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PIMEX-PROSEDYRE 
PIMEX står for picture mixed exposure dvs. bilder/filmopptak samtidig som 
eksponeringsmåling blir utført.  Programmet brukes til å filme utvalgte 
arbeidsoperasjoner samtidig med måling av eksponering.   
 
PIMEX-instrumentet består av en sender og en mottaker som overfører 
måleverdier telemetrisk til datamaskinen.   
 
Programmet PIMEX2008 installeres på bærbar datamaskin med Windows XP, 
SSD harddisk, minimum 2GB RAM, minimum 2 USD-kontakter og god 
batterikapasitet.  Se vedlagte utstyrsliste om anbefalt PC.  Programmet kopler 
film og resultat av målinger sammen. 
 
Kamera koples til mottaker som igjen er koplet til datamaskinen via 2 USB 
kabler (1 for overføring av måleverdier; DATA, og 1 for overføring av video; 
VIDEO).  Ved opptak lagres filmen på PC og ikke i kameraet.  Kameraet brukes 
til å filme arbeidsoperasjonen.  (Det er ikke nødvendig å ta opp videoen på 
kameraet.)   
 
Sensorer koples til sender.  Sensorene måler eksponeringer for 
arbeidsoperasjonen.  Sensorer og sender bæres av operatør fortrinnsvis i en 
sekk på ryggen og slanger/kabler legges over skulder og monteres i 
innåndingssonen til operatøren. 
 
For installering og oppsett av PC, se Installasjon av PIMEX2008. 
 
Løsningene for å bære mottaker, PC og kamera kan være forskjellig.  Her 
illustreres 2 eksempler, 1 med bæresele og 1 med sykkel. 
 
Bæresele  
Plasser PC foran i vest, sikres med borrelås. PIMEX-mottaker plasseres på rygg 
i vest. Kabler festes i skulderrem på vest. 
 

Foto: Sør-Norge Aluminium 
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Sykkel 

 Foto: Dagfinn Kroslid, Alcoa Lista 
 
 
Å starte en måling se Start av opptak/filming. 
 
Straks etter opptak, kan resultatet vises fra PC (Overview).  Gul markør 
flyttes i Overview for å vise bestemte eksponeringssituasjoner. 
 
Vising av PIMEX-film kan gjøres således:  
2 løsninger for hva som vises – normalstørrelse eller P1, se Open file og 
Overview i Oppsett i PC. 
 
Bearbeiding og redigering av film gjøres i et redigeringsprogram, se Redigere 
film. 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE side 
Installasjon av PIMEX 3 
Oppsett i PC 3 
Lade opp PIMEX-sender 10 
Montering av PIMEX-mottaker og kamera til PC 11 
Start av opptak/filming 12 
Eksempel på utstyrsliste 13 
Sensorer 14 
Redigere film 14 
Feilsøking 15 
Vedleggsliste 
Vedlegg 1 – DustTrak I 
Vedlegg 2 – DustTrak II 
Vedlegg 3 – HF-sensor 
Regneark for oppsett av signaler 
UtstyrslistePIMEXseptember 2010
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INSTALLASJON AV PIMEX2008 
Programmet kjøres på maskin med plattformen Windows XP. 
 
Før installasjon av programvaren må innstillinger for region og språk settes, 
tilpass regional innstilling, punktum velges som desimaltegn. 
 
Programmet legges på katalogen for programfiler. 
 
 
OPPSETT I PC 
Før programmet åpnes på PC for filming, kontrolleres at 
maskinvareakselerasjon står på full.  Når filming er avsluttet, slår en av 
maskinvareakselerasjon (se bilde under).   
 

 
 

 
Programmet åpnes. 
 
Oppsett før filming 
Ved å klikke på Notes kan en skrive inn notater/kommentarer til opptaket. 
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Før filming starter, må kanalene defineres.  Det kan kun brukes sensorer med 
direkte analog mV-utgang.  Klikk på Channels og sett inn navn på sensorene 
f. eks. HF i kanal 1, luftfuktighet i kanal 2, støv i kanal 3 osv. avhengig av 
hvilke sensorer som blir koplet til PIMEX-senderen.  

 

Under Units defineres hvilken måleenhet som er fabrikkinnstilt (kalibrert) for 
hver enkelt sensor - mg/m3, ppm, prosent.  Siden PIMEX lagrer mV-signaler, 
må en benytte omregningsfaktorer for å konvertere tilbake til 
konsentrasjonsenheter.  Måten dette gjøres er beskrevet i regnearket 
(Sette_opp_signal.xls).  Følg instruksjonene i regnearket.  Det er viktig å 
huske at måleinstrumentene (sensorene) ofte har egne innstillinger på sin 
analoge utgang.  Ofte kan en definere hvilken konsentrasjon som skal gi 0 mV 
og hvilken konsentrasjon som skal gi 5 mV.  Det er viktig å ha kontroll med 
dette siden de faktorene som skal inn i regnearket, er avhengig av dette. Det 
er også viktig å tilpasse måleområdet på instrumentet til de konsentrasjonene 
en har i de ulike situasjonene, slik at en har best mulig oppløsning på signalet. 
 

Filen hentes opp fra vedleggslisten i dette dokument (klikk 
på bindersen så kommer vedlagte dokumenter frem). 
 
 
 

Bildet Configurations gjør det mulig å definere hva som skal vises i 
programmet - valg ved avkryssingsbokser. 

 
 

Sette_opp_signal.xls
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I Communications krysses av på Com (se bilde under) før opptak startes. 

 
 
X-Axis defineres med tidsperiode som ønskes vist i diagrammet.  Ved opptak 
vil denne aksen automatisk flytte seg etter hvert som målingen utføres.   
Single plot er diagram til høyre (vindu B) hvor signalene fra bare en kanal 
vises.    I nedtrekksmenyen under diagrammet, kan en velge hvilken kanal som 
skal vises. 
Multiple plot (vindu C) er nederste diagram hvor signalene fra alle de valgte 
kanalene vises. 

 
 
Y-Axis defineres med verdier for målingene som ønskes vist i diagrammene. 

 
 
 

5



  Juni 2012 
Rev.nr. 0

 

 
 

 

Nedenstående bilde viser et oversiktsbilde over programmet.  Informasjonen 
som vises i bildet er: 
 
 Stolpe - stolpeindikatoren viser den aktuelle konsentrasjonen. 
 Vindu A (til venstre) – viser filmopptaket. 
 Vindu B (til høyre) - Single plot viser signalet fra instrumentet etter 

bruk av den aktuelle kalibreringsfaktoren benyttet (se Channels). 
 Vindu C (nederst) - Multiple plot viser mV-signalene (råsignal) fra alle 

de aktuelle kanalene (de kanalene som er markert med grønt i boks til 
venstre). 
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P1 står for Presentation 1 hvor en viser film (stort vindu), 
eksponeringsforløpet for en bestemt eksponeringsfaktor og stolpe for 
eksponeringsverdi synkronisert.   

 
 
I Open file velges filmopptak som ønskes vist. 

 
 
I Scales bestemmes X- og Y-akser som ønskes vist i diagrammet. 
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I PR 2 blir Presentation 2 vist.  Her kan en vise forskjellige 
eksponeringsforløp samtidig. Under kurveforløpet velger en den 
eksponeringsfaktoren en ønsker å vise. 
I nedtrekksmenyen under diagrammene velges kanal for hvilken eksponering 
som ønskes vist. 

 
 
I Open file velges de filmer som skal vises. 

 
 

I Axes velges X- og Y-akser for de to visningene. 
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Ved visning av film kan en velge Play eller Overview.  Play viser opptaket og 
eksponeringsforløpet fortløpende, på samme måte som når opptaket ble utført.  
Overview er det mest praktiske å bruke, siden en da får opp hele 
eksponeringsforløpet og fritt kan ta pause, stoppe og forflytte seg i opptaket 
(gul markør) til aktuelle eksponeringssituasjoner.  En kan velge hvilken 
eksponering en ønsker å vise i Single plot av de aktuelle (de som er merket 
grønt i Multiple plot, market i rød ring i bildet under). 
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Dersom en ønsker å flytte den gule markøren i diagrammet, må avspillingen 
stoppes ved å klikke på Pause.  Da kan den gule markøren flyttes frem og 
tilbake i diagrammet.  Klikk på Resume (i rød ring i bildet under) når 
avspillingen skal startes igjen. 

 
 
Hvis en ikke får med hele kurveforløpet i Single plot, kan det være at skala 
for Y-aske er feil.  En må da forandre Y-aksen til riktig verdi og trykke Refresh 
(høyre side).  Dataene blir da hentet på nytt til de nye innstillingene på aksen. 
 
Før en starter filming, må alle batterier være fulladet. 

  
Foto: Hydro Aluminium Høyanger 
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Montering av PIMEX-mottaker og kamera til PC 
 Kople audio-/videokabelen til PIMEX-mottakeren i følge fargekoding. Kople audio-
/videokabel til kamera.  

 
Foto: Sør-Norge Aluminium 
 

Kople begge USB-kabler mellom PIMEX-mottaker og PC (merket A og B).   Ofte 
er det fornuftig å merke både datamaskinen og USB-kablene, slik at en alltid 
bruker den samme USB-porten på datamaskinen til data og video.  Dette øker 
sannsynligheten for at USB-porten finner riktig driver for video og data som 
igjen reduserer risikoen for kommunikasjonsfeil mellom mottaker og 
datamaskin. 

 

 
 
 
 
 

     Foto: Sør-Norge Aluminium 
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Start av opptak/filming 
Setup  
Definer hvilke innganger som brukes.  Ved å klikke på Setup søker 
programmet etter utstyret som er koplet til. 

 
 
Hvor skal filene plasseres? 
Alle filene legges i katalogen PimexData.   

 
 
Record 
Når alle sensorer er koplet til senderen og tilsvarende kanaler er definert, kan 
filming starte ved å klikke på Record.  Det lyser grønt under opptak.  Opptak 
stoppes ved Stop.  I stedet for å bruke Pause og Resume under opptak, 
anbefales det å stoppe og å ta et nytt opptak etterpå. 

 
 
Intervall for prøvetaking er 400 millisekunder (fast).  Det vil si at for hvert 0,4 
sekund registreres en verdi i PIMEX-programmet. 
 
Det er totalt 4 sensorer (4 kanaler) som kan koples til PIMEX-senderen 
samtidig.  HF-sensoren krever 2 kanaler, 1 for HF-gassen og 1 for 
luftfuktighet.  Programmet har mulighet for 8 kanaler, men bare 4 kanaler er 
tatt i bruk i senderen. 

12



  Juni 2012 
Rev.nr. 0

 

 
 

 

EKSEMPEL PÅ UTSTYRSLISTE 

 Foto: Sør-Norge Aluminium 

1. Koffert til DustTrak-måler. 
2. Måleslange, 0-punktskalibering og verktøy til DustTrak. 
3. Bæresekk til DustTrak og sender (brukes av operatør). 
4. Lader til PIMEX-sender. 
5. PIMEX-sender med kabel (for tilkopling av sensorer). Serv. nr. 2010 

(eksempelvis) 7,2 V DC.  NB!  PIMEX-mottaker må ha samme nummer. 
6. DustTrak. Aerosol monitor Modell 8530. Serienr. 8530 101714 

(eksempelvis). 
7. Lader til DustTrak. 
8. Filmstativ (tripod for stasjonære filming og monopod for filming med 

forflytning). 
9. Harddisk (back-up). 

10. Bæreveske til PIMEX-PC. 
11. PIMEX-PC.  Dell Latitude E 6510 (SSD-HD). 
12. Bærevest til PIMEX-PC. 
13. 2 USB kabler koples mellom PIMEX-PC og PIMEX-mottaker. 
14. PIMEX-mottaker. Serv. nr. 2010 (eksempelvis).  NB! PIMEX-sender må ha 

samme nummer.  PIMEX-mottaker får strøm fra PC.   
15. Videokamera. Canon Legerie HF R17 (eksempelvis). 
16. Audio-/videokabel koples mellom PIMEX-mottaker og videokamera. 
17. Ekstra videobatteri. 
18. Lader til videokamera. 
19. Nettverkskabel. 
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SENSORER 
Følg oppsett i bruksanvisning for hver enkelt sensor.  Beskrivelse og oppsett 
mot PIMEX for noen sensorer finnes i vedlegg.  Filene hentes opp fra 
vedleggslisten i dette dokument (klikk på bindersen så kommer vedlagte 
dokumenter frem). 
 
Vedlegg 1 – DustTrak I 
Vedlegg 2 – DustTrak II 
Vedlegg 3 – HF-sensor 
 
 
REDIGERE FILM FOR VISNING AV UTVALGTE SEKSJONER  
Sjekk at maskinvareakselerasjonen står av (ingen). 
Start PIMEX2008-programmet.  Klikk på Overview–knappen og velg film.  Trykk 
Pause.  Før redigering av film still Y–Axis Single plot Y-Min til 0 og Y-Max til 
høyeste viste kurve. Still X-Axis Single plot X-Min til ønsket minimumsområde.  
Still X-Max til ønsket maksimumsområde.  Dra den gule markøren til ønsket 
startpunkt. 

Start filmredigeringsprogrammet, her eksemplifisert ved:  

CAMTASIA RECORDER  
Start programmet Camtasia Recorder.  Trykk på pilen ved siden av Custom–
knappen.  Velg Select area to record og marker ønsket opptaksområde.  Trykk 
Rec på Camtasia Recorder.  Start PIMEX2008 opptaket (trykk Resume) innen det 
er gått 4 sekunder (nedtelling i programmet).  En kan nå redigere i filmen direkte 
ved å trykke på Pause både på PIMEX2008 og Camtasia Recorder.  Flytt den gule 
markøren til ønsket startpunkt igjen og trykk Resume på begge programmene.  
Når ønsket opptak er ferdig, trykk Stop.   Trykk Produce, lagre filmen i mappen 
Camtasiavideo med filnavnet til arbeidsoperasjonen.  Velg Custom production 
settings og trykk neste, velg formatet WMV (windows media video), trykk neste, 
trykk neste og trykk neste, neste og neste trykk Fullfør.  Filmen vil nå rendres 
(filmen bygges opp).  Dette tar litt tid.  Filmen er nå ferdig lagret som WMV.  
Trykk Fullfør. 
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FEILSØKING 
Feil/symptomer Årsak Tiltak 
PC går i svart  Sterke magnetfelt Flytt deg og restart PC. 
Videovindu forsvinner når 
en bruker 
videoredigeringsprogram 

Maskinvareakselerasjon 
står på (full)  

Deaktiver 
maskinvareakselerasjon (ingen). 

Målesignal forsvinner Løse koplinger Sjekk alle koplinger.   
Ved brudd i signalkabel - ta 
kontakt med STAMI. 
Sjekk luftslange til DustTrak. 

Utstyr virker ikke Utladet utstyr Lades etter bruk. 
Svart/hvitt-bilde i PIMEX-
programmet 

Defekt RGB-kabel eller 
dårlig kontakt 

Kontroller om kabelen er 
skikkelig satt inn.  Hvis ikke det 
hjelper, bytt kabel. 

Videobilde mangler på PC 
eller bildet er i grått 

Feil i programvaren  Kontroller om gamle opptak 
kan avspilles. 
Hvis ja: prøve på nytt. 
Hvis nei: reinstallere 
programvaren på PC. 
 

Utslippene henger etter 
videoen 

Lite batteri på sender Lade sender. 

Backlight på LED-skjerm 
slår seg av 

PC for nær fleksibel – 
sterkere magnetfelt 

Gå lenger vekk fra magnetfelt 
og start eventuelt PC på nytt. 

Ikke kontakt mellom 
sender og mottaker 

Utladet sender Lad sender. 

Optikken på kameraet 
svikter 

For kraftig magnetfelt Dette er avhengig av type 
kamera.  For noen kamera må 
det monteres 
magnetskjerming.  Best å velge 
kamera som tåler magnetfelt. 

Sender er brent Sender har ladet på 3 
ampere 

Bestill ny og installer drivere på 
nytt. 

Ved oppstart av PIMEX-
programmet 
følgende feilmelding: 
Conversion from string 
”154.7496875” to type 
’Double’ is not valid. 

Feil innstilling av 
desimalskilletegn i PC 

Oppsett i Windows: 
Innstillinger for region og språk 
Tilpass regionale innstillinger 
Tall 
Desimaltegn: velg punktum ’.’ 

Kutting av kurver i 
Single plot 

Feil innstilling av signal 
før opptak 

Endre innstillinger på 
måleinstrument og i Channels 
før nytt opptak. 

Kutting av kurver i 
Single plot 

Under avspilling er 
signalene kuttet 

Feil setting på Y-aske.  Endre 
Y-akse og trykk Refresh. 
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Ark1

		Sette opp eit analogt signal (0-5Volt) til PIMEX2008/
Set up an analogue signal (0-5Volt) to PIMEX2008														Konsentrasjon/
Concentration		mV

																0		0

		1. Sett instrumentet på analog utgang (0-5Volt)														100		5000

		2. Sjekk settinga på den analoge utgangen, kva skal 0 Volt være i konsentrasjon og kva er 5 Volt?

		3. PIMEX2008 har inngangar 0-5000mV, og dette må derfor justerast til utgangen frå instrumentet.

		4. Sett inn den konsentrasjonen som gjev 0 Volt i celle H2 (grønn celle)

		5. Sett inn den konsentrasjonen som gjev 5 Volt i celle H3 (blå celle)

		6. Kva x-factor du skal bruke i PIMEX-programmet vil kome fram av likninga i figuren (raud farge)

		7. Sett inn x-faktor og  skriv mg_m3  i feltet Units

		Nyttige tips:

		Husk alltid . og ikkje ,

		Ikkje bruk -+/ i Units-ruta

		Dersom 0 mg/m3 gjev mV signal, må mV -verdien skrivast i celle I2 (gul celle), og + factor må då brukast i PIMEX software.

		Dersom høgaste konsentrasjon ikkje er 5V, men ei lågare spenning, 
må den spenninga brukast i celle I3 (lilla cell).

		The above text in English

		1. Place the instrument in analogue outlet (0-5Volt)

		2. Control the setting of the analogue outlet, what shall 0 Volt be in the concentration and what is 5 Volt?

		3. PIMEX2008 has inlet 0-5000MV.  This must therefore be adjusted to the outlet from the instrument.

		4. Set in the concentration that gives 0 Volt in cell H2 (green cell)

		5. Set in the concentration that gives 5 Volt in cell H3 (blue cell)

		6. Which x factor you shall use in the PIMEX software will appear from the equation in the figure (red colour)

		7. Set in x factor and write mg_m3 in Units in the PIMEX2008 software

		Useful information:

		Remember always . and not ,

		Do not use -+/ in the Units box

		If 0 mg/m3 gives mV signal, the mV value must be written in cell I2 (yellow cell) and + factor must then be used in the PIMEX software.

		If the highest concentration is not 5V, but a lower voltage, the voltage must be used in celle I3 (lilac cell).
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Ark3

		








AMS Rev.: 08.09.2010


Utstyr: Type: Leverandør: Hjemmeside:
PC Toughbook CF‐30 Mk standard (uten floppy)  eFront as, P.b. 40, 1713 GRALUM  www.rugged.no
Videokamera Canon HF100 Full H Flere lev.: Expert / Elkjøp m.fl.
Software PIMEX 2008 AMS ‐ PIMEX prosjekt www.ams‐aluminium.no
Telemetri Sender og mottaker AMS ‐ PIMEX prosjekt www.ams‐aluminium.no


Red.program Camtasia Studio (redigeringsprogram) TechSmith Corporation, USA www.techsmith.com/camtasia.asp
PC‐bærevest Postvest Norway tilpasset PIMEX Husqvarna Post Vest AB, Sverige www.husqvarnapv.se/swe/service.htm


Utstyr: Type: Leverandør: Hjemmeside:
Støvsensor TSI DustTrak 8520 Presisjons Teknikk AS www.ptnordic.no
Støvsensor TSI DustTrak 8530 Presisjons Teknikk AS www.ptnordic.no


PIM 028    PIMEX for effektivt arbeidsmiljøarbeid i aluminiumindustrien
PIMEX‐standard utstyrspakke


PIMEX‐standard direktevisende sensorer med analog utgang


Ekstra utstyr til PIMEX


Støysensor TES 52 Type 2 Presisjons Teknikk AS www.ptnordic.no
Støysensor Brüel & Kjær Mediator 2238 PJA‐service AS (tlf. 66771155) www.bksv.dk
HF‐sensor LaserGas Portable HF Analyser Neo monitors as www.neomonitors.com


STØV: DustTrack 8520 STØT: TES 52 Type 2 Postvest til bærbar PC
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Vedlegg 2 
 
DustTrak II  (Bilder Sør-Norge Aluminium) 
Oppladbar, berøringsskjerm for oppsett. 
Beskrivelse – se bruksanvisning for instrumentet.  Oppkopling mot PIMEX 
følger nedenfor. 


 
 
Oppkopling mot PIMEX 
Fjern beskyttelseshette for luftinntak og monter på svart luftslange.  Monter klype 
i ende av luftslange.  


 
 
Monter kabel mellom DustTrak og kanal 1 på PIMEX-sender (valgfritt hvilken kanal 
som velges).  Plugg i DustTrak sikres med tape.  Husk å definere i PIMEX-
programmet hvilken kanal som velges. 
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DustTrak kan så slås på og plasseres i sekk.  Plasser sender i ytterlomme på sekk 
(ved bruk av sekk med flere lommer). 
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Vedlegg 1 
 
DustTrak I (Bilder Hydro Aluminium Høyanger) 
Engangsbatteri, må koples til PC.  Kabel, PC og programvare TSI. 
Beskrivelse – se bruksanvisning for instrumentet.  Nedenfor følger de viktigste 
opplysningene og oppkopling mot PIMEX. 
 
Bildet under viser DustTrack m/slange.   


  
Åpne batterideksel. 


 
Trekk ut kontaktene til batteriet. 
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Kople sammen kontaktene og monter batterideksel. 


 
Sett på slagen på luftinntak.  Sjekk at riktig inngang er satt på.  Er merket 
med 10 µm, 2.5 µm eller uten merking (brukes sammen med syklon). 


 
 
Oppkopling mot PIMEX  
Slange, DustTrack, signalkabler, koplingsboks, PIMEX-sender. 
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Koplingsboks  
Ende som skal i sender - Ende som skal i DustTrak. 


 
Kople signalkabel til DustTrak. 


 
PIMEX-sender. 
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Kople signalkabel (grå) til PIMEX-sender.  Velg den inngang som er definert i 
programmet som DustTrak-inngang. 
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Vedlegg 3 
 
HF (Bilder Hydro Aluminium Sunndal) 
Beskrivelse – se bruksanvisning for instrumentet.  Oppkopling mot PIMEX 
følger nedenfor. 
 


 
 
Oppkopling mot PIMEX 
Viktig med riktig merket ledningssett.  Ta kontakt med Nils Petter Skaugset 
ved STAMI for å kople og merke ledninger for tilkopling. 
HF-sensoren trenger 2 kanaler, 1 for HF og 1 for luftfuktighet. 


 







  Juni 2012 
Rev.nr. 0


 


 
 


 


Tilkopling av signalkabel og av gass-sugeslange 
Det er viktig å montere inn partikkelfilter for å unngå nedstøving av laser og 
detektor.  


 
 
Tilkopling til 4-kanalssender 
Viktig å kople til de kanaler som er satt i programvaren, HF og fuktighet. 
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Programvareinnstillinger 
Her er det viktig at det blir lagt inn riktige faktorer slik at HF-verdier 
gjenspeiler de faktiske verdiene. 


 
 
Sett innstilling i programvaren Y-Axis 
Velg egnet visningsområde f.eks. 1 - 15 mg/m3. 


 







