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INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA MODUŁU BRAS 115 

 

 

 

1 .Bezpieczeństwo 

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

System backup CO2 jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnątrz i do utrzymania 

temperatury wewnątrz zamrażarek w przypadku awarii zasilania lub awarii urządzenia. 

 

1.2 Profil użytkownika 

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratorium, który 

uważnie przeczytał instrukcję obsługi i jest zaznajomiony z funkcjami urządzenia. 

1.3 Informacja o odpowiedzialności za produkt 

Odpowiedzialność za działanie urządzenia przechodzi do operatora, jeżeli: 

• Urządzenie nie jest używane zgodnie z tą instrukcją obsługi. 

• Urządzenie jest używane poza zakresem stosowania opisanych w kolejnych rozdziałach. 

• Urządzenie jest używane z akcesoriami lub materiałami eksploatacyjnymi, które nie zostały 

zatwierdzone przez SEJTECH. 

• Urządzenie jest konserwowane i serwisowane  przez osoby, które nie są autoryzowane przez 

SEJTECH. 

• Właściciel dokonał nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia. 

1.4 Ostrzeżenia  

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać 

następujących ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:  

· OSTRZEŻENIE! Porażenie prądem z powodu uszkodzenia kabla zasilającego urządzenia  

1. Urządzenie można podłączyć, jeśli urządzenie i kabel zasilający nie są uszkodzone. 

2. Należy używać tylko urządzeń, które zostały prawidłowo zainstalowane lub naprawione. 

· OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo spowodowane nieprawidłowym zasilaniem 

1. Podłączenie tylko do napięcia źródła, które spełniają wymagania na tabliczce znamionowej. 

2. Należy używać wyłącznie odpowiedniego kabla zasilającego. 

· OSTRZEŻENIE! Bezpośredni kontakt z zimną zawartością wewnątrz zamrażarki może oparzyć 

niezabezpieczoną skórę 

1. Stosować rękawice zamrażarce w każdej chwili podczas załadunku lub rozładunku sprzętu 
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2. Opis produktu 

2.1 Zasada pracy urządzenia 

Urządzenie służy do chłodzenia wnętrza komory i utrzymanie temperatury wewnątrz podczas braku 

zasilania lub awarii zamrażarki. Po wzroście temperatury wewnątrz komory powyżej zadanej wartości 

progowej alarmu zasilany z akumulatora elektrozawór  otwiera się i do wnętrza zamrażarki 

wstrzykiwany jest ciekły CO2. Rozprężając się , gaz odbiera ciepło i powoduje obniżenie temperatury 

w komorze. CO2 jest uwalniany w impulsach trwających 3 sekundy w odstępach  10 sekund ( czas 

impulsu i odstęp pomiędzy impulsami można zmienić tylko w menu serwisowym) 

Zawór elektromagnetyczny będzie wprowadzać gaz, aż temperatura w zamrażarce spadnie poniżej 

zadanej wartość ustawionej w menu użytkownika. Temperaturę dobiera się pomiędzy 0 ° C - 70 ° C. 

Bateria pozwala na pracę urządzenia bez źródła zasilania przez  co najmniej 48 godzin. Gdy drzwi lub 

pokrywa zamrażarce są otwarte, czujnik otwarcia drzwi zatrzymuje proces uwalniania gazu, co 

zabezpiecza użytkownika przed poparzeniem zimnym strumieniem gazu. 

UWAGA: używać butli tylko z rurką wgłębną  

2.2 Przedni widok 
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1. Przycisk "ALARM"  - sprawdzenie i kasowanie aktywnych alarmów 

2. Przycisk "Prg" - przejście do pętli serwisowej lub użytkownika poprzedzonych hasłem 

3. Przycisk "Esc" - wraca do ekranu głównego 

4. Przycisk "UP"  - przewijanie masek w pętli i zmiana wartości zmiennych 

5. Przycisk "ENTER" - zatwierdzanie zmienionych wartości 

6. Przycisk "DOWN" - przewijanie masek w pętli i zmiana wartości zmiennych  

 

2.3 Boczny widok 
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1. Gniazdo czujnika ciśnienia 

2. Gniazdo czujnika temperatury komory B3 

3. Gniazdo czujnika temperatury komory B4 

4. Gniazdo czujnika otwarcia drzwi 

5. Gniazdo zasilania elektrozaworu 

6. Gniazdo USB 

7. Gniazdo zasilania sieciowego  

8. Wyłącznik baterii  

 

3. Instalacja 

3.1 Przed instalacją 

Jednostka BRAS 115 nie może być zamontowana w zamrażarce, która jest eksploatowana! 

Przed instalacją należy opróżnić zamrażarkę, wyłącz i odłącz ją od gniazda zasilania. Otwórz drzwi 

i niech cała zamrażarka osiągnie temperaturę otoczenia. 

3.2 Wybór lokalizacji 

Unikać montażu systemu w środowiskach o następujących cechach: 

•wilgotności względnej większej niż 90%; 

•silne wibracje lub uderzenia; 

•narażenie na działanie gazów agresywnych (np zanieczyszczeń siarkowych oparów amoniaku lub soli 

fizjologicznej, mgła, dym), tak aby uniknąć korozji i utleniania; 

•silne zakłócenia elektromagnetyczne i / lub radiowego (a więc unikać instalowania urządzenia w 

pobliżu anteny nadawcze); 

•ekspozycja na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub elementów w ogóle; 

•duże i gwałtowne zmiany temperatury otoczenia; 

•środowiska, gdzie są materiały wybuchowe lub mieszanki gazów łatwopalnych; 

•narażenie na pył (tworzenie żrącej patyny z możliwością utleniania i redukcji izolacji) 

Uwaga: montaż modułu BRAS 115 do ściany należy wykonywać tylko przy użyciu odpowiednich dla 

danego materiału elementów mocujących. 

 

3.3 Montaż czujnika temperatury 

Czujnik temperatury systemu podtrzymania umieścić obok istniejącego temperatury zamrażarki. Nie 

może dotykać do obudowy ani być narażony na strumień ciekłego CO2. Jeśli zamrażarka nie posiada 

otworu inspekcyjnego należy przewiercić otwór o średnicy 4 mm w tylnej lub bocznej ścianie 
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zamrażarki. Termoelement należy wsunąć na odległość 10 mm od wewnętrznej ściany zamrażarki, a 

wywiercony otwór zabezpieczyć kitem montażowym po obu stronach.  

 

UWAGA:  Aby przewiercić otwór należy znać lokalizację rurek parownika wewnątrz ścian zamrażarki. 

Przewiercenie rurki spowoduje uszkodzenie układu chłodniczego zamrażarki.  

3.4 Montaż zespołu doprowadzającego CO2 do zamrażarki 

Podstawę elektrozaworu przykręcić na tylnej ścianie zamrażarki tak, aby kapilara mogła wejść 

bezpośrednio do środka komory przez otwór inspekcyjny. Podstawę przykręcić za pomocą 

dołączonych do zestawu wkrętów w pozycji: cewka zaworu do góry. Jeśli zamrażarka nie posiada 

otworu inspekcyjnego należy najpierw wykonać otwór, a następnie przykręcić podstawę zaworu. 

Otwór należy wykonać wiertłem o średnicy 4 mm na wysokości około 1/5 całkowitej wysokości 

komory, zawsze w górnej części. Po wprowadzeniu kapilary i przykręceniu podstawy elektrozaworu 

należy połączyć oba elementy skręcając je szczelnie ze sobą. Otwór należy zabezpieczyć kitem 

montażowym po obu stronach komory. 

Do drugiego końca elektrozaworu podłączyć  przewód ciśnieniowy od strony czujnika ciśnienia. 

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy postawić i zabezpieczyć butlę z CO2 przed 

upadkiem oraz nakręcić dołączoną do zestawu redukcję. 

Drugi koniec przewodu ciśnieniowego przykręcić do redukcji. Tak przygotowaną instalację sprawdzić 

pod względem szczelności połączeń.  

Sprawdź z rysunkiem poglądowym poniżej. 
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1. Kapilara 

2. Podstawa elektrozaworu 

3. Przewód ciśnieniowy 

4. Cewka elektrozaworu 

5. Elektrozawór 

6. Czujnik ciśnienia 

7. Redukcja na butlę 

 

 

3. 5 Montaż czujnika otwarcia drzwi 

Czujnik otwarcia drzwi składa się z dwóch oddzielnych elementów (magnes i czujnik magnetyczny). 

Magnes montuje się na drzwiach zaś czujnik na ościeżnicy w odległości do 24 mm od siebie. Oba 

elementy są samoprzylepne i w związku z tym powierzchnie do której będą przyklejone należy 

dokładnie oczyścić i odtłuścić. Magnes oraz czujnik można również przykręcić wkrętami. Po 

wykonanym montażu należy sprawdzić miernikiem elektrycznym prawidłowość działania czujnika ( 

drzwi zamknięte - styk zwarty, drzwi otwarte - styk rozwarty ). 
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4. Pierwsze uruchomienia 

· Włóż kartę SIM do modułu GSM. Slot na kartę znajduję się od góry, aby go wyjąć należy 

wcisnąć i przytrzymać żółty przycisk. Karta SIM musi być uprzednio pozbawiona żądania PIN 

· Podłącz przewody czujnika temperatury, czujnika ciśnienia i czujnika otwarcia drzwi, zasilanie 

elektrozaworu  do właściwych gniazd oraz zabezpiecz je przed wysunięciem dokręcając 

nakrętkę na wtyczce.  

· Upewnij się, że źródło zasilania zamrażarki odpowiada napięciu zasilania modułu BRAS 115 

· Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilającego modułu BRAS 115 oraz podłącz 

do gniazda sieciowego 

· Ustaw włącznik baterii w pozycji "1" 

· Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran główny - na ekranie głównym można 

zweryfikować zainstalowane akcesoria, m.in. wartość temperatury, otwarcie drzwi, zasilanie  

· Przystąp do konfiguracji sterownika modułu BRAS 115 

 

5. Konfiguracja sterownika 

5.1 Wygląd masek w pętli głównej ( maski tylko do odczytu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

5.2 Wprowadzenie wartości zmiennych ( użytkownika ). 

Aby wprowadzić zmienne należy przycisnąć przycisk "Prg" wprowadzić hasło 9999 używając 

przycisków "UP" i "DOWN" i potwierdzić przyciskiem "ENTER" 

 

 

Przycisk "UP" lub "DOWN" 
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5.3 Wygląd masek w pętli użytkownika - konfiguracja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Przycisk "DOWN" 

Przycisk "DOWN" 

Przycisk "DOWN" 

Przycisk "DOWN" 

Przycisk "DOWN" 

Wprowadź żądaną temperę 
którą ma utrzymać system 
backup 

Przejdź na zmienną off i zmień 
na on, następnie wprowadź 
numer telefonu.  W celu 
dodania drugiego numeru 
telefonu do książki 
telefonicznej należy zmienić 
Number to store i Phone 
number index na 2 i 
wprowadzić numer 

Maska służy do wyłączenia 
niechcianych alarmów.  

Ustaw swoje czasy opóźnień 
generowania alarmu lub 
pozostaw domyślne.  

Ustaw aktualną datę i 
godzinę. Automatyczna 
zmiana czasu jest domyślnie 
włączona.  
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6. Test systemu podtrzymania 

Naciśnij przycisk "Prg", wprowadź hasło 9998 i zatwierdź. Pojawi się ekran z uruchomieniem systemu 

backup. Najdź kursorem na zmienną i ustaw na "on", wyjdź przyciskiem "Esc". Jeśli urządzenie zostało 

dobrze podłączone i skonfigurowane temperatura wewnątrz komory powinna spadać. Otwarcia 

zaworu będą słyszalne jak również będą wyświetlane na ekranie głównym.  

Po wykonanym teście systemu backup należy przełączyć funkcję backup na  " auto" analogicznie jak 

na początku wciskając przycisk "Prg". Ustawienie funkcji backup na auto spowoduje, że po 

przekroczeniu przez zamrażarkę temperatury progowej ( domyślnie - 60°C ) funkcja backup uaktywni 

się sama. 

 

7. Test modułu GSM 

Stan modułu GSM jest wyświetlany na dole ekranu głównego i aby działał poprawnie musi 

wskazywać "Stand-by modem". Sprawdzenie modułu GSM polega na wygenerowaniu alarmu np. 

otwarcie drzwi na dłużej niż ustawiona zwłoka alarmu ( domyślnie 120 sekund ). 

Zaleca się wygenerowanie wszystkich niewyłączonych alarmów, aby potwierdzić prawidłowość 

działania modułu GSM. SMS z samą wartością temperatur oznacza przekroczenie jednej z nich.  

 

8. Podgląd zdarzeń i wartości. 

Do podglądu temperatury wewnątrz komory służy maska w pętli głównej. Naciskając przycisk 

"ENTER" możemy przy pomocy przycisków "UP" i "DOWN" podejrzeć konkretną wartość wpisaną w 

charakterystykę. Maska ta służy do podglądu krótkoterminowego - ostatnie 6 godzin. 

Aby podejrzeć wszystkie  wartości temperatur i zdarzeń należy: 

· Wcisnąć i przytrzymać przyciski "ALARM" i "ENTER" jednocześnie prze 3 sekundy 

· Wybrać LOG DATA 

· Nacisnąć 2 razy przycisk "ENTER"  

· Przyciskami "UP" i "DOWN" wybrać interesujący nas czas i nacisnąć "ENTER"  

· Za pomocą przycisków "UP" i "DOWN" wybrać interesującą nas zmienną 

 

9. Przeniesienie danych na nośnik pamięci USB. 

• Włóż nośnik pamięci do slotu 

• Naciśnij przyciski "ALARM" i "ENTER" jednocześnie prze 3 sekundy 

• Wybierz FLASH/USB MEMORY i naciśnij ENTER 

• Wybierz USB PEN DRIVE i naciśnij enter 
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· Wybierz Download i naciśnij enter 

· Wybierz Download Logs i naciśnij enter ( proces może trwać kilka minut - należy w tym czasie 

nie wyjmować nośnika pamięci i poczekać na komunikat o skończeniu pobierania - Operation 

complete) 

Pobrany plik należy konwertować programem PCO Menager. Po wcześniejszej instalacji na komputer 

( plik instalacyjny znajduje się na nośniku pamięci dołączonym do zestawu ), należy otworzyć program 

i kliknąć w lewym dolnym rogu Log Editor, a następnie USB Log. Pojawi się pasek do wpisania ścieżki 

pliku do konwersji, po czym należy używając ikonki "..." odnaleźć plik na nośniku pamięci i nacisnąć 

OK. Po kilku sekundach pojawi się komunikat na środku ekranu Conversion successfully completed - 

to znaczy, że plik został skonwertowany do pliku Excel, który znajduję się w miejscu pobranego pliku z 

urządzenia. 

 

 

10. Tryb oszczędzający baterię. 

W sytuacji zaniku napięcia zasilającego wyświetlacz przejdzie w stan uśpienia. Stan uśpienia wyłącza 

podświetlenie przycisków oraz ekranu. Brak jakiegokolwiek naciśnięcia przycisku spowoduje również, 

że po 180 sekundach zgaśnie również tekst. Przywrócenie podświetlania oraz tekstu nastąpi 

automatycznie po wznowieniu zasilania. W fazie uśpienia, aby wyświetlić tekst należy wcisnąć 

przycisk "Esc". 

 

11. Alarmy. 

Aby wyświetlić alarm na ekranie należy przycisnąć przycisk "ALARM" oraz przyciskami "UP" i "DOWN" 

sprawdzić ich ilość. Na dole ekranu są podpowiedzi co należy sprawdzić, aby wyeliminować błąd. 

Jeśli podświetlenie przycisku "ALARM" świeci się światłem ciągłym oznacza, że alarm jest wciąż 

aktywny natomiast miganie  podświetlenia  jest informacją, że alarm był, ale już nie jest aktywny. 

Alarmy nie aktywne potwierdza się przyciskając dwukrotnie przycisk "ALARM". 

Historię alarmów można sprawdzić naciskając jednocześnie przyciski "UP" i "DOWN". Przewijanie 

zaistniałych zdarzeń za pomocą przycisków "UP" i "DOWN" 

 

12. Konserwacja. 

OSTRZEŻENIE! 

· Konserwacja, serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 

personel którzy zostali upoważnieni przez SEJTECH. 



11 

 

· Jakiekolwiek czynności konserwacyjne,  serwisowe lub naprawcze mogą spowodować utratę 

gwarancji. 

 

12.1 Czyszczenie. 

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia. 

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić wyświetlacz, powierzchnie i drukowanie. 

· Nie wolno używać żrących środków czyszczących, silnych rozpuszczalników ani ściernych do 

polerowania. 

· Nie wolno używać acetonu do czyszczenia urządzenia. 

· Nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia 

Oczyścić akcesoria oraz wszystkie dostępne powierzchnie urządzenia raz na miesiąc. 

Użyj łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej ściereczki. 

 

12.2 Konserwacja instalacji elektrycznej. 

Wszystkie przewody elektryczne powinny być sprawdzane co miesiąc. Niespełnienie tego warunku 

może spowodować awarią urządzenia. Gdyby uszkodzenie zostało znalezione, nie próbować 

naprawiać samemu. 

1. Wyłącz moduł BRAS 115 i odłącz kabel zasilający z gniazdka. 

2. Sprawdź, czy kabel zasilający, kabel czujnika otwarcia drzwi, kabel zaworu elektromagnetycznego 

oraz kabel czujnika temperatury nie ma widocznych nacięć lub innych uszkodzeń. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem 

SEJTECH w celu wymiany uszkodzonych części. 

 

12.3 Konserwacja baterii. 

OSTRZEŻENIE!  

· Nie należy wymienić lub naprawiać baterii samodzielnie. 

· Zasilacz baterii posiada napięcie sieciowe 

Moduł BRAS 115 działa na akumulatorze podczas awarii zasilania. 

Bateria musi być zmieniona na nową przez autoryzowany serwis co 3 lata. 

 

12.4 Konserwacja łącznika ciśnieniowego 

Sprawdzić przewód przesyłu CO2 z butli gazowej do zaworu elektromagnetycznego, czynność 

wykonuje  autoryzowany serwis raz na 3 lata. 
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12.5 Tabela czynności konserwacyjnych. 

Częstość Opis czynności Osoba wykonująca 

Raz na miesiąc Oczyścić akcesoria oraz wszystkie dostępne powierzchnie 

urządzenia. 

Użytkownik 

Sprawdzenie łącznika ciśnieniowego  pod względem 

nacięć, przetarć i zgnieceń. 

Użytkownik 

Sprawdzenie przewodów elektrycznych  pod względem 

nacięć, przetarć i zgnieceń. 

Użytkownik 

Sprawdzić dopływ CO2 , połączenia ciśnieniowe od 

redukcji na butli do kapilary ze względu na widoczne 

uszkodzenia i korozję. 

Użytkownik 

Raz na 3 lata Wykonać przegląd urządzenia i akcesoriów wraz z 

wymianą baterii i próbą ciśnieniową instalacji. 

Autoryzowany serwis 

SEJTECH 

 


