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2 OIL CHECK  

Kính gửi khách hàng, 

 
Cảm ơn bạn đã quyết định sử dụng thiết bị đo kiểm tra dầu nhờ đầu dò mẫu. Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn lắp đặt và 
vận hành này trước khi lắp và bắt đầu KIỂM TRA DẦU, và hãy làm theo chỉ dẫn của chúng tôi. Với khả năng ưu việt và là 
thiết bị duy nhất KIỂM TRA DẦU, do đó đo chính xác và giám sát hàm lượng dầu dư trong khí nén, chỉ có thể được đảm 
bảo khi các điều khoản và ghi chú quy định ở đây được tuân thủ nghiêm ngặt. 
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1 Loai tấm 

Tại các đơn vị cảm biến và tại nhà ở của đơn vị đánh giá với giao diện người dùng (màn hình), có các loại tấm. 
Chúng bao gồm tất cả các dữ liệu quan trọng của KIỂM TRA DẦU. Sao chép các dữ liệu này vào các trường miễn 
phí của các loại tấm được hiển thị bên dưới trước khi bắt đầu cài đặt. Chúng phải được thông báo cho nhà sản xuất 
hoặc nhà cung cấp khi có yêu cầu. 

Không bao giờ loại bỏ, hư hỏng hoặc xóa các loại tấm! 

1. 1 thông số cảm biến   
 

 

Thông số cảm biến  

Nguồn: AC 230V~ +/-10% / 50Hz / max. 0,2A 

Cấp bảo vệ: Class I (PE)  

Kết nối: G3/8 Female ISO 228  

Type of Gas: Compressed Air  

Áp suất làm việc lớn nhất PS: 16 bar(g)  

Nhiệt độ làm việc lớn nhất TS: +55°C  

Dải nhiệt độ: +5°C…+45°C  

Kiểu: 4013362  

S/N: 110229435  
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1.1 Đơn vị đánh giá kiểm tra dầu 
 
 

Đơn vị đánh giá kiểm tra dầu  

Nguồn: AC 230V~ +/-10% / 50Hz / max. 0,3A 

Cấp bảo vệ chính xác: Class I (PE)  

Nhiệt độ môi trường: +5°C…+50°C  

 

Type: 4013362 

 

S/N: 110229435  

B0704809-D139 
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Lưu ý chung  
 

3 Hướng dẫn chung 
 

Vui lòng kiểm tra, trước khi đọc hướng dẫn sử dụng, có hay không các hướng dẫn này tương ứng với thiết 
bị bằng cách so sánh các chỉ dẫn ở trang 3 với hai loại tấm (đơn vị cảm biến và đơn vị đánh giá có giao 
diện người dùng). 
Đọc kỹ các hướng dẫn lắp đặt và vận hành này trước bất kỳ sự can thiệp nào liên quan đến thiết bị đo. 
Các hướng dẫn vận hành phải có thể truy cập vào mọi lúc tại nơi áp dụng thiết bị. 

 

Để đảm bảo vận hành an toàn, thiết bị chỉ được vận hành và duy trì theo các chỉ dẫn trong hướng dẫn vận 
hành. Ngoài ra, các quy định pháp luật quốc gia và hoạt động và các quy định an toàn, cũng như các quy 
định phòng ngừa tai nạn cần thiết cho trường hợp ứng dụng tương ứng, cần phải được tuân thủ trong quá 
trình làm việc. Điều này áp dụng cho phù hợp khi sử dụng các phụ kiện. 
Việc không tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt và vận hành liên quan đến rủi ro đối với người và hệ thống. 
Đơn vị cảm biến và đơn vị đánh giá có giao diện người dùng (màn hình) không được mở! 
Trước khi thiết lập kết nối với các đường dây cung cấp điện, vỏ của thiết bị đánh giá và thiết bị cảm biến 
phải được kết nối với cáp báo hiệu được cung cấp! 

Các thử nghiệm về hiệu suất hệ thống, cài đặt, cài đặt và các biện pháp dịch vụ chỉ được thực hiện bởi 
nhân viên có tay nghề được ủy quyền1. 

Theo nguyên tắc cơ bản, hiệu chuẩn thiết bị chỉ được thực hiện bởi các nhân viên có tay nghề có thẩm 
quyền. 

Để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn của đầu dò và của thiết bị cảm biến, cho phép khí nén chảy ra khỏi hệ 
thống khí nén trong một khoảng thời gian ngắn trước khi lắp đặt. 

Không khí ứ đọng có thể dẫn đến tăng giá trị hàm lượng dầu dư. 

Khi hệ thống được trả lại áp lực, phép đo là không thể. Báo động được chỉ báo. 

Do phát triển kỹ thuật liên tục, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các sửa đổi cần thiết mà không 
cần thông báo trước. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với CS INSTRUMENTS 
GmbH. 

 
 
 

  Biểu tượng này là viết tắt của hành động mà cũng có thể được thực hiện bởi các nhà khai thác, miễn là họ 
có kỹ năng và ủy quyền cho phù hợp. 

 

 Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn một thiết bị đo thân thiện với 

môi trường: 

Các biện pháp cụ thể để giảm tiêu thụ năng lượng. 

Bao bì làm bằng vật liệu tái chế. 

Hãy ủng hộ mối quan ngại này liên quan đến bảo vệ môi trường bằng 

cách làm theo tất cả các lời khuyên được đưa ra. 

 

 
 
 
  



Lưu ý chung  
 

 

1 Nhân viên có tay nghề được ủy quyền là những người được nhà sản xuất ủy quyền, có kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, 

có căn cứ vào các quy định và pháp luật tương ứng và có khả năng thực hiện các công việc cần thiết và xác định và tránh 

mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển máy, cài đặt, vận hành và bảo trì. 

Nhà điều hành được chứng nhận và được ủy quyền là những người được nhà sản xuất chỉ dẫn về việc xử lý KIỂM TRA 

DẦU, với kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, và những người có căn cứ trong các quy định và luật tương ứng. 
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4 Hướng dẫn an toàn 
 

4.1 Hướng dẫn an toàn chung 
 

NGUY HIỂM! 

Khí nén! 

Khi được áp dụng không chính xác, khí nén đại diện cho một nguồn năng lượng cực kỳ nguy hiểm. Không 
bao giờ làm việc trên các bộ phận ở thiết bị đo đang chịu áp lực. Không bao giờ hướng luồng khí nén vào 
người. Người dùng phải đảm bảo rằng việc cài đặt KIỂM TRA OIL diễn ra theo các hướng dẫn trong chương 
có tên "Cài đặt". 

Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của thiết bị đo chịu áp lực hoặc vô tình được cung cấp với khí 
nén trong quá trình thực hiện các biện pháp dịch vụ. 

NGUY HIỂM! 

Áp suất quá tải! 

Tuân theo các chỉ dẫn trên các loại tấm liên quan đến áp lực tối đa! 

Trước khi bắt đầu cài đặt, nó là bắt buộc để đảm bảo rằng dòng khí nén là áp lực! 

 

NGUY HIỂM! 

Điệp áp cấp! 

Việc vận hành và bảo trì máy móc và thiết bị chạy bằng điện chỉ được thực hiện bởi nhân viên có trình độ 
và được ủy quyền tương ứng. Trước khi thực hiện các biện pháp dịch vụ, bất kể loại nào, các ghi chú sau 
đây phải được xem xét: 

Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của thiết bị đo được cấp điện và các thiết bị đo không thể kết nối với 
nguồn cấp điện trong các biện pháp dịch vụ. 

Không được khởi động thiết bị nếu cáp nguồn hiển thị bất kỳ hư hỏng 

nào. KIỂM TRA DẦU phải không được vận hành nếu lớp phủ đã được 

tháo ra. 

NGUY HIỂM! 

Thiếu nối đất! 

Khi kết nối trái đất (đất bảo vệ) bị thiếu, có nguy cơ trong trường hợp có sự cố, các thành phần dẫn điện, 
có thể tiếp xúc có thể mang điện áp cung cấp. Chạm vào các bộ phận như vậy dẫn đến một cú sốc điện 
với chấn thương và tử vong. 

Bắt buộc phải kết nối nhà máy với đất hoặc kết nối dây dẫn bảo vệ theo quy định. 

Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm tại phích cắm điện. 

Có phích cắm điện được thay thế bởi những người có trình độ, nếu cần thiết. 

 
CẢNH BÁO! 

Thao tác không đúng! 

Bất kỳ sửa đổi nào của thiết bị đo lường hoặc các thông số chức năng chưa được kiểm tra và phê duyệt bởi 
nhà sản xuất dẫn đến sự phát triển của các nguồn nguy hiểm tiềm ẩn. 
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CẢNH BÁO! 
 

Bề mặt nóng! 

Thương tích cá nhân và thiệt hại cho vật thể - nguy cơ hỏa hoạn! 

Cho phép nhà máy nguội xuống trước khi thực hiện các công trình trên KIỂM TRA DẦU! Đóng các khu 
vực có thể truy cập và đánh dấu chúng. 

NGUY HIỂM! 

Cháy nổ! 

Vượt quá giới hạn nổ có thể dẫn đến nổ liên quan đến nguy cơ chấn thương! 

Khi vượt quá hàm lượng dầu dư thừa được chấp nhận là 5 mg / m³, nguồn cung cấp khí nén phải bị gián 
đoạn để đảm bảo rằng giới hạn nổ sẽ không đạt được. 

NGUY HIỂM! 

Chất độc hại phát tán! 

Khí không thể chấp nhận có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe và ngộ độc. 

KIỂM TRA DẦU chỉ được vận hành với không khí nén, không chứa các thành phần tích cực, ăn mòn, ăn 
da, độc hại, dễ cháy và tăng tốc lửa. Việc không tuân thủ điều này sẽ liên quan đến rủi ro do việc thải khí 
độc hại. 

Trong trường hợp hỏa hoạn, không sử dụng nước để dập tắt nó (không nằm trong vùng lân cận của 
thiết bị đo và cũng không được dẫn trực tiếp vào thiết bị đo). 

CẢNH BÁO! 

Can thiệp trái phép! 

Các can thiệp trái phép có thể gây nguy hiểm cho người hoặc thực vật và dẫn đến sự 

cố. Không mở vỏ của thiết bị cảm biến hoặc của thiết bị đánh giá! 
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THẬN TRỌNG! 

Vượt quá phạm vi đo (chỉ báo cảnh báo màu đỏ)! 

Sử dụng KIỂM TRA DẦU trên phạm vi đo được chỉ định có thể làm hỏng thiết bị! Quan sát phạm 

vi đo của thiết bị cảm biến! ≤ 0,01 ... 5,0 mg / m³ (theo ISO 8573-1) 

 
THẬN TRỌNG! 

Quá nóng! 

Quá nóng sẽ phá hủy thiết bị cảm biến và thiết bị đánh giá. 

Quan sát nhiệt độ lưu trữ và vận chuyển cho phép, cũng như nhiệt độ vận hành cho phép (ví dụ: bảo vệ thiết 
bị đo khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp). 

 

 

4.2 Lời khuyên đặc biệt phù hợp với Chỉ thị thiết bị áp suất 97/23 / EC 

Việc sử dụng hợp lý nhà máy khí nén là yêu cầu cơ bản cho hoạt động an toàn. Do đó, người dùng phải tiến hành 
như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
4.3  

 

 
 

 

 Thiết bị đo chỉ được sử dụng trong giới hạn phạm vi áp suất và nhiệt độ được chỉ định bởi nhà sản xuất 
trên tấm loại. 

 Áp suất vận hành tối đa được chỉ định bởi nhà sản xuất trên tấm loại không được vượt quá. Nhiệm vụ của 
người dùng là cài đặt các thiết bị an toàn và điều khiển thích hợp. 
Không được thiết lập KIỂM TRA DẦU KHÍ trong các phòng không thông thoáng hoặc cũng không gần 
nguồn nhiệt hoặc chất dễ cháy. 

 Để tránh gãy xương do sự mệt mỏi của vật liệu, KHÔNG ĐƯỢC tiếp xúc với KIỂM TRA DẦU trong khi vận 
hành. 

 Các tài liệu liên quan đến thiết bị kiểm tra dầu (hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành, tờ khai của nhà 
sản xuất, vv ..) phải được giữ an toàn để tham khảo trong tương lai. 

 Không có vật gì phải được lắp đặt tại hoặc đặt trên KIỂM TRA DẦU và các đường kết nối. 
 
 

 

CẢNH BÁO! 

Unauthorised intervention! 

Các can thiệp trái phép có thể gây nguy hiểm cho người hoặc thực vật và dẫn đến sự cố. 

Làm xáo trộn, sửa đổi và lạm dụng các thiết bị áp lực bị cấm. Người sử dụng thiết bị cần tuân thủ các quy 
định về thiết bị áp lực của địa phương và quốc gia tại quốc gia lắp đặt.. 

Special safety instructions 

THẬN TRỌNG! 

Quá áp! 

Vượt quá áp suất tối đa có thể dẫn đến hư hỏng trong nhà máy. Quan sát 

các chỉ dẫn về loại tấm liên quan đến áp suất tối đa! 
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4.4 NGUY HIỂM TIỀM ẨN 

 CẨN THẬN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

5 Lĩnh vực ứng dụng và sử dụng đúng đắn KIỂM TRA DẦU 

 
Thiết bị KIỂM TRA DẦU phục vụ cho việc đo đạc tĩnh và giám sát hàm lượng dầu dư và hơi khí trong không khí nén 

(ISO 8573: 2001). Bất kỳ việc sử dụng nào khác được coi là không đúng. 

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng không đúng cách; người sử dụng một mình chịu trách 

nhiệm cho tất cả các rủi ro có thể phát sinh. 

Việc làm phù hợp và sử dụng KIỂM TRA DẦU theo hướng dẫn yêu cầu sự tuân thủ chính xác với các hướng dẫn lắp đặt, 

đặc biệt đối với: 

• Nơi lắp đặt, điều kiện lắp đặt 

• Điện áp và tần số cung cấp 

• Áp suất, nhiệt độ và độ ẩm của không khí đầu vào 

• Nhiệt độ môi trường xung quanh 

Thiết bị được cung cấp như được chấp nhận trong nhà máy. Người dùng chỉ cần thiết lập các kết nối với nguồn cung 

cấp và kết nối các thành phần, được mô tả trong các chương sau. 

CẢNH BÁO! 

Việc làm để phòng ngừa các điều kiện nguy hiểm! 

 
Không được sử dụng thiết bị của loạt DẦU KIỂM TRA làm phương tiện duy nhất ngăn ngừa các điều kiện 

NGUY HIỂM ở máy móc và thực vật. 

Máy móc và nhà máy phải được xây dựng theo cách thức mà các điều kiện bị lỗi không dẫn đến tình trạng 

NGUY HI về môi trường cho người hoặc thực vật.

Hydrocacbon độc hại! 

Các hydrocacbon có hại có thể tồn tại trong ống dẫn. Ví dụ: 

- Hydrocacbon và các hạt khác độc hại hoặc nguy hiểm cho sức khỏe. 

- Các hạt được chứa trong các loại khí có nhiệt độ cao. 

Miễn là các điều kiện xử lý không hoàn toàn an toàn, các biện pháp phòng ngừa tương ứng phải 

được thực hiện, chẳng hạn như sử dụng mặt nạ hô hấp hoặc thanh lọc / giải độc đường ống, trước 

khi can thiệp vào đường ống để bảo trì hoặc lắp đặt. 

Đảm bảo rằng ống dẫn là áp lực trước khi thực hiện bất kỳ công việc lắp đặt hoặc tháo dỡ nào. 

Nếu bạn không chắc chắn trong một số trường hợp, vui lòng liên hệ với đại diện an toàn có trách 

nhiệm về địa điểm và / hoặc đọc các quy định an toàn của địa phương. 

NGUY HIỂM! 

Release of hazardous substances! 

Khí không thể chấp nhận có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe và ngộ độc. 

KIỂM TRA DẦU chỉ được vận hành với không khí nén, không chứa các thành phần tích cực, ăn mòn, ăn da, 
độc hại, dễ cháy và tăng tốc lửa. Các phép đo trong phương tiện tích cực, ăn mòn, ăn da, độc hại, dễ cháy 
và tăng tốc lửa không được phép. 
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CẢNH BÁO! 
 

Improper use! 

Thiết bị đo kiểm tra dầu khí cung cấp công nghệ hiện đại và hoạt động an toàn. Rủi ro còn lại có thể phát 
ra từ thiết bị đo khi sử dụng không đúng cách và vận hành bởi nhân viên chưa được đào tạo. 

 
Thiết bị đo kiểm tra dầu khí chỉ được sử dụng bởi các nhân viên có trình độ và được ủy quyền và độc quyền 
phù hợp với các dữ liệu kỹ thuật. 
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6 Thông số kỹ thuật 
 

6.1 Thông số cảm biến đo hơi dầu 

Đối tượng đo: Khí nén không bị các thành phần hung hăng, ăn mòn, ăn da, độc hại, dễ cháy và 
tăng tốc lửa 

 

Đo lường: Hàm lượng dầu dư trong dầu mg / m³ chuẩn (dựa trên 1,0 bar, + 20 ° C, độ ẩm tương đối 
0%) theo ISO 8573-1 

Các chất có thể nhận 
dạng: 

Polyalphaolefin, chất thơm 
Các hydrocacbon béo 
Hydrocacbon 
Hydrocacbon chức năng 

 

Nhiệt độ môi trường: +5°C to +45°C 
 

Nhiệt độ khí đầu vào: +5°C to +55°C  

   Dải áo suất làm việc: 3 bar(g) to max. 16 bar(g) --> see type plate (cf. also page 3) 

Đo độ ẩm khí: ≤ 40 % rel. humidity, pressure dew point max. +10°C, non-condensable humidity 

Phạm vi đo: ≤ 0,01 - 5.000 mg / m³ hàm lượng dầu dư (theo ISO 8573-1) 

Đo độ chính xác: Độ chính xác đo là 0,003 mg / m³. 

Giới hạn phát hiện (dầu 
dư): 

 

0.0006 mg/m³ 
 

Lượng khí đo: Xấp xỉ. 2 đến 3 lít tiêu chuẩn / phút liên quan đến tuyệt đối 1.0 bar và + 20 ° C (mở 
rộng) Lượng khí đo phụ thuộc vào áp suất vận hành. 

CHÚ THÍCH! 

Khí đo được thải vào môi trường. Vui lòng xem xét các giá trị nồng độ kết quả tại vị 
trí lắp đặt KIỂM TRA DẦU. Đảm bảo thông gió đầy đủ. 

Lĩnh vực ứng dụng: Downstream của một bộ lọc than hoạt tính (xem hướng dẫn cài đặt Chương 10.5) 
Downstream của một bộ lọc than hoạt tính 

Downstream của một BEKOKAT (chuyển đổi xúc tác) Downstream của một máy nén dầu 
miễn phí 
Mỗi lần lọc và sấy thượng lưu tương ứng 

Độ dài: 487 x 170 x 120 mm (W x H x D) 

Cân nặng: Approx. 6.6 kg  

Nguồn cung cấp: Version 1: 230 V AC 50 Hz +/- 10% 

Version 2: 115 V AC 60 Hz +/- 10% 

Max. operating current: 0.3 A at 230 VAC  

Công suất máy: 41 W  

External fusing: 2.0 A, slow, recommended  

Power cord: Tối đa đường kính ốp: 6,5 mm, mặt cắt ngang: 0,75 mm², 

với phích cắm an toàn và tiếp đất bảo vệ PE 

Lớp bảo vệ: Standard IP 20  

Kết nối: G 3/8” internal thread  

Probe type 1: DN 20 to DN 40 ¾“ to 1 ½“ 

Probe type 2: DN 50 to DN 80 2“ to 3“ 

Probe type 3 : > DN 80 produced in accordance with the customer's 
requirements 
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6.2 Đơn vị đánh giá với giao diện 
 

 
Kích thước: 230 x 200 x 120 mm (W x H x D) 

    Trọng lượng: Approx. 3.6 kg 

Lớp bảo vệ Standard IP 54 

Nhiệt độ môi trường +5..+50 °C 

Nhiệt độ lưu trữ: +5..+50 °C 

Đề kháng với điều kiện 
khí hậu: 

Rel. độ ẩm ≤ 75% trung bình hàng năm mà không có sương 

Dây điện Tối đa đường kính ốp: 6,5 mm, sợi chéo: 0,75 mm², với 

phích cắm an toàn và nối tiếp bảo vệ PE 

Đầu ra: Liên hệ thay đổi không có khả năng, 230V / AC 5A hoặc 24V / 
DC 5A tùy chọn 4… .20 mA 

Nguồn điện: Version 1: 230 V AC 50 Hz +/- 10% 

Version 2: 115 V AC 60 Hz +/- 10% 

Internal fusing: 1.0 A, slow (T1A / 250V) 

Hoạt động tối đa Max. 0.22 A 

Tiêu thụ tối đa: Max. 50.6 VA 

Bộ nhớ 2 GB internal memory 
 
  

6.3 Chỉ thị của EU và các tiêu chuẩn hài hòa được áp dụng 
 

2006/95/EC Chỉ thị điện áp thấp   

 
2004/108/EC Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ, EMC 

 
EN 61010-1 Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện để đo lường, kiểm soát và sử dụng trong phòng 

thí nghiệm 
 

EN 61326-1 Thiết bị điện để đo lường, kiểm soát và sử dụng trong phòng thí nghiệm 
 Yêu cầu EMC
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6.4 Yêu cầu lắp đặt 

 
Yêu cầu lắp đặt: Theo chiều dọc vào chính tăng thông qua phần đo dầu và dầu mỡ 

Ngoài ra, thông qua ống phân tích nóng 

 
Nói chung, các yêu cầu về điều kiện dòng chảy đồng nhất và nồng độ được đáp ứng khi lấy mẫu diễn ra trong phần ống 
thẳng với phần đầu vào của ít nhất năm đường kính thủy lực (5 x DN) và phần đầu ra của ba đường kính thủy lực (3 x 
DN) . Ngoài ra, phần ống phải có hình dạng không đổi và mặt cắt ngang không đổi. 

 
 

 Vùng đầu vào: 10 x DN (tối thiểu 200 mm) theo ISO 8573-2 

 Khu vực đầu ra: 3 x DN (tối thiểu 100 mm) theo tiêu chuẩn ISO 8573-2 
 
 

Đối với các phần đo được thực hiện bởi CS INSTRUMENTS hoặc cho các bộ phận đo được sản xuất theo thông số kỹ 
thuật của CS INSTRUMENTS, chúng tôi đề nghị các giá trị hướng dẫn cho lưu lượng tối thiểu của không khí nén trong 
các phần đo, để đảm bảo lấy mẫu đại diện. Bạn sẽ tìm thấy các giá trị hướng dẫn này trong một bảng trong Phụ lục. 

 
 

Lưu lượng tối thiểu: Xem bảng trong Phụ lục 

Measuring gas INLET 

 
 

Dimensions 
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6.2.1 Thông số cảm biến 
 

 

Bạn sẽ tìm thấy kích thước của các lỗ gắn trong Phụ lục. 
 
 

 Hãy đảm bảo tuân thủ chiều cao phục vụ khi chọn địa điểm cài đặt. 
 
 
 

Chiều cao với loại đầu dò 1: 500 mm 

Chiều cao với loại đầu dò 2: 700 mm 

 
 

6.3.2 Đơn vị đánh giá với giao diện người dùng 
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6.5 Nguồn thiết bị 

 

 
1 - Bộ cảm biến 

2 - Đơn vị đánh giá với giao diện người dùng (hiển thị) 

3 - Đầu dò mẫu 

4 - Liên minh nut 

5 - Thân vít kết nối với ren ngoài G 3/8 ” 

6 - Vòng kín tĩnh (2x) 

7 - Giao diện người dùng / màn hình cảm ứng 

8 - Cáp cấp điện cho bộ cảm biến 

9 - Cáp cấp điện cho đơn vị đánh giá 

10 - Cáp tín hiệu 

11 - Bộ cảm biến cáp tín hiệu kết nối 

12 - Đơn vị đánh giá cáp tín hiệu kết nối 

13 - Công tắc bật / tắt bao gồm. chỉ báo (đèn LED xanh) 

14 - Đầu ra tương tự kết nối 4-20 mA (xem Chương 13.5.2, trang 64) 

15 - Kết nối Ethernet 

16 - Kết nối đo khí "M" 

19 - Kết nối liên lạc báo động không có điện thế (xem Chương 13.5.1, trang 58) 

20 - Đặc điểm kỹ thuật liên quan đến áp suất vận hành đã điều chỉnh
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6.6 Điều chỉnh áp suất vận hành 

Khi giao hàng, KIỂM TRA DẦU đã được chuẩn bị và điều chỉnh theo áp lực vận hành do bạn chỉ định. Bạn sẽ tìm 
thấy cài đặt này bên dưới tấm loại của thiết bị cảm biến. 

 

 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp điều kiện hoạt động của bạn đã thay đổi. Nhóm dịch vụ CS 

INSTRUMENTS sau đó sẽ điều chỉnh thiết bị của bạn tương ứng.

 

 
EINGESTELLTER ARBEITSDRUCK 

ADJUSTED WORKING PRESSURE 

PRESSION REGLÉE À 

7.5 bar(g) 



Thiết kế hệ thống và chức năng  

18 OIL CHECK 

 

 

7 Mô tả hệ thống và chức năng 
 
KIỂM TRA DẦU đã được phát triển để phát hiện các hydrocacbon khí và khí trong không khí nén tự do từ các thành 
phần tích cực, ăn da, độc tố, dễ cháy và tăng tốc lửa. 
Khi các yêu cầu cài đặt được quy định được đáp ứng, các bình phun không nên tồn tại ở đầu vào vào thiết bị KIỂM 
TRA DẦU. Không phân biệt này, các thành phần dầu ở dạng aerosol với nồng độ tối đa. 5 mg / m3 được phát hiện và 
chỉ định. Tuy nhiên, lấy mẫu đẳng động không diễn ra (vận tốc giống nhau tại nơi rút và trong thiết bị đo), vì đây không 
phải là một phần cấu thành của DIN ISO 8573 đối với hơi dầu. Do đó, hàm lượng sol khí sẽ được xác định một cách bí 
mật với kết quả là giá trị đo được cao hơn giá trị thực tế được chỉ ra. Theo như aerosol có liên quan mặc dù, có một 
NGUY HIỂM rằng thiết bị đo sẽ bị ô nhiễm rất mạnh ở nồng độ cao và do đó, không có dữ liệu có thể sử dụng có thể 
được mua lại. Tình trạng này được xác định bởi các thiết bị điện tử cảm biến và được chỉ định là lỗi trên màn hình. 
Đồng thời, thông tin về các biện pháp cần thiết được cung cấp cho khách hàng, ví dụ: các biện pháp làm sạch hoặc 
tẩy bằng không khí. 
 
KIỂM TRA DẦU bao gồm hai thành phần chính, bộ cảm biến có đầu dò lấy mẫu và thiết bị đánh giá với giao diện 
người dùng (màn hình). Thông qua cáp tín hiệu có chiều dài 5 m, thiết bị cảm biến được kết nối với thiết bị đánh giá. 
Đầu dò lấy mẫu được lắp đặt chính xác từ đầu trên chính tăng, sao cho đầu dò lấy khí nén ở trung tâm của dòng khí 
nén được theo dõi. 
 
Cảm biến của chức năng KIỂM TRA DẦU theo nguyên tắc quang đã được chứng minh và đáng tin cậy. 
Nguyên tắc đo của detector quang hóa PID dựa trên sự ion hóa của các phân tử khí thông qua bức xạ tia cực tím và 
đăng ký dòng ion thu được. Các thành phần bình thường của khí nén (oxy, nitơ, carbon dioxide, argon, nước ...) 
không bị ion hóa bởi đèn UV. Ngược lại, hydrocacbon được ion hóa một cách đáng tin cậy. Cường độ của dòng ion là 
tỷ lệ thuận với nồng độ của các phân tử ion hóa. Tín hiệu điện được đo, khuếch đại điện tử và hiển thị trên màn hình 
dưới dạng tổng các chất được đo. 
 
 
Đối với độ tin cậy hoạt động tương ứng, hiệu suất của công nghệ cảm biến được theo dõi liên tục trong các phép đo. 
Trong trường hợp không đạt được giá trị giới hạn an toàn đã xác định, báo động được kích hoạt để thông báo cho 
người dùng rằng thiết bị cần được kiểm tra bởi CS INSTRUMENTS. Một văn bản rõ ràng sẽ xuất hiện được đánh dấu 
bằng màu đỏ. 
 
Cảm biến PID cho thấy nồng độ tổng thể của tất cả các hợp chất có thể quang hóa chứa trong mẫu và không phân 
biệt giữa các thành phần / chất riêng lẻ. Ngay cả các hợp chất hydrocacbon có ít hơn sáu nguyên tử cacbon (<C6) có 
thể được phát hiện, ví dụ: isobutene. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi những phân tử này bị ion hóa bởi đèn UV. 
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8 Vận chuyển và lưu trữ 

 Trong khi vận chuyển, nhiệt độ cho phép là 50oC, và không được vượt quá. 

 Việc vận chuyển chỉ đực thực hiện trong bao bì gốc. 

 Bảo vệ thiết bị chống rơi hoặc rung quá mức. 
 

 

 S
C

C
0

0
0

1
 

Bảo vệ thiết bị khỏi ảnh hưởng của khí quyển ngay cả khi 
được đóng gói. 
 
KIỂM TRA DẦU phải được bảo vệ chống té ngã và rung 
động quá mức tại nơi lưu trữ. 
 
Lưu trữ KIỂM TRA DẦU trong bao bì gốc trong phòng kín, 
đóng băng ở nhiệt độ tối đa + 50 ° C và độ ẩm không khí 
tối đa. 75%. 
 
Nếu thời gian lưu trữ vượt quá 12 tháng, bạn nên liên hệ 
với nhà sản xuất. 

Hướng dẫn cài đặt và vận hành phải được giữ với thiết bị! 

 
 
 

 

9 Giải nén 
 
Sau khi kiểm tra độ chính xác của bao bì bên ngoài, hãy thiết lập và giải nén thiết bị gần vị trí lắp đặt cảm biến và thiết bị 
đánh giá đã chọn. 

 

Đối với kết nối với thiết bị cảm biến, không chạm vào đầu dò mà không đeo găng tay không có dầu và 
mỡ (khuyến nghị sử dụng găng tay dệt). Một ngón tay trên đầu dò hoặc trong vùng đo có thể ảnh 
hưởng đến kết quả đo hoặc dẫn đến các phép đo sai. 

 
 

Xử lý thiết bị cẩn thận. 

Cú sốc mạnh gây ra thiệt hại không thể khắc phục. 

Khi không trực tiếp sử dụng KIỂM TRA DẦU, hãy giữ thiết bị trong bao bì gốc! Hướng dẫn cài đặt và vận hành phải 

được giữ với thiết bị! 

Bao bì gồm vật liệu tái chế. 

Vứt bỏ từng vật liệu riêng lẻ theo quy định của địa phương. 
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10 Cài đặt 

Đối với hoạt động và chức năng an toàn, tất cả các chỉ dẫn và lời khuyên được đưa ra trong hướng dẫn lắp đặt và 
vận hành phải được tuân thủ. Ngoài ra, các quy định pháp luật và các quy định an toàn cần thiết cho trường hợp 
ứng dụng tương ứng cần phải được tuân thủ trong quá trình làm việc. Điều này áp dụng cho phù hợp khi sử dụng 
các phụ kiện. 

Vị trí cài đặt 
 

THẬN TRỌNG! 

Điều kiện môi trường xung quanh! 

Chọn một nơi cài đặt mà không thể làm giảm chức năng được chỉ định của KIỂM TRA DẦU. 

Lắp đặt trong điều kiện môi trường xung quanh không phù hợp ảnh hưởng đến kết quả đo và có thể dẫn đến 
trục trặc và hư hỏng cho cảm biến. 

Thiết bị không được vận hành trong môi trường nổ hoặc trong khu vực có hỏa hoạn cao NGUY HIỂM, gần 
hóa chất mạnh và hơi quá nhiệt, trong môi trường rất nóng hoặc trong khu vực bị ô nhiễm mạnh. 

Không sử dụng nước để chữa cháy trên hoặc trong vùng lân cận của KIỂM TRA DẦU. 
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Các yêu cầu cơ bản liên quan đến việc cài đặt: 
 

 

Các loại khí đo phải không có bụi và nước khi được cung 

cấp cho thiết bị đo kiểm tra dầu. 

Do đó, xử lý khí được điều chỉnh theo nhiệm vụ đo được 

yêu cầu trong hầu hết các trường hợp ứng dụng. 

Chọn một phòng sạch sẽ, khô ráo và không có bụi được 

bảo vệ chống lại bão. 

• KIỂM TRA DẦU KHÔNG được sử dụng trong một khu vực 

nguy hiểm! 

• Phần đo phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- chỗ ngồi có đầu đo trung tâm 

- làm bằng thép không gỉ 

- không chứa dầu và mỡ 

- kích thước phù hợp với các điều khoản của CS 

INSTRUMENTS 

- chảy vào đầu dò từ đáy đến đỉnh (xem hướng dòng chảy) 

• Phần đo phải được lắp đặt theo chiều dọc. 

• Nên sử dụng phần đo CS INSTRUMENTS gốc. 

• Nên lắp đặt đường tránh (xem Chương 10.5) hoặc van bi 

giữa bộ cảm biến và phần đo. 

• Nhiệt độ môi trường (bộ cảm biến) + 5 ° C đến 45 ° C. 

• Nhiệt độ môi trường (đơn vị đánh giá với giao diện người 

dùng) 

+ 5 ° C đến + 50ºC. 

• Không được vượt quá điểm sương áp suất tối đa + 10 ° C. 

 • Các khả năng kết nối và phương pháp đo khác 

có thể, tùy thuộc vào ứng dụng tương ứng. Vui 

lòng liên hệ với chúng tôi về vấn đề này. 

 
 

Đường khí 
vào 
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10.1 Cài đặt sơ đồ kiểm tra dầu khí với bộ lọc dầu 
 

 
 

1 Máy nén khí  

2 Bộ lọc quán tính  

3  Bình chưa   

4 Xả ngưng  

5  Lọc thô  

6  Máy sấy lạnh  

7 Lọc tinh  

8 Cột hấp thụ cac bon hoạt tính  

9 Bộ lọc bụi sau máy  

10  Cảm biến kiểm tra dầu 

 

 

11 
Đơn vị đánh giá với giao diện người dùng (hiển thị) Vùng không có dầu 

mỡ 
H1/H2 Van đóng của phần đo  

H3 Van đóng của đường vòng  

H4 Van thông hơi của phần đo  

 
Việc cài đặt mô tả cho thấy yêu cầu tối thiểu của KIỂM TRA DẦU kết hợp với bộ phận hút khí than hoạt tính. Các loại 
cài đặt khác là có thể (miễn là chúng đáp ứng các điều kiện hoạt động được xác định). 
Đối với các biện pháp dịch vụ, chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt đường tránh tại DẦU KIỂM TRA. Điều này áp dụng 
chung cho tất cả các thành phần được phục vụ trong các hệ thống nén khí. 
Xin lưu ý rằng đường vòng này cũng phải không có dầu mỡ! 

 
Cẩn trọng! 

Không khí đầu vào bị ô nhiễm - điều kiện hoạt động kém! 
 
Khi sử dụng KIỂM TRA DẦU trong điều kiện hoạt động kém, thiết bị có thể bị nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc bị phá hủy!
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Lọc bụi, lọc trước  

Máy sấy khí 

Lọc tinh 

Cảm biến 

Bộ thiết bị kiểm tra. 

 Van đóng của đường vòng 

Van thông hơi của phần đoVent valve of the measuring 

section 

 

10.2 Sơ đồ lắp kiểm tra dầu 
 

 

1 Máy nén khí có dầu 

2 Bộ lọc tách ly tâm 

3 Bộ lọc trước 

4 Bình chưa khí nén 

5 Xả ngưng 

6 BEKOKAT 

7 

8 

9 

10 

11 

H1/H2 

H3 

H4 

Oil-and grease-free zone 

 
Bản cài đặt được mô tả cho thấy yêu cầu tối thiểu của KIỂM TRA DẦU kết hợp với BEKOKAT. Các loại cài đặt khác 

là có thể (miễn là chúng đáp ứng các điều kiện hoạt động được xác định). 

Đối với các biện pháp dịch vụ, chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt đường tránh tại DẦU KIỂM TRA. Điều này áp dụng 

chung cho tất cả các thành phần được phục vụ trong các hệ thống nén khí. 

Xin lưu ý rằng đường vòng này cũng phải không có dầu mỡ!
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10.3 Sơ đồ đấu nối để kiểm tra dầu trong máy nén không dầu 
 

 

 
1 Máy nén khí không dầu 

2  Bộ lọc quán tính 

3 Bình chứa 

4 Xả ngưng 

5 Lọc trước 

6 Máy sấy lạnh 

7 Lọc sau 

 

8 
Cảm biến kiểm tra 

9 Bộ đo xử lý 

H1/H2 Van đóng của phần đo 

H3 Van đóng của đường vòng 

H4 Van thông hơi của phần đo 

 
 

Việc cài đặt mô tả cho thấy yêu cầu tối thiểu của KIỂM TRA DẦU kết hợp với một máy nén với nén dầu. Các 

loại cài đặt khác là có thể (miễn là chúng đáp ứng các điều kiện hoạt động được xác định). 

Đối với các biện pháp dịch vụ, chúng tôi khuyên bạn nên lắp đặt đường tránh tại DẦU KIỂM TRA. Điều này 

áp dụng chung cho tất cả các thành phần được phục vụ trong các hệ thống nén khí. 

Xin lưu ý rằng đường vòng này cũng phải không có dầu mỡ!
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10.4 Lắp đặt DẦU KIỂM TRA phía dưới của bộ lọc than hoạt tính 
 

Khi lắp đặt OIL CHECK downstream của một bộ lọc than hoạt tính, việc đọc / giám sát các giá trị đo được nên được 

thực hiện tại một khoảng thời gian phù hợp với khoảng thời gian bảo trì ngắn hơn của bộ lọc than hoạt tính. Biến thể 

cài đặt này cũng yêu cầu tuân thủ các đặc tả của Chương 9.1. 

 
CẨN THẬN! 

Không khí đầu vào bị ô nhiễm - điều kiện hoạt động kém! 

Khi sử dụng KIỂM TRA DẦU trong điều kiện hoạt động kém, thiết bị có thể bị nhiễm bẩn, hư hỏng hoặc bị 
phá hủy! 
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10.5 10.5 Cài đặt sơ đồ lắp đặt để kiểm tra DẦU 

Để hiệu chuẩn, bảo trì và bảo dưỡng, bạn nên sử dụng dịch vụ CS INSTRUMENTS. Để tạo thuận lợi cho các công 
trình này, một đường vòng (xem ví dụ bên dưới) sẽ được cài đặt. Việc bỏ qua này cũng thuận lợi khi làm sạch thiết bị. 
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10.6 Các bước cài đặt 

 
 Thiết bị đo kiểm tra dầu khí chỉ được lắp đặt và sử dụng bởi nhân viên có trình độ và được ủy quyền, và độc 
quyền phù hợp với dữ liệu kỹ thuật. 

 

 
Đối với kết nối với thiết bị cảm biến, không chạm vào đầu dò mà không đeo găng tay không có dầu và mỡ 
(khuyến nghị sử dụng găng tay dệt). Một ngón tay trên đầu dò hoặc trong vùng đo có thể ảnh hưởng đến 
kết quả đo hoặc dẫn đến các phép đo sai. 

 
 
 

Trước khi lắp đặt, cho phép khí nén chảy ra trong một thời gian ngắn để loại bỏ condensate và các hạt. Điều 
này sẽ ngăn chặn sự nhiễm bẩn không cần thiết của đầu dò và của thiết bị cảm biến. 

NOTE! 

Các biến thể mạnh mẽ của nhiệt độ môi trường xung quanh, cũng trong quá trình vận chuyển và lưu trữ có 
thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc kết quả đo không chính xác. 

Hãy chắc chắn rằng thiết bị kiểm tra dầu được giải nén và lưu trữ khoảng ba giờ trước khi cài đặt tại nơi 
cài đặt để cho phép sự thích nghi nhiệt độ với nhiệt độ môi trường xung quanh. Trong thời gian này, bộ 
cảm biến không được kết nối với nguồn điện. Quan sát cẩn thận điểm này là bắt buộc đặc biệt trong 
trường hợp chênh lệch nhiệt độ chính giữa vận chuyển / nơi lưu trữ và nơi sử dụng. 

Bộ phận tạo khí tham chiếu yêu cầu thời gian gia nhiệt trước. hai giờ. Chỉ sau thời gian gia nhiệt trước đã 
hết hạn có thể nén dòng khí qua thiết bị KIỂM TRA DẦU. Để giảm thời gian chờ, thiết bị cảm biến có thể 
được kết nối với nguồn điện vào lúc này. 

 

 
Unpacking of the OIL CHECK (steps 1 – 3) 

 

 

 

 

 

1. xin vui lòng mặc sạch (dầu- và mỡ- miễn phí) găng tay trong 
quá trình cài đặt toàn bộ kiểm tra dầu 

2. Vui lòng lấy đầu dò (3) của KIỂM TRA DẦU từ bao bì và đảm 
bảo rằng bạn chưa loại bỏ gói tấm của đầu dò lấy mẫu. 

3. Vui lòng giữ tài liệu được cung cấp ở nơi an toàn. 
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Loại bỏ gói bảng (bước 4) 
 
 

 

 

 

 

4. Trước khi tháo tấm, hãy đảm bảo đeo găng tay không có dầu 
và mỡ và thấy rằng đầu dò không bị hư hỏng trong khi tháo 
ra. 
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Tháo vòng đệm kín và thân vít kết nối (bước 5 - 6) 
 

 

 

 

 

5. Tháo vòng bít kín cố định (6) khỏi KIỂM TRA 
DẦU. Các tie cáp có thể được hoàn tác bằng 
cách cẩn thận bằng cách sử dụng một bên 
cắt. 

6.  xin vui lòng tháo ốc vít kết nối cơ thể 
5) từ đầu dò lấy mẫu bằng cách quay. 

 

 Lắp vòng đệm kín và của thân kết nối vít (bước 7 - 8) 
 

NGUY HIỂM! 

Overpressure! 

Quan sát các chỉ dẫn về loại tấm liên quan đến áp suất tối đa! 

Điều bắt buộc là dòng khí nén là áp lực trước khi lắp đặt! 

NGUY HIỂM! 
Compressed air! 

Các bước quy trình được mô tả sau đây phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ tương ứng. Không 
bao giờ thực hiện công việc trên một nhà máy đang chịu áp lực. 

Người dùng phải đảm bảo rằng KIỂM TRA DẦU không bao giờ hoạt động ở áp suất vượt quá giá trị được 
chỉ định trên tấm loại. Vượt quá áp suất vận hành tối đa có thể gây ra thương tích và hư hỏng nghiêm trọng 
cho thiết bị đo. 

Đầu dò lấy mẫu có kết nối ren bên trong G 3/8 ’. Các kết nối khác có thể được thực hiện cho các đầu dò đặc 
biệt tùy chỉnh. 

Đầu dò lấy mẫu phải được lắp đặt theo chiều dọc trong chính tăng. 

Chỉ chạm vào đầu dò lấy mẫu ở phần trên, phía trước vỏ máy. Tay / ngón tay chảy mỡ có thể dẫn đến kết 
quả đo không chính xác. 

Bộ phận tạo khí tham chiếu yêu cầu thời gian gia nhiệt trước. hai giờ. Chỉ sau thời gian gia nhiệt trước đã 
hết hạn có thể nén dòng khí qua thiết bị. 
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Gắn vòng đệm kín và thân vít nối (bước 7 - 8) 
 

 

 

 

 

7. Vui lòng đặt vòng đệm cố định (6) trên điểm 
lắp đặt trên phần đo đã được lắp đặt sẵn. 

8. Bây giờ vặn thân vít nối (5), tháo ra ở bước 6, 
vào sợi ở phần đo. Đảm bảo không làm hỏng 
vòng đệm cố định khi làm như vậy. 

 

 Tháo đầu dò (bước 9) 
 

 

 

 
 

 
9. Vui lòng tháo chốt đóng (V) bằng vòng đệm cố 

định thứ hai bằng cờ lê lục giác rỗng thích 
hợp. 

 
Kết nối đầu dò với bộ cảm biến và gắn vòng kín cố định (bước 10) 

 

 

 

 

 

10. Kết nối đầu dò (3) với thiết bị cảm biến (1). Hãy 
chắc chắn không làm hỏng vòng kín cố định thứ 
hai (6) khi làm như vậy. 
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Lắp đặt bộ cảm biến (bước 11 - 14) 
 

 

 

 

11. Vui lòng vặn đai ốc công đoàn (4) cẩn thận vào 
thân vít kết nối (5) cho đến khi đai ốc bị chặt. 

12. Xoay thiết bị cảm biến (1) bằng đầu dò (3) vào 
vị trí mong muốn. 

13. Bây giờ thắt chặt đai ốc công đoàn (4) bằng 
phương tiện của một cờ lê mở kết thúc SW 22 
với một lượt quý theo chiều kim đồng hồ. 

14. Sử dụng cờ lê mở kết thúc SW 24 được áp 
dụng cho thân kết nối vít (5), bạn sẽ tránh làm 
xoắn bộ cảm biến (1). 

 

 

Tùy chọn: 

Van bi bằng thép không gỉ với cánh kết nối 3/8 “ 

Dầu và mỡ 

 

 
Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt trong Phụ lục. 
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Lắp đặt thiết bị đánh giá (bước 15 - 19) 
 

 

 
 
 

 

15. Xác định vị trí lắp đặt thiết bị đánh giá, có tính 
đến độ dài có sẵn của cáp tín hiệu. 

16. Chiều dài tiêu chuẩn là 5 m 

17. Khoan bốn lỗ lắp như minh họa ở đây cho các 
vít lắp tương ứng. 

18. Trước khi lắp thiết bị, các tấm bên bao phủ khu 
vực vặn vít phải được đẩy mạnh cẩn thận. 

19. Cố định vỏ của thiết bị đánh giá trên tường 
trong vùng lân cận của đầu dò. Cho mục đích 
này, sử dụng bốn thông qua các lỗ khoan Ø 6 
mm. 

 
 

 
Bạn sẽ tìm thấy một giám đốc lỗ trong Phụ lục cho 
các hướng dẫn hoạt động này. 

       Hãy chắc chắn rằng một tuốc nơ vít có trục đủ dài có       
sẵn. 
 

 
 

 

 

CẢNH BÁO! 

Can thiệp trái phép! 

Các can thiệp trái phép có thể gây nguy hiểm cho 
người hoặc thực vật và dẫn đến sự cố. 

Làm hỏng niêm phong vỏ của thiết bị cảm biến và 
thiết bị đánh giá làm mất hiệu lực bảo hành. 
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Kết nối cuvet đo với thiết bị đánh giá (bước 20) 
 

 

 

20. Kết nối thiết bị đánh giá 
với thiết bị cảm biến bằng 
cáp báo hiệu được cung cấp 
(10). Các ferrite phải được 
kết nối ở phía bên của đơn vị 
đánh giá. 

 

 

Vui lòng đảm bảo trước khi kết 
nối cáp tín hiệu mà cả hai thiết bị 
đều bị ngắt kết nối khỏi nguồn 
điện. 

 

Bảo vệ chống lại thiệt hại thông qua tĩnh điện sạc 

Thiết bị chứa các thành phần điện tử có thể nhạy cảm với xả tĩnh điện (ESD). Tiếp xúc với những người hoặc vật bị điện 
tích làm tổn hại các thành phần này. Trong trường hợp xấu nhất, chúng bị phá hủy ngay lập tức hoặc sẽ thất bại sau khi 
khởi động. 

Tuân thủ các yêu cầu quy định trong EN 100015-1 để giảm thiểu hoặc ngăn chặn khả năng hư hỏng thông qua xả tĩnh 
điện đột ngột. Ngoài ra, hãy đảm bảo không chạm vào các linh kiện điện tử trong khi điện áp nguồn được áp dụng. 
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Kết nối cho việc truyền dữ liệu từ xa và tín hiệu cảnh báo (bước 21-22) 
 

 

 

 

21. Kết nối liên lạc báo động không có điện thế với vị trí 19 (xem Phụ lục). 

22. Nếu bạn muốn, hãy kết nối PC của bạn thông qua cổng 

Ethernet 15. Nếu được yêu cầu, hãy sử dụng đầu ra tương 

tự 4-20 mA (vị trí 14). 

 

 Kết nối thiết bị đánh giá với nguồn điện (bước 23) 
 

 
NGUY HIỂM! 

Supply voltage! 

Việc tiếp xúc với các bộ phận không cách nhiệt mang điện áp cung cấp liên quan đến nguy cơ bị điện 
giật dẫn đến thương tích và tử vong. 

Việc đấu nối với đường dây dẫn điện và thiết bị bảo vệ tương ứng phải tuân theo các quy định pháp luật 
hiện hành tại nơi lắp đặt KIỂM TRA DẦU; kết nối và lắp đặt phải được thực hiện bởi các chuyên gia đủ 
điều kiện cho phù hợp. 

Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của các thiết bị đo được cấp điện và các thiết bị không thể kết nối với 
nguồn cấp điện trong các biện pháp dịch vụ. 

 
NGUY HIỂM! 

Lỗi nối đất! 

Khi kết nối trái đất (đất bảo vệ) bị thiếu, có nguy cơ trong trường hợp có sự cố, các thành phần dẫn điện, 
có thể tiếp xúc có thể mang điện áp cung cấp. Chạm vào các bộ phận như vậy dẫn đến cú sốc điện với 
chấn thương và tử vong. 

Bắt buộc phải kết nối nhà máy với đất hoặc kết nối dây dẫn bảo vệ theo quy định. 

Không sử dụng bộ chuyển đổi phích cắm tại phích cắm điện. 

Có phích cắm điện được thay thế bởi những người có tay nghề cao, nếu cần. 

 
   

 
   



 Khởi động 

OIL CHECK 35 

 

 

Việc khởi động phải được thực hiện bởi những người có trình độ và có thẩm quyền. 
Điều quan trọng là các kỹ thuật viên thực hiện việc khởi động sử dụng các công cụ an toàn và rằng ông tiến 
hành phù hợp với các quy định về an toàn và phòng ngừa tai nạn tại địa phương. Kỹ thuật viên chịu trách 
nhiệm về hoạt động đúng đắn và an toàn của KIỂM TRA DẦU. KIỂM TRA DẦU phải không được khởi động 
trong khi nắp nhà ở được tháo ra hoặc mở. 

Vui lòng tuân theo lời khuyên sau trong lần khởi động đầu tiên, mỗi lần sau một thời gian ngừng hoạt 
động lâu hơn, hoặc sau đó là bảo trì hoặc hiệu chuẩn. Việc khởi động ban đầu hoặc bắt đầu lại chỉ 
được thực hiện bởi những người có trình độ và được ủy quyền. 

NGUY HIỂM! 

Supply voltage! 

Việc đấu nối với đường dây dẫn điện và thiết bị bảo vệ tương ứng phải tuân theo các quy định pháp luật 
hiện hành tại nơi lắp đặt KIỂM TRA DẦU; kết nối và lắp đặt phải được thực hiện bởi các chuyên gia đủ điều 
kiện cho phù hợp. 

 

NGUY HIỂM! 

Thiếu dấu tách! 
Tất cả các điện áp đại diện cho một mối nguy hiểm khi tiếp xúc với chúng phải được ngắt kết nối thông qua các 
dải phân cách được gán cần phải được cài đặt bên ngoài. 
Dấu phân cách phải được cài đặt trong vùng lân cận của thiết bị. 
Bộ tách cần tương ứng với IEC 60947-1 và IEC 60947-3. Bộ tách phải tách tất cả các dây dẫn mang điện áp. 
Bộ tách không được lắp đặt trong đường dây cấp điện. Dấu phân tách phải dễ truy cập cho người dùng. 

 Trước khi thiết lập kết nối với các đường dây điện, vỏ của thiết bị đánh giá với giao diện người dùng (màn 
hình) và thiết bị cảm biến phải được kết nối với cáp báo hiệu được cung cấp! 

 
11 Khởi động 

NOTE! 

Vượt quá số liệu hoạt động! 
Đảm bảo rằng các thông số vận hành tuân thủ các dữ liệu được chỉ định trên tấm loại và trong hướng dẫn vận 
hành của KIỂM TRA DẦU (điện áp, tần số, áp suất không khí, điểm sương áp suất, nhiệt độ không khí, nhiệt độ 
môi trường, vv). 

 

 
Tất cả các thiết bị đo kiểm tra dầu đều được kiểm tra và kiểm soát cẩn thận trước khi giao hàng. Với mục đích này, 
các điều kiện vận hành thực tế được mô phỏng. Ngoài ra, nó có thể xảy ra rằng các thiết bị đo lường bị hư hỏng trong 
quá trình vận chuyển. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chức năng được chỉ định của KIỂM TRA DẦU chi tiết 
sau khi giao hàng và trong những giờ hoạt động đầu tiên. 
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11.1 General advice regarding the installation 
 
Hãy quan sát trước khi cài đặt: 

• Tuân thủ các điều kiện hoạt động được chấp nhận sau đây: 

 Áp lực vận hành 

 Khí nén và nhiệt độ môi trường xung quanh 

 Độ ẩm của khí nén 

 Vị trí. 

• Kết nối các bộ lọc phù hợp trước để đảm bảo sự sạch sẽ của môi trường vận hành. 

• Quan sát vị trí lắp đặt (xem Chương 5). 

• Quan sát độ lệch cho phép của điện áp cung cấp. 

• Loại bỏ bụi bẩn khỏi ống trước khi lắp đặt KIỂM TRA DẦU. 

• Tiến hành theo thứ tự được mô tả khi bắt đầu KIỂM TRA DẦU. 

 

1. Lắp đặt cơ khí 

• Hãy chắc chắn rằng tất cả các lời khuyên được đưa ra dưới "cài đặt" đã được quan sát. 

• Đảm bảo rằng các kết nối khí nén và tất cả các ống dẫn ống đều được vặn chặt. 

2. Chuẩn bị đo hơi dầu 

• Hãy chắc chắn rằng thiết bị kiểm tra dầu đã được lưu trữ khoảng ba giờ trước khi cài đặt tại nơi cài đặt để cho 

phép nhiệt độ thích ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh. Trong thời gian này, bộ cảm biến không được kết 

nối với nguồn điện. 

 
3. Lắp đặt điện 

 

• Đảm bảo kết nối giữa thiết bị đánh giá với giao diện người dùng (màn hình) và thiết bị cảm biến được thiết lập 

bằng cáp báo hiệu được cung cấp. 

• Thiết lập kết nối với nguồn điện (đơn vị cảm biến và đơn vị đánh giá). 

• Đảm bảo bật nguồn cấp điện cho bộ cảm biến và thiết bị đánh giá. 

• Hệ thống tạo khí tham chiếu yêu cầu thời gian gia nhiệt trước. hai giờ. Chỉ sau thời gian gia nhiệt trước này đã 

hết hạn có thể nén luồng không khí qua KIỂM TRA DẦU. 

• Không đủ sưởi ấm trước hệ thống tạo khí tham chiếu sẽ dẫn đến các giá trị đo không ổn định. 

• Các phích cắm điện hoạt động như một đường tách. Trong chức năng này, chúng phải luôn được truy cập miễn 

phí. 

4. Loading with operating medium 
 

• Từ từ mở van khí vào và từ từ gây áp lực cho đường ống. Nếu không, thiết bị có thể bị hỏng. 

• Kiểm tra độ kín của hệ thống!
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5. Cài đặt (see Chapter 10.2, page 38 and Chapter 10.3, page 45) 

 

 Chọn dầu hoặc loại khí 

 Đặt giá trị cảnh báo 

 Bắt đầu đo lường 

6. Hoạt động bình thường 
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11.2 Quỳ trình cài đặt 
 

Chương này cũng như các chương sau mô tả các cài đặt cần thiết, cách cài đặt được triển khai 

và thông báo nào có thể xuất hiện trên màn hình. 

Hơn nữa, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên và các hành động được đề nghị liên quan đến các cài đặt 

được chọn. 

 

Sau khi chuyển đổi nguồn điện của thiết bị đánh giá, hệ điều hành yêu cầu xấp xỉ. 30 giây để khởi 

động hệ thống. Màn hình bắt đầu sau sẽ xuất hiện: 

 

 
Sau đó, thiết bị sẽ chuyển sang menu chính. Bây giờ bạn có thể thực hiện tất cả các cài đặt được 
yêu cầu. Vì mục đích này, vui lòng làm theo quy trình trên các trang tiếp theo. 

 

Đặt mật khẩu 
 
 

 

 
Để có quyền truy cập vào một số lựa chọn và mức cài đặt của KIỂM TRA DẦU, cần nhập mật khẩu. 
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 Nếu cần nhập mật khẩu, hộp chọn sau sẽ xuất hiện trên màn hình: 

 

 Nhập mật khẩu "04321". 

 Xác nhận với "OK" trong cửa sổ lựa chọn. 

 Xác nhận với "OK" bên dưới mật khẩu. 
Sau đó, menu con được chọn sẽ mở ra và bạn có thể tiếp tục với lựa chọn / cài đặt của mình. 

 
Màn hình chính 

Đầu tiên, chọn "SETTINGS". 
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BẮT ĐẦU TỰ ĐỘNG 
 
 

X Đo lường tự khởi động 

 
Luôn chọn "Tự khởi động". Khi chọn chức năng này, phép đo sẽ tự động bắt đầu với các giá trị đã chọn và 

được điều chỉnh khi bắt đầu hoặc khởi động lại thiết bị. 

Sau khi ngắt nguồn điện, ví dụ, tự khởi động diễn ra sau 42 giây. Trong trường hợp này, các giá trị được 

điều chỉnh trước được lấy ra để đo. 

 

X Dầu máy nén 

 
Chọn loại dầu được sử dụng trong máy nén của bạn. Nếu loại dầu này không được nhập, hãy 
chọn giữa 

 dầu khoáng và 

 dầu tổng hợp
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NGÀY VÀ GIỜ 

Sau khi đã điều chỉnh ngày và thời gian, vui lòng nhấp vào "Đặt". 

Một nhấp chuột vào OK không dẫn đến việc lưu trữ ngày tháng và thời gian (là ngoại lệ duy nhất), vì nó không thể 
dự đoán được, người dùng sẽ ở lại trong menu sau khi cài đặt trong bao lâu. 

 
 

 
 
 
 
 

NETWORK 

Đánh dấu chọn hộp "Tự động (DHCP)", ví dụ. Để biết thêm cài đặt, vui lòng thực hiện các hướng dẫn riêng của chúng tôi. 
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Màn hình cảm ứng 

Nhấp vào "Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng" và làm theo hướng dẫn trên màn hình. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UPDATE 
 

Để cài đặt phiên bản phần mềm mới, thiết bị phải được kết nối với PC / notebook qua vòi mạng và 
phần mềm Windows khởi động trên PC / notebook. 

 Nhấp vào "Đợi cập nhật" tại thiết bị 

 Chọn thiết bị tương ứng trên PC và bắt đầu cập nhật 

 Chờ cho đến khi thông báo xuất hiện ở thiết bị thông báo cho bạn biết rằng bản cập nhật đã 
hoàn tất. 
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SERVICE 
Mục trình đơn này được bảo vệ bằng mật khẩu. Quyền truy cập chỉ được phép đối với dịch vụ CS INSTRUMENTS hoặc 
cho nhân viên có kỹ năng được ủy quyền. 
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Điều khiển khoa học( chế độ đăc biệt) 

 

 Vui lòng chỉ sử dụng chế độ này sau khi được tư vấn trước với CS INSTRUMENTS. 
 
 
 
 
 

 
Nếu chế độ khoa học được kích hoạt (Settings -> ScientificMode) một thông tin tương ứng sẽ xảy ra.
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11.3 Bắt đầu quy trình đo  

Màn hình chính 

 Vui lòng chọn mục menu " Measurement ". 

 

 

 
 

 
Lựa chọn giữa "Compressor Oils" hoặc "Hydrocarbon khác". 

Nhấp vào chất tương ứng trong danh sách chọn liên quan. Danh sách chọn khác bị tắt. Khi chọn "Dầu tùy chỉnh", có 

thể đo được dầu có hệ số tự tính. 

Khi "ScientificMode" (Settings-> ScientificMode) được kích hoạt, một CẢNH BÁO tương ứng được hiển thị.
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Click "Start" to start the measurement. 
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NOTE! 
DẦU KIỂM TRA hoạt động hoàn toàn tự động. Chỉ sau khi chu kỳ đo đầu tiên đã hết hạn (chậm nhất sau năm 

phút), thiết bị sẽ cho biết giá trị đo được. Sau đó, các giá trị trên màn hình sẽ tự động tải lại sau mỗi hai phút.
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Tại thời điểm này, các chi tiết THẬN TRỌNG liên quan đến thiết bị và cấu hình thiết bị có sẵn được yêu 
cầu trong các biện pháp dịch vụ. 

 
 



 Khởi động 

OIL CHECK 49 

 

 

Setting / modification alarm value 

To modify the alarm value, proceed as follows: 

 Click on the display field of the adjusted limit value to modify it in accordance with your requirements. 

 Click on the alarm value. A selection window with digits, CLEAR and OK will appear. 
 
 

 

 
 Nhập mật khẩu "04321". 

 Xác nhận với OK trong cửa sổ lựa chọn. 

 Xác nhận với OK bên dưới mật khẩu. 
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 • Nhấp vào giá trị cảnh báo. 






 Trường nhập có chữ số, CLEAR và OK sẽ mở ra. 

 

 

 Nhấp vào CLEAR để xóa giá trị cảnh báo trước đó. 

 Nhập giá trị cảnh báo mới. 

 Nhấp vào OK trong trường nhập. 

 Cửa sổ sẽ đóng lại. 

 Xác nhận giá trị cảnh báo được điều chỉnh bằng OK. 

Đo lường sẽ không bị gián đoạn bởi các biện pháp thiết lập này. 
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12  Xóa khỏi dịch vụ và gỡ cài đặt 

Việc loại bỏ dịch vụ và gỡ cài đặt của OIL CHECK được thực hiện theo thứ tự ngược lại để cài đặt và khởi động.. 

NOTE! 

Trước tiên, hãy chắc chắn rằng tất cả các thiết bị được tách ra khỏi nguồn cung cấp điện và rằng các đường 
ống là áp lực! 

 

 

13 Hoạt động 

    Thiết bị chỉ được vận hành bởi các nhà khai thác có trình độ và được ủy quyền tương ứng. 

 
Việc mở bộ phận cảm biến và xử lý không đúng cách không được phép. 

 

 Có kiểm tra hiệu suất hệ thống, cài đặt và các biện pháp dịch vụ được thực hiện độc quyền bởi nhân viên có kỹ 
năng được ủy quyền. 

Các công việc hiệu chuẩn chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ CS INSTRUMENTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
Nhân viên có tay nghề được ủy quyền là những người được nhà sản xuất ủy quyền, có kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, có căn 

cứ vào các quy định và pháp luật tương ứng và có khả năng thực hiện các công việc cần thiết và xác định và tránh mọi rủi ro trong 
quá trình vận chuyển, lắp đặt máy , vận hành và bảo trì. 

Các nhà khai thác được chứng nhận và được ủy quyền là những người được nhà sản xuất chỉ dẫn về việc xử lý KIỂM TRA DẦU, 
với kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, và những người có căn cứ trong các quy định và luật tương ứng. 
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13.1 Điều khiển và hiển thị các phần tử 

 

 
1 - Giá trị đo được hiện tại 

2 - Chỉ định hàm lượng dầu dư còn lại theo ISO 8573-1 

3 - Giá trị cảnh báo được điều chỉnh chỉ báo 

4 - Hộp lựa chọn cho menu chính 

5 - Chỉ báo giá trị đo được trung bình của 10 phép đo trong quá khứ 

6 - Hộp chọn cho cấp dịch vụ
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13.2 Giới thiệu chung cho hoạt động của KIỂM TRA DẦU... 

 
1. Thiếu dòng chảy có thể dẫn đến tăng giá trị hàm lượng dầu dư. 

2. Khi hệ thống không nén hoặc khi không có luồng khí nén, điều này sẽ được báo hiệu. Màn hình màu đỏ và hiển thị 

CẢNH BÁO về nguyên nhân của sự cố, cũng như các biện pháp để loại bỏ các lỗi (xem Chương 12.3). 

3. Nguồn điện của bộ cảm biến phải luôn được kết nối. Chỉ theo cách này, có thể đảm bảo rằng hệ thống tạo khí tham 

chiếu hoạt động đáng tin cậy. 

4. Đọc các giá trị đo được của thiết bị theo khoảng thời gian đều đặn của bộ nhớ của thiết bị bằng phần mềm. Kiểm tra 

các giá trị này liên quan đến tạm thời vượt quá giá trị giới hạn. 

5. Chỉ định giá trị đo được cập nhật hai phút một lần. Trong thời gian này, phép đo tiếp tục trong nền. 

6. Tổng thiết lập lại của thiết bị chỉ có thể được thực hiện thông qua sự gián đoạn của việc cung cấp điện. 

 

 
Các điều kiện hoạt động sau đây được giám sát và hiển thị trên màn hình dưới dạng văn bản rõ ràng: 
 

• Áp suất vận hành quá thấp 

• Đã vượt quá phạm vi đo lường 

• Yêu cầu hiệu chuẩn 

• Yêu cầu kiểm tra cảm biến 

Bạn sẽ tìm thấy các chỉ dẫn tương ứng liên quan đến các điều kiện hoạt động nói trên trong Chương 12.3. 

Hãy đảm bảo rằng các biến đổi nhiệt độ trong quá trình vận hành KIỂM TRA DẦU không quá mạnh 

(hoặc thậm chí vượt quá phạm vi nhiệt độ được chấp nhận). 
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13.3 Chỉ báo sự cố, chỉ dẫn dịch vụ và trường ghi chú. 

Nếu KIỂM TRA DẦU được vận hành ở điều kiện hoạt động không thể chấp nhận được, hoặc nếu các biện pháp dịch vụ 
đến hạn, ví dụ, các trường giao tiếp sau đây có thể xuất hiện trên màn hình:: 

 

• Các trường ghi chú 

• Chỉ báo sự cố 

• Chỉ báo báo động 

Những chỉ dẫn này cũng bao gồm các hành động được đề xuất tương ứng. Hãy thực hiện các hoạt động được mô tả. Nếu 

điều này không thành công, vui lòng liên hệ với dịch vụ CS INSTRUMENTS chịu trách nhiệm cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy thông 

tin liên lạc tại www.cs-instruments.com hoặc trên trang 2. 

 Kiểm tra hiệu năng hệ thống, cài đặt và các biện pháp dịch vụ được thực hiện độc quyền bởi nhân viên có kỹ 
năng được ủy quyền. 

Các công việc hiệu chuẩn chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ CS INSTRUMENTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
Nhân viên có tay nghề được ủy quyền là những người được nhà sản xuất ủy quyền, có kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, có căn 

cứ vào các quy định và pháp luật tương ứng và có khả năng thực hiện các công việc cần thiết và xác định và tránh mọi rủi ro trong 
quá trình vận chuyển, lắp đặt máy , vận hành và bảo trì. 

Các nhà khai thác được chứng nhận và được ủy quyền là những người được nhà sản xuất chỉ dẫn về việc xử lý KIỂM TRA DẦU, 
với kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật, và những người có căn cứ trong các quy định và luật tương ứng. 
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13.3.1 Báo sự cố 
 
 

 
 
 
 

 

 
Áp suất làm việc quá thấp ! 

 

Hãy tăng áp lực vận hành. 

Để xem giá trị tối thiểu, hãy xem thủ công. 

 
 

Betriebsdruck zu gering ! 

 

Bitte Betriebsdruck erhöhen. 

Minimaler Wert siehe Betriebsanleitung. 

Đã vượt quá phạm vi đo lường! 

Hàm lượng dầu cao hơn 5mg / Norm m3 

Thủ tục cần thiết: 

 Phát hiện và loại bỏ nguyên nhân gây ra hàm lượng dầu 

cao 

 Tháo bộ cảm biến 

 Loại bỏ đơn vị senor với tổng hợp Zero Air 

 Cài đặt lại bộ cảm biến và bắt đầu đo 

 Vui lòng liên hệ với Dịch vụ CS INSTRUMENTS For 

detailed procedure please see the manual. 

 

Messbereich wurde überschritten ! 

Ölgehalt größer 5mg/Norm m3 

Erforderliche Maßnahmen: 
- Ursache für hohen Ölgehalt ermitteln und beseitigen 
- Sensoreinheit demontieren 
- Sensoreinheit mit synthetischer Null-Luft spülen 
- Sensoreinheit montieren und Messung starten 
- Bitte CS INSTRUMENTS Service kontaktieren 
Detaillierte Vorgehensweise siehe Betriebsanleitung. 

www.cs-instruments.com 

http://www.cs-instruments.com/
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13.3.2 Chỉ dẫn tới dịch vụ 
 
 

 

Vì lợi ích của hoạt động an toàn, hiệu suất của công nghệ cảm biến được kiểm tra liên tục trong các phép đo. Trong 
trường hợp không đạt được giá trị giới hạn an toàn đã xác định, báo động sẽ được kích hoạt, thông báo cho người 
dùng rằng thiết bị cần được kiểm tra bởi CS INSTRUMENTS. Văn bản rõ ràng sau sẽ xuất hiện: 

 
 

 
Khoảng thời gian bảo trì và hiệu chuẩn được xác định bởi người vận hành thiết bị đo. Bạn sẽ tìm thấy thông tin 

về vấn đề này trong Chương 14.3. Nguồn ánh sáng UV sẽ được kiểm tra trong phạm vi bảo trì và hiệu chuẩn theo 

lịch trình.

CHÚ Ý ! 
Yêu cầu hiệu chuẩn. 

Vui lòng liên hệ với Dịch vụ CS 
INSTRUMENTS. 

 
ACHTUNG ! 

Kalibrierung erforderlich. 
Bitte CS INSTRUMENTS Service 

kontaktieren. 

www.cs-instruments.com 

CHÚ Ý ! 

Kiểm tra cảm biến là bắt buộc. 

Vui lòng liên hệ với Dịch vụ CS 
INSTRUMENTS. 

ACHTUNG ! 
Prüfung des Sensors erforderlich. 
Bitte CS INSTRUMENTS Service 

kontaktieren. 
www.cs-instruments.com 

http://www.cs-instruments.com/
http://www.cs-instruments.com/
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 Tại thời điểm này trong menu chính, các chi tiết THẬN TRỌNG liên quan đến thiết bị và cấu hình 
thiết bị có sẵn được yêu cầu trong các biện pháp dịch vụ. 

 
 
 
 

 
Đối với dịch vụ, các trường sau là quyết định: 

NN = Số giờ hoạt động cho thấy hiệu chuẩn được đề nghị tiếp theo. AOUT = Đầu ra tương tự 4-20 mA hoạt động / 

không hoạt động 

13.3.3 Ghi chú 
 
 

 
 

13.4 Bộ nhớ giá trị đo được 
 

Tất cả các giá trị đo được được ghi lại trong bộ nhớ trong (2 GB) theo ngày giờ và có thể được đọc ra cho phù hợp (xem 

Chương 12.6). 

Đọc các giá trị đo được của thiết bị theo khoảng thời gian đều đặn của bộ nhớ của thiết bị bằng phần mềm. Kiểm tra các 

giá trị này liên quan đến tạm thời vượt quá giá trị giới hạn.

CHÚ Ý ! 

Chỉ sử dụng chế độ này sau khi đã tham khảo CS INSTRUMENTS. Đóng kết nối để đo 
khí „M“. 

Kết nối Zero Air với „Z“. 

Kết nối khí đo với „C“. 
ACHTUNG ! 

Bitte benutzen Sie diesen Modus nur nach Rücksprache mit CS INSTRUMENTS. 
Messgas-Anschluss „M“ schließen. 

Null-Luft an „Z“ anschließen 
Messgas an „C“ 

anschließen. 

www.CS Instruments.de 
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13.5 Hiển thị thông báo cảnh cáo 

Để truyền tín hiệu cảnh báo khi vượt quá giá trị giới hạn đã điều chỉnh, các khả năng sau có sẵn: 
 

Mặc định: 
Liên hệ báo động không có khả năng, liên lạc báo động miễn phí 
có khả năng kết nối 5A / 24V / 24V 5A / 24V / DC (vị trí 14 trên 
trang 16) 

 
Tùy chọn: 

Đầu ra tương tự 4… .20 mA 
Kết nối đầu ra tương tự (vị trí 19 trên trang 16) 

 
 

13.5.1 Potential-free alarm contact 

Lưu ý chung 

Đối với chỉ báo cảnh báo đáng tin cậy, liên hệ miễn phí tiềm năng chỉ được cài đặt và sử 
dụng theo các chỉ dẫn trong chương này. 

Việc không tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt và vận hành liên quan đến rủi ro đối với người 
và hệ thống. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với CS 
INSTRUMENTS. 

 
Chương này áp dụng cho KIỂM TRA DẦU từ phiên bản phần mềm 1.2.9.11 trở đi. 

 
 
 

NGUY HIỂM! 

Thiếu kết nối với dây dẫn bảo vệ! 

Kết nối với dây dẫn bảo vệ phải được đảm bảo trước khi thiết lập kết nối điện với mạch điện của tiếp điểm 
không có điện thế. 

Trước khi tháo phích cắm điện của thiết bị, hãy tiếp thêm năng lượng cho liên lạc không có điện thế. 

Việc loại bỏ / cắm vào phích cắm cho tiếp điểm không có điện thế trong khi tiếp nhiên liệu không được phép. 
Điện áp chỉ được cung cấp cho phích cắm khi cắm vào. 

NGUY HIỂM! 

Thiếu dấu tách! 

Tất cả các điện áp đại diện cho một mối nguy hiểm khi tiếp xúc với chúng phải được ngắt kết nối thông qua 
các dải phân cách được gán cần phải được cài đặt bên ngoài. 

Dấu phân cách phải được cài đặt trong vùng lân cận của thiết bị. 

Bộ tách cần tương ứng với IEC 60947-1 và IEC 60947-3. Bộ tách phải tách tất cả các dây dẫn mang điện áp. 
Bộ tách không được lắp đặt trong đường dây cấp điện. Dấu 
phân tách phải dễ truy cập cho người dùng. 
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Kết nối cho liên lạc báo động KIỂM TRA OIL là tại đơn vị đánh giá (1). 

 

 
1 - Thùng đựng ba cực nam M 16 

 
 

Để truyền báo thức, một hộp cáp ba cực M 16 có thể được kết nối tại vị trí (1) tại thiết bị đánh giá. 
 

 

 Các đầu nối cắm và ổ cắm là các tài nguyên vận hành, khi được sử dụng đúng cách (dưới điện áp), 

không được cắm vào hoặc ngắt kết nối. 
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Hộp cáp với màn hình 
vòng ba cực 

M 16 

Cáp ống lót 4-6 mm 

 
Có sẵn dưới dạng phụ 
kiện. Số đơn đặt hàng 

4014142 

 
 
 

Số liên lạc báo thức được thiết kế dưới dạng số liên lạc thay đổi miễn phí tiềm năng. 

  
 

 
Maximum load of the contacts: 230 VAC = 5 A  ohmic load 

24 VDC = 5 A  ohmic load 
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Ví dụ về tải liên lạc báo động với 24 VDC 

 
 
Các liên lạc báo động tiềm năng miễn phí của các chức năng kiểm tra dầu như sau:
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1. Chế độ với tự khởi động không hoạt động 

Xem "Settings" menu 
 
 

 
 

 

 
Đã tắt thiết bị 

 
Báo thức hoạt động 

 

 

 
Bật thiết bị 

Báo thức không hoạt động cho 
đến khi màn hình bắt đầu xuất 
hiện 

 

 

 
Khởi động màn hình 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

Màn hình khởi động mà không tự 
động kích hoạt 

 
Báo thức vẫn hoạt động 

 

 

Cài đặt  "Measurement" menu 
 
Báo thức vẫn hoạt động 

 

 

 
Bắt đầu đo lường 

 
Báo thức trở thành không hoạt 
động 

 

 

 
Đã vượt quá giá trị giới hạn báo 
động 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

CẢNH BÁO Áp suất màn hình quá 
thấp (không áp lực) 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

CẢNH BÁO Phạm vi đo lường 
màn hình đã vượt quá 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

 
CẢNH BÁO Kiểm tra cảm biến 
màn hình 

 
Đèn báo hoạt động 
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1. Chế độ với tự khởi động hoạt động 

Xem "Settings" 
 
 

 
 

 

 
Tắt thiết bị 

 
Đèn báo 

 

 

 
Bật thiết bị 

Báo thức không hoạt động cho 
đến khi màn hình bắt đầu xuất 
hiện 

 

 

 
Màn hình bắt đầu 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

Tự khởi động phép đo trong khi 
màn hình bắt đầu được hiển thị 

 
Báo thức trở thành không hoạt 
động 

 

 

 
Đã vượt quá giá trị giới hạn báo 
động 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

CẢNH BÁO Áp suất màn hình 
quá thấp (không áp lực) 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

CẢNH BÁO Phạm vi đo lường 
màn hình đã vượt quá 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 

 
CẢNH BÁO Kiểm tra cảm biến 
màn hình 

 
Đèn báo hoạt động 

 

 



Operation  

64 OIL CHECK 

 

 

13.5.2 Analogue output 4-20 mA 

Lưu ý chung 

 

Để truyền và chỉ dẫn an toàn các giá trị đo được, đầu ra tương tự chỉ được cài đặt và sử dụng 
theo các hướng dẫn trong chương này. 

Việc không tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt và vận hành liên quan đến rủi ro đối với người và hệ 
thống. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với CS 
INSTRUMENTS. 

 
Chương này áp dụng cho KIỂM TRA DẦU từ phiên bản phần mềm 1.3.5.0 trở đi. 

 

 
 Kết nối cho đầu ra tương tự KIỂM TRA DẦU KHÍ là tại đơn vị đánh giá (1). 

 
 

 

 

 
 

 

1 - Ổ cắm bích 16 M hai cực cho kết nối đầu ra tương tự 4-20 mA 
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Để truyền tín hiệu 4-20 mA, một đầu nối cáp M16 hai cực có thể được kết nối tại vị trí (1) tại thiết bị đánh giá. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Đầu nối cáp với màn hình vòng 
hai cực 
M 16 

Cáp ống lót 4-6 mm 
 

Có sẵn dưới dạng phụ 
kiện. Số đơn đặt hàng 

4014143 

 

 

CAUTION! 

Giao diện 4… .20 mA được thiết kế như một nguồn dòng hoạt động và được tách rời khỏi 
phần còn lại của mạch bằng một hàng rào cách ly 1 kV. Dòng điện được đo phụ thuộc 
vào tải kết nối. 

Chỉ có một bồn rửa thụ động mới được kết nối với giao diện 4… .20 mA. Để hoạt động 
chính xác, tải trọng được kết nối phải nằm trong phạm vi từ 0 đến max. 500 Ohm. 
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Flange socket position (1) 
 
 
 

 
Trong menu "Cài đặt", đầu ra tương tự 4-20 mA có thể được cấu hình theo yêu cầu của bạn. 

 

 
 

Để mở rộng tín hiệu 4-20 mA, vui lòng tiếp tục như sau: 
 

1. Phát hiện phạm vi hàm lượng dầu dư của khí nén. 
 
2. Kết nối đầu ra tương tự 4-20 mA với hệ thống của bạn. 
 
3. Chọn tỷ lệ phù hợp với mục đích của bạn trong menu "Cài đặt / 4-20 mA". 

 
 
 

Tín hiệu 4 mA luôn tương ứng với giá trị đo được là 0 mg / m³. 

"Full-Scale" luôn biểu thị hàm lượng dầu dư ở độ lệch toàn phần là 20 mA. "Độ phân giải" biểu thị độ phân 

giải của giao diện.
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Nếu các giá trị hàm lượng dầu dư được chỉ ra trong chế độ ĐO LƯỜNG DẦU DẦU nằm trong khoảng ≤ 0,1 mg / m³, vui lòng 
nhập "0,001" vào trường màu xanh và xác nhận với OK. 
 

 

Sau khi xác nhận với OK, giá trị cho "Full-Scale" và độ phân giải được chỉ định. Trong ví dụ này, các cài đặt sau đây 
có thể áp dụng: 

Scaling 0.1 mA corresponds to 0.001 mg/m³ 
Scaling initial value 4.0 mA corresponds to 0.000 mg/m³ 

Scaling final value (Full-Scale) 

 

 
Ví dụ cài đặt 2 

20 mA corresponds to 0.160 mg/m³ 

 
Nếu các giá trị hàm lượng dầu dư được chỉ ra trong chế độ KIỂM TRA KIỂM TRA DẦU DẦU nằm trong khoảng từ ≥ 

0,1 mg / m³ đến ≤ 1,0 mg / m³, vui lòng nhập "0,01" vào trường màu xanh và xác nhận với OK. 
 

 
Scaling 0.1 mA corresponds to 0.01 mg/m³ 
Scaling initial value 4.0 mA corresponds to 0.00 mg/m³ 
Scaling final value (Full-Scale) 20 mA corresponds to 1.60 mg/m³ 
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Nếu các giá trị hàm lượng dầu dư được chỉ ra trong chế độ KIỂM TRA KIỂM TRA DẦU DẦU nằm trong khoảng từ ≥ 1.0 mg / 
m³ đến ≤ 5.0 mg / m³, vui lòng nhập "0.1" vào trường màu xanh và xác nhận với OK. 
 

 
 

Scaling 0.1 mA corresponds to 0.1 mg/m³ 
Scaling initial value 4.0 mA corresponds to 0.0 mg/m³ 
Scaling final value (Full-Scale) 20 mA corresponds to 16 mg/m³ 

 

 

Đối với tất cả các dải giá trị đo khác, tín hiệu 4-20 mA có thể được thu nhỏ bằng các bước tương tự. 

 

NOTE! 

Cũng vui lòng kiểm tra cài đặt của giao diện 4… .20 mA tại đơn vị chỉ báo và đánh giá của bạn và thực hiện việc 
chia tỷ lệ tương ứng, nếu được yêu cầu. 

Điều chỉnh các giá trị được hiển thị tại OIL CHECK và tại đơn vị chỉ thị của bạn để chúng khớp nhau.Notes 

 
 

1. Cho đến khi chỉ báo giá trị đo đầu tiên, giá trị được gán cho 4 mA được hiển thị khi bắt đầu phép đo. 
 
2. Trong khi điều chỉnh tại thiết bị (đo bị gián đoạn) không có giá trị nào được chỉ định. 
 
3. Khi tắt thiết bị, không có giá trị nào được chỉ báo. 

 

13.6 Đọc ra các giá trị đo được thông qua kết nối Ethernet 

Xem hướng dẫn hoạt động riêng biệt "DẦU KIỂM TRA DỮ LIỆU-LOG ". 
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14 Tuyên bố sự phù hợp 
 

 

 

 

Chúng tôi xin tuyên bố rằng các sản phẩm được chỉ ra sau đây, về hiệu suất được giao, tuân thủ các yêu cầu của các chỉ 
thị có liên quan của EU có hiệu lực: 
 
Chỉ định sản phẩm: OIL CHECK 

Tùy chọn điện áp: 110V AC, 230V AC 

Min./max. operating overpressure: 3.0 – 16 bar 

Mô tả sản phẩm và chức năng: Thiết bị đo để xác định hàm lượng dầu dư trong khí nén và khí nitơ 

 
 

Relevant EU directives: 

2006/95/EC Low-Voltage Directive 

2004/108/EC EMC Directive, electromagnetic compatibility 

 
Harmonised standards applied: 

EN 61010-1 Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện để đo lường, kiểm soát và sử dụng 
trong phòng thí nghiệm 

EN 61326-1 Thiết bị điện để đo lường, kiểm soát và sử dụng phòng thí 

nghiệm yêu cầu EMC 

 
Year of CE labelling: 2009 

 
 

Các sản phẩm được dán nhãn với các dấu hiệu hiển thị dưới đây: 
 

 
Tuyên bố này chỉ đề cập đến các sản phẩm trong điều kiện mà chúng đã được đưa vào lưu thông. Các bộ phận chưa 
được cài đặt bởi nhà sản xuất và / hoặc sửa đổi đã được thực hiện sau đó vẫn chưa được xem xét. Hướng dẫn an 
toàn của tài liệu sản phẩm được cung cấp cần phải được tuân thủ. 

 

 
Tannheim, 3rd December 2013 CS Instruments GmbH 

 
 

Wolfgang Blessing 

Managing Director /Owner 

Tuyên bố sự phù hợp của EC 
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14 Bảo trì và dịch vụ 

KIỂM TRA DẦU phải được phục vụ và duy trì đều đặn bởi các nhân viên có tay nghề có thẩm quyền. Xin vui 
lòng có các biện pháp sửa chữa cần thiết chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia. Chỉ sử dụng phụ tùng CS 
INSTRUMENTS chính hãng. 

14.1 Care 
 

NOTE! 

Không được sử dụng các chất làm sạch và dung môi làm sạch tích cực! 
 

14.2 Daily check 

Vui lòng kiểm tra chức năng của đơn vị phát điện tham chiếu mỗi ngày một lần. Với mục đích này, kiểm tra đèn LED 
bên trong thiết bị cảm biến có nhấp nháy không (xem khu vực được đánh dấu màu xanh lam). Nó có thể được yêu 
cầu để chọn một góc nghiêng. 

Khi đèn LED nhấp nháy, bộ phận tạo khí tham chiếu hoạt động. Trong trường hợp đèn LED vẫn không đổi hoặc đèn 
LED bị tắt, vui lòng liên hệ ngay với dịch vụ CS INSTRUMENTS. 

 
 

 
 
 

 Ngoài ra, chức năng của bộ phận tạo khí tham chiếu được đảm bảo khi phần bên trái của bộ cảm biến cho thấy 
nhiệt độ tăng (có thể được phát hiện bằng tay). 
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14.3 14.3 Hiệu chuẩn 

 
Chỉ định xác định khoảng hiệu chuẩn cho KIỂM TRA DẦU 

Chu kỳ hiệu chuẩn cho biết trong khoảng thời gian nào cần thực hiện hiệu chuẩn mới (hiệu chuẩn lại). Về mặt này, 
các điều kiện tuyển dụng của thiết bị đo tương ứng đóng một vai trò quyết định. 

Nói chung, người dùng chịu trách nhiệm xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn. Nếu có bất kỳ hướng dẫn nào liên 
quan đến việc hiệu chỉnh lại, ví dụ: trong sổ tay quản lý chất lượng, các giai đoạn này sẽ được ràng buộc để hiệu chỉnh lại. 

Do đó, quyết định về khoảng thời gian hiệu chuẩn có thể được thực hiện như thế nào để xem xét chi phí cho việc 
hiệu chỉnh lại thường xuyên hơn một mặt và các giá trị đo được có thể không sử dụng được.. 

 
 

Các điều kiện làm việc cũng có hiệu lực nếu thiết bị KIỂM TRA DẦU bị phơi nhiễm với việc sử dụng đúng cách, có 
nghĩa là, trong trường hợp này, cần phải hiệu chỉnh lại trong mọi trường hợp. Điều này bao gồm các trường hợp quá 
tải cao hơn, sự sụt giảm của thiết bị, điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm cao trong không khí nén và các can thiệp 
vào thiết bị cho mục đích sửa chữa. 

 

 

Chu kỳ hiệu chuẩn 

Với nhu cầu rất cao về độ chính xác đo lường, chúng tôi khuyên bạn nên lên lịch một khoảng thời gian để hiệu chuẩn lại 
sáu hoặc thậm chí ba tháng, để bắt đầu. Nếu các đặc tính đo hóa ra ổn định sau lần hiệu chỉnh đầu tiên hoặc lần thứ hai, 
khoảng thời gian hiệu chuẩn có thể được kéo dài đến 12 tháng. Một phương pháp tương ứng để điều chỉnh (mở rộng 
hoặc giảm) các khoảng hiệu chỉnh phải là một phần cấu thành của hệ thống QM. 

Hiệu chuẩn lại sẽ được thực hiện trong 12 tháng gần nhất sau khi kiểm tra dầu đã được giao. 

Vui lòng liên hệ với dịch vụ kỹ thuật của CS INSTRUMENTS liên quan đến việc hiệu chuẩn lại theo lịch trình của kiểm tra 
DẦU. 

 

 

14.4 Hỗ trợ liên quan đến bất kỳ truy vấn ứng dụng nào 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi kỹ thuật nào, dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi và dịch vụ lĩnh vực CS INSTRUMENTS sẽ vui lòng 
giúp bạn. 

 
Vui lòng luôn luôn có số sê-ri KIỂM TRA DẦU sẵn sàng nếu bạn có bất kỳ truy vấn nào, cũng như phạm vi đo của thiết bị 
cảm biến (được chỉ định trên tấm loại ở bên cạnh bộ cảm biến) và mã của sự cố đã xảy ra, nếu cần thiết. 
CS INSTRUMENTS sẽ theo ý của bạn cho tất cả các truy vấn liên quan đến việc xử lý và chất lượng khí nén. Xin vui lòng 
liên hệ với chúng tôi. 

15 Phụ lục 
Table 1 – Mục đo tốc độ dòng chảy tối thiểu 
 

Để đo chính xác hàm lượng dầu, cách lấy mẫu có tầm quan trọng đặc biệt. Mẫu phải được thực hiện tại một điểm đảm 

bảo sự có mặt của một hỗn hợp đại diện và có thể sử dụng được của tất cả các thành phần khí nén. 

 

Theo như các chất hữu cơ dạng khí và hơi có liên quan, có thể giả định rằng chúng được phân bố đồng đều trên mặt cắt 

đo. Tại một phân bố đồng nhất, khí có thể được lấy tại một điểm xác định xấp xỉ ở giữa mặt cắt đo. 

 

 

Đối với các phần đo được thực hiện bởi CS INSTRUMENTS hoặc cho các bộ phận đo được sản xuất theo thông số kỹ 

thuật của CS INSTRUMENTS, chúng tôi đề nghị các giá trị hướng dẫn sau cho dòng khí nén tối thiểu trong các phần đo, 

để đảm bảo lấy mẫu đại diện: 
 

Bằng cách liên tục theo dõi các kết quả hiệu chuẩn, người dùng sẽ có thể xác định được hành vi lâu dài điển hình 
của các thiết bị đo được sử dụng và xác định khoảng thời gian hiệu chỉnh cho các điều kiện tuyển dụng của mình 
trên cơ sở này và để mở rộng hoặc giảm bớt tùy thuộc vào kết quả. 

Đối với một số điều kiện đo lường nhất định, chẳng hạn như số giờ hoạt động cao (hoạt động dịch chuyển), điều kiện 
nhiệt độ khắc nghiệt, hoạt động tải xen kẽ liên tục, bụi bẩn và độ ẩm, hiệu chuẩn sẽ được yêu cầu trong khoảng thời 
gian ngắn hơn. 
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Nominal 
diameter 

 
 

 
DN 

 
 

Thread size 

 

 
R 

 
 

EN 10 255 

Medium-weight 
threaded pipes 

 
 
 
 

Minimum flow 
rate* 

DN 10 3/8“ Ø17.2 x 2.3 2.9 m3/h 

DN 15 1/2" Ø 21.3 x 2.6 3.7 m3/h 

DN 20 3/4“ Ø 26.9 x 2.6 5.0 m3/h 

DN 25 1“ Ø 33.7 x 3.2 6.2 m3/h 

DN 32 1 1/4" Ø 42.4 x 3.2 8.2 m3/h 

DN 40 1 1/2" Ø 48.3 x 3.2 9.5 m3/h 

DN 50 2“ Ø 60.3 x 3.6 12.1 m3/h 

DN 65 2 1/2" Ø 76.1 x 3.6 15.6 m3/h 

DN 80 3“ Ø 88.9 x 4.0 18.4 m3/h 

DN 100 4“ Ø 114.3 x 4.5 23.9 m3/h 

DN 125 5“ Ø 139.7 x 5.0 29.4 m3/h 

DN 150 6“ Ø 165.1 x 5.0 35.2 m3/h 

 
 
 

* Tốc độ dòng chảy tối thiểu dựa trên tiêu chuẩn m3 / h, theo ISO 1217. Tiêu chuẩn 

m3 theo ISO 1217 dựa trên 1.0 bar abs. và + 20 ° C. 
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Lắp đặt van bi tùy chọn giữa đầu dò lấy mẫu và bộ cảm biến 

 Khi lắp đặt van bi không dầu và dầu mỡ 3/8 “để ngắt nguồn cấp khí nén cho thiết bị cảm biến, vui lòng tuân thủ 
các lời khuyên sau: 

 
 

Thiết bị đo kiểm tra dầu thô cũng như các phụ kiện liên quan chỉ được lắp đặt và sử dụng bởi các nhân viên 
có trình độ và được ủy quyền và độc quyền phù hợp với dữ liệu kỹ thuật. 

Không được chạm vào các bộ phận không có găng tay không có dầu và mỡ (khuyến cáo sử dụng găng tay 
dệt) trong khi lắp đặt van bi 3/8 “. Một ngón tay có thể ảnh hưởng đến kết quả đo. 

Trước khi lắp đặt, cho phép khí nén chảy ra để loại bỏ condensate và các hạt. Điều này ngăn ngừa sự ô 
nhiễm không cần thiết của van bi và của bộ cảm biến. 

 

NGUY HIỂM! 

Overpressure! 

Trước khi bắt đầu cài đặt, nó là bắt buộc để đảm bảo rằng dòng khí nén là áp lực! 

 
 

 

  

 
 
 
 

1 - Van bi G 3/8 “có tay cầm không dầu và mỡ 

2 - Gasket 3/8 " 

3 - Đầu nối vít inox 

4 - Vòi phun bằng thép không gỉ 

5 - Đầu dò mẫu
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Gắn bộ phận cảm biến 
 
Nếu cần, bộ cảm biến có thể được lắp qua hai lỗ có sẵn trong tấm sóng mang trên tường hoặc trên giá lắp. 

Measuring gas 
connection "M" 



 

 


