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MANUÁL – POPIS ZARIADENIA SITA PROLINE T15 

 

1. POPIS TLAČIDIEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamp indicating operating mode 

 

 
2. POPIS BALENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MERANIE 
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Zapnutie a vypnutie zariadenia 

Vybranie meracieho módu 
('SINGLE', 'AUTO', 'ONLINE') 

Priame meranie teploty 

Začatie čistenia / kalibrácie 

(stlačte dva krát / podržte 
tlačidlo cca sekundu) 

Zobrazí uloženie merania 

Ukladá merania 

Softvérové tlačidlá na 
pohybovanie v menu 

Vchod do menu stlačením 

oboch tlačidiel naraz 

blikanie: prebieha meranie 
1min: meranie dokončené 

 

2 
 

1 

1. Sita proline t15 

2. Tyč k stojanu 

3. Podložka k stojanu  

4. Držiak zariadenia 

 

5. Kapiláry 

6. Nabíjačka  

7. Náhradné kapiláry 

8. Kadička  
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SITA pro line t15 sa dá zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla    (cca 0,5 sekundy). Následne prístroj zobrazí 

na meracej obrazovke naposledy použitý merací režim (jednoduchý, automatický alebo online). 

 

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte tlačidlo   znova (nastavenia zariadenia a obsah pamäte sa uchovávajú 

nezávisle od prevádzkového stavu alebo nabitia batérie). Pri použití s batériou sa prístroj automaticky 

vypne po 5 minútach nečinnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍPRAVA VZORKY 
 

Odobratú vzorku priveďte na požadovanú teplotu alebo ju udržujte na požadovanej teplote pomocou 

ohrievacieho / chladiaceho zariadenia alebo primeranej izolácie. Je to dôležité, pretože povrchové 

napätie závisí od teploty. Stlačením tlačidla TEMP sa môže teplota vzoriek merať priamo pred 

samotným meraním povrchového napätia. 

 

Mnohé vzorky sa môžu merať vo vzorkovej nádobe za predpokladu, že látky ovplyvňujúce povrchové 

napätie sú homogénne rozdelené. V opačnom prípade sa vzorky musia počas merania nepretržite 

miešať bez narušenia merania, napríklad v de-emulgačných čistiacich systémoch. 

 

SITA ponúka vhodné príslušenstvo pre tieto meracie úlohy. 

 
 
ČISTENIE KAPILÁRY 
 
 
V čistiacom móde sa cez kapiláru vháňa vzduch, aby sa odstránili 

častice prachu a nečistôt, ktoré sa usadili na povrchu a vo vnútri 

kapiláry. Čistenie sa robí vtedy, keď sa zaznamenávajú nekonštantné 

údaje, zariadenie už nemôže regulovať životnosť bubliny alebo je 

kapilára jednoducho zanesená nečistotami.  

 

Pre zlepšenie čistenia je možné ponoriť časť kapiláry (asi 10 mm) do ultrazvukového kúpeľa počas 

čistiaceho módu. Počet cyklov čistenia a potrebné rozpúšťadlo závisí od intenzity a pôvodu 

kontaminácie. 

 

Ak chcete spustiť režim čistenia, stlačte tlačidlo CLEAN. Po 10 sekundách prístroj zmení obrazovku 

merania a zobrazí aktuálnu teplotu. 

 
 
 
KALIBRÁCIA  
 
Zariadenie by malo byť vo všeobecnosti kalibrované po každej výmene alebo čistení kapiláry (napr. 

Čistenie v ultrazvukovom čistiacom kúpeli) alebo ak sú hodnoty namerané vo vode značne odlišné od 

hodnôt uvedených v tabuľke (pozri prílohu 13.2 Povrchové napätie vody). Pri porovnávaní nameraných 

hodnôt s hodnotami z tabuľky zohľadnite vplyv teploty na povrchové napätie. 

Voda použitá na kalibráciu a kapilára nesmú obsahovať žiadne povrchovo aktívne látky. V závislosti od 

životnosti bubliny môžu zvyšky povrchovo aktívnych látok spôsobiť odchýlku v odčítaní povrchového 

napätia, napr. pri použití vody z vodovodu. Ak si nie ste istý kvalitou vody, použite destilovanú alebo 
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deionizovanú vodu a pred testom dôkladne opláchnite a vyfúknite vzduch cez kapiláru. 

 

Pri kalibrácii je najlepšie použiť stojan. V opačnom prípade náhodné vplyvy (napr. Vibrácie spôsobené 

nestabilnou rukou) systematicky ovplyvňujú všetky nasledujúce merania. 

 

Na kalibráciu tenzometra ponorte kapiláru vertikálne do vody. Nastavte zariadenie pro line t15 až kým 

hladina vody nedosiahne sivú značku na teplotnom snímači. Ak chcete spustiť kalibráciu, stlačte dvakrát 

tlačidlo CLEAN alebo stlačte tlačidlo CLEAN približne na jednu sekundu. Nastavenie kapiláry na určitú 

hĺbku sa nevyžaduje. 

 

 
 

Počas kalibrácie prístroj prechádza niekoľkými životnosťami bublín, čo spôsobí, že tento proces trvá 

niekoľko minút. Tenzometer automaticky ukončí kalibráciu. Na ukončenie kalibrácie skôr stlačte 

softvérové tlačidlo Esc. 

 

SITA pro line t15 upozorní užívateľa, ak bola posledná kalibrácie vykonaná viac ako pred mesiacom. 

Kalibráciu kapilár možno spustiť jednoduchým stlačením príslušného softvérového tlačidla. Tento 

proces je možné prerušiť stlačením toho istého tlačidla.  

 

 
 
 
MERANIE POVRCHOVÉHO NAPÄTIA 
 
Na začatie merania ponorte kapiláru vertikálne do cieľovej kvapaliny, až kým nedosiahne sivú značku 

na teplotnom snímači. Aktuálna teplota sa bude zobrazovať nepretržite. Nastavenie definovanej hĺbky 

ponorenia nie je potrebné. Odporúča sa použiť základný stojan na meranie. Skrutka kolesa na boku 

držiaka zariadenia umožňuje nastavenie hĺbky ponoru. 

 
 
 
SITA PRO LINE T15 MÁ TRI MERACIE REŽIMY: 
 

• „SINGLE“ udáva nameranú hodnotu s nastaviteľnou životnosťou bubliny 
 

• „ONLINE“ meria nepretržite počas zvolenej životnosti bubliny 
 

• 'AUTO' poskytuje namerané hodnoty cez nastaviteľný rozsah životnosti bubliniek 
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SINGLE mode 
 
Po stlačení tlačidla SINGLE sa režim zmení na meranie jednej hodnoty povrchového napätia. 
Pomocou softvérových tlačidiel je možné nastaviť hodnoty pre cieľovú životnosť bubliny („tlife“), priemer 
(„average“) a toleranciu životnosti bublinky („tolerance“). Navigácia v tomto menu je umožnená pomocou 
softvérových tlačidiel. 
 

 
 
Následne stlačte tlačidlo START. Ak je zariadenie už v režime SINGLE, je možné začať meranie 
stlačením tlačidla SINGLE. 
 
Zvolená životnosť bubliny (napr. 15 ms) sa automaticky nastaví počas merania. Tenzometer dokončí 
meranie samostatne a zobrazí nameranú hodnotu, životnosť základnej bubliny, priemer a teplotu vzorky. 
 
 

 
 
ONLINE mode  
 
Stlačením tlačidla ONLINE prepnete na meranie režimu nepretržite pri definovanej životnosti bubliny. 

Pomocou softvérových tlačidiel možno zadať hodnoty pre cieľovú životnosť bubliny („tlife“), priemer 

(„average“) a toleranciu životnosti bubliny („tolerance“). Parameter „interval“ sa používa na nastavenie 

času medzi výstupom dvoch po sebe nasledujúcich nameraných hodnôt a na prispôsobenie 

individuálnej aplikácii. Navigácia v tomto menu je zabezpečená pomocou softvérových tlačidiel. 

 

Stlačením tlačidla Štart sa spustí meranie ONLINE. Ak je meracie zariadenie v režime ONLINE, začať 

meranie sa môže aj pomocou tlačidla ONLINE 

 

Počas merania sa automaticky nastaví životnosť zvolenej bubliny (zobrazenie vpravo). SITA pro line 

t15 meria priebežne a poskytuje namerané hodnoty v zozname, ktorý zobrazuje parametre teploty 

vzorky a času merania. 

 

Meranie sa ukončí stlačením softvérového tlačidla Esc. Pomocou softvérových tlačidiel sa zobrazí 

displej s nameranými hodnotami povrchového napätia a príslušnými parametrami.  
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Po dokončení merania je možné zadať nové parametre pomocou softvérových tlačidiel a spustiť nový 

štart merania alebo prezerať zoznam ▲▼. 

 

Softvérové tlačidlá ▲ a ▼ sa používajú na scrolovanie v zozname, stlačením tlačidla esc sa vrátite na 

predchádzajúce zobrazenie. 

 

AUTO mode 

Stlačením tlačidla AUTO môžete spustiť režim merania povrchového napätia v užívateľsky definovanom 

rozsahu. 

 

Pomocou softvérových tlačidiel je možné určiť interval životnosti bubliniek zadaním minimálnych hodnôt 

(„start tlife“) a maximálnych hodnôt („end tlife“), ako aj priemer („average“) a toleranciu životnosti 

bubliny ('tolerance'). Frekvenciu nameraných hodnôt v rozsahu životnosti bubliny je možné nastaviť v 

menu „resolution“.  

 

 

 

 

Nastaviteľné rozlíšenia: 

 

• „nízke“ málo nameraných hodnôt pre rýchle meranie charakteristík povrchového napätia  

• „stredné“ viac nameraných hodnôt s dlhším trvaním merania  
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• „vysoký“ najvyšší počet nameraných hodnôt na získanie podrobného obrazu povrchového 

napätia 

 

Stlačením tlačidla START sa spustí meranie AUTO. Ak je zariadenie už v režime 'AUTO', môžete 

meranie začať stlačením tlačidla AUTO. 

    

Životnosť bublín zvoleného rozsahu sa automaticky meria. SITA pro line t15 zaznamenáva namerané 

hodnoty vrátane životnosti bubliny a teploty vzorky. 

 

Softvérové tlačidlo ESC ukončí meranie. Pomocou softvérových tlačidiel sa jasne zobrazí aktuálna 

nameraná hodnota povrchového napätia a zodpovedajúce parametre. Pomocou softvérových tlačidiel 

sa dostanete do predchádzajúceho menu. 

Po ukončení merania je možné zadať nové parametre pomocou softvérových tlačidiel a následne 

spustíte meranie pomocou tlačidla START alebo sa pohybujete v menu (▲▼). 

 

 

   

 

Softvérové tlačidlá ▲ a ▼ sa používajú na pohybovanie v zozname, stlačením tlačidla ESC sa vrátite 

na predchádzajúce zobrazenie. 
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UKLADANIE a SPÄTNÉ ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV 

SITA pro line t15 má rozdelenú pamäť do troch častí, t. j. 'SINGLE', 'AUTO', 'ONLINE'. 

 

UKLADANIE 

 

• SINGLE (25 meraní)  

• AUTO (25 sérií meraní) 

 

Namerané hodnoty série meraní možno 

uložiť priamo po meraní. Na tento účel 

vyberte dialógové okno s pamäťou 

stlačením tlačidla SAVE. 

 

Softvérové tlačidlá ▲ a ▼ sa používajú 

na výber miesta v pamäti (1 - 25). Opätovným 

stlačením tlačidla SAVE sa nameraná 

hodnota série meraní uloží na zvolenom 

mieste. Miesta, ktoré sa už používajú, budú 

prepísané bez predchádzajúceho 

upozornenia. Stlačením tlačidla SAVE na 

približne jednu sekundu po vykonaní merania 

sa uložené údaje uložia na ďalšie voľné 

miesto v pamäti.  

 

Po uložení sa displej vráti do predchádzajúceho meracieho režimu s dodatočným zobrazením dátumu 

a času merania a umiestnenia. 

 

ONLINE (namerané hodnoty počas niekoľkých mesiacov) 

Po dokončení série meraní sa údaje uložia stlačením tlačidla SAVE. Séria bude usporiadaná do pamäte 

podľa dátumu a času začiatku merania. Nie je potrebné vybrať určité miesto. 

 

SPÄTNÉ ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV 

Na zobrazenie nameraných hodnôt prepnite do meracieho režimu, ktorý bol použitý na zaznamenanie 

nameraných hodnôt. Toto možno vykonať stlačením príslušného tlačidla (single, online alebo auto).  
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Potom stlačte tlačidlo na čítanie READ. Na obrázku je príklad 

zoznamu pamäťových priestorov pre režim merania „SINGLE“. 

 

Softvérové tlačidlá ▲ a ▼ sa používajú na výber záznamu. Tlačidlom 

OK alebo READ potvrdíte výber. 

Zobrazenie celého súboru údajov zvoleného pamäťového miesta 

stlačte tlačidlo READ.  

Tlačidlo OK umožňuje opustiť pamäť a začať nové meranie. 

 

V sérii „AUTO“ a „ONLINE“, ktorá sa skladá z niekoľkých 

nameraných hodnôt, je možné dodatočne posúvať tabuľku 

nameraných hodnôt pomocou softvérových tlačidiel ▲ a ▼. 

Rolovanie je možné ukončiť stlačením tlačidla ESC. 

 

NASTAVENIE ZARIADENIA SITA PROLINE T15 

 

Súčasným stlačením stredného a pravého softvérového tlačidla sa dostanete do nastavovacieho menu, 

ktoré umožňuje vykonať základné nastavenia prístroja. 

 

Výber položky menu sa vykoná pomocou softvérových tlačidiel ▲ a ▼. Výber potvrdíte stlačením 

stredného softvérového tlačidla OK. 

 

Štruktúra menu  

 

Menu ►device ►display (zmena kontrastu, jasu, jazyka a jednotiek teploty) 

►time (nastavenie dátumu a času) 

►battery (aktivovanie a deaktivovanie nabíjacej funkcie) 

►user level (nastavenie užívateľských levelov ADMIN a OPERÁTOR) 

►restore factory defaults (resetovanie pôvodných nastavení (nutné opätovné 

nakalibrovanie zariadenia) 

►auto start 

►shutdown 

►exit (opustenie menu)  

 

►info (zobrazí informácie o zariadení) 

►clear menu (vymazanie uložených hodnôt v príslušnom mode) 

►exit (opustenie menu) 

 
 
 
 
 

V každom zozname môžete striedavo prejsť na začiatok a na koniec zoznamu pomocou 

tlačidla temp. 

Krátkym stlačením tlačidla ON / OFF sa vrátite o jednu úroveň späť. Stlačením tlačidla 

ŠTART sa dostanete do hlavného okna. 
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Každý režim merania má iné menu parametrov, správne menu parametrov je možné aktivovať priamo 
z hlavnej obrazovky každého meracieho režimu.  
 
V menu Param môžete zvoliť parametre, ktoré chcete upraviť. Je možné zmeniť nasledujúce parametre: 
 

• tlife - nastavenie životnosti bubliny od 15 ms do 15 s 

• Average - nastavte priemer od 1 do 99 

• Tolerance - tolerancia životnosti bubliny udávaná v % cieľovej hodnoty 

• Interval - čas medzi nasledujúcimi hodnotami merania (k dispozícii iba v režime „ONLINE“) 

• Resolution - frekvencia nameraných hodnôt v rozsahu životnosti bubliny (k dispozícii len 

v režime „AUTO“) 

• ship - počet prvých odčítaní, ktoré sú napríklad odmietnuté, aby sa čakalo na stabilnejšie 

podmienky merania 

• start tlife - minimálna a maximálna hodnota rozsahu životnosti bubliniek (k dispozícii iba 

koncová životnosť v režime „AUTO“) 

 

ÚDRŽBA  

 

Údržba je zameraná na pravidelné čistenie zariadenia. 

Kryt prístroja by sa mal čistiť vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo 

drsné papierové utierky, pretože môžu poškriabať displej. 

 

Meracie kapiláry významne ovplyvňujú namerané hodnoty. Kontaminované alebo poškodené kapiláry 

majú negatívny vplyv na kontinuálnu tvorbu bublín. Vyčistite kapiláry podľa pokynov uvedených v tomto 

manuáli alebo ich vymeňte, ak sú poškodené. 

Tesniaca plocha Luerovho konektora na prístroji a kapilára sa musia udržiavať v čistote, aby sa zaručila 

tesnosť kapiláry a tým aj jej funkcia. Ak sa počas dlhej životnosti bubliny vyskytnú pravidelné problémy, 

skontrolujte čistotu tesniacej plochy. 

Aby ste zaručili jednoduché nastavenie hĺbky ponorenia kapiláry, udržujte tyč stojana a držiak nástroja 

čistý. 

Vonkajšie poruchy v meraní sú často výsledkom vibrácií (napr. zo strojov ako sú čerpadlá alebo 

termostaty). Ak je to možné, odstráňte tieto vplyvy. 

Integrované batérie podliehajú opotrebeniu. Ak je akumulátor po cca 1000 nabíjacích cykloch 

opotrebovaný, môže ho vymeniť výrobca. (Prístroj je tiež možné napájať z napájaného akumulátora). 

Je ľahké rozpoznať potrebu novej batérie, pretože prevádzkový čas zariadenia je výrazne nižší, napriek 

tomu, že bol plne nabitý po dobu približne 8 hodín. 
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MOŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SÚ UŽÍVATEĽSKY RIEŠITEĽNÉ, SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE NIŽŠIE: 

 

 

Výdrž batérie signifikantne 
klesla 

Batéria stratila na kapacite Požiadajte distribútora o výmenu 

Niekoľko funkcií nefunguje Zariadenie je v móde OPERATOR Prepnite mód do ADMIN 

Nedá sa pripojiť na PC COM-Port nebol rozpoznaný 
Zariadenie využíva COM-Port. Nainštalujte 

“USB rozhranie” 

Čas a dátum nezostáva 
v pôvodnom nastavení 

Problém batérie Požiadajte distribútora o výmenu 

Meranie tej istej vzorky nie je 
reprodukovateľné 

Vzorka nie je homogénna Zabezpečte dokonalé miešanie 

 
 

Kapiláry sú poškodené alebo 
zanesené 

Kapiláru je nutné niekoľko krát prečistiť 
funkciou CLEAN alebo vymeniť. Zariadenie 

je nutné následne nakalibrovať! 

 Teplota ovplyvňuje namerané hodnoty 
Pri meraní povrchové napätia je nutné 

zachovať stabilnú teplotu média 

Merané hodnoty sa 
signifikantne líšia pri malej 
zmene životnosti bublinky 

Turbulencie v médiu 
Zvýšte hodnotu average, zabráňte vibráciám 

počas merania 

Namerané hodnoty sú príliš 
vysoké pri nízkej životnosti 

bublinky 
Vplyv viskozity média Zvoľte dlhšiu životnosť bublinky 

Upchávanie kapilár počas 
merania farieb 

 
Nastavte dlhšiu životnosť bublinky 
a využívajte jednorazové kapiláry 
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CE CERTIFIKÁT 
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POVRCHOVÉ NAPÄTIE VODY 

 

Teplota 
Povrchové 

napätie 
Teplota 

Povrchové 
napätie 

Teplota 
Povrchové 

napätie 
Teplota 

Povrchové 
napätie 

0 75,69 25 71,97 50 67,88 75 63,41 

1 75,55 26 71,81 51 67,71 76 63,23 

2 75,41 27 71,66 52 67,54 77 63,04 

3 75,26 28 71,50 53 67,36 78 62,85 

4 75,12 29 71,34 54 67,19 79 62,66 

5 74,98 30 71,18 55 67,02 80 62,48 

6 74,83 31 71,02 56 66,84 81 62,29 

7 74,69 32 70,86 57 66,67 82 62,10 

8 74,54 33 70,70 58 66,49 83 61,91 

9 74,39 34 70,54 59 66,31 84 61,71 

10 74,25 35 70,38 60 66,14 85 61,52 

11 74,10 36 70,22 61 65,96 86 61,33 

12 73,95 37 70,05 62 65,78 87 61,14 

13 73,80 38 69,89 63 65,60 88 60,94 

14 73,65 39 69,73 64 65,42 89 60,75 

15 73,50 40 69,56 65 65,24 90 60,56 

16 73,35 41 69,39 66 65,06 91 60,36 

17 73,20 42 69,23 67 64,88 92 60,16 

18 73,05 43 69,06 68 64,70 93 59,97 

19 72,90 44 68,89 69 64,52 94 59,77 

20 72,74 45 68,73 70 64,34 95 59,57 

21 72,59 46 68,56 71 64,15 96 59,37 

22 72,44 47 68,39 72 63,97 97 59,18 

23 72,28 48 68,22 73 63,78 98 58,98 

24 72,13 49 68,05 74 63,60 99 58,78 
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ODOMKNUTIE ZARIADENIA: 
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Nastavte používateľský level. 
Zvoľte level ADMIN a tlačte OK. 
Zadajte heslo 43532. 
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