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1. Veiligheidsvoorschriften  
Lees deze bedieningshandleiding aandachtig door voordat u het instrument in gebruik neemt.  

1.1 Installatie 
 De Palltronic Compact Star is een gevoelig meetinstrument en moet daarom met de nodige 

voorzichtigheid behandeld worden.  
 De Palltronic Compact Star moet zodanig geïnstalleerd worden dat vloeistof onmogelijk per 

ongeluk in de apparatuur terug kan lopen.  
 Het testgas verlaat aan het eind van de testperiode de unit via de externe ontluchtingsklep 

(indien gemonteerd) en de ‘VENT’ aansluiting. Dit gas kan aerosols uit het filterhuis bevatten.  

1.2 Filterhuis  
 Het filterhuis moet om veiligheidsredenen voorzien worden van een drukmeter of sensor om de 

atmosferische druk van het systeem te bevestigen voordat het gedemonteerd wordt.  
 De bedrijfsdruk van het filterhuis of filtercapsule mag niet overschreden worden.  

1.3 Persoonlijke veiligheid  
 De operators moeten geschikte beschermende kleding dragen (bijv. handschoenen en 

veiligheidsbril) wanneer zij tijdens de filterintegriteitstesten met chemicaliën en testgas werken.  
 Controleer dat atmosferische druk in het filterhuis is bereikt voordat  het filterhuis gebruikt of 

gedemonteerd wordt.  
 Ga voorzichtig te werk wanneer u pneumatische slangen uit filterhuis haalt die onder druk 

staan.  

1.4 Gebruik van testgas  
 De operator moet ervoor zorgen dat er tijdens de bediening van de unit een olievrije 

gereguleerde gastoevoer wordt gebruikt.  
 De maximale inlaatdruk van 8 barg (116 psig) mag niet overschreden worden. 
 Alle pneumatische slangen die voor integriteitstesten gebruikt worden moeten de gebruikte 

gasdrukken  (tot 8 barg / 116 psig) kunnen weerstaan.  
 De operator moet de slangen en connectors voor elk gebruik op beschadiging inspecteren.  
  Om het gevaar van kruisaansluitingen tussen de pneumatische aansluitingen te voorkomen 

mag er nooit een mannelijke op mannelijke pneumatische slang op de luchtuitlaataansluiting of 
voor de drukaanvoer worden gebruikt.  

1.5 Elektrisch 
 Reparaties mogen uitsluitend door Pall erkende servicemonteurs worden uitgevoerd. 

Onbevoegde reparatiewerkzaamheden kunnen tot ongevallen of letsel leiden.  
 De behuizing van de Palltronic Compact Star mag onder geen omstandigheden geopend 

worden. 
 Vermijd contact met water en andere oplosmiddelen. 

De gegevens of procedures zijn door de technologische ontwikkelingen onderhavig aan 
veranderingen. Pall Corporation adviseert de operators om deze reden om de validiteit jaarlijks te 
evalueren. 

© Pall Corporation 2004  Versie 1.1 September 2004 



Palltronic Compact Star Handleiding voor de bediening Pagina 5 

2. Inleiding  
De Palltronic Compact Star is een kleine portable unit die gebruikt wordt om Forward Flow testen op 
membraanfilters uit te voeren om de integriteit van het filtermembraan en de degelijkheid van de 
kritische afdichtingen vast te stellen. De integriteitstesten en methodologie worden in het volgende 
hoofdstuk beschreven. Wij adviseren dat u deze informatie aandachtig doorleest om ervoor te zorgen 
dat het instrument op de juiste manier gebruikt wordt.  

2.1 Integriteitstesten   
Tijdens de laatste productiefasen moet er vaak de hoogst mogelijke zekerheid verkregen worden over 
de filterintegriteit en de efficiëntie van het verwijderingsproces. Tijdens dergelijke toepassingen is het 
uiterst belangrijk om filters te gebruiken waarvan de integriteit getest kan worden en om routine 
integriteitstesten uit te kunnen voeren om aan te tonen dat het systeem in overeenstemming met de 
specificaties werkt.  

Het valideren van de filter om de membraanprestaties te bepalen vereist een challenge test die 
gebruik maakt van een procedure die gevoelig genoeg is om de doorgang van bepaalde 
contaminanten te detecteren. De bacteriële challenge test is een destructieve test en kan niet in een 
productie-omgeving worden uitgevoerd om de integriteit van de filter te evalueren. Er moet om deze 
reden een niet-destructieve integriteitstest worden gedaan. De filterprestaties kunnen door middel van 
een Forward Flow of andere geschikte niet-destructieve integriteitstest op een veilige manier in een 
productie-omgeving gevalideerd worden.   

Tijdens een Forward Flow test wordt het filter bevochtigd en wordt er een constante gasdruk op de 
upstream zijde van het filtermembraan toegepast. De diffusie door het bevochtigde membraan wordt 
gemeten alsmede de (bulk) luchtstroom dat door open poriën of defecten stroomt waaruit de vloeistof 
onder de testdruk is verdreven. Indien de gasstroom door het membraan onder de aangegeven 
maximale toegestane waarde valt dan voldoet het filter aan de integriteitstest.  

De Pressure Hold test (die door de Palltronic Compact Star wordt gebruikt) is een gemodificeerde 
vorm van de upstream Forward Flow test.  Tijdens een Pressure Hold test, wordt het filterhuis onder 
een van tevoren bepaalde druk gezet waarna het filterhuis van de drukbron wordt geïsoleerd. De 
diffusie van het gas over het bevochtigd membraan en de bulk-flow worden kwantitatief gemeten als 
een geleidelijk drukverlies over een bepaalde tijdperiode. Deze test is zeer gemakkelijk uit te voeren. 
Het is echter belangrijk dat het upstream volume bekend is en men ervoor zorgt dat de temperatuur in 
het upstream volume van het filterhuis constant blijft en er geen gaslekken in het upstream systeem 
aanwezig zijn. 

2.2 Factoren die van invloed zijn op de integriteitstesten 
 Temperatuur: De temperatuur in het filterhuis mag tijdens de integriteitstest niet meer dan 

±1°C variëren. De fysieke eigenschappen (zoals oplosbaarheid en diffusiviteit) van het gas dat 
gebruikt wordt om het filterhuis onder druk te zetten en dat van de bevochtigingsvloeistof  
worden door temperatuurschommelingen beïnvloed. Bij temperaturen anders dan een 
omgevingstemperatuur kan het nodig zijn om een set integriteits testwaarden te hanteren die op 
de specifieke procesomstandigheden zijn afgestemd. Het is belangrijk dat de operator het 
filtersysteem na autoclaaf-sterilisatie of stomen op kamertemperatuur laat komen, of het 
systeem na blootstelling aan koude temperaturen laat opwarmen.  

 Filterbevochtiging: Het is belangrijk dat het filtermedium goed bevochtigd wordt voordat de 
Forward Flow test wordt uitgevoerd.  Niet voldoende bevochtigde filters resulteren in 
onnauwkeurige metingen. Wij adviseren dat de operator de bevochtigingsvloeistoffen door het 
filtermedium laat stromen zodat men zeker weet  dat de filter voldoende bevochtigd is.  
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2.3 Testwaarde en parameters 
Voor informatie over integriteitstestwaarden en specifieke bevochtingsprocedures voor Pall® filters en 
filtersystemen kunt u contact opnemen met de afdeling Scientific en Laboratory Services (SLS) van 
Pall Corporation.  

De operator heeft de verantwoordelijkheid om informatie bij de filterfabrikant aan te vragen over de 
juiste testparameters, aanbevolen bevochtigingsmiddelen, testprocedures en waarden wanneer filters 
worden getest die niet door Pall Corporation zijn vervaardigd. 
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3. Beginnen  
3.1 Bedieningen en aansluitingen  

Bovenaanzicht  

Alle bedieningen voor het gebruik van de 
Palltronic Compact Star bevinden zich op de 
bovenzijde van de unit. U kunt met het 
navigatiewiel door de functies navigeren. Draai 
de schijf naar rechts of links om door de functies 
op het scherm te stappen.  

Druk op de schijf om de geselecteerde optie te 
activeren of te openen. De rest van de operator 
interface bestaat uit de toetsen OK, NO (NEE) 
en vier functietoetsen onder het scherm. 

Line feed
Navigation 
wheel

Printer compartment screws

On/Off

Vooraanzicht  

De Palltronic Compact Star is op de voorzijde 
voorzien van drie connectors.   

De operator kan de stroomvoorziening op de 
CHG connector aansluiten om de interne batterij 
op te laden. N.B: De unit kan tijdens het 
opladen gebruikt worden maar als de batterij 
helemaal leeg is kan het nodig zijn om hem 
eventjes (circa 5 minuten) op te laden voordat 
de unit aangezet kan worden.  

De operator kan de unit via de USB connector 
met een PC verbinden en testprogramma’s en 
resultaten via het meegeleverde 
overdrachtsprogamma tussen het  instrument 
en de PC overbrengen (zie Hoofdstuk 9).  

De optionele BUS connector wordt voor de 
afstandsbediening van het Palltronic Compact 
Star apparaat over een Profibus interface 
gebruikt. 

Charger USB  
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Zijaanzicht (met connectors) 

Alle pneumatische connectors voor de 
aansluiting van de unit op het testsysteem 
bevinden zich aan de zijkant van het instrument. 
De Stäubli® mannelijke en vrouwelijke 
connectors voorkomen dat er per ongeluk 
kruisaansluitingen worden gemaakt en de 
unieke externe ontluchtingsklep voorkomt dat 
testvloeistoffen tijdens ontluchting van het 
filterhuis aan het eind van het testproces het 
instrument kunnen binnentreden.  

Zie hoofdstuk 5.1. voor meer informatie over de 
aansluiting van de Palltronic Compact Star op 
een testsysteem. 

Vent

External
vent valve

Pressure supply To filter  

3.2 Het testinstrument aanzetten 
Druk op de aan/uittoets  om het apparaat aan of uit te zetten.  

Nadat het apparaat is aangezet wordt het hoofdmenu met de volgende opties op het scherm 
weergegeven:  

 

Het scherm toont dat “System” momenteel geselecteerd is. De operator kan via het navigatiewiel de 
diverse opties selecteren. Wanneer de operator op het navigatiewiel of ‘OK’ drukt wordt de 
geselecteerde optie geopend.  

De linkerbovenhoek van het scherm toont de levensduur van de batterij. De Palltronic Compact Star 
werkt op oplaadbare batterijen. Op een volle batterij kunnen 60 tot 80 testen worden uitgevoerd totdat 
de batterij helemaal leegraakt. Wanneer de unit opnieuw opgeladen moet worden kunt u de 
netvoeding op de “CHG” connector aan de voorzijde van de unit aansluiten. Hoewel de unit gewoon 
gebruikt kan worden tijdens het opladen, kan het hierdoor langer (max 8 uur) duren tot de batterij 
volledig geladen is. 

N.B.: Wanneer de batterij helemaal leeg is kan het gebeuren dat het apparaat niet aangezet kan 
worden. Sluit in dit geval de stroomvoorziening aan en wacht 5 minuten voordat u de unit opnieuw 
aanzet  zodat de batterij enigszins opgeladen kan worden.  

Indien het bericht “BATTERY MAINTENANCE!” onderaan het scherm begint te knipperen, raadpleeg 
dan Hoofdstuk 10.1 voor meer informatie over de onderhoud van het batterij. 

3.3 Standaardfuncties  
De Palltronic Compact Star beschikt over de volgende standaardfuncties: 

 Forward Flow test (uitgevoerd als een Pressure Hold test) 
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 Afdrukken via interne printer, die een hard copy verstrekt voor batch-records.  
 Opslag van maximaal 1000 testresultaten en 250 testprogramma’s; de testresultaten en  

programma’s blijven zelfs wanneer de batterij niet langer werkt opgeslagen   
 Tijd- en datumweergave  
 Optie om automatische testperioden uit te laten voeren. Dit resulteert in een kortere testperiode  
 Zes taalopties: Amerikaans-Engels, Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans  
 Drukeenheden in mbar, kPa of psi 
 Externe ontluchtingsklep  
 Wachtwoordbeveiliging bij het creëren van testprogramma’s en configuratie van de unit.  

De Palltronic Compact Star is stof- en spatwaterdicht in overeenstemming met IP54 en biedt 
bescherming tegen zware laboratorium- en productieomstandigheden. Het ontluchtingssysteem 
bestaat onder meer uit een optionele externe ontluchtingsklep die voorkomt dat testvloeistoffen aan 
het eind van de filterintegriteitstest in de Palltronic Compact Star terecht kunnen komen.  
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4. Systeemconfiguratie  
De Palltronic Compact Star wordt met de volgende standaardconfiguratie geleverd: 

Taal:    Engels  
Datumformaat:  DD/MM/JJ  
Tijdformaat:   24 uur  
Drukeenheid:  mbar 
Wacthwoord:  PALL 
Printer:   AAN  

Deze instellingen, en meer, kunnen gewijzigd worden door de “SYSTEM” optie in het hoofdmenu te 
selecteren en het navigatiewiel of “OK” in te drukken. Vervolgens wordt het hieronderstaande scherm 
weergegeven: 

 

De softwareversie van de Palltronic Compact Star wordt in de rechterbovenhoek van dit scherm 
weergegeven. 

N.B.: Deze instellingen kunnen tevens via het PC overdrachtsprogramma gewijzigd worden. Zie 
Hoofdstuk 9.6. 

4.1 Date/Time (Datum/tijd) 
Het configuratiescherm voor de datum en tijd ziet er ongeveer als volgt uit: 

 

De tweede regel op het scherm geeft, in het geselecteerde formaat, de huidige tijd en datum weer en 
kan hier worden gewijzigd. Draai aan het navigatiewiel om een formaatoptie voor de tijd of datum te 
selecteren en druk het wiel in om de wijziging te bevestigen. Het navigatiewiel wordt op dezelfde wijze 
gebruikt om de cijfers onderaan het scherm te selecteren en de huidige datum en tijd te wijzigen (de 
functietoetsen onder de linker- en rechterpijlen kunnen gebruikt worden om de cursor in de juiste 
positie te zetten).  

Gebruik de “OK” toets om de wijzigingen op te slaan en de “NO” toets om de wijzigingen te annuleren. 

4.2 LCD contrast 
Draai het navigatiewiel naar links om het LCD contrast te verlagen en naar rechts om het contrast te 
verhogen.  Druk op de functietoets onder het “*” symbool om de achtergrondverlichting van het LCD 
aan of uit te zetten.  
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Druk op het navigatiewiel of “OK” om de wijzigingen op te slaan. Druk op de “NO” toets om de 
wijzigingen te annuleren. 

4.3 Battery maintenance (Onderhoud batterij) 
Zie Hoofdstuk 10.1 voor meer informatie over het onderhoud van de batterij.  

4.4 More (Meer) 
Selecteer de “More” (Meer) optie om naar het tweede niveau van de systeemconfiguratie te gaan. Dit 
niveau is door middel van een wachtwoord beveiligd en u wordt gevraagd uw wachtwoord in te 
voeren.  

 

Gebruik het navigatiewiel om de tekens te selecteren en het wachtwoord in te voeren. Gebruik de 
functietoetsen onder het scherm om de tekens bij de cursor te wissen, de cursor langs de regel te 
verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u uw wachtwoord heeft ingevoerd of 
druk op “NO” om naar het vorige scherm terug te keren.  

N.B.: Het standaardwachtwoord is PALL.  Gebruik het nieuwe wachtwoord indien het wachtwoord 
sindsdien is gewijzigd. 

Indien het wachtwoord wordt geaccepteerd, wordt het hieronderstaande scherm weergegeven:  

 

N.B.: Deze instellingen kunnen tevens via het PC overdrachtsprogramma gewijzigd worden. Zie 
Hoofdstuk 9.6. 

4.5 Language (Taal) 
De taalinstelling is van toepassing op het gehele instrument. U kunt uit de volgende taalopties kiezen:: 

 Engels  
 Engels  (Amerikaans) 
 Duits  
 Frans  
 Italiaans 
 Spaans  

Selecteer de gewenste taal en druk op de navigatietoets om de taal op de  Palltronic Compact Star 
onmiddellijk te wijzigen.  
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4.6 Unit (Eenheid) 
U kunt één van de volgende drukeenheden selecteren: 

 mbar 
 PSI 
 kPa 

4.7 Password (Wachtwoord) 
Gebruik deze opties om het standaardwachtwoord in een persoonlijk wachtwoord te veranderen. 
Gebruik het navigatiewiel om de tekens te selecteren en voer het wachtwoord in. De functietoetsen 
onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de cursor langs de 
regel te verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u uw wachtwoord heeft 
ingevoerd of druk op “NO” om naar het vorige scherm terug te keren.  

Het wachtwoord dient minimaal uit vier tekens te bestaan. 

N.B.: Het standaardwachtwoord is PALL. 

4.8 Printer on/off (aan/uit) 
Het configuratiescherm voor de printer geeft de huidige printerinstelling weer. Gebruik de 
functietoetsen onder het scherm om de printer aan of uit te zetten. Druk op “OK” om tussen het aan- 
en uitzetten van de printer te wisselen (afhankelijk van de huidige status). Druk op “NO” om naar het 
vorige scherm terug te keren zonder de instelling te wijzigen.  

N.B.: Zelfs wanneer de printer is uitgezet kan de operator nog steeds handmatig testresultaten 
afdrukken. Alleen de automatische uitdraai aan het eind van het testproces wordt uitgeschakeld.  

4.9 Profibus 
De optie maakt het mogelijk om een Profibus verbinding tussen de Palltronic Compact Star en een 
PLC systeem te activeren. Het bus-adres kan ook hier worden ingesteld.  

N.B.: Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer de optionele Profibus connector bij de 
Palltronic Compact Star werd geleverd. Voor meer informatie over de Profibus verbinding kunt u 
contact opnemen met Pall Corporation.  
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5. Een filtertest uitvoeren  
5.1 De Palltronic Compact Star aansluiten  
Belangrijk: Het filter moet met een geschikte testvloeistof worden bevochtigd voordat de test wordt 
gestart. 

Process IN
(not during test)

Filter OUT

Compressed air IN Wetted filter
under test

Ext. vent
valve

(optional)

 

Sluit de luchtaansluitingen volgens het hierbovenstaande schema aan. De perslucht moet op de “IN” 
connector op het  Palltronic Compact Star instrument worden aangesloten en de “OUT” connector 
moet op het filterhuis of –capsule worden aangesloten. Wij raden ten sterkste aan dat de 
testaansluiting op het huis aan de bovenzijde van het huis wordt geplaatst om contaminatie van de 
Palltronic Compact Star met vloeistoffen uit het filterhuis te voorkomen. 

N.B.: Teneinde contaminatie van het binnenwerk van de Palltronic Compact Star met testvloeistof 
die in de pneumatische slangen terecht is gekomen te vermijden dient u altijd de rode pneumatische 
slang te gebruiken om het  Palltronic Compact Star instrument op de persluchtlijn aan te sluiten. De 
blauwe pneumatische slang wordt gebruikt om de Palltronic Compact Star op het filterhuis of 
–capsule aan te sluiten. 

Als verdere bescherming voor de Palltronic Compact Star is er een externe ontluchtingsklep voor de 
unit verkrijgbaar. Deze klep moet aan het eind van de pneumatische testslang vlakbij het filterhuis 
worden geïnstalleerd.  Wanneer de externe ontluchtingsklep wordt gebruikt moet de elektrische 
regelaar op de “EXT. VENT” connector op de Palltronic Compact Star worden aangesloten voordat 
het instrument wordt aangezet.  

De inlaatdruk van de persluchttoevoer moet 1000 mbar (14.5 psi) hoger zijn dan de druk die benodigd 
is om de filter te testen.  

WAARSCHUWING: De bedrijfsdruk van het filterhuis of filtercapsule en de maximale inlaatdruk van 
de Palltronic Compact Star (8000 mbar of 116 psi) mogen niet overschreden worden.  
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5.2 Een test starten  
Selecteer “FILTER TEST” in het hoofdmenu. U kunt vervolgens de naam van de operator invoeren: 

 

Gebruik het navigatiewiel om de tekens te selecteren en voer de naam in. Gebruik de functietoetsen 
onder het scherm om de tekens bij de cursor te wissen, de cursor langs de regel te verplaatsen of de 
gehele regel te wissen. Druk na het invoeren van de naam op “OK” om door te gaan of druk op “NO” 
om naar het hoofdmenu terug te keren.  

N.B.: Het invoeren van de operatornaam is optioneel. Druk op “OK” om deze stap over te slaan.  

De operator kan op het volgende scherm een huidig testprogramma selecteren (zie Hoofdstuk 6 voor 
meer informatie over het creëren van testprogramma’s; het gebruik van testprogramma’s wordt 
aanbevolen wanneer hetzelfde soort filter of configuratie meerdere malen getest wordt) of om een 
individuele test in te voeren zonder vooraf gedefinieerde testgegevens (zie Hoofdstuk 5.3).  

Wanneer de operator een vooraf gedefinieerd testprogramma wil selecteren wordt er een lijst met alle 
testprogramma’s weergegeven die op de Palltronic Compact Star zijn opgeslagen. Het gewenste 
programma kan dan via het navigatiewiel geselecteerd worden. Na selectie van het programma 
worden de testparameters op het scherm weergegeven – op vergelijkbare manier als wanneer er een 
individuele test wordt ingevoerd; die bekeken kunnen worden voordat de test wordt gestart.  

5.3 Testgegevens invoeren  
Tijdens het invoeren van de testgegevens wordt het volgende scherm weergegeven:  

 

Gebruik het navigatiewiel om de parameter te selecteren die gewijzigd moet worden (aangegeven 
door de pijl links). Druk op het navigatiewiel om de geselecteerde parameter te wijzigen, op “OK” om 
de test met de ingevoerde parameters te starten of “NO” om naar het vorige scherm terug te keren. 
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De operator kan de volgende parameters invoeren:  

Parameter Verplicht/Optioneel  Bereik  
Production Area  
(Productiegebied) 

Optioneel 19 tekens 

Filter Line (Filterlijn) Optioneel 19 tekens 
Filter Type Optioneel (aanbevolen) 19 tekens 
Filter Batch  Optioneel 19 tekens 
Product  Optioneel 19 tekens 
Product Batch Optioneel 19 tekens 
Filter Housing (Filterhuis) Optioneel 19 tekens 
Wetting liquid 
(Bevochtingsvloeistof) 

Optioneel (aanbevolen) 19 tekens 

Zie Hoofdstuk 6.2 

Test Pressure (Testdruk) Verplicht 50 – 6000 mbar Zie Hoofdstuk 6.3 
Stabilisation Time 
(Stabilisatietijd) 

Verplicht 60 – 9999 sec Zie Hoofdstuk 6.4 

Auto Mode (Auto Modus) Optioneel yes/no (ja/nee) Zie Hoofdstuk 6.6 
Test Time (Testtijd) Verplicht 60 – 9999 sec Zie Hoofdstuk 6.5 
Max. Pressure Decay 
(Max. drukafname) 

Verplicht 1 – 90% van testdruk Zie Hoofdstuk 6.7 

N.B.: Alleen de testdruk, stabilisatietijd, testtijd en maximale drukafname hoeven ingesteld te worden 
om de test te starten. 

N.B.: Wanneer er een vooraf gedefinieerd testprogramma is geselecteerd kan er alleen informatie 
voor “FILTER BATCH” en “PRODUCT BATCH” worden ingevoerd.  De rest van de parameters zijn 
tegen wijzigingen beschermd (aangegeven door het etiket met de zwarte achtergrond).  

5.4 De test uitvoeren  
Druk na het controleren van de testparameters op “OK” om de test te starten. Vooropgesteld dat de 
relevante testparameters juist zijn ingesteld wordt de operator nu gevraagd of hij/zij klaar staat om de 
test te starten. Druk op “OK” of de toets onder “YES” op het scherm om te starten of “NO” om naar het 
vorige scherm terug te keren. 

Na het starten van de test wordt de huidige testfase op het scherm weergegeven:  

Fase 1: Onder druk zetten  

Tijdens deze fase zorgt de Palltronic Compact Star 
voor een stijging van de testdruk in het filterhuis. 

De bereikte druk wordt als een percentage van de 
opgegeven testdruk weergegeven. 
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Fase 2: Stabiliseren van de druk  

Nadat de van tevoren vastgestelde testdruk is bereikt 
begint de druk te stabiliseren. Tijdens deze fase wordt 
de drukafname automatisch afgesteld totdat er stabiele 
testomstandigheden worden bereikt. Als het systeem 
aan het eind van de tijdsperiode niet stabiel is wordt de 
test voortijdig beëindigd.  

Het scherm geeft de resterende stabilisatietijd in 
seconden en de huidige testdrukaflezingen als een 
percentage van de vereiste testdruk weer. 

Fase 3: Testfase  

Tijdens de testfase wordt de filter van de 
persluchttoevoer geïsoleerd en wordt het drukverlies in 
het filter gemeten.  

Het scherm geeft de resterende testduur in seconden 
en de huidge drukverliesaflezingen als een percentage 
van de maximale drukverlies testparameter weer.  

Nadat de test is voltooid slaat de Palltronic Compact 
Star de resultaten op. De resultaten worden vervolgens 
afgedrukt (als de printer AAN staat; zie Hoofdstuk 4.8) 
en het systeem keert terug naar het hoofdmenu. 

Een test beëindigen  

Druk op “NO” of de “STOP” functietoets om de test te 
beëindigen. De Palltronic Compact Star vraagt 
vervolgens om bevestiging om de test te beëindigen. 
Druk op de “YES” functietoets om de beëindiging te 
bevestigen of op “NO” om de test te vervolgen. 

Test storing  

Als er tijdens het testproces een fout optreedt dan 
wordt de test beëindigd en wordt de fout op het scherm 
weergegeven. Zie Hoofdstuk 8 voor een lijst met 
foutmeldingen en eventuele corrigerende maatregelen.  

De operator heeft vervolgens de mogelijkheid om de 
test te herhalen. Druk op “OK” of de “YES” functietoets 
om de test te herhalen. Druk op “NO” om terug te keren 
naar het hoofdmenu. 

N.B.: De Palltronic Compact Star drukt de testparameters en het resultaat na afloop van de test af 
(ongeacht of de test een Pass of Fail toegewezen kreeg of beëindigd werd), als de printer AAN staat. 

5.5 Ontluchting  
Na voltooiing van de test wordt het filterhuis ontlucht. De timing van het ontluchtingsproces is 
samengesteld om eerst het filter door de externe ontluchtingsklep te ontluchten (indien gebruikt) 
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waardoor contaminatie doordat testvloeistof de Palltronic Compact Star binnenkomt kan worden 
voorkomen. 

Het in contact komen van testvloeistof met de kleppen en andere gevoelige onderdelen kan in 
storingen aan de unit resulteren. De connector van de externe ontluchtingsklep mag niet geplaatst of 
verwijderd worden wanneer de unit aan staat.  
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6. Beheer van het testprogramma  
Wanneer een bepaalde filterconfiguratie regelmatig getest wordt is het een goed idee om een 
testprogramma met de relevante filtertestparameters te creëren zodat u niet elke keer opnieuw de 
gegevens hoeft in te voeren. U voorkomt op deze manier tevens dat u tijdens het invoeren van de 
gegevens fouten maakt.   

Selecteer “TEST PROGRAMME” in het hoofdmenu om een testprogramma te creëren of te wijzigen. 

N.B.: Aangemaakte testprogramma’s worden door middel van een wachtwoord beveiligd (zie 
Hoofdstuk 4.7). De testprogramma’s kunnen om deze reden uitsluitend aangemaakt of gewijzigd 
worden door een operator die op de hoogte is van het wachtwoord. Elke operator kan echter via de 
“FILTER TEST” functie (zie Hoofdstuk 5) een testprogramma gebruiken.   

De operator kan via het volgende scherm een bestaand testprogramma selecteren of een nieuw 
testprogramma creëren. Wanneer de operator een bestaand testprogramma wenst te selecteren om 
deze te wijzigen of af te drukken wordt er een lijst met alle testprogramma’s weergegeven die op de 
Palltronic Compact Star zijn opgeslagen. Het gewenste programma kan vervolgens via het 
navigatiewiel geselecteerd worden. De operator kan het geselecteerde testprogramma vervolgens 
wijzigen of afdrukken of de gehele set testprogramma’s die op de unit zijn opgeslagen afdrukken. 

N.B.: De uitdraai vermeldt uitsluitend parameters die ingevoerd zijn; blanco parameters worden niet op 
de uitdraai vermeld.  

N.B.: Druk op “NO” om het afdrukproces te annuleren.  

6.1 Invoer testparameters  
Gebruik het navigatiewiel om de parameter te selecteren die gewijzigd moet worden (aangegeven 
door de pijl links). Druk op het navigatiewiel om de geselecteerde parameter te wijzigen, op “OK” om 
de test met de ingevoerde parameters te starten of op “NO” om naar het vorige scherm terug te keren.  

De operator kan de volgende parameters invoeren: 

Parameter Verplicht/Optioneel   Bereik  
Test Program Name 
(Naam testprogramma) 

Verplicht  19 tekens 

Production Area 
(Productiegebied) 

Optioneel 19 tekens 

Filter Line (Filterlijn) Optioneel 19 tekens  
Filter Type Optioneel (aanbevolen) 19 tekens  
Product  Optioneel 19 tekens  
Filter Housing (Filterhuis) Optioneel 19 tekens  
Wetting Liquid 
(Bevochtigingsvloeistof) 

Optioneel (aanbevolen) 19 tekens 

Test Pressure 
(Testdruk) 

Verplicht  50 – 6000 mbar (0.73 - 87 psi) 

Stabilisation Time 
(Stabilisatietijd) 

Verplicht  60 – 9999 sec 

Auto Mode (Auto Modus) Optioneel Ja/nee 
Test Time (Testtijd) Verplicht 60 – 9999 sec 
Max. Pressure Decay 
(Max. drukafname) 

Verplicht  1 – 90% van testdruk  

© Pall Corporation 2004  Versie 1.1 September 2004 



Palltronic Compact Star Handleiding voor de bediening Pagina 19 

Druk op “OK” om het testprogramma op te slaan nadat het testprogramma juist is ingevoerd. Als de 
printer AAN staat (Zie Hoofdstuk 4.8) wordt het testprogramma automatisch afgedrukt. Druk op “NO” 
om naar het hoofdmenu terug te keren zonder de wijzigingen op te slaan.  

N.B.: Alleen de testdruk, stabilisatieduur, testduur en maximale drukverlieswaarden hoeven ingesteld 
te worden om de test te starten.  

N.B.: De filter-batch en product-batch kunnen niet in een testprogramma ingevoerd worden. Deze 
worden ingevoerd tijdens de uitvoering van het testprogramma. Zie Hoofdstuk 5.3.  

6.2 Tekstparameters invoeren  
Na het selecteren van een tekstparameter wordt een vergelijkbaar scherm als het scherm hieronder 
weergegeven:  

 

Gebruik het navigatiewiel om de tekens te selecteren en de tekstwaarde in te voeren. De 
functietoetsen onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de 
cursor langs de regel te verplaatsen en de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u de waarde 
heeft ingevoerd om door te gaan of op “NO” om terug te keren zonder  wijzigingen aan te brengen. 

6.3 Testdruk invoeren  
Na het selecteren van “TEST PRESSURE” wordt het volgende scherm weergegeven: 

 

De testdruk moet tussen 50 – 6000 mbar (0.73 – 87 psi; 5.0 – 600.0 kPa) liggen.  

Gebruik het navigatiewiel om de cijfers te selecteren en een numerieke waarde in te voeren. De 
functietoetsen onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de 
cursor langs de regel te verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u de waarde 
heeft ingevoerd om door te gaan of op “NO” om terug te keren zonder wijzigingen aan te brengen.  
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6.4 Stabilisatieduur invoeren  
Na het selecteren van “STABILISATION TIME” wordt het volgende scherm weergegeven:  

 

De stabilisatieduur moet minimaal 60 seconden zijn; de aanbevolen minimale waarde is 300 seconden 
(5 minuten). 

Gebruik het navigatiewiel om de cijfers te selecteren en een numerieke waarde in te voeren. De 
functietoetsen onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de 
cursor langs de regel te verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u de waarde 
heeft ingevoerd om door te gaan of op “NO” om terug te keren zonder wijzigingen aan te brengen.  

6.5 Testduur invoeren  
Na het selecteren van “AUTO MODE” of “TEST TIME” wordt het volgende scherm weergegeven: 

 

De testduur moet minimaal 60 seconden zijn; de aanbevolen waarde is tussen 300 en 600 seconden 
(5 tot 10 minuten). 

Gebruik het navigatiewiel om de cijfers te selecteren en de numerieke waarde in te voeren. De 
functietoetsen onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de 
cursor langs de regel te verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” om naar het invoeren 
van de waarde door te gaan of op “NO” om terug te keren zonder wijzigingen aan te brengen.  

6.6 Automatische testduur activeren  
Selecteer “YES” via het navigatiewiel om de automatische testduurmodus te activeren.  

 

De automatische testtijd functie kan gebruikt worden om de testtijd te verkorten wanneer deze 
duidelijk binnen de Passlimiet ligt die door de maximale drukafname wordt gestipuleerd (zie Hoofdstuk 
6.7). 
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Na het activeren van de automatische testtijdmodus controleert de Palltronic Compact Star de 
geleidelijke drukafname en vergelijkt deze met het toegestane maximale drukafname. Als het 
verwachte resultaat duidelijk onder de limiet ligt dan wordt de test door de Palltronic Compact Star 
beëindigd en wordt de drukafname voor de complete testtijd gerapporteerd gebaseerd op het bereikte 
resultaat op het punt dat de test werd beëindigd.  

Voordat de test vóór de vastgestelde testtijd voltooid kan worden moet er aan diverse criteria worden 
voldaan om een veilige voorspelling van het drukverlies voor de complete testduur te verkrijgen.   

 De bereikte drukafname moet aanzienlijk lager zijn dan de drukverlieslimiet.  

 De drukafname moet stabiel zijn of dalen.  

 De drukafname moet een minimale waarde overschrijden om te garanderen dat de voorspelling 
van de uiteindelijk drukafname niet op een zeer kleine gemeten waarde, maar op een redelijke 
meting  is gebaseerd. 

N.B.: Wanneer een automatische testtijd wordt geselecteerd, moet er een maximale testtijd van 300 
tot 600 seconden worden ingesteld; de maximale geleidelijke drukafname is als standaard voor deze 
testduur. 

6.7 Passlimiet invoeren (max. drukafname)  
Na het selecteren van “MAX. PRESSURE DECAY” wordt het volgende scherm weergegeven: 

 

De maximale geleidelijke drukafname mag tot 90% van de testdrukwaarde zijn. Het scherm hierboven 
toont een maximum van 2484 mbar, dit is 90% van een 2760 mbar testdruk. 

Gebruik het navigatiewiel om de cijfers te selecteren en een numerieke waarde in te voeren. De 
functietoetsen onder het scherm kunnen gebruikt worden om de tekens bij de cursor te wissen, de 
cursor langs de regel te verplaatsen of de gehele regel te wissen. Druk op “OK” nadat u de waarde 
heeft ingevoerd om door te gaan of op “NO” om terug te keren zonder wijzigingen aan te brengen. 

6.8 Snelstart van testen  
Om snel  toegang te krijgen tot de meest gebruikte testprogramma’s op de Palltronic Compact Star, 
kunt u de programma’s opslaan onder nummer 1 enz. De operator kan op deze manier snel met het 
uitvoeren van een test beginnen.  
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7. Bekijken, afdrukken en verwijderen van testresultaten  
Selecteer “TEST RESULTS” op het hoofdmenu om de testresultaten af te drukken die op de 
Palltronic Compact Star zijn opgeslagen.  

Het scherm geeft de gehele lijst met testresultaten weer die op het apparaat zijn opgeslagen. Gebruik 
het navigatiewiel om een testresultaat te selecteren. Druk op het navigatiewiel of de “OK” toets om de 
volgende opties weer te geven:  

 

Tijdens de weergave van de testresultaten worden alle testparameters getoond, ongeacht of deze 
blanco zijn of niet. Tijdens het afdrukken van de testresultaten worden echter alleen ingevoerde 
testparameters afgedrukt. Het testresultaat en de gemeten waarde worden staan onderaan het 
scherm en op de uitdraai. De uitdraai geeft tevens de naam van de operator (indien ingevoerd) en 
heeft ruimte voor een handtekening.   

Selecteer  “PRINT ALL” om de gehele lijst met testresultaten die op de unit zijn opgeslagen af te 
drukken.  

N.B.: Druk op “NO” om het afdrukproces te annuleren. 

Belangrijk:  Het selecteren van “DELETE ALL” heeft tot gevolg dat alle testresultaten uit het 
geheugen van de Palltronic Compact Star worden verwijderd. Doe dit uitsluitend wanneer u de 
resultaten niet wilt bewaren of wanneer u via het overdrachtsprogramma een reservekopie op de PC 
heeft gemaakt (zie Hoofdstuk 9.8.1). Gegevens die uit de Palltronic Compact Star worden gewist zijn 
voorgoed verloren.  
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8. Foutmeldingen  
Er kunnen tijdens het gebruik van de Palltronic Compact Star diverse foutmeldingen op het scherm 
worden weergegeven wanneer er een kritische situatie wordt waargenomen die tot een foutief 
resultaat kan leiden of die tot gevolg kan hebben dat een test niet uitgevoerd kan worden omdat het 
filtersysteem verkeerd is ingesteld. 

Foutmelding  Oorzaak  Corrigerende maatregel  
Manual abort De operator heeft de test 

beëindigd door op de “STOP” 
functietoets te drukken (zie 
Hoofdstuk 5.4)  

 

Line pressure too low 
Line pressure xxx mbar (psi) 

De lijndruk is lager dan de  
testdruk + 1000 mbar (14,5 psi) 

▪ Lijndruk verhogen  

Test pressure not obtainable 
Line pressure xxx mbar (psi) 

De testdruk in het filtersysteem is 
niet binnen 300 seconden bereikt  

▪ Het systeem op lekkage 
controleren  

▪ Opnieuw de filter bevochtigen 
Test pressure not stable 
Line pressure xxx mbar (psi) 

De druk in het filtersysteem valt 
lager dan 100 seconden tot onder 
80% van de testdruk  

▪ Het systeem op lekkage 
controleren  

▪ Opnieuw het filter 
bevochtingen  

Pressure decay too high 
Pressure decay xx mbar (psi) 

▪ Tijdens testfase: Het gemeten 
drukverlies is meer dan 150% 
van de maximale drukafname 

▪ Testresultaat: Het maximaal 
toegestane drukverlies is 
overschreden  

▪ Het systeem op lekkage 
controleren  

▪ Opnieuw het filter 
bevochtingen  

▪ Filters vervangen  

Pressure increasing Er is een drukverhoging 
waargenomen die een eventuele 
temperatuurstijging tijdens het 
meten van de drukafname 
aangeeft.  

▪ Temperatuuromstandigheden 
controleren  

Setup error ▪ Geen filter aangesloten  
▪ Externe ontluchtingsklep niet 

aangesloten  
▪ Externe ontluchtingsklep 

geblokkeerd  

▪ Filteraansluiting controleren  
▪ Klepaansluiting controleren  
▪ Klep controleren; zie 

Hoofdstuk 10.4 

Battery maintenance Batterij onderhoud nodig  ▪ Zie Hoofdstuk 10.1 
Service “Calibration expired”: er is meer 

dan een jaar verstreken sinds de 
laatste kallibratie 

▪ Zie sectie 10 en de voetnoot 

Internal Error xxx Het apparaat heeft een interne 
fout geconstateerd 

▪ Batterij opladen, of 
▪ Service nodig 

N.B.: Nadat er tijdens een test een foutmelding is weergegeven kan de test opnieuw gestart worden 
zonder dat de testparameters opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Druk op “OK” of de “YES” 
functietoests wanneer de Palltronic Compact Star vraagt of de test herhaald moet worden. Op de 
uitdraai wordt vermeld dat er tijdens de test een fout is opgetreden. 

N.B.: Indien de kalibratie is verlopen, kan het instrument nog gebruikt worden. Wij adviseren echter 
om jaarlijks een kalibratie uit te laten voeren. 
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9. Gegevensoverdrachtprogramma  
Met het overdrachtsprogramma voor de Palltronic Compact Star kunnen gegevens via een USB 
aansluiting naar een PC worden overgebracht. De volgende gegevens kunnen tussen de PC en de 
Palltronic Compact Star worden overgebracht: 

 Testprogramma’s  – waarmee: 
1. Een set testprogramma’s op de PC gegenereerd en naar het instrument geupload kan 

worden; 
2. De complete set testprogramma’s van het ene naar een ander of meerdere instrumenten 

(via de PC) gedownload kunnen worden; 
3. De testprogramma’s van het instrument gedownload kunnen worden; op de PC gewijzigd 

kunnen worden en vervolgens terug naar hetzelfde instrument of andere instrumenten 
overgedragen kunnen worden.  

 Testresultaten  
De testresultaten die op het instrument zijn opgeslagen kunnen voor beveiliging naar de PC 
worden gedownload. Het is niet mogelijk om testresultaten van de PC naar het instrument te 
uploaden.  

 Configuratiegegevens instrument 

9.1 Het programma installeren  
Het overdrachtsprogramma heeft geen speciale installatieprocedure.  

Maak een subdirectory op de PC, bijvoorbeeld C:\CompactStar, waarnaar het Cstar_T.exe bestand op de 
meegeleverde CD-ROM gekopieerd kan worden. Indien gewenst kunt u een snelkoppeling van dit bestand 
maken en op het bureaublad van uw PC plaatsen zodat u snel toegang kunt krijgen tot het programma.  

9.2 De Palltronic Compact Star met de PC verbinden 
De Palltronic Compact Star wordt via de meegeleverde USB aansluiting met de PC verbonden. Sluit 
één einde van de kabel op de aansluiting “USB” op de Palltronic Compact Star aan en het andere 
einde op een USB-poort op de PC.  

Wanneer het instrument voor de eerste keer op de PC wordt aangesloten, wordt de nieuwe apparatuur 
door het besturingssysteem gedetecteerd en vraagt het systeem om de juiste USB driver. De driver staat 
op de meegeleverde CD-ROM. Wanneer de CD-ROM in de CD-drive van de PC is geplaatst dan zal het 
besturingssysteem de driver automatisch op de CD opzoeken en vervolgens installeren.  

N.B.: Het is mogelijk dat de USB driver uitsluitend door de systeembeheerder mag worden 
geïnstalleerd. Als u twijfels heeft omtrent de juiste configuratie van de PC kunt u contact opnemen met 
uw systeembeheerder.  

9.3 Het overdrachtsprogramma starten  
Dubbelklik op het Cstar_T.exe bestand om het programma te starten.  
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Na het starten van het programma wordt het volgende scherm weergegeven:  

 

De functionaliteit op dit punt hangt af van of de Palltronic Compact Star wel of niet op de PC is 
aangesloten.  

N.B.: Als de Palltronic Compact Star wordt aangesloten nadat het overdrachtsprogramma is geladen 
klik dan op de “Connect” toets om het overdrachtsprogramma op de hoogte te stellen van de 
aansluiting van het instrument.  

 

9.4 Het overdrachtsprogramma gebruiken wanneer het op de unit is 
aangesloten  
Als het overdrachtsprogramma detecteert dat de Palltronic Compact Star op de PC is aangesloten 
dan geeft de statusbalk weer dat de communicatie tot stand is gekomen:  
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Het overdrachtsprogramma vraagt de gebruiker het wachtwoord voor de Palltronic Compact Star in 
te voeren (het wachtwoord is niet hoofdletter-gevoelig): 

 

N.B.: Zie hoofdstuk 4.7 voor meer informatie over het wachtwoord. 

9.5 Het overdrachtsprogramma gebruiken zonder dat het op het 
apparaat is aangesloten  
Als het overdrachtsprogamma wordt gebruikt zonder dat de Palltronic Compact Star op de PC is 
aangesloten, kunnen alleen de volgende onderdelen van het overdrachtsprogramma gebruikt worden: 

 Configuratie van het overdrachtsprogramma (taalinstelling en drukeenheid)  
 Creëren en wijzigen van testprogramma’s die op de PC zijn opgeslagen  
 Bladeren door testresultaten die eerder van een instrument zijn gedownload en op een diskette 

zijn opgeslagen  
 Afdrukken van testprogramma’s en resultaten die eerder gedefinieerd zijn of van een diskette 

zijn geladen  

9.6 Configuratie 
Klik op de “Configuration” tab om de configuratie van de Palltronic Compact Star in te stellen. Het 
volgende scherm wordt weergegeven:  

 

N.B.: Wanneer het overdrachtsprogramma op de Palltronic Compact Star is aangesloten worden 
uitsluitend de huidige instellingen van het instrument weergegeven, met uitzondering van de datum- 
en tijdvelden. 
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Het serienummer, firmwareversie, het aantal testprogramma’s en resultaten die momenteel op de 
Palltronic Compact Star staan en de datum van de laatste kalibratie en batterij 
onderhoudsprocedure worden linksboven weergegeven. Deze gegevens kunnen niet gewijzigd 
worden. 

Daaronder staan de datum en tijd van de PC waarop het overdrachtsprogramma draait. Dit maakt het 
mogelijk om de datum en tijd op de Palltronic Compact Star met de PC te synchroniseren. De datum 
en tijd kunnen ook gewijzigd worden. Klik op de pijl om de datum en tijd op de Palltronic Compact 
Star te wijzigen: 

 

De rest van de waarden hebben betrekking op de diverse configuratieparameters op de Palltronic 
Compact Star en worden in hoofdstuk 4 beschreven. Klik op de “Write Compact Star” toets om de 
wijzigingen naar het instrument te verzenden: 

 

9.7 Testprogramma’s  
Selecteer de tab “Test Programs” om testprogramma’s voor de Palltronic Compact Star te 
downloaden, creëren, wijzigen en uploaden. 

9.7.1 Testprogramma’s naar de PC downloaden 
Klik op de “Read Compact Star” toets om testprogramma’s die op de Palltronic Compact Star zijn 
opgeslagen naar de PC te downloaden.   

De voortgang van de download wordt op de onderste regel (statusbalk) op het programmascherm 
weergegeven: 

 

Nadat de PC de gegevens gedownload heeft kunnen de testprogramma’s worden opgeslagen, 
afzonderlijk worden bewerkt of verwijderd. U kunt tevens nieuwe testprogramma’s toevoegen.  
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9.7.2 Testprogramma’s bekijken  
Het testprogrammascherm lijkt op het hieronderstaande scherm: 

 

De testprogramma’s worden in de volgorde dat zij gecreëerd zijn weergegeven: het eerste gecreëerde 
testprogramma staat bovenaan de lijst, de laatste onderaan. De parameters van het huidig 
geselecteerde programma worden in het midden van het scherm weergegeven. U kunt een individueel 
testprogramma bekijken door het programma op de lijst aan de linkerkant te selecteren.  

Klik op “Print” om het geselecteerde testprogramma af te drukken.  Gebruik de SHIFT en CTRL 
toetsen op het toetsenbord samen met de muis om meer dan één testprogramma tegelijk te 
selecteren en af te drukken. Wanneer er meerdere testprogramma’s zijn geselecteerd worden de 
geselecteerde programma’s afgedrukt.  

Klik op “Sort A..Z” om de lijst met testprogramma’s op alfabetische volgorde te selecteren. 

N.B.: De volgorde waain de testprogramma’s op het scherm in het overdrachtsprogramma worden 
weergegeven zijn van invloed op de volgorde waarin de testprogramma’s na het uploaden op de 
Palltronic Compact Star worden opgeslagen. Het programma bovenaan de lijst wordt het eerste 
programma op de lijst op het instrument, enzovoorts. Wij adviseren dat u het programma dat het 
meest wordt gebruikt een naam geeft die ervoor zorgt dat dit programma automatisch bovenaan de 
lijst wordt geplaatst (bijvoorbeeld, een naam die met AA begint). Op deze manier kunt u sneller  de 
juiste programma’s vinden.  

9.7.3 Testprogramma’s wijzigen  
Selecteer het individuele testprogramma op de weergegeven lijst om het programma te wijzigen. De 
wijzigingen in het geselecteerde programma worden geactiveerd zodra u een van de parameters 
wijzigt. De “OK” en “Cancel” toetsen zijn nu actief. Klik op “OK” om de wijzigingen op te slaan of op 
“Cancel” om de wijzigingen ongedaan te maken.  

9.7.4 Testprogramma’s verwijderen  
Selecteer het testprogramma dat u wilt verwijderen. Klik dan op “Delete”. Er verschijnt een bericht op 
het scherm om te bevestigen dat u het geselecteerde programma wilt verwijderen.  
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N.B.: Het verwijderde testprogramma wordt permanent verwijderd en kan niet opnieuw opgehaald 
worden tenzij u het testprogramma naar een diskette heeft gekopieerd voordat  u het programma 
verwijdert. 

9.7.5 Een nieuw testprogramma creëren  
Klik op “New Test Program” om een nieuw testprogramma te selecteren. U kunt nu de naam en 
parameters van het testprogramma invoeren zoals op de Palltronic Compact Star zelf. Zie hoofdstuk 
6.1 voor meer informatie over de parameters en de waarden. 

Klik na het invoeren van deze informatie op “OK”  om om het testprogramma te creëren.  

9.7.6 Een set testprogramma’s opslaan  
Klik op “Write File” om de testprogramma’s die via de Palltronic Compact Star gedownload zijn of op 
de PC zijn gecreëerd of gewijzigd op een diskette op te slaan. Er wordt een dialoogvenster 
weergegeven waarin u de naam en locatie van het opgeslagen bestand kunt selecteren.  

N.B.: Het opgeslagen bestand bevat alle testprogramma’s die momenteel in het 
overdrachtsprogramma staan. 

9.7.7 Testprogramma’s laden die op de PC zijn opgeslagen  
Klik op “Read File” om testprogramma’s die op de PC zijn opgeslagen in het overdrachtsprogramma 
op te halen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u het opgeslagen bestand dat u 
opnieuw wilt laden kunt selecteren.  

N.B.: Alle niet-opgeslagen testprogramma’s die momenteel in het overdrachtsprogramma staan gaan 
verloren en worden door de programma’s die via het bestand worden geladen vervangen.  

9.7.8 Testprogramma’s naar de Palltronic Compact Star uploaden 
N.B.: Het overdrachtsprogramma verzendt de gehele set testprogramma’s die in het programma 
staan. Wanneer de testprogramma’s naar het instrument verzonden worden, worden alle bestaande 
testprogramma’s op het instrument verwijderd en door de testprogramma’s vervangen die via het 
overdrachtsprogramma geupload worden. 

Om de set testprogramma’s op het overdrachtsprogramma naar de Palltronic Compact Star te 
verzenden moet u eerst controleren of de USB aansluiting goed is en of het hoofdmenu op het scherm 
van het instrument wordt weergegeven (zie hoofdstuk 3.2).  

Klik op “Write Compact Star” op het overdrachtsprogramma. De testprogramma’s worden nu 
overgebracht. 

9.8 Testresultaten   
Selecteer de “Test Results” tab om de testresultaten van de Palltronic Compact Star te downloaden 
en door de resultaten te bladeren.  

9.8.1 Testresultaten naar de PC downloaden  
Klik op “Read Compact Star” om de testresultaten van de Palltronic Compact Star naar de PC te 
downloaden. Het duurt circa 60 seconden om 100 testresultaten te downloaden.  

Nadat de unit de resultaten heeft gedownload kunt u de testresultaten bekijken, opslaan en afdrukken. 
De testresultaten kunnen niet in het overdrachtsprogramma gewijzigd worden.  
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9.8.2 Testresultaten bekijken  
Het testresultatenscherm ziet er over het algemeen als volgt uit:  

 

De testresultaten worden op tijd en datum op het scherm weergegeven: het oudste resultaat staat 
bovenaan de lijst, het meest recente resultaat onderaan. De testparameters van de huidig 
geselecteerde test worden in het midden van het scherm weergegeven en de algemene 
testresultaten, de datum van uitvoering en de datum van de kalibratie van het instrument worden 
rechts weergegeven. U kunt een individueel testresultaat ophalen door het op de lijst links te 
selecteren.  

Druk op “Print” om het geselecteerde testresultaat af te drukken. Gebruik de SHIFT en CTRL toetsen 
op het toetsenbord samen met de muis om meerdere testresultaten te selecteren en af te drukken. 
Klik op “Print” om meerdere geselecteerde testresultaten af te drukken.  

9.8.3 Testresultaten opslaan  
Klik op “Write File” om de testresultaten die van de Palltronic Compact Star gedownload zijn op een 
disketten op te slaan. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de naam en locatie van het 
opgeslagen bestand kunt selecteren.  

N.B.: Het opgeslagen bestand bevat alle testresultaten die momenteel in het overdrachtsprogramma 
staan.  

9.8.4 Testresultaten die op de PC zijn opgeslagen laden  
Klik op “Read File” om de testresultaten die op de PC zijn opgeslagen opnieuw via het 
overdrachtsprogramma op te halen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u het 
opgeslagen bestand dat u opnieuw wilt  laden kunt selecteren.  

N.B.: Alle niet-opgeslagen testresultaten die momenteel in het overdrachtsprogramma staan gaan 
verloren en worden door de geladen resultaten vervangen. Dit heeft geen invloed op de testresultaten 
die op de Palltronic Compact Star staan. 
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9.8.5 Testresultaten op de Palltronic Compact Star verwijderen 
Om alle testresultaten van de Palltronic Compact Star te verwijderen moet u eerst controleren of de 
USB aansluiting goed is en of het hoofdmenu op het scherm van het instrument wordt weergegeven 
(zie hoofdstuk 3.2).  

Klik op “Delete all on Compact Star”.  U wordt gevraagd deze handeling te bevestigen voordat  de 
testresultaten van de Palltronic Compact Star worden verwijderd. Op deze manier worden alle 
testresultaten op dezelfde manier als met de “DELETE ALL” functie op het instrument verwijderd (zie 
hoofdstuk 7).  

N.B.: De verwijderde testresultaten worden permanent verwijderd en kunnen niet opnieuw opgehaald 
worden tenzij u de testresultaten naar een diskette heeft gekopieerd voordat u de resultaten 
verwijderd. De testresultaten kunnen niet op de Palltronic Compact Star hersteld worden. 
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10. Onderhoud  
Het is belangrijk dat de Palltronic Compact Star regelmatig wordt onderhouden om ervoor te zorgen 
dat de apparatuur zo lang mogelijk meegaat. De onderhoudswerkzaamheden die in de volgende 
paragrafen staan beschreven kunnen door de operator zelf worden uitgevoerd. Wanneer het 
instrument goed gebruikt wordt is het niet nodig om het binnenwerk te reinigen. De optionele externe 
ontluchtingsklep biedt, indien nodig, goede bescherming tegen contaminatie. De operator mag geen 
onderhoud of reparaties aan het binnenwerk uitvoeren.   

De apparatuur moet door erkende Pall onderhoudsmonteurs worden gerepareerd. Pall Corporation 
adviseert dat de apparatuur elk jaar door Pall Corporation een onderhoudsbeurt krijgt. Tijdens deze 
onderhoudsbeurt worden alle onderdelen gereinigd, gecontroleerd en gekalibreerd. Wij adviseren 
tevens dat het instrument ten minste om de 12 maanden gekalibreerd wordt.  

10.1 Onderhoud batterij  
De linkerbovenhoek van het scherm toont de levensduur van de batterij.  De Palltronic Compact Star 
werkt op oplaadbare batterijen. Op een volle batterij kunnen 60 tot 80 testen worden uitgevoerd totdat 
de batterij helemaal leegraakt.  Wanneer de unit opnieuw opgeladen moet worden kunt u de 
netvoeding op de “CHG” connector aan de voorzijde van de unit aansluiten.  Hoewel de unit gewoon 
gebruikt kan worden tijdens het opladen, kan het hierdoor langer (max 8 uur) duren tot de batterij 
volledig geladen is.  Tijdens het laden van het instrument, verschijnt een pijl op het batterij symbool 
links bovenaan het scherm. 

N.B.: Wanneer de batterij helemaal leeg is kan het gebeuren dat het apparaat niet aangezet kan 
worden. Sluit in dit geval de stroomvoorziening aan en wacht 5 minuten voordat u de unit opnieuw 
aanzet zodat de batterij enigszins opgeladen kan worden.  

Wij adviseren dat de “batterij-onderhoudsprocedure” regelmatig wordt uitgevoerd om de levensduur 
van de batterijen te verlengen. De apparatuur herinnert de operator om deze procedure uit te voeren 
door het bericht “BATTERY MAINTENANCE” op het hoofdmenuscherm weer te geven.  

Selecteer “SYSTEM” in het hoofdmenu en dan “BATTERY MAINTENANCE” om de batterij-
onderhoudsprocedure te starten. De operator hoeft geen wachtwoord in te voeren om deze procedure 
te starten.  

De unit verzoekt om aansluiting van de stroomvoorziening (lader) voordat de onderhoudsprocedure 
van start kan gaan. Tijdens de procedure wordt de batterij volledig ontladen en dan weer opgeladen. 
Aan het eind van het ontladen gaat het display uit. Het opladen duurt dan nog 6 tot 8 uur, de 
Palltronic Compact Star moet gedurende deze fase aangesloten blijven op de netstroom. 

N.B.: Wij adviseren dat deze procedure wordt uitgevoerd wanneer de Palltronic Compact Star voor 
de eerste keer wordt gebruikt.  

10.2 Printerpapier vervangen  
Vervang het printerpapier zodra u een rode lijn langs de zijkant van het papier ziet. De interne printer 
gebruikt papierrollen met een breedte van 57mm en met een maximale diameter van 50mm.  

Om de papierrol te vervangen moet u de twee schroeven aan de bovenzijde van het apparaat 
verwijderen en het printervak aan de achterzijde openen. Haal de oude printerrol eruit en plaats de 
printerspindel in de nieuwe rol en voer het papier in de printer door de “LF” (Line Feed of Regelinvoer) 
toets te gebruiken. Plaats de rol in de printer tray, sluit het printervak en plaats de schroeven terug. 
Vergeet niet om de spindel met de papierrol te gebruiken om te voorkomen dat de rol aan de zijkant 
klem komt te zitten.  
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N.B.:  Ga voorzichtig te werk om de scherpe rand van de printerklep te vermijden.  

Belangrijk: De printer kan defect raken wanneer het papier te snel met de hand door de printer wordt 
getrokken. U kunt dit voorkomen door de “LF” (Line Feed/Regelinvoer) toets te gebruiken.  

10.3 De printercartridge vervangen  
Verwijder de twee schroeven aan de bovenzijde van het instrument en open het printervak aan de 
achterzijde. Verwijder de oude printercartridge en vervang deze door een nieuwe.  

10.4 Reiniging externe ontluchtingsklep  
De externe ontluchtingsklep kan na langdurig gebruik gecontamineerd worden. Volg in dat geval de 
onderstaande procedure op om de klep te reinigen:  

Mannelijke Stäubli
aansluiting

Vrouwelijke Stäubli
aansluiting

Ventielblok

Moer

KlepsteelKlepzitting
⑥ ④

Dopmoer
①

⑤

Veerring Klos en
kabelbehuizing③

②  

 Zet de Palltronic Compact Star uit en haal de stekker uit het stopcontact.  

 Ontkoppel de externe ontluchtingsklep uit het instrument.  

 Verwijder met een 13mm steeksleutel de dopmoer (1) en haal de spoel en kabel (2) uit de klepsteel 
(4).   

 Verwijder de veerring (3).  Haal de klepsteel (4) met een 14mm steeksleutel uit het klepblok (5).  
Reinig de klepzitting (6) en alle andere gecontamineerde onderdelen met een pluisvrije doek die 
lichtjes bevochtigd is met een ammonia- en wateroplossing of glazenreinigingsmiddel.   

 Plaats de klepzitting, indien mogelijk, vijf minuten lang in een ultrasoon bad met Decon™ 90 of 
ander geschikt reinigingsmiddel en spoel hem vervolgens met schoon water af.  

 Controleer of alle onderdelen van de klep goed droog zijn voordat u de klep opnieuw in elkaar zet. 
Neem contact op met uw plaatselijke Pall dealer of distributeur wanneer de externe klep een 
verdere onderhoudsbeurt nodig heeft of gerepareerd moet worden.  
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11. Technische specificaties  
Testprocedure  Pressure Hold test 

Meetbereik (testdruk): 50 – 6000 mbar (0,73 – 87 psi) 

Druktoevoer: Max. 8000 mbar 
Min. 1000 mbar over testdruk 
Het testgas dient schoon en droog te zijn (<95% 
vochtigheid en geen condensatie) 

Resolutie: 1 mbar 

Nauwkeurigheid van de druksensor: 0,5% Volledige Schaal (6000 mbar / 87 psi) 

Display: LCD display (56 x 38mm, 8 regels) 

Printer: 57mm (2¼ inch); gewoon papier  

Geheugencapaciteit: 1000 testresultaten   
250 testprogramma’s 

Duurzaam mediageheugen  

Elektrische connectors: Stroomvoorziening  
USB voor gegevensoverdracht naar een PC 
Profibus voor afstandsbediening (optioneel) 
Andere aansluiting voor afstandsbediening 
(speciale optie) 
Externe ontluchtingsklep   

Pneumatische aansluitingen: Lucht in: mannelijke Stäubli connector  
Lucht uit: vrouwelijke Stäubli connector  
Ontluchting: Slangaansluiting, 8mm buitendiameter  

Elektrische voeding: Batterij: 4,8V  8,5Ah 
Laadtijd: 5 uur (maximaal) 
Levensduur batterij:  ca. 60 – 80 testen 

Stroomvoorziening / batterijlader: 100 – 240VAC, 
15W, 50 – 60 Hz, uitwisselbaar stekkersysteem voor 
netvoeding (Euro, GB, VS US/Japan, Australië, ROW) 

Diepte: 160mm   

Breedte:  
inc. connectors:

182mm  
200mm   

Hoogte: 160mm   

Afmetingen en gewicht : 

Gewicht: 5 kg  

Draagtas met accessoires: 2 kg  

IP-classificatie: IP 54 

Opslagtemperatuur  0°C tot +45°C  

Bedrijfstemperatuur: +2°C tot +40°C  
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12. Accessoires en reserve-onderdelen  
Accessoires en voornaamste reserve-onderdelen: 

Artikel  Onderdeelnummer  
Externe ontluchtingsklep  s18.5.05 
Printerpapier  s18.5.01 
Printer inktlint zwart  s18.5.02 
CD met handleiding, overdrachtsprogramma en USB driver  s18.5.03 
USB kabel s18.5.04 
Stroomvoorziening  s18.5.10 
Draagtas  s18.5.21 
Papierrol spindel  s18.5.22 

Voor informatie over andere reserve-onderdelen kunt u contact opnemen met uw Pall dealer of 
distributeur. 
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Pall Corporation
®  

 
 

Europa House, Havant Street, Portsmouth, PO1 3PD, Verenigd Koninkrijk 
Telefoon: +44 (0)23 9230 3303   Fax No: +44 (0)23 92 20 2506  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pall Corporation heeft vestigingen en fabrieken in de hele wereld, waaronder: 
Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, 
Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Korea, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Puerto 
Rico, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten en Venezuela. Distributeurs in alle industrielanden ter wereld,  

 
Bezoek ons op www.pall.com 

 
 
© Copyright 2004, Pall Corporation.   Pall en Palltronic zijn handelsmerken van Pall Corporation.  Filtration, Separation, Solution is 
een dienstmerk van Pall Corporation.  Stäubli is een handelsmerk van Stäubli International AG.  Decon is een handelsmerk van Decon 
Labs Inc.  Select-A-Fax is een handelsmerk vanCyberData Inc.  Microsoft en Microsoft Windows zijn handelsmerken van Microsoft 
Corporation. 

® geeft aan dat een Pall handelsmerk in de Verenigde Staten is gedeponeerd.   
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