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“setup”
codul de acces cu care programul este livrat
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ATENTIE

Pentru utilizarea corespunzatoare a standului TESTAIR 3 este absolut
necesar sa respectati instructiunile din acest manual de utilizare.

32-Bit PosiChek3 Operations Manual
Version 1.01

Copyright 2002
by

Biosystems, A Division of Bacou-Dalloz Safety
651 South Main Street

Middletown, Connecticut 06457
Phone: (860) 344-1079 Fax: (860) 344-1068

Nici o pagina a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusa fara acordul proprietarului mentionat mai sus
.

Drepturi rezervate pentru a corecta greselile de scriere.
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1. - Generalitati

TESTAIR 3 este un echipament computerizat de
evaluare a performantelor aparatelor de respiratie
izolante autonome (ARI) si a altor tipuri de
echipamente care furnizeaza aer pentru protectia
respiratiei. TESTAIR 3 are un burduf (membrana
armonica) controlat de calculator care functioneaza
ca un plaman artificial. Burduful simuleaza inspirarea
si expirarea aerului prin gura unui cap de testare in
acelasi mod cum ar face-o un om care poarta un
aparat de respiratie.

Testarea se face prin conectarea unui ARI, sau a
oricarui alt echipament de protectie a respiratiei, la
capul de testare. In felul acesta TESTAIR 3 este
pregatit pentru analizarea modului de functionare a
ARI prin intermediul unor teste functionale si
verificari. TESTAIR 3 este controlat printr-un
calculator personal astfel incat prin intermediul unui
meniu simplu se pot da comenzi pentru: variatia
ritmului respirator, selectarea tipului de test sau a
altor paramentri de testare. TESTAIR 3 poate sa
testeze o mare varietate de echipamente de
protectie respiratorie tocmai datorita acestei
capacitati a sa de a simula diferite ritmuri respiratorii
si conditii de testare.

Nota: Abrevierea AR (aparat de respiratie) este
folosita in acest document pentru a desemna atat
ARI cat si orice alt echipament pentru protectia
respiratiei

1.1. Variante de testare

TESTAIR 3 ofera urmatoarele variante de testare:

Test Rapid pentru ARI este o varianta de testare
care dureaza aproximativ 2 minute si prin care se
determina daca un ARI functioneaza corect si daca
performantele sale sunt in conformitate cu cerintele
NIOSH / NHPA. Testul Rapid cuprinde urmatoarele
verificari: inspectie vizuala, masurarea scaparilor de
aer pe la piesa faciala (masca), presiunea de
deschidere a supapei de expiratie, masurarea
presiunii de activare si a presiunii statice din masca,
precizia manometrului si a dispozitivului de alarma,
ca si testul corespunzator unui ritm respirator
standard de 40 l/min si unui ritm respirator maxim de
100 l/min.Testul Rapid consuma mai putin de 1%
din rezerva de aer a ARI.

Test Complet ARI

Acesta varianta de testare ofera posibilitatea unei
evaluari complete a aparatului. Testul Complet
include: inspectia vizuala, masurarea scaparilor de
presiune pe la masca, presiunea de deschidere a
supapei de expiratie, precizia de declansare a
alarmei, test de respiratie, masurarea pierderilor de
presiune pe circuitul de inalta presiune si verificarea
preciziei de masurare a manometrului la diferite
presiuni de utilizare. Aceste teste suplimentare
necesita un colector care stocheaza o cantitate mica
de aer sub presiune.

TESTAIR 3 controleaza eliberarea aerului din
colector permitand astfel testarea ARI la toate
presiunile de functionare (dela plin la gol).

Test Masca

Aceasta varianta de testare include inspectia vizuala
a piesei faciale, masurarea scaparilor de presiune pe
masca si presiunea de deschidere a valvei de
expiratie.

Test Aparate cu Aductiune

Evalueaza performantele aparatelor de respiratie
care sunt alimentate de la conducta de aer. Aceste
aparate nu au prima treapta de reducere de presiune
ele fiind alimentate de la surse de aer cu presiuni ce
nu depasesc 20 bar. Testul include un set de
evaluari similare cu cele din Testul Complet al ARI:
inspectii vizuale, testul de etanseitate al mastii, testul
de presiune de activare (prima respiratie) si presiune
statica, rezistenta respiratorie corespunzatoare
ritmului respirator standard si ritmului respirator
maxim.

Test Masina de Respirat permite efectuarea de
teste personalizate. Se verifica rezistenta respiratorie
la diferite ritmuri de lucru si pentru diferite perioade
de timp.

Test Cilindru (butelie) permite utilazatorului sa
inregistreze rezultatele inspectiilor vizuale si a
testelor hidrostatice pentru buteliile de aer
comprimat.

Rezultatele testelor pot fi tiparite imediat sau
depozitate in calculator sub forma de fisiere baza de
date. Programul PosiCheK permite: gasirea,
vizualizarea, sortarea, si tiparirea de rapoarte care
cuprind rezultatele testelor.

1.2. TESTAIR 3 descriere

Principalele componente ale TESTAIR 3 sunt
prezentate in figura 1.2.1.
Cap de testare

Masca AR este pusa pe capul de testare in timpul
testului. Capul de testare reproduce intocmai forma
capului uman. El este realizat dintr-un material dur
dar flexibil care asigura o foarte buna suprafata de
asezare pentru masca. Capul de testare este asezat
pe un sasiu. Printr-un tub se face legatura intre gura
capului si ansamblul burduf.

Un traductor de presiune, pozitionat in sasiu, are
rolul de a controla presiunea din interiorul mastii pe
durata testului. Inregistrarile presiunii statice se fac
prin traductorul de joasa presiune pozitionat in ochiul
drept al capului de testare.
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Figure 1.2.1 TESTAIR 3

traductor de joasa
presiune

Gura

Intrare medie presiune

Intrare inalta presiune
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Sasiul este compus din urmatoarele subansambluri:

 burduf (care functioneaza ca un plaman
artificial);

 servo-motor de precizie (care controleaza
miscarile burdufului);

 traductor de poziţie care măsoară poziţia
burdufului.

 traductor de joasa presiune (masoara
presiunea din masca);

 traductor pentru presiunea de activare
masoara presiunea negativa necesara pentru
pornirea fluxului de aer in AR (pentru aparatele care
functioneaza cu activare la prima respiratie);

 traductor de inalta presiune (masoara
presiunea din colector si din butelii)

 sursa de curent pentru servo-motor si pentru
celelalte componente electronice;

 intrarea traductorului de inalta presiune;

 traductor de inalta presiune (controleaza
presiunea din colector pe durata testului de tip Test
Complet);

 intrarea traductorului de medie presiune;

 traductor de medie presiune (controleaza
presiunea pe traseul cuprins intre regulatorul de
presiune si masca);

 intrerupatorul pornit/oprit, intrerupator
basculant echipat cu un led de culoare verde. Ledul
aprins indica pozitia pornit a intrerupatorului;

 conectori pentru imprimanta si calculator.

1.2.1. Cerinte de software si hardware pentru
PosiChek

TESTAIR 3 este disponibil in mod curent in 3
configuratii dupa cum urmeaza:

54-20-0115 TESTAIR 3, cu colector de joasa
presiune

54-20-0116 TESTAIR 3, cu colector de inalta
presiune

54-20-0117 TESTAIR 3, cu colectori de joasa si
inalta presiune

Colectorul este conectat la TESTAIR 3 print-o intrare
de inalta presiune pozitionata pe panoul frontal al
sasiului. Atat un colector de inalta (300bari) presiune
cat si unul de joasa presiune (150-200bari) pot fi
conectate la intrarea in traductorul de inalta
presiune. Tipul de colector utilizat este determinat de
tipul de ARI care urmeaza sa fie testat

Programul PosiChecK

Utilizatorii care urmaresc sa faca service-ul pentru
aparatele lor trebuie sa cumpere programul specific

pentru ARI pe care il au: 3M, Cairns, Drager, ISI,
MSA, Interspiro, Scott si Survivair.

Traductorul de medie presiune permite testarea
performantelor statice si dimanice ale primei trepte
de presiune. Programul standard al TESTAIR 3 nu
furnizeaza criteriile corect/incorect pentru
peformantele primei trepte de presiune ci doar
prezinta grafic performantele reductorului de
presiune, in raport cu presiunea minima si cea
maxima.

Programul specific tipului de ARI permite
utilizatorului sa-si testeze aparatele de respiratie in
raport cu criteriile specificate de producatorul
aparatului respectiv si in felul acesta sa determine cu
usurinta componentele care sunt cu probleme.

1.3. Notiuni generale

Burduful ”inspiră şi expiră” aerul prin gura capului de
testare. El este constituit dintr-o cameră circulară cu
pereţi flexibili plisaţi şi o bază plată circulară. Partea
superioară a burdufului este fixată la baza capului de
testare şi deschisă către acesta pentru a permite
trecerea aerului. Partea inferioară a burdufului este
legată la un servo-motor prin intermediul unui braţ şi
al unei manivele astfel încât mişcarea de rotaţie a
axului motorului să fie transformată într-o mişcare
verticală a burdufului. Mişcarea servo-motorului este
controlată prin computer. Deplasarea în sus şi în jos
a bazei burdufului (cursa burdufului) dă naştere la o
diferenţă de presiune care crează un flux de aer
către şi dinspre capul de testare ceea ce reprezintă
volumul de aer deplasat în timpul fiecărui ciclu de
inspiraţie/expiraţie. De exemplu deplasarea bazei
budufului în jos, în ritmul standard al respiraţiei,
produce o inspiraţie de 1,67L de aer. Fiecare
deplasare în sus produce o expiraţie de acelaşi
volum de aer.

Deplasarea în jos în ritmul maxim al respiraţiei
produce o inspiraţie de 3,34L de aer iar deplasarea
în sus o expiraţie de acelaşi volum de aer.

Debitul de aer pe care il livreaza burduful intr-un
minut se numeste Ritm Respirator si este in functie
de cursa de strangere a burdufului (volumul de aer la
o contractie) si de numarul de contractii.

Ritmul Respirator se calculeaza dupa cum urmeaza:

cursa de strangere a burdufului (volum de
aer la o contractie) X numar de contractii pe
minut

Ritmul Respirator Standard este de 40litri/min
burduful efectuand 24 de contractii/min si livrand
1,67 (litri aer)/contractie.

Ritmul Respirator Maxim este de102 (litri aer)/min,
burduful efectuand 30 contractii/min si livrand 3,4(litri
aer)/contactie.
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TESTAIR 3 este astfel conceput astfel incat sa poata
functiona la diferite ritmuri respiratorii. Fiind un
sistem computerizat alegerea ritmului respirator de
lucru se face simplu prin intermediul unui meniu ce
permite modificarea celor 2 parametri care definesc
ritmul respirator: volumul de aer la o contractie si
numarul de contractii pe minut.

Intrare Medie
Presiune
(numai pentru
standurile care
au traductor de
medie
presiune)

Intrerupator

Pornit/Oprit

Intrare Inalta
Presiune
pentru
colectorul
reducator de
presiune

Port
Parelel
pentru
computer

Port
Parelel
Imprimanta

Conector
Alimentare
Curent

pozitie
numar
de serie

S
i
g
u
r
a
n
t
a

Burduf

Figura 1.2.2a Sasiu Panou Fronta Figura 1.2.2b Sasiu Panou Spate

Motor

Figura 1.3.3. Burbuf TESTAIR 3
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Colectorul reducator de presiune este o parte a
TESTAIR 3 care se utilizeaza numai pentru testul
Test Complet pentru ARI. Colectorul este un
rezervor de capacitate mica care permite stocarea
unui volum redus de aer. Odata umplut colectorul
contine suficient aer pentru mai multe cicluri
inspiratie/expiratie. Fiecare inspiratie (destindere a
burdufului) reduce cantitatea de aer din colector
ceea ce permite evaluarea aparatului de respiratie la
toate presiunile de utilizare: de la inalta presiune,
cand rezervorul este plin, la joasa presiune care
daclanseaza alarma de joasa presiune. ATENŢIE: A
nu se modifica colectorul reductor de presiune!
Orice modificare a lungimii tubului colectorului sau
orice altă modificare a colectorului este periculoasă
şi poate conduce la rezultate de test incorecte.

Cand ARI este utilizat în regim normal colectorul
reductor de presiune este conectat, prin intermediul
unei rozete cu strângere manuală, la butelia ARI.
Sunt disponibile două tipuri de colector: unul pentru
presiune joasă (200 bar) echipat cu o piuliţă
standard de tip CGA-346, şi unul cu o piuliţă de tip
CGA-347 pentru înaltă presiune (300 bar).

TESTAIR 3 este astfel conceput încât poate utiliza
amândouă tipurile de colector.

Unul din braţele racordului T este folosit pentru
conectarea colectorului la ARI, iar celălalt braţ, cu
rozeta cu strângere manuală (CGA-346 sau CGA-
347), este utilizat pentru conectarea colectorului la
sursa de aer. Ca sursă de aer se poate folosi o
butelie ARI sau o butelie fixă de capacitate mai
mare, sau o statie de incarcare.

In cazul unei statii de incarcare intre statie si
colectorul reductor de presiune trebuie introdus un
regulator de presiune. Biosystem ofera regulatorul cu
numarul de cod 35-0470. Pentru detalii suplimentare
va recomandam sa contactati Biosystem.

Conector reducator de presiune

1.4. Configuratia Computerului Sistem de
Operare

ATENŢIE: A nu se instala programul PosiChek
decat pe un PC care are configuratia adecvata.

Cerinte pentru componentele electronice:

-Programul PosiChek Editia Titanium este
compatibil cu urmatoarele sisteme de operare:

Windows 95, 98, ME, NT(versiunea 4.0.SP5 au mai
mult), 2000 or XP. Nu functioneaza cu Windows 3.1.

-Internet Explorer 4.01, SP2 sau mai mult.

Componentele electronice ale computerului se aleg
in functie de sistemul de operare utilizat.

Procesorul si memoria necesare sunt cele care sunt
recomandate pentru sistemul de operare utilizat.

Nota: Cerintele pentru buna functionare a
programului TESTAIR 3 sunt inferioare celor pentru
buna functionare a sistemului de operare. Atentie
insa daca computerul utilizat va avea configuratia
minima pentru buna functionare a sistemului de
operare la instalarea programului TESTAIR 3
intregul sistem va avea o functionare mult mai lenta).

 paralel port

 min. 100Mb Hard disc

 CD ROM sau cititor de diskete

NOTA: Atunci cand se utilizeaza sistemul de
operare Windows NT/2000, cel care instaleaza
programul PosiCheck se inregistreaza ca
administrator de sistem. Instaleaza programul pe
toate calculatoarele care-l vor folosi.
Configureaza accesul utilizatorilor la programul
de testare.
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2. - Mod de utilizare

Acest capitol descrie procedura de configurare si de
utilizare a programului PosiChek.

Pregatirea standului de testare TESTAIR 3 pentru
utilizare cuprinde urmatoarele etape:

1. Instalarea programului (vezi paragraful 2.1 )

2. Instalarea capului de testare (vezi paragraful
2.2)

3. Introducerea codului de acces. Codul de
acces cu care este livrat programul este “setup”.

4. Selectionarea unei baze de date (vezi
paragraful 2.4)

Numai dupa efectuarea corecta a pasilor de mai sus
se poate trece la efectuarea testelor.

2.1. Instalare

2.1.1. Prima Instalarea

Instalarea programului inseamna incarcarea lui in
computer.

Recomandare: Pentru a mari viteza de instalare
dezactivati orice program anti-virus. Dupa instalare
reactivati-l.

1. Introduceti CD-ul in CD-ROM. Daca procedura de
instalare nu se declanseaza automat atunci
procedati dupa cum urmeaza:

- selectionati Windows Explorer

- selectionati CD-ROM-ul in fereastra Windows
Explorer

- selectionati “setup.exe” pentru a porni
instalarea programului

Pe ecran se vor derula urmatoarele ferestre:



2 Apasati butonul “Next / Urmatorul”.

3. Programul se instaleaza automat in

C:\ProgramFile\Posi3.

Daca sunteti de acord cu acesta locatie selectionati
butonul “Next / Urmatorul” pentru a continua.

4. Fisierele “BACKUP” sunt stocate automat in:

C:\ProgramFile|Posi3file\BACKUP.

Daca sunteti de acord cu aceasta locatie selectionati
“Next / Urmatorul” pentru a continua.

Se afiseaza urmatorea fereastra:
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5. Selectionati “Finish / Sfarsit”. Se afiseaza
fereastra “Select Components / Language”
(Selectioneaza Componente / Limba).

6. Selectionati limba in care doriti sa fie afisate
meniurile programului si apoi selectionati Next /
Urmatorul” pentru a continua. Icoanele programului
sunt automat stocate in StartUp.

7. Selectionati “Next / Urmatorul” pentru a incepe
instalarea cu configuratia mentionati mai sus.

Se afiseaza fereastra “Start Installation / Start
Instalare”.

8. Selectionati “Next / Urmatorul” pentru a continua
procedura de instalare. Programul copiaza toate
fisierele necesare pe Hard Disc-ul computerului.

Ultima instructiune a procedurii de instalare
reaminteste ca ambalajul de transpot trebuie pastrat.
Ambalajul este astfel conceput incat protejeaza
bancul de testare in timpul transportului

Va rugam sa pastrati ambalajul original. O sa-l
folositi atunci cand TESTAIR 3 va fi trimis inapoi
pentru recalibrare.

Recalibrarea trebuie sa fie facuta o data pe an la
fabricant, la furnizor sau la utilizator de catre un
reprezentant al fabricantului.

Procedura de instalare s-a incheiat. Icoana
PosiChek se afiseaza pe ecran.
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2.1.2. Actualizarea programului

Programul PosiChek este intr-o continua evolutie.
Variantele noi ale programului sunt cel mai frecvent
oferite cu ocazia calibrarii anuale. Atentie: a nu
dezinstala vechea varianta a programului inante de
instalarea variantei noi. Este posibil ca varianta
veche sa contina elemente necesare in procedura de
actualizare.

Nota: Bazele de date de tipul: rezultate de test,
tipuri de aparate, modele de aparate si numere
de serie, informatii referitoare la utilizatori nu
sunt alterate cu ocazia instalarii unei noi variante
a programului.

Procedura de actualizare este urmatoarea:

Introduceti CD-ul in CD-ROM. Daca procedura de
instalare nu se declanseaza automat atunci urmati
pasii de mai jos:

 selectionati Windows Explorer

 selectionati CD-ROM-ul in fereastra Windows
Explorer

 selectionati “setup.exe” pentru a porni instalarea
programului care se va derula la fel ca si la punctul
2.1.1

Nota: Daca dupa actualizarea programului este
necesara si actualizarea bazelor de date atunci
programul va afisa automat mesajul de
atentionare.

2.2. Instalarea TESTAIR 3

2.2.1. Instalarea Capului de Testare

Capul de testare se instaleaza in partea superioara a
sasiului standului de testare. Etanseitatea dintre
ansamblul burduf si capul de testare este asigurata
printr-o garnitura de cauciuc. Fixarea capului pe
sasiu se face cu 4 prezoane cu piulita.

Piulita de fixare

Cap de Testare

Garnitura

Prezon

Figure 2.1. TESTAIR 3 cap de testare
si piese de montaj



= 15 =

Procedura de instalare a capului de testare este
urmatoarea:

1. Asigurati-va ca garnitura, baza capului de testare
si suprafata de asezare a garniturii de etansare sunt
curate, fara praf sau alte particule nedorite.

2. Insurubati cele 4 prezoane in partea superioara a
sasiului.

Atentie pozitia corecta de

instalare a prezoanelor este:

  cu capatul filetat mai scurt montat in sasiu;

 cu sageata, de pe suprafata hexagonala, orientata
catre in sus.

3. Pozitionati garnitura de etansare la intrarea in
camera burdufului astfel incat sa fie egal distantata
de cele 4 prezoane.

4. Un tub Tygon face legatura intre traductorul de
presiune statica aflat in ochiul stang al capului si
traductoarele de joasa presiune si pentru presiunea
de activare localizate in interiorul sasiului. Introduceti
capatul liber al tubului peste racordul montat pe
placa de baza a camerei burdufului.

5. Introduceti prezoanele prin gaurile capului de
testare. Aveti grija ca tubul Tygon sa nu fie prins si
deteriorat.

6. Fixati capul cu cele 4 piulite. Atentie: Nu
strangeti prea tare piulitele!

2.2.2. Conectarea calculatorului la TESTAIR3

TESTAIR 3 se conecteaza la intefata de imprimanta
a calculatorului printr-un cablu IEEE 1284DB25
Male/Centronics 36 Male. Daca interfata de
imprimanta nu este corespunzator configurata
comunicarea dintre cele doua echipamente nu se
stabileste.

Atentie: interfata de imprimanta trebuie astfel
configurata incat sa permita transferul de date
intr-un singur sens.

Daca nu puteti sa stabiliti o comunicare intre
TESTAIR 3 si PC cititi informatiile din capitolul 6.3.1
al acestui manual.

2.2.3. Punerea in functionare

Pentru a porni TESTAIR 3 acesta se alimenteaza de
la sursa de 220VAC si apoi se rasuceste butonul
verde situat pe panoul frontal al sasiului.

Recomandare: folositi un stabilizator de curent
pentru a proteja standul de testare TESTAIR 3
impotriva variatiilor accidentale de tensiune.

ATENTIE: A nu se monta colectorul reductor de
presiune sau masca pe capul de testare inainte
de a porni TESTAIR 3. La pornire standul de testare
TESTAIR 3 efectueaza procedura de initializare.
Montarea colectorul sau a mastii inaintea efectuarii
initializarii poate introduce abateri si deci poate duce
la obtinerea unor rezultate eronate.

2.3. Pornirea programului

Pentru pornirea programului se poate folosi una din
urmatoarele metode:

 apasati pe icoana PosiCheK;

 apasati pe butonul Start pentru a accesa
Programs/Biosystems PosiChek3 Titanium Edition.

sau

Nota: Fisierul de pornire a programului poate sa
se afle in alta locatie daca asa a fost specificat la
instalare (vezi paragraful 2.1).

Dupa pornirea programului se afiseaza urmatoarea
fereastra:

Pentru a avea acces la program este necesar sa se
introduca codul de acces.

Note: Programul este livrat cu codul “setup"

Selectionati “OK” pentru a accepta codul.

Programul va afisa fereastra “Initialisation”
(Initializare).
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2.3.1. Lucru cu TESTAIR neconectat

Daca nu aveti intentia sa faceti teste atunci
selectionati in fereastra “Initialisation” (Initializare)
butonul “Work off line” (Neconectat) care permite
utilizatorul sa acceseze bazele de date stocate in
computer fara a conecta insa standul de testare
TESTAIR 3 la calculator.

Cand se lucreaza “Off-line” (Neconectat) testele
care presupun masuratori nu se pot efectua
(comenzile nu sunt active). Singurul test disponibil
este testul buteliei (Cylinder Test) care presupune o
inspectie visuala.

2.3.1.1. Initializare TESTAIR 3

Daca programul a fost pornit in mod “Work off line”
(Neconectat)” atunci initializarea sistemului nu a
fost efectuata si deci nu se pot efectua teste. Pentru
efectuarea de teste este necesar sa se faca
initializarea manuala a sistemului. Procedura este
urmatoarea:

1. In meniul principal selectionati “Setup”
(Configurare)”

2. Selectionati “Initialize PosiChek3”
(Initializare PosiChek3)

Pe ecran se afiseaza fereastra “Initialisation”
(Initializare) care in mod normal se afiseaza numai
la pornirea programului.

2.3.2. Efectuarea testelor

Pentru efectuarea de teste in fereastra Initializare
(Initialisation) se alege optiunea “Run-Tests”
(Eectueaza teste). Inchideti si apoi redeschideti
TESTAIR 3 pentru ca initializarea sa se poata
efectua. Procedura de initializare cuprinde si
calibrarea traductorilor de presiune.

Atentie: Inaintea demararii procedurii de
initializare trebuie sa NU se monteze colectorul
reductor de presiune si sa se ventileze bine
capul de testare.

Nerespectarea acestor doua conditii poate duce la
deteriorarea burdufului si la obtinerea unor rezultate
eronate.

2.4. Baze de date

Pasul urmator dupa conectarea si initializarea
TESTAIR 3 este selectionarea unei baze de date.

2.4.1. Crearea unei baze de date

La prima pormire a programului este necesar sa se
creeze o baza de date inainte de a trece la testarea
ARI.

Procedura este urmatoarea:

1. In meniul principal “File” (Fisier) selectionati
“New” (nou)

Pe ecran se sfiseaza fereastra “New Test Results”
(Noi Rezultate de Test). Programul PosiChek
contine o baza de date model denumita
Sample32.mbd. Aceasta baza de date este protejata
la scriere adica nici un test nu poate fi inregistrat in
baza de date mai sus mentionata.
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Scrieti Iin campul “File name” (Nume Fisier)
numele bazei de date pe care vreti sa o creati.
Fisierului nou creat i se ataseaza automat extensia
.mbd care ne indica ca avem un fisier baza de date.

2. Selectionati “Open” (Deschis)

In felul acesta a fost creat si deschis un nou fisier  tip
baza de date.

Numele bazei de date deschise este afisat in bara de
stare aflata in partea de jos a ecranului.
Note: Numele bazei de date curente (deschise)
este intotdeauna afisat in bara de stare.

2.4.2. Deschiderea unei baze de date existente

La deschiderea unei baze de date existente
programul verifica si actualizeaza, daca este cazul,
structura bazei de date respective.

Procedura de deschidere a unei baze de date
existente este urmatoarea:.

1. In mediul principal “File” (Fisier)

selectionati “Open” (Deschide)

Pe ecran se afiseaza fereastra “Open Test
Results” (Deschide Rezultate de Test). Programul
PosiCheck afiseaza automat directorul Test32. Daca
baza de date pe care vreti s-o deschideti se afla intr-
un alt loc atunci trebuie ca in campul “Look in”
(Priveste in) sa fie indicata locatia respectiva.

2. Selectionati numele bazei de date pe care vreti sa o
deschideti si apoi apasati pe butonul “Open”
(Deschide).

Numele bazei de date deschise se afisaeaza in bara
de stare aflata in partea de jos a ecranului.

2.4.3. Inchiderea unei baze de date

Asa cum am mai spus in bara de stare pe primul
rand este inscris numele bazei de date curente.
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Pentru a inchide o baza de date procedura este
simpla:

1. In meniul principal selectionati “File” (Fisier) si
apoi “Close” (Inchide).

Dupa ce baza de date a fost inchisa numele ei va
disparea si din bara de stare. Astfel incat pe primul
rand al barei de stare va ramane numai mesajul:

Save Test Results option enabled (or disabled) /
Optiunea de salvare automata a rezultatelor
testului activata (sau dezactivata)

Atentie: A se deschide o baza de date inainte de
inceperea testelor.

Daca uitati sa deschideti o baza de date atunci
programul va propune sa o deschideti pe ultima care
a fost deschisa.

2.4.4. Comprimarea unei baze de date

Prin utilizarea comenzii “Compact Database”
(Comprima Baza de date) se micsoreaza
dimensiunea fisierului de tip baza de date. Informatia
stocata in fisier nu este alterata si poate fi utilizata in
orice moment.

Nota: Comanda “Compact Database” (Comprima
Baza de date) poate sa repare anumite erori
existente in fisier.

Procedura de comprimare a unei baze de date este
urmatoarea:

1. Selectionati comanda “Compact Database”
(Comprima Baza de date) din meniul principal
“File” (Fisier).

Pe ecran se afiseaza fereastra “Select database to
compact” (selecteaza baza de date de
comprimat).

2. Selectionati baza de date ce trebuie comprimata.

Nota: Nu trebuie sa deschideti baza de date pe
care vreti sa o comprimati.

Apasati butonul “Open” (Deschide) dupa ce ati
selectionat baza de date. Programul va invita sa
selectionati fisierul in care doriti sa inregistrati
rezultatul comprimarii (destinatia).
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3. Inscrieti numele fisierului care constituie
destinatia rezultatului comprimarii. Fie ca vreti sa
creati un fisier nou sau sa selectionati unul
existent, numele fisierului de destinatie il inscrieti
in campul “File name” (Nume fisier).
Exemplu:“CompactFeb2002”.

Nota: Daca salvati intr-un fisier deja existent
programul va sterge informatiile continute in acel
fisier si le va inregistra pe cele comprimate.

2.4.5. Copierea fisierului baza de date sub alt
nume

Comanda “Save As” (Salveaza cu Numele)
permite utilizatorul sa salveze o copie a fisierului
curent.

Procedura este urmatoara:

1. In meniul principal “File” (Fisier) selectionati
“Save As” (Salveaza cu Numele).

Se va afisa fereastra “Save” (Salveaza).

2. Introduceti urmatoarele informatii:

 destinatia copiei bazei de date in campul “Save
in” (Salveaza in).

Exemplu: Tests32

 numele bazei de date in campul “File name”
(Nume fisier).

Exemplu: Feb2002. A fost numit asa pentru ca el
contine resultatele testelor efectuate in februarie
2002.

Apasati “Save” (Salveaza) pentru a inregistra copia
bazei de date.

Note: Comanda “Save As” inregistreaza o copie
a bazei de date deschise in momentul initierii
comenzii. NU UITATI ca intotdeauna in bara de
stare este listat numele bazei de date curente.

2.4.6. Export de date

Comanda “Export” din meniul principal “File“
(Fisier) permite utilizatorului sa exporte date
(rezultate de teste, informatii despre aparate etc.)
dintr-o baza de date in alta.

Atentie: Sursa de date pentru export este baza de
date curenta. Daca nu este deschisa nici o baza
de date atunci programul sugereaza ca sursa
ultima baza de date care a fost deschisa.

Selectionati comanda “Export”.

Se afiseaza fereastra “Export Test Results”
(Export rezultate test). Testele si aparatele trebuie
sa fie marcate (tag) inainte de a fi exportate.

Programul ofera 2 moduri de selectie:

 “Select Test to tag” (Selectati Testele pentru
Marcare) - pentru marcara testelor ce urmeaza a fi
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exportate

 “Select Serial Numbers to Tag” (Selectionati
numarul de serie pentru Marcare) - pentru
marcarea numarul de serie ale aparatelor care fac
obiectul exportului de date. Aceasta optiune permite
exportul tuturor testelor care sunt facute pentru
aparatele ale caror numere de serie au fost marcate.

2.4.6.1. Selectarea testelor pentru export

Pentru a selecta testele ce urmeaza a fi exportate se
alege optiunea “Select Test to tag” (Selectati
Testele pentru Marcare).

Se afiseaza pe ecran fereastra “Test View
Options” (Optiuni de Afisare Teste).
Nota: 0 (zero) teste au fost marcate

Fereastra “Test View Options” (Optiuni de Afisare
Teste) initiaza sortatea testelor dupa mai multe
criterii.

Sectiunea “Search By” (Cauta dupa) contine mai
multe butoane care ofera criterii de sortare a
informatiei. Atentie: nu pot fi selectionate mai multe

criterii in acelasi timp.

Exemplu:

Selectionati “Date”(Data) daca va intereasa testele
dintr-o anumita data.

Sectiunea “Test Types” (Tip Test) ofera
posibilitatea de a alege mai multe criterii, de sortare
a informatiei, in acelasi timp.

Programul este livrat cu selectiile prezentate in
imaginea de mai jos.

Exemplu:

Selectionati ”Complete Tests” (Teste Complete)
daca va intereseaza sa exportati numai testele
complete.

Dupa ce au fost facute selectiile in cele doua sectiuni
ale ferestrei “Test View Options” (Optiuni de
Afisare Teste) se lanseaza cautarea prin
selectionarea butonului “View Test List” (Afisare
Lista Teste) sau a butonului “View Test Data”
(Afisare Informatii Teste).

Fereastra urmatoare tine cont de selectiile facute in
cadrul exemplului, deci ne ofera o lista a tuturor
testelor complete aranjate in ordinea cronologica a
datei de efectuare.

Daca vreti sa marcati numai testele efectuate in date
specifice selectionati din lista numai ceea va
intereseaza. Pentru selectionare multipla apasati
tasta “CTRL” a tastaturii.
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Exemplu:

Am facut o cautare a Testelor Complete efectuate in
data de 2/19/02.

Pentru a afisa lista cu selectia facuta se alege
butonul “View Test List” .

Continuarea in paragraful 2.4.6.1.1.

Pentru a vizualiza testele selectionate in forma in
care au fost inregistrate atunci cand au fost efectuate
se alege butonul “View Test Data”.
Continuarea in paragraful 2.4.6.1.2.

2.4.6.1.1 Butonul “View Test List” (Afisare Lista
Teste)

Prin apasarea butonului “View Test List”
informatiile sortate dupa criteriile mentionate, sunt
aranjate sub forma unei liste. In cazul in care nici o
inregistrare nu indeplineste criteriile atunci programul
ofera mesajul:

 “0 (zero) inregistrari au fost gasite”.

Din acesta lista trebuie sa marcati numai acele
testele pe care doriti sa le exportati.

Procedura este urmatoarea:

 Selectionati testele de exportat (tineti apasata
tasta “CTRL” pentru selectii multiple).

 Apasati butonul din dreapta al “mouse-ului” pentru
a accesa meniul derulant (Popup).

 Selectionati “Tag / Untag” (Marcaj/ Elimina
marcajul) pentru a marca/ elimina marcajul testelor
pentru export.

Programul ofera un mesaj prin care intreaba daca se
doreste si marcarea numerelor de serie ale
aparatelor la care se refera testele marcate (vezi
fereastra de mai jos)

Daca apasati Yes (Da) va (vor) fi exportat(e) toate
testele care au fost efectuate pentru aparatul
(aparatele) a le carui (caror) serie (serii) a(au) fost
marcata (marcate).

Daca apasati No (Nu) va (vor) fi exportat(e) numai
testul (testele) care a (au) fost marcat(e).

Exemplul de mai jos ne informeaza ca au fost
marcate (tagged) 8 inregistrari (records).

 Apasati “Done” (Accept).



= 22 =

Se afiseaza din nou fereastra “Test View Options”
oferindu-se astfel 2 posibilitati:
a) a face si alte selectii urmand pasii mentionati mai
sus;
b) a accepta selectiile apasand pe butonul “Done”.

Prin apasarea butonului “Done” se revine la
fereastra ExportTest Results.

 Selectionati butonul “Export” pentru a exporta
informatiile selectionate.

Programul afiseaza fereastra “Choose the export
file”(Alege fisierul de destinatie) care ofera
utilizatorului posibilitatea de face inregistrarea,
informatiilor selectionate pentru export, intr-o baza
de date noua sau intr-o baza de date existenta.

Exemplu 1: Se scrie numele noii baze de date in
campul “File name” si se apasa butonul “Open”.

Exemplu 2: Se alege, din lista, baza de date in care
se face exportul si se apasa butonul “Open”.

Nota: Informatiile exportate intr-o baza de date
existenta se adauga la informatiilor deja
inregistrate.

 Selectionati “Ok” pentru a accepta exportul de
date catre destinatia mentionata.

Programul afiseaza un mesaj prin care va intreaba
daca doriti sa eliminati marcajul pentru exportul de
date.

Daca alegeti:

“Yes” (Da) procedura de export se incheie.

 “No” (Nu) exportul de date este anulat.

Butonul “View Test Data” (Afisare Informatii
Teste)

Prin apasarea butonului “View Test Data”
informatiile vor fi afisate in aceeasi forma ca atunci
cand au fost efectuate testele.

Daca nu sunt teste care indeplinesc criteriile de
selectie se afiseaza mesajul:

 “0 (zero) inregistrari au fost gasite”.
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In exemplul prezentat sunt 8 teste care indeplinesc
conditiile mentionate. Pentru a vizualiza fiecare test
in parte se folosesc sageti aflate in partea de jos a
ferestrei.

Alegeti testul pe care doriti sa-l marcati pentru export
si apasati butonul “Tag”

Programul ofera un mesaj prin care intreaba daca se
doreste si marcarea numerelor de serie ale
aparatelor la care se refera testele marcate (vezi
fereastra de mai jos)

Alegeti “Yes” (Da) daca doriti sa exportati si
informatiile referitoare la aparatul testat. Apasati
“No” (Nu) daca doriti sa exportati numai informatiile
referitoare la test.

Apasati butonul “Done” pentru a reveni la fereastra
“Test View Options “care ofera 2 posibilitati:
a) a face si alte selectii urmand pasii mentionati
mai sus;
b) a accepta selectiile apasind pe butonul
“Done”.

Prin apasarea butonului “Done” se revine la
fereastra ExportTest Results.

 Selectionati butonul “Export” pentru a exporta
informatiile selectionate.

Programul afiseaza fereastra “Choose the export
file” (Alege fisierul de destinatie) care ofera
utilizatorului posibilitatea de a face inregistrarea,
informatiilor selectionate pentru export, intr-o baza
de date noua sau intr-o baza de date existenta.
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Exemplu 1: Se scrie numele noii baze de date in
campul “File name” si se apasa butonul “Open”.

Exemplu 2: Se alege, din lista, baza de date in care
se face exportul si se apasa butonul “Open”.

 Selectionati “Ok” pentru a accepta exportul de
date catre destinatia mentionata.

Programul afiseaza un mesaj prin care va intreaba
daca doriti sa eliminati marcajul pentru exportul de
date.

Daca alegeti:

“Yes” (Da) procedura de export se incheie.

“No” (Nu) exportul de date este anulat.

2.4.6.2. Optiunea “Select Serial Number” (Alege
Numar de Serie)

Selectionarea pentru export ainformatiilor referitoare
la un anumit aparat se face prin folosirea optiunii
“Select Serial Numbers to Tag” (Alege Numar de
Serie pentru marcare)

Programul afiseaza fereastra “View Apparatus
Serial Numbers” (Afiseaza Numar de Serie
Aparat).

Pentru a marca testele corespunzatoare unui aparat
cu un anumit numar de serie se selectioneaza in
fereastra “View Apparatus Serial Numbers”
(Afiseaza Numar de aSerie Aparat) numarul de
serie respectiv.
Nu uitati : Apasati tasta “CTRL” daca doriti sa faceti
selectionari multiple.

Apasati butonul “Done” pentru a accepta selectia
facuta. Programul ofera un mesaj prin care intreaba
daca se doreste marcarea sau stergerea marcajului
pentru testele efectuate la aparatele cu numerele de
serie specificate.

Alegeti “Yes” (Da) daca vreti sa exportati rezultatele
testelor pentru aparatele sectionate.

Alegeti “No” (Nu) data doriti sa exportati numai
informatiile despre aparat, fara teste.
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Exemplu: au fost selectionate 1 numar de serie si 14
teste pentru export.

Apasati butonul “Export” pentru a continua procedura
de export informatii.

Programul afiseaza fereastra “Choose the export
file” (Alege fisierul de destinatie) care ofera
utilizatorului posibilitatea de face inregistrarea,
informatiilor selectionate pentru export, intr-o baza
de date noua sau intr-o baza de date existenta.

Exemplu 1: Se scrie numele noii baze de date in
campul “File name” si se apasa butonul “Open”.

Exemplu 2: Se alege, din lista, baza de date in care
se face exportul si se apasa butonul “Open”.

Selectionati “Ok” pentru a completa procedura de
export..

2.4.7. Stergerea rezultatelor testelor

Comanda “Clear Test Results” (Stergere
Rezultate Test) din meniul “File” permite
utilizatorului sa stearga toate rezultatele inregistrate
in baza de date curenta.

Atentie: Comanda “Clear Test Results” goleste
baza de date.

Daca se doreste pastrarea rezultatelor testelor atunci
inainte de utilizarea comenzii “Clear Test Results”
se recomanda salvarea sau exportul informatiilor
intr-o alta baza de date (noua sau existenta).

Procedura de stergere este urmatoarea:

Selectionati “Clear Test Results” in mediul “File”

Programul afiseaza un mesaj prin care intreaba:

“Esti sigur ca doresti sa stergi toate rezultatele
testelor din baza de date?”

Apasati “Yes” pentru a efectua stergerea
informatiilor. Baza de date curenta va ramane goala.

Apasati “No” pentru a renunta la stergere.

2.5. Utilizatori

PosiChek program ii cere utilizatorul codul de acces
inainte de ai permite accesul la informatiile din
bazele de date. Codurile de acces au rolul de a
permite accesul in program si de a inregistra ce
utilizator anume foloseste programul la un moment
dat. Numele utilizatorului care a accesat programul
este inregistrat in bara de stare.

Accesul la tipul de informatie este de asemenea
controlat. Sunt utilizatori care pot avea acces la orice
informatie pe cand altora li se limiteaza accesul in
functie de tipul activitatii pe care o desfasoara.
Exemplu: unii pot sa efectueze teste (deci sa
inregistreze informatie) iar altii au voie numai sa
vizualizeze informatiile care sunt inregistrate in baza
de date.

2.5.1. Adaugarea unui nou utilizator

1. In meniul “Setup” selectionati Users/Utilizator list
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Daca este prima data cand se deschide programul
sau daca nu au fost introduse informatii ale
utilizatorilor, atunci singurul nume de utilizator
inregistrat este “Setup Technician”.

2. Selectionati butonul “Popup Menu” pentru a
Adauga, Schimba sau Sterge un utilizator.

3 . Apasati butonul “Add “(Adauga).

Programul afiseaza fereastra “User Data” (Date
Utilizator) in care trebuie sa completati mai multe
campuri pentru a identifica utilizatorul si a defini
responsabilitatile care ii este acordate.

Nota: Informatiile inregistrate in fereastra “User
Data” (Date Utilizator) apar in rapoartele pe care
le veti imprima.

Accesul la informatii este limitat in functie de
responsabilitatile pe care le are fiecare utilizator.
Programul ofera acces la:

- informatiile inregistrate de utilizatori;

- modificarea informatiilor inregistrate.

Pentru a da acces la informatii sau/si la modificarea
informatiei trebuie sa bifati casuta corespunzatoare
din fereastra “User Data” (Date Utilizator).

.

5. Selectionati butonul “Ok” pentru a incheia
procedura de adaugare a unui nou utilizator.

6. Apasati “Done” (Accept) pentru a parasi
fereastra “User Data” (Date Utilizator).

2.5.2. Inscrierea unui nou user

Programul PosiChek este astfel conceput incat orice
utilizator cand foloseste programul trebuie sa se
inregistreze. Daca un alt utilizator se inregistreaza
dupa ce programul a fost deschis atunci automat,
utilizatorul inregistrat inainte, este dezactivat.

1. In meniul “Setup” alegeti ”Users/ Logon”
(Utilizatori / Inregistrare)

2. Se afiseaza fereastra “Enter Password” (Introduceti
Cod de Acces).
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3. Introduceti codul de acces si apasati butonul “Ok”.
Nota: Numele utilizatorului nou inregistrat va
aparea in bara de stare din partea de jos a
ecranului.

2.5.3. Modificarea dreptului de accesare a
programului PosiChek

Programul PosiChek are posibilitatea de a limita
accesul utilizatorilor la diferite informatii ale
TESTAIR3. Pentru a modifica dreptul de acces la
diferite informatii se procedeaza dupa cum urmeaza:

1. Selectionati “Users” (Utilizatori), in meniul
principal “Setup” si apoi “User List” (Lista
Utilizatori).

2. Se afiseaza fereastra “ User Data” (Date
Utilizator).

In partea de jos a ferestrei se afla bara de control a
datelor. Prin apasarea pe sagetile din stanga sau din
dreapta se afiseaza inregistrarile referitoare la diversi
utilizatori.

Alegeti un utilizator.

3. Apasati butonul Popup care va va permite sa
editati inregistrarile referitoare la utilizator prin:
modificare, stergere, si adaugare de informati.

4. Apasati butonul “Change” (Modifica) pentru a
modifica informatiile.

5. Accesul la informatiile referitoare la aparate este
controlat prin cele doua butoane aflate in partea de
jos-centru a ferestrei. Prin apasarea pe aceste
butoane se schimba dreptul de acces la informatie.

 primul buton: “Allow Acces to user date
(Permite accesul la datele despre utilizator)”

 al doilea buton: “Allow modifying
apparatus data (Permite modificarea datelor
despre aparate)”

Persoana care are responsabilitatea aparatelor
poate sa aiba acces integral la date.

Pentru a bloca accesul la informatiile referitoare la
utilizatori si la aparate nici unul din cele doua
butoane de mai sus mentionate nu trebuie
selectionat.

Pentru a da acces la datele despre utilizator apasati
primul buton.
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Dupa ce ati stabilit criteriile de acces apasati OK
pentru a valida selectiile facute si apoi Done pentru
a parasi fereastra User Data.

2.5.4 Stergerea unui utilizator

Procedura de stergere a unui utilizator este
urmatoarea:

1. Accesati comanda “User Date” asa cum este
descris la paragraful 2.3

2. Selectionati cu ajutorul sagetilor utilizatorul care
trebuie sa fie sters si apasati butonul “Popup
Menus” .

3. Selectionati “Delete” (Sterge).

Se afiseaza un mesaj de atentionare cu urmatorul
continut:

“Esti sigur ca vrei sa stergi acest utilizator?”

4. Selectionati “Yes” pentru a incheia procedura de
stergere.

Selectionati “No” daca vreti sa renuntati .
Programul revine la fereastra “User Data”.
Selectionati “Done” pentru a inchide aceasta
fereastra.

2.6. Aparate

Fiecare aparat este identificat printr-un numar de
identificare (ID) care este numit numar de serie.si
care este unic. Tipul de aparat (modelul) trebuie sa
fie introdus in baza de date inainte ca un alt aparat
sa fie adaugat.

Daca modelul aparatului nu apare in baza de date
atunci urmati instructiunile din capitolul 2.6.1.

Daca modelul aparatului apare in baza de date
atunci urmati instructiunile din sectiunea 2.6.2.

2.6.1. Adaugarea unui nou model de aparat

Note: Programul PosiChek varianta pentru
domeniu de activitate (OEM) contine informatii
despre toate modelurile de aparate si nu permite
modificarea informatiilor referitoare la modelul
de aparat si nici adaugarea unui nou model.

1. In meniul “Setup” selectati “Apparatus Type”
(Model Aparat) si apoi “Add New Apparatus
Type” (Adauga Model Nou de Aparat).

Se afiseaza fereastra “The Apparatus Information”
(Informatii Aparate).

2. Selectionati in sectiunea “Apparatus Type”
(Model Aparat) una din variantele propuse:

 “Compressed Air Breathing Apparatus” (Aparate
Respiratie cu Aer Comprimat)

 “Airline Apparatus” (Aparate cu Aductiune)

 “Combination CABA/Airline” (Combinatie
ARI/Aparate cu Aductiune)

 “Cylinder “(Butelie)”

 “Hood “(Cagula)

 “Closed Circuit Breathing Apparatus” (Aparate
Resspiratie cu Circuit Inchis)

 “Chimical Protection Suit” (Costum Protectie
Chimica)
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Selectionati in sectiunea “Supply Pressure”
(Presiune Furnizata) valoarea presiunii.

Completati campurile “Manufacturer” (Fabricant) si
Model.

Exemplu:

 Fabricant ”PROSALV”

 Model ”ARIAC PLUS

 “Compressed Air Breathing Apparatus”

 300bar

3. Apasati butonul “Apparatus Information” pentru a
introduce informatiile referitoare la tmodelului de
aparat introdus in fereastra anterioara. Se afiseaza pe
ecran fereastra care urmeaza.

4 . S electionati in cele 7 sectiuni ale ferestrei
butoanele care descriu modelul de aparatul. Sectiunile
ferestrei sunt:

Sectiunea 1:

“First Breath Activation Pressure”(Presiune
Activare Prima Respiratie)

Sectiunea 2:

“Perform Medium Tests” (Teste Medie Presiune)

Sectiunea 3:

“Alarm Type”(Tip Alarma)

Sectiunea 4:

“Allow 40x2,5L/min Work in Breathing Tests”
(Permite Teste la 40x2,5L/min)

Sectiunea 5:

“Gauge Type” (Tip Manometru)

Sectiunea 6:

“Redundant Low Pressure Alarm” (Presiune
Alarma)

Sectiunea 7:

“High Pressure Hose Volum”(Volum Furtun
Inalta Presiune)

Nota: Daca nu sunteti sigur asupra informatiile
ce trebuie introduse este indicat sa intrebati
fabricantul sau pe superiorul dumneavoastra

Exemplu

5. Apasati butonul “Leak, Alarm Test Parameters”
(Scapari, Parametrii Test Alarma). Se afiseaza pe
ecran fereastra care urmeaza.

6. Introduceti, in cele 4 sectiuni ale ferestrei, valorile
corespunzatoare modelului de aparat.

a) Sectiunea 1:

“High Pressure Leak Test” (Test Scapari Inalta
Presiune):

 Test Duration (Durata Test)

 Pressure Change Allwed (Scapari de
Presiune Admise)

b) Sectiunea 2:

“Facepiece Leak Test” (Test Scapari In Masca)

 Starting Pressure (Presiune Pornire)

 Allowable Leakage (Scapari Admise)

 Test Duration (Durata Test)

c) Sectiunea 3:

“Alarm Activation Pressure” (Presiune
Declansare Alarma)

 Minimum

 Maximum

d) Sectiunea 4:

“Exhalation Valve Opening Pressure” (Presiune
Deschidere Supapa de Expiratie)
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 Minimum

 Maximum

Exemplu

7. Apasati butonul “Activation, Static Test”
(Activare, Static Test). Se afiseaza pe ecran
fereastra care urmeaza.

8. Introduceti, in cele 6 sectiuni ale ferestrei, valorile
corespunzatoare modelului de aparat.

a) Sectiunea1:

“First Breath Activation Pressure”(Presiune
Activare Prima Respiratie)

 Minimum

b) Sectiunea 2:

“Static Facepiece Pressure” (Presiune Statica in
Masca)

 Delay (Durata)

 Minimum

 Maximum

c) Sectiunea 3:

“Static Medium Pressure” (Presiune Medie
Statica)

 Minimum

 Maximum

d) Sectiunea 4

“Medium Pressure Change” (Scapari Medie
Presiune)

 Maximum

e) Sectiunea 5:

“Safety Valve Opening Pressure” (Deschiderea
Supapei de Siguranta)

 Minimum

 Maximum

f) Sectiunea 6:

“Bypass Flow” (Debit golire)

 Minimum

 Maximum

Exemplu

9. Apasati butonul “Breathing Test Parameters”
(Test Parametrii Respiratorii). Se afiseaza pe
ecran fereastra care urmeaza.

10. Introduceti, in cele 2 sectiuni, valorile
corespunzatoare modelului de aparat.

a) Sectiunea 1:

“Breathing Resistence Facepiece Pressure”
(Rezistenta Respiratorie a Mastii)

25x2L/min Breathing Rate

 Minimum

 Maximum

40x2,5L/min Breathing Rate

 Minimum

 Maximum

b) Sectiunea:

“Dynamic Medium Pressure” (Presiune Medie
Dimanica)

25x2L/min Breathing Rate

 Minimum
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 Maximum

40x2,5L/min Breathing Rate

 Minimum

 Maximum

Exemplu

11. Apasati butonul “Pressure Gauge Test” (Test
Manometru). Se afiseaza pe ecran fereastra care
urmeaza:

12. Introduceti, in cele 2 sectiuni, valorile
corespunzatoare modelului de aparat.

a) Sectiunea 1

“Pressure Gauge Test” (Test Manometru).
25x2L/min Breathing Rate

 Maximum Error (Eroare Maxima)

 Maximum Error at Test Point 3 (Eroare
Maxima in Punctul 3)

a) Sectiunea 2

“Pressure Gauge Test Points” (Puncte Test
Presiune Manometru)

 Test Point 1/Higest (Punct 1/ Sus)

 Test Point 2 (Punct 2)

 Test Point 1/Lower (Punct 1/ Jos)

Exemplu

2.6.2. Adaugati un nou aparat

1. In meniul “Setup” selectati “ Apparatus

Type” si apoi “Add New Apparatus” (Adauga
Aparat Nou).

Se afiseaza fereastra “Enter New Apparatus”
(Introduceti Aparat Nou).

Atentie: Modelul de aparat trebuie introdus inainte
de a adauga un anumit aparat, identificat printr-un
numar de serie. Daca nu ati facut aceasta operatie
intoarceti-va la paragraful 2.6.1.
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Selectati modelul de aparat in campul
corespunzator. Daca vreti sa introduceti mai multe
numere de serie pentru acelasi model atunci
selectati casuta aflata in partea stanga, jos a
ferestrei: “Retain entries when adding another
serial number” (Pastreaza configuratia existenta
cand introduci un alt numar de serie).

Nota: Daca doriti sa urmariti parti componente ale
aparatului de respiratie atunci introduceti numerele
de serie ale acestora in campurile specifice aflate in
partea de jos a ferestrei “Enter New Apparatus”
(Introduceti Aparat Nou).
Mai multe detalii referitoare la aceasta fereastra se
gasesc la paragraful 2.7.2.2.

3. Apasati “OK” cand ati terminat de introdus
rinformatiile.

2.7. Optiuni de Configurare

Comanda “Options” (Optiuni) din meniul “Setup” ii
permite utilizatorului personalizarea programului
PosiChek3. Programul ofera doua variante:

 General

 Database Options (Optiuni Baza de date)

2.7.1. Optiuni Generale de Configurare

Cand selectionati Options (Optiuni) si apoi
“General” se afiseaza fereastra Options (Optiuni)
prezentata la paragraful 2.7.1.1.

In aceasta fereastra utilizatorul isi stabileste cum vor
fi prezentate informatiile referitoare la 3 categorii:

 General – vezi paragraful 2.7.1.1.

 Tests (Teste) – vezi paragraful 2.7.1.2.

 Printing (Imprimare).- vezi paragraful 2.7.1.3.

2.7.1.1. General options

 “Show Popup menus button (Arata
butoanele meniului Popup) controleaza accesul la
butoanele meniului Popup dupa cum urmeaza:

- daca optiunea este selectionata atunci in toate
meniurile o sa apara un buton Popup);

- daca optiunea nu este selectionata atunci
utilizatorul poate sa acceseze meniul Popup prin
utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului.
 Choose sound (Alege sunetul) permite
utilizatorului sa-si personalizeze programul din
punctul de vedere al sunetului.
 Stabileste numarul bazelor de date listate in
partea de jos a meniului File (Fisiere) Exemplu: sunt
listate ultimele 3 baze de date deschise.

2.7.1.2. Optiunea Tests (Teste)

 Save test rezults to database (Salvati
rezultatele testului in baza de date) dă posibilitatea
de a înregistra / neinregistra rezultatele în baza de
date curentă.
ATENŢIE: Dacă, căsuţa “Save test rezults to
database (Salvati rezultatele testului in baza de
date)” nu este bifată, înseamnă că rezultatele nu
vor fi înregistrate în baza de date curentă şi deci
nu vor fi disponibile ulterior.
 Stabileste timpul disponibil pentru
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presurizarea sistemului (pana la aparitia unui mesaj
de eroare).
Exemplu:
Allow 15 seconds to pressure the system
(Permite 15 secunde pentru presurizarea
sistemului)
 Stabileste numarul de zile in care se permite
adaugarea de noi teste.
Exemplu:
Allow additional testing within 30 days (Permite
teste suplimentare in urmatoarele 30 de zile)

 Include Customer Information in test
(Include in test Informatii despre Client) da
posibilitatea de a include / nu include (bifat/nebifat)
informatii despre client in rezultatele de test.
 Automatically include Auxiliary IDs in tests
(Include Automat Identificare Auxiliara in
rezultatele de test) da posibilitatea de a include / nu
include (bifat/nebifat) numere de indentificare
auxiliare in teste.

2.7.1.3. Optiunea Printing (Impimare)

Fereastra Printing (Impimare) are 3 sectiuni:

 Sectiunea 1: “Printing time out” (Timp de
Asteptare Imprimare) permite introducerea timpului
de asteptare pana cand imprimanta porneste
 Sectiunea 2: “Show signature in printout”
(Afiseaza semnatura la imprimare).

Controleaza aparitia semnaturii pe rapoartele
imprimate. Daca aceasta optiune este selectionata
inseamna ca se afiseaza semnatura.

Sectiunea din partea de jos a ferestrei controleaza
din punct de vedere grafic imprimarea. Paramentrii
pe care ii controleaza sunt: resolutia imprimarii,
grosimea liniei, forma litererlor (Font).

2.7.2. Optiunea Configurare Baza de Date
(Database setup options)

In meniul principal Setup  selectionati Options
(Optiuni) si apoi Database Options (Optiuni Baza
de date.

Fereastra Database Options (Optiuni Baza de
date) va ofera doua butoane de comanda: Tests
(Teste) si Auxiliary IDs (Identificare Auxiliara) pe
care le vom prezenta in cele ce urmeaza.

2.7.2.1. Tests

Cand este apasat butonul “Tests” pe ecran se
afiseaza o fereastra cu 3 sectiuni:

Sectiunea 1: Apparatus Test Notification Interval
(Interval Anuntare Test) prin care puteti sa
configurati modul in care doriti sa fiti atentionati ca
urmeaza sa se faca o testare a aparatului. Astfel se
stabileste:

 Cat timp apare mesajul.

Trebuie sa introduceti numarul de zile in care se
afiseaza mesajul de atentionare. (Notify when test
is due within …days).

 Cand apare mesajul.
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Selectionati:

“Display notification when opening a test results
database.”

pentru a afisa mesajul ori de cate ori se deschide o
baza de date cu rezultate ale testelor efectuate cu
aparatul ce urmeaza sa fie testat.

Daca doriti ca mesajul de atentionare sa nu fie afisat
atunci selectionati optiunea: “Do not display
notification” (Nu afisati mesaj).

Sectiunea 2: Test interval

In aceasta sectiune se stabileste:
 Numarul de luni intre doua teste.

(Schedule next test for ….monts)
 Actualizarea / Neactualizarea (Update / Do
not update) intervalului de testare daca intre
timp se efectueaza un Test Rapid (Quik Test) .

Sectiunea 3: Controleaza cate zile, inainte de
retragerea unui aparat din uz, se afiseaza un mesaj
de atentionare. Intoduceti numarul de zile.
“Notify when apparatus is due for retirement
wthin …..days.”

2.7.2.2. Modificarea listei cu testele ce trebuie
efectuate

In partea de jos a ferestrei Database Options
(Optiuni Baza de data) / Tests sunt doua butoane
de comanda care permit accesul la lista cu testele
care sunt incluse in varianta de testare Complete
Test ARI (Test Complet ARI) si varianta de testare
Airline Apparatus Test (Test Aparat cu
Aductiune).
Utilizatorul poate sa aleaga toate testele sau numai o
parte din ele. Trebuie retinut ca testele selectionate

in acesta lista vor fi testele obligatorii pentru
evaluarea aparatului si ca ele trebuie sa fie trecute
cu succes pentru ca aparatul sa fie considerat bun.

Daca apasati butonul “Complete SCBA Test” se
afiseaza urmatoarea fereastra:

Alegeti testele care doriti sa fie efectuate.

Nu uitati toate testele selectionate trebuie sa fie
efectuate si trecute cu succes. Daca nu sunt
indeplinite aceste doua conditii inseamna ca aparatul
nu corespunde.

2.7.2.3. Identificari Auxiliare (Auxiliary IDs)

Reveniti la fereastra Database Options (Optiuni
Baza de data) si selectionati butonul Auxiliary IDs
(Identificari Auxiliare).

Se afiseaza urmatorul ecran:
:
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Ca si in fereastra anterioara se disting 3 sectiuni:

Sectiunea 1: Overhaul notification interval setting
(Intervalul de anuntare a reviziei) prin care puteti
sa configurati modul in care doriti sa fiti atentionati ca
urmeaza sa se faca o revizie a aparatului. Astfel se
stabileste:

 Cat timp apare mesajul.

Trebuie sa introduceti numarul de zile in care se
afiseaza mesajul de atentionare. (Notify when
Overhaul is due within …days).

 Cand apare mesajul.

Selectionati:

“Display notification when opening a test results
database.”

pentru a afisa mesajul ori de cate ori se deschide o
baza de date cu rezultate ale testelor efectuate cu
aparatul caruia i se face revizia.

Daca doriti ca mesajul de atentionare sa nu fie afisat
atunci selectionati optiunea: “Do not display
notification” (Nu afisati mesaj).

Sectiunea 2: Overhaul interval

In aceasta sectiune se stabileste:
 Numarul de luni intre doua revizii.

(Schedule next test for ….monts)

Sectiunea 3: Componentele majore ale ARI pot fi
identificate si ele prin numere de serie.
Prin aceasta sectiune controlati afisarea (Show
Auxiliary IDs) sau neafisarea (Do not show
Auxiliary IDs) numerelor de serie pentru 7 din
subansamblurile majore ale ARI.
Prin numerele de serie puteti sa urmariti aceste
componente atunci cand se executa service-ul

2.8. Help

Meniul Help (Ajutor) are rolul de a ajuta utilizatorul
atunci cand are dificultati in exploatarea programului
PosiChek.

2.8.1. Continut (Contents)

Optiunea Contents (Continut) ofera varianta
electronica a prezentului manual, structurata pe
capitole si pe subiecte.

Se afiseaza fereastra.

Apasati butonul “Help Topics” (Ajutor pe
Subiecte) pentru a avea accces la lista de subiecte

Folositi sagetile pentru a derula lista si apoi

apasati pe subiectul care va intereseaza.

2.8.2. Cauta dupa  (Search for)

Optiunea Search For (Cauta dupa) permite
utilizatorului sa caute o anumita informatie folosindu-
se de doua butoane: Index si Find (Gaseste).

2.8.2.1. Index

Index permite utilizatorului sa caute informatia de
care are nevoie in doua moduri:

 prin inscrierea primelor litere ale anumitor
cuvinte (Type the first few letters of the
word…);
 prin selectionarea din lista a subiectului care il
intereseaza.
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2.8.2.2. Find

Optiunea Find (Gaseste) permite sa personalizati
cautarea in meniul Help

2.8.3. Despre (About)

Aceasta optiune ofera 3 butoane: Copyright (drept
de autor), Version Info (informatii despre versiune)
and System Info (informatii despre sistem).

2.8.3.1. Copyright

Copyright (drept de autor) include informatii despre
persoana sau compania care are licenta programului
si informatii despre Biosystems (adresa si numar de
telefon).

Apasati OK pentru a reveni in meniul principal.

2.8.3.2. Version

Version (Versiune) contine o lista cu versiunile,
reviziile si data de lansare a programului PosiChek.

Apasati OK pentru a reveni in meniul principal.

2.8.3.3. Informatii Sistem (System info)

System info (Sistem Informatii) include informatii
despre “porturile” paralele si despre registrele
acestor “porturi”.

Apasati OK pentru a reveni in meniul principal.
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3. - Efectuarea testelor

Principiul de functionare al programul PosiChek este
asemanator cu cel al altor aplicatii Windows
(selectioneaza si urmareste instructiunile care apar
pe ecran). Din acest motiv utilizatorii se
familiarizeaza cu usurinta cu programul si se simt
confortabil cand il folosesc.

Inainte de a incepe testarea trebuie sa fie indeplinite
urmatoarele 4 conditii:

 Programul PosiChek sa fie instalat si
deschis.

 Computerul sa comunice cu standul de
testare.

 Echipamentul care se testeaza sa fie corect
atasat la standul de testare.

 baza de date sa fie deschisa.

3.1. Test Complet pentru ARI

Testul Complet ARI ofera posibilitatea unei evaluari
complete a aparatului. Testul include: inspectia
vizuala, masurarea scaparilor de presiune pe la
masca, presiunea de deschidere a supapei de
expiratie, alarma si precizia de masurare a
manometrului, teste la diferite ritmuri ale respiratie,
masurarea pierderilor de presiune pe circuitul de
inalta presiune, verificarea supapei de suprapresiune
si a debitului de bypass (purjare).

In varianta Test Complet ARI testele se executa cu
colectorul reducator de presiune deci se poate face
testarea aparatului la diferite presiuni de functionare,
pornind de la presiunea corespunzătoare buteliei
pline până la presiune la care se declanşează
alarma de joasă presiune.

ATENTIE: Pentru efectuarea testelor presiunea in
sistem trebuie sa NU scada sub 110 bari, pentru
butelia de joasa presiune, si sub 210 bari, pentru
butelia de inalta presiune.          .
TESTAIR 3 verifica in permanenta presiunea din
sursa de aer si daca aceasta nu este suficienta
programul afiseaza mesaje de avertizare:

TESTAIR 3 indică în timpul testului când robinetul
trebuie să fie închis sau deschis, utilizatorul nu are
decât să urmărească şi să execute instrucţiunile
apărute pe ecran

Procedura de testare poate fi divizata in
urmatoarele etape:

 Identificarea aparat de testat

 Inspectia Vizuala

 Presiunea de Deschidere a Supapei de
Expiratie/ Etanseitate Masca

 Presiunea Statica in Masca

 Etanseitate Inalta Presiune

 Test de Respiratie

 Precizia Manometrului

 Precizia de Declansare Alarma

 Presiunea de Deschidere a Supapei de
Suprapresiune

 Supapa de Bypass

Procedura de derulare a testului complet:

1-In meniul pricipal al programului selectionati Tests
(Teste) si apoi Complete SCBA Test (Test
Complet ARI)

2-Programul va afişa fereastra Select Apparatus for
testing (Selectionaţi Aparatul de testat).

Selectionati, din lista de aparate propusa, modelul pe
care vreti sa-l testati.

Nota: Daca in lista nu se afla modelul de aparat
care va intereseaza atunci el trebuie introdus.
Procedura este descrisa la paragraful 2.6.

Apasati OK pentru a valida alegerea facuta si a
continua procedura.

Nota: Comanda Cancel (Anulat) anualeaza
selectia facuta si afiseaza fereastra anterioara.
Acesta afirmatie este valabila pentru toate
ferestrele in care se intalneste acest buton.

3. Programul va afişa fereastra Apparatus Serial
Numbers (Numar de Serie Aparat).
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Selectionati din tabel aparatul specific pe care doriti
sa-l testati. Pentru a usura selectia puteti sa triati mai
intai informatiile dupa criteriile specificate in titlurile
coloanelor (locul de utilizare, alta identificare, data
ultimului test, data urmatorului test).

Nota: Daca aparatul cu numarul de serie dorit nu
este in lista atunci el trebuie introdus. Procedura
este descrisa la paragraful 2.6.

Apasati OK pentru a valida alegerea facuta si a
continua procedura.

4. Programul va afişa fereastra Complete SCBA
Test (Test Complet ARI) care reprezintă lista de
teste care pot fi efectuate in cadrul Testul Complet
ARI.

Bifati căsuţele pentru a selecţiona diferitele teste de
evaluare care trebuie efectuate pentru aparatul ales,
sau folosiţi butonul Select All (Selectionaţi tot)
pentru a include toate testele.

Pentru selectarea unui nou aparat folositi butonul
Select New Apparatus (Selecteaza Aparat Nou)

Pentru adaugarea unui nou aparat urmariti
instructiunile de la paragraful 2.6.
Nota: Pentru modificarea listei de teste reveniti la
paragraful 2.7.2.1.1. meniul Database Options
(Optiuni Baza de date)

Apasati OK pentru validarea selectiilor facute si
continuarea procedurii.

5. Se afiseaza fereastra Enter Customer Date
(Introduceti Informatii Client) in care trebuie
completate urmatoarele campuri:

 Customer Name (Nume Client)

 Customer Adress (Adresa Client)

 Customer Adress - second line (Adresa
Client – linia a doua)

6. Introduceti datele referitoare la client.

Nota: Nu este obligatorie completarea
informatiilor despre client. Retineti insa ca ele
pot sa va fie utile atunci cand aveti nevoie de mai
multe criterii de triere a aparatelor.
Nota: Daca doriti ca fereastra Enter Customer
Date (Introduceti Informatii Client) sa nu fie
afisata atunci dezactivati optiunea Include
Customer Information in Tests (Include Informatii
despre Client in Test). Detalii in paragraful 2.7.1.2.

Apasati OK pentru a continua.

3.1.1. Inspectia Vizuala

Se afiseaza fereastra Visual Inspection
(Inspectie Vizuala)

Nota: Deoarece inspectia vizuala este inclusa in
mai multe teste descrierea detaliata a procedurii
esta facuta in capitolul 4 (Operatii executate
frecvent) paragraful 4.1.

7. Daca toate componentele au fost inspectate visual
si au corespuns cerintelor atunci selectionati, in
sectiunea Test Results (Rezultate Test) a ferestrei,
Pass (Corect) si apoi Done (Terminat).
Comanda Done (Terminat) inregistreaza resultatul
testului si permite trecerea la urmatorul test.
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3.1.2. Testul de Etanseitate a Mastii

8. Testul de etanşeitate al măştii este utilizat pentru
a verifica dacă masca a fost corect instalată pe capul
de testare al TESTAIR 3 şi dacă nu sunt scăpări de
aer atunci când masca este supusă la presiuni
negative mici.
Pe perioada desfasurarii testului de etanseitate pe
ecran se vor afisa rand pe rand ferestrele care
urmeaza:

Fereastra Exhalation Valve Opening Pressure
(Presiunea de Deschidere a Supapei de
Expiratie) cu urmatoarele instructiuni si mesaje:

  Break facepiece seal  then click OK. / Scoateti
supapa la cerere si lasati masca deschisa, apoi
apasati OK.

 The facepiece must remain vented until the lung
stopes moving. / Masca trebuie sa ramana ventilata
pana cand burduful nu se mai misca.

 Please keep the facepiece vented until you are
instructed to seal it. / Etansati masca numai cand vi
se va cere.

Apasati OK.
9. Se afiseaza pe ecran urmatoarele instructiuni:
  Reseal the facepiece to the test head. / Etansati
masca pe capul de testare.

 Click OK when you are ready to start the
Exhalation Valve Opening Pressure test. / Apasati
OK cand sunteti pregatiti sa incepeti testul de
presiune al supapei de expiratie.

Pentru a etansa masca introduceti busonul de
etansare in locul supapei la cerere.

Apasati OK pentru a continua testul.
Burduful incepe sa expire lent. TESTAIR 3 va nota
presiunea la care supapa de expiraţiei se deschide şi
începe ventilarea excesului de presiune din mască.
Programul afiseaza fereastra urmatoare:

Apoi burduful inspiră lent, creind o uşoară presiune
negativă în mască

Programul afiseaza fereastra urmatoare:



Nota: Daca TESTAIR 3 nu poate realiza presiunea
negativa inseamna ca masca nu este etansa.

10. Se afiseaza fereastra Facepiece Leak
(Etanseitate masca) care ne informeaza daca testul
a fost trecut cu succes sau nu.

Daca testul este corect apasati OK pentru a trece la
testul Activare/Presiune Statica.
Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.
Pentru detalii in cazul in care testul este incorect
cititi paragraful 6.5.1.

3.1.3. Testul Presiune Activare/Statica in Masca

Acest test are scopul de a evalua:

- cererea de presiune pentru activare (la ARI cu
activare la prima respiratie);

- presiunea pozitivă menţinută în mască în condiţii
statice (atunci când respiraţia este oprită).
11. Programul va afisa un mesaj prin care ii cere
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utilizatorului sa presurizeze sistemul (Pressurize
system).

In partea de sus a ferestrei este indicata valoarea
minima a presiunii necesare pentru desfasurarea
testului.

Utilizatorul trebuie sa scoata busonul de etansare de
la masca, sa instaleze supapa la cerere si apoi sa
presurizeze sistemul.
Daca sistemul este presurizat suficient atunci
programul il atentioneaza pe utilizator ca trebuie sa
inchida robinetul buteliei pentru a putea efectua
testul.
12. Se afiseaza fereastra Activation/Static
pressure (Presiune Activare/Statica) cu urmatorea
instructiune:

 Engage first breath activation switch / (Apasati
butonul de prima respiratie)

ATENTIE: Aceasta fereastra este afisata numai
daca aparatul testat este descris in fereastra
Apparatus Information (Informatii Aparat) ca fiind
cu activare la prima respiratie.
13. Se demareaza testul de evaluare a presiunii
statice.

Burduful TESTAIR 3 face 2,5 respiraţii lente şi
măsoara presiunea în mască în acest timp. La
sfârsitul acestui ciclu, respiraţia se opreste şi se
controlează presiunea în mască timp de 5 secunde.
In timpul acestei perioade presiunea in masca
trebuie sa varieze intre limitele inscrise in fereastra
Apparatus Information (Informatii Aparat).

Programul PosiChek afiseaza fereastra
Activation/Static Pressure (Presiune
Activare/Statica).

14. Daca presiunea statica masurata pe timpul
testului se incadreaza in limitele cerute atunci se

afiseaza fereastra cu mesajul Test Passed (Test
Corect)

Apasati OK pentru a inregistra rezultatul testului si a
trece la urmatorul test.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.4. Testul de Etanseitate la Inalta Presiune

15. Programul va afisa fereastra High Pressure
Leak Test (Etanseitate Inalta Presiune) cu
urmatoarea instructiune:

 “Inchideti robinetul sursei de aer”

Apasati OK dupa ce inchideti robinetul buteliei.

16. Se demareaza testul de evaluare a etanseitatii la
inalta presiune.

TESTAIR 3 masoara inalta presiune pe parcursul a
catorva secunde. In timpul acestei scurte perioade
presiunea trebuie sa varieze intre limitele inscrise in
fereastra Apparatus Information (Informatii
Aparat).
Programul PosiChek afiseaza fereastra urmatoare:

17. Daca in sistem nu sunt scapari de presiune mai
mari decat cele permise atunci programul afiseaza
fereastra cu mesajul:” Test Passed (Test Corect)”.
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Apasati OK pentru a inregistra rezultatul testului si a
trece la urmatorul test.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.5. Testul de Respiratie

19. Testul de respiratie evalueaza comportarea
aparatului in conditiile unei respiratii simulate cu un
ritm standard de 40 l/min si cu un ritm maxim de
102 l/min.

În timpul testului de respiratie colectorul este umplut
cu aer iar robinetul buteliei este închis. Aerul utilizat
provine numai din colector. Acesta, in comparatie cu
butelia, conţine un volum mult mai mic de aer dar
suficient pentru a se efectua câteva respiraţii.

3.1.5.1. Test de respiratie la ritmul standard al
respiratie

Daca presiunea ramasa in sistem de la testul
precedent este suficienta programul afiseaza
fereastra Breathing Resistance- Standard Work
Rate (Ritm Respiratoriu Standard) care cere
inchiderea robinetului sursei de aer.

Nota: Daca presiunea ramasa in sistem nu este
suficienta pentru continuarea testului atunci
programul va cere mai intai sa se presurizeze
sistemul si apoi inchiderea robinetului sursei de
aer.
Apasati Start pentru a demara testul.
Burduful incepe sa se miste in jos si in sus simuland
repiratia la un ritmul standard (25x2 l/min) care
furnizeaza un debit de 40 l/min.

Cu fiecare respiraţie presiunea în colector se
micşorează. După numai câteva respiraţii presiunea
scade de la valoarea maximă (presiunea din butelie)
la o valoare minimă care declanşează alarma de
joasă presiune a aparatului. Utilizarea colectorului
permite să se evalueze ARI la toate presiunile de
utilizare într-un timp scurt.

Programul PosiChek afiseaza graficul variatiei
presiunii in masca si a presiunii medii in functie de
presiunea din colector.

20. Burduful standului de testare TESTAIR 3
”respira” pana cand aerul inmagazinat in colector se
consuma. La terminarea aerului se afiseaza mesajul:

“Breathing Complete (Respiratie Terminata)”.

Apasati OK si programul va afisa rezultatul testului.
21. Daca testul este corect se afiseaza mesajul
“Test Passed (Test Corect))”.

Apasati OK pentru a inregistra rezultatul testului si a
trece la urmatorul test.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.5.2. Test de respiratie la ritmul maxim al
respiratiei

22. Programul va cere sa presurizati sistemul pentru
a asigura necesarul de aer care sa permita
simularea unei respiratii la un ritm maxim
(40x2,5 l/min) care furnizeaza un debit de 102 l/min.
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In partea de sus a ferestrei este indicata presiunea
minima necesara pentru ca testul sa poata fi
efectuat.

23. Se afiseaza fereastra care indruma pe utilizator
sa inchida robinetul sursei de aer (buteliei). Asta
inseamna ca presiunea in colector este suficienta
pentru derularea testului.

Apasati Start pentru a demara testul.
24. Burduful standului TESTAIR 3 incepe sa se
miste in sus si in jos simuland respiratia la un ritm de
lucru de 40x2.5 l/min.
Pe ecran se afiseaza fereastra care ne da
reprezentarea grafica a variatiei presiunii in masca si
a presiunii medii pe durata testului.

Miscarea burdufului se opreste atunci cand rezerva
de aer din colector este consumata.

25. Programul ne avertizeaza ca s-a incheiat testul
prin afisarea mesajului: “Breathing Complete
(Respiratie Terminata)”.

Apasati OK pentru a se afisa rezultatul testului.
26. Daca testul este corect se afiseaza mesajul
“Test Passed (Test Corect)”.

27. Apasati OK pentru a inregistra rezultatul testului
si a trece la testul urmator.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.6. Testul Preciziei Manometrului

Testul “Precizia Manometrului” urmareste sa verifice
dacă presiunilor afişate de manometru sunt precise.
Evaluarea preciziei manometrului se face prin
măsurarea de catre TESTAIR 3 a trei presiuni
diferite si compararea lor cu valorile citite de utilizator
pe ecranul manometrului aparatului de respiratie.

28. Programul vă va cere să deschideţi robinetul
buteliei pentru a umple colectorul reductor de
presiune (Pressurize system / Presurizati Sistemul).

29. Se afiseaza fereastra care indruma pe utilizator
sa inchida robinetul sursei de aer (buteliei). Asta
inseamna ca presiunea in colector este suficienta
pentru derularea testului.

(Make sure the supply valve is closed and click OK
when you are ready to start pressure gauge test /
Asigurati-va ca robinetul buteliei este inchis si apasati
OK pentru a incepe testarea preciziei manometrului)

30. Apasati OK pentru a incepe testul.

Burduful standului de testare TESTAIR 3 va efectua
respiraţii lente pentru a reduce presiunea în colector
.
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Priviţi cu atenţie presiunea afişată de
manometru!

Programul vă permite sa faceti 3 masuratori. Valorile
presiunilor care se masoara sunt cele care au fost
introduse in fereastra Apparatus Information
(Informatii Aparat) si sunt afisate in prima sectiune
a fereastrei Pressure Gauge Accuracy (Precizie
Manometru).

31. Programul va cere să apăsaţi pe butonul OK în
momentul în care măsurătorile manometrului vor
indica valorile afisate in fereastra. Exemplu: 150 bar,
100bar, 70 bar

Daca precizia manometrului se incadreaza in limitele
cerute atunci se poate trece la testul urmator si se
afiseaza fereastra cu urmatoarea instructiune:

“ Click OK to continue / Apasati OK pentru a
continua.”

32. Apasati OK. Rezultatul testului se va inregistra
iar utilizatorul poate incepe efectuarea testului
urmator.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.7. Testul Preciziei Alarmei

Testul Precizie Alarma evaluează presiunea la care
alarma de joasă presiune se declanseaza.

33. O fereastră vă va cere să deschideţi robinetul
buteliei pentru a umple colectorul.

35. Când colectorul va fi plin o altă fereastră vă va
cere să inchideţi robinetul.

Verificaţi că manometrul este accesibil şi uşor de
citit.

Apasati OK pentru a demara procedura de testare.

36. TESTAIR 3 efectuează câteva respiraţii rapide la
inceput şi apoi încetineşte ritmul pentru a ajunge lent
la presiunea de activare a alarmei. Manometru va
indica scăderea lenta a presiunii. Alarma de joasă
presiune trebuie să se activeze când presiunea în

colector atinge valorile are au fost introduse in
fereastra Apparatus Information (Informatii
Aparat).

Programul afiseaza fereastra Accuracy Alarm (Test
Precizie Alarma) care contine urmatoarea
instructiune:

“Apăsaţi pe OK de îndată ce alarma se
declanşează.”

37. Daca presiunea la care se declanseaza alarma
este intre limitele cerute atunci se afiseaza fereastra
care ne informeaza ca testul este corect (Passed).

.

Apasati OK pentru a inregistra rezultatul testului si a
trece la testul urmator.

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.8. Testul Supapei de Suprapresiune

Testul supapei de suprapresiune evalueaza
presiunea la care supapa de suprapresiune se
deschide.

38. O fereastră vă va cere să deschideţi robinetul
buteliei pentru a umple colectorul. (Pressurize
system/Presurizati Sistemul)

39. Când colectorul va fi plin o altă fereastră vă va
cere să inchideţi robinetul si sa demarati testul.

40. Programul va instruieste sa deschideti Supapa ,
situata pe panoul frontal al TESTAIR 3. Presiunea
pe circuitul de medie presiune creste lent pana la
atingerea valorii la care se declanseaza supapa de
suprapresiune a ARI.

41. Programul va instruieste sa inchideti Valva cand
se declaseaza supapa de suprapresiune. Standul de
testate inregistraza aceasta valoare.
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42. Daca presiunea masurata se incadreaza in
limitele inscrise in fereastra Apparatus Information
(Informatii Aparat) atunci se afiseaza mesajul Test
Passed (Test Corect) si se poate trece la testul
urmator.
Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.1.9. Testul Supapei de Bypass

Acesta este ultimul test din grupul de teste Test
Complet ARI si are scopul de a evalua debitul
supapei de purjare a mastii.

43. O fereastră vă va cere să deschideţi robinetul
buteliei pentru a umple colectorul. (Pressurize
system / Presurizati Sistemul).

44. Când colectorul va fi plin o altă fereastră vă va
cere să inchideţi robinetul si sa demarati testul.

45. Programul va instruieste sa deschideti ferm
Supapa de Bypass.

TESTAIR 3 masoara debitul de aer pe care supapa il
lasa sa treaca.

Cand colectorul se goleste programul afiseaza
mesajul: “Close the bypass/ Inchideti supapa de
bypass.”

46. Daca testul este corect se afiseaza mesajul
“Test Passed (Test Corect)”.\

Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.
Test Complet ARI se incheie cu acesta verificare.
Pentru informatii referitoare la afisarea, imprimarea
si arhivarea rezultatelor testelor cititi paragraful 4.2.

3.2. Test Rapid ARI (Quick SCBA Test)

Testul Rapid (Quick Test) ofera posibilitatea unei
evaluari rapide a aparatelor. Daca aparatul
functioneaza corect acest test se efectueaza in
maxim 2 minute.

Testul Rapid include urmatoarele evaluari:

 inspectia vizuala

 etanseitatea mastii

 precizia manometrului

 presiunea activare/statica din masca

 test de respiratie

 etanseitate inalta presiune

 precizia alarmei si supapa de bypass

Procedura de testare poate fi divizata in
urmatoarele etape:

3.2.1. Identificarea aparat de testat

In meniul pricipal al programului selectionati Tests
(Teste) si apoi Quick SCBA Test (Test Rapid ARI).

Programul afiseaza rand pe rand ferestrele
urmatoare:

 Select Apparatus for testing (Selectati Aparatul
de Testat

 Apparatus Serial Number (Numar de Serie
Aparat)

 Enter Customer Data (Introduceti Informatii
Client
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Pentru informatii detaliate asupra instructiunilor si
mesajelor pe care le contin aceste ferestre cititi
paragraful 3.1.1.

3.2.2. Inspectia Vizuala

Procedura de evaluare vizuala a aparatului este
descrisa in paragraful 3.1.2.

3.2.3. Testul de Etanseitate a Mastii

Procedura de evaluare a etanseitatii mastii este
descrisa in paragraful 3.1.3.

3.2.4. Testul Preciziei Manometrului

1. Prgramul PosiChek va informeaza ca veti testa
Precizia Manometrului (Pressure Gauge Accuracy)
si va cere sa presurizati sistemul (Pressurize
System).

Dupa ce presurizati sistemul apasati OK.

2. Testul de evaluare a preciziei manometrului
incepe. Comparati valoarea indicata de manometru
cu valoarea citita pe ecran.

Daca diferenta este intr-o plaja de 10% atunci se
considera ca testul este corect. Apasati Yes (Da).

Daca diferenta nu este intr-o plaja de 10% atunci se
considera ca testul este incorect. Apasati No (Nu).

3.2.5. Presiune Activare/Statica in Masca
Nota: Daca informatiile despre modelul de aparat
ne indica “activare la prima respiratie” atunci
trebuie sa fie facut si acest test.

1. Programul PosiChek va informeaza ca incepe
testul de presiune statica in masca (Static
Facepiece Pressure).

Presiunea pozitiva in masca trebuie sa fie mentinuta
15 secunde pentru ca testul sa fie corect

2. Dupa terminarea cu succes a testului se afiseaza
fereastra care indica ca testul este corect (Test
Passed).

Apasati OK pentru a valida rezultatul testului si a
continua.
Daca testul esueaza atunci programul ofera doua
posibilitati: refacerea testul sau trecerea la testul
urmator.

3.2.6. Test de Respiratie

1. Pe ecran se afiseaza fereastra in care se
inregistreaza graficul variatie presiunii.

Testul dureaza 6 secunde.

Dupa terminarea testului, utilizatorul este atentionat
ca trebuie sa presurizeze sistemul pentru a putea
trece la urmatorul test.

3.2.7. Test de etanseitate la inalta presiune

1. Programul afiseaza fereastra High Pressure
Leak Test (Etanseitate Inalta Presiune) care
contine urmatorul mesaj:

“Note reading on chest gauge, shut off pressure
source, then click OK. / Cititi valoarea indicata de
manometru, inchideti robinetul buteliei si apoi
apasati OK.”

Apasati OK si se afiseaza una dupa cealalta
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urmatoarele ferestre:

Testul dureaza 10 secunde. Daca la sfarsitul acestui
interval pierderea de presiune nu depaseste 7 bari
(100 psi) atunci se considera ca aparatul corespunde
si deci se poate trece la urmatorul test.

3.2.8. Test Precizie Alarma si Supapa de
Bypass

Utilizatorul trebuie sa actioneze usor supapa de
bypass pentru a reduce presiunea din sistem. In
timpul purjarii se priveste cadranul manometrului si
se inregistreaza presiunea la care se declanseaza
alarma. Daca valoarea acestei presiuni este 20-30%
din valoarea presiunii initiale atunci se considera ca
testul este corect.

Apasati Yes (Da) pentru a inregistra rezultatul
testului.

Eliberati supapa de bypass si astfel Test Rapid ARI
se incheie.

Pentru informatii referitoare la afisarea, imprimarea
si arhivarea rezultatelor testelor cititi paragraful 4.2.

3.3. Test Masina de Respirat

In varianta de testare Test Masina de Respirat
(Breathing Machine) utilizatorul poate efectua
testele de respiratie ale ARI la ritmuri de respiraţie şi
cu durate de testate prealabil definite.

TESTAIR 3 poate fi utilizat pentru a testa măşti
concepute atât pentru presiune pozitivă cât şi pentru
presiune negativă.

Pentru a face un test de respiratie în varianta Test
Maşina de Respirat ansamblul aparat de respiraţie
trebuie instalat pe capul de testare. Pe durata
acestui test se masoara numai presiunea din masca
deci nu este necesara conectarea aparatului la
traductorii de medie si inalta presiune ai standului de
testare.

Utilizatorul trebuie sa introduca datele despre
aparatul pe care vrea sa-l testeze si sa urmareasca
instructiunile care apar pe ecran. Ferestrele cu
instructiuni si mesaje sunt asemanatoare cu cele
prezentate in capitolele 3.1 si 3.2.

Fereastra Breathing Machine (Maşina de
Respirat) permite utilizatorului sa configureze testul
prin stabilirea urmatorilor parametrii de testare: ritmul
de respiratie (Work Rate), tipul de presiune in masca
(Pressure Scale -positive/negative), durata testului
(Duration).

Dupa configurarea testului si presurizarea sistemului
TESTAIR 3 demareaza testul.

Variatia presiunilor din masca este prezentata sub
forma grafica.

Nota: Pentru informatii referitoare la afisarea,
imprimarea si arhivarea rezultatelor testelui cititi
paragraful 4.2.

3.4 Test Masca

Varianta de testare Facepiece Test ( Test Masca)
ofera diferite teste specifice pentru masca aparatului
de respiraţie.
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Testele includ: inspecţia vizuală, evaluarea
etanseitatii măştii şi a presiunii de deschidere a
supapei de expiraţie. Inspectia vizuală se limiteaza
numai la mască, iar testul de etanşeitate a măştii
este identic cu cel descris pentru Test ARI Complet.
paragraful 3.1.

4. - Inspectii efectuate frecvent

4.1. Inspectie Vizuala (Visual Inspection)

Inspectia vizuala este facuta cu ocazia mai multor
teste pe care le putem executa cu TESTAIR 3 de
aceea putem considera ca este una din verificarile
fecvent intalnite.

Fereastra Visual Inspection (Inspecţie Vizuală)
cuprinde o listă de control pentru evaluarea a 5
subansambluri ale ARI:

 masca (facepiece)

 suport-harnasament (backframe-harness)

 butelia de aer (cylinder)

 alarma de joasa presiune (alarms)

 furtunuri (hoses).

Nota: Lista de componente din fereastra Visual
Inspection (Inspecţie Vizuală poate fi modificata,
detalii in paragraful 4.1.1.

Pentru fiecare din aceste subansambluri
utilizatorul trebuie să efectueze un examen vizual
detaliat şi să noteze: elementele poluante,
stricăciunile, înţepenirile, incălzirile, fisurile, jupuirile,
decolorările şi orice alte defecte vizuale sau tactile
evidente care ar putea să micşoreze performanţele
ARI.

Fiecărei părţi compomente care trebuie supusă
inspecţiei vizuale îi este ataşat un buton “+”.
Apăsând pe acest buton, se afişeaza o listă de
condiţii specifice care ar putea să reprezinte un
defect pentru ARI testat.

Utilizatorul are posibilitatea sa inregistreze
rezultatele inspectiei vizuale si masurile corective
luate.

Exemplu: La inspectia vizuala s-a constatat ca o
curea (Strap) din harnasament (Backframe/Harness)
este defecta (abraded)

Pentru ca mesajul:

“(Backframe/Harness-Strap-Abraded)”

sa apara in sectionea din stanga jos trebuie sa
apasati de doua ori pe informatia care descrie
defectul descoperit. In exemplul nostru
(abraded/defect)
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In campul Remedial Action Taken (Remedieri
facute) sunt listate actiunile corective propuse de
program.

In exemplul nostru solutia aleasa a fost inlocuirea
(Replaced / Inlocuit) curelei.

Aceasta informatie va fi afisata imediat in sectiunea
cu comentarii a ferestrei Inspectie Vizuala.



Cate trei butoane sunt disponibile pentru fiecare
subansamblu pentru a defini rezultatele inspecţiei
vizuale: Pass (Corect), Fail (Defect) şi N/A
(neefectuat). Când inspecţia unei componente a
ARI este terminată apăsaţi pe butonul care
corespunde cel mai bine stării în care se află
această componentă.

Apasati Done (Terminat) pentru a inregistra
rezultatul inspectiei vizuale si a continua testele.

4.1.1. Adaugarea unei componente

Pentru a adauga o componenta noua in lista de
control din fereastra Visual Inspection (Inspecţie
Vizuală) selectionati butonul Customize Lists /
Lista personalizata. Se va afisa urmatoarea lista de
optiuni in partea de jos a ferestrei.

Pentru o mai buna intelegere a procedurii o sa
folosim un exemplu.

Exemplu:

Adaugam un “capac protector pentru butelie /
cylinder protector sleeve“ in lista de piese
componente ale buteliei/cylinder.

Apasam semnul + din dreptul buteliei si se afiseaza
urmatoarea lista:

Apasam pe “Burst Disc / Disc Rupt” pentru a
introduce noua componenta intre

“Burst Disc / Disc Rupt” si “Not Fully Charged /
Neincarcat Complet”.
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Selectionam butonul Add/Adauga.

Adaugam noua componenta in campul nou introdus.

Utilizati butoanele: Indent, outdent, up, down pentru
a modifica pozitia componentei nou introduse,

Apasati “Done” (Terminat) pentru a valida
modificarea facuta.

4.2. Afisarea, imprimarea si arhivarea
rezultatelor testului

La terminarea testului programul PosiChek ofera
utilizatorului doua posibilitati:

 sa arhiveze rezultatele testului / store tests
results now

 sa faca teste suplimentare / perform additional
tests

Nota: Aceasta fereastra poate sa difere in functie
de testul care a fost efectuat.

Nota: Daca testul a fost facut pe componente in
aceasta fereastra se trece numarul de serie al
acestora.

Pentru efectuarea de teste suplimentare apasati
butonul “Perform Aditional Tests”.

Pentru salvarea rezultatelor testelor in baza de date
curenta apasati butonul “Store Test Results Now” si
se afiseaza fereastra View Test Results (Afisare
Rezultate Teste)

In fereastra View Test Results (Afisare Rezultate
Teste) se regasesc toate informatiile inregistrate in
timpul testului.

Pentru a imprima un raport cu rezultatele testelor
apasati butonul Print / Imprima.

4.2.1. Afisare Graficelor

Pentru a vizualiza graficele generate in timpul
testelor de respiratie selectionati butonul Breathing
Graphs / Grafice Respiratie.
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Selectionati ritmul respirator pentru care vreti sa fie
vizualizat graficul.










Nota: Apasati in interiorul ferestrei cu grafice pentru
a reveni la fereastra View Test Results (Afisare
Rezultate Teste).

4.2.2. Adaugare comentarii

Pentru a adauga comentarii intr-o baza de date dupa
ce testele au fost terminate trebuie sa selectionati
butonul:
“Inspect/Comments” (Inspecteaza/Comentariu).

Selectionati Add Comments/Adauga Commentariu
si introduceti comentariul dorit. Programul este asfel
conceput incat inregistreaza comentariul si data, ora
si numele persoanei al carui cod de acces a fost

folosit.

4.2.3. Inchiderea testului

Dupa ce ati afisat rezultatele testului, ati adaugat
comentarii si le-ati imprimat, selectionati Done
(Terminat) pentru a valida testul.

Programul afiseaza fereastra urmatoare si va ofera
posibilitatea de a face testarea unui nou aparat sau
de incheia si a reveni in meniul principal al
programului.

Selectionati Done (Terminat).

5. - Meniul View
Rezultatele testelor si informatiile despre aparate,
care au fost inregistrate intr-o baza de date, pot fi
accesate prin meniul View al meniul principal a
programului PosiChek.

5.1. Accesarea rezultatelor testelor

Asa cum am mai spus programul PosiChek
pastreaza informatiile in fisiere baza de date. Cu cat
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numarul informatiilor stocate este mai mare cu atat
gasirea lor devine mai dificila. Pentru a usura
cautarea informatiilor programul ofera diferite solutii.

5.1.1. Deschiderea unei base de date

Pentru a avea acces la informatiile aflate intr-o baza
de date trebuie mai intai sa deschideti baza de date
respectiva.

Daca baza de date este deja deschisa atunci treceti
la paragraful 5.1.2.

Procedura de deschidere a unei baze de date este
urmatoarea:

1. In meniul File selectati Open / Deschide.

2. Se afiseaza fereastra Open Test Results
Database / Deschide Baza de Date cu Rezultatele
Testului.

3. Selectionati locatia bazei de date si apoi numele

Apasati OK pentru termina procedura de deschidere.

.

Numele bazei de date deschise va fi afisat in bara de
stare din partea de jos a ecranului.

5.1.2. Accesul la rezultatele testelor

Daca o baza de date este deschisa atunci accesul la
informatia inscrisa in ea se face selectionand
optiunea Test Resuts / Rezultate Test a meniului
principal View.

Se afiseaza fereastra Test View Options / Criterii
de Triere Teste.

5.1.3. Initializarea cautarii

Fereastra Test View Options / Criterii de Triere
Teste initializeaza o triere care il va ajuta pe
utilizator sa gaseasca cu usurinta informatia care il
intereseaza.

Fereastra este impartita in doua sectiuni:

Sectiunea Search by / Cauta dupa

Aceasta sectiune contine mai multe criterii de triere a
informatiei. Fiecarui criteriu ii este atasat un buton de
selectie. Nu pot fi selectionate mai multe butoane in
acelasi timp.

Exemplu: daca doriti sa accesati rezultatele testelor
efectuate intr-o anumita zi atunci selectionati butonul
Date / Data

Sectiunea Test Typ / Tip Test
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Aceasta este o sectiune care permite trierea dupa
mai multe criterii in acelasi timp.

Pentru exemplificare vom face o cautare a tuturor
Testelor Complete ARI efectuate intr-o anumita data.

5.1.4. Afisare teste

Pentru demararea cautarii apasati butonul View Test
List / Afiseaza Lista de Teste sau View Test Data /
Afiseaza Date Teste. Deoarece unul din criteriile de
triere este Data atunci programul va afisa o fereastra
in care trebuie sa faceti selectia datei. Se poate face
si selectie multipla, daca se tine apasata tasta CTRL.

Pentru a vedea rezultatele testelor sub forma de lista
selectionati butonul View Test List / Afiseaza Lista
de Teste.

Nota: Pentru modifica coloanele listei sau pentru
a aranja lista intr-o anumita ordine apasati pe
butonul din dreapta al mouse-ului si se va afisa
meniul Popup.
Pentru a vedea rezultatele testelor in forma grafica
originala atunci apasati butonul View Test Data/
Afiseaza Lista Date si se afiseaza fereastra View
Test Results (Afisare Rezultate Teste)

Nota: Detalii referitoare la fereastra View Test
Results (Afisare Rezultate Teste) in paragraful
4.2.

5.2. Afisare Aparate

In meniul principal View selectionati Apparatus /
Aparate.

Se afiseaza pe ecran o lista cu aparate.

5.2.1. Stergere aparate

Stergerea unui aparat se face dupa urmatoarea
procedura:

1. Selectati aparatul pe care doriti sa-l stergeti.
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Pentru selectionare trebuie sa apasati butonul aflat
in prima coloana a listei si in dreprul randului unde
este inscris aparatul. Se pot face si selectii multiple
daca se tine apasata tasta CTRL.

2. Apasati butonul Popup aflat in partea de jos
stanga a ferestrei si apoi selectionati
Delete / Stergere.

3. Programul va intreba mai intai daca vreti sa
stergeti si testele care au fost efectuate cu aparatul
selectionat.

Selectionati Yes(Da) sau No(Nu) dupa cum doriti.

4. Programul va afisa un mesaj de atentionare:

“ARE YOU SURE you want to delete <Aparat
Name > / EST SIGUR ca vrei sa stergi <nume
aparat>”

Selectionati Yes/Da pentru a face stergerea
aparatului.

5.2.2. Imprimare comentarii despre aparate

Comentariile care sunt introduse in baza de date pot
sa apara sau nu in rapoartele imprimate. Pentru a le
include in rapoarte trebuie respectati urmatorii pasi:

1. Accesati lista de aparate conform paragrafului
5.2.

2. Apasati pe butonul Popup si apoi slectionati
“Include Comments When Printing / Include
Comentarii la Imprimare”.

3. Apasati din nou butonul Popup si o sa remarcati
ca in dreptul optiunii pentru imprimarea comentariilor
se afla un semn. Acest semn indica faptul ca se vor
imprima si comentariile.

5.2.3. Modificare afisarii

 Comanda Modify View / Modifica Afisarea permite
utilizatorului sa aleaga ce informatii vrea sa apara in
coloanele (campurile) listei de aparate.

Automat programul afiseaza urmatoarele coloane:

 Manufacturer / Fabricant

 Model

 Serial Number / Numar de Serie

 Location / Unde se afla aparatul

 Other ID / Alte Identificari

 Last Test / Data Ultimului Test

 Test Due / Data Viitorului Test

Pentru a adauga un nou camp trebuie mai intai sa se
acceseze lista cu aparate conform paragrafului 5.2.

Apasati butonul Popup din partea de jos stanga a
ferestrei cu lista de aparate si apoi selectionati
Modify View / Modifica Afisarea.
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Se afiseaza urmatoarea fereastra:

In partea stanga sunt listate campurile pe care
programul le afiseaza automat si care apar atunci
cand selectionati un aparat in meniul View.

In partea dreapta sunt campurile care sunt
disponibile pentru a fi afisate.

Pentru a adauga in lista din stanga o componenta
din lista din dreapta procedati dupa cum urmeaza:

- selectionati componenta pe care vreti sa o
adaugati;

- apasati butonul mouse-ului si trageti componeneta
selectionata din partea dreapta in partea stanga;

- eliberati butonul mouse-ului.

Procedura se poate efectua si in sens invers.

5.2.4. Imprimarea informatiilor despre aparate

Comanda Print / Imprimare din meniul View
Apparatus / Afisare Aparate permite utilizatorului
sa imprime informatiile despre aparate.

Programul PosiChek ofera posibilitatea de a
imprima:

 informatiile referitoare la toate aparatele aflate in
baza de date deschisa;

 informatiile referitoare numai la aparatele
selectionate.

Raportul pe care vreti sa-l imprimati va trebui sa
primeasca un nume.

Exemplu:

Apasati OK pentru ca raportul sa fie afisat. Puteti
sa-l imprimati imediat sau sa-l salvati intr-un fisier de
tip PDF si sa-l  imprimati ori de cate ori aveti nevoie.
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5.2.5. Repetarea trierii (Requery)

Comanda Requery permite utilizatorului sa refaca
ultima triere. Acesta comanda este utila atunci cand
se lucreaza in retea si mai multi utilizatori folosesc
aceeasi baza de date in acelasi timp.

5.2.6. Retragere aparat

Comanda Retire apparatus / Retrage aparat
permite utlizatorului sa stearga informatiile despre un
aparat care nu mai este folosit.

Procedura este urmatoarea:

 Accesati lista cu aparate (paragraf 5.2)

 Selectionati aparatul

 Apasati butonul Popup

 Selectionati Retire apparatus / Retragere aparat

Programul va afisa un mesaj de atentionare:

“Are you sure you want to retire <apparatus
identification>? / Esti sigur ca vrei sa retragi
<identificare aparat>?”

Selectionati Yes/Da pentru a retrage aparatul. Din
acest moment iinformatiile despre aparatul respectiv
nu vor mai fi accesibile din meniul Apparatus View /
Afiseaza Apparate. Rezultatele testelor efectuate cu

aparatul se vor ramane in baza de date.

5.2.7. Comanda Show only / Afiseaza numai

Comanda Show Only / Afiseaza numai

face o triere a informatiei dupa anumite criterii.

Procedura este urmatoarea:

 Accesati lista cu aparate (paragraf 5.2)

 Apasati butonul Popup

 Selectionati Show only apparatus / Afisati
numai aparatul

 Selectionati criteriul de triere din lista de criterii
afisata in partea dreapta.

Exemplu:

Vreti sa afisati aparatul care este al unei persoane al
carui nume il cunoasteti. Numele persoanei a fost
introdus sub forma unei identificari suplimentare a
aparatuliui (Other ID). Selectionati Other ID / Alta
identificare

Intoduceti numele persoanei in campul destinat
scrierii de informatie.

Apasati OK pentru a declansa trierea aparatelor
dupa criteriul ales.
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Se va afisa urmatoarea lista:

5.2.8. Comanda View Selected / Selectati
Afisarea

Comanda View Selected / Selectati afisarea
permite utilizatorului sa afiseze toate testele
efectuate cu un anumit aparat.

Procedura este urmatoarea:

 Accesati lista cu aparate (paragraf 5.2)

 Slectionati aparatul

 Apasati butonul Popup

 Selectionati View Selected / Selectati afisarea

Se afiseaza lista de teste:

Apasand din nou butonul Popup veti avea acces la
meniul care permite efectuarea de modificari.

.

Edit /Modifica permite utilizatorului sa corecteze:
informatiile de identificare, numarul de serie,
greselile de ortografie sau alte erori care sau facut
cand au fost introduse datele.

View List va intoarce la fereastra cu lista de aparate.

View Tests permite utilizatorului sa vada toate
testele efectuate cu aparatul selectionat.

6. - Depanare

Acest capitol are scopul de a ajuta utilizatorul sa
rezolve cele mai frecvente probleme care apar in

timpul functionarii standului de proba TESTAIR 3 si a
propramului PosiChek.

Nota: Se considera ca utilizatorul are
cunostintele de baza despre ARI si despre PC.

Daca informatiile cuprinse in acest capitol nu va
ajuta sa rezolvati problema atunci contactati
PROSALV sau Biosystems:

6.1. Probleme frecvente ale utilizatorului

6.1.1. Cod de acces uitat

Daca ati uitat codul de acces aveti doua posibilitati:

1. Utilizati codul “setup” care este codul de acces
oferit automat de programul PosiChek (vezi
paragraful 2.3). Cu acest cod aveti acces complet la
informatiile TESTAIR 3. “setup technician” este
numele utilizatorului pe care programul il asociaza cu
codul de acces “setup”.

2. Daca utilizatorul “setup technician” a fost sters
din lista de utilizatori atunci contactati PROSALV sau
Biosystems pentru a rezolva problema.

6.1.2. Imposibila modificarea listei de utilizatori,
aparate si teste

Daca ati accesat sistemul folosind codul de acces si
constatati ce nu puteti sa modificati lista utilizatorilor,
lista aparatelor, lista rezultatelor testelor atunci este
foarte probabil sa nu aveti acordat dreptul de a
modifica aceste liste (vazi paragraful 2.5.3).

Nu toti utilizatorii au acces la informatiile despre
aparate si despre utilizatori. Pentru a va rezolva
problema s-ar putea sa fie necesar sa luati legatura
cu administratorul de sistem.

6.1.3. Meniuri nedisponibile

1. Problema:Teste nedisponibile

Cauza: Lucrati “offline”

Solutie: Initializati TESTAIR 3 si alegeti optiunea
“Run Tests / Derulati Teste” (detalii paragraful
2.3.1.1).

2. Problema: Informatii despre aparat sau despre
utilizator nedisponibile.

Cauza: Drept de utilizare neacordat.

Solutie: Intrebati administratorul de sistem sau pe
superiorul direct.

6.1.4. Imposibil de gasit numarul de serie in
Select Apparatus / Selectioneaza Aparat

Cauza: Neconcordanta intre modul cum a fost scris
numele modelulului de aparat in baza de date cu
numere de serie si in baza de date cu informatii
referitoare la aparat.

Solutie: Faceti corectarea prin utilizarea comenzii
View Selected / Selectati Afisarea (vezi paragraful
5.2.8).
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6.1.5. Imposibil de localizat un anume Model de
aparat sau numar de serie.

Cauza: Greseala de scriere.

Solutie: Faceti corectarea prin utilizarea comenzii
View Selected / Selectati Afisarea (vezi paragraful
5.2.8).

6.2. Probleme cauzate de traductorii de presiune

6.2.1. Calibrare
Programul PosiChek inregistreaza datele cand
trebuie facuta calibrarea traductorilor si ii aminteste
utilizatorului prin afisarea mesajului:
“Calibration Due / Calibrare planificata”

Pentru a fi siguri ca rezultatele testelor sunt corecte
este necesar ca anual sa se faca o calibrare a
traductorilor de presiune. Deoarece calibrarea
necesita echipament specializat se recomanda ca ea
sa se faca la producator sau de un reprezentant al
acestuia.

Atentie: Efectuarea testelor cu traductori
necalibrati poate duce la rezultate eronate.

Daca a trecut mai mult de 1 an de la ultima calibrare
programul afiseaza la deschiderea sa un mesaj de
atentionare. Puteti sa inchideti mesajul dar la
urmatoarea deschidere a programului el va reapare.

Nota: Situatia calibrarilor traductorilor este
automat inregistrata de programul PosiCheck in
timpul testelor. Orice informatie in legatura cu
testele care au fost efectuate dupa expirarea
termenului de calibrare este insotita de un mesaj
prin care se reaminteste data la care trebuia
facuta calibrarea.

6.2.2. Traductorii in afara limitelor
Mesajul “Transducers out of range / Traductori in
afara limitelor” poate indica mai multe probleme. Se
procedeaza dupa cum urmeaza

1. S coateti masca si colectorul. Initializati sistemul
(vezi paragraful 2.3.1.1). Daca initializarea nu
reuseste atunci treceti la punctul 2.

2. Apasati “NO” de fiecare data cand mesajul
“Transducers out of range / Traductori in afara
limitelor” apare. astfel o sa determinati care dintre
traductori indica gresit. Daca numai traductorii de
joasa presiune si de activare sunt cu probleme
atunci inseamna ca tubul care face legatura intre
capul de testare si burduf este strivit. Scoateti capul
de testare cu grija si verificati tubul. Instalati din nou

capul si verificati. Daca problema persista atunci
treceti la punctul 3.

3. Selectionati din meniul principal Setup /
Transducers / Diagnostics si verificati daca citirile
traductorilor sunt aproape de zero.







Daca nu citirile nu sunt apropiate de zero atunci
selectionati: Setup / Transducers / Zero
Calibration pentru a face calibrarea la zero.

Atentie: Masca nu trebuie sa fie instalata pe capul de
testare.

Nota: Dupa calibrarea la zero se declanseaza
automat testul de stabilitate al traductorului.
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Dupa calibrarea la zero reveniti in meniul Diagnostic.
Selectionati meniul Popup si apoi “Show Details /
Arata detalii” pentru a vedea citirile traductorilor.

Daca citirile traductorilor sunt 0 sau 4095 inseamna
ca citirile traductorilor nu au fost transmise placii
integrate a TESTAIR 3 sau ca presiunea in traductor
este mai mare decat valoarea maxima.

Pentru a elimina problemele de transmitere de date
verificati conexiunile electrice:

- deconectati TESTAIR 3;

- scoateti panoul din stanga al bancului de testare;

- presati usor fiecare cablu electric in conectorul sau
din circuitul imprimat.

Verificati din nou citirile traductorilor. Daca problema
persista inseamna ca trebuie verificate cablurile.
Contactati fabricantul sau reprezentantul autorizat al
acestuia pentru detalii.

Daca dupa reconectare problema a fost inlaturata

atunci calibrati la zero.

6.2.3. Variatia citirilor brute este in afara
limitelor.

Daca mesajul:

 “Raw count variation is out of range / Variatia citirilor
brute este in afara limitelor”

este afisat in timpul initializarii sau a calibrarii la zero
atunci testul de stabilitate a fost incorect. Cauzele
pot fi mai multe. Procedati dupa cum urmeaza:

1. Scoateti masca, colectorul si orice altceva care
este conectat la TESTAIR 3.

2. In meniul pricipal selectionati Setup /
Transducers / Zero Calibration pentru a fi siguri ca
traductorii sunt la zero. Daca mesajul reapare atunci
refaceti calibrarea la zero. Daca mesajul apare si a
treia oara atunci contactati fabricantul sau
reprezentantul autorizat al acestuia.

6.3. Comunicare

6.3.1. Imposibil de stabilit conexiunea dintre
TESTAIR 3 si computer.

1. Opriti alimentarea Standului de testarea TESTAIR
3. Scoateti cablul care reprezinta interfata intre
TESTAIR 3 si PC si asteptati cel putin 5 secunde.
Reconectati cablul interfata si alimentati cu curent.
Efectuati procedura de initializare (paragraful
2.3.1.1). Daca tot nu se stabileste comunicarea intre
TESTAIR 3 si PC treceti la punctul 2.

2. Verificati daca interfata “port parallel” este
configurata. In Windows 95, 98, 2000 selectionati
Settings / Control Panel / System / Device
Manager. Apasati semnul + in stanga butonului
"Printer Port" pentru a vedea care sunt “porturile”
pentru imprimanta. Verifcati daca LPT nu este insotit
de un X rosu sau de un semn de intrebare. Daca
totul este corect treceti la punctul 3.

3. Daca problema persista si comunicatia nu se
poate realiza atunci trebuie sa schimbati configuratia
portului paralel in BIOS.

Nota: In fereastra de mai jos, LPT1 este
configurat in ECP Bi-Directional mod.

Daca modul pe care il afiseaza calculatorul este altul
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sau Standard SPP atunci schimband modul este
posibil sa stabiliti comunicatia. Pentru a accesa
configuratia BIOS-ului, foflositi instructiunile de
operare ale computerului. Daca si dupa ce schimbati
configuratia problema persista treceti la punctul 4.

4. Instalati un alt cablu pentru imprimanta (IEEE
1284 DB25 Male/Centronics 36 Male).

Daca dupa ce ati completat pasii 1-4 problema exista
contactati fabricantul sau reprezentantul autorizat al
acestuia.

6.3.1.1. Verificati functionarea TESTAIR 3 fara
computer

Verificarea standului de proba TESTAIR 3 fara
computer se face dupa cum urmeaza:

1. Opriti alimentarea cu curent a TESTAIR 3 si
deconectati cablurile de la calculator si imprimanta.
Intoarceti standul de proba astfel incat conectorul
Inchis/Deschis si colectorul sa se afle in partea
dreapta.

Scoateti panoul din fata dumneavoastra.

2. In coltul din stanga sus a circuitului imprimat se
afla 4 seturi de cate 3 pini fiecare. Unul din ei este
marcat JMP11 si are un conector albastru montat pe
primii doi pini din stanga. Mutati conectorul pe pinii
din dreapta. Alimentati cu curent TESTAIR 3.
Burduful ar trebui sa inceapa sa respire.

Daca burduful nu porneste verificati cele 4 Led-uri
verzi aflate in partea dreapta a circuitului imprimat.
Daca nu sunt aprinse inseamna ca sursa de curent
nu functioneaza. Daca sunt aprinse inseamna ca
este o alta problema si trebuie sa contactati
fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia.

6.3.2. Computerul pierde legatura cu TESTAIR 3

Daca computerul si TESTAIR 3 nu mai comunica
urmati pasii descrisi mai jos:

1. Incercati sa reluati testul. Daca si de data
aceeasta esueasa treceti la pasul 2.

2. Reinitializati legatura asa cum s-a descris in
paragraful 6.3.2.2.

3. Daca problema persista schimbati cablul
imprimantei (IEEE 1284 DB25 Male/Centronics 36
Male).

Daca nu reusiti nici de data asta sa stabiliti legatura
atunci cauza poate fi electricitatea statica sau un soc
de supratensiune. Verificati daca impamantarea este
buna si daca TESTAIR si PC sunt conectati la
protectia de supratensiune.

Note: Fabricantul recomanda folosirea unei
protectii impotriva socurilor de tensiune.

Daca nici dupa pasul 3 legatura, intre cele doua
echipamente, nu se stabileste trebuie sa contactati
fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia..

6.3.2.1. Verificarea dupa pierderea comunicatiei
intre TESTAIR  3 si computer.

Dupa pierderea legaturii intre TESTAIR 3 si PC este
foarte probabil ca indicatiile traductorilor de presiune
sa fie eronate. Pentru a verifica buna lor functionare
faceti o diagnosticare: Setup / Transducers /
Diagnostics / Popup / Show Details.

Fereastra cu citirile instantanee trebuie sa apara, iar
valorile listate trebuie sa se schimbe cu una doua
unitati la cateva secunde. Daca valorile nu se
schimba atunci inseamna ca s-a pierdut legatura cu
TESTAIR 3.

6.3.2.2. Restabilirea legaturii

Restabilirea legaturii se face astfel:

1. Ventilati sau scoateti masca.

2. Verificati daca burduful respira: Setup /
Diagnostics / Popup / “Breathe”.

3. Reinitializati pentru a stabili legatura (vezi
paragraful 2.3.1.1).

6.4. Probleme legate de Imprimare

6.4.1. Imprimanta nu functioneaza

Daca programul afiseaza mesajul the “Printer not
responding / Imprimanta nu functioneaza” procedati
astfel:

1. Anulati comanda de imprimare. Verificati cablul si
daca conexiunea este corect facuta. Verificati
configuratia (“portul”). Incercati sa imprimati din nou.
Daca reapare mesajul de atentionare treceti la pasul
urmator.

2. Schimbati cablul imprimantei. Daca problema
persista treceti la pasul 3.
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3. Schimbati configuaratia vitezei de raspuns
(timeout): Options / General / Printing / Timeout.
Inscrieti 1 secunda, viteza de raspuns a imprimantei
trebuie sa fie foarte mica daca lucrati in retea.

6.4.2. Imprimare proasta

Daca Imprimarea este de proasta calitate atunci este
posibil ca rezolutia imprimantei sa fie configurata la
valori necorespunzatoare (prea mici): Control Panel /
Settings / Printers.

6.4.3. Imposibila imprimarea dintr-o alta
aplicatie cand TESTAIR este conectat la
imprimanta.

Aceasta problema apare deoarece programul
PosiChek utilizeaza un “port “ paralel pentru a
comunica cu standul de probe.

Inchideti programul PosiChek dar pastrati TESTAIR
3 deschis astfel incat informatiile din alte aplicatii sa
ajunga la imprimanta.

Nota: Daca imprimanta este legata la PC prin
TESTAIR 3 este necesar ca TESTAIR 3 sa
functioneze pentru ca PC sa recunoasca
imprimanta.

6.4.4. Raport gol

Daca atunci cand imprimati un raport apare fara
inregistrari cauza poate fi ca ati salvat un test gol.
Pentru a corecta aceasta problema trebuie sa afisati

testele si sa-l stergeti pe acela care nu are
inregistrari.

6.5. Teste

6.5.1. Etanseitatea mastii necorespunzatoare

Testul de etanseitate a mastii poate fi incorect din 2
cauze:

1. O pierdere de presiune undeva in sistem:

 in aparat;

 intre aparat si TESTAIR 3;

 in interiorul TESTAIR 3

Solutie:

a. Masca nu este corect pozitionata pe capul de
testare sau pe suprafetele de contact sunt impuritati.

b. Supapa de bypass este deschisa.

c. Robinetul buteliei este deschis.

d. Sunt scapari pe la fitinguri.

e. Colectorul nu este conectat la TESTAIR 3 (numai
pentru Complet test ARI)
Daca dupa inlaturarea cauzelor mai sus mentionate
masca tot nu trece testul de etanseitate atunci puteti
sa considerati ca masca este defecta.
Refaceti testul cu alta masca.

Daca nici de data asta testul nu este corect atunci
scoateti capul de testare si asigurati-va ca nu sunt
scapari pe la garnitura de etansare dintre capul de
testare si TESTAIR 3. Suprafetele de contact trebuie
sa fie curate si uscate. Se reinstaleaza capul de
testare conform paragrafului 2.2.1.

2. Computerul si TESTAIR 3 nu comunica. In acest
caz se constata ca presiunea din masca ramane la o
valoare constanta egala cu -6.9.
Solutie:

Inainte de inceperea testelor asigurati-va ca exista
comunicare intre computer si TESTAIR 3. Detalii in
paragraful 6.3.2.1.

6.5.2. Presiunea este prea mica pentru a
continua testul

Daca apare un mesaj care atentioneaza ca
presiunea este prea mica pentru continuarea testului
atunci mai intai represurizati sistemul. Daca mesajul
de joasa presiune reapare atunci trebuie sa verificati
daca informatiile introduse pentru tipul de aparat
sunt corecte. Se poate ca aparatul sa fie definit ca
aparat de inalta presiune iar aparatul care se
testeaza sa fie de fapt de joasa presiune.

Faceti modificarile si reluati testul.

6.5.3. Data ultimei revizii a aparatului

Data ultimei revizii a aparatului, vezi fereastra View
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Apparatus /.Afiseaza teste, se schimba automat
daca un Test Complet ARI este efectuat si daca
toate testele din aceasta varianta de testare sunt
trecute cu succes. Daca exista teste la care aparatul
nu corespunde programul ofera utilizatorului
posibilitatea de a modifica data viitoarei verificari.

Rezultatele testelor sunt automat inregistrate in baza
de date.

6.5.4. Imposibil sa salvati informatia pe o
disketa

Imposibilitatea de a salva informatia pe o disketa
este cauzata de:

- insuficient spatiu de stocare;
- disketa protejata la scriere.

Solutie:
- Salvati informatia pe CD-uri.
- Comprimati fisierele inainte de a le salva pe disketa
sau CD.

6.6. Diverse probleme

6.6.1. Program invechit sau deficient

Se afiseaza mesajul “Flash program may be old or
faulty / Pprogramul care licareste poate sa fie
vechi sau deficient”.

Cauze::

1. Tocmai ati instalat o noua versiune a programului.

2. S-a intamplat ceva care a introdus o eroare in
program.
Solutii:

Schimbati cablul si reincarcati programul.

Daca problema persista contactati fabricantul sau
reprezentantul autorizat al acestuia.

6.6.2. Eroare de citire a informatiilor
inregistrate pe disc (Disk I/O Error During
Read /

Aceasta problema apare datorita faptului ca:

 bazele de date create in urma testelor sunt foarte
mari si solicita intens discurile pe care se
inregistreaza informatia;

 Spatiile in care se lucreaza nu sunt suficient de
protejate impotriva prafului si altor surse de murdarie.

In general acesta problema se rezolva usor prin
scanarea discului (ScanDisK).

Inainte de a face scanarea discului este recomandat
ca toate aplicatiile sa fie inchise.

Pentru a porni scanarea selectionati:

Start - Programs - Accessories - System Tools -
ScanDisk

6.6.3. Baza de date poate fi doar citita (Read
Only)

Problema: Cand incercati sa deschideti o baza de
date cu rezultate de test apare un mesaj care va
atentioneaza ca fisierul este protejat la scriere:
“Read  Only / Numai Citire”

Daca deschideti o baza de date in mod “Read Only”
atunci veti putea afisa si imprima rapoarte dar nu veti
putea efectua urmatoarele operatii:

1. Efectuare de teste.

2. Export de la sau catre o baza de date.

3. Adaugarea unui numar nou de serie.

4.Modificare informatiilor referitoare la aparat.

5. Modificarea datei viitoarei revizii si a perioadei de
timp dintre doua revizii.

Cauze :

1. Fisierul este stocat pe un disc care este protejat la
scriere.

2. Fisierul este pozitionat in retea si nu aveti voie sa-l
modificati.

Solutie:

- Copiati discul in alta parte, de ex. pe discul dur al
calculatorului. Retineti ca atunci cand shimbati
locatia unui fisier protectia la citire ramane. Eliminati
protectia.

6.7. Returnare la furnizor/producator

Daca standul de proba trebuie returnat la
furnizor/producator procedati dupa cum urmeaza:

Contactati PROSALV / Biosystems (informatii pe
coperta).

Nota: Va rugam sa aveti la indemana numarul de
serie al TESTAIR 3. Acesta incepe intotdeauna cu
litera “L” si se afla pe panoul din spate langa
conectorul de alimentare cu curent.

Pentru transport va recomandam sa folositi cutia
originala a standului de proba TESTAIR 3.
Nota: TESTAIR 3 este echipament de masurare
deci trebuie sa fie transportat cu mare grija.

Nota: Atunci cand calibrarea se face la furnizor
nu este necesar sa trimiteti capul de testare si
colectorul.

Note: Intotdeauna la transport suruburile de
fixare a capului de testare trebuie sa fie scoase
de pe TESTAIR 3. Eventualele deteriorari
datorate nerespectarii acestei conditii nu sunt
acoperite de garantie.

6.7.1. Detalii de calibrare
Cand se face calibrarea anuala se verifica si daca
celelalte compomente ale standului de testare
functioneaza corespunzator.
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Anexa A

Anexa A cuprinde o lista cu termenii folositi in acest
manual:

Presiune de activare: Presiunea negativa necesara
pentru a demara fluxul de aer prin aparatele de
respiratie cu activare la prima respiratie.

Traductorul Presiunii de Activare este traductorul
care masoara presiunea in masca in timpul testului
Activation Pressure / Presiune de Activare.

Airline Apparatus: Aparate cu aductiune, sunt
aparate de respirat care nu au prima treapta de
presiune (inalta presiune) si functioneaza cu surse
de aer de pana la 20bar (300psi).

Aparat: Numar de serie, Unitate ID

Tip Aparat : Model

AR: Aparat de respiratie. Aparat de respiratie izolant
(ARI) sau alt tip de echipament de respiratie.

Bypass: Purjare.

Presiune Dinamica: Presiunea masurata cand
plamanul este in miscare.

Presiune Statica: Presiunea masurata cand
plamanul nu se misca.

Presiune in Masca : Presiunea din masca unui ARI.
In gerneral este cuprinsa intre 0-3,5 mbari

Activare Prima Respiratie: Pornirea fluxului de aer
prin aparat se declanseaza print-o respiratie scurta.

Prima Treapta: Partea unui AR care face reducerea
presiunii de la inalta la medie presiune.

A Doua Treapta: Partea unui AR care face
reducerea presiunii de la media presiune la
presiunea respirabila din masca.

Inalta Presiune : Termenul se refera la sursa de aer
a AR sau la o presiune de 300 bari (4500 psi).

Joasa Pressure: Termenul se refera la presiunea
din masca sau la o presiune cuprinsa intre (150-200)
bari (2216-3000 psi).

Presiune Medie: Presiunea la iesire din regulator
pentru AR cu prima treapta de presiune. Presiunea
de la sursa de aer pentru aparatele cu aductiune.

Traductorul de presiune masoara aceasta presiune
care mai este numita si presiune intermediara.

Ritm de Lucru: Este cantitatea de aer pe care o
elimina TESTAIR 3 la o respiratie. Se masoara in
l/min.

Ritm Maxim , Ritm Maxim de Lucru: Ritmul
respiratiei furnizeaza un debit de aer de 102 l/min

Ritm Standard: Ritmul respiratiei care furnizeaza
un debit de aer de 40 l/min.

Presiune furnizata: Presiunea maxima a sursei de
aer utilizata pentru a furniza aer unui AR. Sursa de
aer poate fi o butelie sau o conducta de aer.

Buteliile de aer comprimat pot fi la presiuni de 150 /
200 / 300 bari (2216 / 3000 / 4500 psi).

Conducta de aer poate avea maxim 20 bar (300 psi).
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Anexa B:

Alimentare curent:
88 VAC -132 VAC (sigurante de 2 A)

176VAC- 250 VAC (sigurante 1A)

Frecventa 47-440 Hz

Puterea maxima consumata 120 VA

Conditii de mediu
Temperatura inconjuratoare
Operare: 5ºC - 45ºC

Stocare: -10ºC - 50ºC

Dimensiuni
Inaltine: 358mm

Latime: 343mm

Adancime: 406mm

Greutate
Fara cap de testare: 14,5 kg.

Anexa C : Instructiuni de curatare.

Utilizati pentru curatare o carpa umezita intr-o solutie de apa cu sapun.

Nu utilizati alta solutie de curatare. Interzisa acetona.

Nu procedati la curatare inainte de a opri alimentarea cu curent. Verificati ca echipamentul sa fie uscat inainte
de al conecta la sursa se curent.

Anexa D: Garantie

Furnizorul ofera garantie 1 an de la data cumpararii.

Funizorul nu este raspunzator pentru material deteriorat ca urmare a nerespectarii indicatiilor de depanare din
acest manual.


