
Bruksanvisning för syrehaltsmätare
HI-9142

Allmänt
HI 9142 är en slitstark vattentät syremätare med 
automatisk  temperaturkompensation.  Kalibrering 
sker  enkelt  i  luft  genom att  trycka Cal  knappen 
och  justera  till  100  %.Proben  har  ett  membran 
som täcker den polarografiska avläsaren och en 
inbyggd  termistor  för  temperaturkompensation. 
Det  tunna  genomträngliga  membranet  isolerar 
avläsarna  från  testlösningen,  men  låter  syre 
tränga igenom. När spänning sätts  till  avläsaren 
reagerar syret som har passerat membranet vilket 
påverkar strömmens flöde.

Probförberedelser
Viktigt: Alla  prober  levereras  torra  och  måste 
förberedas  innan  användning.  För  att  förbereda 
proben, anslut den till mätaren och fortsätt enligt 
vad som står under Prob- och membranunderhåll. 
När  den  inte  används  så  använd  den 
genomskinliga  skyddshatten  som  medföljer 
utrustningen till mätaren.

Kalibrering
Instrumentet måste kalibreras varje gång det sätts 
på. Kalibreringen är enkel och snabb. Gör följande 
(kalibrering vid havsnivå):
• För exakt kalibrering vänta tio minuter efter det 

att mätaren är påslagen.

Nollpunkts kalibrering
• Doppa  elektroden  i  nollpunkts  lösning  (HI 

7040).
• Vänta   två  minuter  för  att  displayen  ska 

stabiliseras.
• Justera  offset  calibration  trimmern 

(kalibreringsjusteraren) tills  dess att  det visas 
0,0.

Lutningskalibrering
• Skölj elektroden i en stor mängd av rent vatten 

för att ta bort kvarvarande nollpunktslösning.
• Torka  elektrodspetsen  och  låt  vara  i  några 

minuter så att dsiplayen stabiliseras.
• Tryck och håll ner CAL knappen.
• Justera Slope trimmern (lutningsjusteraren) på 

toppen av mätaren tills dess att det står 100% 
på  displayen.  Håll  alltså  fortfarande  CAL 
nedtryckt!

• Släpp  CAL  knappen  och  LCD visar  värdet  i 
ppm syre.

Notera
Nollpunktskalibreringen  på  HI  9142  är  mycket 
stabil  och  därför  behövs  den  endast  göras  när 
proben byts ut.

Men  p.g.a.  att  lutningskalibreringen  är  kritisk 
relativt  användningen,  rekommenderas  det  att 
lutningskalibreringen  utförs  varje  gång  mätaren 
sätts på.

Provtagning
För korrekt provtagningar av löst syre, behövs det 
en  vattenrörelse  av  ungefär  en  meter  på  tre 
sekunder.  Detta  för  att  säkerhetsställa  att  att 
vattnet förnyas på membranets yta. Om vattnet är 
stillastående kan proben förflyttas för  hand eller 
om proben används i en BOD flaska, använd en 
liten omrörare.
Ta bort skyddshatten och placera proben i provet. 
Se  till  så  att  även  temperaturavläsaren  är 
nedsänkt (3 cm).
Om  lösningen  har  en  hög  salthalt  eller  om 
provtagningen sker på en annan höjd än havsnivå 
så måste det avlästa värdet räknas om, genom att 
räkna med den lägre  grad  av syrelöslighet  som 
förklaras nedan.

Omräkning för provtagningar på olika 
höjder

Värdena som visas  på  mätaren  är  korrekta  om 
mätning sker vid havsnivå. För andra höjder dra 
ifrån  1,1%  från  kalibreringsvärdet  för  varje  100 
meter över havet. Exempel: Mätning sker på 200 
metrs höjd över havet, kalibreringsvärdet kommer 
att bli:

100-2,2%=97,8 eller 98 avrundat.

Rättning för salthaltseffekt
En annan rättning måste göras om mätprovet har 
en  betydande  salthalt.  Då  måste 
kalibreringsvärdet  minskas  med  0,5  för  varje 
gram/liter lösta salter. Exempel: Mätning sker på 
200 meters höjd över havet och mätprovet har en 
salthalt på 3g/l:

100-2,2%-(0,5×3)%=96,3
eller 96 avrundat.

Prob- och membranunderhåll
Syreprobens kropp är gjord av förstärkt plast för 
maximal  hållbarhet.  En 
termistortemperaturavläsare  ger 
temperaturavläsningar  på  lösningen  som  testas. 
Det rekommenderas alltid att  skyddshatten sitter 
på  proben  när  proben  inte  används  för  att  ge 
skydd mot skador och smuts.
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För  att  byta  membran eller  fylla  på 
elektrolyt, gör följande:
• Ta bort skyddshatten

• Håll proben i en hand, skruva av membranet 
moturs med den andra handen.

• Blöt avläsaren genom att sänka ned den nedre 
delen av proben (3 cm) i elektrolyten (HI 7041) 
i fem minuter

• Skölj membranet med elektrolyt och skaka den 
försiktigt. Fyll med ren elektrolyt.

• Tryck  försiktigt  på  membranet  med 
fingertoppen för  att  se  till  att  inga luftbubblor 
finns kvar.  För  att  se till  inga skador uppstår 
undvik att trycka membranet direkt på botten.

• Skruva  bestämt  fast  membranhatten  medurs 
(ända upp), med avläsaren riktad nedåt. En del 
elektrolyt kommer att spillas ut.

Platinakatoden (nr  16 i  Funktionsbeskrivningen i 
slutet) skall alltid vara ljus och inte matt. Om den 
är smutsig, matt eller fläckad, vilket kan bero på 
kontakt  med  vissa  gaser  eller  långvarig 
användning  med  löst  eller  skadat  membran,  så 
bör  katoden göras  ren.  Du kan  använda dig av 
fiberglasborste  eller  sandpapper.  Gnid  katoden 
försiktigt från sida till sida för att polera och ta bort 
fläckar.  Efteråt,  skölj  proben  med  avjonat  eller 
destillerat  vatten och sätt  in en ny membranhatt 
med användning av ny elektrolyt, genom att följa 
stegen ovan. Kalibrera igen.
Viktigt:  För att få korrekta och stabila mätningar, 
är  det  viktigt  att  membranytan  är  i  perfekt 
kondition.  Detta  halvgenomträngliga  membran 
isolerar  avläsarna  ifrån  miljön  men  låter  syre 
passera.  Om  smuts  syns  på  membranet,  skölj 
försiktigt med destillerat eller avjonat vatten. Om 
några  skador  fortfarande  finns,  eller  om  någon 
skada syns  (t.e.x.  skrynklor  eller  slitningar  -  hål 
synliga  genom  KCl  kristaller),  bör  membranet 
bytas  ut.  Se  till  så  att  O-ringen  sitter  korrekt  i 
membranhatten.

Batteribyte
För att byta batterier, ta bort de två skruvarna som 
håller höljet och ta ut batterierna. Byt ut mot nya 
batterier  och  kolla  på  den  markerade  plus 
respektive minus polen. När batterierna börjar ta 
slut  så  kommer  det  att  visas  ett  V  i  det  övre 
vänstra hörnet. Då har mätaren ungefär 25 timmar 
drivspänning kvar.

Funktionsbeskrivning
1. ON/OFF-knapp
2. CAL knapp,  för  att  gå  in  eller  ur  kalibrering-

släge 
3. Probekontakt
4. Kalibreringsjusterare

5. Lutnings justerare
6. Batteriutrymme
7. Vattentät skärmad kabel
8. Polypropylenprobens kropp
9. Temperaturavläsare
10. O-ring försegling
11. Silverklorid anod (avläsare)
12. Platinum katod (avläsare)
13. Gas  genomträngligt  teflon 

membran
14. Membranhatt
15. Skyddshatt
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