
Bruksanvisning för konduktivitetsmätare
HI-9033

 
Beskrivning av instrumentet
 

1. Batterilucka
2. Anslutning för givare 
3. Display 
4. mS eller µS indikator
5. ”V” batterispänning för låg
6. På/Av knapp
7. Områdesknapp
8. Kalibreringstrimmer
9-10. Områdesknappar

Kalibrering av instrumentet
Man bör kalibrera mätaren regelbundet varje månad, eller varje gång 
man byter batteri, eller när man har tagit loss proben från mätaren.

1. Använd HI 7030 Konduktivitetslösning 12 880µS/cm 

2. Häll upp lösningen i en bägare. OBS! Lösningen måste gå över 
hålet på proben.
3. Doppa ner proben i lösningen och vänta i 3 – 4 minuter tills proben 

och lösningen har samma temperatur. Rör  ” om ” med proben för 
att vara säker på att inga luft bubblor finns innanför plasthöljet på  proben. 

4. Tryck på  ON/OFF -knappen

5. Välj området 19.99 mS/ cm (19 990µS/cm)

6. Ställ in värdet 12.88mS/cm i displayen med hjälp av kalibreringsskruven som 
finns bakom batteriluckan, använd en liten skruvmejsel. Detta innebär nu att 
instrumentet kompenserar automatiskt för temperaturen vid 25°C. Önskar man 
hellre en temperarturkompensation vid 20°C Ställ då in värdet 11.67mS. Vid 
andra temperaturer se tabellen på flaskan med kalibreringslösningen. (För att få 
bästa kalibrering försök att använda kalibreringslösning så nära ”mätområdet” 
som möjligt ).
HI-9033 har en fast temperaturkoefficient som är 2 % för varje °C ändring. 

Kalibreringen är nu klar och instrumentet är klart att användas.

Mätning av konduktivitet
1. Sätt i proben i kontakten på mätaren. Var noga med att sätta i den så att ”piggarna” kommer i hålen, 

skruva fast låsningsringen.

2. Sätt på mätaren genom att trycka på  ON/OFF -knappen

3. Stoppa ner proben i lösningen som ska mätas OBS ! Lösningen måste gå över hålet på proben. Välj 
området som önskas. 

4. OBS ! Var alltid säker på att inga luftbubblor finns innanför plasthöljet på  proben genom att skaka den 
försiktigt och rör sakta om i lösningen.

5. Vänta i 3-4 minuter så att proben och lösningen har fått ungefär samma temperatur. Vid temperatur 
under 20° och över 30° får man vänta lite längre.

6. Läs av värdet.
7. Skölj ren proben innan nästa mätning.
  

Energigatan 15 B www.makab.se Tel:  0300-104 80 
434 37  KUNGSBACKA info@makab.se Fax: 0300-141 22



Rengöring av proben
Gör rent proben med vatten efter varje mätningsserie. Om en ordentlig rengöring måste göras ta bort 

plasthöljet på proben och gör rent med en trasa. När man sätter på höljet igen var då noga med att det 
sätts rätt, hålet ska vara uppåt (närmast sladden). 

Batteribyte
När batteriet börjar bli dåligt syns ett ”V” i displayen. Byt då batteriet.
Tag bort batteriluckan bak på mätaren och byt ut det, 9V.

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. p.g.a. av att lösningens viskositet förändras vid olika temperaturer.
En vanlig "salt"-lösning är koefficienten 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. 
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