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 לסיוע התקשרו עמנו:

 

 /http://www.ptiusa.com:      אתר החברה

 

 הנציג בארה"ב:  

 

 

 טי.אמ.איי. ברק בע"מבארץ:    

 מיכשור מדידה טכנולוגי             

 רמת גן 10הראב"ע              

 7631דאר: ת.ד.              

 52176מיקוד              

          

 036782298טלפון:             

 )דורית( 0549986702)ברק(,  0528372597נייד:             

 035743807פקס:             

 lbarak.co.i-Barak@tmi   :דוא"ל            

 
 

הכתוב בחוברת ההדרכה  המבוסס עלחוברת זאת היא תרגום חופשי 

ו א י נ ה  מהווה תחליף להוראות היצרן בספר המכונה   ptiשל חברת 

  למשתמש ולנותן השרות
 

 בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות אלינו, ותיענו רצון

  

mailto:Barak@tmi-barak.co.il
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 הקדמה

. שאינה הורסת את הדוגמא ר לבחינת אטימות אריזה בשיטההינו מכשי  VeriPac425-מכשיר ה

העיצוב של המכשיר מתאים למגוון רחב של יישומי בדיקה ומאפשר את מיקומו בתנאי מעבדה וייצור. 

למכשיר תצוגת מגע, ניתן לראות את תוצאות הבדיקות שמבוצעות וגישה לתפעול קל של כל 

 הפונקציות במכשיר.

זה הינו לצורך תפעול  השימוש במדריךלמערכת זו קיימות מספר הרשאות תפעול. 

באופן שוטף ולאחר התקנה ע"י  אפס הרשאההמערכת וביצוע בדיקות ע"י מפעיל ברמת 

יפורטו בקצרה פונקציות נוספות לתפעול ע"י  1בנספח . ptiגורם מוסמך מטעם חברת 

להסברים אודות תפעול המלא של המכשיר יש לקרוא את . 1מפעיל ברמת הרשאה 

דע אודות מפרט טכני, תכונות המכשיר, דרישות התקנה לכל מי המדריך המקורי.

 וחיבורים אלקטרוניים יש לעיין במדריך המקורי.

 

 תוכן עיניינים

 4 ....................................................................... התחברות ומסך הדלקה -המכשיר הפעלת. 1

 5 ............................................................................................ מוצר בחירת, תפעול מסכי. 2

 Parameters ...................................................................................................... 5 מסך

 Main ............................................................................................................... 6  מסך

 Data .................................................................................................................. 9סךמ

 System .......................................................................................................... 11 מסך

 12 .................................................................................................. דגימה הרצת תפעול. 3

 19 ............................................................................................... לםוניהו נתונים שמירת. 4

 22 ............................................................................................ שגיאה והודעות התראות. 5

 26 ........................................................................................... שוטפת ותחזוקה בטיחות. 6

 28 ..................................................................... 1 הרשאה ברמת למפעיל תוספות -1 נספח
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 ומסך התחברות הדלקה -הפעלת המכשיר. 1
בטרם עבודה עם המכשיר אנא וודא שכל החיבורים תקינים, שהמערכת מוצבת באופן יציב וכי אין נזק 

 גלוי לעין הן למכשיר והן לתא הבדיקה.

לאחר הדלקתו  דקות למכשיר להתחמם 30-לה מומלץ לתת כלאחר כיבוי ממושך של או לאחר לי

יכול  VeriPac -. אם יש צורך מכשיר ה)מפסק ההדלקה/כיבוי נמצא בחלקו האחורי של המכשיר(

 (. ptiלהישאר דלוק גם כאשר הוא לא בשימוש )הדבר מקובל ומאושר ע"י 

 לאחר הדלקה של המכשיר יופיע המסך הנ"ל למשך מספר שניות. 

 

(. כאשר רמת ההרשאה הינה הבסיסית loginרת מחדל לאחר ההפעלה יופיע מסך התחברות )כברי

רמה אפס )מופיע בפס עליון בצבע תכלת(. )עוד על התחברות באמצעות סיסמא מפורט  -ביותר

 במדריך המלא(.

 

" בצידו השמאלי התחתון של המסך System Vacuum Errorלפעמים ייכולה להתקבל הודעת שגיאה "

 כפי שמופיע בתמונה. יכולות להיות לכך מספר סיבות:

בין מחזורי בדיקה למשך מספר שניות  -

 עד להגעה לרמת הוואקום הנדרשת.

המערכת מבצעת באופן אוטומטי מחזור  -

דקות. במהלך מחזור זה לעיתים  15ריק כל 

תופיע ההערה למספר שניות עד להגעה לרמת 

 הוואקום הנדרשת.
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 רת מוצר. מסכי תפעול, בחי2
 פס עליון בצבע תכלת -0רמת גישה 

 ברמת גישה בסיסית זו למשתמש תהיה גישה לפרמטרים:

 ביצוע סדרת בדיקות -

 שינוי סוג המוצר )אריזה( הנבדק -

 מחיקת נתונים שמוצגים במסך -

 Parametersמסך פרמטרים 

הפרמטרים  ( ולראות אתProduct 1למפעיל ברמת גישה אפס ישנה אפשרות לבחור את סוג המוצר )

 שנקבעו למוצר אך לא לשנותם )רקע מופיע באפור(.

 

 יש לבחור בתיבת הבחירה של המוצרים את מספר המוצר שרוצים לבדוק.

( ומספר Product nameבדר"כ בתהליך התקנת המערכת יתווספו פרמטרים נוספים כגון שם המוצר )

 .Product ID/Lotזיהוי/ אצווה 

 ובר למכשיר תואם את סוג המוצר שנבחר.יש לוודא כי סוג התא שמח 

  

Product Number – 

מוצרים  20קיימים 
ניתן לקבוע להם 

ולשמור פרמטרים. 
בחירת סוג מוצר 

יכול לעשות מפעיל 
 .1-ו 0ברמת גישה 

כאשר  !חשוב

בוחרים במספר 
מוצר שונה ממה 

שהיה תופיע הודעה 
קופצת לאישור 

-השינוי ומחיקה ה
data . כדאי לבדוק

לפני שאכן בוצעה 
שמירה של 

 הנתונים.
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 Main מסך 

/ות. ניתן לראות את ותוצאות הבדיקה /ותבמסך זה ניתן לראות מידע חשוב אודות מחזור הבדיקה

תוצאות בדיקה )מבלי לבצע  1000עשרת הדגימות האחרונות שבוצעו. ניתן לראות ולאחסן עד 

reset.) 

יקה עברה או נכשלה. קיימים שני מדדים לוואקום ולהפרש ליד כל שורת בדיקה ניתן לראות האם הבד

הנמצאת בפנינה הימנית התחתונה של המסך  progress(. בחלונית Differential Vacuumבוואקום )

 מוצגים כל שלבי מחזור הבדיקה וכן תוצאות עבר/נכשל.

אם משתמשים  , אשר בפינה הימנית העליונה במסך, תתחיל  ביצוע בדיקהstartלחיצה על כפתור 

הופכת ללא  startאופציית  -כאשר משתמשים במערכת חצי אוטומטית במערכת תא בדיקה ידנית.

 ( בתא הבדיקה.finger switchesזמינה והבדיקות יתחילו ע"י הפעלה של המפסקים הלחיצים )

 
 

 

 

 

 

 

  

עשרת הבדיקות 
האחרונות מוצגות במסך 

. התוצאות Main-ה

 -מוצגות בסדר יורד
כאשר הבדיקה האחרונה 

 שבוצעה תופיע בראש.
( passתוצאות תקינות )

מוצגות בעיגול ירוק ואילו 

(. failתוצאות פסולות )

כדי לראות את יתר 
הבדיקות שבוצעו יש 

. המשך Vללחוץ על 

 .17פירוט בעמוד 

במהלך מחזור הבדיקה יוצגו ערכי הוואקום האבסולוטי וההפרש בוואקום הן בצבע 
משתנה בעמודה והן בערך מתחתיה )הערך המספרי הינו קריאה אמיתית(. הקווים 

ק מעיד על תוצאה מתחת לערך הייחוס והאנכיים מייצגים את ערכי הייחוס. צבע יר
 ואילו אדום מעליו.

לחץ כאן כדי לראות 
את כל הבדיקות 

 צעוהקודמות שבו

כפתור 

start 
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זוהי שורת מצב המערכת. 
כאשר שורה זו בצבע ירוק 

" מופיעה )כפי OKוהמילה "

 שמוצג בתמונה(, המערכת
 מוכנה לביצוע בדיקה.

אם צבע השורה מופיע 
באדום, תוכן ההודעה 

מצביע על שגיאה או סימן 
לכך שיש צורך בתשומת לב 

למצב מסויים. תוכן 
ההודעות המלא מופיע 

 .5בפרק 

כלת מציין את ההתקדמות במהלך מחזור הבדיקה. כאשר סרגל התקדמות בצבע ת
 הבדיקה מסתיימת זמן הבדיקה הכולל נשאר מוצג עד להרצת הבדיקה הבאה.

 כל שלב במהלך הבדיקה מתואר ומוצג בפינה הימנית התחתונה.

 (failתוצאה חריגה )
מאופיינת בעיגול אדום 
ותצויין בפינה הימנית 

 התחתונה:

Failed (Differential) 

( passתוצאה תקינה )

 מאופיינת בעיגול ירוק.

Reset לאחר לחיצה על .

תוצג  -לחצן המחיקה
הודעה בחלונית לוודא 

את ביצוע הפעולה. 
בבחירת מחיקה ימחקו 

 mainכל הנתונים ממסך 

 .data log-ומה

System Flush .עוד על אופצייה . כאשר התיבה מסומת מצב הזרמת האוויר במערכת פועל

 .18בעמוד זו מוסבר 
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חלונית לכתיבת הערות. כאשר 

( failמתקבלת תוצאה חריגה )

לא ניתן להמשיך וחייבים 
 לכתוב הערה.

Tested –  מספר את המציין

 מוצרים שנבדקוההכולל של 

Failed-  מספר הכולל של

הבדיקות שנכשלו והאחוזים 
 יקות.מסך הבד

Test Result-  מוצגת הודעת עבר/ נכשל כולל

השלב שבו נכשלה הבדיקה. הודעה זו תישאר 
 עד לתחילת ביצוע הבדיקה הבאה.

ה של כל מחזורי הבדיקה מספר מונ
 שנעשו. ערך זה לא ניתן למחיקה.
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 Data מסך

לצפות בנתונים ולנהל אותם. תוצאות כל מחזור בדיקה נאגרות/ נרשמות באופן במסך זה ניתן 
אוטומטי בסיום ההרצה. כדי לצפות ולהוריד את התוצאות שנאגרו יש צורך בחיבור למחשב. כאשר 

. בדיקות יכולות להתבצע ”Connect PC to Open Data Files“אין חיבור למחשב תופיע ההודעה 
 מר גם ללא חיבור למחשב ויהיה ניתן לצפות בהן ולשמור אותן כאשר יהיה חיבור למחשב.ולהיש

)הנתונים שמוצגים  יופיע כפי שמתואר בתמונה להלן: Data-כאשר המכשיר מחובר למחשב מסך ה
 הינם דוגמא בלבד(

 

 

 

  

התוצאות נשמרות אוטומטית בקבצי טקסט 
(Notepad :מידע על המוצר .)ID פרמטרים ,

של הבדיקה ונקודות ייחוס מופיעים תחילה 
ואחריהן תוצאות בדיקה שכוללות מספר 

 ותוצאות. בדיקה, חותמת זמן
ניתן לשמור את הקובץ ולהדפיס אותו. ראה 

 .3פרק 
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Data Log Summary- .סיכום נתונים 
ום של התוצאות וחישוב אחוז הבדיקות שנפסלו סיכ נוצר ונשמר, Summaryכאשר לוחצים על 

(failure ).בצירוף חותמת זמן 

 

 
 

Resetting Data - .מחיקת הנתונים 
 .3האופצייה למחיקת הנתונים קיימת בשתי רמות ההרשאה. המשך קריאה על הנתונים נמצא בפרק 

 
  

מופיעה תיבת אישור  Resetכאשר לוחצים על 

. מחיקת הנתונים הנעשית כאן dataלמחיקת ה

 . Mainמוחקת גם את הנתונים במסך 
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 Systemמסך 

 
כנה ומתאפשרת גישה לשינויי סיסמא, במסך זה קיים מוצג מידע חשוב על רכיבי המערכת והתו

 .1תאריך ושעה. בכדי לבצע שינויים אלו יש להיות בעלי הרשאה ברמה 
 

 תרשים רכיבי מערכת

 
 

 

 
 

 VeriPac425תרשים סכמטי המתואר ברקע האפור של המסך מאפיין כל אחד מרכיבי המערכת של 
וחלט ויחסי ותא הבדיקה. במהלך מחזור מתמרים לוואקום מהחל משלב יצירת הוואקום במערכת. 

העיגול השחור יתחלף משחור לאדום כאשר אותו רכיב פועל. במסך זה מוצגות גם המצב  -הבדיקה
 של השסתומים )פתוחים או סגורים( אשר יכול לעזור כאשר קיימת תקלה.

 
  

 גרסת תוכנה

ונתוני רשת לצורך חיבור   IPכתובת 

 למחשב.

תזכורת למתי יש צורך בביצוע 

 אימות כיול.

כאשר התאריך עבר תופיע הערת 

תזכורת ברקע אדום בשורת 

ההודעות בצידו התחתון השמאלי 

של המסך. מומלץ לבצע כיול אחת 

 ptiלשנה. יש ליצור קשר עם 

 לפרטים נוספים.

מתמרים לוואקום מוחלט ולוואקום 
 יחסי מראים תוצאות בזמן אמת.

 

בתנאים רגילים מצב השסתומים 
 הינו:

Vacuum Valve: Open  
Fill Valve:  Closed  
Vent Valve:  Closed  
Differential Valve: Open 
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 . תפעול הרצת דגימה3
 

 הפעלה ידנית
 מרו התוצאות הקודמות.בכל מקרה לפני תחילת עבודה וודא כי נש

ומתאים לסוג המוצר אשר )כולל הגומייה שמשמשת לאיטום( וודא שתא הבדיקה תקין, נקי  !. 1

ולוודא כי אכן הפרמטרים נכונים למוצר שרוצים  Parameters)יש לבחור מוצר במסך  נבחר
 וודא כי כל החיבורים מחוברים היטב. .(לבדוק

 נקיים. רה סיבים טבולה במעט מיםשאינה משאיניקיון נעשה ע"י מטלית 
 בקבוק, כוס, אריזת פאוץ( -)מימין לשמאל דוגמאות לתאי בדיקה:

 

   
 
  

 הכנס את המוצר שברצונך לבדוק לתא הבדיקה, סגור בעדינות את המכסה.. 2

 ל המסכים בתוכנה מצד ימין למעלה(.בכ ן. )כפתור זה זמיStart. לחץ על 3

 
 
 

 )רקע ירוק( בכדי שיהיה ניתן להתחיל את הבדיקה. OKשורת מצב המערכת חייבת להיות על   
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)סרגל התקדמות תכלת(  והזמן ר הבדיקה ניתן לראות את קצב התקדמות הבדיקהתוך כדי מחזו .4

 וסטטוס המערכת )המידע המוצג בתיבה בפינה הימנית התחתונה במסך(

 

 

 

. בדיקות שעבורן נלחץ Abortבכל שלב ניתן לבטל או לעצור את הבדיקה ע"י לחיצה על 

סתכלים על קובץ הנתונים ייראו אולם כשמ Mainביטול לא נמנות עם הבדיקות במסך 

 .-ובסימון  ”Test 0“-התוצאות של הבדיקות שבוטלו כ

 

 

 נוהל בדיקה שגרתית ותחזוקה של תא הבדיקה ואימות ביצועים
בכדי למנוע קבלת תוצאות שגויות בעקבות אבק או חלקיקים העלולים להצטבר על  -1שלב 

שאינה משאירה סיבים טבולה במעט מים הגומי של תא הבדיקה, יש לנגבו באמצעות מטלית 
 נקיים.
 סגור את תא הבדיקה כשהוא ריק. -2שלב 
במדריך זה( למשך דקה  18, ראה עמוד System Flushבצע הזרמת אוויר במערכת ) -3שלב 

 לפחות.
 .Startהכנס לתא הבדיקה דוגמאת מאסטר תקינה ולחץ על  -4שלב 
 . (PASSלעבור ) תנאי הכרחי: דוגמאת המאסטר חייבת -5שלב 

 

  

סרגל התקדמות הבדיקה. בכל 

 מחזור בדיקה תמיד יתחיל מאפס

תיבת מידע אודות השלב 

 במחזור הבדיקה
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 סקירה של מחזור הבדיקה

מיועדת ליצור וואקום בתא בדיקה אשר יוצר והותאם במיוחד למוצר אותו  VeriPac425מערכת 

 רוצים לבחון.

רמת הוואקום המוחלטת והשינוי ברמת  –ברגע שנוצר וואקום ברמת לחץ שהגדרנו בתא הבדיקה 

 הוואקום בתא מנוטרות ונמדדות.

הוואקום המוחלטת והוואקום ההפרשי מעידים על נוכחות דליפה )חור( כאשר קיימת השינויים ברמת 

  . (תוצאה גבוהה יותר מעידה על דליפה גדולה יותר) בין התוצאה לגודל החור התאמה

תוצאות הבדיקה מופיעות מיד לאחר סיום מחזור הבדיקה. מונים לכמות הבדיקות בסדרת הבדיקות 

 .Mainך הנוכחית, כמות הנכשלים וכמות סך כל הבדיקות שנערכו במכשיר מופיעים במס

 ניתן להתחיל לבצע בדיקות רק לאחר שבוצעה התקנה, הפעלה וחימום המכשיר באופן תקין.

אם משתמשים בתא בדיקה ידני, מניחים את האריזה בתא הבדיקה וסוגרים את המכסה באופן ידיני. 

 אשר זמין בכל המסכים. Startלוחצים על לחצן 

יח את האריזה בתא הבדיקה ומשתמש כאשר משתמשים במערכת חצי אוטומטית, המפעיל מנ

( כדי fingertip activation sensorsבמפסקים הלחיצים )הפעלה ע"י אצבע במקומות המיועדים 

 במסך אינו זמין(. Startלהתחיל במחזור הבדיקה )לחצן ה

 . 1000MBברגע שמופעל מחזור הבדיקה, השסתומים נפתחים ומאפשרים ליצור וואקום בלחץ 

 ( נוצרת תוך זמן מאוד קצר.Vac/MBקינה וללא חורים, רמת הוואקום האבסולוטית )כאשר האריזה ת

לא ניתן להגיע לרמת הוואקום שהגדרנו בזמן שהקצבנו לבדיקה מה שגורם  -אם קיימת דליפה גדולה

 למחזור הבדיקה לבטל ולבדיקה להיכשל.

ם את תא הבדיקה ברגע שהמערכת הגיעה לרמת הוואקום הנדרשת, השסתומים נסגרים ומנתקי

ממשיך לנטר את הלחץ במערכת במהלך השוואת  1000MB המייצר לחץ שלהמתמר מהמשאבה. 

 בדיקה. לחצים וזמן

בכל שלבי מחזור הבדיקה, אם רמת הלחץ בתא הבדיקה נמוכה מרמת הלחץ שנקבעה, הבדיקה 

 )נכשל( על המסך של המכשיר. Failמפסיקה ומופיעה הודעת 

ת לאורך השוואת הלחצים מתחיל חלק האחרון במחזור אם רמת הוואקום האבסולוטית נשמר

הבדיקה )זמן הבדיקה(. במהלך זמן הבדיקה, כל הפרש קטן ביותר ברמת הלחץ נמדד באמצעות 

עולה מעבר לגבול הוואקום ההפרשי הבדיקה  10MB-. אם הלחץ שמדד ע"י מתמר ה10MBמתמר 

 נכשלת והודעה מוצגת על המסך של המכשיר.

( כדי לדמות דליפות במוצרים Microcalibratorלהתשמש במד זרימה מוסמך ) בשלב הבא מומלץ

 .ייעודי ליצירת חורים בקוטר ידועתקינים או מדגם מאסטר ללא דליפות. ניתן להתשמש גם בנקב 

( המצביעה על כך שהמערכת Failצריך להגיע לתוצאת נכשל ), ל"הנ בכל מקרה, בכל אחת משיטות

 תקינה וניתן להמשיך לבדוק.
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 . תוצאות הבדיקה5

תוצאות  1000ניתן לראות את עשרת הבדיקות האחרונות שבוצעו. )ניתן לראות עד  Main-במסך ה

 (.Vשנשמרות במסך זה ע"י לחיצה על 

או סיבה לכך שהבדיקה  "passed"בתיבת המידע אודות שלב הבדיקה יצויין אם הבדיקה עברה 
 נכשלה.

)לחץ הפרשי(. אם  Pascal-)לחץ אבסולוטי( ו mbar-מחזור בדיקה התוצאות יוצגו בלאחר כל 

 .( הערך יהיה באדוםfailsהבדיקה נכשלה )
במקרה של בדיקה עברה יהיה סימן 

 של עיגול ירוק.

 
 

קיימות שתי סיבות מדוע הבדיקה 

כאשר אחת מהן  להיכשלעשוייה 

 :Main-תצויין בתיבת המידע במסך ה

• Failed (Absolute) - failed during the test vacuum/absolute vacuum stage. 
בדר"כ מעיד כי התא אינו סגור כהלכה או  -הבדיקה נכשלה בשלב בחינת הוואקום במערכת

 שקיימת דליפה מאוד גדולה במוצר.
• Failed (Differential) – failed during the differential reference stage.  

 וצרמעיד על דליפה במ -הבדיקה נכשלה בשלב הבחינה של הלחץ ההפרשי

 

 מיד לאחר רישום התוצאה בסיום מחזור הבדיקה ניתן להוסיף כל הערה או מידע. -הוספת הערה

הערה זאת תופיע  לא ניתן להוסיף או לשנות הערה לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הבאה! -שים לב

קובץ הנתונים. הוספת הערה הינה אופציונאלית אלא אם כן הבדיקה נכשלה ואז הוספתה לאחר מכן ב

 יא חובה.ה

הרצת הבדיקה הבאה יש ללחוץ על תיבת ההערה  ולפניכדי להוסיף הערה בתום מחזור הבדיקה 

אשר בסמוך לתוצאה. שמירה של הערה מתבצעת כאשר מתחיל מחזור הבדיקה הבא או ע"י לחיצה 

 במסך המקלדת בסיום הקלדת ההערה. ”>“על 

מה ליד ערך הפסקל נקודה אדו

מצביעה על כך שהתוצאה אינה 

 תקינה

בכל מקרה של תוצאה לא תקינה 

חייב להוסיף הערה לפני שיהיה 

 ניתן להמשיך.
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 הערות גם לאחר הרצת  ניתן להוסיף או לשנות את ובאמצעותו בחיבור למחשב

 הדוגמאות

 

  

לחץ על תיבת ההערה 
והקלד את המידע 

הרצוי.המידע נרשם ונשמר 
 להוסיףבקובץ הנתונים. יש 

הערה מיד בסיום מחזור 
בדיקה ולפני תחילת המחזור 

 הבא.
ל רישום ההערה שמירה ש

מתאפשר כאשר מתחילים 
את מחזור הבדיקה הבא או 

 >“ע"י לחיצה על 

הערות נשמרות ומוצגות 
בעמודה האחרונה בקובץ 

 הנתונים
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 Mainצפייה בתוצאות במסך 

 
  

 

 
 

 מחיקת הנתונים
מחיקת הנתונים מתאפשרת במסכים: 

Data  אוMain ע"י לחיצה על כפתור .
המחיקה נמחקות התוצאות בקובץ 

 ./Mainהנתונים ובמסך 
בטרם מחיקת הנתונים יש לוודא כי 

 הנתונים נשמרו.
ישור ביצוע המחיקה מופיעה הודעת א

 כדי לוודא או לבטל מחיקת הנתונים

  

במסך זה מוצגות 

עשרת הבדיקות 

האחרונות שבוצעו. 

בכדי לצפות 

בתוצאות שקדמו 

להן יש ללחוץ על 

 "V"לחצן 

אם ביצעת יותר 

מעשר בדיקות, יש 

" אשר Vללחוץ על "

שיהיה יפתח חלון 

ניתן לנווט וצפות 

 בכל התוצאות.

System Counter 

מונה לסך כל 

הבדיקות שהרצנו 

במכשיר. לא ניתן 

 למחוק ערך זה 

 

מונה לסדרת 
 הנתונים הנוכחית:

מספר הבדיקות 
שנעשו, מספר 

הפסולים ו% 
הפסולים מסך 
הבדיקות. ניתן 

למחוק ערך זה יחד 
עם כל סדרת 

 הנתונים

 

מסך ניווט לצפייה בכל 
 התוצאות

לחץ על חץ יחיד למעלה 
בכדי   v^ או למטה 

 לעלות או לרדת שורה.
 

לחץ על  חץ כפול 
 VVלמעלה ^^ או למטה 

בכדי לעלות או לרדת 
 תוצאות. 10

 
 Endאו  Homeלחץ על 

כדי להגיע לתוצאה 
 הראשונה או האחרונה.

 
כדי לחזור למסך הקודם 

 Mainלחץ על 
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System Flush  
 .PTIמומלץ להשתמש באופצייה זו בהתאם להנחיות איש צוות טכני של חברת 

ובאם תוצאות של בדיקות לאחר בדיקת מוצר עם דליפה גדולה  בדר"כ מומלץ להזרים אוויר במערכת

 .מניבות תוצאות דמותנוספות עוקבות 

לעיתים משתמשים באופצייה זו כאשר מוודאים את תקינות במערכת באמצעות מיקרוקליברטור. יש 

 או לפעול בהתאם לפרוטוקול בנושא. PTIלהתייעץ עם מפעיל 

 
 

כדי לבצע בדיקה )כאשר משתמשים בתא בדיקה  STARTתא הבדיקה צריך להיות ריק, יש ללחוץ על 

 אוטומטית, יש ללחוץ על המפסקים הלחיצים.ידני(. אם משתמשים במערכת חצי 

 כדי להפסיק. Abortהמערכת תמשיך לבצע הזרמת אוויר עד שלוחצים על 

 הוא בדר"כ לא פחות מדקה. System Flushזמן הזרמת אווייר במצב 

. ניתן ליצור קשר עם PTI-המצלות מדוייקות לשימוש באופצייה של הזרמת אוויר במערכת יתקבלו מ

 :לכל שאלה בנושא ptiטכנאי 

Procedure. Tel: 800.532.1501 Email: pti@ptiusa.com.   

להפעיל את זרימת כדי 

האוויר במערכת יש ללחוץ 

על תיבת הבחירה במסך 

 .Main-ה

V   בתיבת הבחירה מציין

 כי מוזרם אוויר במערכת.
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 שמירת נתונים וניהולם. 4
קבצי הנתונים שנרשמו וניהול התוצאות. תוצאות כל בדיקה נרשמות מסך הנתונים מאפשר גישה ל

 באופן אוטומטי בסיום כל מחזור בדיקה.

 הנתונים! באחריות הלקוח לקיים נוהל הפעלה ושמירה של 

 חייב להתקיים חיבור למחשב. ותתוצאות הבדיקולשמור את ות פלצכדי להוריד,  !

 

 

  

כדי לפתוח  Openלחץ על 

 את קובץ נתונים הנוכחי

קובץ הנתונים נפתח כקובץ 

 (EndNoteטקסט )

כת של המער IDמוצגים 

ומידע על המוצר כולל כל 

הפרמטרים ונקודות 

הייחוס. לאחר מכן יופיעו 

 תוצאות הבדיקות שנעשו.

מידע על הזיכרון 

הכולל הוא רק 

 למטרת ייחוס
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 הדפסה או שמירה

ואז בחר את האופצייה הרצוייה מהתפריט שנפתח  Fileניתן להדפיס או לשמור את הקובץ כמו כל קובץ סטנדרטי. בחר 
  )כגון שמירה או הדפסה(.

  

 בתוצאות ניתן לראות: 
מספר בדיקה רציף, חותמת זמן, 

(, הפרש MBוואקום בזמן הבדיקה )
(, הערות אם Paברמת הוואקום )

 נרשמו.
" מופיעה נקודה "Paאחרי עמודת 

קינה "."  המצביעה על תוצאה ת
(. (Pass resultsבטווח שהגדרנו 

""X  מצביע על תוצאה שנכשלה
((Failed . 

יופיע אם הבדיקה הופסקה  "-סימן "
(aborted/stopped .) 
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 י המחשבצפייה בתוצאות ע"
ייתכן כי יהיה צורך בשינוי הגדרות הדפדפן כדי להבטיח צפייה בתוצאות האחרונות, תלוי בדפדפן 

 Internet Optionsשבו אתה משתמש ובהגדרות שלו. בדפדפן אקספלורר לדוגמא, יש לגשת למסך 

 .”Every time I visit the webpage“לקבוע  ”Temporary Internet Files“ושם באופצייה 
 

 
 
 

. ע"י לחיצה על כפתור המחיקה נמחקות Mainאו  Dataמחיקת הנתונים מתאפשרת במסכים: 
 .Mainהתוצאות בקובץ הנתונים ובמסך 

 בטרם מחיקת הנתונים יש לוודא כי הנתונים נשמרו.
 הודעת אישור ביצוע המחיקה מופיעה כדי לוודא או לבטל מחיקת הנתונים

 

 
  

לשנות את  נחוץייתכן שיהיה 
הגדרות האינטרנט בכדי 

לצפות בתוצאות ע"י המחשב 
 .בזמן אמת

אם בצפייה במחשב של 
אינך רואה את  התוצאות

חרונות התוצאות הא
שהתקבלו יש לשנות את 

  -ההגדרות כפי שמוצע להלן
Refreshes the webpage 
every time you visit it. 
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 הוהודעות שגיא . התראות5
בפרק זה יסוקרו כל הודעות המסך וכן הודעות השגיאה אשר יכולות להופיע. חלק מהודעות השגיאה 

 נסקרו בפרקים אחרים במדריך זה.

 שניות עד לפתירת המקרה. 5אם מופיעה יותר מהודעת שגיאה אחת, כל הודעה תופיע למשך 

 לכל שאלה בנושא. PTIיש ליצור קשר עם טכנאי 

 
 

 צוע כיול. תזכורת לבי1
אם תאריך האחרון שבו אמורה המערכת לעבור כיול עבר תופיעה הערת תזכורת אחרי כל מחזור 

לצורך תיאום  PTI. התקשרו לחברת Systemבדיקה. התאריך האחרון לביצוע כיול מפיע במסך 
 ביצוע הכיול.

 
 
 תקלה בוואקום המערכת. 2

 קבעהשנ מופיע כל פעם שהמערכת לא הגיעה לרמת הוואקום
  

 
 

 
  

 סטטוס מצב המערכת

הודעה תופיע בתיבה זו בחלק 

 המסך.

"OK ברקע ירוק מעיד על כך "

 שהמערכת מוכנה.

הודעה עם רקע אדום תופיע במקרה 

 של שגיאה או בעיה
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 לחץ ברומטרי לא הושג. 3

בתום בדיקה או  mbar (+/- 100) 1000הודעה זו מופיעה בכל פעם שהמערכת לא הגיעה ללחץ 
 דקות באופן אוטומטי )הקצר מבין השניים( 15כל 

 
 

 זיכרון מלא. 4
דגימות אשר יכולות להישמר על המסך. הודעה זו תופיע כאשר מגיעים או  1000קיים זיכרון של 
 .דגימות 1000עומדים להגיע ל

 
 

 . מגירה לא סגורה 5
אם תא הבדיקה מתוכנן כמכיל מגירה, הודעת שגיאה בדבר מגירה פתוחה יופיע כאשר המגיעה לא 

 בשנית. Startסגור את המגירה וללחוץ על (. יש לStartסגורה כראוי והמערכת הופעלה )

 
 

 . השתמש במפסקים הלחיצים בכדי להתחיל בדיקה6
הודעה זו תוצג כאשר משתמשים בתא בדיקה חצי אוטומטי הכולל מפסקים לחיצים ובוצעה לחיצה על 

 . כפתור זה אינו זמין כאשר המערכת היא חצי אוטומטית.Startכפתור 

 
 

 מתמר אינו מכוייל .7

( יצא מכיול. Differential Transducerערכת מקבלת קריאות אשר מראות כי המתמר ההפרשי )המ
 לצורך כיול. PTIיש ליצור קשר עם חברת 

 
 

 סוללה חלשה .8
 חלשה ויש צורך להחליפה. PLC-סוללת ה
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 . ערך מחוץ לטווח9
יעת פרמטרים ונקודות חלון הודעה זו יופיע כאשר מנסים להכניס ערך מחוץ לטווח האפשרי בקב

 כדי לחזור למסך הפרמטרים ולהכניס ערך מחדש. OKייחוס. יש ללחוץ על 
 

 
 

 במסך הפרמטרים כל ערךבטבלה להן מוצגים טווח הגבולות האפשריים ל

 
 

 מחיקת הנתונים -הודעה בעת שינוי מוצר. 10
 ונים הקיימיםומחיקת הנת( # Product)לאישור שינוי המוצר הנבדק  יופיע חלון הודעה
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 מחיקת הנתונים -פרמטרים שמירתהודעה בעת . 10
משנים את הפרמטרים או כאשר הודעה תופיע לאישור שינוי הפרמטרים ומחיקת הנתונים במערכת 

 נקודות היחוס.
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 . בטיחות ותחזוקה שוטפת6
 

 .VeriPac425מומלץ לקרוא פרק זה בעיון לפני התחלת כל עבודה עם המכשיר 

סביבת העבודה חייבת להתבע ע"י החברה ובנוסף, ע"י ראש צוות האחראי על התחזוקה  בטיחות

בסביבת המכשיר. כל חברה אחראית להבין את התכונות הבטיחותיות והפונקצונאליות של מערכת 

 הבדיקה הנ"ל בכדי להבטיח ביצועים מקסימליים.

 מערכת ה-VeriPac פי לכל מוצר. אין לנסות והציוד הנלווה לבדיקה מתוכננים באופן ספצי

 להשתמש במערכת לצורך בדיקה של כל מוצר אחר הן מבחינת הגודל והן מבחינת הנפח.

  דקות אם המערכת כובתה למשך זמן ארוך. 30יש לאפשר למערכת זמן חימום מינימלי של 

  .מחזור הבדיקה  רק כאשרש לפתוח את תא הבדיקה ינהג בזהירות ובעדינות עם הציוד

 ין להזיז או להעביר את הציוד כאשר מתבצע מחזור בדיקה.הסתיים. א

 ( יש לנקות את הגומיgasket של תא הבדיקה לעיתים קרובות. יש להשתמש במטלית )

שאינה משאירה סיבים, טבולה במעט מים נקיים ע"מ לנקות שאריות אבק, חלקיקים וכד'. 

 פעולה זאת הכרחית למניעת השפעה על תוצאות הבדיקה.

 בכל פעם שמשאירים את המכשיר ללא השגחה. 0עבור לרמת הרשאה מומלץ ל 

 .אין לנסות לבצע כל שינוי מכאני ברכיבי המערכת בכל סוג של כלי כאשר המערכת עובדת 

  כאשר מבצעים שינוי/ כיוון מכאני יש לנהוג בזהירות ולוודא שכל הברגים מוברגים היטב

 ובמקומם.

 די לוודא שהמערכת מגיעה לרמת הוואקום מעת לעת יש לבצע בדיקה של הוואקום כ

( עם תא System Flushהנדרשת. יש לבצע מידי פעם מחזור הזרמה של אוויר במערכת )

 במיוחד אחרי קבלת תוצאה לא תקינה או חריגה במיוחד )דליפה גדולה(. בדיקה ריק

 כגון זרימה מכוייל ומאושר דהשתמש רק במ NIST Microcalibrator Flowmeter  ע"מ

 לאפיין גודל חור/ קצב דליפה.

  צור קשר עם חברתPTI  ולדבר עם  800.532.1501לקבלת מידע אודות מדי זרימה במספר

 .המהנדס

 יש ליצור קשר עם חברת  -יש לבצע כיול שנתי למערכתPTI .בנושא 

 
 תיקון או תחזוקה

 דוק עם מד מתח שאין יש לכבות את המכשיר בטרם ביצוע כל פעות תחזוקה. מומלץ לב
 כל חשמל בחלקים האלקטרוניים.

 .יש להציב שילוט אזהרה לעובדים כאשר מבצעים טיפול כלשהו בציוד 

 .עבודת תיקון או תחזוקה תבוצע רק ע"י איש מוסמך 
 כי לאחר כל ביצוע פעולת תחזוקה ולפני המשך עבודה עם המכשיר, אחראי צריך לוודא: 

o רה משביעת רצון.כל העבודה בוצעה והושלמה בצו 
o  יציב ובטוח.המכשיר נמצא במצב 
o ומחוזקים היטב. כל הרכיבים המכאניים והוחזרו למקומם 
o  אין ציוד או חלקים רופפים ומשוחררים )ברגים, כלי עבודה וכד'( בתוך ובסביבת

 תא הבדיקה.והמכשיר 
o כל החיבורים )מקור מתח, אוויר דחוס ויציאות הוואקום( הוחזרו באופן תקין. 

 
PTI  תה לבטיחות המכשיר עם הנחיות אלו לא בוצעו ואו את הבטח אחריותהתפסיק את

 במלואן.
PTI will discontinue any guarantee or warranty for the safety of the machine if 
these regulations are not properly followed.  

 
  .(65, עמוד 1א של המכשיר )נספח יש לעיין במדריך המל לאיורים סכמטיים של המערכת
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 הנחיות כלליות לבטיחות

  אסור כל תפעול או תיקון של הציוד ע"י אדם תחת כל השפעה של אלכוהול או תרופות
 )סמים(.

  המפעיל חייב לדווח לממונה אחראי על כל פגם או תקלה, במיוחד אם מדובר במפגע
 בטיחותי.

 קציונאליות המכשיר ו/או בטיחות המכשיר שינויים טכניים אשר עלולים להשפיע על פונ
הלקוח  מצדאו מוסמך מטעמה. כל הפרה   PTIיכולה להתבצע רק ע"י איש צוות מחברת 
הן בביצועי המכשיר או על נזקים עתידיים  PTIשל תנאי זה תגרור הסרת אחריות מצד 

 העשויים להתרחש.
 

 

 PTIיש ליצור קשר עם  -חלקי חילוף

800.532.1501 or 914.337.2005 or via email pti@ptiusa.com. 
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 נספח 1- תוספות למפעיל ברמת הרשאה 1
ללא  1מטרת נספח זה הינה לתת סקירה על הפונקציות האפשריות לשינוי ע"י מפעיל ברמת הרשאה 

 חזרתיות על כל הפונקציות הקיימות שתוארו במדריך זה.
 צבע השורה העליונה מופיע בצהוב. 1ברמת גישה 

 התחברות – loginמסך 

בה  0רמות הרשאה לתוכנה: רמה  2 קיימותמסך זה עולה באופן אוטומטי לאחר הדלקת המכשיר. 

כדי  בה הגישה מלאה לכל האופציות. 1היא מינימלית ורמת  פונקציות ויכולת לשנות רמת התפעול

 לאישור. okלהתחבר ברמת הרשאה גבוהה יותר, הכנס את הסיסמא ולחץ 

 

 
 

 
  

רות בכדי ספ 4הכנס סיסמא בת 

ולחץ  1להתחבר לרמת הרשאה 

במסך המגע. רמת  okעל 

 ההרשאה תשתנה במידית.

צבע השורה העליונה ישתנה לצהוב 

 . 1ברמת גישה 

 .logoutלחץ על  0בכדי להתנקת ולחזור לרמת גישה 

 אם המכשיר נשאר ללא השגחה. 0ולחזור לרמת גישה  logoutהקפד תמיד ללחוץ על  חשוב!

! 
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 parameters מסך

וכן קביעת ערכי גבול ומדדי זמן של  ID-במסך זה מתאפשרת גישה למספרי מוצר, שמות המוצרים וה

 מחזור הבדיקה.

 מוצרים. 20הפרמטרים נשמרים לפי סוגי המוצרים. ניתן להגדיר ולשמור עד 

 . 1-ו 0סוג האריזה הנבדקת )מספר מוצר( יכולים להיקבע ע" מפעיל ברמת גישה 

  .1רמטרים במסך יכולים להיקבע/ לשנות רק ע"י מפעיל ברמת גישה שאר הפ

 
 

Timers נמדד בשניות -זמנים ונקודות ייחוס 

Chamber Closing- שניות אם נעשית סגירה ידנית.  0. יש לקבוע ערך משך הזמן לסגירת התא

קח להיסגר לפני במקרה של סגירה אוטומטית ע"י בוכנה פנאומטית הערך שיש לכתוב הוא הזמן שלו

 שמתחיל מחזור הבדיקה.

Seal Inflating-  יכול . מציינים את הערך הזה רק במקרים שהמכסה להתקבעות המכסהזמן

. הזמן שנקבע הינו הזמן שלוקח חלק מהמוצרים ולא לכולםרלנווטית לזו לא פונקצייה . להתנפח

 שניות. 0. כאשר לא נדרש ערך תמיד יהיה להתקבעלמכסה 

-Evacuating  במהלך שאיבת האוויר, משאבת הוואקום פתוחה לתא הבדיקה, ליצירת וואקוםזמן .

כאשר מסתיימת הפעולה, השסתומים נסגרים. מכאן המערכת מתחילה את שלב בחינת שיווי 

 המשקל ברמת הוואקום בתא במסגרת מחזור הבדיקה.

Equalizing- געה לשיווי . רמת הוואקום האבסולוטית נמדדת מרגע הזמן הגעה לשיווי משקל

(, הזמן הדרוש להשוואה או לקיבוע הוואקום stabilizationמשקל. הזמן שנדרש לאיזון המערכת )

בתא הבדיקה. ערך זה מושפע גם מסוג המוצר ומצורת תא הבדיקה. מוצרים קטנים העשויים מחומר 

 קשיח בדר"כ צריכים פחות זמן לעומת מוצרים גדולים העשויים מחומרים גמישים יותר.

Testing- בשלב זה רמת הוואקום המוחלטת ורמת הוואקום היחסית נמדדים. משך זמן הבדיקה .

 במשך כמה זמן רוצים לבדוק/ לנטר את השינוי ברמת הוואקום בתוך התא. -זהו זמן הבדיקה האמיתי

Venting- הזמן שיידרש לבטל את הוואקום בתא לאחר השלמת מחזור זמן להתפוגגות הוואקום .

 דקות.  15" כל vent cycleהמערכת תבצע באופן אוטומטי אוורור " הבדיקה.

 

  

Product Number 
 20קיימים  –

מוצרים להם ניתן 
לקבוע ולשמור 

פרמטרים. בחירת 
סוג מוצר יכול 
לעשות מפעיל 

 .1-ו 0ברמת גישה 

כאשר  !חשוב

מספר בבוחרים 
ממה  מוצר שונה

תופיע הודעה  שהיה
קופצת לאישור 

-השינוי ומחיקה ה
data . כדאי לבדוק

לפני שאכן בוצעה 
שמירה של 

 הנתונים.

מוצר ומספר שדות עבור שם ה
( מאפשרים לכתוב IDזיהוי )

 מידע נוסף למספר המוצר.

Reject References 

קביעת גבולות ערכי ייחוס 
)מינימום ומקסימום( לבדיקת 

הוואקום והפרש ברמת 
הוואקום. אלו הגבולות אשר 

מופיעים כקווים שחורים 
אנכיים בעמודות מצד ימין 

 .main-במסך ה
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Reject References – קביעת ערכי ייחוס 

Test Vacuum Reference-  נמדד ביחידות מיליבר( קביעת רמת הוואקום לביצוע הבדיקהMB :)

 יקה.( במחזור הבדpass/failערכי גבול מינימום ומקסימום לתוצאות תקינות/ לא תקינות )

Differential Vacuum Reference-  נמדד ביחידות פסקל( קביעת רמת הוואקום ההפרשיPa :)

 ( במחזור הבדיקה.pass/failלתוצאות תקינות/ לא תקינות )ערכי גבול מינימום ומקסימום 

Set Point – System Vacuum-  .קביעת ערך הוואקום שנדרש בכדי להתחיל את רצף הבדיקה

יל לבחון את השינוי ברמת הוואקום בזמן ביצוע הבדיקה עד להגעה לרמת הוואקום המערכת לא תתח

 שנקבעה

 

  Systemמסך 

 

 

 קביעת תאריך ושעה.

תבנית תאריך ושעה מוצגים להלן. 

 .24hכאשר השעה מוצגת בשעון 

כדי לכוון התאריך או השעה יש להזין 

לבחור את הפרמטר שרוצים לשנות, 

וץ עליו ולהקליד את הערכים ללח

הנכונים. לאחר מכן יש ללחוץ על 

SET  . 

 שינוי סיסמא

הסיסמא  1ברמת הרשאה  כאשר מחוברים

ללחוץ מוצגת. כדי לשנות את הסיסמא יש 

על השדה של הסיסמא, להקליד סיסמא 

 חדשה וללחוץ על אישור.

  

ברמת הרשאה אפס השדות 

מסומנים ברקע אפור כך שאין גישה 

 לשנותם.

 .*הסיסמא אינה מוצגת ומוגנת ע"י 

  


