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VYTVOŘENÍ MĚŘÍCÍHO PROFILU 

Pro měření fluorescence v RFU vytvořte nový profil FluoLevel (Menu> Profile> New> FluoLevel). V parametrech 

profilu nastavte počet bodů skenování pro každou část, jakož i požadovanou výstupní hodnotu (např. Průměrná 

hodnota). Počet bodů skenování se může zvolit individuálně v závislosti na velikosti dílu, kritických míst a 

distribuce kontaminace. 

 

ZAŘÍZENÍ 

 
Pravidelně kontrolujte přístroj, abyste zjistili znečištění čočky. Chcete-li spustit kontrolu, zvolte Menu> 

Checking> Perform check a postupujte podle pokynů na displeji. 

 
SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ  (MĚŘENÍ SE SPACREM) 

1) Zapněte SITA CleanoSpector (stiskněte tlačítko asi 2 sekundy -) 

a odstraňte šedý ochranný kryt. 

2) V pravém dolním rohu se zobrazí aktivní profil měření.  Pro 

změnu profilů použijte tlačítka se šipkami. 

3) Umístěte hlavu čidla na vzorek rovnoměrným kontaktem povrchu 

dílu s namontovanou vložkou.  Pro spuštění měření stiskněte 

tlačítko START. 

4) Po zobrazení naměřené hodnoty na displeji umístěte hlavu 

senzoru opět na další bod skenování a stisknutím tlačítka START 

začněte další měření (nastavte počet bodů skenování a výstupní 

hodnotu v rámci profilu). Po měření každého bodu skenování se 

zobrazí výstupní hodnota. 

Upozornění: 

Přístroj se dodává s interním záznamníkem dat. Na export naměřených dat použijte software SITA-

ProcessLog. Naměřené hodnoty se mohou zobrazit na přístroji stiskem tlačítka na čtení read. 

Jednotlivé hodnoty datového záznamu se zobrazí opětovným stisknutím tlačítka read

 

   Manuál SITA CleanoSpector 

   Inspekce čistoty průmyslových dílů 

profile type 

active profile 
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KONTROLA ČISTOTY DÍLŮ (BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ SO STOJANEM) 

Při měření se řiďte pokyny předchozího odstavce a nastavte měřicí vzdálenost následovně: 

 

Nastavení vzdálenosti měření pomocí spaceru:  

Senzor připojte na magnetický stojan. Uvolněte šroub hvězdicového knoflíku na 

držáku zařízení a senzor spusťte tak, aby se distanční prvek rovnoměrně dotýkal 

povrchu dílu. Měřicí vzdálenost je tedy správně nastavena. Upevněte stojan v této 

poloze pomocí šroubu. Odpojte senzor, odšroubujte distanční vložku a znovu 

připojte senzor. 

 

Nastavení měřící vzdálenosti s cílovým ukazatelem: 

Zapněte cílový ukazatel pomocí tlačítka. Chcete-li nastavit vzdálenost měření, 

změňte výšku mezi povrchem a čočkou, dokud červený světelný bod cílového 

ukazatele nebude mít nejmenší průměr na povrchu dílu (jak je vidět na obrázku 

vpravo). Nízký nastavený jas cílového ukazatele pomáhá identifikovat nejmenší 

průměr 

 

Upozornění:  

Přístroj automaticky provede kompenzaci okolního světla během měření. Je třeba se vyhnout rychlým změnám 

světla. 

 

ČIŠTĚNÍ  

 Upozornění: Znečištění čoček ovlivňuje výsledky měření a třeba se mu 

vyhnout. 

Před čištěním čočky se doporučuje vizuální kontrola čočky a kontrola 

snímače pomocí kalibračních standardů SITA. K odstranění prachu a 

částic je velmi užitečná gumová ducháčka. Na odstranění špíny jsou 

vhodné bavlněné tyčinky. Obecně postačuje čistit čočku vatovými 

tyčinkami, isopropyl alkoholem, acetonem nebo destilovanou vodou. 

Chcete-li vyhodnotit výsledek čištění, opakujte vizuální kontrolu čočky a 

zkontrolujte snímač s kalibračními standardy SITA. Další informace o 

čištění naleznete v návodu k obsluze. 


