
DVM8681 – pH meeter

   Täname Teid ostu eest!

Komplektsus: pH-meeter, 4xLR44 patareid, juhend
Patareide paigaldus:  Eemalda 2 patareide kaant hoidvat kruvi, Paigalda 4 LR44
tüüpi patareid jälgides polaarsust. Kinnita patareide pesa kaas.

Kirjeldus:  1. pH-lugem ekraanil    2. CAL-kalibreerimisreziim   3. ATC-automaatne temperatuuri kompensatsioon  
                  4. temperatuuri lugem   5. HLD- näidu fikseering       6. PWR – toitelüliti             7. CAL-kalibreerimine
KASUTAMINE:  a) Eemalda alumine kaas ja elektroodi kaitse ( see on normaalne, kui kaitsekaanest leiad mõne kristalli..). Hoia pH-
andur märjana kaane sees.  Aseta andur testlahusesse, vajuta nupule PWR ja saavuta stabiilne tulemus ekraanile. Mõõtmise ajal vilgub 
ekraanil väike punktike. Ekraanil kuvatakse ka temperatuuri näit. Näidu fikseerimiseks vajuta nupule HLD. Toite väljalülitamiseks 
vajuta PWR-nupule. Aseta kaitsekaas tagasi andurile ning hoia seadet ümbritsevas keskkonnas  0…+50ºC. 
b) automaatne väljalülitus: seade lülitub automaatselt välja peale 20min mittekasutamist. Funktsiooni keelamiseks väljalülitatud 
olukorras vajuta ja hoia all nuppe PWR-HLD. ( “n”-ekraanil).Funktsioon reaktiveeritakse peale toite väljalülitamist. 
c) automaatne temperatuuri kompensatsioon(ATC): pH mõõtetulemus sõltub temperatuurist. Seade kompenseerib automaatselt 
temperatuurist tuleneva vea.  Väljalülitatud olukorras vajuta ja hoia all nuppe PWR-CAL( ekraanil: SA). Vali temperatuuri ühik HLD-
nupuga ja salvesta CAL. Temperatuuriühiku häälestus säilub peale toite väljalülitamist.

d) mõõteriista kalibreerimine:   Lülita mõõteriist sisse. Paigalda elektrood testlahusesse pH7 ja seejärel lahusesse pH4 või pH10. 
Vajuta nupule CAL ( “CA”-ekraanil). Mõne sekundi pärast ilmub ekraanile CAL ja pH-väärtus.  Kalibreerimise 
ebaõnnestumisel ilmub ekraanile “En”. Kalibreeri uuesti. 
 Vastavused:   PH4.0 = 97mV..250mV    /  PH7.00 = -60mV..+60mV   /  PH10.0 = -250mV..-97mV
Kui mõõteriist fikseerib testlahuse, ilmub vastav näit ekraanile. Kui näit erineb testlahusest ( Nt. 4,01 4,00 asemel), vajuta 
nupule HLD väärtuse muutmiseks. Muudetavad kalibreerimispiirkonnad: pH4 ( 3,5...4,5pH ), pH7 ( 6,5..7,5pH ), pH10 
( 9,5..10,5pH ).

di) Stabiilne väärtus salvestatakse automaatselt. 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS: Ära puuduta elektroodi paljaste kätega, hoia kaitsekaas puhtana. Peale igat mõõtmist deioniseeri 
andur. Pikemaajalisel seadme mitte kasutamisel, eemalda patareid. 
VEATEATED: Ekraan on kustunud peale seadme sisselülitamist. - kontrolli patareisid 
 // mõõtmine on aeglane – puhasta andur destileeritud veega ning peale seda deioniseeri. 
 // ekraanil “---” - mõõdetud väärtus on väljaspool mõõtediapasooni. Lahus on liiga leeliseline või happeline
 // tulemus ekraanil on ebastabiilne -  otsik ei ole korralikult lahuses. 
TEHNILISED ANDMED:  mõõtepiirkond: 0...14pH ( täpsus: 0,2pH ; eraldus: 0,1pH )
                                             temperatuuri täpsus: +-1°C , eraldus: 0,5°C
                                             töötemperatuur: 0...+50 °C / niiskus: 0..80 % RH
                                            ATC, automaatne kalibreerimine
                                             mõõdud: 150 x 36 x 25 mm
                                             kalibreerimis-testlahused: USA, NIST, DIN-puhverlahused. 
Kasuta ainult Vellemani originaal-lisatarvikuid. 

MAALETOOJA:  RONEX OÜ, Kiisa 8, 11313 Tallinn,  tel.655 6672,  fax. 655 6673, ronex@ronex.ee ; www.ronex.ee 
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