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HI-93703 är konstruerad för att klara av mätningar 
enligt den internationella standarden ISO 7027. 
Instrumentet skickar en infraröd stråle genom 
kyvetten, i vilken provet finns. Ljuskällan är en 
hög-utstrålande infraröd LED med en våglängd på 
upp till 890nm, för att färgade prover skall påverka 
så lite som möjligt. 
 

En sensor, som är vinkelrätt mot ljusriktningen, 
upptäcker mängden ljus som sprids av de 
oupplösta partiklarna i provet. Mikroprocessorn 
konverterar dessa värden till FNU/FTU*-värden. 
 

Specifikationer 
 

Område:     0,00 till 50,00 FNU/FTU* 
 

Upplösning    0,01 och 1 FNU/FTU* 
 

Noggrannhet:  5% F.S (0 till 10 FNU/FTU*) 
 

         10% F.S (10 till 50 FNU/FTU*) 
 

         5% F.S (50 till 1000 FNU/FTU*) 
 

EMC:       2% 
 
Förbered instrumentet för mätning genom att först 
sätta i batterier och därefter sätta på den. För att 
förlänga batteriernas livslängd stängs displayen 
automatiskt av efter 4 minuter utan användning. 
För att aktivera displayen igen, tryck på  ON/OFF  
-knappen. 
 

Mätningsprocedur 
 

OBS! Tillse att ingen vätska tillförs 

mätkammaren, var därför noggrann 

med att torka av kyvettens utsida före 

mätning. 
 

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

 

 Mätaren gör då en test av displayen genom att 
visa alla dess funktioner. Efter testet byter 
mätaren till mätningsläget. 

 

 När displayen visar ”- - - -” är mätaren färdig för 
användning. 

 

 Fyll en ren kyvett upp till 0.5cm från dess kant 
med det helt upprörda provet. 

 

 Vänta tills bubblorna försvinner innan locket 
sluts. OBS! Dra inte åt locket för hårt! 

 

 Torka av kyvetten noggrant med en luddfri 
servett innan den sätts in i hållaren. Kyvetten 
måste vara helt ren från fingeravtryck, olja och 
annan smuts, (speciellt där ljuset går igenom 
(ungefär de 2 nedersta centimetrarna av 
kyvetten). 

 

 Placera kyvetten i behållaren och se till att jacket 
på locket sitter fast i skåran. Märket på locket 
skall peka mot displayen. 
 

 Tryck på  READ/   -knappen. Displayen börjar 
då blinka och visar ”SIP” (Sampling in Process). 
Grumlighetsvärdet visar sig efter ungefär 25 
sekunder. 

 

 Även om HI-93703 täcker ett väldigt stort 
område av grumlighets värden, bör man, om 
provet överstiger 40 FNU/FTU*, späda ut provet 
med grumlighetsfritt vatten (t.ex. HI-93703-0) 
och kan då beräknas enligt följande: Vos 
=3000/T    

  
Vos =  volymen på provet (ml) blandat med     
    93703-0 för att få volymen 100ml 
 

T =   värdet på mätaren över (40 FNU/FTU*) 
 

Exempel:  
 

  Mätaren visar = 200 FNU/FTU* 
  3000/200 = 15ml (Vos) 
  15ml (Vos) + 85ml (HI-93703-0) = 100ml 
 

Nu kan man ta ett prov från lösningen och mäta 
grumligheten av provet. Det korrekta grumlighet-
svärdet av original provet blir då:   
 
  Tn x 100ml / Vos = Ta  
  Tn = Vad mätaren visar på nya provlösningen.  
  Ta = Det faktiska grumlighetsvärdet av original 
      provet. 
 

Exempel:   
 
  Om  Tn = 27 FNU/FTU* 
 
             27 x 100ml   
         15ml 
 

För att få noggranna resultat: 
 

 Dra åt locket lika hårt varje gång.  
 

 Häll ut provet så snart som möjligt efter 
avläsningen för att undvika permanent 
nedsmutsning av kyvetten. 

 

 För att hålla noggrannheten på proven bör man 
tvätta med HI-93703-50 lösning och rensa med 
HI-93703-0 eller grumlighetsfritt vatten. 

 

 Samla in proverna i rena glas eller plastflaskor, 
sätt på lock och förbered snabbt för analys. Om 
möjligt förvara provet på en kall och mörk plats. 
Längre än 24 timmar bör inte proven sparas. 
OBS ! Provet ska hålla rumstemperatur vid 
själva mätningen. 
 

* 1 FNU = 1 FTU 
 

= 180 FNU/FTU Ta=  



Batteribyte 
 

När ”LO BAT” syns i displayen kan man göra ytterligare ca 50 mätningar. Ett ”-BA-” i displayen betyder att det 
är dags för batteribyte. Detta meddelande i displayen syns i några sekunder och sedan stängs mätaren 
automatiskt av. Mätaren klarar inte att göra några mer mätningar innan batterierna har bytts ut.  

 

 För att erhålla ett representativt prov, rör om 
(försiktigt men ordentligt) innan mätning. 
Men SKAKA INTE (för att undvika luftbubblor) 
och låt inte provet ”sätta sig”.  

 

 Det är att rekommendera att kalibrera mätaren 
varje månad med kalibreringslösning HI-93703-
10 FTU 10 eller ännu oftare för bättre 
noggrannhet.  

 

 Innan kyvetten sätts ner i mätaren ska den 
torkas av med en mjuk, luddfri servett. Undvik 
att få fingeravtryck på kyvetten. 

 

Fel som kan uppstå: 
 

 Närvaro av flytande skräp och grova avlagringar 
som snabbt sjunker ger felaktiga resultat. 

 

 Det infraljus som används vid mätningen klarar 
de flesta färgningar av provvatten, men alltför 
färgade prover kan ge missvisande resultat. 

 

 Luftbubblor och effekten av vibrationer som stör 
ytan på provet kan ge felaktiga resultat. 

 

 Smutsiga och repiga kyvetter ger också felaktiga 
resultat. 

 

Kalibrering 
 

Mätaren bör kalibreras varje månad. För att se när 
sista kalibreringen är gjord håller man nere DATE 

/  knappen några sekunder. 
 

Hur man kalibrerar mätaren 
 

 Sätt på mätaren och vänta på att det syns 
 ” - - - - ” i displayen. 

 

 Tryck på  CAL  -knappen en gång, ”CAL” blinkar 
nu på displayen i cirka 6 sekunder 

 

 Innan  ”CAL” slutat blinka tryck åter på  CAL  -
knappen. Nu är mätaren i kalibreringsläge och 
”CL” syns i nedre delen av displayen. Man kan 
nu mata in datumet för kalibreringen genom att 

trycka på  DATE/      knappen. För att få in rätt 

datum tryck på  READ/   -knappen. Det blinkar 
nu i displayen och man ställer in månad och 
dag. 

 

 För att godkänna datumet och för att gå till nästa 
steg trycker man på  CAL  -knappen först. Ett 
blinkande ”ZERO” syns nu istället i displayen. 

 

 Tag då HI-93703-0 lösning (eller grumlighetsfritt 
vatten) och fyll det i en kyvett. Skruva åt locket. 

 

 
OBS ! Det är att rekommendera att göra 
kalibreringen med samma kyvett som du sedan 
ska göra mätningen med. 
 
* 1 FNU = 1 FTU 

 Sätt ner kyvetten i mätaren med 
kalibreringslösningen och tryck på  CAL  -
knapen. Nu börjar det blinka ”SIP” vilket menas 
att mätaren håller på att kalibrera sig. Efter ca 
50 sekunder visar mätaren att den vill ha nästa 
lösning ,HI - 93703-10, genom att ”10.0” syns i 
displayen. Byt nu kalibreringslösning och sätt 
ner kyvetten och tryck på  CAL  -knappen. Efter 
ca 50 sekunder syns ” 500 ” i displayen. Nu kan 
man gå ur kalibreringsläget genom att trycka på  
READ  . Mätaren är nu 2-punktskalibrerad och 
klar. 

 

Om man istället vill göra en 3-punktskalibrering så 
sätter man i in en kyvett med 500 FTU (ingår ej) 
och trycker på  CAL . ”SIP” och ”CL” börjar blinka 
och efter ca. 30 sekunder visas ”----”, mätaren är 
då klar. 

 

Hur man gör för att få en ”bra 

kalibrering. 
 

 Allt glas som kommer i kontakt med lösningar, 
som används vid kalibreringen, måste vara 
ordentligt rena. Tvätta med HI-93703-50 och 
skölj med HI-903703-0 eller grumlighetsfritt  
vatten. 

 

 Skölj kyvetterna två gånger med 5ml av vätskan 
som ska mätas. Ta provet och häll ner det 
försiktigt längs kanten på kyvetten för att 
undvika luftbubblor. Skaka ej provet. 

 

 Innan man sätter ner kyvetten i instrumentet bör 
man torka av kyvetten med en mjuk luddfri trasa 
för att få bort smuts och ev. fingeravtryck. 

 

Kalibreringslösningar 
 

Det finns två olika standardlösningar för 
kalibrering, AMCO-AEPA - 1 och Formazin. 
Hanna Instruments använder sig av AMCO-AEPA, 
(mycket längre hållbarhetstid än Formazin ca 6 
månader). Formazin är dessutom både giftigt och 
har en sämre noggrannhet.  
 

Kalibreringsdatum 
 

För att se sista kalibreringsdatum på mätaren gör 
så här: 
 

 Sätt på mätaren och vänta tills displayen 
 visar”----” 

  
 

 Tryck ner och håll nere  DATE /   knappen och 
datum visas enligt MM.DD så länge  

   knappen hålls nedtryckt. 
 

För att minimera batteriförbrukningen, stängs 
mätaren av automatiskt, om den inte har  
används på 4 minuter. Batterilivslängden är ca 60 
timmar över 900 mätningar. 


