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specyfikacja
1.

Specyfikacja
Komputer do pomiaru ciśnienia DC 2000 jest precyzyjnym wielofunkcyjnym urządzeniem do rejestracji różnicy
ciśnienia, temperatury i wilgotności (opcjonalnie). Już w wersji podstawowej szeroki zakres pomiarów tego urządzenia
umożliwia obok wysoce czułych pomiarów najmniejszych ciśnień w zakresie Pascala, pomiary wielkości przecieków i
kontrolę szczelności przy kontroli głównej zgodnie z DVGW-TRG, jak też i pomiary w testach obciążeniowych kontroli
wstępnej. Maksymalny zakres pomiaru do 2 bar i ciśnienie rozrywające 3 bar gwarantują przy wysokich zakresach
ciśnień duże bezpieczeństwo pomiaru. We wszystkich pomiarach użytkownik prowadzony jest przez wskazówki
tekstowe na wyświetlaczu.
Już wersja podstawowa, w której wszystkie wartości pomiarowe mogą zostać zapamiętane umożliwia pomiarów
parametrów atmosfery-pomieszczenia. W tym celu, oprócz czujnika ciśnienia, w urządzeniu wbudowany jest czujnik
temperatury. Zakres zastosowania można poszerzyć przez montaż czujnika wilgotności pomieszczenia lub zewnętrznego
czujnika temperatury. Wszystkie wartości pomiarowe, w zależności od dokonanego wyboru, można zapisać w pamięci,
przenieść przez łącze podczerwieni IrDA do PC lub też wydrukować bezpośrednio na drukarce termicznej HP wraz z
wprowadzonym „logo“ firmowym.
Bardzo niski pobór energii możliwy jest dzięki zastosowaniu całkowicie nowej technologii procesora, w której
pobór prądu dopasowuje się automatycznie do zadania pomiarowego. W trybie eksploatacji z maksymalnym poborem
prądu (6 mA) uzyskuje się przy dwóch standardowych bateriach Mignon (2xMignon, 2Ah) ciągły okres eksploatacji
ponad 300 godzin. W trybie pomiarów czasowych podnosi się on przy wybranym odstępie 4 godzin pomiędzy dwoma
pomiarami do wielu lat (6400 pomiarów x 4h) bez wymiany baterii czy też utraty pamięci. Urządzenie do pomiaru
ciśnienia stosować można zarówno do mediów gazowych (powietrze względnie gaz obojętny), jak i cieczy, np. woda czy
olej opałowy.
Zdolności obliczeniowe procesora umożliwiają proste opracowywanie danych pomiarowych, dzięki czemu
automatycznie obliczane są wielkość przecieku w l/h lub mierzona rurką Prandtla szybkość strumienia w m/s.

1.1

Wartości mierzone
Pomiar różnicy ciśnień (kompensowany termicznie mostek piezo)
Zakres pomiaru: +/- 2 bar
1 Pa rozdzielczości w zakresie –125,00 hPa do +125,00 hPa, poza tym 10 Pa
dokładność: < 3% od wartości pomiaru wzgl. +/- 3 Pa w zakresie +- 200 Pa nie więcej niż +/- 6 Pa.
Wewnętrzny pomiar temperatury (NTC)
Zakres pomiaru: -5°C do 55°C
Dokładność: < +- 4°C
Rozdzielczość: 1°C
Zewnętrzny pomiar temperatury (czujnik temperatury powietrza nr-zam. 9605 lub sonda temperatury powietrza
nr-zam. 9611)
Zakres pomiaru: -19,9°C do +99,9°C
Dokładność: < +- 2°C
Rozdzielczość: 0,1°C
T98: < 120 sek. przy 1,5 m/s
Pomiar wilgotności ( nr-zam. 7203)
Zakres pomiaru: 0% do 100% rF (wilgotność względna), niekondensowana
Dokładność: < +/- 5 % rF, w zakresie 0-60% rF, poza tym < 10 % rF
Rozdzielczość: 1% rF

1.2

Obliczone wartości mierzone:
Jednostki ciśnienia: przeliczenie na mbar, hPa, Pa, mmH2O, PSI odpowiednio do ogólnie obowiązujących
przepisów obliczeniowych.
Jednostki temperatury: przeliczenie z °C na °F odpowiednio do ogólnie obowiązujących przepisów
obliczeniowych.
Szybkości strumienia: według Prandtla, wskazanie w m/s. Konieczne do przeliczenia dane materiału różnych
mediów mogą być wybrane z banku danych w urządzeniu.
Zakres: 0,0 – 150,0 m/s
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Wielkość wycieku: zgodnie z TRGI karta robocza G624 w l/h. Konieczne do przeliczenia dane materiału różnych
rodzajów gazów mogą być wybrane z banku danych w urządzeniu.
Spadek ciśnienia: zgodnie z TRGI, karta robocza G600
Statystyczne wartości znamionowe: minimum, wartość średnia, maksimum wszystkich wartości pomiaru
ciśnienia i obliczeniowych w danej jednostce miary.
Data i czas zegarowy: podawane na protokółach pomiarowych.
1.3.

Funkcja pomiarów czasowych
Zakres: 6400 pomiarów z danymi wartościami ciśnienia, temperatury i wilgotności, tzn. maksymalnie 19.200
wartości pomiarowych.
Wartości zachowywane są w pamięci również bez baterii ponad 10 lat.
IrDA-przenoszenie danych już w trakcie rejestracji.
Dobierane interwały odczytów: 30s, 1min, 10min, 30 min, 1 h, 3h, 4h
Kontrola pod względem napięcia dolnego

1.4

Dane techniczne
Pobór prądu z dwóch komór Mignon, typ AA, lub baterii suchych:
-tryb pracy: ok. 6 mA,
-“Off“Mode i w pomiarach czasowych: ok. 70 A dla zegara i procesora
Przekaz danych
-port na podczerwień do PC
-na drukarkę termiczną (nr.kat. 9130)
Temperatura składowania: -20 °C do +60°C
Temperatura robocza:-5°C- +60°C w trybie pomiarów czasowych (bez wyświetlacza), z wyświetlaczem 0°C +50°C
Ciężar: ok. 450 g z torbą ochronną i magnesem mocującym bez węża
Wymiary: 54x165x52 mm

2.

Elementy obsługi i przyłącza
Poniższa rycina 1 ukazuje elementy wskaźnika i obsługi DC 2000. Wyświetlacz ukazuje zawsze po lewej
stronie wskazanie trendu ▲▼ , na środku wartości liczbową a po prawej wybraną jednostkę miary. Przy naduszeniu
przycisku na wyświetlaczu ukazywany jest dodatkowo kursor ▲, wskazujący na podprogram na naklejce
wyświetlacza. Jeżeli kursor ten miga, to aktywny jest ten punkt menu.
Funkcja przycisków skonstruowana jest w podobny sposób jak w telefonie komórkowym. Generalnie
lewym przyciskiem „+” można podnosić lub obniżać wprowadzoną liczbę, względnie przesuwać pozycję kursora
▲ (1) na wyświetlaczu w prawo lub w lewo (patrz rycina). Krótkie podwójne kliknięcie na przycisk „+” zmienia
kierunek liczenia w dół lub w górę względnie przełącza kierunek kursora z prawego na lewy. Punkt na środku
wyświetlacza (2) pokazuje tę funkcję odwracania. Kolejne podwójne kliknięcie przełącza ponownie kierunek
liczenia lub kursora.
Przykład: Naciśnięcie na przycisk „+” przesuwa kursor ukazywanej pozycji „kontrola wstępna”(patrz 1) na prawo
na „kontrola główna”. Na pozycję „kontrola wstępna” wchodzi się ponownie, przez podwójne kliknięcie (patrz 2: „„ wskazuje aktywną funkcję odwrotną) a następnie pojedyncze kliknięcie.

Jednostki miary
1
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rycina 1: Wyświetlacz i elementy obsługi DC 2000
Przycisk „ENTER” na środku pola obsługi potwierdza wprowadzone liczby względnie aktywuje program
wybranej pozycji kursora.
Prawy przycisk „C I/O” ma dwie funkcje. Przy jednokrotnym naduszeniu przerywa pomyłkowo rozpoczęty punkt
menu względnie błędny wpis liczbowy. Jeżeli przytrzyma się przyciśnięty ten przycisk, to po 3 sekundach
urządzenie się wyłącza.
Rycina 2 ukazuje wszystkie składniki i połączenia komputera do pomiaru ciśnienia DC 2000.

Drukarka termiczna
HP

(-) Podciśnienie
(+) Nadciśnienie
Wbudowane czujniki
temperatury
wilgotności

Port podczerwieni PC
Nr. 9631

Zewnętrzny czujnik
temp.Nr. 9605
Rycina 2: Połączenia i przyłącza komputera do pomiaru ciśnienia DC 2000.

Na króciec przyłączeniowy można nałożyć wąż o średnicy wewnętrznej 5-6 mm lub w zależności od wersji DC 2000
szybko złącze typu DN 2.7. Przy wyższych zakresach ciśnienia nie należy stosować węży silikonowych, ponieważ w wężach
tych już przy nadciśnieniu od 1 bara zauważalna staje się perforacja w formie dodatkowego wycieku.
Na tylnej stronie DC 2000 na rycinie 2 znajdują się otwory dyfuzyjne do wewnętrznej rejestracji wilgotności pomieszczenia
(opcja) i temperatury. Zintegrowany pomiar temperatury służy również do kompensacji temperatury czujnika ciśnienia. Jako
precyzyjny czujnik temperatury z poszerzonym zakresem pomiaru (-19,9 OC do + 99 OC) stosowane mogą być zewnętrznie
czujniki temperatury powietrza do spalania A97 (nr-zam. 9605) lub sonda temperatury powietrza do spalania A97 (nr-zam.
9611) z 2 m kablem.
Do odczytania Loggera dane pomiarowe przenoszone są w podczerwieni poprzez złącze IR (nr-zam. 9631) do PC.
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3. Menu rodzaju pomiaru
Po włączeniu urządzenie samoczynnie dokonywany jest autotest. Następnie podawana jest data i czas zegarowy.
Jeżeli funkcja loggera urządzenia była aktywna, to zamiast tekstu „autotest”pojawia się tekst „Log” zależny od aktualnych
wartości pomiaru i pamięci, zanim urządzenie ponownie się wyłączy. Dopóki migający kursor pokazuje na podprogram
P=0, nie wolno przyłączać żadnego węża, względnie zadawać żadnej różnicy ciśnienia, ponieważ urządzenie się stabilizuje
i ustala swój punkt zerowy.
Podrozdziały w rozdziale 3 opisują funkcje podstawowe w punkcie menu rodzaj pomiaru. W tym celu przez
trzykrotne naciśnięcie przycisku „+” należy przesunąć kursor na podprogram rodzaj pomiaru i zaktywować przez przycisk
„ENTER” (kursor miga pod rodzaj pomiaru),
(patrz rycina 3).
Rycina 3: Wybór menu rodzaju pomiaru
3.1 Pomiar ciśnienia
Podprogram rodzaj pomiaru
aktywowany jest przyciskiem „ENTER”.
Następnie kursor miga, a na wyświetlaczu pojawia
się tekst „CIŚNIENIE” wraz z jednostką miary
„mbar”. Teraz przez przycisk „+” przełączać
można między wszystkimi dostępnymi
jednostkami, które potwierdza się przyciskiem
„ENTER”. Wybrać można w ten sposób następujących pięć jednostek ciśnienia: Pa, hPa, mbar, mmH2O, PSI.
Przez rodzaj menu AUTO następuje alternatywne wskazanie wartości ciśnienia, temperatury i wilgotności
powietrza w ostatnio wybranych jednostkach dla ciśnienia i temperatury.
Nadciśnienie na króćcu przyłączeniowym oznaczonym znakiem (+) oraz podciśnienie na króćcu przyłączeniowym
oznaczonym znakiem (-) prowadzi do pozytywnego wskazania różnicy ciśnienia. Jeżeli różnica ciśnienia przekracza 134,99
hPa, to urządzenie pomiarowe przełącza się automatycznie na wyższy zakres pomiaru do 2000,0 hPa. Jeżeli z tego wyższego
zakresu nastąpi spadek do 125,0 hPa, to urządzenie przełączy się ponownie na rozdzielczość 1 Pa.
3.2 Pomiar szybkości strumieni według Pradtla
Za pomocą pradlowskiej rurki spiętrzającej można zmierzyć szybkość strumienia powietrza w m/s. Do aktywacji
tego pomiaru należy w menu rodzaj pomiaru tak długo naciskać przycisk „+”, aż pojawi się tekst Pradtl z jednostką pomiaru
„m/s”. Rurka spiętrzająca przyłączana jest na króćcu nadciśnienia (+), a ciśnienie statyczne na króćcu podciśnienia (-) DC
2000 (patrz rycina 4).
Najpierw w spokojnym medium należy „wyzerować” urządzenie (P=0). Następnie wprowadza się sondę możliwie
równolegle z wierzchołkiem w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza lub gazu i odczytuje wartości pomiaru.
Aktualna szybkość strumienia v jest automatycznie obliczana przez równanie (1). Gęstość powietrza p w równaniu (1) zależy
z kolei zgodnie z równaniem (2) od absolutnego ciśnienia powietrza Pakt i aktualnej temperatury T.
v = √ 2 x ∆p
p

(1)

z: p = 1,2 . kg/m3 ∙ 293 K ∙ Pakt (hPa)
(T(OC) + 273 K) ∙ 1013 hPa
p
v
∆p
Pakt
V

(2)

gęstości powietrza 1,2 kg/ m3
szybkość strumienia w m/s
różnica ciśnienia Pa, mierzona rurką Prandtla
absolutne ciśnienie powietrza, ręczne wprowadzenie w punkcie menu setup (wartość odniesienia
1013 hPa)
temperatura powietrza OC
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W punkcie menu setup→ciśnienie absolutne może być ustawione absolutne ciśnienie powietrza Pakt. Ustawienie
to stosowane jest również przy ustalaniu wielkości przecieku w rozdziale 6.
Jeżeli temperatura T mierzonego strumienia powietrza odbiega od temperatury pomieszczenia DC 2000, do równolegle do
rurki Prandtla do strumienia wprowadzona może być z 2 m kablem łączącym sonda temperatury powietrza do spalania. W ten
sposób następuje automatyczna korekta gęstości powietrza p w zależności od mierzonej temperatury T wg równania (2).

Ciśnienie całkowite

Ciśnienie statyczne

Czujnik tempertatury

Rycina 4: Rurka Prandtla nr-zam. 9487 z sonda temperatury powietrza do spalania A97 nr-zam. 9611 do automatycznej korekty gęstości .

3.3. Pomiar temperatury
Do aktywacji pomiaru temperatury należy w menu rodzaj pomiaru tak długo naduszać przycisk „+” aż ukazany
zostanie tekst „temperatura” z jednostka miary „OC”. Dalsze naduszanie przycisku „+” przełącza na jednostkę miary „OF”.
Przycisk „ENTER” potwierdza wybrany rodzaj pomiaru i przełącza do wskazania wstecz.
W każdej chwili może być przyłączony zewnętrzny czujnik temperatury. Urządzenie przełącza się wówczas
automatycznie na zewnętrzny sensor, co można rozpoznać po podwyższonej rozdzielczości 0,1OC.
Do pomiarów precyzyjnych należy wprowadzić pod punktem menu setup, TLOff pięcioliczbowy numer kalibracji
(np. nr-kal. 10208) czujnika. Numer kalibracji jest nadrukowany na metalowej folii na każdym czujniku temperatury. Jeżeli
nie jest przyłączany żaden zewnętrzny czujnik, wówczas ukazywana jest temperatura z czujnika wewnętrznego, który służy
także do kompensacji temperatury sygnałów czujnika ciśnienia i opcyjnie czujnika wilgotności.
Przy stałych pomiarach temperatury pomieszczenia i wilgotności korpus nie powinien być wystawiany na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub cieplne.
3.4 Pomiar wilgotności (w opcji)
Do aktywacji pomiaru wilgotności należy tak często naduszać przycisk „+” w menu rodzaj pomiaru, aż ukaże się
tekst „wilgotność” z jednostką miary „%”. Przycisk „ENTER” potwierdza wybrany rodzaj pomiaru i przełącza do wskazania
wstecz. Otwór dyfuzyjny na tylnej stronie obudowy nie powinien być zakryty. Czujnik wilgotności jest laserowym,
objętościowym elementem sensora z zintegrowaną w mikroprocesorze obróbką sygnału. Urządzenie może być w niego
dozbrojone przez użytkownika względnie wymienione (nr-zam. 7203). W tym celu wprowadzić należy obie wartości
kalibracji w menu setup pod Hmoff (tu zero offset=0,833V, rycina 6) względnie setup Hmslope (Slope=31,3 mV). Pobraną z
załączonego protokółu kalibracji wartość Slope należy zaokrąglić jedno miejsce po przecinku (tutaj: 31,311 mV → 31,3).
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Rycina 5: Pozycja 1 czujnika
wilgotności po zdjęciu pokrywy baterii.

Rycina 3: protokół kalibracji czujnika wilgotności

3.5 Automatycznie alternatywne wskazanie
W punkcie programu rodzaj pomiaru, auto następuje alternatywne wskazanie wartości ciśnienia, temperatury i
wilgotności powietrza w ostatnio wybranych jednostkach dla ciśnienia i temperatury.
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4. Menu kontrola wstępna (DVGW-TRGI)
Kontrola wstępna wg DVGW – TRGI karta robocza G 600 na przewodach z ciśnieniem użytkowym do 100 mbar
może być bardzo łatwo przeprowadzona i zadokumentowana przy użyciu DC 2000.

Najpierw należy zamknąć przewód i włożyć właściwą zatyczkę kontrolną. Zanim połączy się DC 2000 z zatyczka
kontrolną, należy je włączyć. Po zerowaniu aktywuje się przyciskiem „+” punkt menu kontrola wstępna.
DC 2000 wzywa do napompowania aż do ciśnienia kontrolnego (np. 1 bar). Jeżeli pomylono złącze nadciśnieniowe z
podciśnieniowym, to na wyświetlaczu pojawi się tekst „zamienić” . Gdy ciśnienie osiągnie nastawioną wartości ciśnienia
kontrolnego, wówczas startuje faza stabilizacyjna (ustawienie pierwotne: Stab Dauer = 1 minuta). Jeżeli w trakcie tej fazy
ciśnienie pozostaje w zakresie tolerancji +-10% wobec ciśnienia kontrolnego, to po upływie fazy stabilizacyjnej startuje
właściwa kontrola utraty ciśnienia (ustawienie pierwotne: Dauer = 10 minut).Na zmianę ukazywane są pozostały czas
kontroli i aktualne wartości ciśnienia. Pozycja w obrębie zakresu tolerancji w fazie stabilizacyjnej, a przez to tez start fazy
stabilizacyjnej symbolizowane są na wyświetlaczu przez wskaźnik trendu ▲▼. Po upływie czasu kontroli na wyświetlaczu,
przy kursorze migającym na kontroli wstępnej, następuje podanie wyników, które przeglądać można posługując się
ponownie przyciskiem „+”.
różnica: 54,4 hPa
przycisk „+”
ciśnienie startowe: 1000,3 hPa
przycisk „+”
czas: 10:00
przycisk „+”
ciśnienie przy stop: 945,9 hPa
przycisk „+”
bieżący tekst: „drukować..,” przyciskiem „ENTER” aktywacja wydruku
przycisk „+”
różnica: 54,4 hPa
przycisk „+”
itd.
Wynik ten może być też wydrukowany później pod punktem menu Log./IR i drukować lub przeniesiony na PC.
Dopiero start Loggera lub kolejna kontrola wg TRGI wykasowują protokół.
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5. Menu kontrola główna (DVGW-TRGI).
Kontrola główna wg DVGW – TRGI karta robocza G 600 na przewodach z ciśnieniem użytkowym do 100 mbar
może być bardzo łatwo przeprowadzona i zadokumentowana przy użyciu DC 2000.
Najpierw należy zamknąć przewód i włożyć
właściwą zatyczkę kontrolną. Zanim połączy się DC 2000
z zatyczką kontrolną, należy je włączyć. Po zerowaniu
aktywuje się przyciskiem „+” punkt menu kontrola
główna.
DC 2000 wzywa do napompowania aż do
ciśnienia kontrolnego (np. 110 bar). Jeżeli pomylono
złącze nadciśnieniowe z podciśnieniowym, to na
wyświetlaczu pojawi się tekst „zamienić” . Gdy ciśnienie
osiągnie nastawioną wartości ciśnienia kontrolnego,
wówczas startuje faza stabilizacyjna (ustawienie
pierwotne: Stab Dauer = 1 minuta). Jeżeli w trakcie tej
fazy ciśnienie pozostaje w zakresie tolerancji +-10%
wobec ciśnienia kontrolnego, to po upływie fazy
stabilizacyjnej startuje właściwa kontrola utraty ciśnienia
(ustawienie pierwotne: Dauer = 10 minut).Na zmianę
ukazywane są pozostały czas kontroli i aktualne wartości
ciśnienia. Pozycja w obrębie zakresu tolerancji w fazie
stabilizacyjnej, a przez to tez start fazy stabilizacyjnej symbolizowane są na wyświetlaczu przez wskaźnik trendu ▲▼.
Po upływie czasu kontroli na wyświetlaczu, przy kursorze migającym na kontroli głównej, następuje podanie wyników,
które przeglądać można posługując się ponownie przyciskiem „+”.
różnica: 17,7 hPa
przycisk „+”
ciśnienie startowe: 110,83 hPa
przycisk „+”
czas: 10:00
przycisk „+”
ciśnienie przy stop: 93,14 hPa
przycisk „+”
bieżący tekst: „drukować..,” przyciskiem „ENTER” aktywacja wydruku
przycisk „+”
różnica: 17,7 hPa
przycisk „+”
itd.
Wynik ten może być też wydrukowany później pod punktem menu Log./IR i drukować lub przeniesiony na PC.
Dopiero start Loggera lub kolejna kontrola wg TRGI wykasowują protokół.
6. Pomiar wielkości wycieku względnie zdolności użytkowej zgodnie z DVGW-karta robocza G 624
Określanie wielkości wycieku zgodnie z DVGW – karta robocza G 624 może być bardzo łatwo przeprowadzona i
zadokumentowana przy użyciu DC 2000.

Najpierw należy zamknąć
przewód i włożyć właściwą zatyczkę
kontrolną. Następnie należy ustalić z
długości rur i ich przekroju
pojemność przewodu. Diagram na
rycinie 7 daje nam w tym zakresie
potrzebne wskazówki.
Powiększenie diagramu znajduje się
na przedniej stronie załączonej w
środku karty.
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menu kontrola główna
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o automatycznym zerowaniu aktywuje się przyciskiem „+” punkt menu zdolność użytkowa / wielkość wycieku.
DC 2000 wzywa do napompowania aż do ciśnienia kontrolnego (np. 100 mbar). Jeżeli pomylono złącze nadciśnieniowe z
podciśnieniowym, to na wyświetlaczu pojawi się tekst „zamienić” . Gdy ciśnienie osiągnie nastawioną wartość ciśnienia
kontrolnego, wówczas startuje faza stabilizacyjna (ustawienie pierwotne: Stab Dauer = 1 minuta). Jeżeli w trakcie tej fazy
ciśnienie pozostaje w zakresie tolerancji +-10% wobec ciśnienia kontrolnego, to po upływie fazy stabilizacyjnej startuje
właściwa kontrola utraty ciśnienia (ustawienie pierwotne: Dauer = 10 minut).Na zmianę ukazywane są pozostały czas
kontroli i aktualne wartości ciśnienia. Pozycja w obrębie zakresu tolerancji w fazie stabilizacyjnej, a przez to tez start fazy
stabilizacyjnej symbolizowane są na wyświetlaczu przez wskaźnik trendu ▲▼.
Po upływie czasu kontroli na wyświetlaczu, przy kursorze migającym na zdolność użytkowa / wielkość wycieku, następuje
podanie wyników, które przeglądać można posługując się ponownie przyciskiem „+”.
różnica: 9,9 hPa
przycisk „+”
ciśnienie startowe: 108,83 hPa
przycisk „+”
czas: 1 min
przycisk „+”
ciśnienie przy stop: 98,96 hPa
przycisk „+”
wielkość wycieku: 8,3 l/h hPa
przycisk „+”
bieżący tekst: „drukować..,” przyciskiem „ENTER” aktywacja wydruku
przycisk „+”
różnica: 9,9 hPa
przycisk „+” itd.

Wynik ten może być też wydrukowany później pod punktem menu Log./IR i drukować lub przeniesiony na PC.
Dopiero start Loggera lub kolejna kontrola wg TRGI wykasowują protokół.
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menu rodzaju wartości
Obliczanie wielkości wycieku następuje automatycznie zgodnie z załączonym równaniem (3) i (4) i odpowiada
trybowi postępowania karty roboczej DVGW-TRGI G 624:
∙
∙
PBmaks. ∙ f
VB = VL ∙ Pstart
∙
V
∙
VB
∙
VL
PBmaks.
Pstart
Pstop
Pakt
f
Tpom.
Vrura

= Vrura ∙
Tpom.

[

(3)

Pakt + Pstart
Pakt + Pstop

-1 ]

(4)

wielkość wycieku gazu w stanie użytkowym w l/h
wielkość wycieku powietrza przy ciśnieniu kontrolnym
maksymalne ciśnienie użytkowe gazu lokalnie
ciśnienie kontrolne przy starcie pomiaru
ciśnienie kontrolne przy zatrzymaniu pomiaru
absolutne ciśnienie powietrza, ręczne wprowadzenie w punkcie menu setup w rozdz. ciśnienie (wartość
bazowa 1013 hPa)
(absolutna lepkość powietrza) / (absolutna lepkość gazu) wybór w setup zapisany pod gaz
czas pomiaru przeliczony na godziny (wartość bazowa 1 minuta)
zawartość rury odcinka kontrolnego w l wg ryciny 7

7. Menu wartości min., maks. I średnia AGV
Trzy lewe pozycje kursora przy dolnej krawędzi wyświetlacza podają statystyczne wartości znamionowe wszystkich
wartości mierzonych i obliczeniowych. Wykrycie danego maksimum czy minimum względnie obliczenie wartości średniej
(AVG) może być cofnięte funkcją P=0. Przy obliczaniu wartości średniej może być zastosowany stopień skuteczności
wygładzenia z wartością ALPHA wg równania (5) . Im mniejszy jest ALPHA, tym większy skutek wygładzenia. ALPHĘ
ustawić można w punkcie menu setup → ALPHA od 0,01 do 0,99.
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menu setup
AVGnowe = ALPHA ∙ aktualna wartość pomiaru +(1-ALPHA) ∙ AVGstare
AVGnowe
średnia wartość w danym momencie
AVGstare średnia wartość sekundę wcześniej
ALPHA współczynnik wagi dla aktualnej wartości mierzonej (0,01..0,99)
8. Menu setup dla ustawień podstawowych i wprowadzania logo
Menu setup służy do ustawiania konfiguracji podstawowej. Wszystkie ustawienia również po wyłączeniu lub
wymianie baterii pozostają zachowane.
8. Ustawienia podstawowe
Po wyborze menu setup można dokonać przyciskiem „+”całego szeregu ustawień, które objaśnione pozostaną
poniżej. Dobry przegląd daje również instrukcja skrócona w rozdziale 13.
1. Setup → zaokrąglanie
Przy włączonej funkcji zaokrąglania ostanie miejsce na
wyświetlaczu przełączane jest na rozdzielczość 5 Digit. Przy
wskazaniu w Pascalach prowadzi to przykładowo do redukcji
rozdzielczości z 1 Pa na 5 Pa. Powoduje to przy wahaniach
ciśnienia znacznie spokojniejsze wskazanie, jednak bez
zwykłego efektu opóźnienia. Wszystkie wartości obliczeniowe
ustalane są ciągle z wysoką rozdzielczością (włącz./wyłącz,
default: wyłącz.).
2. Setup → gaz
W tym menu wybrać można rodzaj gazu a stąd też
względną lepkość w równaniu (3) (default: gaz ziemny).

rodzaj gazu
gaz ziemny
powietrze
gaz miejski
propan
butan
wodór

f
1,7
1,0
1,3
2,3
2,4
2,0

Tabela 1: względna lepkość różnych gazów wg równania (3) wg DVGW-TRGI
2. setup → absolutne ciśnienie powietrza
Wprowadzane jest tu dla równania (2) dla obliczenia szybkości i dla równania (4) do ustalania wielkości wycieku
aktualne ciśnienie powietrza Pakt na miejscu (QFE) w hPa. Można ustawiać wartości pomiędzy 810 hPa a 1065 hPa. (default:
1013 hPa).
4. setup → czas zegarowy i data
Ustawiane są tu czas zegarowy i data. Jeżeli przy wymianie baterii między wyjęciem starych a włożeniem nowych
mija mniej niż minuta, wówczas nie potrzeba regulować czasu. Jeżeli mija dłuższy czas, to czas należy przesunąć jedynie o tę
wielkość.
5. setup → ALPHA
Ustawiany jest tu czynnik wagowy dla wstawienia AVG wg równania (5). ALPHA może przyjmować wartości w
przedziale od 0,01 do 0,99. Im niższa jest ALPHA, tum mniej zauważalne są w sygnale aktualne wahania, patrz również
rozdział 7 (0,01-0,99, default: 0,90).
6. setup → kontrola wstępna → ciśnienie
Ustawiane jest tu ciśnienie kontrolne do kontroli wstępnej (900 hPa – 1200 hPa, default: 1 bar).
7. setup → kontrola wstępna → czas
Ustawiany jest tu czas kontroli wstępnej (1 – 240 min. Default: 10 minut).
8. setup → kontrola główna → ciśnienie
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Ustawiane jest tu ciśnienie kontrolne do kontroli głównej (90 – 160 hPa, default: 10 hPa).
9. setup → kontrola główna → czas
Ustawiany jest tu czas kontroli głównej (1 – 240 min. Default: 10 minut).
10. setup → czas stabilizacji
Ustawiany jest tutaj czas stabilizacji termicznej przed startem kontroli wstępnej lub głównej oraz ustalania wielkości
wycieku. Jeżeli w czasie tym aktualna wartość ciśnienia pozostaje w granicach tolerancji +-10% ciśnienia zadanego, to
automatycznie startuje pomiar utraty ciśnienia. Pozycja w obrębie tego zakresu a stąd też start czasu stabilizacji
symbolizowane są na wyświetlaczu przez następujące wskazanie trendu ▲▼. Pomiar utraty ciśnienia może być również
zastartowany ręcznie w trakcie czasu stabilizacji przez naduszenie przycisku (1-270 min. Default: 1 min.).
11. setup → Tloff
Wprowadzany jest tutaj znajdujący się na nalepce zewnętrznej sondy temperatury numer kalibracji (10100-10300,
default: 10187).
12. setup → Hmoff
Wprowadzany jest tutaj numer kalibracji Hmoff. Na rycinie 6 w rozdziale 3.4 przedstawiony jest przykład dla
Hmoff = zero offset=0.833V. (0,5-1,0, default: 0,833V).
13. setup → Hmslope
Wprowadzany jest tutaj numer kalibracji Hmslope. Na rycinie 6 w rozdziale 3.4 przedstawiony jest przykład dla
Hmslope. Na rycinie 6 w rozdziale 3.4 przedstawiony jest przykład dla Hmslope = slope = 31,3 mV. Wartość odczytaną z
karty kalibracji należy zaokrąglić do przecinka (25,0-60,0 mV, default: 31,3 mV).
14. setup → Lograte
Ustawiany jest tu czas między rejestracjami Loggera. Ustawienie pierwotne wynosi 30 sekund. Oznacza to, że co
każde 30 sekund do zintegrowanej pamięci wpisywane są wartości ciśnienia, temperatury i wilgotności, patrz rozdział 9.2
(default: 30 sek.).
15. setup → AUTO-OFF
Można tu zaktywować względnie zdezaktywować funkcję Auto-Off. Służy ona do automatycznego odłączania,
jeżeli w czasie dłuższym niż 30 sekund nie nastąpi naciśnięcie żadnego przycisku. (default: włącz.).
16. setup → logo
Wprowadzić można tutaj tekst logo do wydruków, co objaśnione jest w rozdziale 8.2
(default: „WÖHLER MGKG, DC 2000).
17. setup → default
Funkcja ta przywracany jest po wysyłce stan setup. Tekst logo przepisany zostaje na pierwotne logo WÖHLER.
Wszystkie wartości kalibracji czujników pozostają bez zmian. Niezamierzone włącznie zabezpieczone jest dodatkowym
pytaniem.
8.2 Wprowadzanie logo
Poniższe tabele 2 i 3 ułatwiają wprowadzenie logo na DC 2000. Najpierw (najlepiej ołówkiem) wypełnia się górną
tabelę 3 pożądanym tekstem Pierwsze dwa pola mają 12 znaków wydrukowywanych z pogrubieniem. Następne pola maja po
24 znaki, które następnie są normalnie wydrukowywane. Następnie pole po polu i kolumna po kolumnie ustala się kod ASCII
i wpisuje się go do pola kodów. Wartości te dają się następnie pole po polu wpisać i zapamiętać pod setup→ logo.
Tabela 2: Konwertowanie na przykładzie pierwotnego logo „WÖHLER MGKG..”
Tabelę tę załadować można również w formacie EXCEL „LOGO-KONVERTER.XLS” pod adresem internetowym
www.woehler.de/mgkg/DC2000 jako „freeware” (od kwietnia 2002). Następuje tam automatyczne konwertowanie tekstu w
kodzie ASCII.
konwerter logo
Wpis tekstu UWAGA: w puste pola wpisać pusty znak
(czcionka: Arial 10)
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Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
Pole kodów
Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
znak
kod
znak
kod
znak
kod
znak
kod

Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
Pole kodów
Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
znak
kod
znak
kod
znak
kod
znak
kod
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Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
Pole kodów
Pole/kolumna
Pogrubione1
Pogrubione2
Kolumna
Normalny3
Normalny4
Normalny5
Normalny6
znak
kod
znak
kod
znak
kod
znak
kod
9. Funkcja logger/IR
Punkt menu logger/IR startuje podprogramy sterujące rejestracja długoczasową
(loggery) i jej wydrukiem względnie przenoszeniem w podczerwieni.
9.1 Przenoszenie danych IrDA
Punktem menu Log./IR → IrDA przenoszone są zapamiętane wartości
pomiarów i protokóły na PC.
Zawartość pamięci DC 2000 pozwala się przenosić w podczerwieni przez złącze
IR (nr-zam. 9631) na PC. Można je odbierać np. hyperterminalem Windows i
opracowywać w Excellu. Pod adresem internetowym www.woehler.com można
załadować sobie program Excella DC2000XLS jako „freeware” (od kwietnia
2002), którym wczytuje się dane loggera bezpośrednio do listy Excella względnie
protokóły pomiarów z pomiarów utraty ciśnienia mogą być przedstawiane
graficznie z rozdzielczością czasową 1 sekundy.
Komfortowe rozwiązanie tworzy jednak program Excella DC2000.XLS, który można załadować, od kwietnia 2002,
jako „freeware” z sieci (www.woehler.de/mgkg/DC2000). Dzięki niemu można również przedstawiać graficznie pomiary
utraty ciśnienia.
9.2 Loggery
W tym punkcie menu startowany jest Loggera, w którym zapamiętać można do 6400
pomiarów każdorazowo z wartością pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności (w opcji),
tzn. maksymalnie 19.200 wartości pomiarów. Jeżeli napięcie baterii spada poniżej wartości
progowej 2V (na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii), wówczas Loggera automatycznie
się wyłącza. Przed wystartowaniem na dłuższy czas Loggera należy zatem sprawdzić stan
baterii pod rodzaj pomiaru → U baterie. Również bez baterii wartości pomiarów
przechowywane są w pamięci ponad 10 lat. Jeżeli wybiera się największą częstotliwość
pomiarów co 30 sekund, to rejestracja przebiegać może maksymalnie 2 dni i 5 godzin (patrz
tabela 5). Możliwe są następujące interwały pomiarów, które mogą być wybrane w menu
setup→ lograte : 30 s, 1 min., 10 min., 30 min., 1 h, 3 h, 4 h.
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Tabela 5: Interwały Loggera i maksymalny czas obserwacji przy 6400 pomiarach.
Interwał pomiaru
30 s
1 min.
10 min.
30 min.
1h
3h
4h

Maksymalnie możliwy czas pomiaru
53,3 h
4,5 dnia
> 6 tygodni
> 19 tygodni
¾ roku
> 2 lata
Około 3 lata (przy dobrych bateriach suchych)

Jeżeli w trakcie trybu Loggera nadusi się dowolny przycisk, to DC 2000 pokazuje jedynie po ukazaniu tekstu „Log”
aktualne wartości pomiarów i miejsce pozostałe do końca pamięci. Kursor zablokowany jest dla innych poleceń. Tryb
Loggera jest zakończany przez wyłączenie urządzenia przyciskiem CI/O (3 sekundy). Przenoszenia danych na PC
objaśniono w rozdziale 9.1.
9.3 Wydruk protokółów pomiarów
NADUSIĆ→ setup: protokóły pomiarów mogą być bezpośrednio wydrukowane na drukarce termicznej HP (nr-zam.
9130). Również po wyłączeniu urządzenia zachowywane są one tak długo, dopóki nie zostanie zastartowany nowy pomiar
utraty ciśnienia lub rysunek Loggera. W trakcie wydruku na wyświetlaczu pojawia się tekst „Print”.
10. Wymiana baterii
W celu wymiany baterii należy zdjąć tylną ścianę urządzenia śrubokrętem, baterie są wymieniane (UWAGA:
przestrzegać biegunów) i urządzenie ponownie się zamyka. Jeżeli właściwa wymiana baterii następuje w ciągu minuty,
wówczas czas zegarowy nie musi być regulowany. Dane pomiarowe, ustawienia i kalibracja zachowane zostają również bez
baterii przez co najmniej 10 lat.
11. Wyposażenie dodatkowe i gwarancja
11.1 Wyposażenie dodatkowe
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

baterie Mignon 1,5 V)
czujnik powietrza do spalania, forma wkładana
sonda temperatury powietrza do spalania, 280 mm
sonda temperatury powietrza do spalania, 100 mm
uchwyt magnetyczny do mocowania sondy
pętla ręczna do haczyka karabinkowego
etui ochronne do urządzenia pomiarowego
złącze IR do osobistego PC
papier termiczny, 10 rolek
drukarka termiczna HP
wąż pomiarowy prosty
wąż pomiarowy ze złączem mosiężnym DN10
dozbrojenie do pomiaru wilgotności

nr-zam. 2999
nr-zam. 9605
nr-zam. 9611
nr-zam. 9651
nr-zam. 6142
nr-zam. 9805
nr-zam. 7202
nr-zam. 9631
nr-zam. 9130
nr-zam. 9145
nr-zam. 2338
nr-zam. 7209
nr-zam. 7203

11.2 Gwarancja
Każdy komputer WÖHLERA do pomiaru ciśnienia DC 2000 sprawdzany jest pod względem swych funkcji i
opuszcza nasza fabrykę dopiero po szczegółowej kontroli jakości. Kontrola ostateczna ujmowana jest w szczegółowym
protokóle kontrolnym i zdeponowana w naszej fabryce. Przy odpowiednim użytkowaniu termin gwarancji na urządzenie
wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży. Z gwarancji tej wyłączone są obok części zużywających się (jak np. baterie),
uszkodzenia czujnika ciśnienia spowodowane przeciążeniem.
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deklaracja zgodności
12. Deklaracja zgodności
producent:

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH
Schützenstr. 38, 33181 Bad Wünneberg

oświadcza, że produkt:
nazwa produktu: komputer do pomiaru ciśnienia
numer modelu: Wöhler DC 2000
Odpowiada istotnym wymaganiom ochronnym, ustalonym w dyrektywach do ujednolicenia przepisów prawa państw
członkowskich o nieszkodliwym wpływie elektromagnetycznym (89/336/EWG i 93/97/EWG).
Do oceny naszego produktu pod względem nieszkodliwości elektromagnetycznej użyto następujących norm:
EN 50082-1 : 11.97 niezakłócalność
EN 50081-1 : 03.93 emisje
FCC 15.109 : emisje
Oświadczenie wydane jest w imieniu producenta przez:
Johannesa Lötferinga, Prezesa Zarządu Bad Wünneberg, 25.01.02
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