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1. INLEIDING 

1.1. Over deze handleiding 

Deze handleiding beschrijft alle noodzakelijke procedures en informatie die nodig is voor correct en 
succesvol gebruik van de RPU-2100R; zij bevat aanwijzingen voor normaal gebruik, onderhoud 
door de gebruiker en foutopsporing. 

Deze handleiding beschrijft geen specifieke service-gerelateerde onderwerpen, zoals 
gedetailleerde technische informatie of reparatieprocedures. 

In deze handleiding worden de volgende grafische symbolen gebruikt om de aandacht te vestigen 
op belangrijke informatie: 
 

 

LET OP: 
Dit symbool duidt op waarschuwingen en andere informatie met betrekking op gevaren 
aan. Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot persoonlijk letsel, schade 
aan het apparaat of eigendommen, of storing van het apapraat. 

  
 

 

OPMERKING: 
Dit symbool duidt nuttige tips en andere belangrijke informatie aan, die geen 
betrekking hebben op specifieke gevaren. 

  

 
 

1.2. Voorbehoud 

Het apparaat is niet voorzien van backup- en controlesystemen om productie van onjuist reagens 
te voorkomen door omstandigheden zoals: 

• Ongekalibreerd meetcircuit 

• Storing in het apapraat 

• Onjuist type of kwaliteit geconcentreerd reagens 

• Slechte kwaliteit gedemineraliseerd water 
 

 

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, 
indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook die 
voortvloeit uit het gebruik van onjuist geproduceerd reagens. 

 

 

1.3. Beschermde merknamen 

Sysmex is een gedeponeerd handelsmerk van Sysmex Corporation, Japan. 
Cellpack is een gedeponeerd handelsmerk van Sysmex Corporation. 
Cubitainer is een gedeponeerd handelsmerk van Hedwin Corporation. 
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1.4. Legenda; bewoordingen en informatie 

Afhankelijk van het aangesloten analysesysteem kunnen diverse reagentia met de RPU-2100R 
worden gebruikt; derhalve is de volgende bewoording van kracht: 

• De RPU-2100R is vervaardigd voor analysers van de X-Klasse en de XN-Series.  

• De term “voorfilter” beschrijft het interne vloeistofvoorfilter dat zich binnenin de RPU-2100R 
bevindt. 

• De term “eindfilter” beschrijft het (de) vloeistofeindfilter(s) aan de binnenzijde van de deur van 
de RPU-2100R.  

• “Cellpack®-S Conc.” wordt gebruikt als de RPU-2100R is aangesloten op X-Class analysers. 

• “Cellpack DST” wordt gebruikt als de RPU-2100R is aangesloten op de modellen van de XN-
Serie. 

• De termen “Cellpack-concentraat” en “concentraat” kunnen zowel “Cellpack®-S Conc.” als 
“Cellpack DST” aanduiden, afhankelijk van het analysesysteem dat op de RPU-2100R is 
aangesloten. 

• De term “gebruiksklaar Cellpack” kan zowel “Cellpack®” als “Cellpack DCL” aanduiden, 
afhankelijk van het analysesysteem dat op de RPU-2100R is aangesloten. 

• De RPU-2100R bereidt een “gebruiksklaar diluent” uit “Cellpack®-S Conc.” of “Cellpack DST”, 
onafhankelijk van het analysesysteem dat op de RPU-2100R is aangesloten. 

• Cellpack-concentraat (Cellpack®-S Conc. en Cellpack DST) is verkrijgbaar in cubitainer-
reagensdozen van 10 en 20 liter. De stabiliteit van Cellpack®-S Conc. na opening bedraagt 30 
dagen en de stabiliteit van Cellpack DST na opening bedraagt 60 dagen. 
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2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

2.1. Algemene informatie 

Dit RPU-2100R is een geautomatiseerde eenheid voor de bereiding van reagentia. Het bereidt een 
gebruiksklaar diluent uit Cellpack-concentraat (bijv. Cellpack® S Conc.) en gedemineraliseerd 
water in een verhouding van 1:25. 

Het apparaat bestaat uit een enkele eenheid, die alle benodigde onderdelen binnen een gesloten 
frame huisvest. Het frame is afgedekt met eenvoudig verwijderbare, poedergelakte metalen platen. 

Alle externe aansluitingen en de AAN/UIT-schakelaar bevinden zich aan de achterzijde van het 
apapraat. 
Alle onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden en vervangen, zijn 
toegankelijk via de voordeur. Indien gewenst kan een trolley voor de container met Cellpack-
concentraat (in de afbeelding Cellpack® S Conc. als voorbeeld) aan 3 zijden van het toestel 
worden bevestigd. 
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2.2. Voorgeschreven gebruiksomstandigheden 

De "RPU-2100R" mag alleen worden gebruikt voor de bereiding van gebruiksklaar diluent uit 
Cellpack-concentraat ten behoeve van in-vitro diagnostiek, direct gekoppeld aan SYSMEX 
hematologieanalysers van de X-Klasse en XN-series. 
Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de reagentia en reinigingsmiddelen die in deze 
handleiding worden genoemd. 
Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd. 
 

2.3. Prestatiekenmerken 

2.3.1. Bereidingscapaciteit 

Het debiet aan verdund reagens is afhankelijk van de temperatuur van het toegevoerde water en 
van de hoeveelheid extractie verdund reagens die wordt betrokken.  
Wanneer het water erg koud is, kost het verwarmingsproces meer tijd dan het mengproces. 

Voor een gedetailleerd overzicht van het debiet, zie tabel Specificaties voor water- en 
reagenstoevoer (op pagina 15). 
 

2.4. Verdunningsprincipe 

De verdunning van het reagens wordt bepaald met meting van de geleidbaarheid. 

De geleidbaarheid wordt in de RPU-2100R gemeten in overeenstemming met de volgende 
internationale normen: 

ISO 7888:1985 (Waterkwaliteit - Bepaling van het elektrische geleidingsvermogen) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Uitdrukkingswijze voor de resultaten van elektrochemische 
meetapparatuur - Deel 3: Elektrolytische geleidbaarheid) 

Geleidbaarheid wordt gedefinieerd als het vermogen van een stof om elektrische stroom te 
geleiden. 

In waterige oplossingen wordt elektrische stroom overgedragen door geladen ionen. Hoe hoger het 
aantal ionen (zoals in zoutoplossingen), des te hoger is de geleidbaarheid. Aangezien de 
geleidbaarheid van beide bestanddelen van het reagens (gedemineraliseerd water en 
geconcentreerd reagens) bekend is, kan de verdunning met grote nauwkeurigheid worden 
bepaald. 

De ionische beweging in waterige oplossingen is sterk temperatuurafhankelijk. Daarom wordt 
tevens de temperatuur van de oplossing gemeten en de geleidbaarheid bij die temperatuur 
teruggeleid naar de waarde die zou gelden bij een temperatuur van 25 °C. 

Om onnauwkeurigheden bij de omrekening te voorkomen, die kunnen optreden wanneer het 
temperatuurverschil erg groot is, wordt het gedemineraliseerde water verwarmd tot 25 °C. 
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2.5. Werkingsprincipes 

Het apparaat maakt gebruik van gedemineraliseerd water, dat door een extern apparaat moet 
worden aangevoerd. Het waterreservoir wordt met gedemineraliseerd water gevuld met behulp van 
de druk in de externe watervoorziening. Het water wordt in het waterreservoir verwarmd en stroomt 
in het mengreservoir door middel van de zwaartekracht. 

Een eerste dosis geconcentreerd reagens wordt door een peristaltische pomp toegevoegd. Dit 
geeft een oplossing van 80-90% van de gewenste waarde. De oplossing wordt gemengd en de 
geleidbaarheid wordt gemeten. De nog vereiste hoeveelheid geconcentreerd reagens wordt 
berekend en toegevoegd in meerdere stappen en in afnemende hoeveelheden. 
Zodra de gemeten geleidbaarheidswaarde binnen het ingestelde bereik ligt, is de verdunning 
correct en stroomt deze door middel van de zwaartekracht naar het voorraadreservoir. 
Afgewezen verdunningen vloeien naar het afvalspruitstuk door middel van de zwaartekracht en 
worden uit het apparaat naar het afval gepompt. 

Het verdunde reagens in het voorraadreservoir wordt continu via een bacteriefilter naar een 
overloopreservoir gepompt. De externe analysatoren betrekken het reagens uit dit 
overloopreservoir via een eindfilter door middel van vacuüm dat wordt geleverd door de 
vacuüminrichting van de analysator. Vanuit het overloopreservoir stroomt het reagens terug naar 
het voorraadreservoir door middel van.zwaartekracht. 

Alle reservoirs zijn aangesloten op een hoofdluchtinlaat/-uitlaat en een afvalspruitstuk door een 
gecombineerde ontluchtings-/overloopslang. Dit open systeem voorkomt de opbouw van druk in de 
reservoirs. Een luchtfilter beschermt het systeem tegen verontreiniging door zwevende deeltjes. 
Een vlotterschakelaar in het afvalspruitstuk activeert de afvalpomp. 
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2.6. Technische specificaties 

RPU modellen: 

Model 
Naam model Catalogusnummer 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 
 

 

Stroomvoorziening Spanning 230 VAC (+/- 10%)  

 Frequentie 50-60 Hz 

   

Stroomverbruik  500 VA 

   

Omgeving Minimale en maximale 
bedrijfstemperatuur 

15 … 30 °C 

 Optimale 
bedrijfstemperatuur 

15 … 25 °C 

 Opslag- en 
transporttemperatuur 

 5 … 50 °C 

 Luchtvochtigheid 40 … 80% zonder 
condensatie 

   

Externe aansluitingen Elektrische voeding Euro-aansluitkabel 

 Ethernet/USB 
(alleen NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(alleen NARP109000) 

9 pin SUB-D female  

Externe aansluitingen  
(vloeistoffen) 

Wateraansluiting (1x, aan 
meegeleverde 
aansluitslang) 

G ¾" koppeling (female) 

 Uitlaataansluiting reagens 
(4x) 

Steekaansluiting slang,  
buitendiameter 6 mm 

 Uitlaataansluiting afval (1x) Slangtule, 
slangbinnendiameter 12 
mm 
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Buitenmaten Breedte 500 mm 

(zonder reagenstrolley) Hoogte < 700 mm 

 Diepte 430 mm 

   

Totaal gewicht (zonder 
vloeistoffen) 

 

 ca. 50 kg 

Volumes Waterreservoir 2,5 liter 

 Voorraadreservoir 2,5 liter 

 Mengreservoir 0,6 liter 

 Overloopreservoir 0,6 liter 

 Afvalreservoir (optioneel, 
extern) 

20 liter 

   

Verwarmingsvermogen Standby-modus  max. 50 W 

 Vol bedrijf max. 500 W 

Geluidsniveau Maximum op 1m  
(tijdens afvallozing)  

65 dB(A) 

 Continu op 1m < 60 dB(A) 

   

Talen gebruikersinterface Momenteel beschikbaar de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (uitbreiding van de lijst is 
mogelijk) 

 

 

 
 
 

2.7. Specificaties voor water- en reagenstoevoer 

 

Gedemineraliseerd 
water 

Vereiste kwaliteit 
(geleidbaarheid) 

Lager dan 0,2 µS/cm 

 Vereist volume  
(verbruik tijdens normaal bedrijf) 

20 liter/uur 

 Vereiste temperatuur 5 … 25 °C 

 Minimale druk 1 bar 
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 Maximale druk 5 bar 

 Vereiste slangaansluiting G ¾" koppeling (male) 

   

Toevoer van 
geconcentreerd 
reagens 

Max. afmetingen container 

 

390 x 260 x 300 mm 

(breedte x diepte x hoogte) 

 Type reagens SYSMEX Cellpack-
concentraat 

    

Filtratie Luchtfilter Bacteriefilter,  
poriegrootte 0,2 µm 

 Vloeistofvoorfilter Capsule van farmaceutische 
kwaliteit (gesteriliseerd),  
poriegrootte 0,8+0,45 µm,  
zelfontluchtend 

 Vloeistofeindfilter Capsule van farmaceutische 
kwaliteit (gesteriliseerd),  
poriegrootte 0,2 µm,  
zelfontluchtend 

Geleidbaarheidsbere
ik 

verdund reagens 

 Overeenkomstig "Oplossing 
voor technische correctie" 
ZE000901: 13,47 mS/cm (+/- 
0,1 mS/cm) bij 25 °C (+/- 
2 °C) 

   

Continue bereiding  

verdund reagens 

Bij watertemperatuur 5 ... 20 °C minder dan 16 liter/uur 

(bij continue 
extractie) 

Bij watertemperatuur 20 ... 25 °C ca. 16 liter/uur minimum 

ca. 18 liter/uur maximum 

Debiet (18 liter/uur komt overeen met circa 600 monsters/uur) 

Piekdebiet verdund 
reagens 

0,5 liter/minuut max. 6 minuten 

(met volle voorraad- 
en 
overloopcontainers 
en nieuw voorfilter) 

1 liter/minuut max. 2 minuten 

Extractiemethode 
verdund reagens 

Methode Vacuüm 

 Bereik 75 .. 600 mmHg 

   



 Beschrijving van het apParaat 

 

 RPU-2100R Gebruiksaanwijzing  Pagina 17 
Versie 1.3 MRN-184-NL 

 

 

 

2.8. Instrument overzicht 

2.8.1. Buitenaanzicht en -maten 

 
 

1 Waterinlaataansluiting 4 Externe aansluitingen 

2 Uitlaataansluiting reagens 5 Netvoedingsmodule 

3 Uitlaataansluiting afval   
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2.8.2. Binnenaanzicht 

 
 

1 Luchtfilter 7 Waterreservoir 

2 Mengreservoir 8 Overloopreservoir 

3 Reagenspomp 9 Aftapklep overloopreservoir 

4 Vloeistofvoorfilter 10 Voorraadreservoir 

5 Aftapklep voorraadreservoir 11 Afvalspruitstuk 

6 Circulatiepomp 12 Afvalpomp 
 
 

2.8.3. Waterreservoir 

Het waterreservoir is een ondoorzichtig gesloten vat met een voorraad gedemineraliseerd water 
afkomstig van een externe watertoevoer. Het water in dit reservoir wordt verwarmd tot een 
temperatuur van 25 °C. Een roerwerk zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in het 
water. Het reservoir wordt ontlucht en beschermd tegen overdruk door een slangverbinding met 
het afvalspruitstuk. 
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2.8.4. Mengreservoir 

Het mengreservoir is een doorzichtig vat waarin de oplossing wordt aangemaakt. Het bevat de 
geleidbaarheidssensor en een menginrichting. Het reservoir wordt ontlucht en beschermd tegen 
overdruk door een slangverbinding met het afvalspruitstuk. 
 

2.8.5. Voorraadreservoir en circulatiesysteem 

Het voorraadreservoir is een ondoorzichtig gesloten vat waarin zich het verdunde reagens bevindt. 
Het opgeslagen mengsel wordt continu via een bacteriefilter naar een overloopreservoir gepompt. 
Het filter verwijdert deeltjes en bacteriën uit het reagens. De stroming door het filter wordt 
gemonitord. 

Het overloopreservoir is een doorzichtig gesloten vat waaruit de aangesloten analysatoren het 
reagens betrekken. Een afzonderlijke aansluiting voor elke analysator leidt via de achterzijde van 
de RPU-2100R naar de buitenzijde. Iedere analysator is aangesloten op een afzonderlijk 
eindbacteriefilter. 
Overtollig mengsel stroomt terug naar het voorraadreservoir. 
Beide reservoirs worden ontlucht en beschermd tegen overdruk door een slangverbinding met het 
afvalspruitstuk. 
Op het laagste punt tussen het voorraadreservoir en de circulatiepomp bevindt zich een aftapklep 
die de stroming omleidt naar de afvalpomp, wanneer het systeem moet worden afgetapt. Een 
tweede aftapklep, om het overloopreservoir te kunnen aftappen, bevindt zich onder het 
overloopreservoir. Beide kleppen worden met de hand bediend. 
 

2.8.6. Reagenspomp 

De peristaltische pomp voert het geconcentreerde reagens naar het mengselreservoir. 
De slang van de pomp kan eenvoudig worden vervangen. 
 

2.8.7. Afvalverzameling 

Alle reservoirs zijn aangesloten op het afvalspruitstuk, dat naar de afvalpomp leidt. Een 
vlotterschakelaar in het spruitstuk activeert de afvalpomp, die afval uit het apparaat pompt. Indien 
de RPU-2100R niet op een centraal afvalinzamelsysteem is aangesloten, kan een optioneel 20-
liter afvalreservoir worden aangesloten. Het optionele afvalreservoir wordt beveiligd door een 
niveauschakelaar om overvulling te voorkomen. 
 

2.8.8. Besturingseenheid 

De elektronische besturingseenheid bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat en is 
afgeschermd van het vloeistofsysteem. De besturingseenheid is niet toegankelijk voor de 
gebruiker. 
Alle activatoren, sensoren etc. worden bestuurd door een enkele PCB. De software is ingebed en 
opgeslagen in een flash-geheugen. 
De software in het flash-geheugen kan afhankelijk van het model vanaf een pc via een USB- of 
een RS-232-verbinding (SUB-D-stekker) worden geprogrammeerd (zie Technische gegevens (op 
pagina 13)). 
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2.8.9. Externe communicatieaansluiting 

Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een aantal aansluitingen voor externe 
communicatiedoeleinden. 
 

2.8.9.1. I/O 

Drie I/O-aansluitingen zijn beschikbaar voor externe apparaten, zoals een niveauschakelaar voor 
het optionele afvalreservoir. 
 

 

OPMERKING: 
Neem voor meer informatie over extra externe apparaten contact op met de 
vertegenwoordiger van Sysmex. Deze apparaten moeten worden aangesloten 
door een opgeleide technicus. 

 

 

2.8.9.2. RS-232 (alleen model NARP109000) 

De RS-232-connector wordt gebruikt voor dataoverdracht van de RPU-2100R naar een 
monitorsysteem en voor programmeerdoeleinden. Via de RS-232-poort wordt de online-verbinding 
met de Extended IPU tot stand gebracht. 
 

 

OPMERKING: 
De RS-232-poort is uitsluitend bedoeld voor servicedoeleinden. 

 

 

2.8.9.3. Ethernet/USB (alleen model NARP109010) 

De ethernetaansluiting wordt gebruikt voor dataoverdracht van de RPU-2100R naar een 
monitorsysteem. 
De USB-aansluiting wordt gebruikt voor updates van de firmware. 
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3. VEILIGHEIDSINFORMATIE 

3.1. Algemene veiligheidsmaatregelen 
 

 
 

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken. Neem alle in de handleiding en op het 
apparaat aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht. Bewaar deze handleiding voor toekomstig 
gebruik. 

Mors geen vloeistoffen op het apparaat. Dit kan kortsluiting veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, 
zet dan onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en koppel de voedingskabel los. Neem contact op met 
de servicedienst van de vertegenwoordiger van Sysmex. 

Mocht het apparaat ongebruikelijke geuren of rook afgeven, zet dan onmiddellijk de 
hoofdschakelaar uit en koppel de voedingskabel los. Verder gebruik van het apparaat behelst 
risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel. Neem contact op met de servicedienst 
van de vertegenwoordiger van Sysmex. 

Raak de elektrische circuits in het apparaat niet aan, vooral niet met natte handen, aangezien er 
gevaar van elektrische schok bestaat. 

Dit apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met het juiste voltage. Let op, dat het 
apparaat geaard moet zijn. 

Voorkom schade aan de voedingskabel. Plaats geen apparaten op de voedingskabel en trek niet 
aan de voedingskabel. 

Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld gedurende de nacht), dient de 
watertoevoer worden afgesloten om mogelijke waterlekkage te voorkomen. 

Dit apparaat mag alleen worden geopend volgens de instructies in deze handleiding. 
 

3.2. Voorkoming van besmetting 

De interne vloeistofreservoirs mogen nooit worden geopend door de gebruiker, maar alleen door 
opgeleid servicepersoneel. Tijdens langdurig gebruik van de RPU kunnen zich schadelijke 
bacteriën (bijv. legionella) in de reservoirs ontwikkelen. Voer voor het openen van de reservoirs de 
desinfectieprocedure uit (voor details, zie hoofdstuk Onderhoud). 
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3.3. Installatie 

Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een droge en stofvrije plaats. 

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen en direct zonlicht. 
Vermijd schokken en trillingen. Zorg voor goede ventilatie. 

Vermijd installatie in de buurt van apparaten die interferentie veroorzaken, zoals radio's, 
centrifuges, etc. 

Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen waar chemicaliën worden opgeslagen of 
gassen vrijkomen. 
 

3.4. Omgang met reagentia 

Neem de etikettering op reagenspakketten en de informatie in de bijsluiter in acht. 

Vermijd direct contact met reagentia. Reagentia kunnen irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen 
veroorzaken. 

Mocht u per ongeluk met reagens in aanraking komen, spoel de huid dan onmiddellijk af met veel 
water. 

In geval van besmetting van de ogen, deze direct uitspoelen met veel water. Waarschuw 
onmiddellijk een arts. Neem het veiligheidsinformatieblad in acht. 

Als reagens per ongeluk is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen! 

Vermijd verontreiniging van de reagentia door stof of bacteriën. Reagentia mogen niet na hun 
vervaldatum worden gebruikt. 

Een kleine hoeveelheid gemorst reagens kan worden opgeveegd met een vochtige doek. Volg bij 
grotere hoeveelheden de standaardprocedure van het laboratorium. 

Cellpack-concentraat is een goede geleider; wordt het gemorst in de buurt van elektrische kabels 
of apparaten, dan is er gevaar voor elektrische schokken. Schakel het apparaat uit en koppel de 
voedingskabel los voordat u de gemorste vloeistof verwijdert. 

RPU DESINFECTANS is een sterk alkalisch reinigingsmiddel. Als het in contact komt met de huid 
of kleding, moet het aangetaste oppervlak met grote hoeveelheden water worden gespoeld. Neem 
het veiligheidsinformatieblad in acht. 

RPU DESINFECTANS bevat natriumhypochloriet; dit is een corrosieve stof. Veeg onmiddellijk af 
met een vochtige doek. 
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4. INSTALLATIE 

Het apparaat dient voorafgaand aan het eerste gebruik worden uitgepakt, geïnstalleerd en 
gecontroleerd door een opgeleide servicemedewerker van Sysmex. 
Gedetailleerde instructies voor de installatie worden gegeven in het Service Manual van de RPU-
2100R. 
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5. GEBRUIKERSINTERFACE EN SOFTWARE MENU 

 
 

5.1. Display-indeling 

Het display bestaat uit 4 regels van 20 tekens. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, 
verschijnt het hoofddisplay. 

Het display toont de volgende informatie: 
 

5.1.1. Informatiemodus 

De eerste regel van het display geeft aan of het apparaat [AKTIEF] dan wel [STAND-BY] is, of een 
[SERVICE FUNCTIE] uitvoert. 
[AKTIEF] betekent dat het apparaat operationeel is en automatisch reagens bereidt. In deze stand 
zijn de servicefuncties niet beschikbaar. 

[STAND-BY] betekent dat de bereiding van reagens is opgeschort, zodat servicefuncties en 
onderhoudstaken kunnen worden uitgevoerd. 
Het omschakelen van het apparaat tussen de standen wordt door de gebruiker gedaan. Na het 
opstarten schakelt het apparaat na 15 seconden automatisch over naar de [AKTIEF] modus. 
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5.1.2. Statusinformatie 

Regel drie en vier tonen korte berichten, die de huidige status of reagensbereiding aangeven: 
 

"vullen" • het waterreservoir wordt gevuld 

"verwarmen: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• het water wordt verwarmd, huidige temperatuur, 
tussen haakjes: eindtemperatuur 

"mixen, even wachten" • menging van reagens in uitvoering 

"KLAAR" • verdund reagens is beschikbaar voor de analysers 
 

Wanneer een fout of waarschuwing optreedt, toont de statusregel afwisselend het fout- of 
waarschuwingsbericht en de reguliere statusinformatie in intervallen van 1 seconde. 
 

5.2. Gebruik van het toetsenbord 

De RPU-2100R heeft een menu-gestuurd besturingssysteem. De menu's kunnen worden 
geselecteerd door het indrukken van de toets [ ENTER ] en/of door met de [PIJL OMHOOG] en 
[PIJL OMLAAG] te scrollen. 
Een pijl [>] voor de regel geeft de gekozen stand aan. 
Druk op [ ENTER ] om de gekozen functie te activeren of het submenu te openen. 
De optie [ TERUG ] in de submenu's keert altijd terug naar het vorige menu. 
De optie  [ TERUG ] in het hoofdmenu keert terug naar het hoofdscherm 

 

Toets Beschrijving Gebruik: 

 

PIJL OMHOOG 

• omhoog scrollen in een menu 

• waarde van een parameter verhogen 

• pieper tijdelijk uitschakelen 

 

PIJL OMLAAG 

• omhoog scrollen in een menu 

• waarde van een parameter verlagen 

• pieper tijdelijk uitschakelen 

 

ENTER 

• menu-optie selecteren 

• functie starten 

• handeling bevestigen 
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5.3. Signalen 

Op het display van de RPU-2100R worden twee LEDs gebruikt. Deze duiden diverse 
omstandigheden aan, tegelijk met een interne pieper: 

 

LED Status Modus 

Groen (“Klaar”) Continu AAN Actieve modus 

Groen (“Klaar”) Knippert Standby-modus 

Rood (“Fout”) Continu AAN + korte 
pieptonen 

Fout 

Rood (“Fout”) Knippert + lange pieptonen Waarschuwing 
 

Zie paragraaf "Foutopsporing" voor details over fouten en waarschuwingen. 
 

5.4. Menu items overzicht 

De verschillende menu items worden hier alleen kort uitgelegd. In het hoofdstuk Onderhoud staan 
meer details. 

 

Legenda: [VETTE TEKST] is de tekst op het display 

 Vette tekst is de standaard-instelling 

 [ ENTER ] is de knopfunctie 
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5.4.1. Structuur van het menu (gebruikersniveau) 
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5.4.2. Hoofdmenu 

De volgende items zijn toegankelijk in de modi "Actief" en "Standby". 
 

Hoofdmenu 

[TERUG] Keert terug naar het hoofdscherm. 

[UITZETTEN SYSTEEM] Voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, dient deze functie 
te worden uitgevoerd. Zie hoofdstuk "Normaal bedrijf" voor 
details. 

[AKTIEF / STAND-BY 
AAN/UIT] 

Schakelt tussen de statussen "Actief" en "Standby". 
[On / Aan] komt overeen met “Actief”; [Off / Uit] komt overeen 
met “Standby”.  
Standaardmodus bij het opstarten: Standby. Schakelt 
automatisch over naar "Actief" na 15 seconden. 
Zie hoofdstuk "Normaal bedrijf" voor details. 

[RESET FOUT] Hersteld een foutmelding 

[WAARSCHUWINGEN 

AAN/UIT] 
Standaardmodus bij het opstarten: Waarschuwingen AAN. 
Als de gebruiker niet wenst dat waarschuwingen worden 
gegeven, kan dit item worden uitgeschakeld. Foutmeldingen 
worden door deze instelling niet beïnvloed. 

[NAAR MACH. LOG] Opent het menu van het machinelogboek 

[NAAR FOUT LOG] Opent het menu van het foutenlogboek 

[NAAR SERVICE MENU] Opent het servicemenu 
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5.4.3. Menu machinelogboek 

De volgende items zijn toegankelijk in de modi "Actief" en "Standby". 
 

Machinelogboek 

[TERUG] Keert terug naar het vorige menu. 

[GOED] Toont het totaal aantal goede mengsels. Niet-vluchtige waarde. 
Bereik: 0-9.999.999 

[SLECHT] Toont het totaal aantal mengsels dat is verworpen wegens 
incorrecte geleidingswaarden. Niet-vluchtige waarde. 
Bereik: 0-9.999.999 

[SLECHT (TEMP)] Toont het totaal aantal mengsels dat is verworpen wegens te 
grote temperatuurafwijking. Niet-vluchtige waarde. 
Bereik: 0-9.999.999 

[FOUTEN] Toont het totaal aantal fouten. Niet-vluchtige waarde. 
Bereik: 0-9.999.999 

[UREN] Toont het totale aantal bedrijfsuren van de circulatiepomp. 

 
 

 

5.4.4. Menu foutenlogboek 

De volgende items zijn toegankelijk in de modi "Actief" en "Standby". 
 

Foutenlogboek 

[TERUG] Keert terug naar het vorige menu 

[fouten 1 t/m 10] Toont de laatste 10 fouten die zijn opgetreden. 
Niet-vluchtige waarde. 
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5.4.5. Servicemenu 

De meeste items in het servicemenu zijn alleen toegankelijk wanneer het apparaat zich in de 
standby-modus bevindt. Niet-toegankelijke items worden gesignaleerd met een belsignaal. 
 

 

Servicemenu 

[TERUG] Keert terug naar het vorige menu. 

[CONCENTRAAT VERV.] Maakt vervanging van de Cellpack-container met 
geconcentreerd reagens mogelijk. 
Zie paragraaf Onderhoud voor een stap-voor-stap 
procedure. 

[FILTER VERVANGEN] Maakt vervanging van het interne vloeistofvoorfilter 
mogelijk. 
Zie paragraaf Onderhoud voor een stap-voor-stap 
procedure. 

[POMPSLANG VERVANGEN] Maakt vervanging van de slang van de reagenspomp 
mogelijk. 
Zie paragraaf Onderhoud voor een stap-voor-stap 
procedure. 
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6. STANDAARDPROCEDURES BEDIENING 

6.1. Opstarten 
 

 

OPMERKING: 
De RPU-2100R moet 20…30 minuten eerder dan de aangesloten 
analysers worden gestart. Dit zorgt ervoor dat de RPU-2100R reeds 
op volle capaciteit draait wanneer de analysers gebruiksklaar diluent 
nodig hebben. 

 

1. Controleer of de toevoer van gedemineraliseerd water in bedrijf is en dat het afvalreservoir 
(indien aanwezig) leeg is. 

2. Schakel het apparaat in. 

3. Tijdens de eerste 15 seconden toont het display de softwareversie en de melding [DRUK OP ENTER 
VOOR STANDBY ] 
Wordt binnen deze tijd niet op [ ENTER ] gedrukt, dan schakelt de software het apparaat 
automatisch in de "actieve" modus en wordt het hoofdscherm weergegeven. 
Het apparaat zal nu beginnen met het bereiden van verdund reagens. 

 
 

6.2. Bedrijfsmodus "Actief" 

De bedrijfsmodus "Actief" wordt op de eerste regel van het display aangeduid; de groene LED 
"Klaar" is continu aan. 

Alle noodzakelijke processen voor de bereiding van verdund reagens worden automatisch 
uitgevoerd zolang gedemineraliseerd water en geconcentreerd reagens beschikbaar zijn en 
verdund reagens wordt geëxtraheerd. Het display toont korte berichten, die de lopende processen 
aanduiden. 

De productie van verdund reagens zal worden opgeschort, wanneer het interne voorraadreservoir 
vol is.  

Wanneer reagens uit het overloopreservoir wordt betrokken, zal het peil in het voorraadreservoir 
zakken en zal de bereiding van reagens automatisch worden hervat. 
Tijdens de actieve bedrijfsmodus kunnen menu-items voor toezicht worden geraadpleegd. 
Servicefuncties die de automatische processen verstoren zijn niet toegankelijk. Dit wordt gemeld 
door een beltoon. 
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6.2.1. Gedrag van de circulatiepomp in actieve bedrijfsmodus 

Wanneer er voldoende verdund reagens in het voorraadreservoir is, pompt de circulatiepomp het 
reagens via het filter naar het overloopreservoir. De circulatie wordt afwisselend geactiveerd voor 1 
minuut en uitgesteld voor 15 minuten, wanneer er geen reagens uit het overloopreservoir wordt 
betrokken. Wordt reagens uit het overloopreservoir betrokken en daalt het peil, dan wordt de 
circulatie voortgezet zolang als nodig is om het peil te behouden. 

Als het peil in het voorraadreservoir laag is, is het mogelijk dat de pomp tijdelijk stopt om schade te 
voorkomen. De pomp zal automatisch herstarten wanneer weer voldoende reagens beschikbaar 
is. 
 

6.3. Bedrijfsmodus "Standby" 

De bedrijfsmodus "Standby" wordt op de eerste regel van het display aangeduid; de groene LED 
"Ready" knippert. 

Om toegang te krijgen tot servicefuncties, dient het apparaat in de standby-modus worden gezet. 
Dit betekent dat de productie van verdund reagens wordt gestopt. 

Deze functie kan op enig gewenst moment worden onderbroken. Dit kan echter enkele seconden 
duren, aangezien de automatische processen op veilige wijze moeten worden stilgelegd. 
 

6.3.1. Gedrag van de circulatiepomp in standby-modus 

In het algemeen werkt de circulatiepomp op dezelfde manier als in de actieve modus. De pomp 
wordt echter gestopt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bepaalde servicefuncties. 
 

6.4. Vervangen van geconcentreerd reagens 

Indien de Cellpack-cubitainer met geconcentreerd reagens leeg is, geeft het apparaat het signaal  
"C38 GELEIDING - VERVANG CONCENTRAAT". 
Zie paragraaf "Storingen verhelpen C38 Geleiding – Cellpack-concentraat vervangen (op 
pagina 43)" voor de procedure. 

Het reagensreservoir kan ook preventief worden vervangen. 
Zie paragraaf "Onderhoud Preventief vervangen van Cellpack-concentraat (op pagina 46)" voor 
de procedure. 
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6.5. Uitschakelen 

Wanneer de RPU-2100R moet worden uitgeschakeld, dient dit altijd te worden gedaan met behulp 
van de menu-optie [UITZETTEN SYSTEEM] in het hoofdmenu. Dit garandeert dat het aantal bedrijfsuren 
correct wordt geregistreerd. 
 

 

OPMERKING: 
Wanneer het systeem moet worden uitgeschakeld, dienen eerst de 
aangesloten analysers te worden uitgeschakeld. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de aansluitslangen en interne reservoirs van de 
analysers worden geleegd. 

 

 

LET OP: 
Wanneer het apparaat moet worden uitgeschakeld, dient eerst de 
externe watertoevoer te worden gesloten! 

 

Na het sluiten van de watertoevoer, activeert u [UITZETTEN SYSTEEM] in het hoofdmenu. Dit kan zowel 
in de modus "Actief" als "Standby" worden gedaan. 

De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer het apparaat veilig kan worden uitgeschakeld. 
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7. FOUTOPSPORING 

7.1. Fout-, conditie- en waarschuwingsberichten 

De RPU-2100R detecteert diverse fout-, conditie- en waarschuwingssituaties om de gebruiker te 
voorzien van informatie over een storing of een mogelijk dreigende storing van het apparaat. 
 

 

OPMERKING: 
Het geluidssignaal kan tijdelijk worden uitgeschakeld door op een 
van de pijltoetsen te drukken. Het geluidssignaal wordt automatisch 
weer ingeschakeld wanneer zich een andere fout- of waarschuwing 
voordoet. 
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7.1.1. Verschil tussen fouten, condities en waarschuwingen 
 

Waarschuwingssignaal: 

• Het display toont het nummer en een omschrijving van de waarschuwing 

• De LED "Error" knippert 

• Er klinken lange pieptonen (1 seconde) met overeenkomstig lange pauzes (1 seconde) 

Een waarschuwing wordt gesignaleerd wanneer zich een situatie voordoet die zou kunnen 
interfereren met de gewenste productie van verdund reagens, zoals trage vul- en aftapcycli. 
Waarschuwingen hebben geen invloed op de lopende processen en worden automatisch gereset 
wanneer de waarschuwingssituatie voorbij is. 

Waarschuwingen worden fouten wanneer specifieke grenswaarden voor de betreffende situatie 
worden overschreden. 

Wordt een waarschuwing aanhoudend gesignaleerd zonder een fout te worden, neem dan contact 
op met de servicedienst van de vertegenwoordiger van Sysmex om een mogelijk dreigende storing 
in de toekomst te voorkomen. 

De gebruiker kan kiezen om niet te worden geïnformeerd over waarschuwingen, door de functie uit 
te schakelen. 
Waarschuwingen worden niet in het foutenlogboek geregistreerd. 
 

Conditiesignaal: 

• Het display toont het nummer en een beschrijving van de conditie en een kort advies voor 
maatregelen van de gebruiker. 

• De LED "Error" knippert 

• Er klinken lange pieptonen (1 seconde) met langere pauzes (3 seconden) 

Condities zijn situaties die interfereren met de goede werking van het apparaat en daarom de 
onmiddellijke aandacht van de gebruiker vereisen. Condities hebben meestal betrekking op 
externe factoren, die moeten worden opgelost door de gebruiker. In sommige gevallen kan een 
conditie tevens worden veroorzaakt door interne problemen. 

Zie paragraaf "Foutopsporing" voor geschikte maatregelen in geval van condities. 
 

Foutsignaal: 

• Het display toont het nummer en een beschrijving van de fout en een kort advies voor 
maatregelen van de gebruiker. 

• De LED "Error" brandt continu 

• Er klinken korte pieptonen (0,3 seconden) met overeenkomstig korte pauzes (0,3 seconden) 

Fouten vereisen de onmiddellijke aandacht van de gebruiker, omdat de correcte werking van het 
apparaat niet langer gegarandeerd is. Alle lopende processen worden stopgezet, met uitzondering 
van afvalverwijdering en circulatie van de voorraad. 

Zie paragraaf "Foutopsporing" voor geschikte maatregelen in geval van fouten. 
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OPMERKING: 
Wanneer een conditie of fout wordt gereset terwijl de foutsituatie nog 
steeds bestaat, zal het apparaat opnieuw een fout aanduiden! 

 

De laatste 10 fouten worden in het logboek opgenomen, volgens het principe "eerste in-eerste uit". 
 

Fouten, condities en waarschuwingen worden weergegeven met een foutnummer, een korte 
beschrijving van de fout en een korte beschrijving van de geschikte maatregelen door gebruiker. 
De fouten worden ingedeeld in afzonderlijke groepen voor de belangrijkste processen in het 
apparaat: 

 

Proces Fouten Condities Waarschuwingen 

Afval E1   t/m E10 C1   t/m C10 W1 t/m W10 

Voorraad E11 t/m E20 C11 t/m C20 W11 t/m W20 

H2O E21 t/m E30 C21 t/m C30 W21 t/m W30 

Mengen E31 t/m E40 C31 t/m C40 W31 t/m W40 

Intern E41 t/m E50   
 

 



 Foutopsporing 

 

 RPU-2100R Gebruiksaanwijzing  Pagina 37 
Versie 1.3 MRN-184-NL 

 

7.1.2. Lijst van fouten, condities en waarschuwingen en mogelijke oorzaken 

7.1.2.1. Foutenlijst (uitgebreid) 
 

Foutmelding op 
de RPU-2100R 
en de cockpit 
van de Extended 
IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke 
oorzaken 

Uitleg/melding weergegeven in de 
Extended IPU 

E1 WASTE - 
CONTROLEER WASTE 

Timeout 
vlotterschakelaar 
afvalspruitstuk  

• Knik of 
verstopping in 
afvalslang 

• Waterdruk te 
hoog 

• Storing vlotter-
schakelaar 
afvalspruitstuk 

• Storing 
afvalpomp 

• Storing H2O-
inlaatklep 

• Instelling 
variabele 
“twaste” te laag  

[waste (E1)]: Ledig het afvalreservoir en 
controleer de aansluiting van de sensor van 
het afvalreservoir en de externe afvalslang 
op knikken en verstoppingen.  

 

Als de fout na deze maatregelen blijft 
optreden, schakel de analyser(s) dan over 
op gebruiksklaar Cellpack en neem contact 
op met de technische dienst van de locale 
vertegenwoordiger van Sysmex. 

E11 SENSOR 
CONFLICT - SERVICE 
BELLEN - SERVICE 
BELLEN 

sensor "STORAGE 
LEEG" = OFF, sensor   
“STORAGE VOL” = ON 
gedetecteerd 

• Storing vlotter-
schakelaar 
voorraad-
reservoir 

[sensor conflict (E11)]: Storing 
vlotterschakelaar voorraadreservoir.  

 

Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E22 H2O 

VERWARMING - 
SERVICE BELLEN 

Timeout van 
watertemp.-sensor 
(< 24,5 °C) 

• Instelling 
mechanische 
verwarming te 
laag 

• Storing 
verwarming 

• Storing 
watertemp.-
sensor 

• Instelling 
variabele “theat” 
te laag 

[H2O heating (E22)]: Instellingen 
verwarming te laag of storing verwarming.  

 

Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E23 H2O ROERWERK 
- SERVICE BELLEN 

Timeout sensor 
roerwerk H2O 

• Storing 
roerwerkmotor 
of -sensor 

• Roerwerk 

[H2O stirring sensor timeout (E23)]: Storing 
roerwerkmotor of -sensor of roerwerk 
vastgelopen.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
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Foutmelding op 
de RPU-2100R 
en de cockpit 
van de Extended 
IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke 
oorzaken 

Uitleg/melding weergegeven in de 
Extended IPU 

vastgelopen Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E31 MIX IN - SERVICE 
BELLEN 

Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Geen 
watertoevoer uit 
waterreservoir 

• Storing klep 
"Mix container 
IN" 

• Storing vlotter-
schakelaar 
mengreservoir 

• Instelling 
variabele 
“tmixfull” te laag 

[mix supply (E31)]: Storing in toevoer van 
mengreservoir.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E32 DRAIN NOK - 
SERVICE BELLEN 

Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Storing klep 
"Mix container 
Out poor" 

• Storing 
vlotterschakelaa
r mengreservoir 

• Instelling 
variabele 
“tmixempty” te 
laag 

[drain poor (E32)]: Storing in aftap van 
mengreservoir.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E33 DRAIN OK - 
SERVICE BELLEN 

Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Storing klep 
"Mix container 
Out OK" 

• Storing 
vlotterschakelaa
r mengreservoir 

• Instelling 
variabele 
“tmixempty” te 
laag 

[drain ok (E33)]: Storing in aftap van 
mengreservoir.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E34 MIX VOL - 
SERVICE BELLEN 

Vlotterschakelaar 
mengreservoir te 
vroeg geactiveerd 

• Lekkage “mix 
container Out” 
kleppen 

• Storing vlotter-
schakelaar 
mengreservoir 

[mix full (E34)]: Lekkage mengreservoir of 
storing vlotterschakelaar.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E35 H2O GELEIDING 
-SERVICE BELLEN  

Extern H2O-
apparaat 

• H2O-apparaat 
uitgeput of 

[H2O cond. not OK (E35)]: 
Waterdemineralisator uitgeput of storing.  
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Foutmelding op 
de RPU-2100R 
en de cockpit 
van de Extended 
IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke 
oorzaken 

Uitleg/melding weergegeven in de 
Extended IPU 

storing  
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 
 
Als de fout ook na de maatregelen 
aanhoudt, neem dan contact op met de 
servicedienst van de vertegenwoordiger van 
het watertoevoersysteem. 

E36 H2O 

TEMPERATUUR > - 
SERVICE BELLEN 

Watertemp. in 
mengreservoir > 
27 °C 

• Storing 
watertemp.-
sensor 

• Storing 
verwarming 

[H2O temperature> (E36)]: 
Watertemperatuur te hoog in mengreservoir 
of storing verwarming.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E37 H2O 

TEMPERATUUR < - 
SERVICE BELLEN 

Watertemp. in 
mengreservoir < 
23 °C  

• Storing 
watertemp.-
sensor 

• Te grote temp.-
daling wegens 
koude omgeving 

[H2O temperature< (E37)]: 
Watertemperatuur te laag in mengreservoir 
of storing verwarming.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E41 PARAMETER - 
SERVICE BELLEN 

CPU • Tegenstrijdige 
gegevens uit 
Eeprom gelezen 

[parameter (E41)]: Tegenstrijdige gegevens 
uit Eeprom gelezen.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E42 COMMUNICATIE - 
SERVICE BELLEN 

CPU • Communicatiefo
ut tussen CPU 
apparaat en 
CPU 
geleidbaarheids
meting  

[communication (E42)]: Communicatiefout 
tussen de CPU's van het apparaat. 
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E43 NTC H2O - 
SERVICE BELLEN 

Watertemperatuur > 
40 °C 

• Storing in circuit 
watertemperatu
ursensor 

[NTC H2O sensor (E43)]: Storing in circuit 
watertemperatuursensor.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E44 NTC MIX - 
SERVICE BELLEN 

Temperatuur 
mengreservoir > 
40 °C 

• Storing in circuit 
temperatuursen
sor 
mengreservoir  

[NTC Mix sensor (E44)]: Storing in circuit 
watertemperatuursensor.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
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Foutmelding op 
de RPU-2100R 
en de cockpit 
van de Extended 
IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke 
oorzaken 

Uitleg/melding weergegeven in de 
Extended IPU 

Sysmex vertegenwoordiger. 

E45 GX SENSOR - 
SERVICE BELLEN 

CPU • Storing 
geleidbaarheids- 
of 
temperatuursen
sor 

[Gx sensor (E45)]: Storing geleidbaarheids- 
of temperatuursensor.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 

E46 COMMUNICATIE   CPU • Storing 
elektronica 
(intern) 

[internal communication (E46)]: Storing 
elektronica.  
 
Schakel analyser(s) om naar kant-en-klare 
Cellpack en neem contact op met uw lokale 
Sysmex vertegenwoordiger. 
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7.1.2.2. Lijst van condities 
 

Conditiemelding 
op de RPU-
2100R en de 
cockpit van de 
Extended IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke oorzaken Uitleg/melding weergegeven in de 
Extended IPU 

C2 WASTE CONT. 
VOL-CONTROLEER 
WASTE 

Vlotter-schakelaar 
afvalreservoir 

• Afvalreservoir is vol 

• Storing of slechte 
verbinding externe 
afvalsensor of 
lusaansluiting 

[afvalreservoir vol (C2)]: Leeg het 
afvalreservoir of controleer de 
aftapaansluiting.  
 
Als de fout na deze maatregelen blijft 
optreden, schakel de analyser(s) dan 
over op gebruiksklaar Cellpack en 
neem contact op met de technische 
dienst van de locale vertegenwoordiger 
van Sysmex. 

C12 CIRCULATIE -
VERVANG INT. FILTER  

Vlotter-schakelaar 
overloopreservoir 
(circulatie < 14l/u) 

• Intern filter 
geblokkeerd 

• Storing 
circulatiepomp 

• Storing 
vlotterschakelaar 
overloopreservoir 

[circulatie (C12)]: Onderhoud door de 
klant - Analyser(s) omschakelen op 
gebruiksklaar Cellpack.  
 
Vervang het interne filter. Als de fout na 
de vervanging aanhoudt, neem dan 
contact op met de technische dienst 
van de locale vertegenwoordiger van 
Sysmex. 

C21 H2O TOEVOER - 
CONTROLEER H2O 

Timeout 
vlotterschakelaar 
waterreservoir 

• Onvoldoende of 
geen watertoevoer 

• Storing 
vlotterschakelaar 
waterreservoir 

• Storing H2O-
inlaatklep 

• Instelling variabele 
“tro” te laag 

[H2O toevoer (C21)]: Controleer of de 
kranen en kleppen van de aangesloten 
waterdemineralisator volledig geopend 
zijn.  

1. Als de fout na deze maatregelen blijft 
optreden, schakel de analysator(en) 
dan over op gebruiksklaar Cellpack en 
neem contact op met de servicedienst 
van de locale vertegenwoordiger van 
het watertoevoersysteem.  

2. Werkt de waterdemineralisator 
volgens de specificaties, neem dan 
contact op met de servicedienst van de 
locale vertegenwoordiger van Sysmex 

C38 GELEIDING - 
VERVANG 

CONCENTRAAT 

 • Container met 
geconcentreerd 
reagens leeg 

• Storing 
reagenspomp 

• Grote luchtbellen in 
lijn voor 
geconcentreerd 
reagens 

[geleiding (C38)]: Vervang de 
aangesloten reagenscontainer met 
Cellpack-concentraat.  

 

Bent u er zeker van dat de container 
met Cellpack-concentraat niet leeg is, 
schakel de analyser(s) dan over op 
gebruiksklaar Cellpack en neem contact 
op met de servicedienst van de locale 
vertegenwoordiger van Sysmex. 
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7.1.2.3. Lijst van waarschuwingen 
 

Waarschuwings
melding op de 
RPU-2100R en 
de cockpit van 
de Extended 
IPU 

Veroorzaakt door Mogelijke oorzaken Uitleg/melding weergegeven in 
de Extended IPU 

W12 TRAGE CIRC.  Vlotterschakelaar 
overloopreservoir 
(circulatie < 28l/u) 

• Intern filter deels 
geblokkeerd 

[trage circulatie (W12)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 

W21 H2O 

LANGZAAM 

Timeout 
vlotterschakelaar 
waterreservoir 

• Trage watertoevoer 

• Klep "H2O 
container IN" niet 
volledig geopend 

• Instelling variabele 
“tro” te laag 

[H2O langzaam (W21)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 
Controleer of de kranen en kleppen 
van de aangesloten 
waterdemineralisator volledig 
geopend zijn. 

W23 H2O 

ROERWERK 

Timeout sensor 
roerwerk H2O 

• Storing 
roerwerkmotor of -
sensor 

• Roerwerk 
vastgelopen 

[H2O roerwerk (W23)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 

W31 DRAIN NOK 
SLECHT 

Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Klep "Mix container 
Out poor" niet 
volledig geopend 

[drain NOK slecht (W31)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 

W32 DRAIN OK 
SLECHT 

Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Klep "Mix container 
Out OK" niet 
volledig geopend 

[drain OK slecht (W32)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 

W33 MIX IN SLECHT Timeout 
vlotterschakelaar 
mengreservoir 

• Klep "Mix cont. in" 
niet volledig 
geopend 

[mix in slecht (W33)]: Een 
waarschuwing heeft geen invloed 
op lopende processen. 

 
 

7.2. Maatregelen voor foutopsporing 

7.2.1. E1 Afval – controleer afval 

Indien de afvalpomp draait: 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Volg de procedure "Service-oproep" 
 

Indien de afvalpomp niet draait: 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Leeg het afvalreservoir en controleer de aansluiting van de sensor van het afvalreservoir. 

3. Controleer de externe afvalslang op knikken of verstoppingen. Verwijder deze zo nodig. 

4. Ga naar het menu [RESET FOUT] en druk op [ ENTER ]. 

5. Als de fout terugkeert, volg dan de procedure "Service-oproep". 
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7.2.2. C2 Afvalreservoir vol – controleer afval 

Indien de afvalpomp draait: 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Volg de procedure "Service-oproep" 
 

Indien de afvalpomp niet draait: 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Ledig het afvalreservoir en controleer de aansluiting van de sensor van het afvalreservoir. 

3. Ga naar het menu [RESET FOUT] en druk op [ ENTER ]. 

4. Als de fout terugkeert, volg dan de procedure "Service-oproep". 
 

 

7.2.3. C12 Circulatie – intern filter vervangen 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. De circulatiepomp stopt automatisch. 

3. Vervang het interne filter. Sluit de slangen aan zoals uiteengezet in Vervanging voorfilter (op 
pagina 46) 

4. Ga naar het menu [RESET FOUT] en druk op [ ENTER ]. 

5. Als de fout terugkeert, volg dan de procedure "Service-oproep". 
 

7.2.4. C21 Geen H2O-toevoer – controleer watertoevoer 

Deze conditie wordt gewoonlijk veroorzaakt door een tijdelijke daling van de druk in de 
watervoorziening. 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Ga naar het menu [RESET FOUT] en druk op [ ENTER], of schakel het apparaat uit en vervolgens 
weer in. 

Wordt deze conditie aanhoudend gesignaleerd: 

1. Controleer of de kranen en kleppen van de externe watervoorziening volledig geopend zijn. 

2. Als de fout terugkeert, volg dan de procedure "Service-oproep". 
 

7.2.5. C38 Geleiding – Cellpack-concentraat vervangen 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Bevestig de foutmelding door op [ ENTER ] te drukken. 

3. Het display toont de instructie: [CONCENTRAAT VERV. en druk op ENTER indien gereed...]. 

4. Controleer het reservoir met geconcentreerd reagens. 

5. Bent u er zeker van dat de container niet leeg is, volg dan de procedure "Service-oproep". 

6. Vervang anders de reagenscontainer. 

7. Druk op [ ENTER ] 

8. Als de fout terugkeert, volg dan de procedure "Service-oproep". 
 

7.2.6. Procedure Service-oproep – Technische dienst van Sysmex oproepen 

1. Druk op één van de pijltoetsen om de pieper tijdelijk uit te schakelen. 

2. Noteer de weergegeven foutmelding. 
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3. Sluit de waterkraan van de waterdemineralisator. 

4. Sluit de waterafsluitklep van de RPU-2100R. 

5. Schakel de RPU-2100R uit. 

6. Koppel de slangen tussen de externe filters en de analysers los van de externe filters. 

7. Sluit de slangen aan op een of meer Cellpack-cubitainers met gebruiksklaar reagens. 

8. Neem voor service contact op met de servicedienst van de vertegenwoordiger van Sysmex. 
 

7.2.7. Maatregelen in geval van een verandering in de prestaties 

Treedt er een verandering op in de prestaties van de aangesloten analysers die gerelateerd lijkt te 
zijn aan de prestaties van de RPU-2100R, dan moet de procedure Service-oproep worden 
gevolgd. 
 

7.2.8. Waterbeveiliging resetten 

In de waterslang tussen de RPU-2100R en de demineralisator bevindt zich een 
waterbeveiligheidsinrichting. Is deze veiligheidinrichting geactiveerd, dan moet deze als volgt 
worden teruggezet:  
 

1. Sluit de watertoevoer aan de inlaatzijde van de demineralisator. 

2. Sluit de afsluitklep van de RPU-2100R. 

3. Koppel de watertoevoerslang los van de RPU-2100R 

4. Plaats het uiteinde van de slang in een geschikt vat (het afvalreservoir van de RPU-2100R kan 
hiervoor worden gebruikt) en open de afsluitklep om de waterdruk in de slang af te laten. 

5. Koppel alleen de watertoevoerslang los van de uitlaat van de waterbeveiligheidsinrichting. 

6. Plaats een geschikt reservoir onder de beveiliging en duw de rode pen in de beveiliging (deze 
pen bevindt zich binnenin de uitlaatpoort). 

 

 

Waarschuwing: 

De waterdemineralisator kan onder druk staan en tijdens het resetten kan er 
water uit de waterbeveiliging stromen. 
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8. ONDERHOUD 

8.1. Onderhoudsschema voor de gebruiker 
 

Tijdsbestek Maatregelen Duur (circa) 

Dagelijks • Op tekenen van lekkage of gemorste 
vloeistof controleren 

• Toevoer van gedemineraliseerd water 
controleren < 0,2 mS/cm  

1 minuut 

wanneer de RPU-
2100R dit aangeeft 

• Vloeistofvoorfilter vervangen 2 minuten 

Ongeveer elke 3 
maanden, uiterlijk 
tijdens service-
onderhoud 

• Vloeistofeindfilters vervangen 1 minuut per filter 

 
Bestelnummers: 

Vloeistofvoorfilter QWLV040012 

Slangenset eindfilter NARP110904 

Vloeistofeindfilter QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Reiniging 

8.2.1. Behuizing reinigen 

De poedergelakte behuizing van het apparaat en de reagens-trolley kan worden gereinigd met een 
standaard (niet-schurend) keukenreinigingsmiddel of een zeepoplossing. 

Het LCD-scherm en het toetsenbord kunnen worden gereinigd met een licht vochtige doek. 
Gebruik geen organische oplosmiddelen! 
Het apparaat moet worden uitgeschakeld, om ongewenste activering van functies te voorkomen. 
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8.2.2. Reservoirs reinigen 

De buitenzijde van de reservoirs en de slangen kan worden gereinigd met zuiver water. 

De binnenzijde mag alleen worden gespoeld met gedemineraliseerd water (door de servicedienst 
van de vertegenwoordiger). Neem bij overmatige afzettingen contact op met uw de servicedienst 
van de vertegenwoordiger om de reservoirs te laten reinigen. 

Het hele vloeistofsysteem moet eenmaal per jaar worden gedesinfecteerd door de servicedienst 
van de vertegenwoordiger. 
 

8.3. Preventief vervangen van Cellpack-concentraat 

Duur: circa 2 minuten. 
Benodigd gereedschap: Geen. 
 

1. Schakel het apparaat in standby-modus. 

2. Ga naar het  [SERVICE MENU ] en activeer de servicefunctie [CONCENTRAAT VERV.]. Het nog in de slang 
aanwezige reagens wordt teruggepompt naar het reservoir en het display toont de instructie: 
[vervang reagentia en druk op ENTER indien gereed...], vergezeld van een reeks korte 
pieptonen. 

3. Verwijder de spoutkit van de cubitainer. 

4. Vervang de Cellpack-concentraat container op de trolley. 

5. Plaats de spoutkit van de cubitainer terug. 

6. Druk op [ ENTER ]. 

7. Wacht tot het menu weer op het display verschijnt. 

8. Schakel het apparaat in de actieve modus. 
 
 

8.4. Vervanging voorfilter 

De RPU-2100R bewaakt de stroming van de vloeistof door het voorfilter; de software geeft aan 
wanneer het filter moet worden vervangen met de melding "C12 CIRCULATIE" . 
Duur: circa 2 minuten. 
Benodigd gereedschap: Geen. 
 

1. Schakel het apparaat in standby-modus. 

2. Activeer de servicefunctie [FILTER VERVANGEN]. De circulatiepomp zal stoppen en het display toont 
de instructie: [ VERVANG FILTER EN DRUK VERVOLGENS OP ENTER], vergezeld van een reeks korte 
pieptonen. 

3. Open de deur. 

4. Schroef de aansluiting met het kleine overloopslangetje uit het filter (de vorm en de kleur van 
de aansluiting kunnen variëren). Wacht tot alle vloeistof uit het filter terug in de inlaatslang is 
gestroomd. 

5. Verwijder de in- en uitlaatslangen. 
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a. Verwijder de overloopslang. 
 

b. Wacht tot het filter leeg is. 
 

c. Duw de koppeling tegen het filter en 
trek de glijring terug 
 

d. Trek de koppeling van het filter 
 

 

6. Neem het nieuwe filter (QWLV040012) uit de verpakking. Let op de stromingsrichting van het 
filter; deze is aangegeven met een pijl op het filterhuis. Controleer of de ontluchtingskraan aan 
de inlaatzijde gesloten is. Verwijder de stop van de ontluchtingskraan aan de uitlaatzijde. 

7. Sluit de in- en uitlaatslangen op het filter aan:  
 

 

 

a. Trek de glijring 
terug 

b. Duw de koppeling 
tegen het filter 

c. Schuif de glijring 
naar het filter toe 

 

8. Trek aan de slangen om de aansluiting te controleren. De slangen mogen niet loskomen. 

9. Bevestig het kleine overloopslangetje met de aansluiting aan de ontluchtingskraan aan de 
uitlaatzijde van het filter (de vorm en de kleur van de aansluiting kunnen variëren). 
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Het filter moet worden geïnstalleerd met de uitlaatzijde naar boven en de ontluchtingsslang op 
het hoogste punt: 
 

 
Plaats van voorfilter QWLV040012 

10. Sluit de deur. 

11. Druk op [ ENTER ]. 

12. Schakel het apparaat in de actieve modus. 

13. Plaats het oude filter in de verpakking van het nieuwe filter en voer deze af. 
 

 

8.5. Eindfilter vervangen 

De vloeistofeindfilters moeten onmiddellijk worden vervangen wanneer ze in zulke mate verstopt 
zijn, dat de analysers niet meer in staat zijn om reagens te krijgen. De filters moeten circa elke 3 
maanden preventief worden vervangen, maar uiterlijk tijdens het routine-onderhoud. 
Duur: circa 1 minuut per filter. 
Benodigd gereedschap: Geen. 

De eindfilters bevinden zich aan de binnenzijde van de deur. 

1. Verwijder de in- en uitlaatslangen van het filter. 



 Onderhoud 

 

 RPU-2100R Gebruiksaanwijzing  Pagina 49 
Versie 1.3 MRN-184-NL 

 

2. Verwijder het oude filter uit de klemmen. 

3. Neem het nieuwe eindfilter uit de verpakking. Ga afhankelijk van het gebruikte filtertype verder 
als volgt. 

4. Filtertype QWLV040008: Verwijder de stop uit de ontluchtingspoort van het filter en sluit de 
slangenset NARP110904 aan als weergegeven: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Sluit de schroefdraadaansluiting aan op de 
ontluchtingspoort. 

 

2. Duw de slang over de uitlaatpoort. 
 

 

3. Sluit het afzonderlijke slangetje aan op de 
inlaatpoort van het filter. 

 
 

 

 

Klik het filter in de klemmen, zoals afgebeeld 

 

1. Sluit de slangen van het 
overloopreservoir aan op de bovenkant 
van het filter 
 
 

2. Sluit de slangen naar de reagensuitlaten 
aan op de Y-aansluiting aan de 
onderkant van de filter. 

 

Filtertype QWLV040013: Klik het filter in de klemmen, zoals afgebeeld: 
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QWLV040013 

1. Sluit de slangen van het overloopreservoir aan op de bovenkant van het filter. 

2. Sluit de slangen naar de reagensuitlaten aan op de onderkant van de filter. 

 
 

8.6. Waterdemineralisator vervangen 

Wanneer de waterdemineralisator een geleidbaarheid toont van meer dan 0,2 mS/cm, moet het 
apparaat worden vervangen. Geschatte levensduur: 1 maand. 
Duur: circa 15 minuten. 
Benodigd gereedschap: Geen voor aansluitingen van de RPU-2100R. Tijdens deze procedure is 
een 20 liter-vat nodig om water op te vangen. Is het optionele afvalreservoir geïnstalleerd, dan kan 
dit hiervoor worden gebruikt. 

Tijdens de vervanging van de waterdemineralisator moeten de aangesloten analysers offline zijn 
en mag er geen vraag naar gebruiksklaar diluent zijn. 
Is dit niet mogelijk, dan moeten de analysers eerst worden aangesloten op een Cellpack-container 
met gebruiksklaar reagens: 
 

1. Schakel de RPU-2100R in op de standby-modus. 

2. Koppel de slangen van de analysers los van de reagens-uitlaatpoorten. 

3. Sluit de slangen aan op een of meer Cellpack-cubitainers met gebruiksklaar reagens. 
 

Nadat de analysers zijn omgeleid, kan de vervangingsprocedure beginnen: 

4. Sluit de waterkraan aan de inlaatzijde van het waterapparaat en sluit de waterafsluitklep van de 
RPU-2100R. 
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5. Start de functie [ SYSTEEM UITSCHAKELEN] en schakel de RPU-2100R uit wanneer dit wordt 
aangegeven. 

6. Ledig zo nodig het (optionele) afvalreservoir. Reservoir niet opnieuw installeren! 

7. Leg een doek onder de inlaataansluiting, aangezien er enig water gemorst kan worden. 

8. Koppel de slang los van de inlaataansluiting door de buitenste ring van de aansluiting naar 
binnen te drukken en tegelijkertijd de slang uit de aansluiting te trekken: 

  

9. Plaats het uiteinde van de slang in een opvangvat (bijv. het optionele afvalreservoir).  

 

LET OP:  

Open de afsluitklep LANGZAAM en GELEIDELIJK, want het water staat 
onder druk. 

10. Sluit de afsluitklep na 3 seconden; wacht 3 seconden en open vervolgens de klep opnieuw. Het 
sluiten en opnieuw openen van de klep is nodig om te voorkomen dat de waterbeveiliging in 
werking treedt. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer stroomt.  

11. Sluit de afsluitklep. 

12. Leeg het opvangvat. 

13. Verwijder de in- en uitlaatslangen van het waterapparaat. Raadpleeg de handleiding van het 
waterapparaat voor verdere instructies. 
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14. Vervang het apparaat en sluit de in- en uitlaatpijpen aan op het nieuwe apparaat. Raadpleeg 
de handleiding van het waterapparaat voor instructies. 

 

LET OP: 

Plastic slangverbindingen alleen met de hand aandraaien! Geen 
gereedschap gebruiken! 
Het gebruik van gereedschappen kan schade aan de aansluitingen 
toebrengen die kan leiden tot vloeistoflekkage. 

15. Controleer dat de afsluitklep gesloten is! 

16. Open de waterkraan en controleer alle aansluitingen op lekkage. Zijn er lekken, sluit dan 
onmiddellijk de waterkraan en laat de druk uit de slang zoals beschreven in stappen 9-11. 

17. Is er geen lekkage, plaats dan het uiteinde van de slang in het opvangvat. Open en sluit de 
klep met intervallen van 3 seconden tot het vat vol is. Het sluiten en opnieuw openen van de 
klep is nodig om te voorkomen dat de waterbeveiliging in werking treedt. 
Deze procedure zal eventuele losse deeltjes uit het waterapparaat en de slangen spoelen. 

18. Sluit de afsluitklep en sluit het uiteinde van de slang aan op de inlaatklep van de RPU-2100R. 

19. Open de klep en controleer op lekkage. 

20. Leeg zo nodig het afvalreservoir en sluit deze opnieuw aan. 

21. Schakel de RPU-2100R in en wacht tot het display [klaar] toont. 

22. Sluit de analysers weer aan op de reagens-uitlaatpoorten. 
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9. APPENDICI 
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9.1. Appendix - Structuur van het menu (gebruikersniveau) 
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9.2. Appendix - Bestelinformatie Verbruiksartikelen en onderdelen 

Bestellen bij: 

Neem voor informatie contact op met de servicedienst van de vertegenwoordiger van Sysmex. 

Geconcentreerd reagens 
 

Omschrijving Sysmex onderdeelnummer 

Cellpack®-S conc. 20 liter 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 liter CF508690 

Cellpack® DST 20 liter AJ370801 

Cellpack® DST 10 liter BQ505775 

 

Overige verbruiksartikelen 
 

Omschrijving Mechatronics onderdeelnummer 

Luchtfilter QWLV040002 

Vloeistofvoorfilter QWLV040012 

Vloeistofeindfilter QWLV040013 of QWLV040008 

Spoutkit cubitainer ARPU110003 

Slangenset eindfilter (alleen 
voor gebruik met eindfilter 
QWLV040008) 

NARP110904 

Reagenspompslang QWLV090011 

RPU disinfectant 100ml ARPU110906 

Reserveonderdelen: 
 

Omschrijving Mechatronics onderdeelnummer 

Inline-aansluiting ARPU110007 

Afvalreservoir-eenheid 
(optioneel) 

NARP110901 
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