
Bruksanvisning för konduktivitetsmätare
HI-99301

 
Mätning av konduktivitet
 

Anslut den medföljande givaren HI-76306 kontaktdon i mätarens övre ända och skruva åt dess låsring.
Tryck och håll ner MODE-knappen i 2 sekunder, för att sätta på instrumentet, då visas displayens alla 
segment för en kort stund varefter batteriets återstående livslängd  visas i procent.
Placera givaren i vätskan som ska kontrolleras. OBS! Lösningen måste gå över 
hålet på proben. Använd helst testkärl av plast då metall kan påverka mätresultatet.
Välj önskat mätområde genom att trycka på SET/HOLD-knappen
Skaka/rör om givaren för att avlägsna eventuella luftbubblor som kan finnas innanför 
dess plasthölje. 
Vänta en vänta i 3 – 4 minuter till temperaturen har stabiliserat sig varvid 
instabilitetssymbolen i övre vänstra hörnet på displayen har försvunnit.
Mätaren visar nu ett värde som är automatiskt kompenserat för vätskans temperatur.
För att ”frysa” ett värde tryck ner och håll SET/HOLD-knappen tills HOLd visar sig i 
displayen. För att återgå till normalt mätläge tryck på en av de två knapparna.
För att stänga av instrumentet tryck och håll ner MODE-knappen tills ”OFF” visar sig 
på displayen.

Kalibrering av instrumentet
Man bör kalibrera mätaren regelbundet varje månad, eller varje gång man byter batteri, eller när man har 
tagit loss givaren från mätaren.
1 Använd HI 7030konduktivitetslösning 12880  µS/cm 
2 Häll upp lösningen i en bägare. 
3 Tryck och håll ner MODE-knappen tills ”CAL” syns i den nedre delen av displayen. 
4 Doppa ner givaren i lösningen (OBS! Lösningen måste gå över hålet på proben) och vänta i 3 – 4 

minuter tills givaren och lösningen har samma temperatur. Skaka/rör om givaren för att vara säker på att 
inga luftbubblor finns innanför dess plasthölje. 

6 När kalibreringen är färdig visas ”OK” för ett kort ögonblick i displayen varefter instrumentet återgår i 
vanligt mätläge igen.

Kalibreringen är nu klar och instrumentet är klart att användas.

Rengöring av proben
Gör rent proben med vatten efter varje mätserie. 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). 

Byte av temperaturenhet Celsius/Fahrenheit
Med instrumentet i mätläge tryck och håll ner MODE-knappen till ”TEMP” visar sig i displayen (t.ex. TEMP 
°C). Tryck därefter på SET/HOLD-knappen för att välja önskad enhet. För att återgå till mätläget tryck på 
MODE-knappen tre gånger.

Batteribyte
När batteriet börjar bli dåligt syns en batterisymbol i displayen. Lossa då batteriluckans fyra skruvar på 
mätarens baksida och byt då batterierna. Var noga med att luckans packning sitter på plats när luckan 
skruvas fast igen. Glöm inte att kalibrera mätaren efter batteribyte.

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. på grund av att lösningens viskositet förändras vid olika temperaturer.
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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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