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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Urządzenia do pomiaru emisji sadzy RMG 2.1 zgodnie z DIN/EN 15426
Kontrola jakości i metoda pomiaru indeksu emisji sadzy świec
zgodnie z DIN EN 15426
Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów doprowadziła do tego, że także przy spalaniu
świec wymagana jest bardzo niska emisja sadzy. Dlatego zwracamy się do wszystkich producentów świec, by skorzystali z możliwości świadomej kontroli jakości produkowanych przez
nich wyrobów świecowych.
Niezawodne pomiary wartości emisji sadzy były w przeszłości prawie że niemożliwe, bowiem
za pomocą oferowanych na rynku aparatów pomiarowych uzyskać było można tylko niedostateczne i rzadko odtwarzalne wyniki pomiarowe. Dlatego postanowiliśmy zaoferować Państwu producentom świec oraz instytutom badającym emisję sadzy przy paleniu świec - możliwie
łatwy w obsłudze aparat do pomiaru emisji sadzy. Nasze urządzenie pomiarowe umożliwia
odtwarzalne w każdej chwili pomiary laboratoryjne przy paleniu świec.
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ekspertów, przyjął opracowaną przez nas "Metodę wyznaczania indeksu emisji sadzy przy
paleniu świec" jako integralną część normy "Świece - specyfikacja reakcji emisji sadzy"
DIN EN 15426.
W międzyczasie norma ta jest obowiązująca oraz oficjalnie uznana i przyjęta przez 37 narodowych instytutów normalizacyjnych. Dzięki temu przyczynia się ona w znacznej mierze do
podwyższenia jakości i bezpieczeństwa przy stosowaniu świec. Jesteśmy bardzo dumni z tego,
że nazwa naszego przedsiębiorstwa jako producenta urządzenia RMG 2.1 stosowanego do
pomiaru emisji sadzy została podana w normie DIN EN 15426.
Również pozaeuropejscy producenci świec, którzy eksportują swe wyroby do Europy, są zobowiązani do weryfikacji świec przed ich eksportem zgodnie z wymogami normy DIN EN 154526.
Przy powszednim stosowaniu urządzenia do pomiaru emisji sadzy wystąpiły tu i tam drobne
problemy z jego obsługą. Kierowane często z Państwa strony pod naszym adresem pytania,
skłoniły nas do udzielenia na nie szczegółowych odpowiedzi, które dotyczą głównie obsługi
pulpitu świetlnego i luksomierza (wyświetlacza). Nasze szczegółowe odpowiedzi przekazujemy
Państwu w formie "Instrukcji obsługi urządzenia do pomiaru emisji sadzy".
Urządzenie do pomiaru emisji sadzy RMG 2.1 składa się z 3 głównych komponentów:
A) 2 kosze pomiarowe ze spodnią płytką, statyw i urządzenie centrujące
B) Fotometr z luksomierzem, pulpit świetlny z adapterem, komora pomiarowa
C) Płytki szklane i płytka kalibrująca
Pulpit świetlny wyposażony jest w adapter zasilany ze zwykłej sieci elektrycznej. Adapter
działa w zakresie 110-230 V oraz 50/60 Hz.
Po podłączeniu prądu komora pomiarowa musi nagrzewać się przez co najmniej 30 minut,
by zapewnić pełne natężenie światła. Dopiero wtedy urządzenie jest gotowe do pracy.
Cyfrowy luksomierz LM 1010 jest instrumentem wskazującym zasilanym z baterii i służącym
do precyzyjnych pomiarów. By wydłużyć czas pracy baterii, zaleca się włączyć go tylko na
czas pomiarów. Luksomierz służy do ilościowego pomiaru światła padającego w miejscu
pomiaru. Wskazuje on wartości od 0 do 100.000 lx wzgl. Fc (Foot Candles). Funkcja Data-HOLD
umożliwia zapisanie aktualnej wartości pomiarowej w wyświetlaczu.

KALIBROWANIE
Przy projektowaniu urządzenia do pomiaru emisji sadzy kierowaliśmy przesłanką zaoferowania użytkownikowi takiego aparatu pomiarowego, który nie wymagałby konserwacji i byłby
łatwy w obsłudze. W jego urządzenia wchodzi również luksomierz. Przed wysyłką do swego
Klienta producent dokonuje kalibracji luksomierza. A producent urządzenia do pomiaru emisji
sadzy nie musi dokonywać ponownej jego kalibracji, bowiem jasność pulpitu świetlnego, która
zależna jest od temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza oraz malejącej wydajności
kineskopu, podlega wahaniom. Kalibracji luksomierza dokonuje potem tylko i wyłącznie użytkownik. Ta czynność opisana została szczegółowo w rozdziale Sukcesywna kontrola urządzenia pomiarowego.
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WŁAŚCIWOSCI luksomierza LM 1010
• Precyzyjna i łatwa odczytywalność
• Wysoka dokładność pomiarowa
• LSI umożliwia dużą niezawodność i stabilność
(LSI = Large Scale Integration = wysoka gęstość tranzystorów w chipie)
• Szerokie możliwości pomiarów różnych źródeł światła
• Informacja o "słabej" baterii
• Automatyczne wyświetlenie "0", wygodna obsługa
• Wyświetlacz LCD zużywa bardzo mało prądu
• Dobra odczytywalność także przy silnym świetle padającym

UWAGI OGÓLNE
Zakres wyświetlania: 3 ½ Stellen, maximaler Anzeigewert 1999
Zakresy wyboru:
1-100.000 lx (3 zakresy wyboru)
2.000 lx zakres wyboru: wyświetlona wartość x 1
20.000 lx zakres wyboru: wyświetlona wartość x 10
100.000 lx zakres wyboru: wyświetlona wartość x 100

SELEKCJA ZAKRESU WYBORU WYWPOMIAROWEG ROZDZIELCZOŚĆ
0 – 2.000 lx
2.000-19.999 lx
20.000-100.000 lx
Powtórzenie pomiarów:
Cykl pomiarowy:
Czujnik świetlny:
Temperatura robocza/wilgotność:
Temperatura składowania/wilgotność:
Over-Input:
Wymiary:
Waga:
Źródło energii:
Osprzęt:

1 lx
10 lx
100 lx

DOKŁADNOŚĆ (23°C +/- 5°C)
± 4 % wyświetlonej wartości + 2 digits
± 4 % wyświetlonej wartości + 2 digits
± 5 % wyświetlonej wartości + 2 digits

±2%
0,2 pomiary/sekundę
1 fotodioda krzemowa z filtrem
-10 °C do 40 °C / maks. 70 % RH
-10 °C do 50 °C / maks. 80 % RH
wyświetlona wartość “1” (2.000 lx – 20.000 lx)
wyświetlona wartość “OVER” (100.000 lx)

130 x 72 x 30 mm
170 g
bateria płaska 9V, natężenie prądu około 2mA
bateria płaska 9V

ELEMENTY OBSŁUGOWE I WSKAZUJĄCE:



1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk do selekcji zakresu pomiarowego
3. 1.WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK, funkcja HOLD
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POMIARY:
1. Włącz aparat i ustaw przełącznik suwakowy (3) w pozycji "ON".
2. Przełącznikiem suwakowym (2) wybierz odpowiedni zakres pomiarowy.
3. Gdy natychmiast pojawi się znacznik zakresu "1", przełącz na wyższy zakres pomiarowy.
4. Wyświetlacz wskazuje natężenie światła w lx. Przy odczycie w zakresach 20.000 i 100.000
należy pamiętać, by wyświetloną wartość pomnożyć przez 10 (zakres 20.000) wzgl. przez 100
(zakres 100.000). Gdy wyświetlacz na czołowej pozycji wskaże "0", to - by uzyskać większą
dokładność wskazań - przełącz z powrotem na niższy zakres pomiarowy.
5. Wybierając pozycję HOLD zapisujesz w pamięci aktualną wartość na wyświetlaczu. Funkcja
HOLD jest aktywna, gdy widoczny jest napis "HOLD" znajdujący się nad wskaźnikiem
wartości pomiarowej. Wybierając pozycję "ON" wracasz z powrotem do bieżącej wyświetlonej wartości pomiarowej (napis "HOLD" wygasa).
6. Po zakończeniu pomiarów przestaw przełącznik suwakowy (3) z powrotem na pozycję "OFF".

WYMIANA BATERII:
1. Gdy po lewej stronie pola wyświetlacza pojawi się następujący
symbol
wymień płaską baterię 9V na nową.
2. Wyłącz luksomierz. Otwórz komorę baterii znajdującą się w tylnej stronie aparatu.
Wyjmij zużytą baterię.
3. Następnie połącz odpowiednio bieguny nowej baterii typu 9V ze stykiem dodatnim i ujemnym.
4. Włóż prawidłowo baterię do komory baterii i zamknij komorę pokrywą obudowy.

UWAGA: Lagern Sie das Luxmeter nicht in sehr feuchten oder überhitzten Räumen.
UWAGI GENERALNE
• Przy wykonywaniu wszelkich pomiarów należy zwrócić uwagę na to, by pokrywa komory
pomiarowej była dobrze zamknięta. Komora pomiarowa jest dobrze zamknięta wtedy, gdy
obydwa oznaczone na zielono punkty znajdują się naprzeciw siebie.
• Płytki szklane uchwycić należy za krawędzie tak, by na płytce nie pozostawić żadnych
odcisków palców.
• Z uwagi na lekkie wahania natężenia światła pulpitu, wskazane jest dokonanie pomiarów
okopconej płytki szklanej bezpośrednio po dokonaniu pomiarów czystej płytki.
• Ponieważ natężenie światła pulpitu z czasem spada, zaleca się, by pulpit po dokonaniu
pomiarów zawsze wyłączyć (np. na noc/na weekend).
• Aby uniknąć ewentualnych pomyłek wskazane jest, by płytki szklane trwale i jednoznacznie
oznakować pisakiem diamentowym. Nie znakować ich mazakiem! Przy czyszczeniu farba
może się bowiem rozmyć i sfałszować tym samym wyniki pomiarów.
• By dokumentować kontrolę luksomierza w ruchu bieżącym, proponujemy założyć dziennik
kontrolny, w którym notowane będą wartości natężenia światła i wewnętrznej absorpcji
(patrz akapit "Pierwsze uruchomienie urządzenia" - pkt. 2).
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PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
1. Ustalenie wartości granicznej dla natężenia światła
Włączyć wtyczkę luksomierza do odpowiedniego źródła zasilania i pozostawić go we włączonym stanie przez co najmniej 30 minut. Włączyć instrument wskazujący za pomocą przycisku
ON, a za pomocą przycisku Range wybrać ustawienie umożliwiające odczyt wartości (w zakresie pomiarowym do 20.000 lx uwzględnić czynnik 10!)
Gdy wartość pomiarowa będzie stała (odchylenia tylko na ostatnim miejscu wartości), zanotować ją jako nową wartość natężenia światła i przechowywać przy urządzeniu. Gdy urządzenie
jest nowe, wartość ta nie może być mniejsza niż 1.500 lx.
W bieżącej eksploatacji natężenie światła nie może spaść do wartości niższej niż 50% oryginalnego
natężenia światła. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja zalecamy zakup nowego pulpitu świetlnego.
2. Określenie wartości granicznych dla wewnętrznej absorpcji
komory pomiarowej
Płytkę szklaną umieścić w przygotowanym do eksploatacji urządzeniu
pomiarowym, zamknąć starannie pokrywkę i zanotować wartość widoczną na wyświetlaczu. Następnie na płytkę szklaną położyć płytkę kalibrującą, zamknąć znów pokrywkę i znów odczytać i zanotować
wartość widoczną na wyświetlaczu. Wewnętrzna absorpcja wynika z:

Pulpit świetlny z
płytką kalibrującą

Wartość płytka szklana + płytka kalibrująca
Wartość płytka szklana
Zanotować także tę wartość i zachować ją przy urządzeniu jako "nową wartość wewnętrznej
absorpcji". W bieżącej eksploatacji wewnętrzna absorpcja nie może obniżyć się o więcej niż
10% w stosunku do wartości oryginalnej.

SUKCESYWNA KONTROLA URZĄDZENIA POMIAROWEGO
Przed codziennym zastosowaniem należy sprawdzić natężenie światła oraz wewnętrzną
absorpcję urządzenia pomiarowego.
1. Gdy urządzenie jest już gotowe do eksploatacji, należy włączyć instrument wskazujący za
pomocą przycisku ON oraz wybrać zakres pomiarowy przyciskiem RANGE, tak by można było
odczytać wartość pomiarową. Gdy wartość ta jest stała (odchylenia tylko na ostatnim miejscu
wskazanej wartości), odnotować ją w dzienniku kontrolnym i porównać z nową wartością urządzenia. Wartość aktualna musi wynosić co najmniej połowę nowej wartości.
2. By dokonać pomiaru wewnętrznej absorpcji, w komorze pomiarowej umieścić odpowiednią
płytkę szklaną, zamknąć pokrywę, odczytać na wyświetlaczu wartość i zanotować ją w dzienniku kontrolnym. Następnie na płytkę szklaną położyć płytkę kalibrującą, zamknąć pokrywę,
odczytać także tę wartość na wyświetlaczu i zanotować ją w dzienniku kontrolnym.
Obliczenie aktualnej wewnętrznej absorpcji:
Wartość płytka szklana + płytka kalibrująca
Wartość płytka szklana
Wartość ta nie może odbiegać o więcej niż 10 % od nowej wartości absorpcji wewnętrznej.
Gdy aktualne wartości natężenia światła i wewnętrznej absorpcji są poprawne, można przeprowadzić pomiary emisji sadzy. Gdy wartość natężenia światła jest za niska, pulpit świetlny
należy wymienić.
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POMIAR EMISJI SADZY
Kosz pomiarowy
• Świece o średnicy mniejszej niż 70 mm (także podgrzewacze):
mały kosz ( Ø 230 mm)
• Świece o średnicy pomiędzy 70 mm a 120 mm:
duży kosz (Ø 300 mm)
Cykle palenia
• Uwagi generalne: Pomiar emisji sadzy rozpoczyna się natychmiast po zapaleniu, a w
przypadku kilku cykli świeca pali się na początku 2 i 3 cyklu podczas pięciominutowej
fazy rozpalania bez płytki szklanej.
• Podgrzewacze palą się do momentu samowygaszenia.
• Świece o wadze poniżej 40 g spalają się do szczątkowej wysokości 10 mm
• Świece o wadze powyżej 40 g i średnicy mniejszej niż 70 mm palą się 2 razy po 4 godziny
z co najmniej jedno godzinną przerwą między cyklami oraz pięciominutową fazą rozpalania
na początku 2 cyklu. Drugi cykl palenia się świecy należy ewentualnie zakończyć wcześniej
przy szczątkowej wysokości świecy wynoszącej 10 mm.
• Świece o wadze powyżej 40 g i średnicy równej lub większej niż 70 mm palą się 3 razy po 4
godziny z co najmniej jedno godzinną przerwą między cyklami oraz pięciominutową fazą
rozpalania na początku 2 i 3 cyklu bez płytki szklanej.
Konfiguracja
• Poddawaną badaniom świecę ustawić pośrodku (dokładnie wymierzyć) stosownego do
średnicy świecy kosza.
• Odległość między powierzchnią świecy a płytką szklaną na koszu powinna wynosić 180 mm.
• Odległość pomiędzy dolną krawędzią kosza a powierzchnią roboczą wynosić musi co
najmniej 50 mm. Gdy odległość ta jest mniejsza, świecę należy ustawić na podkładce, której
średnica wynosić będzie maksimum 1/3 średnicy kosza.
• Odległość pomiędzy górną krawędzią meniska świecy a płytką szklaną ustawić należy przed
każdym cyklem na 180 mm. Podczas trwania cyklu odległość ta może wzrosnąć do 240 mm,
jeżeli będzie ona jednak większa, należy ją odpowiednio skorygować w trakcie cyklu.
• Podgrzewacz należy ustawić na podkładce tak, by odległość między górną krawędzią
podgrzewacza a płytką szklaną wynosiła 50 mm.
• Na koniec każdego cyklu palenia należy usunąć płytkę szklaną (Uwaga! GORĄCA) albo kosz
wraz z płytką, a dopiero po kolejnej fazie rozpalenia płytkę znów umieścić nad środkiem świecy.
• Po zakończeniu ostatniego cyklu palenia płytkę należy schłodzić przez około 15 minut,
a dopiero potem wyznaczyć indeks emisji sadzy.
Określanie indeksu emisji sadzy
• Zakopconą płytkę szklaną umieścić - okopconą stroną do góry - w komorze pomiarowej
przygotowanego do pomiarów urządzenia, zamknąć starannie pokrywę, po czym odczytać
na wyświetlaczu urządzenia wartość pomiarową i zanotować ją.
• Zdjąć płytkę szklaną, wyczyścić ją wodą z niewielką ilością płynu do mycia, a następnie
wytrzeć do sucha za pomocą ściereczki niepylącej. Wartość tą ponownie zanotować.
Obliczanie indeksu emisji sadzy: indeks sadzy RI = 100*
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Wartość płytka szklana okopcona
Wartość płytka szklana czysta

RI podzielony przez czas palenia w godzinach = indeks emisji sadzy na godzinę RI /h
Gdy użytkownik uwzględni powyższe wskazówki, obsługa naszego urządzenia do pomiaru
emisji sadzy RMG 2.1. będzie dla niego całkiem prosta. Jeżeli mimo to wynikną jakiekolwiek
problemy, chętnie poradzimy i pomożemy. Prosimy o kontakt.
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