
Bruksanvisning Grochek konduktivitetsmätare
HI-983302   Art.nr 860

Hur en mätning går till
1. Sätt i kontakten
2. Sätt ner mätproben i provet OBS ! Minst 4cm av provlösning måste gå upp på mätproben
3. För att få bästa noggrannhet ställ ned mätproben mitt i själva provet
4. Displayen visar värdet i mS/cm
5. Efter en stund ger mätaren ett stabilt värde och börjar mäta kontinuerligt

Att ställa in ett specifikt värde    När man vill ha larm vid ett visst värde.
1. Skruva loss skruvarna på baksidan och ta bort bakstycket
2. Ställ knappen på SET 
3. Skruva med en liten skruvmejsel på skruven, till vänster om SET-knappen, tills du fått in det värde som 

du önskar att mätaren ska larma (mellan 0.70-3.50mS/cm ).
4. Ställ nu tillbaka knappen på Measure
5. Skruva fast bakstycket ordentligt
6. När mätvärdet avviker mer än ±0.20 mS/cm från det inställda värdet blinkar den röda lampan på 

framsidan

Kalibrering
För bästa noggrannhet bör mätaren kalibreras regelbundet minst en gång i månaden och efter rengöring av 
mätproben.

1. Sätt på mätaren (och om du är osäker kontrollera att knappen på baksidan står på Measure )
2. Häll upp kalibreringslösningen HI 7039 i en bägare.
3. Stoppa ned mätproben i kalibreringslösningen, minst 4 cm av lösningen måste nå upp på mätproben. 

Det är viktigt att mätproben står mitt i bägaren och inte kommer i kontakt med sidorna av bägaren men 
toppen på proben kan "stå" på bägarens botten

4. Vänta några minuter
5. Knacka försiktigt mätproben mot botten av bägaren och rör försiktigt runt för att få bort  ev luftbubblor.
6. Ta en skruvmejsel och skruva på CAL-skruven på framsidan tills värdet "5.00mS" syns i displayen.
7. Kalibreringen är nu färdig och mätaren är klar för mätning

Rengöring av mätproben
1. Man bör göra rent proben en gång i månaden för noggranna resultat och lång livslängd på mätproben.
2. Sänk ned mätproben ca 4cm i rengöringslösning HI 7061 (eller annat milt rengöringsmedel) i en timme  
3. Om ytterligare rengöring krävs, kan man ”borsta” av metallpinnarna på proben med ett fint sandpapper
4. Efter rengöringen skölj med kranvatten
5. Man bör kalibrera om mätaren efter rengöring

Specifikation
Område 0.00 - 9.99mS/cm
Noggrannhet ±2%
Automatisk temperaturkompensation 5 - 50°C
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