
Bruksanvisning för syrehaltsmätare
HI-9143 och HI-9145

Allmänt
HI 9143 och HI 9145 kan snabbt bestämma halten 
av luftmättnad i  söt  eller saltvatten.  Andelen luft 
som  visas  är  mättnaden  om  det  vore  normalt 
lufttryck d.v.s. en bar. HI 9143 kan ställas in så att 
den kompenserar  för en höjdvariation på mellan 
100 m  och 1900 m (lufttryck).  Det  resultat  som 
visas är % luftmättnad om lufttrycket vore en bar.
Den  enkla  kalibreringen  förklarad  nedanför, 
kalibrerar  instrumentet  korrekt  för  avläsningar  i 
ppm  och  även  i  %  luftmättnad.  Mätaren  kan 
ställas om från en funktion till en annan.

Kalibrering
Det  rekommenderas  att  instrumentet  kalibreras 
varje gång det sätts på. Kalibreringen görs enkelt 
genom  att  utsätta  proben  för  mättad  luft  och 
justera mätaren att  läsa samma värde.  HI  9145 
kompenserar  för  temperatur  medan  HI  9143 
kompenserar  för  salt-  och  höjdskillnader  såväl 
som temperatur.
Sätt  på  mätaren.  Bokstäverna  ”Cond”  visas  på 
displayen i ungefär en minut för att visa att proben 
gör  sig  klar.  När  ”Cond”  försvinner  så  kan 
instrumentet kalibreras.
För  att  få  igång  proben  och  instrumentet  (se 
nedan). Med HI 9143, tryck ”FACTOR” knappen. 
”F1” visas vilken höjdfaktor som ska kompenseras 
för. Genom att trycka på upp- och nedpilarna så 
kan ställa in höjden i steg om 100 m.
Ta  av  skyddshatten  från  probens  ände  och 
placera en fuktig svamp eller en ren och våt tygbit 
i botten av skyddshatten. Se till att svampen eller 
tygbiten  är  stor  nog  att  täcka  hela  membranet, 
men inte för stor för att skada det. För en korrekt 
kalibrering rekommenderas att  du väntar fem till 
tio minuter innan du sätter på skyddshatten igen. 
Detta för att skapa en ideal miljö av luftmättnad. 
Tryck ”CAL”. Fyra streck visas ”----”  tillsammans 
med  ett  litet  ”CAL”  för  att  visa  att  instrumentet 
befinner  sig  i  kalibreringsläge.  Instrumentet 
kommer  automatiskt  att  ställa  in sig  till  de nya 
värdena  och  efter  ungefär  1  minut  kommer 
”100%”  och  ett  litet  ”SAMPLE”  att  visas,  vilket 
betyder att kalibreringen är klar.
Med  ”100%-luftmättnad-kalibreringen”  så  är  du 
säker  på en korrekt  kalibrering. Luft i mindre än 
100% RH kan ge kondensation i området omkring 
probens  temperaturmätare,  vilket  ger  en  lokal 
kylningseffekt  vilket  in  sin  tur  ger  felaktiga 
temperaturkompensationer.
Instrumentet  måste  kalibreras om så fort  probe, 
membran  eller  elektolyt  byts  ut.  Du  kan  gå  ur 
kalibreringsläget genom att  när som helst trycka 
på ”CAL” knappen.

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.
Ställ in höjd och saltfaktorerna enligt platsen där 
proverna  tas  och  salthalten  på  provet.  Du  kan 
ställa  in  detta  automatiskt  med  HI  9143  eller 
manuellet med HI 9145.
För att uppnå bästa resultat när provtagning sker i 
låga  syrehalter  (t.e.x.  biologiskt  spillvatten)  och 
speciellt  vid  användning  av  en  ny  elektrolyt, 
rekommenderas  det  att  att  vänta  15-20  minuter 
från det att  instrumentet sattes på innan proben 
placeras i ett prov.
Ta bort skyddshatten och placera proben i provet. 
Låt instrumentet vara i ungefär en minut så att det 
stabilerar  sig  och  läs  av  ppm  löst  syre.  Tryck 
”RANGE” knappen för att se detta i % luftmättnad.

Syreprobe
Syreprobens  kropp  är  gjord  av  förstärkt 
polypropylen  för  maximal  hållbarhet.  Den  nedre 
halvan av proben är gjord för att passa för BOD 
flaskor  för  användning  i  laboratorier.  En 
termistortemperaturavläsare  ger  temperatur-
mätningar  på  lösningen  som  testas.  Det 
rekommenderas alltid att skyddshatten är på när 
proben inte används. Detta som skydd mot skador 
och smuts.

Probförberedelser och skötsel
Viktigt: Alla  prober  levereras  torra  och  måste 
förberedas innan användning. Innan du börjar se 
till  så  att  du  har  HI  7041  Elektrolyt  lösning 
tillhanda.

1.Ta bort skyddshatten genom att försiktigt vrida 
och dra. Membranets hatt innehåller en tunn film 
som  kan  skadas  om  skyddshatten  dras  av 
ofösiktigt.
2.Håll  proben  i  en  hand,  skruva  av  membranet 
moturs med den andra handen.
3.Blöt avläsaren genom att sänka ned den nedre 
delen  av  proben  (3  cm)  i  elektrolyten  i  fem 
minuter.
4.Skölj membranhatten med elektrolyt och skaka 
den försiktigt. Fyll med ny elektrolyt.
5.Tryck försiktigt på membranet med fingertoppen 
för att se till att inga luftbubblor finns kvar.
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6.Skruva  bestämt  fast  membranhatten  medurs 
(ända upp),  med avläsaren riktad nedåt.  En del 
elektrolyt kommer att spillas ut.

Platinakatoden 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. Försök med att kalibrera igen.
Om silverkloridanoden är förorenad, vilket gör det 
svårt (eller omöjligt) att kalibrera, försök med att 
väta proben över natten i en 3 % lösning eller bara 
fem minuter i 30 % lösning av ammoniak. Efteråt, 
skölj  proben  med  avjonat  eller  destillerat  vatten 
och sätt  in en ny membranhatt med användning 
av  ny  elektrolyt,  genom  att  följa  stegen  ovan. 
Försök med att kalibrera igen.

Notera: Om hatten läcker, kolla gummi O-ringen 
(nr 13 i funktionsbeskrivningen sist) för att se om 
den sitter korrekt.

Förbereda & underhålla instrumentet
Anslut  proben  till  instrumentet  genom  att  först 
sätta in probkontakten till instrumentet och skruva 
sedan hårt i den lilla ringen.
HI 9143 och HI 9145 kan förflyttas eller användas i 
vilket vertikal-, horisontal- eller lutat läge som helst 
utan  att  det  inverkar  på  stabilitet  eller 
noggrannhet.

Membranunderhåll
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 
tränga  igenom.  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.

Kraftförsörjning
Instrumentet har inbyggd automatisk avstängning 
som stänger av instrumentet  efter  4 timmar  om 
inga  knappar  har  trycks.  Batterierna  är 
uppladdningsbara.

Temperaturkänslighet

När  syre  mäts  så  ökar  probströmmen 
proportionellt  mot  en  ökning  av  temperaturen. 
Elektroniken  kompenserar  automatiskt  för  detta, 
men den exakta temperaturkänsligheten för varje 
prob kan variera lite beroende på dess kondition. 
Som ett resultat av detta bör proben kalibreras vid 
en  temperatur  så  när  som  möjligt  till  den  som 
lösningen som ska  undersökas  har  för  maximal 
noggrannhet.

Svarstid
Svarstiden är  omkring  20 sekunder  för  en 95% 
avläsning  vid  en  konstant  temperatur  av  25°C. 
Svarstiden för låga syreavläsningar eller vid låga 
temperaturer är omkring 40 sekunder. Mer tid ger 
exaktare avläsningar!

Specifikationer
Mätområden
0,00 till 19,99 ppm (mg/l) av löst syre
0,0 till 100,0% luftmättnad
0,0 till 50,0°C temperatur



Funktionsbeskrivning

1. Batteriutrymme
2. Kontakt för anslutning av elektrod
3.  LCD-display
4. ON/OFF-knapp
5.  CAL-knapp, för att gå in eller ur kalibrering-

släge
6. FACTOR-knapp välj F1 för höjd och F2 för

salthalt (endat HI-9143) 
7.   och  knappar väljer salthalts- och höjd-

nivåer i F1 eller F2 läge (endat HI-9143) 
8. HOLD knapp håller kvar det värde som visas 
9. RANGE knapp väljer % luftmättnad eller ppm
10.  Kontakt för anslutning av 12V DC-adapter
11.  Vattentät skämad kabel
12.  Elektrodhölje av  Pollypropylen
13.  Temperatursensor
14.  O-ringstätning
15.  Silverklorid-anod (sensor)
16.  Platinum-katod (sensor)
17.  Teflonmembran
18.  Membranhatt
19.  Skyddshatt
20.  Indikator för låg batterinivå
21.  SAMPLE indikerar när kalibreingen är klar
22.  F1 indikator för höjdkompensation
23.  Höjdkompensation (endast HI9143)
24.  Salthaltskompensation (endast HI9143)
25.  Kalibreringsläge
26.  Temperatur och faktor inställningar
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