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Opis 
 
Opis systemu VKP 40Ex, VKP 40 
 
System do badania pracy odwadniaczy składa si� z rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN40, 
przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex i oprogramowania słu��cego do zarz�dzania danymi w komputerze. 
Za pomoc� VKPN 40Ex / VKP 40 mo�na sprawdzi� i oceni� straty pary oraz spi�trzenie kondensatu 
wszystkich typów produkowanych odwadniaczy. 
System kontrolny wykrywa i ocenia drgania ultrad�wi�kowe wywołane przepływaj�c� przez pracuj�cy 
odwadniacz par� �yw�. Drgania ultrad�wi�kowe wyst�puj�ce na powierzchni korpusu odwadniacza 
rejestrowane s� przez ko�cówk� czujnika sondy pomiarowej doci�ni�t� do okre�lonego na korpusie punktu, 
charakterystycznego dla danego typu odwadniacza. W sondzie, wykryte drgania ultrad�wi�kowe 
przetwarzane s� w impulsy elektryczne, nast�pnie w postaci sygnałów cyfrowych, doprowadzane s� przez 
kabel do rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN 40. Na wy�wietlaczu rejestratora danych zarejestrowane 
w czasie trwania badania sygnały, przedstawione s� w postaci krzywej. Dzi�ki otrzymanym wykresom 
mo�emy stwierdzi� czy badany odwadniacz pracuje z lub bez straty pary. Nagrane drgania ultrad�wi�kowe 
s� analizowane przez rejestrator danych i oceniane wg wcze�niej zadanych empirycznych warto�ci 
granicznych zale�nych od typu odwadniacza. Podczas badania mierzona jest temperatura odwadniacza. 
Je�eli ci�nienie robocze zostało wcze�niej zdefiniowane na komputerze, system diagnostyczny identyfikuje 
blokad� badanego odwadniacza, powoduj�c� spi�trzenie kondensatu.  
 
Je�li w systemie zostanie zdefiniowana roczna ilo�� godzin pracy odwadniacza i koszt wyprodukowania 1 kg 
pary, program mo�e przeliczy� finansowe straty wynikaj�ce z wadliwej pracy odwadniacza. Aby okre�li� 
straty pary wynikaj�ce z nieprawidłowej pracy odwadniacza, otrzymane empirycznie warto�ci s� 
wykorzystywane jako odno�niki. 
 
Wszystkie krzywe oraz przynale�ne wyniki numeryczne nagrane podczas kontroli, mog� by� zapisywane w 
pami�ci i wydrukowane. 
 
Aby uzyska� szczegółowe informacje na temat systemu i jego funkcjonowania nale�y odwoła� si� do 
„Online Documentation” - „Dokumentacja on-line”- programu PC TRAPtest. 
 
Zastosowanie VKP 40Ex, VKP 40 
 
• VKP 40Ex i VKP 40 stosowa� tylko do badania pracy odwadniaczy! 

Aby uzyska� wi�cej informacji dotycz�cych procedury testu patrz rozdział „Badanie odwadniaczy”. 
 

• Urz�dzenie stosowa� tylko na ruroci�gach nie b�d�cych pod napi�ciem! W przypadku, gdy 
pomiary b�d� przeprowadzane na obiektach przewodz�cych pr�d elektryczny wyst�puje 
bezpo�rednie niebezpiecze�stwo �mierci. 

 
• W strefach zagro�onych wybuchem mo�na zastosowa� tylko i wył�cznie przetwornik pomiarowy 

VKPS 40Ex poł�czony kablem z rejestratorem danych VKPN 40Ex. 
 

 

Uwaga 
 
• Nie wolno podł�cza� (odł�cza�) rejestratora danych do (od) przetwornika 

pomiarowego w strefach zagro�onych wybuchem! 

• Aby uzyska� wi�cej informacji patrz rozdział „Informacje o bezpiecze�stwie pracy VKP 40Ex”! 
 
Zakres dostawy VKP 40Ex, VKP 40 
 
Walizka serwisowa TRAPtest VKP40Ex / VKP 40 zawiera: 
1  przeno�ny rejestrator danych VKPN 40Ex / VKPN40 
1  przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex / VKPS 40 
1 kabel przył�czeniowy VKPA 40 wł�cznie z zasilaczem i wtyczk� portu komunikacyjnego do PC 
3  adaptery do przył�cza elektrycznego dla zastosowa� mi�dzynarodowych  
1  ta�ma do noszenia rejestratora danych 
1  futerał do przetwornika pomiarowego 
1  Oprogramowanie TRAPtest na płycie CD 
1  instrukcja obsługi 
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Informacje o bezpiecze�stwie pracy VKP 40Ex 
 
Ten rozdział instrukcji obsługi dotyczy przeno�nego rejestratora danych VKPN 40Ex, przetwornika 
pomiarowego VKPS 40Ex i przewodu poł�czeniowego VKPA 40. 
 
• Kabel poł�czeniowy VKPA 40 nie mo�e by� u�ywany w strefach zagro�onych wybuchem! 
 
Informacje 
 
Urz�dzenie stosowane w strefach zagro�onych wybuchem ma poni�sze oznakowanie: 
 
Przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex:  GESTRA AG 
 VKPS 40 Ex 
 II 2G EEx ib IIC T4 
 SER Nr.:xxxxxxx 
 -100C �T amb � +600C 
   
Rejestrator danych VKPN 40Ex: GESTRA AG 
 Münchener Str.77 
 D-28215 Bremen 

 

 VKPN 40 Ex 
 BVS 04 ATEX *** 
 -100C �Tamb � +500C 
   0158 II2GEExibIICT4 
 Batterie nicht im 
 Ex-Bereich laden 
 No battery  

charging in ex-area 
 SER Nr.:xxxxxxxx Baujahr 
 

 

Uwaga 
 
• Rejestrator danych VKPN 40Ex i przetwornik pomiarowy VKPS 40 Ex s� poł�czone kablem. 

To poł�czenie nie mo�e zosta� przerwane, podczas gdy urz�dzenie jest u�ywane w 
strefie zagro�onej wybuchem. 

• Nie wolno otwiera� rejestratora danych VKPN 40Ex i przetwornika pomiarowego VKPS 
40Ex w strefie zagro�onej wybuchem. 

• W przypadku, gdy widoczne jest uszkodzenie lub wadliwe działanie rejestratora 
danych VKPN 40Ex i przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex nale�y natychmiast wyj�� 
z tymi urz�dzeniami ze strefy zagro�onej wybuchem. 

• Test musi wykonywa� specjalnie przeszkolony personel. Testy nie mog� by� 
przeprowadzone na urz�dzeniach znajduj�cych si� pod napi�ciem. 
	ródłem zasilania rejestratora danych VKPN 40Ex jest akumulator dostarczany do zestawu. 

• Akumulator musi by� ładowany za pomoc� kabla ł�cz�cego VKPA 40, po za stref� 
zagro�on� wybuchem. 

 
Wy�wietlacz rejestratora danych VKPN 40Ex pokazuje bie��cy poziom naładowania baterii. Przyczyn� 
niezwykle długiego procesu ładowania lub niemo�no�ci naładowania baterii do pełna, mo�e by� uszkodzenie 
akumulatora. W takim przypadku trzeba wymieni� wadliwy akumulator na nowy. Zwracamy uwag� na to, �e 
przy wymianie, musi by� zastosowany oryginalny akumulator firmy GESTRA wyposa�ony w bezpiecznik. 
Aby uzyska� wi�cej informacji na temat wymiany akumulatora rejestratora danych VKPN 40Ex patrz rozdział 
„Wymiana akumulatora”. 
 
W przypadku, gdy akumulator ma wystarczaj�cy zapas mocy do przeprowadzenia zaplanowanego testu 
odwadniacza, kabel ł�cz�cy mo�na odł�czy� od rejestratora danych. Przetwornik pomiarowy, VKPS 40Ex 
podł�czy� do rejestratora danych VKPN 40Ex, przed wej�ciem do strefy zagro�onej wybuchem. W strefie 
zagro�onej wybuchem nie mo�na rozł�cza� rejestratora danych VKPN 40Ex z przetwornikiem pomiarowym 
VKPS 40Ex. 
 
Urz�dzenie mo�e by� wniesione do strefy zagro�onej wybuchem wł�czone lub wył�czone. 

Nie ładowa� akumulatora w strefie-ex 
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Zastosowanie VKP 40Ex 
 
• VKP 40Ex stosowa� tylko i wył�cznie do sprawdzania pracy odwadniaczy! 
 
• Urz�dzenie stosowa� tylko i wył�cznie na instalacji nie znajduj�cej si� pod napi�ciem. Pomiary 

przeprowadzane na obiektach znajduj�cych si� pod napi�ciem grozi �mierci�. 
 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat procedury przeprowadzania badania pracy odwadniacza 
patrz rozdział „Badanie pracy odwadniaczy”. 
 
Informacje dotycz�ce konserwacji VKPN 40Ex, VKPS 40Ex 
 
W przypadku widocznego uszkodzenia (np. p�kni�ta obudowa, wadliwy wy�wietlacz, wytarta 
ko�cówka sondy....) nie mo�na stosowa� urz�dzenia w strefie zagro�onej wybuchem. Prosimy 
skontaktowa� si� z firm� GESTRA Polonia. 
 
Urz�dzenie dostarczane jest z akumulatorem. Aby wymieni� akumulator trzeba otworzy� urz�dzenie. 
Wymiany mo�e dokona� tylko personel wykwalifikowany i biegły w zakresie dyrektywy bezpiecze�stwa 
przeciwwybuchowego. Stosowa� tylko oryginalne cz��ci zamienne firmy GESTRA. 
 

 

Uwaga 
 
• Przed otwarciem urz�dzenia upewni� si�, �e zarówno kabel VKPA 40 jak i przetwornik 

pomiarowy VKPS 40Ex s� odł�czone od rejestratora danych. 
• Nie otwiera� urz�dzenia w strefie zagro�onej wybuchem! Aby unikn�� uszkodzenia 

cz��ci elektronicznych, nale�y ochroni� urz�dzenie przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi. 

• Ka�dego rodzaju konserwacja urz�dzenia – z pomini�ciem wymiany akumulatora – 
musi by� przeprowadzana przez firm� GESTRA Polonia. 

 
Urz�dzenie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga konserwacji. Jakkolwiek raz na 5 lat 
zalecamy przesła� urz�dzenie do firmy GESTRA Polonia, w celu przeprowadzenia badania ogólnego stanu 
technicznego.  
 
Wymiana akumulatora VKPN 40Ex 
 

 

Uwaga 
 
• Przed wymian� akumulatora upewnij si�, �e rejestrator danych jest wył�czony. 
• Przed wymian� akumulatora upewnij si�, �e kabel ł�cz�cy nie jest podł�czony do 

rejestratora danych. 
• W celu unikni�cia utraty danych, trzeba zapisa� dane przed wymian� akumulatora. 
• Po wymianie akumulatora wskazanie jego poziomu naładowania jest bł�dne. Stopie� 

naładowania b�dzie poprawnie wskazany po dwóch procesach całkowitego 
naładowania i rozładowania akumulatora. 

 
Je�eli akumulator stracił zdolno�� do ładowania, to nale�y go wymieni�. W tym celu nale�y usun�� sze�� 
�rub z dolnej cz��ci urz�dzenia, a nast�pnie oddzieli� górn� cz��� od dolnej.  
Uwaga: Górna cz��� jest poł�czona z doln�, kablem ta�mowym. Podczas wymiany akumulatora to 
poł�czenie kablowe, nie musi by� odł�czone. Akumulator z bezpiecznikiem jest wbudowany w zielon� płyt�. 
Zespół ten jest przykr�cona do dna urz�dzenia czterema �rubami. Podczas wymiany akumulatora cała 
jednostka musi by� zast�piona oryginalnymi cz��ciami zamiennymi firmy GESTRA. Odkr�ci� 4 �ruby i wyj�� 
zespół baterii. Wło�y� nowy zespół baterii na dwa punkty centruj�ce ł�cznika. Wło�y� 4 �ruby (M2.5, M3) i 
dokr�ci� umiarkowanie. Nast�pnie poł�czy� ze sob� dwie połówki urz�dzenia, upewniaj�c si�, �e 
uszczelka została poprawnie wło�ona oraz kabel ta�mowy nie został przytrza�ni�ty tymi dwiema 
cz��ciami urz�dzenia. Zamontowa� 6 �rub pokrywy i dokr�ci� je momentem równym 0.8 Nm. Teraz 
akumulator mo�e by� ładowany zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale „ Ładowanie akumulatora”.  
Miej na uwadze, i� całkowita wydajno�� akumulatora jest mo�liwa do uzyskania po przeprowadzeniu około 
5-ciu cykli jego całkowitego naładowania i rozładowania.  
Utylizacja akumulatora musi by� zgodna z przepisami dotycz�cymi ochrony �rodowiska. 
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Wymagania dotycz�ce otoczenia pracy 
 
Zakres temperatury dla VKPN 40Ex: 
Temperatura robocza: od -100C do 500C 
 
Zakres temperatur dla VKPS 40Ex: 
Temperatura robocza: od -100C do 600C 
 
Klasa ochrony urz�dzenia: II 2G EEx ib IIC T4 
Grupa wybuchowa: IIc 
GAZ 
Kategoria 2 
Klasa temperatury T4 
Samoistnie iskrobezpieczny zgodnie z „ib” 
 
Maksymalny pobór napi�cia: 
Rejestrator danych VKPN 40Ex: 3.3V 
Przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex: 5.0V 
 
Maksymalny pobór mocy: 
Rejestrator danych VKPN 40Ex: 0.25A 
Przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex: 0.03A 
 
 
 
 
 
 

Kabel 
ta�mowy 

Płyta z 
akumulatorem 

Dolna cz��� VKPN 40Ex Rejestrator Danych VKPN 40Ex (otwarty) 

Uszczelka  
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Dane techniczne VKP 40Ex, VKP 40 
 
Wymagania systemu 
 
System operacyjny: 
Windows 98, 2000, NT 4 (SP6), XP. 
Czytnik płyt CD 
 
Minimalne wymagania 
 
Komputer z procesorem Pentium® 700 MHz 
100 MB wolnej pami�ci na dysku twardym 
128 MB RAM 
Rozdzielczo�� ekranu 800x600 
 
Zalecany:  
Komputer z procesorem Pentium® 1.2 GHz 
200 MB wolnej pami�ci na dysku twardym 
256 MB RAM 
 
Rejestrator danych VKPN 40Ex, VKPN 40 
 
Obudowa plastikowa z wy�wietlaczem ciekłokrystalicznym. O�wietlenie monitora mo�e by� wł�czone lub 
wył�czone. Je�li nie s� wykonywane �adne czynno�ci (na rejestratorze danych), o�wietlenie wygasa 
automatycznie po upływie 10sek.  
Rozdzielczo�� graficzna wy�wietlacza: 128 x 64 pikseli 
Klawiatura membranowa z pi�cioma przyciskami. 
Pojemno�� pami�ci wystarczy dla około 600 odwadniaczy przydzielonych do maks. 500 zada� testowych.  
Zasilanie przez dwie baterie Li-polymer, pojemno�� 1800 mAh. 
Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora przez 4 godziny zapewnia około 8 godzin pracy.  
Maks. napi�cie robocze: 3.3V 
Maks. pobór mocy: 0.25A 
Temperatura robocza: od -100C do 500C 
Maks. dopuszczalna temperatura robocza: 500C 
Min. dopuszczalna temperatura robocza: -100C 
Stopie� wilgotno�ci: od 0% do 90% (powietrze nie skondensowane) 
Ochrona: IP65 
 
VKPN 40Ex: Zatwierdzenie BVS 04 ATEX E 234 
  CE 0158 Ex II 2G EEx ib IIC T4 
 
Przetwornik ci�nienia VKPS 40Ex 
 
Obudowa wykonana z tytanu (3.7035) 
Temperatura robocza: od -100C do 600C 
Zakres pomiarowy temperatury powierzchni: od 00C do 3500C 
Maks. dopuszczalna temperatura robocza: 600C 
Min. dopuszczalna temperatura robocza: -100C 
Zasilanie poprzez akumulator rejestratora danych. 
Maks. napi�cie robocze: 5.0V 
Maks. pobór mocy: 0.03A 
 
VKPN 40Ex: Zatwierdzenie BVS 04 ATEX E 234 
  CE 0158 Ex II 2G EEx ib IIC T4 
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Kabel ł�cz�cy VKPA 40 
 
Kabel ł�cz�cy VKPA 40 składa si� z: 

• zasilacza sieciowego ze zintegrowanym kablem ł�cz�cym 
• okr�głej wtyczki słu��cej do podł�czenia do rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN 40 
• wtyczki portu szeregowego słu��cego do poł�czenia rejestratora danych do komputera PC 

Kabel VKPA 40 z wł�czonym do sieci zasilaczem, ł�czy układ pomiarowy z komputerem PC oraz zapewnia 
ładowanie akumulatora zainstalowanego w rejestratorze danych. Aby dostosowa� przył�cze sieciowe                
do norm obowi�zuj�cych w twoim kraju, wybierz odpowiedni adapter przył�cza elektrycznego. Usun�� 
zamontowan� wtyczk� adaptera i przył�czy� odpowiedni adapter odpowiadaj�cy normom w twoim kraju. 
 
Zasilacz: 100 – 240 V / 47 – 63 Hz; wyj�cie 12 V. 
 
Czas trwania testu 
 
Min. 10 sek., maks. 20 sek. 
Je�li podczas testu, przed upłyni�ciem 10 sek., poziom d�wi�ku przekroczy b�d� spadnie poni�ej warto�ci 
progowej, procedura badania zostanie zako�czona po upłyni�ciu 10 sek. W przeciwnym wypadku test 
potrwa 20 sekund. 
 
Aby uzyska� wi�cej informacji skorzystaj z „Online Documentacion”. 
 
Wymiary i masa 
 
Wymiary 
[mm]  
Walizka: ok. 370 x 135 x 550 
Rejestrator danych: ok. 125 x 95 x 227 
 ok. 115 x 95 x 227 bez paska 
 (szeroko�� x wysoko�� x długo��) 
Przetwornik pomiarowy VKPS  
(bez kabla ł�cz�cego): ok. 36 x 210 (�rednica x długo��) 
  
Masa  
Walizka z zawarto�ci� ok. 5.1 kg 
Rejestrator danych VKPN 40Ex ok.: 600 g 
Rejestrator danych VKPN 40 ok.: 540 g 
Przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex ok.: 440 g 
 
Ładowanie akumulatora VKPN 40Ex, VKPN 40 
 

 

Uwaga 
 
• Do ładowania akumulatora stosuj tylko i wył�cznie dostarczony kabel ł�cz�cy            

VKPA 40! 
• Ładuj tylko i wył�cznie akumulator dostarczony przez firm� GESTRA Polonia! 
• Pami�taj, �e kabel VKPA 40 nie mo�e by� u�ywany w strefie zagro�onej wybuchem! 

Akumulator systemu VKPN 40Ex musi by� ładowany po za stref� zagro�on� 
wybuchem! 

• Ładowanie pustej baterii zajmuje około 6 godzin (temperatura otoczenia pracy 200C). 
• W przypadku, gdy zasilacz jest podł�czony do sieci, rejestrator danych nie mo�e 

zosta� wył�czony. 
Po naci�ni�ciu klawisza ESC, w oknie tytułowym widoczny jest wska�nik stopnia 
naładowania akumulatora. 

 
Podczas ładowania akumulator i obudowa nagrzewaj� si�. Jest to zjawisko normalne i nie jest objawem 
wadliwego działania lub uszkodzenia urz�dzenia. 
Poł�czy� rejestrator danych VKPN 40Ex lub VKPN 40 z kablem ł�cz�cym VKPA 40: wło�y� okr�gł� wtyczk� 
w lewe gniazdo rejestratora danych – patrz rysunek poni�ej – oraz wtyczk� zasilacza w uziemione gniazdo 
elektryczne (100 – 240 V / 47 – 63 Hz). 
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Po wł�czeniu rejestratora danych VKPN 40Ex i VKPN 40, w oknie tytułowym: programu TRAPtest 
wy�wietlany jest numer wersji, bie��ca data i poziom naładowania akumulatora. Podczas pierwszego 
uruchomienia lub w przypadku, gdy akumulator si� rozładował wy�wietla si� data 2000.01.01. Data zostanie 
automatycznie uaktualniona podczas nast�pnego poł�czenia rejestratora danych z komputerem. 
Proces ładowania jest wizualizowany na wy�wietlaczu poprzez strzałk� umieszczon� po lewej stronie 
wska�nika stopnia naładowania. Wska�nik stopnia naładowania pokazywany jest na wy�wietlaczu w postaci 
czarnego paska. 
Aby rozł�czy� urz�dzenie trzeba wyci�gn�� wtyczk� z gniazda elektrycznego i rejestratora danych. 
 

 
Wymiana akumulatora VKPN 40 
 

 

Uwaga 
 
• Przed wymian� akumulatora upewnij si�, �e rejestrator danych jest wył�czony! 
• Aby unikn�� utraty danych, zapisz je przed wymian� akumulatora. 
• Przed wymian� akumulatora, upewnij si�, �e do rejestratora danych VKPN 40 nie jest 

podł�czony kabel ł�cz�cy VKPA 40. 
• Nie usuwaj akumulatora, w przypadku, gdy podczas procesu, wycieknie kwa�ny 

elektrolit. 
• Nie wyrzucaj akumulatora do wody lub ognia (ryzyko eksplozji)! 
• Zu�yty akumulator nie mo�e by� przechowywany z normalnymi odpadami domowymi  

- przeka� go do centrum recyklingowego. 
• Po wymianie akumulatora wskazanie jego poziomu naładowania jest bł�dne. Stopie� 

naładowania b�dzie poprawnie wskazany po dwóch procesach całkowitego 
naładowania i rozładowania akumulatora. 

 
Je�eli akumulator stracił zdolno�� do ładowania, to nale�y go wymieni�. W tym celu nale�y usun�� sze�� 
�rub z dolnej cz��ci urz�dzenia, a nast�pnie odł�czy� górn� cz��� od dolnej.  
Uwaga: Górna cz��� jest poł�czona z doln�, kablem ta�mowym. Podczas wymiany akumulatora, to 
poł�czenie kablowe nie musi by� rozł�czone. Zespół akumulatora z elementem ochronnym jest wbudowany 
w zielon� płyt�. Zespół ten jest przykr�cony do dna urz�dzenia, czterema �rubami. Podczas wymiany 
akumulatora, cała jednostka musi by� zast�piona oryginalnymi cz��ciami zamiennymi firmy 
GESTRA. Odkr�ci� 4 �ruby i wyj�� zespół baterii. Wło�y� nowy zespół baterii na dwa punkty centruj�ce 
ł�cznika. Wło�y� 4 �ruby M2.5 i dokr�ci� je momentem 2 Nm. Nast�pnie wło�y� dwie �ruby M3 i dokr�ci� je 
momentem 2.5 Nm. Nast�pnie poł�czy� ze sob� dwie połówki urz�dzenia, upewniaj�c si�, �e uszczelka 
została poprawnie wło�ona oraz kabel ta�mowy nie został przytrza�ni�ty. Zamontowa� 6 �rub pokrywy 
i dokr�ci� je momentem równym 0.8 Nm. Teraz akumulator mo�e by� ładowany zgodnie ze wskazówkami 
opisanymi w rozdziale „ Ładowanie akumulatora”.  
Miej na uwadze, i� całkowita wydajno�� akumulatora jest mo�liwa do uzyskania po przeprowadzeniu około 
5-ciu cykli całkowitego naładowania i rozładowania.  
Utylizacja akumulatora musi by� zgodna z przepisami dotycz�cymi ochrony �rodowiska. 
(Patrz rysunek w rozdziale „Wymiana akumulatora”). 
 
 

Kabel 
ł�cz�cy 
VKPA 40 

Okr�gła wtyczka 

Zasilacz 

Adapter 
przył�cza 
elektrycznego 

 Wersja Wska�nik 
poziomu 
naładowania 
akumulatora 

Data 

Rejestrator danych VKPN 40Ex  
z kablem ł�cz�cym VKPA 40 
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Konserwacja VKP 40Ex, VKP 40 
 
VKP 40 Ex i VKP 40 stosowane zgodnie z przeznaczeniem, nie wymagaj� konserwacji. Jednak�e raz            
na 5 lat zalecamy przesłanie urz�dzenia do firmy GESTRA Polonia, w celu przeprowadzenia ogólnego 
przegl�du stanu technicznego. 
 
Cz��ci zapasowe 
 
Opis Nr. Cz��ci zapasowej 

Komplet akumulatora do VKPN 40Ex / VKPN 40 (wł�cznie z 1 kompletem �rub) 052474 

Pasek 052479 

Futerał do VKPS 40Ex 052478 

Kabel ł�cz�cy VKPA 40, wł�cznie z zasilaczem sieciowym 052476 

Adapter do przył�cza elektrycznego 052477 

USB VKP 40 / wtyczka portu szeregowego i oprogramowanie 052480 
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Podł�czanie i uruchamianie rejestratora danych VKPN 40Ex, VKPN 40 
 
Podł�czanie rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN 40 do komputera 
 
Podł�czy� zasilacz kabla ł�cz�cego VKPA 40 do gniazda elektrycznego i wło�y� okr�gł� wtyczk� kabla 
VKPA 40 do lewego gniazda rejestratora danych VKPN 40Ex / VKPN 40. 
 
• Aby rejestrator danych poł�czył si� z PC, zasilacz musi by� podł�czony do gniazda 

elektrycznego. W przeciwnym wypadku rejestrator danych nie poł�czy si� z PC. 
 
Podł�czy� wtyczk� szeregow� kabla VKPA 40 z komputerem. Aby poł�czy� rejestrator danych z 
komputerem poprzez port komunikacyjny USB, zastosowa� standardowy port USB-RS 232. Nast�pnie w 
komputerze, w menu EXTRAS/interface potwierdzi� wybrany port komunikacyjny (Com 1, Com 2, Com 3, 
COM 4 lub Com 5). 
 
• Uwaga: nie u�ywa� kabla ł�cz�cego VKPA 40 w strefie zagro�onej wybuchem! 
 

  
Podł�czenie przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex do rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN40 
 

 

Niebezpiecze�stwo 
 
• Przed wniesieniem VKPN 40Ex do strefy zagro�onej wybuchem, trzeba upewni� si�, 

�e przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex został podł�czony do rejestratora danych 
VKPN 40Ex. Poł�czone ze sob� urz�dzenia (VKPN 40Ex z VKPS 40Ex) mog� zosta� 
wniesione do strefy zagro�onej wybuchem w trybie wł�czonym lub wył�czonym. 

 
• Nie u�ywa� rejestratora danych VKPN 40 w strefie zagro�onej wybuchem. 
 

Wło�y� okr�gł� wtyczk� kabla ł�cz�cego VKPN 40 w prawe gniazdo rejestratora danych                       
VKPN 40Ex / VKPN 40. 
Aby rozł�czy� rejestrator danych VKPN 40Ex z przetwornikiem pomiarowym VKPS 40, wyci�gnij ko�cówk� 
kabla przetwornika pomiarowego VKPS 40 z prawego gniazda rejestratora danych – po za stref� 
zagro�on� wybuchem. 
 
 
 
 

Okr�gła wtyczka 

Zasilacz 

Adapter do 
przył�cza 
elektrycznego 

Kabel ł�cz�cy 
VKPA 40 

Wtyczka portu 
szeregowego 

Rejestrator danych VKPN 40 z kablem ł�cz�cym VKPA 40 
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Uruchamianie rejestratora danych VKPN 40Ex lub VKPN 40 
 
• Nie wolno u�ywa� długopisu kulowego ani innych ostrych przedmiotów do przyciskania klawiszy 

rejestratora danych! 
 
Naci�nij przycisk START, aby uruchomi� rejestrator danych VKPN 40Ex / VKPN 40. Pojawi si� okno 
tytułowe programu TRAPtest pokazuj�ce numer wersji programu i bie��c� dat�. 
W przypadku, gdy urz�dzenie jest uruchamiane po raz pierwszy lub akumulator jest pusty wy�wietlana jest 
data 2000.01.01. Podczas nast�pnego poł�czenia rejestratora danych z komputerem data zostanie 
automatycznie uaktualniona. 

 
 Informacja 

 
• W przypadku, gdy wy�wietlana jest data 2000.01.01, rejestrator danych mo�e zosta� 

wł�czony tylko po naładowaniu akumulatora. Aby uzyska� wi�cej informacji patrz 
„Ładowanie akumulatora” oraz „ Lista usterek i sposób ich usuwania”. Podczas 
nast�pnego poł�czenia rejestratora danych z PC data zostanie automatycznie 
uaktualniona. 

Przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex 

Rejestrator danych VKPN 40Ex / VKPN 40 z przetwornikiem pomiarowym VKPS 40Ex 

Wersja 

Data 

Wska�nik poziomu 
naładowania baterii 
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Naci�nij klawisz ENTER, aby wywoła� główne menu: 

 
Za pomoc� menu TEST mo�na zbada�, w celu wykrycia w nim strat pary �ywej –pod warunkiem, �e dane 
odwadniacza i zadania testu zostały wcze�niej wprowadzone do komputera. Nagrane warto�ci 
d�wi�ku, po ka�dym wykonanym badaniu odwadniacza, s� natychmiast oceniane przez rejestrator danych. 
Wyniki testu zostan� zapisane. 
 
Przy pomocy menu TEST MEASUREMENTS mo�na zbada� odwadniacz, w celu wykrycia w nim strat pary 
�ywej – bez wcze�niej wprowadzonych danych odwaniacza i zadaniach testu. Warto�ci d�wi�ku po 
ka�dym wykonanym badaniu odwadniacza, s� natychmiast oceniane przez rejestrator danych. Wyniki testu 
nie zostan� zapisane. 
 
Menu DATA EXCHANGE umo�liwia komunikacj� rejestratora danych z komputerem i zarz�dzanie danymi  
w PC – zadania testu s� przenoszone z PC do rejestratora danych, a wyniki testu z rejestratora danych do 
PC. Zadania testu mog� zosta� usuni�te z PC. 
 
W menu LANGUAEGE SETTING mo�na ustawi� j�zyk u�ytkownika. 
 
• Aby wybra� ��dane menu u�yj przycisków ze strzałkami 
, �. Aby zatwierdzi� menu, naci�nij klawisz 

ENTER. Bie��ca pozycja kursora sygnalizowana jest symbolem �. 
 

Wył�czanie rejestratora danych 
 
• Za pomoc� klawisza ze strzałk� 
 przejd� do głównego menu i wybierz (zaznacz) pozycj� QUIT, a 

nast�pnie naci�nij klawisz ENTER. Teraz rejestrator danych tej wył�czony. 
• Tak długo jak zasilacz jest podł�czony do sieci elektrycznej, rejestrator danych nie mo�e zosta� 

wył�czony. 
Aby sprawdzi� poziom naładowania akumulatora w oknie tytułowym, naci�nij klawisz ESC w głównym menu. 
 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy odnie�� si� do dokumentacji on-line                
w komputerze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główne menu rejestratora danych 

Ustawienia j�zyka 
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Automatyczna de-aktywacja 
 
Je�li rejestrator danych nie jest obsługiwany przez wi�cej ni� 10 min., urz�dzenie wył�cza si� 
automatycznie. Nagrane podczas testu dane zostan� zapisane przed wył�czeniem urz�dzenia. Proces 
zapisywania zajmuje około 120 sek. 
 

 
 
 
Po wł�czeniu urz�dzenia, dane zostan� załadowane do pami�ci RAM rejestratora danych. 
Proces Ten zajmie około 30sek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowywanie 
pami�ci flash               
do zapisania danych 

Ochrona danych 

Odczytywanie danych                  
z pami�ci flash 

Odzyskiwanie danych 
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Oprogramowanie TRAPtest 
 
Instalacja programu TRAPtest 
 
Zamknij wszystkie otwarte na twoim komputerze aplikacji. 
 
Je�li w komputerze jest zainstalowana starsza wersja programu TRAPtest: 
Skopiuj dane dotychczas zarejestrowanych zakładów z C:/Programs/Gestra/TRAPtestVKP40/Zakłady w 
wybranym przez ciebie katalogu. Nast�pnie odinstaluj starsz� wersj� programu TRAPtest. 
Nale�y si� upewni�, i� cały folder został skasowany i je�li jest to konieczne, skasuj wszystkie katalogi             
i dane zwi�zane ze starsz� wersj�. 
 
Włó� płyt� CD do odtwarzacza CD – instalacja programu rozpoczyna si� automatycznie.  
Aby zako�czy� instalacje, przejd� przez wszystkie podpowiedzi wy�wietlane na monitorze. 
Podczas instalacji program utworzy folder GESTRA, w którym zostanie zapisany program TRAPtest VKP 40. 
Dodatkowo zostanie utworzona ikona na pulpicie.  
 
Uruchamianie i zamykanie programu 
 
Uruchamianie programu 
Aby uruchomi� program naci�nij w pasku narz�dzi „Start”, wska� „programy” a nast�pnie kliknij 
TRAPtestVKP 40 lub kliknij dwa razy na ikon� TRAPtestVKP 40 znajduj�c� si� na pulpicie. 
 
Zamykanie programu 
Aby zamkn�� program naci�nij przycisk QUIT w głównym menu programu TRAPtest. 
 
Deinstalacja programu TRAPtest 
 
Aby odinstalowa� program naci�nij Start / programy / GESTRA / TRAPtestVKP40 / Uninsatall (ikona pliku 
deinstalacji programu). 
 
Dost�pne menu programu 
 
Menu Test Objects  
W tym menu wprowadza si� i porz�dkuje dane odwadniaczy i zwi�zanych z nimi cz��ci instalacji. 
 
Menu Test Tasks 
W tym menu s� tworzone i porz�dkowane szczegółowe listy zada� testu odwadniaczy. 
 
Menu Data Collector  
W tym menu ustalana jest komunikacja rejestratora danych z PC oraz mo�na zarz�dza� zadaniami testu dla 
rejestratora danych. 
 
Menu Extras  
To menu zawiera w sobie nast�puj�ce podmenu: 
• Manufacturer  
• Tester 
• Limit values  
• Language  
• Interface  
• Options  
• Organize steam traps  
• Improt  
• Organize company  
• Load update  
• Excel import  
• Excel export  
• Clean up database  
• Info  
 
W menu Manufacturer mo�na wpisa� dokładne dane producenta odwadniaczy zamontowanych                      
na instalacji. 
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W menu Tester mo�na wprowadzi� imiona pracowników zajmuj�cych si� testowaniem odwadniaczy. 
 
W menu Limit values wprowadzane s� okre�lone warto�ci graniczne d�wi�ku ró�nych typów odwadniaczy. 
 
W menu Language mo�na wybra� zaprogramowany j�zyk lub doda� nowy. 
 
W menu Interface pokazane s� wszystkie dost�pne porty komunikacyjne. 
 
W menu Options mo�na ustawi� ��dan� jednostk� [bar, 0C, kg/h] lub [psi, 0F, lb/h] wykorzystywan�                  
do oblicze� strat. 
 
W menu Organize steam traps mo�na wprowadzi� list� typów i nazw odwadniaczy oraz                                     
j� usystematyzowa�. 
 
Przy pomocy menu Import wszystkie dane znajduj�ce si� w pami�ci poprzedniej wersji VKP 40                  
(VKP 30) mog� zosta� zaimportowane. 
 
Zanim zaimportujesz dane z VKP 30 upewnij si�: 

• �e oprogramowanie VKP 30 zostało zainstalowane na twoim komputerze 
• �e zakład, którego dane maj� by� zaimportowane, istnieje. 

 
W menu Organize company wprowadzana jest nazwa indywidualnej bazy danych np. nazwa zakładu, 
działu lub budynku. 
 

 

Uwaga 
 
• W przypadku, gdy nazwa indywidualnej bazy danych zostanie usuni�ta, stworzona 

pod t� nazw� cała baza danych zostanie wykasowana. 

 
Menu Load update umo�liwia instalacj� uaktualnienia oprogramowania rejestratora danych                     
VKPN 40Ex / VKPN 40. 
 

 

Uwaga 
 
• Zwró� uwag� na to, �e nie ma ��dania potwierdzenia. Oznacza to, �e stary system 

operacyjny i wszystkie dane, które mog� by� przechowywane w rejestratorze 
danych zostan� skasowane. 

 
W menu Excel Import mo�esz zaimportowa� dane z programu, MS Excel 
 
W menu Excel Export mo�esz wyeksportowa� dane z programu TRAPtestVKP40 do tabeli Excel                       
(Excel 97). 
 
W menu Clean up database program TRAPtest VKP40 kompresuje baz� danych. 
 
W menu Info zawarte s� informacje o producencie, numerze wersji zainstalowanego programu oraz                    
o aktualnie wybranej nazwie bazy danych (nazwa zakładu). 
 
Funkcja Import pozwala importowa� stworzone bazy danych (zakłady) z innych komputerów PC. 
 
Funkcja Export pozwala na przenoszenie stworzonych baz danych (zakłady ) do innych komputerów PC. 
 
Menu Financial Analysis 
Przy pomocy menu Financial Analysis, po uprzednim wprowadzeniu do systemu kosztów wyprodukowania 
pary oraz całkowitej ilo�ci godzin pracy odwadniacza w ci�gu roku, mog� zosta� obliczone roczne koszty 
spowodowane wadliw� prac� odwadniacza. Szacowanie strat pary spowodowanych �le pracuj�cym 
odwadniaczem, oparte jest na wyznaczonych empirycznie warto�ciach wzorcowych. 
  
Dokumentacja on-line 
Dokumentacja on-line oferuje szczegółowe opisy funkcjonowania systemu diagnostycznego. Jest ona 
dost�pna w j�zyku niemieckim oraz angielskim.  
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Wymiana danych mi�dzy komputerem a rejestratorem danych VKPN 40Ex/VKPN 40 
 

 

Uwaga 
 
• Je�li zasilacz nie jest podł�czony do sieci elektrycznej, rejestrator danych              

nie poł�czy si� z PC. 

Menu rejestratora danych umo�liwia jego poł�czenie z PC. Dzi�ki temu poł�czeniu mo�na zarz�dza� danymi 
rejestratora danych za pomoc� PC. Aby uzyska� wi�cej informacji skorzystaj z dokumentacji on-line 
programu PC - rozdziały: „Przenoszenie zada� testu do rejestratora danych”, „Usuwanie zada� testu dla 
rejestratora danych” oraz „Przenoszenie wyników testu z rejestratora danych do PC”. 
 
Upewnij si�, �e rejestrator danych jest podł�czony i gotowy do pracy. Nast�pnie wybierz podmenu „Data 
exchange” głównego menu (patrz „Podł�czanie i uruchamianie” str. 11). 
 
Po wybraniu menu „Data exchange” na wy�wietlaczu pojawi si� informacja: 
 

 
 
Podczas przenoszenia danych na wy�wietlaczu pojawi si� poni�sza informacja: 
 

Dodatkowo podczas wymiany danych, wy�wietlana jest informacja: 
„Tasks to VKPN” („Zadania do VKPN”, – je�li zadania testu s� przenoszone do rejestratora danych) lub 
„Delete task” („Kasowanie zadania”, – je�li zadanie jest kasowane w rejestratorze danych). 
 

 

Informacja 
 
• W celu zapobie�enia utracie danych przy ich przenoszeniu stworzony jest protokół 

bezpiecze�stwa. Wskutek tego, pr�dko�� przenoszenia danych dla 100 odwadniaczy 
mo�e waha� si� od 30 sekund do 1.5 minuty. 

 
Jak tylko przenoszenie danych zostanie zako�czone, na wy�wietlaczu ponownie pojawi si� informacja                       
„Waiting for data”. 
Aby wróci� do głównego menu rejestratora danych naci�nij klawisz ENTER. 

Czekanie na transfer danych 

Nr przenoszonego zadania testu  

Nr badanego obiektu  

Całkowita liczba badanych 
urz�dze� bie��cego zadania 
testu  

Przenoszenie danych  
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Badanie pracy odwadniaczy 
 
Test 
 
Korzystaj�c z menu TEST mo�na zbada� odwadniacz, w celu wykrycia straty pary �ywej – pod warunkiem, 
�e wprowadzone dane i zadania testu zostały wcze�niej wpisane do komputera. Wyniki badania zostan� 
zapisane. 
 
 Informacja 

 
• Podczas testu przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex mierzy równie� temperatur� powierzchni 

korpusu odwadniacza. Je�li ci�nienie robocze panuj�ce w instalacji zostało �ci�le okre�lone, 
system diagnostyczny zidentyfikuje odwadniacz powoduj�cy spi�trzenie kondensatu poprzez 
porównanie temperatury wrzenia kondensatu przy ci�nieniu roboczym z temperatur� 
zmierzon� na powierzchni korpusu odwadniacza. (Aby uzyska� wi�cej informacji patrz          
On-line Documentation / Menu Test Objects / Creating Test Objects). 

 

 

Uwaga 
 
• Aby pomiar temperatury był poprawny, powierzchnia punktu specjalnie 

wyznaczonego na korpusie odwadniacza, do którego przykładana jest ko�cówka 
sondy, jest gładka i wolna od zanieczyszcze�. W przeciwnym razie wyst�pi znaczna 
ró�nica pomi�dzy warto�ci� mierzon� temperatury a rzeczywist�, a co za tym idzie,  
bł�dna analiza i ocena. 

 
Podł�czy� przetwornik pomiarowy VKPS 40Ex z rejestratorem danych („Podł�czanie i uruchamianie” – patrz 
str.11).  
Kiedy rejestrator danych jest gotowy do pracy wybierz podmenu Test. 
Wy�wietlacz poka�e zadania testu przeniesione z komputera do rejestratora danych, zarówno ich liczby 
porz�dkowe, nazwy instalacji oraz nazw� cz��ci instalacji. 
 

 
Aby przej�� na ��dane zadanie testu, u�yj klawiszy ze strzałkami � 
, nast�pnie wybór zatwierd� klawiszem 
ENTER. Bie��ca pozycja kursora sygnalizowana jest symbolem �. 
Aby przewin�� zawarto�� okna przytrzymaj doci�ni�ty klawisz ze strzałk� (� lub 
). 
Wy�wietlacz pokazuje numer zadania, nazw� instalacji, nazw� cz��ci instalacji, list� zada� odwadniaczy 
testowanych oraz indywidualne odwadniacze z ich lokalizacj� na instalacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa instalacji 
przemysłowej 

Nr seryjny 
zadania testu 

Nazwa cz��ci instalacji 
przemysłowej 
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Przy u�yciu klawisza ze strzałk� (� lub 
) zaznacz odwadniacz, który ma zosta� przetestowany, a nast�pnie 
zatwierd� klawiszem ENTER. Bie��ca pozycja kursora sygnalizowana jest symbolem �.  
Aby przewin�� zawarto�� okna przytrzymaj doci�ni�ty klawisz ze strzałk� (� lub 
). 
Warto�� graniczna d�wi�ku (LV) i warto�� progu (TV) s� wy�wietlane na wykresie poziomu d�wi�ku w 
postaci linii poziomej. 
 
 Informacja 

 
• Przetwornik pomiarowy zostanie automatycznie wył�czony, jak tylko wykres graficzny 

zostanie pokazany na wy�wietlaczu rejestratora danych. (Dioda LED przetwornika 
pomiarowego zapali si� w momencie rozpocz�cia testu odwadniacza). 

 

 

Uwaga 
 
• Poł�czenie pomi�dzy rejestratorem danych a przetwornikiem pomiarowym nie mo�e 

zosta� przerwane, podczas przeprowadzania testu. 
• Przetwornik pomiarowy zasilany jest za pomoc� akumulatora rejestratora danych. 

Nale�y unika� długich przerw pomi�dzy kolejnym wybieraniem odwadniacza do 
przeprowadzenia na nim testu a rozpocz�ciem startu tego testu. Dzi�ki temu 
akumulator wystarczy na przeprowadzenie wi�kszej ilo�ci zada� testowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce instalacji 

Nazwa typu 
odwadniacza

Całkowita liczba odwadniaczy 

Nr zadania testu 

Nazwa cz��ci instalacji

Nazwa instalacji

Intensywno�� 
d�wi�ku 

Warto�� 
graniczna 
(LV) 

Warto�� 
progu 
(TV) 



Instrukcja obsługi VKP 40Ex, VKP 40 
 

      20 

Je�li wybrany odwadniacz nie mo�e lub nie powinien by� zbadany z powodów wymienionych na poni�szej 
li�cie komentarzy, przywołaj t� list� u�ywaj�c przycisku ze strzałk� (� lub 
). 
 

 
Aby wybra� ��dany komentarz z powy�szej listy, u�yj przycisku ze strzałk� (� lub 
). 
 
Przyci�ni�cie klawisza ENTER spowoduje zapisanie wybranego komentarza, a nast�pnie pojawi si� lista 
zada� z kursorem ustawionym obok nast�pnego odwadniacza, który ma zosta� poddany testowi. W celu 
zbadania odwadniacza, przyłó� ko�cówk� sondy przetwornika pomiarowego VKPS 40Ex) do punktu 
odniesienia zaznaczonego na korpusie odwadniacza, prostopadle do powierzchni korpusu odwadniacza 
(patrz rozdział „Punkt odniesienia do pomiaru”. Test rozpoczyna si� w momencie przyci�ni�cia do oporu 
przetwornika pomiarowego – dioda LED zapala si�, wy�wietlacz rejestratora danych poka�e informacj� „Test 
Running” – „Test trwa”.  
Podczas testu zarejestrowane warto�ci pokazywane s� w postaci wykresu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdemontowany 

Niewła�ciwa nazwa 

Uszkodzona uszczelka 

Niewła�ciwie zamontowany 

Zimny odwadniacz 

Wycofany z eksploatacji 

Komentarz 
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Je�li podczas testu, przed upłyni�ciem 10 sek. poziom hałasu osi�gnie warto�� progu d�wi�ku (TV) lub 
spadnie poni�ej tej warto�ci, test zostanie automatycznie zako�czony po 10 sekundach. W przeciwnym 
wypadku test b�dzie trwał 20 sekund. 
 
Wynik testu zostanie pokazany po jego uko�czeniu: 
 

 
 
 

 
Mo�liwe oceny: 
OK: Yes (OK:Tak) odwadniacz pracuje bez straty pary 
OK:No  (OK:Nie) odwadniacz uszkodzony 
OK:BC Mo�liwe spi�trzenie kondensatu (tylko w przypadku, gdy ci�nienie robocze zostało okre�lone 

w komputerze PC) 
OK:FN Odwadniacz pod wpływem obcych d�wi�ków (patrz rozdział „Obce d�wi�ki”) 
 
Aby uzyska� wi�cej informacji patrz rozdział „Kryteria oceny” oraz „Ocena odwadniaczy” w dokumentacji        
on-line. 
 
Je�li chcesz powtórzy� test, u�yj klawisza ze strzałk� 
, a nast�pnie zatwierd� swój wybór klawiszem 
ENTER. (Wy�wietlacz ponownie poka�e wykres z warto�ci� graniczn� (LV) i progu (TV) w formie linii 
poziomej). 
Aby zapisa� wynik testu naci�nij klawisz ENTER. 
Po zapisaniu wyniku testu pojawi si� lista zada�. Sprawdzone odwadniacze s� zanaczone symbolem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nast�pny odwadniacz, który b�dzie testowany jest zaznaczony na li�cie symbolem �. 

Wynik testu 

Całkowita ilo�� odwadniaczy przypadaj�ca na zadanie testu 

Nr zadania testu 

Nazwa cz��ci instalacji

Nazwa instalacji

Nazwa typu odwadniacza

Miejsce monta�u odwadniacza 

Sprawdzony odwadniacz lub z komentarzem

(bez         : odwadniacz nie sprawdzony  
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Pomiary testu 
 
W menu TEST MEASUREMENT mo�na sprawdzi� straty pary �ywej odwadniacza – bez wcze�niejszego 
zapisu danych oraz bez wcze�niej stworzonych zada� testu. Wynik badania nie zostanie zapisany. 
Gdy rejestrator danych jest gotowy do działania wybierz podmenu TEST MEASUREMENT („Podł�czanie i 
uruchamianie” patrz strona 11). 
 
Na wy�wietlaczu pojawi si� lista mo�liwych miejsc monta�u odwadniacza: 
 

 
 
Zaznacz klawiszem ze strzałk� (� lub 
) miejsce instalacji, w którym odwadniacz został zamontowany, a 
nast�pnie wybór swój zatwierd� klawiszem ENTER. 
 
Na wy�wietlaczu pojawi si� lista typów odwadniaczy TYPE. 
 

 
Zaznacz klawiszem ze strzałk� (� lub 
) typ badanego odwadniacza, a nast�pnie wybór swój zatwierd� 
klawiszem ENTER. 
 
Na wy�wietlaczu pojawi si� wykres: 
 

 
Dla pozostałych odwadniaczy przeprowad� testy tak jak to opisano w rozdziale TEST. 
Pami�taj, �e wyniki testu nie zostan� zapisane. 

Lokalizacja 

Ogrzewanie towarzysz�ce 
(parogrzejki, ogrzewanie satelitarne) 

Ruroci�g pary 

Wymiennik ciepła 

Typ odwadniacza 

Odwadniacz termostatyczny 
z regulatorem bimetalicznym
Odwadniacz termostatyczny 
z regulatorem membranowy 
Odwadniacz pływakowy 

Odwadniacz dzwonowy 

Odwadniacz termodynamiczny 
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Test szumu zakłócaj�cego badanie odwadniacza 
 
W przypadku, gdy poziom hałasu przekroczy okre�lone warto�ci graniczne, na wy�wietlaczu pojawi si� 
informacja „Foreign Noise Test” – „Test obcego szumu” - test szumu, którego �ródłem nie jest uszkodzony 
odwadniacz. Aby uzyska� wi�cej informacji patrz rozdział „Kryteria oceny” oraz „Ocena pracy odwadniaczy” 
w „Online Documentation”. 
 

W celu wykrycia „obcego szumu”, przyci�nij (do oporu) ko�cówk� sondy przetwornika w ró�nych punktach 
instalacji w pobli�u badanego odwadniacza (podpory, nie zaizolowane rury przed i za odwadniaczem). 
Poprzez porównanie �redniej warto�ci MEAN VALUE z warto�ci� zmierzon� MEASURED VALUE, wpływ 
szumu zakłócaj�cego mo�e zosta� potwierdzony lub wykluczony. 
 
Je�li wykryty poziom hałasu MEASURED VALUE jest ni�szy od warto�ci �redniej MEAN VALUE, to wpływ 
„obcego szumu” mo�e zosta� wykluczony. 
W tym przypadku za pomoc� strzałki (� lub 
) przejd� kursorem na FOREIGN NOISE: NO (Obcy szum: Nie). 
 
Je�li wykryty poziom hałasu MEASURED VALUE przewy�sza warto�� �redni� MEAN VALUE, to miejsce 
gdzie został zamontowany odwadniacz jest pod wpływem szumu, którego �ródłem nie jest uszkodzony 
odwadniacz.  
W tym przypadku za pomoc� strzałki (� lub 
) przejd� kursorem na FOREIGN NOISE: YES (Obcy szum: 
TAK). 
 
Aby pokaza� na wy�wietlaczu, nagrane krzywe d�wi�ku i ich ocen�, naci�nij klawisz ENTER. 
 
 OK:No Odwadniacz uszkodzony 
lub   
 OK:FN Odwadniacz znajduje si� pod wpływem obcych d�wi�ków 
 
Aby zapisa� wynik testu naci�nij klawisz ENTER. 
 
Punkty odniesienia do pomiaru 
 
• Upewnij si�, �e sonda pomiarowa była stosowana na punktach umieszczonych w tym samym 

miejscu na korpusie odwadniaczy tego samego typu. Dzi�ki temu wyniki testów mog� by� 
porównywane ze sob�. 

• Temperatura korpusu odwadniacza b�dzie mierzona podczas przeprowadzania testu i 
wykorzystywana do analiz pod warunkiem, �e ci�nienie panuj�ce przed odwadniaczem zostało 
okre�lone w komputerze. W tym przypadku powierzchnia punktu odniesienia znajduj�ca si� na 
korpusie odwadniacza, do którego przykładana jest sonda, musi by� gładka i wolna od 
zanieczyszcze�. W przeciwnym wypadku du�a ró�nica pomi�dzy temperatur� odczytan� a 
rzeczywist�, mo�e mie� wpływ na bł�dn� analiz� i ocen� testu. 

 

Test obcego szumu  

Warto�� �rednia zmierzona na 
powierzchni odwadniacza 

Aktualna warto�� zmierzona 
podczas testu wpływu szumu 
zakłócaj�cego badanie 
odwadniacza 
 

Nie Tak Obcy szum 
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Zwró� uwag� na to, �e sonda musi by� doci�ni�ta do powierzchni korpusu odwadniacza pod odpowiednim 
k�tem. 
 
 
 

 
 
 
Punkt odniesienia odwadniaczy termostatycznych bimetalicznych i membranowych jest umieszczony na 
pokrywie, pomi�dzy pokryw� a kołnierzem pokrywy lub na boku pokrywy. 
 
 

 
 

Przykład: odwadniacz termostatyczny z regulatorem bimetalicznym typ BK45 
 
 

 
Przykład: odwadniacz termostatyczny z regulatorem membranowym typ MK45 
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Przykład: odwadniacz termostatyczny z regulatorem bimetalicznym typ BK15 

 
 

 
Punkt odniesienia odwadniaczy pływakowych umieszczony jest w najwy�szym punkcie pokrywy lub na 
przedzie porywy. 
 

 
Przykład: odwadniacz pływakowy typu UNA2... 

 

 
 

Przykład odwadniacz pływakowy typu UNA1... 
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Lista usterek i sposób ich rozwi�zania 
 
Rejestrator danych VKPN 40Ex, VKPN 40 
 
Usterka: Brak wskazania na wy�wietlaczu (zasilacz nie podł�czony do sieci 

elektrycznej). 
Prawdopodobna przyczyna: Wyczerpany akumulator 
rodek zaradczy: Podł�cz do akumulatora kabel ł�cz�cy VKPA 40, wł�cz zasilacz do 

uziemionego gniazda elektrycznego, na co najmniej 4 godziny (patrz 
„Ładowanie akumulatora”).  

  
Usterka: Brak wskazania na wy�wietlaczu (kabel ł�cz�cy VKPA 40 podł�czony, 

zasilacz wł�czony do uziemionego gniazda elektrycznego). 
Prawdopodobna przyczyna: Uszkodzony akumulator 
rodek zaradczy: Wymieni� akumulator (patrz „Wymiana akumulatora”). 
  
Usterka: Na wy�wietlaczu pokazana jest data 2000.01.01 
Prawdopodobna przyczyna: Je�li napi�cie baterii jest ni�sze od 2.5V bezpiecznik wył�czy akumulator. 

Data ustawiona jest na 2000.01.01 
rodek zaradczy: Podł�cz do akumulatora kabel ł�cz�cy VKPA 40, wł�cz zasilacz do 

uziemionego gniazda elektrycznego, na co najmniej 4 godziny (patrz 
„Ładowanie akumulatora”).  

  
Przetwornik pomiarowy VKPS 40 Ex 
  
Usterka: Dioda LED nie �wieci si�. 
Prawdopodobna przyczyna: Dioda LED �wieci si� tylko wtedy, gdy przetwornik pomiarowy zostanie 

wł�czony przez rejestrator danych. 
rodek zaradczy: Przetwornik pomiarowy zostanie wł�czony wtedy, gdy pojawi si� wykres 

na wy�wietlaczu rejestratora danych. (Patrz rozdział „Badanie 
odwadniaczy”). Dioda LED zapala si� tylko wtedy, gdy przetwornik 
pomiarowy zostanie doci�ni�ty (do oporu) do korpusu odwadniacza. 

 
Usterka: Dioda LED nie pali si�, chocia� na wy�wietlaczu pokazany jest wykres 

oraz test został rozpocz�ty. 
Prawdopodobna przyczyna: Uszkodzona dioda LED 
rodek zaradczy: Prosimy przesła� przetwornik pomiarowy do siedziby GESTRA Polonia.  
  
Informacje wy�wietlane na ekranie komputera PC 
  
Usterka: Tekst na przyciskach jest niepełny. 
Prawdopodobna przyczyna: Ustawienia ekranu s� nieodpowiednie. 
rodek zaradczy: Wybierz odpowiednie ustawienia ekranu 
  
Usterka: Zamiast tekstu na przyciskach pojawiaj� si� numery. 
Prawdopodobna przyczyna: Wypisane wyra�enia w tabeli j�zyka mogły zosta� skasowane (menu 

Extras / Language). 
rodek zaradczy: Wprowad� brakuj�ce wyra�enia w menu Extras / Language. 
 
Nr kodu bł�du 
przenoszenia 
danych 

Wiadomo�� PC Przyczyna / rozwi�zanie problemu 

0 VKPN 40 nie podł�czony lub nie jest gotowy do pracy Rejestrator danych nie został podł�czony lub nie 
wybrano menu „Data transfer” 

3 Przekroczony limit czasu oczekiwania podczas 
wczytywania danych 

Powtórzy� przenoszenie danych 

5 VKPN 40 wył�czony przez u�ytkownika Powtórzy� przenoszenie danych 
10 Poziom naładowania baterii jest niewystarczaj�cy Skasowa� zadania testu w rejestratorze danych i 

ponownie przenie�� dane 
11 Zadania dla VKPN 40 s� niedost�pne Wysła� zadania testu i ponownie przenie� dane 
13 Zadanie jest ju� wgrane do VKPN 40 Skasowa� zadania testu i ponownie przenie�� dane 
15 Bł�dna komenda Powtórzy� przenoszenie danych 
17 Pami�� programu nie mo�e zosta� skasowana Powtórzy� przenoszenie danych  
19 Opó�nienie czasowe VKPN 40 sygnału transmisji 1. VKP 40 nie jest w menu „Data transfer” 

2. Bł�dne ustawienia w Extras / Interface 
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Oznakowanie CE 
 
 

 
 
 
 

 
     

 
   

  
 

      
      

  
  

 

 


