846
E-mail: filtersysteme@hydac.com
De redactie verheugt zich over uw medewerking.
“Uit de praktijk voor de praktijk”.
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Klantenservice
Richt u zich a.u.b. tot onze technische distributie, wanneer u vragen met betrekking tot
uw product heeft. Geef bij reacties a.u.b. steeds de typeaanduiding en het artikelnr.
van het product aan:
Fax: ++49 (0) 6897 509 846
E-mail: filtersysteme@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 gebruiksaanwijzing ten dele niet meer geldig resp.
niet meer voldoende zijn.
Na veranderingen resp. reparaties aan delen die de veiligheid van het product
beïnvloeden, mag het product pas na controle en vrijgave door een HYDACdeskundige weer in gebruik worden genomen.
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 verkoops- en leveringsvoorwaarden
van HYDAC Filtertechnik GmbH.
Deze vindt u onder www.hydac.com Ö E-Business Ö AGB.
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... en zo vindt u de weg in deze documentatie!
Zie hier aan de hand van een voorbeeld, hoe snel en gericht u de gewenste informatie vindt.
WAT wil ik te weten komen?
WAAR vind ik de gewenste informatie?
De complete documentatie bestaat uit afzonderlijke hoofdstukken.
Ik zoek naar de inhoudsopgave.
Ik loop snel door de vetgedrukte titels van de hoofdstukken.

HOE vind ik het gewenste hoofdstuk en de aangegeven pagina?
Ik pak de pagina’s van de gebruiksaanwijzing en blader ze door.
Hierbij houd ik steeds de rechter onderrand in het oog.
Zodra het gezochte paginanummer verschijnt, beëindig ik het bladeren.
De benaming van het hoofdstuk staat aan de rechter bovenrand van
iedere pagina.

Productbenaming

Paginering
Editiedatum van het hoofdstuk
Het documentatienummer met editie en index vindt u aan de linker onderrand van iedere
pagina en op het dekblad van de gebruiksaanwijzing.
Deze heeft het volgende formaat:
BeWa product 12345678-01a de
documentatienr.

- editienr.

index

Het documentatienr. is een artikelnr. waaronder de gebruiksaanwijzing kan worden besteld.
Het editienr. is een teller, die productveranderingen weergeeft.
De index wordt bij iedere herziening / wijziging van de gebruiksaanwijzing verhoogd.
Let erop dat u de beschreven mogelijkheid van een gerichte toegang tot
een bepaalde informatie niet van de verplichting ontheft om deze
gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname en later in regelmatige
intervallen zorgvuldig en volledig te moeten doorlezen.
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CTU 1000 Serie

Leveringsomvang

De Contamination Test Unit CTU 1000-software tezamen met een gebruiksaanwijzing wordt
als gebonden werk geleverd en bovendien is deze ook op de CD-rom aanwezig. Gelieve bij
de aanlevering de leveringsomvang ten aanzien van zijn volledigheid te controleren.
Tot de leveringsomvang behoren:

2

Pos.

Stuks

Omschrijving

-

1

CD-ROM bedieningssoftware bij CTU 1000

-

1

Gebruiksaanwijzing CTU 1000-software

CTU-bedieningsoppervlak

Standaard wordt het CTU-bedieningsoppervlak na het inschakelen van de CTU en het
opstarten van de CTU interne PC automatisch in het hoofdvenster gestart.
Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de bedieningssoftware door een dubbele klik op het
symbool CTU 1000 gestart.
Het hoofdvenster van het CTU-bedieningsoppervlak start.

HYDAC Filtertechnik GmbH
BeWa CTU1000Software 3229579-022a nl.doc

de

Pagina 7
2005-09-23

Gebruiksaanwijzing

CTU 1000 Serie

In het hoofdvenster zijn de volgende keuzemogelijkheden beschikbaar:
In het hoofdmenu vindt u de keuzemogelijkheden:
-

Analyse uitvoeren, zie hoofdstuk 2.1.1

-

Dataweergave bekijken, zie hoofdstuk 2.2

In het servicemenu heeft u de volgende
keuzemogelijkheid:
-

Installatie vullen, zie hoofdstuk 2.1.4

-

Installatie leegmaken, zie hoofdstuk 2.3.2

-

Manuele ventielbesturing, zie hoofdstuk 2.3.3

Door te klikken op de “Info”-button komt u in het Infovenster terecht, dat detailinformatie over de
softwareversie alsmede faxnr. en emailadres bevat bij
vragen en suggesties over de software.
Via de EXIT-knop beëindigt u de bedieningssoftware van
de CTU en keert u terug naar het besturingssysteem van
de computer.
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Hoofdmenu

2.1.1 Analyse uitvoeren

2.1.2 Weergave van het tankniveau, tankdruk en -vacuüm B1 / B2
Numerieke en grafische weergave van het actuele
spoelvloeistofpeil in [liter] en druk of vacuüm in [bar]

Numerieke en grafische weergave van het actuele
spoelvloeistofpeil in [liter] en druk of vacuüm in [bar]

HYDAC Filtertechnik GmbH
BeWa CTU1000Software 3229579-022a nl.doc

de

Pagina 9
2005-09-23

Gebruiksaanwijzing

CTU 1000 Serie

2.1.3 Weergave status
De actuele toestand van de CTU wordt grafisch zichtbaar
via een groen / rood display op de monitor.
Groen -> CTU is in bedrijf, spoelprogramma draait,
enz., ....
Rood knipperend -> CTU is niet in bedrijf, er is
sprake van een storing, die moet worden verholpen
voordat er verder kan worden gewerkt.
De actuele status van de CTU wordt in de statusregel als
tekst weergegeven.
Bij verontreiniging van de spoel- (S3) resp.
terugloopfilter (S4).
Groen -> het drukverschil over het filterelement is ok.
De filtratie van de spoelvloeistof is aanwezig.
Rood knipperend -> het drukverschil over het
filterelement is te hoog, het filterelement moet
worden vervangen.

2.1.4 Weergave van het spoelvolume / debiet / spoeltijd

Weergave van het spoelvolume in liter en in een
schaalindeling.

Weergave van het debiet in liter per minuut.
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Weergave van de spoeltijd in seconden. Bij een spoeltijd
> 60 seconden wordt de omwenteling van de wijzer
herhaald.
In het digitale display boven wordt de complete spoeltijd
in seconden weergegeven.
Door het indrukken van de START-knop worden de
ingestelde data van de spoelprocedure in de PC
vrijgegeven en het vacuüm voor het afzuigen van de
analysebak gegenereerd. De verdere besturing van de
spoelprocedure vindt via de voetknop plaats.

Het deksel van de analyseruimte moet voor het
indrukken van de START-knop en tijdens de gehele
spoelprocedure gesloten zijn!
Met de STOP-knop wordt de lopende analysestap
afgebroken en met de volgende analysestap voortgezet.

De STOP-knop pas indrukken wanneer de
analysebak geheel van spoelvloeistof ontdaan is. Omdat
er anders een rest in de analysebak zou achterblijven, die
dan navolgende metingen zou kunnen beïnvloeden.
Door op de EXIT-knop te drukken keert men terug naar
het hoofdvenster van de CTU-bedieningssoftware.
Met de knop AFBREKEN wordt de complete analyse
afgebroken en geannuleerd.
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2.1.5 Component
Voor een controle wordt ter documentatie van een
spoelprocedure een nieuwe datarecord aangelegd.
Deze kan door het oproepen van een reeds bestaande
controle gebeuren of ook door een nieuwe datarecord aan
te leggen.
Nummer:

volgnummer of aantal van de component

Materiaalnr.:

materiaal-, artikel-, bestel-, identnummer
van de te controleren component

Benaming:

benaming van de component

Het doorbladeren van aanwezige datarecords vindt plaats
door te drukken op de knop
.
Een datarecord wordt na het invoeren van de waarden
met

opgeslagen en met

gewist.

2.1.6 Spoelprocedure
2.1.6.1 Manuele spuitextractie
Bij deze spoelprocedure gaat het om het reinigen van het controlestuk door middel van het
greepstuk.
greepstuk

spuitkop

Voor het spoelen van de binnenruimte kunnen de
waarden als volume in liters of als tijd in seconden
worden ingevoerd.
Het reinigen vindt plaats via de in het midden
aangebrachte ronde spuitkop.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daarop volgende voortgezet.

De blinde waarde geeft de intrinsieke contaminatie van de
CTU aan.
Hier wordt het volume in liters ingesteld waarmee de
analyseruimte door middel van het greepstuk wordt
gereinigd.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daarop volgende voortgezet.
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Voor de spuitextractie wordt de waarde voor volume
ingevoerd.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.
De keuze van de spuitkoppen wordt in het laboratorium
vastgelegd. Hierbij wordt bepaald welke spuitkop (aard en
diameter van de sproeistraal) bij het greepstuk voor welk
testelement geschikt lijkt.
Onder de spoelprocedure “Naspoelen” wordt het reinigen,
na uitvoeren van de spuitextractie, van de analyseruimte
door middel van het greepstuk bedoeld. Hier wordt het
volume in liters ingesteld. Bij de waarde 0 wordt deze stap
niet uitgevoerd.
Door het indrukken van de START-knop worden de
ingestelde data van de spoelprocedure in de PC
vrijgegeven en het vacuüm voor het afzuigen van de
analysebak gegenereerd. De verdere besturing van de
spoelprocedure vindt plaats via de voetknop.
Tussen de afzonderlijke spoelprocedures stopt het
programma en vraagt om bevestigingen voor de
afgelopen spoelprocedure d.m.v. OK of Herhalen.

Het deksel van de analyseruimte moet voor het
indrukken van de START-knop en tijdens de gehele
spoelprocedure gesloten zijn!
Breekt de lopende spoelprocedure af.

De STOP-knop pas indrukken nadat de analysebak
geheel van spoelvloeistof ontdaan is. Omdat er anders
een rest in de analysebak zou achterblijven, die dan
navolgende metingen zou kunnen beïnvloeden.
Met de knop AFBREKEN wordt de complete analyse
afgebroken en geannuleerd.
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2.1.6.2 Automatische spuitextractie
Bij deze spoelprocedure gaat het om het reinigen van het testelement door middel van een
klantspecifieke adapter, die met de linker aansluiting Y82 / A13 in de analyseruimte
verbonden is.

Voor het spoelen van de binnenruimte kunnen de
waarden als volume in liters of als tijd in seconden
worden ingevoerd.
De reiniging vindt plaats via de in het midden
aangebrachte ronde spuitkop.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.

De blinde waarde geeft de intrinsieke contaminatie van de
CTU weer.
Hier wordt het volume in liters ingesteld, waarmee de
analyseruimte door middel van de vaststaande ronde
spuitkop wordt gereinigd.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.
Voor de spuitextractie wordt de waarde voor volume
ingevoerd.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.
De spuitkopkeuze wordt in het laboratorium vastgelegd.
Hierbij wordt vastgesteld welke spuitkop (aard en
diameter van de sproeistraal) bij het greepstuk voor welk
testelement geschikt lijkt.
Onder de spoelprocedure “Naspoelen” is het reinigen, na
uitvoering van de spuitextractie, van de analyseruimte
door middel van de vaststaande ronde spuitkop bedoeld.
Hier wordt het volume in liter ingesteld. Bij de waarde 0
wordt deze stap niet uitgevoerd.
Door het indrukken van de START-knop worden de
ingestelde data van de spoelprocedure in de PC
vrijgegeven en het vacuüm voor het opzuigen van de
analysebak gegenereerd. De verdere besturing van de
spoelprocedure vindt plaats via de voetknop.
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Tussen de afzonderlijke spoelprocedures stopt het
programma en verzoekt om bevestigingen voor de
afgelopen spoelprocedure met OK of Herhalen.

Het deksel van de analyseruimte moet voor het
bedienen van de START-knop en tijdens de gehele
spoelprocedure gesloten zijn!
Breekt de lopende spoelprocedure af.

De STOP-knop pas indrukken nadat de analysebak
geheel van spoelvloeistof ontdaan is. Omdat er anders
een rest in de analysebak zou achterblijven, die dan
navolgende metingen zou kunne beïnvloeden.
Met de AFBREKEN-knop wordt de complete analyse
afgebroken en geannuleerd.
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2.1.6.3 Ultrasonisch (optioneel)
De spoelprocedure Ultrasonisch kan alleen worden geselecteerd wanneer de CTU met een
hoge frequentie-generator en een ultrasonische oscillator uitgerust is.
Bij deze spoelprocedure gaat het om het reinigen van het testelement in een bad, dat met
ultrasonische golven behandeld wordt.

Voor het spoelen van de binnenruimte kunnen de
waarden als volume in liters of als tijd in seconden
worden ingevoerd.
Het reinigen vindt plaats via de in het midden
aangebrachte ronde spuitkop.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.

De blinde waarde geeft de intrinsieke contaminatie van de
CTU weer.
Hier wordt het volume in liters ingesteld, waarmee de
analyseruimte door middel van een greepstuk wordt
gereinigd.
Bij de waarde 0 wordt deze stap bij de analyse
overgeslagen en met de daaropvolgende voortgezet.
Tijdens de ultrasonische procedure ontstaan
cavitatiegeluiden. Bij voortdurende activiteiten dient in een
omtrek van 5 m rondom de CTU ter bescherming tegen
schade aan de gezondheid een gehoorbeschermer te
worden gedragen.
Voor de analyse door middel van ultrasonische
behandeling wordt het volume en het ultrasonische bad in
liter en de duur van de ultrasonische toepassing in
seconden ingevoerd.
Voor het volume van het ultrasonische bad zijn is minste
1 liter noodzakelijk. Een lagere waarde kan niet worden
ingesteld.
Tijdens de ultrasonische procedure vindt er een
permanente temperatuurbewaking van de
analysevloeistof plaats. De actuele temperatuur van het
analysebad wordt op de monitor weergegeven.
Mocht de temperatuur onder de waarde van 40°C dalen,
dan schakelt de CTU de ultrasonische oscilleerinrichting
automatisch uit. Er wordt op de monitor een
waarschuwingsmelding weergegeven.
Onder de spoelprocedure “Naspoelen” wordt het reinigen,
nadat de extractie heeft plaatsgevonden, van de
analyseruimte door middel van het greepstuk bedoeld.
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Hier wordt het volume in liters ingesteld. Bij de waarde 0
wordt deze stap niet uitgevoerd.
Door het indrukken van de START-knop worden de
ingestelde data van de spoelprocedure in de PC
vrijgegeven en het vacuüm voor het afzuigen van de
analysebak gegenereerd. Een verdere besturing van de
spoelprocedure vindt plaats via de voetknop.
Tussen de afzonderlijke spoelprocedures stopt het
programma en vraagt om bevestigingen voor de
afgelopen spoelprocedure d.m.v. OK of Herhalen.

Het deksel van de analyseruimte moet voor het
indrukken van de START-knop en tijdens de gehele
spoelprocedure gesloten zijn!
Breekt de lopende spoelprocedure af.

De STOP-knop pas indrukken nadat de analysebak
geheel van spoelvloeistof ontdaan is. Omdat er anders
een rest in de analysebak zou achterblijven, welke dan
navolgende metingen zou kunnen beïnvloeden.
Met de knop AFBREKEN wordt de complete analyse
afgebroken en geannuleerd.
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Dataweergave

Na uitvoering van de analyse verschijnt automatisch het dataweergavevenster. In dit venster
kunnen nu resultaten van de membraan analyse en opmerkingen als tekst worden
ingevoerd.
Het dataweergavevenster kan ook achteraf steeds weer uit het hoofdvenster worden
geopend om resultaten en opmerkingen aan te vullen.
De gegevens worden op de PC als CPF-bestand opgeslagen. Dit bestand bevat alle
gegevens met betrekking tot de analyses in ASCII-formaat. Daardoor kan dit bestand in MSExcel worden geïmporteerd om de resultaten in tabellenformaat of als grafiek met andere
analyses te vergelijken.
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2.3

CTU 1000 Serie

Servicemenu

2.3.1 Installatie vullen
In het servicemenu drukt u op de knop:
-

Installatie vullen

Behälter befüllen

In de veldmodus moet de tekst “Tank vullen” staan.
In het keuzeveld moet de te vullen tank worden
geselecteerd.
Navulhoeveelheid = 20-T1-T2
(20 = inhoud max. in liter)
(T1 = inhoud van B1 in liter)
(T2 = inhoud van B2 in liter)

De conform de nevenstaande formule berekende
navulhoeveelheid aan spoelvloeistof uitliteren en in de
analyseruimte doen.
Op de START-knop klikken en de CTU begint in de
gekozen tank een vacuüm te genereren dat de
spoelvloeistof uit de analyseruimte zuigt.
Als de spoelvloeistof volledig uit de analyseruimte
afgezogen is, wordt de procedure via de STOP-knop
afgebroken.
Met de EXIT-knop keert men terug naar het hoofdvenster
van de CTU-bedieningssoftware.
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2.3.2 Installatie leegmaken
In het servicemenu drukt u op de knop:
-

Installatie leegmaken

Behälter entleeren

In het veld Mode moet de tekst “Tank leegmaken” staan.
In het keuzeveld moet de leeg te maken tank
geselecteerd worden.
aftapkogelkraan

aftapslang

leegmaken

Er dient een voldoende grote tank ter beschikking te
worden gesteld om de spoelvloeistof op te vangen.
De aftapslang dient in de tank te worden gestoken.
Aftapkogelkraan in leegloopstand zetten.

In beide tanks van de CTU bevinden zich in totaal
max. 20 liter spoelvloeistof.
Op de START-knop klikken en de CTU begint in de
gekozen tank een druk op te bouwen die de spoelvloeistof
uit de tank perst.
Als de spoelvloeistof volledig uit de tank ontweken is,
d.w.z. als er alleen nog lucht uit de aftapslang komt, wordt
de procedure via de STOP-knop afgebroken.
Met de EXIT-knop keert men terug naar het hoofdvenster
van de CTU-bedieningssoftware.
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2.3.3 Manuele ventielbesturing
De manuele ventielbesturing dient voor het gerichte aansturen van de
magneetventielen.
Deze modus mag uitsluitend door HYDAC-servicepersoneel of door geïnstrueerde
gebruikers worden gebruikt voor de storinganalyse.

In het servicemenu drukt u op de knop:
Manuele ventielbesturing

-

Pas na het indrukken van de
manuele aansturing vrijgeschakeld.

-knop worden de magneetventielen voor de

Nu kan ieder vermeld ventiel door middel van een muisklik worden aangesproken, hierbij
staat:
OFF

- rood voor een gesloten ventiel en
ON

- groen voor een geopend ventiel
Na het afsluiten moet deze modus met de
Met de

-knop worden afgesloten.

-knop keert men terug naar het hoofdmenu.
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De temperatuurmelding alsmede de knop voor het in-/uitschakelen van de
ultrasonische omzetter zijn alleen bij CTU met de optie Ultrasonisch
(type: CTU1000-x-U-x) zichtbaar.
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2.3.4 Overzicht van de magneetventielen
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2.4

CTU 1000 Serie

Infovenster
In het infovenster van de CTU-bedieningssoftware vindt u
informatie over:
-

softwareversie

-

contactgegevens zoals tel.-nr. / faxnr. / emailadres die
u bij vragen of suggesties m.b.t. deze software kunt
gebruiken.

Via de knop Sluiten keert u terug naar het hoofdvenster.

2.5

CTU-bedieningssoftware beëindigen
Naar het hoofdvenster van de CTU-bedieningssoftware
gaan.

Via de “Exit”-knop beëindigt u de bedieningssoftware van
de CTU en u keert terug naar het besturingssysteem van
de PC.
De verdere procedure vindt u in de gebruiksaanwijzing
van de CTU 1000 serie, hoofdstuk “CTU uitschakelen”.
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