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Beskrivning av instrumentet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  LCD-display 
2  Knappar för val av mätområde 
3  Knapp för EC-kalibrering 
4  Ratt för inställning av temperaturkoefficient 
5  På/Av-knapp 
 

Område 0,0-199,9   0-1999 µs/cm  
0,00-19,99  0,0-199,9 mS/cm 

Upplösning 0,1/1 µS/cm  
0.01/0.1 mS/cm 

Noggrannhet 
(@ 20°C/68°F) 

± 1% av hela skalan 
exklusive elektrodfel 

Typiska EMC- 
avvikelse 

± 2% av hela skalan 

Kalibrering Manuell, 1 punkts 
med hjälp av EC-knapp 

Temperatur- 
kompensation 

Manuell, 0 till 50°C (32 till 122°F) 
med β inställbar från 0-2,5% /°C 

Elektrod (ingår) HI-76302W ATC med 1m kabel 

Miljö 0-50°C RH max 100% 

Batterityp 1 x 9V alkaliskt 

Batteritid Ung. 100 timmars kontinuerlig 
användning 

Dimensioner 145 x 80 x36 mm 

vikt 230 g 

 

Förberedelser före mätning 
 

•  Varje mätare levereras komplett med ett 9V 
batteri. Ta bort batteriluckan på baksidan av 
mätaren. Installera batteriet och var noga med 
dess polaritet. 
 

•  Anslut elektroden till mätaren säkert genom att 
rikta in stiften med sockeln och skjuta in pluggen. 
 

•  Kontrollera att mätaren är kalibrerad innan 
några mätningar görs. 
 

 
 

Kalibrering av instrumentet 
 

•  Töm upp en lagom mängd av HI-7030 
konduktivitetslösning 12.88mS/cm i en 
plastbägare. 
 

•   Doppa ner elektroden i lösningen och se till att 
vätskenivån når över hålen på elektrodens hylsa. 
 

•  Vänta några minuter tills elektroden har antagit 
lösningens temperatur. 
 

•  Knacka elektroden lätt mot botten av bägaren, 
skaka och snurra den sedan för att avlägsna 
eventuellt luftbubblor som kan ha fastnat inne i 
PVC höljet. 
 

•  Starta instrumentet genom att trycka på 
ON/OFF- knappen. 
 

•  Justera temperaturkoefficienten men ratten 

märkt ”TC” till 2%/C för att kompensera för 
temperaturens effekt hos vanliga lösningar. 
 

•  Välj mätområde19.99mS genom att trycka på 
motsvarande knapp. 
 

•  Justera kalibrerings ratten ”EC” tills displayen 

visar "12,88 mS". Dvs konduktiviteten vid 25°C. 
 

•  Alla efterföljande mätningar kommer att nu att 
kompenseras till 25°C. Om du föredrar att 
standardisera temperaturkompensation till 20°C i 
stället för 25°C, justera då ratten för så att 

displayen visar "11,67 mS" (Se diagrammet på 
sidan nästa sida) . Alla efterföljande mätningar 
kommer då att kompenseras till 20°C. 
 

•  Kalibreringen är nu klar och instrumentet är klart 
för användning. Instrumentet bör kalibreras minst 
en gång i månaden, eller när elektroden byts. 

 

Mätning av konduktivitet 
 

•  Tryck på ON/OFF-knappen för att sätt på 

instrumentet, displayen visar då 0 vilket betyder att 
instrumentet är klart att användas. 
 

  •  Stoppa ner elektroden i lösningen som ska 
mätas och välj det mätområde som önskas. 

 

OBS! Lösningen måste gå över hålen på 

elektroden, se också till att ytterhylsan på 

elektroden sitter rätt, dvs att de 4 hålen är 

uppåt närmast kabeln.  
 

Om endast 1 syns till vänster på displayen, 
betyder detta att man har valt fel område, man bör 
då välja ett högre område. 
 

Temperaturkompensation sker automatiskt. 
  

OBS ! Var alltid säker på att inga luftbubblor finns 
i elektroden genom att skaka den försiktigt och rör 
sakta om i lösningen. Efter mätningen bör man 
stänga av mätaren och göra rent elektroden. 
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Rengöring av elektroden 
 

Gör rent elektroden med destillerat vatten efter 
varje mätserie. Om en ordentlig rengöring måste 
göras ta bort plasthöljet på elektroden och gör rent 
med en trasa. När man sätter på höljet igen var då 

noga med att det sätts rätt, de fyra hålen ska 

vara uppåt (närmast sladden). 
 

Elektrodens hölje är gjort av PVC plast och får 
aldrig komma i kontakt med stark värme som t.ex. 
en värmeplatta. 

 

Vilken effekt temperaturen har på 

konduktiviteten 
 

Lösningars ledningsförmåga (konduktivitet) beror 
på typ och mängd av joner i lösningen. 
Temperaturen spelar en stor roll bl.a. på grund av 
att lösningens viskositet förändras vid olika 
temperaturer. 
En vanlig ”salt”-lösning har en koefficient på  

ca. 2%/C medan den för syror, alkalier och 

koncentrerade saltlösningar är lägre ca. 1.5 %/C. 
 

Eftersom små förändringar i temperaturen 
påverkar konduktiviteten ganska mycket är det 
viktigt att ta hänsyn till detta, speciellt vid låga och 
höga temperaturer. 
 

Detta instrument kompenserar för temperaturen 
automatiskt och har dessutom den möjligheten att 
man själv kan bestämma temperaturkoefficienten 
från 0% (ingen kompensation), till 2.5 % för varje 

grads (C) ändring. 
  

Att bestämma en lösnings 

temperaturkoefficient 
 

•  Doppa ner elektroden i lösningen och vrid 
justeringsratten till 0% 
 

•  Låt elektroden och lösningen få en temperatur 

på 25C. Notera värdet på konduktiviteten (C25) 
 

•  Ändra temperaturen 5 - 10 grader på lösningen 
och elektroden (till temperatur T) och läs av värdet 
(C T) 
 

Temperaturkoefficienten (β) i en lösning kan då 

beräknas enligt följande: 
 
 (Ct - C25) 

 β = 100 x 

 (t - 25) x C25 

 

 

 

 

 

 

Ledningsförmåga i förhållande till 

temperaturen 
 

Konduktiviteten i en vattenhaltig lösning är, som vi 
tidigare nämnt, måttet på dess förmåga att bära 
en elektrisk ström med hjälp av joner i rörelse. 
Konduktiviteten ökar alltid med ökande 
temperatur. Den påverkas av typen och antalet 
joner i lösningen och av lösningens viskositet i sig. 
Båda dessa parametrar är temperaturberoende. 
Förhållandet mellan konduktivitet och temperatur 
uttrycks som en relativ förändring per grad Celsius 
vid en viss temperatur, vanligen som procent per 
°C. 
 
För manuell kompensering hänvisas till 
diagrammet nedan. Här framgår konduktiviteten 
vid olika temperaturer hos olika kalibrerings-
vätskor.  
 

 
°C HI7030 

HI8030 
(µS/cm) 

HI7031 

HI8031 
(µS/cm) 

HI7033 

HI8033 
(µS/cm) 

HI7034 

HI8034 
(µS/cm) 

HI7035 

HI8035 
(µS/cm) 

HI7039 

HI8039 
(µS/cm) 

0 7150 776 64 48300 65400 2760 

5 8220 896 65 53500 74100 3180 

10 9330 1020 67 59600 83200 3615 

15 10480 1147 68 65400 92500 4063 

16 10720 1173 70 67200 94400 4155 

17 10950 1199 71 68500 96300 4245 

18 11190 1225 73 69800 98200 4337 

19 11430 1251 74 71300 100200 4429 

20 11670 1278 76 72400 102100 4523 

21 11910 1305 78 74000 104000 4617 

22 12150 1332 79 75200 105900 4711 

23 12390 1359 81 76500 107900 4805 

24 12640 1386 82 78300 109800 4902 

25 12880 1413 84 80000 111800 5000 

26 13130 1440 86 81300 113800 5096 

27 13370 1467 87 83000 115700 5190 

28 13620 1494 89 84900 117700 5286 

29 13870 1521 90 86300 119700 5383 

30 14120 1548 92 88200 121800 5479 

31 14370 1575 94 90000 123900 5575 

 
 


