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INSTRUCTIEHANDLEIDING



Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Hanna Instruments.
Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door voorafgaand aan het gebruik 
van dit instrument.
Deze handleiding biedt u de noodzakelijke informatie voor het correcte gebruik 
van het instrument evenals een nauwkeurige samenvatting over de veelzijdigheid.
Als u extra technische informatie nodig heeft, neem dan via e-mail contact 
met ons op.

Beste 
klant,

Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder de schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode 
Island, 02895, VS.
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Haal het instrument uit het verpakkingsmateriaal en onderzoek het voorzichtig om te controleren of 
het instrument geen schade heeft opgelopen tijdens de verzending. Als er schade aanwezig is, neem 
dan contact op met uw lokale Hanna Instruments-kantoor.

Elk instrument edge® DO (HI2004) wordt geleverd met:
Tafelstandaard
Wandhouder
Elektrode-houder
USB-kabel
5 VDC-voedingsadapter
Instructiehandleiding
Kwaliteitscertificaat

HI764080: Digitale polarografische elektrode voor opgelost zuurstof, met geïntegreerde tempera-
tuursensor

HI7041S: Elektrolyt voor DO-elektrode
2 DO-membranen voor HI764080 DO-elektrode
2 vervangende O-ringen voor membraandoppen
Beschermkap elektrode

Let op: Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument correct 
functioneert. Een defect artikel moet in de originele verpakking worden teruggestuurd.
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Voordat u dit product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volledig geschikt is voor uw specifieke 
toepassing en voor de omgeving waarin het wordt gebruikt. 

Gebruik van dit instrument kan storing met andere elektronische apparatuur veroorzaken, waardoor 

de gebruiker stappen moet ondernemen om de storing te elimineren. Wijzigingen die door de 

gebruiker aan de geleverde apparatuur worden aangebracht, kunnen de EMV-prestaties van het 
instrument verminderen. 
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BESCHRIJVING

edge® DO stelt de gebruiker in staat om snelle, nauwkeurige metingen van opgelost zuurstof uit te 
voeren met gebruik van de Hanna Instruments edge® DO digitale sensoren voor opgelost zuurstof. 
Elke digitale sensor beschikt over een uniek serienummer, dat automatisch geïdentificeerd wordt 
door de meter. Eenmaal verbonden met de meter, kan de sensor het opgelost zuurstof en de 
temperatuur meten.

Met de gebruikersinterface kunt u de edge® DO aanpassen aan uw exacte meetvereisten. Het 
intuïtieve ontwerp vereenvoudigt de configuratie, kalibratie, meting, gegevensregistratie en de 
overdracht van gegevens naar een USB-station of computer. (Elke functie en meetdetail zijn 
ontworpen om u een voordeel te geven op het gebied van meettechnologie.)

edge® DO is enorm veelzijdig. De ultradunne meter en elektrode kunnen worden gebruikt als mobiel 
apparaat (met gebruik van de oplaadbare batterij) of in zijn bijbehorende tafel- of wandhouders 
(die de meter ook opladen) als een via een kabel gevoed laboratoriuminstrument.

DIAGRAM

PRODUCTBESCHRIJVING

• Ultradun, strak design
• Interne klok en datum
• Automatische parameterherkenning
• Toegewezen GLP-toets 
• GLP-gegevens inclusief geregistreerde gegevens
• Vereenvoudigde gegevensoverdracht naar een PC
• Tot 8 uur levensduur van de batterij indien gebruikt als een mobiel apparaat

Zij- & achteraanzicht
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1. Liquid Crystal Display (LCD)
2. Capacitief aanraaktoetsenbord
3. 3 mm stekkeringang voor edge® DO 

digitale elektrodes
4. Aan de bovenkant aangebrachte ON/

OFF-knop
5. Micro-USB-apparaataansluiting voor 

voeding of als PC-interface
6. Standaard USB-hostaansluiting voor 

gegevensoverdracht naar een USB-station
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DO-elektrode

• Elektrodes verwerken signalen direct voor ruisvrije metingen
• Automatische sensorherkenning
• Opslag van kalibratie-specifieke gegevens vanuit de laatste kalibratie
• Geconstrueerd met materialen geschikt voor gebruik in chemische analyses
• Geïntegreerde temperatuurmeting
• Geïntegreerde 3 mm stekkerbus
• Uniek serienummer in elke elektrode voor traceerbaarheid 

OPGELOST ZUURSTOFELEKTRODE
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TOETSENBORDFUNCTIES

1. CAL/MODIFY - Gebruikt om de kalibratiemodus te openen en af te sluiten. In SETUP gebruikt 
om wijzigingen van een configuratie-instelling te initiëren.

2. GLP/CFM - Gebruikt voor de weergave van de GLP-kalibratie-informatie. In SETUP gebruikt 
om aangebrachte wijzigingen te bevestigen. In de kalibratie gebruikt om de kalibratiepunten te 
accepteren.

3. RANGE/u- Gebruikt om het meetbereik te selecteren. In SETUP gebruikt om naar rechts in de 
keuzelijst te gaan. In log RCL gebruikt om de GLP-gegevens voor een gegevenspunt te bekijken.

4. SETUP/CLR- Gebruikt om de modus SETUP te openen/af te sluiten. Tijdens de kalibratie 
gebruikt om voorgaande kalibratiegegevens te wissen. In log RCL gebruikt om logregistraties te 
wissen.

5.    - Gebruikt om te bladeren door het menu SETUP. Gebruikt om de selectie te wijzigen bij 
het aanpassen van een parameter in SETUP. 

6. RCL (Recall) - Gebruikt om logregistraties of het % gebruikte logboekgeheugen te bekijken.

7. LOG - Gebruikt voor de registratie van gegevens via handmatige registratie op 
aanvraag of handmatige registratie op stabiliteit of om intervalregistratie te starten/
stoppen.

Let op: U kunt de snelheid voor het laden van een parameterwaarde verhogen/
verlagen. 
Ga als volgt te werk:
Druk op de toets  of  en houdt deze ingedrukt. Schuif uw vinger naar 
de dubbele punt om de snelheid te verhogen waarmee een waarde wijzigt.
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DISPLAY-INDICATOREN

1. Moduslabels
2. Bevestigingslabel (confirm/enter)
3. USB-verbindingsstatus
4. Elektrodesymbool
5. Batterijsymbool
6. Pijllabels, weergegeven indien ze 

beschikbaar zijn
7. Derde LCD-regel, berichtgebied
8. Labels

9. Tweede LCD-regel, temperatuurmeting
10. Temperatuureenheden
11. Temp.-compensatiestatus
12. Uitleeswaarde
13. Meeteenheden
14. Stabiliteitsindicator

De derde regel van het LCD-scherm (7) is een toegewezen berichtenregel. Tijdens de meting kan de 
gebruiker de toetsen  gebruiken om het gewenste bericht te selecteren. Opties omvatten 
datum, tijd, kalibratiegegevens, batterij laden of geen bericht. Als er tijdens de meting een 
meetfout of wijziging van een logstatus optreedt, geeft de derde regel een toepasselijk bericht weer.
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INSTELLEN VAN edge® DO

De belangrijkste bedieningsmodi van edge® DO zijn instellen, kalibratie, meting, gegevensregistratie 
en gegevensexport. Volg deze algemene stappenbeschrijving, zodat u kunt beginnen. De volgende 
onderwerpen worden uitgelegd in de secties verderop in deze handleiding.

1. Zorg ervoor dat u bekend raakt met de ontwerpfuncties van deze unieke meter.
2. Bepaal hoe de meter gebruikt wordt en plaats de wand- of tafelhouder in een schone ruimte 

in de buurt van netstroom.
3. Schakel de edge® DO in met gebruik van de knop ON/OFF aan de bovenkant van de meter.
4. Sluit de elektrode aan die vereist is voor de meting.
5. Stel de meetparameters in, die vereist zijn voor de door u uit te voeren meting.
6. Kalibreer de sensor/elektrode.

U bent nu klaar om metingen uit te voeren.

Installatie tafelhouder
Steek de arm van de elektrode-houder in de stijl op de draaiende basis.
Sluit de elektrode-connector aan op de busingang aan de onderkant van het instrument.
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Schuif de edge® DO in de houder, terwijl u de elektrodekabel achter de houder positioneert.
Plaats de elektrode/sensor in de elektrode-houder en bevestig de kabel in de clips.

Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de achterste ingangsbus van de tafelhouder. Sluit 
het andere uiteinde aan op de voedingsadapter en sluit deze aan op de netstroom. Controleer of 
het batterijsymbool de oplaadfunctie aanduidt.

Installatie wandhouder
Selecteer een geschikte wandlocatie. (Gebruik 2,5 mm of US #3 bit). Bevestig de wandhouder 
met gebruik van de meegeleverde schroeven. Klik de afdekking over de schroefkoppen.



12 

Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de onderste ingangsbus van de wandhouder. Sluit 
het andere uiteinde aan op de voedingsadapter en sluit deze aan op de netstroom. 

Sluit de 3 mm elektrodestekker aan op de ingangsbus aan de onderkant van de edge® DO.
Schuif de edge® DO in de wandhouder. Controleer of het batterijsymbool de oplaadfunctie aanduidt.

Voedingsaansluiting
Als alternatief voor het gebruik van de houders voor voeding, kan de edge® DO gevoed worden via 
de micro-USB-ingang aan de bovenkant. Steek de 5 VDC adapter in het stopcontact of sluit deze 
direct aan op een PC.

Let op: de edge® DO wordt geleverd met een interne oplaadbare batterij, die zorgt voor 
ongeveer 8 uur continu gebruik. Als de edge® DO is aangesloten met de voedingsadapter of op 
een PC, wordt de batterij opgeladen.
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ELEKTRODE-AANSLUITING

Sluit de 3 mm elektrodestekker aan op de elektrode-ingang aan de onderkant van de edge® DO 
en druk deze stevig in de plug. Als de elektrode wordt herkend, worden het bericht “CONNECTING” 
en sensormodel weergegeven.

Als de sensor niet is verbonden of niet wordt herkend, wordt het bericht “NO PROBE” weergegeven.
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Optie Beschrijving Keuzes Standaard

*Alleen zichtbaar 
indien er een kabel-
verbinding tussen de 
micro-USB en PC is 
aangebracht.

Selecteer of de PC wordt 
gebruikt voor het laden van 
de batterij (en de meter wordt 
gebruikt voor logregistratie) of 
dat de gegevens naar de PC 
worden geëxporteerd.

LOG ON EDGE of EXPORT 
TO PC

LOG ON EDGE

Logboek

Selecteer het logboektype dat 
gebruikt moet worden vanuit 
de 3 typen logregistraties: 
Handmatige logregistratie op 
aanvraag Handmatige logre-
gistratie op stabiliteit (3 typen 
stabiliteitscriteria beschikbaar) 
Batchregistratie tijdsinterval 

Handmatige logregistratie 
Logregistratie stabiliteit: 
Snel, Medium, Nauwkeurig; 
Intervallog: Seconden: 5,10, 
30; Intervallog minuten: 1, 
2, 5, 15, 30, 60, 120, 180.

Interval 
(5 sec) 

Waarschuwing 
kalibratiebeëindiging
instellen

Meter geeft “CAL DUE” aan, in-
dien de ingestelde tijd in deze 
parameter is overschreden.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen 
of UIT

7 dagen 

Elektrodespecifiek
Specifieke parameters voor een meettype worden hier ingevoerd in de lijst SETUP.

ALGEMENE INSTELLING
De volgende opties voor Algemene instelling worden weergegeven ongeacht de gebruikte sensor. 
Deze instellingen blijven behouden bij het schakelen naar een ander elektrodetype of indien er 
geen elektrode is aangesloten. Opties zijn met keuzes en standaardwaarden in de onderstaande 
tabel weergegeven. Opties zijn toegankelijk door te drukken op de toets SETUP/CLR. Blader door 
de opties met gebruik van de toetsen . Om een instelling te wijzigen, druk op de toets CAL/
MODIFY. De optie kan gewijzigd worden met gebruik van de toetsen RANGE/u,  en 
. Druk op de toets GLP/CFM om de wijziging te bevestigen. Om de SETUP te verlaten, druk op de 
toets SETUP/CLR.

Insteldatum

Druk op de toets CAL/MODIFY 
om de huidige datum in te stel-
len, die in ISO-formaat wordt 
weergegeven. Druk op de toets 
GLP/CFM om de wijzigingen 
op te slaan.

Datum JJJJ/MM/DD
Datum 
instellen

Tijd instellen

Druk op de toets CAL/MODIFY 
om de huidige tijd in te stellen, 
die in ISO-formaat wordt 
weergegeven. 
Druk op de toets GLP/CFM om 
de wijzigingen op te slaan.

24 uur:MM:SS tijd Tijd instellen
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Optie Beschrijving Keuzes Standaard

Automatisch  
uitschakelen  
instellen

Gebruikt om de levensduur van de bat-
terij te sparen door automatisch uit te 
schakelen indien er voor de ingestelde 
tijd geen toets wordt ingedrukt en de 
meter niet in de modus voor actieve 
logregistratie of kalibratie staat.

5, 10, 30, 60 min
of Uit

10 MIN

Geluid

Indien ingeschakeld, is er een korte 
toon te horen voor het drukken op een 
toets of de kalibratiebevestiging en een 
langere toon voor de verkeerde toets.

Aan of Uit Aan

Temperatuureenheid
Selecteer graden Celsius of Fahrenheit 
voor de weergave en registratie van 
temperaturen.

ºC of ºF ºC

LCD-contrast
Staat de wijziging van het displaycon-
trast voor verschillende lichtomstandig-
heden toe.

1 tot 8 3

Flash Format*  
Alleen te zien als er 
logfouten aanwezig 
zijn.

Mogelijkheid tot het formatteren van 
de USB-stick.

Aan of Uit UIT (OFF)

Berichtentransitie
Gebruiker kan kiezen hoe berichten 
worden weergegeven op de derde 
LCD-regel van het display.

Woord-bladerberich-
ten of letter-blader-
berichten

Letter-
bladerbe-
richten

Configuratie resetten 
naar standaard 
instelling

Druk op de toets CAL/MODIFY en de toets GLP/CFM (indien gevraagd) om de 
parameters te resetten.

Firmware instrument / 
firmware elektrode

Geeft de softwareversie van de meter 
weer. Het gebruik van toets RANGE/u 
schakelt naar de elektrodefirmware 
(indien aangesloten) en de uitgevoerde 
diagnostiek voor probleemoplossing.

Alleen bekijken
Huidige soft-
wareversie.

Meter ID/  
Meter SN/  
Elektrode SN

Gebruiker-ID en serienummer van 
meter (indien aangesloten). Gebruik 
de toets RANGE/u om tussen de drie 
parameters te schakelen.

Meter-ID kan 
geselecteerd worden 
door de gebruiker

0000/ Serie-
nummer

Let op: opties kunnen alleen onder speciale omstandigheden worden bekeken.



16 

FUNCTIE LOGREGISTRATIE

Let op: wanneer de edge DO via de micro-USB is aangesloten op een pc moet met SETUP de 
keuze “LOG ON EDGE” of “EXPORT TO PC“ worden gemaakt.
1000 logregistraties kunnen in het edge® DO -geheugen worden opgeslagen. Dit geheugen is 
opgedeeld per logboektype (Handmatig, Handmatige stabiliteit, Interval).
Het maximale aantal registraties voor een intervalbatch is 600 registraties (op voorwaarde dat 
er loggeheugen beschikbaar is).
Een registratie is een opgeslagen uitlezing en een batch is een groep registraties.

Typen logregistratie
Logregistratie interval: Een continue logregistratie geregistreerd met een door de gebruiker 
geselecteerde tijdsperiode. (Dit is niet beschikbaar in de modus Basic).

Handmatige logregistratie op aanvraag: Uitlezingen worden geregistreerd elke keer dat de 
toets LOG wordt ingedrukt. Alle registraties worden opgeslagen in een enkele Handmatige batch 
voor het meettype. Nieuwe registraties gemaakt op verschillende dagen worden opgeslagen in 
dezelfde Handmatige batch.

Log Handmatige Stabiliteit op aanvraag: Een log op aanvraag, die wordt uitgevoerd zodra de 
toets LOG wordt ingedrukt en het stabiliteitscriterium is bereikt. Stabiliteitscriterium kan worden 
ingesteld op de instellingen Fast (Snel), Medium of Accurate (Nauwkeurig).

In de modus Setup, selecteer de logparameter, druk op de toets CAL/MODIFY en gebruik de toets 
RANGE/u om Interval, Manual of Stability te selecteren. Als Interval wordt weergegeven, gebruik 
de toetsen  en  om de instelling voor het tijdsinterval te selecteren. Als Stability wordt 
weergegeven, gebruik de toetsen  en  om de meetinstelling stabiliteit te selecteren.

Een volledige set GLP-informatie inclusief datum, tijd, bereikselectie, temperatuurlezing, kalibratie-
informatie en serienummer van de elektrode wordt opgeslagen bij elke uitgevoerde logregistratie.

Logregistratie interval
Selecteer Interval en de monsterperiode in het menu SETUP. Om de logregistratie Interval te 
starten, druk op de toets LOG als het instrument zich in de meetmodus bevindt.
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Een bericht “PLEASE WAIT” wordt weergegeven, gevolgd door de 
hoeveelheid vrije ruimte. Tijdens actieve logregistratie interval, wordt 
batch-informatie weergegeven op de derde LCD-regel. De regel geeft 
aan in welke batch de gegevens worden geplaatst en houdt het 
aantal uitgevoerde registraties bij. Het label “LOG“ wordt continu 
weergegeven tijdens de actieve logregistratie. 

Door te drukken op de toets RANGE/u tijdens een intervalregistratie 
wordt het aantal beschikbare logregistraties weergegeven.

Door nogmaals te drukken op de toets LOG wordt de logregistratie 
interval gestopt. Het bericht “LOG STOPPED“ wordt enkele seconden 
weergegeven.
Als er een sensorfout optreedt tijdens de logregistratie interval, 
schakelt het bericht “OUT OF SPEC.” met loginformatie.

Handmatige logregistratie
Selecteer Manual in het menu SETUP. Om de logregistratie 
Manual te starten, druk op de toets LOG als het instrument zich 
in de meetmodus bevindt. Het scherm “PLEASE WAIT” wordt kort 
weergegeven, gevolgd door een scherm waarin wordt aangegeven dat 
de meting is opgeslagen en vervolgens een scherm met daarin het 
nummer van de logregistratie. 

Het label “LOG” wordt weergegeven op de 3 schermen.
“PLEASE WAIT”
“SAVED” met het nummer logregistratie
“FREE” met de hoeveelheid vrije beschikbare ruimte
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Logregistratie Stabiliteit
Selecteer Stability en selecteer de meetcriteria voor stabiliteit in het menu SETUP. Om de 
logregistratie Stability te starten, druk op de toets LOG terwijl het menu in de meetstatus staat.

Het scherm “PLEASE WAIT” wordt kort weergegeven gevolgd door 
een scherm waarin het stabiliteitslabel, label "LOG” en een bericht 
“WAITING” worden weergegeven. De logregistratie kan worden 
gestopt, terwijl het bericht “WAITING” wordt weergegeven, door 
nogmaals op de toets LOG  te drukken.

Als er aan geselecteerde stabiliteitscriteria is voldaan, wordt een 
bericht “SAVED” weergegeven gevolgd door een scherm dat aangeeft 
hoeveel logboekruimte er beschikbaar is. Het label “LOG” wordt 
weergegeven op de 4 schermen.

“PLEASE WAIT”
“WAITING”
“SAVED” met het nummer logregistratie
“FREE” met de hoeveelheid vrije beschikbare ruimte

LOGBOEKGEGEVENS BEKIJKEN
Alle logregistraties, die zijn opgeslagen op edge® DO kunnen bekeken 
worden op de meter door te drukken op RCL. 

Gebruik de toetsen  en  om het type te bekijken logregistraties 
te selecteren. De keuzes zijn:
• Batch Handmatige logregistratie op aanvraag, 
• Batch Handmatige logregistratie stabiliteit, 
• Batches logregistraties interval.
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Als er geen gegevens zijn geregistreerd voor het geselecteerde 
meetbereik, geeft het instrument de volgende berichten weer:
• “NO MANUAL LOGS”
• “NO STABILITY LOGS”
Druk op de toets GLP/CFM om interne batchinformatie te openen 
om de geregistreerde gegevens te bekijken. Gebruik de toetsen  en  om te schakelen tussen 
verschillende registraties. 
Gebruik RANGE/u om GLP-gegevens, inclusief kalibratie-informatie, datum, tijd, etc. weer te 
geven.
Druk op de toets SETUP/CLR en vervolgens op de toets GLP/CFM bij het verwijderen van 
registraties of batches.
Druk op de toets RCL om het type logregistratie te verlaten. 
Druk op de toets RCL om terug te keren naar het meetscherm.

Type/Batch logregistratie verwijderen
Druk op RCL gevolgd door de toets GLP/CFM.
Gebruik de toetsen  en  om de registraties Manual/Stability of 
Intervalbatches te selecteren voor verwijdering. 
Druk op de toets SETUP/CLR . Het instrument geeft “CLEAR 
MANUAL” voor handmatige registraties, “CLEAR STAB” voor 
stabiliteitsregistraties weer. 
Voor Intervalbatches wordt het bericht “CLEAR” weergegeven, 
gevolgd door de geselecteerde batch, die wordt weergegeven met het 
knipperende label “CFM".
Druk op de toetsen  en  om een andere batch te selecteren. 
Druk op de toets GLP/CFM. Het instrument geeft “PLEASE WAIT” 
weer.
“CLEAR DONE” wordt weergegeven enkele seconden nadat de 
geselecteerde Intervalbatch is verwijderd.

Registraties verwijderd (Logregistratie Handmatig en Stabiliteit op aanvraag)
Om individuele registraties (alleen logregistraties Handmatig en Stabiliteit) te verwijderen, open de 
logregistratie Manual of Stability door te drukken op de toets GLP/
CFM als Manual of Stability wordt weergegeven. Gebruik de toetsen  
en  om dete verwijderen registratie te selecteren en druk op de toets 
SETUP/CLR .

Het instrument geeft “CLEAR REC” en het registratienummer samen met het knipperende label 
“CFM” weer. Gebruik de toetsen om indien nodig een andere registratie te selecteren.
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Druk op de toets GLP/CFM. Het instrument geeft “PLEASE WAIT” en vervolgens het bericht “CLEAR 
DONE” weer. Als individuele logregistraties worden verwijderd binnen de opgeslagen logboeken 
MANUAL of STABILITY, worden de logregistraties opnieuw genummerd en de verwijderde gegevens 
worden ingevuld maar blijven in de chronologische volgorde.
Om alle registraties van het logboek MANUAL/STABILITY te verwijderen, ga te werk zoals 
beschreven op pagina 19 voor BATCHES.

Selecteer de batch Manual (Stability) en druk op de toets SETUP/CLR 
. Het bericht ”CLEAR” wordt weergegeven samen met “MANUAL” of 
“STABILITY” en het label CFM knippert op het LCD-scherm. Druk op 
de toets GLP/CFM om de verwijdering van de geselecteerde batch (MANUAL of STABILITY) of alle 
registraties te bevestigen. Druk op de toets SETUP/CLR om af te sluiten zonder te verwijderen. 

Het batchnummer wordt gebruikt om bepaalde gegevenssets te identificeren. De batchnummers 
worden opvolgend toegewezen tot 100, zelfs indien bepaalde batches zijn verwijderd. Het 
totale aantal batches dat opgeslagen kan worden, is 100. Als bepaalde batches verwijderd zijn 
(bijvoorbeeld 1-50), kunnen er vijftig extra logregistraties worden opgeslagen. Deze worden van  
101-150 genummerd. De batches worden opvolgend toegewezen (op voorwaarde dat er voldoende 
geheugen beschikbaar is) totdat 999 wordt bereikt. Hierna is het mogelijk om alle LOT-registraties 
te verwijderen om de nummering opnieuw te starten.

Alles verwijderen
Alle logregistraties kunnen in een enkele wisbewerking worden 
verwijderd. Deze functie verwijdert alle logregistraties MANUAL, 
STABILITY en INTERVAL.
Druk op de toets RCL. Het DO-type knippert. Gebruik de toets 
RANGE/u om de gewenste loggegevens van de meetparameter te 
verwijderen.

Als het meettype knippert en het bericht “LOG RECALL” wordt 
weergegeven, druk op de toets SETUP/CLR.
“CLEAR ALL” en meettype worden weergegeven met het knipperende 
label “CFM”. Druk op de toets GLP/CFM .

“PLEASE WAIT” en het gewiste percentage worden weergegeven 
totdat het wissen is voltooid. De procedure kan worden herhaald voor 
de andere meetmodi.

Let op: Als de toets SETUP/CLR tijdens een fout wordt ingedrukt, druk dan nogmaals op de 
toets SETUP/CLR om af te sluiten zonder te verwijderen.
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PC- & OPSLAGINTERFACE

Gegevens van logregistraties op edge® DO kunnen met gebruik van de functie Log recall worden 
overgedragen van de meter naar een USB-stick. De minimale vereiste voor het station is USB 2.0. 
Selecteer de DO-registratie die u wilt exporteren en volg de eenvoudige onderstaande stappen.

Steek de USB-stick in de USB-poort, die zich aan de bovenkant van 
de meter bevindt. Druk op de toets RCL. Selecteer de batches Manual, 
Stability of Interval met gebruik van de -toetsen  . Druk op de 
toets LOG (niet GLP/CFM). Het label “USB HOST” zou moeten 
verschijnen.

Het bericht “PLEASE WAIT” verschijnt gevolgd door “EXPORT”. 
Druk op de toets GLP/CFM om de geselecteerde registratie of batch 
te exporteren. Als de toets GLP/CFM niet binnen 10 seconden wordt 
ingedrukt, wordt de USB-host inactief.

De meter geeft het exportpercentage weer.

Het exportpercentage moet naar 100% gaan. Verwijder de USB-stick.

Als het geselecteerde bestand al is opgeslagen op de USB-stick, vraagt 

edge® DO om bevestiging voor het overschrijven van het bestaande 
bestand. Het bericht “OVERWRITE” en het label “CFM” knipperen. 
Druk op de toets GLP/CFM voor het overschrijven van het bestaande 
bestand of op de toets CAL/MODIFY om af te sluiten zonder te 
exporteren.

Na het exporteren keert de weergave terug naar het geselecteerde 
bestand. Druk tweemaal op de toets RCL om terug te keren naar de 
metingen.

Let op: Verwijder de USB-stick niet tijdens een actieve 

exportoverdracht.
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Logregistraties op de edge® DO kunnen van de meter naar een PC worden overgedragen door deze 
eenvoudige aanwijzingen te volgen. Geschikt besturingssysteem inclusief Windows (minimaal XP), 
OS X of Linux. 

1. Sluit de edge® DO aan op de PC met gebruik van de meegeleverde micro-USB-kabel. 
2. Zet de edge® DO aan. 
3. Druk op de toets SETUP/CLR en selecteer “LOG ON EDGE”.
4. Druk op de toets CAL/MODIFY  om te schakelen naar “EXPORT TO USB”.
5. Druk op de toets GLP/CFM en het label USB/PC wordt weergegeven.
6. Druk op de toets SETUP/CLR om af te sluiten.

De PC moet de USB als verwijderbaar station detecteren. Open het station om de opgeslagen 
bestanden te bekijken. Logbestanden zijn opgemaakt als Komma-gescheiden waarden (*.CSV) en 
kunnen geopend worden met een tekstverwerker of spreadsheet-programma. 

Let op: Tekenset Western Europe (ISO-88859-1) en de Engelse taal zijn aanbevolen 
instellingen. Andere bestanden kunnen zichtbaar zijn afhankelijk van de computerinstellingen. 
Alle opgeslagen bestanden verschijnen in deze map.
Pas het lettertype of de kolombreedte naar wens aan.

Interval-logboeken worden toegewezen als DO-batches, d.w.z. DOLOT001, DOLOT002, DOLOT003.
De handmatige batches zijn DOLOTMAN.
De stabiliteitsbatches zijn DOLOTSTAB. Alle stabiliteitslogboeken, ongeacht de stabiliteitsinstelling, 
bevinden zich in hetzelfde stabiliteitsbestand voor die meting.

Klik op het gewenste logboek om gegevens te bekijken.

Opmerking: als “°C !” in de logboekgegevens verschijnt, is er een elektrode/sonde gebruikt, 
waarbij de gebruiksspecificaties zijn overschreden en de gegevens worden niet beschouwd 
als betrouwbaar. Als “°C !!” in de logboekgegevens verschijnt, is de temperatuursensor in de 
sonde of elektrode defect en het apparaat moet worden vervangen. Logboekgegevens worden 
niet beschouwd als betrouwbaar.
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HANDLEIDING

Stappen om te optimaliseren
1. Bepaal of de concentratie- of % saturatiemeting zal worden uitgevoerd.
2. Bereid de elektrode voor opgelost zuurstof (DO) voor de meting voor.
3. Sluit de elektrode aan op de meter en configureer de parameters SETUP.
4. Kalibreer de DO-sensor.
5. Voer metingen uit met de DO-sensor.

Metingen beschikbaar
Concentratiemetingen in water en % zuurstof-saturatie-metingen zijn beschikbaar met gebruik 
van edge® DO samen met de elektrode HI764080 . Algoritmes die gebruikt worden voor de 
concentratiemetingen (eenheden ppm of mg/l) zijn gebaseerd op de zuurstofoplosbaarheid in 
luchtverzadigd zoet water. De compensatie voor saliniteit en hoogte wordt aangebracht door de 
opties van SETUP te configureren. Percentage-saturatiemetingen zijn gebaseerd op de gedeeltelijke 
druk van zuurstof en zijn geschikt voor het meten in monsters anders dan luchtverzadigd zoet 
water. Het is raadzaam om de materiaalcompatibiliteit van de elektrode met het monster te 
controleren.

DO elektrodevoorbereiding
OPGELET: Wees voorzichtig tijdens onderhoud en gebruik. De HI764080 
beschikt over een glazen isolator. Laat de elektrode niet vallen en gebruik de 
elektrode nooit onzorgvuldig.
Elektrodes van Hanna Instruments worden droog verzonden.
1. Verwijder voorzichtig de kartonnen verzendbuis, die gebruikt wordt om 

de elektrode tijdens verzending te beschermen. Bewaar de buis voor het 
geval dat de elektrode weer droog moet worden opgeslagen.

2. Open de membraanverpakking en haal hier een O-Ring en één 
membraankap uit.

3. Spoel het membraan af met een kleine hoeveelheid HI7041 elektrolyt 
en gooi na het afspoelen de resterende hoeveelheid weg. 

4.  Positioneer de O-Ring zoals aangegeven in het membraan. Vul het 
membraan opnieuw voor 3/4 met elektrolytoplossing, zorg ervoor dat de 
O-Ring volledig is afgedekt.

5. Houd het membraan aan de bovenkant vast, tik op de zijkanten van 
het membraan om luchtbellen vrij te maken en ze naar het oppervlak 
te brengen. Tik niet direct op het membraan, aangezien dit hierdoor 
beschadigd kan raken.

6.  Terwijl de elektrode naar onderen gericht is, schroef het membraan langzaam linksom totdat 
deze volledig vastzit. Elektrolyt zal overlopen.

7.   Spoel de buitenkant van de elektrode af en inspecteer het membraan op gasbellen. Het 
kathodegebied mag geen bellen bevatten.

8.   Sluit de DO-elektrode aan op de edge® DO meter en schakel de meter in.
9.   Laat de conditioneringsfunctie (polarisatie) van de elektrode werken.

INSTELLING OPGELOST ZUURSTOF
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1. Kabelaansluiting
2. Elektrodedop
3. PEI elektrodebehuizing
4. Temperatuursensor
5. Schroefdraad voor membraan
6. Ag/AgCl anode en referentie
7. Glazen isolator
8. Platina kathode
9. O-ring
10. Wegwerp membraan
11. Zuurstof-doordringbaar PTFE-

membraan
12. Transporthuls

OPGELOST ZUURSTOFELEKTRODE

Tijdens dit proces wordt het volgende bericht weergegeven op het 
LCD-scherm, “DISSOLVED OXYGEN PROBE CONDITIONING”.
Het conditioneringsbericht wordt ongeveer 60 seconden weergegeven 
terwijl de DO-elektrode wordt geconditioneerd. Als de elektrode al 
geconditioneerd was en een nieuwe conditionering niet noodzakelijk 
is, druk dan op een toets om de meetmodus te openen.

De elektrode is gepolariseerd met een vaste spanning van ongeveer 800 mV tussen de kathode 
en anode. De elektrodepolarisatie is essentieel voor stabiele metingen. Als de elektrode correct is 
gepolariseerd, wordt zuurstof continu geconsumeerd terwijl het door het gas-doordringbare PTFE-
membraan stroomt.
Als de polarisatie wordt onderbroken, wordt de elektrolytoplossing nog steeds verrijkt met zuurstof, 
totdat het een evenwichtstoestand bereikt met de omringende oplossing. Als er metingen worden 
uitgevoerd met een niet-gepolariseerde elektrode, zullen de metingen afwijkend en onnauwkeurig 
zijn. De meting verspringt als de elektrode wordt bewogen.

Let op: Indien niet in gebruik en tijdens de polarisatie, moet de transparante beschermkap 
worden gebruikt.
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DO (opgelost zuurstof) meterfunctie wordt geconfigureerd met de toets SETUP, terwijl er een 
DO-elektrode op de meter is aangesloten. De parameterspecifieke opties worden in het menu 
weergegeven. 

Parameter Beschrijving Keuzes Standaard

Hoogte (m)

Concentratiemetingen van 
opgelost zuurstof wijzigen 
afhankelijk van de atmo-
sferische druk. Een handige 
manier om de effecten 
van de atmosferische druk 
vast te stellen is door de 
gerelateerde verhogingspa-
rameter (m) boven of onder 
zeeniveau. Voer de hoogte 
in meters zo dicht mogelijk 
bij de werkelijke hoogte in, 
om de meest nauwkeurige 
kalibratie en concentratie-
meting te garanderen.

-500, -400, -300, -200, -100, 
0, 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 1000, 
1100, 1200, 1300, 1400, 
1500, 1600, 1700, 1800, 
1900, 2000, 2100, 2200, 
2300, 2400, 2500, 2600, 
2700, 2800, 2900, 3000, 
3100, 3200, 3300, 3400, 
3500, 3600, 3700, 3800, 
3900, 4000 m

0

Saliniteit 
(g/l)

Oplosbaarheid opgelost 
zuurstof neemt af als water 
zout bevat. Het selecteren 
van deze factor, zo dicht 
mogelijk bij het bekende 
zoutniveau, verbetert de 
nauwkeurigheid van de 
DO-concentratiekalibratie 
en -meting.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 
39, 40 g/l

0

DO-eenhe-
den

Selecteer de gewenste 
meeteenheden voor 
DO-concentratie.

mg/l of ppm ppm

METERCONFIGURATIE OPGELOST ZUURSTOF
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Saliniteit- of hoogtecompensatie
De temperatuur, hoogte- en saliniteitcompensatie worden gebruikt voor DO-concentratiemetingen 
(ppm of mgl). Als het water kouder is, kan het meer opgelost zuurstof bevatten, als het warmer 
is bevat het minder zuurstof. De compensatie voor temperatuurgerelateerde oplosbaarheid wordt 
automatisch uitgevoerd met gebruik van de ingebouwde temperatuursensor in de DO-elektrode en 
de algoritmes in edge® DO. Als het water wordt gemeten op een hoogte onder zeeniveau neemt de 
oplosbaarheid van zuurstof toe, maar boven zeeniveau neemt de oplosbaarheid van zuurstof af. 
Om dit tijdens de kalibratie en meting te compenseren, moet de gebruiker de hoogte (in meter) bij 
benadering in het menu SETUP invoeren. De instellingen zijn in stappen van 100 m; selecteer de 
waarde zo dicht mogelijk bij de werkelijke hoogte. Hier volgen enkele voorbeelden van wereldwijde 
hoogtemeters:

Locatie Meter Voet

Sebkha paki Tah, Marokko -55 -180

Lake Frome, Australië -6 -20

Nederland, kustprovincie -1 tot -7 -3 tot -23

Lake Michigan, VS 176 577

Meer van Genève; Frankrijk, Zwitserland 372 1220

Denver, CO VS 1609 5279

Mount Everest 8848 29029

De oplosbaarheid van zuurstof in water wordt ook beïnvloed door de hoeveelheid zout in het water. 
Zeewater heeft meestal een saliniteit van 35 g/l en de oplosbaarheid van zuurstof is 18% minder 
ten opzichte van zoet water bij 25 °C. Door de geschatte saliniteitswaarde in te voeren, worden de 
kalibratie en concentratiemeting gecompenseerd om de juiste zuurstofconcentratie weer te geven. 
Een fout van 18% zal het resultaat zijn, als de saliniteitswaarde niet is ingevoerd.
Let op: Saliniteit en hoogte hebben geen invloed op het % oplosbaarheidsbereik van zuurstof. 
Indien water zoet is (geen zeewater), zal de concentratie zuurstof maximaal zijn. De oplosbaarheid 
van zuurstof opgelost in water neemt af bij brak water of zeewater. De oplosbaarheid van zuurstof 
in water neemt af als metingen worden uitgevoerd op hoogtes boven zeeniveau.

KALIBRATIE OPGELOST ZUURSTOF
Voordat er verder wordt gegaan met de kalibratie, zorg ervoor dat de elektrode gereed is voor 
metingen (zie pag. 23) d.w.z. het membraan is gevuld met elektrolyt, de elektrode is verbonden 
met de meter en correct gepolariseerd. Voor een nauwkeurige kalibratie is het raadzaam om 
minimaal 15 minuten te wachten om de conditionering van de elektrode te garanderen. Laat 
de beschermkap tijdens de polarisatieperiode zitten en verwijder deze voor de kalibratie en de 
metingen. Volg de kalibratieprocedure. 
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100% gesatureerde kalibratie
Het is raadzaam om de stijgingskalibratie in met water-gesatureerde lucht uit te voeren.
Giet water in een kleine beker.
Spoel de gepolariseerde elektrode met schoon water af.
Droog de punt van de elektrode en wacht enkele seconden zodat de LCD-uitlezing kan stabiliseren 
(elektrode in lucht).
Hang de elektrode met membraan nèt boven het wateroppervlak. Druk 
op de toets CAL/MODIFY.

Het label “ ” wordt weergegeven samen met “WAIT” knipperend op het 
LCD-scherm totdat de lezing stabiel is.

Als de lezing stabiel is en binnen de grenzen ligt, begint het label “CFM” 
te knipperen. Druk op de toets GLP/CFM om de 100,0 % DO-kalibratie 
te bevestigen.

Druk op de toets CAL/MODIFY om de kalibratie na het eerste punt 
te verlaten. Het instrument geeft het bericht “SAVING” weer en keert terug naar de meetmodus, 
waarbij de gegevens van de stijgingskalibratie worden onthouden.

Nul-kalibratie
Druk op de toets CAL/MODIFY of ga verder met de kalibratie na 
bevestiging van het eerste punt. De meter geeft “WAIT” en “0.0 %” 
weer in de rechteronderhoek. Dompel membraan en temperatuursensor 
in de beker met HI7040 Zero Oxygen-oplossing en roer 2-3 minuten 
rustig door, de uitlezing zal zakken.

Als de lezing stabiel is en niet meer afneemt, begint het label “CFM” te 
knipperen. Druk op de toets GLP/CFMom de 0,0 % DO-kalibratie te 
bevestigen.

Het instrument geeft het bericht “SAVING” weer en keert terug naar de 
meetmodus. Spoel de elektrodepunt af in water, voordat u monsters 
begint te meten.

Kalibreer de elektrode regelmatig, vooral indien hoge precisie is vereist. De elektrode kan op 2 
punten worden gekalibreerd: 100,0 % (stijgingskalibratie) en 0,0 % (nul-kalibratie).

Initiële voorbereiding
Bereid een nieuwe fles HI7040 voor door de aanwijzingen op de verpakking op te volgen. Gebruik 
de oplossing binnen één maand na het voorbereiden. Giet kleine hoeveelheden HI7040 Zero 
Oxygen-oplossing in een beker. Indien gebruikt, verwijder de beschermkap van de DO-elektrode.
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KALIBRATIEBERICHTEN OPGELOST ZUURSTOF

Als de meting buiten de grenzen valt, wordt het bericht “WRONG 
STANDARD” weergegeven.

Als de temperatuur tijdens de kalibratie buiten het bereik (0,0 - 50,0 
ºC) ligt, wordt het bericht “WRONG STANDARD TEMPERATURE” 
weergegeven en de temperatuurwaarde knippert.

GLP-INFORMATIE OPGELOST ZUURSTOF
GLP verwijst naar een functie voor kwaliteitscontrole, die gebruikt wordt om de uniformiteit van 
elektrodekalibraties en -metingen te garanderen. De toegewezen toets GLP/CFM opent een 
bestand met de laatste kalibratie-informatie. Gebruik de toetsen om naar de opgeslagen informatie 
te bladeren. Die omvat de gebruikte standaarden, temperatuur van de standaard, hoogte- en 
saliniteitsfactoren, tijd en datum van de laatste kalibratie, de verlopen kalibratie-informatie en het 
serienummer van de elektrode. Deze informatie is ook omvat in alle geregistreerde gegevens.

Kalibratiegegevens laatste DO
De laatste DO-kalibratiegegevens worden automatisch opgeslagen na 
een geslaagde kalibratie. Om de DO-kalibratiegegevens te bekijken, 
druk op de toets GLP/CFM als het instrument in de meetmodus staat.

Het instrument geeft het volgende weer:
De kalibratiestandaard en de kalibratietemperatuur:

0.0 % wordt weergegeven indien het instrument op dit punt werd 
gekalibreerd.
100.0 % kalibratiepunt als het instrument werd gekalibreerd in met 
water-gesatureerde lucht.

De hoogte- en saliniteitsinstelling op het moment van kalibratie samen 
met de huidige meting.

De tijd van de dag dat de kalibratie werd uitgevoerd samen met de 
huidige meting.
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De datum van de kalibratie samen met de huidige meting.

Status Kalibratieverloop samen met de huidige meting: Indien 
uitgeschakeld, wordt “EXPIRATION WARNING DISABLED” weergegeven.

Indien ingeschakeld wordt het aantal dagen tot het kalibratie-alarm 
“CAL DUE” weergegeven. (d.w.z. “CAL EXPIRES IN 2 DAYS”)

Indien ingeschakeld, het aantal dagen dat de kalibratie is verlopen 
(d.w.z. “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Het serienummer van de elektrode samen met de huidige meting.

METINGEN OPGELOST ZUURSTOF
Zorg ervoor dat de elektrode gepolariseerd en gekalibreerd is en dat de 
beschermkap is verwijderd.
Spoel de elektrode.
Dompel de elektrode in het te testen monster en zorg ervoor dat de temperatuursonde ook is 
ondergedompeld. Wacht totdat de lezing stabiliseert.

Let op: Het monster moet worden doorgeroerd bij het uitlezen.

De waarde Dissolved Oxygen (Opgelost zuurstof) (in %) wordt weergegeven op de eerste LCD-regel 
en de temperatuur op de tweede LCD-regel.

Druk op de toets RANGE/u om de lezing van % naar ppm (mg/l) en 
vice versa te wijzigen.
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Zuurstof wordt tijdens de meting geconsumeerd. Voor nauwkeurige DO-metingen wordt een 
waterbeweging van 0,3 m/s aanbevolen. Dit is om te garanderen dat het membraanoppervlak 
zonder zuurstof continu een representatief monster meet. Het is raadzaam om magnetische 
roerstaafjes te gebruiken. De elektrode heeft een ingebouwde temperatuursensor. Zorg ervoor 
dat deze ook in het monster wordt ondergedompeld. De gemeten temperatuur wordt aangeduid 
op de tweede LCD-regel, zoals weergegeven op pagina 27. Laat de elektrode een thermische 
evenwichtstoestand bereiken, voordat u een meting uitvoert. Dit kan enkele minuten duren. Als het 
verschil tussen de temperatuur waarop de elektrode werd opgeslagen en de temperatuur van het 
monster groter is, zal deze tijd langer zijn.
Als de DO-temperatuur de grenzen van de elektrode overschrijdt, knippert het bericht “PROBE 
OUT OF SPEC” op de derde LCD-regel en het LCD geeft streepjes weer. Als de temperatuur de 
elektrodespecificatie van 50 ºC overschrijdt, dan knippert “50 ºC” op het display. Bij logregistratie 
interval, schakelt het bericht “OUT OF SPEC.” in beide gevallen met de logspecifieke berichten. Het 
logbestand geeft “ºC!” naast de gegevens weer.
Als de temperatuursensor beschadigd is, wordt “BROKEN 
TEMPERATURE SENSOR” weergegeven en de temperatuur geeft 
“----” weer samen met het knipperende eenheidslabel op de tweede 
LCD-regel. Het logbestand geeft “ºC!!” naast de gegevens weer.
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De behuizing van de DO-elektrode is gemaakt van PEI.
Gebruik de beschermkap als de elektrode niet wordt gebruikt. Ga als volgt te werk om het 
membraan te vervangen of opnieuw te vullen met elektrolyt:

Verwijder voor een nieuwe elektrode de beschermende transporthuls door deze 
voorzichtig te draaien en van de elektrodebehuizing af te trekken (zie afb. 1).

Als het membraan eerder was geïnstalleerd, schroef het membraan los door deze 
rechtsom te draaien (zie afb. 2).

Het nieuwe membraan moet gespoeld worden met elektrolytoplossing. Vul opnieuw 
met verse elektrolytoplossing.

Tik voorzichtig op de zijkanten van het membraan om te garanderen dat er 
geen luchtbellen in zijn blijven zitten. Tik met uw vinger niet rechtstreeks op de 
onderkant, aangezien dit het membraan kan beschadigen.

Zorg ervoor dat de rubberen O-ring correct binnenin het membraan zit. Terwijl de 
sensor naar onderen gericht is, schroef langzaam het membraan linksom. Er zal wat 
elektrolyt overlopen.

De platina kathode (DO-elektrodediagram, pagina 24) moet altijd glanzen en 
vlekkeloos zijn. Indien deze vlekken bevat, moet de kathode worden gereinigd. U 
kunt een schoon pluisvrij papier of een schone pluisvrije doek gebruiken. Wrijf zeer 
voorzichtig 4-5 keer heen en weer over de kathode. Dit is voldoende om de kathode 
te poetsen en om vlekken te verwijderen zonder de platina punt te beschadigen. Spoel 
de elektrode hierna met gedeïoniseerd of gedestilleerd water en installeer een nieuw 
membraan met gebruik van verse elektrolyt en volg de DO-elektrodevoorbereiding op 
pagina 31.

Belangrijk
Voor nauwkeurige en stabiele metingen is het belangrijk dat het membraanoppervlak 
in optimale staat is. Dit semi-doordringbare membraan isoleert de sensorelementen 
van de omgeving, maar laat zuurstof door. Als er vuil te zien is op het membraan, moet dit 
zorgvuldig afgespoeld worden met gedestilleerd of gedeïoniseerd water. Indien de aanslag nog 
steeds blijft bestaan of er schade zichtbaar is (zoals kreuken of scheurgaten), moet het membraan 
worden vervangen. Zorg ervoor dat de O-ring correct binnenin het membraan zit.

ELEKTRODE-ONDERHOUD OPGELOST ZUURSTOF

ONDERHOUD
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Symptomen Problemen Oplossing

Lezingen schommelen op 
en neer (ruis).

DO: Elektrolyt van de DO-
elektrode bevat ingesloten 
luchtbellen.

Verwijder het membraan. Vul 
opnieuw, tik en installeer opnieuw.

Het display toont een 
knipperende DO-
meetwaarde.

Buiten bereik DO-schaal.

Controleer of het gebied van de 
kathode vrij is van luchtbellen in 
het membraan. Controleer of de 
oplossing voorbij het membraan 
loopt. Verwijder de kap, inspecteer 
en reinig indien nodig. Installeer 
het nieuwe membraan, gebruik 
verse elektrolyt zonder bellen 
en laat het instrument langere 
tijd polariseren. Roeren of 
stroomsnelheid verhogen.

De meter meet geen 
temperatuur. “----” wordt 
weergegeven op de tweede 
LCD-regel.

Defecte temperatuursensor. Vervang de elektrode.

Bij het opstarten van 
de meter worden alle 
LCD-labels permanent 
weergegeven.

Een van de toetsen zit vast.
Controleer het toetsenbord of neem 
contact op met uw lokale Hanna 
Instruments-kantoor.

CAL “Prod” bericht bij het 
opstarten.

Instrument is niet 
gekalibreerd door de 
fabriek of heeft zijn 
fabrieksinstellingen voor 
kalibratie verloren.

Neem voor ondersteuning 
contact op met uw lokale Hanna 
Instruments-kantoor.

HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING
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SPECIFICATIES

Specificaties opgelost zuurstof

DO

Bereik
0,00 tot 45,00 ppm (mg/l); 
0,0 tot 300,0%; 

Resolutie
0,01 ppm (mg/l); 
0,1%; 

Nauwkeurigheid 
@ 25 °C / 77 °F

±1,5% van lezing ±1 cijfer; 

Kalibratie Eén- of twee-punts bij 0% (HI7040) en 100% (met water-gesatureerde 
lucht)

Temperatuurcom-
pensatie

0,0 tot 50,0 ºC; (32.0 tot 122 ºF)

Saliniteits- 
compensatie

0 tot 40 g/l; 
(met 1 g/lL resolutie)

Hoogtecompen-
satie

-500 tot 4.000 m (-1640 tot 13120’);  
(met 100 m (328’) resolutie)

Elektrode HI764080
Logfunctie Tot 1000 registraties georganiseerd in: 

Handmatige logregistratie op aanvraag (max. 200 logregistraties)
Handmatige logregistratie op stabiliteit (max. 200 logregistraties)
Logregistratie interval (100 batches, max. 600 logregistraties/batch)

Temperatuur

Bereik -20,0 tot 120,0 ºC ; -4.0 tot 248.0 °F

Resolutie 0,1 ºC; 0.1 ºF

Nauwkeurigheid ±0,5 ºC; ±0.9 ºF

Extra specifi-
caties

PC-interface Micro-USB

Opslaginterface   USB

Voeding 5 VDC-adapter (meegeleverd)
Omgeving 0-50 ºC (32-122 ºF) Max 95% RH niet-condenserend
Afmetingen 202 x 140 x 12 mm (7.9 x 5.5 z 0.5”)
Gewicht 250 g (8.82 oz)
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AC
CE

SS
OI

RE
S DO 

HI7040L Zero Oxygen-oplossing
HI7041S Navulverpakking elektrolytoplossing, 30 ml
HI764080 Reserve DO-elektrode
HI764080A/P 5 reservemembranen

Andere accessoires
HI75110/220U Spanningsadapter van 115 VAC tot 5 VDC (stekker VS)
HI75110/220E Spanningsadapter van 230 VAC tot 5 VDC (stekker Europees)
HI76404W Elektrode-houder
HI2000WCW Wandhouder
HI2000BCW Tafelstandaard
HI920015 Micro-USB-kabel



Hanna Instruments behoudt het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk van zijn 
producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De edge® DO heeft een garantieperiode van twee jaar tegen defecten in vakman-
schap en materialen, indien gebruikt voor zijn beoogde doel en onderhouden 
conform de instructies. Elektrodes hebben een garantie van zes maanden. Deze 
garantie is beperkt tot kosteloze reparatie of vervanging.
Schade door ongelukken, incorrect gebruikt, manipulatie of het niet naleven van 
het voorgeschreven onderhoud worden niet omvat in de garantie.
Indien onderhoud is vereist, neem contact op met uw lokale Hanna Instru-
ments-kantoor. Rapporteer tijdens de garantieperiode het modelnummer, de 
aankoopdatum, het serienummer en de aard van het probleem. Als de reparatie 
niet wordt gedekt door de garantie, wordt u op de hoogte gesteld van de gemaakte 
kosten. Als het instrument teruggestuurd moet worden naar Hanna Instruments, 
zorg er dan voor dat u een RGA-nummer (Returned Goods Authorization) hebt 
verkregen van de Technische serviceafdeling en stuur het instrument terug, waarbij 
u de verzendkosten betaalt. Zorg er bij het verzenden van een instrument voor 
dat dit correct is verpakt voor volledige bescherming.

Garantie



Hanna Instruments België
Winninglaan 8 
BE-9140 Temse
Tel.: 03 710 93 40
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