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Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen zijn,
dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.
è

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

è

Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk
van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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2. VOOR GEBRUIK
Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan tijdens
transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.
Elk instrument wordt in een stevige koffer geleverd met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
è

HI7698494 multisensorsonde
HI7698194-1 pH/ORP-sensor
HI7698194-3 EC/TDS/resistiviteit/saliniteit-sensor
HI7698494-5 optische DO-sensor
HI764113-1 DO Smart Cap met o‑ring
HI7698295 korte beschermkooi
HI7698290 kalibratiebeker
HI9828-20 snelkalibratieoplossing (230 ml)
HI7040 nul-zuurstofoplossing(120 ml)
HI76981952 onderhoudskit
HI920016 USB-kabel
1,5 V AA alkaline batterijen (4)
kwaliteitscertificaat
Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed functioneert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met de
meegeleverde accessoires.

Zorg dat bij het gebruik van deze producten deze volledig geschikt zijn voor de omgeving waarin ze
worden gebruikt. Elke aanpassing door de gebruiker aan de geleverde apparatuur kan de prestaties
van de instrumenten verminderen.
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING
HI98494 is een draagbaar multiparametersysteem (meter en sonde) dat tot 13 verschillende
waterkwaliteitsparameters bewaakt (6 gemeten en 7 berekend), zoals pH, ORP, geleidbaarheid,
opgelost zuurstof en temperatuur. De HI98494 beschikt over een grafisch display met achtergrondverlichting. Elke parameter kun je apart (de)selecteren.
De HI7698494 microprocessorgestuurde intelligente multisensor-sonde gebruikt de H7698194-1sensor voor pH- en ORP-metingen, de HI7698194-3-sensor voor geleidbaarheid en bijbehorende
parameters, en de HI7698494-5 optische DO-sensor met HI764113-1 DO Smart Cap voor
metingen van opgelost zuurstof. De optische DO-sensor biedt nauwkeurige DO-metingen over lange
perioden zonder dat deze vaak moet worden gekalibreerd. De sonde heeft ook een ingebouwde
temperatuursensor en een verwijderbare beschermkooi.
Het HI98494-systeem is eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Het heeft een ingebouwde
zelfstudiemodus om u stapsgewijs te begeleiden bij het voorbereiden, installeren, onderhouden en
kalibreren van sensoren. De meter maakt gebruik van een dubbel oplaadsysteem, gebruikmakend
van een oplaadbare Li-batterij en als back-up alkalinebatterijen voor veldgebruik. De meter kan
gegevens loggen die gemakkelijk kunnen worden gedownload als een csv-bestand of grafiek met
behulp van draadloze Bluetooth-technologie naar Hanna Lab op iOS- en Android-apparaten of naar
een pc met behulp van een USB type A naar C-kabel.
De HI98494 is een robuust ontwerp en is. de ideale oplossing voor veldmetingen. De meter voldoet
aan de IP67-normen (30 min. onderdompeling op een diepte van 1 m) en de multisensorelektrode
voldoet aan IP68-normen (continue onderdompeling in water).
Belangrijkste kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robuuste, waterbestendige meter en waterdichte sonde
Meet 13 parameters
Grafisch lcd-scherm met achtergrondverlichting
Handmatig of automatisch loggen
Download logbestanden naar Hanna Lab via Bluetooth of naar een pc met een USB-C-kabel
DE HI98494 is een robuust ontwerp en is.ervangbare sensoren met kleurgecodeerde doppen en
automatische herkenning inclusief optische DO-technologie
Ingebouwde barometer voor compensatie van DO-concentratie
Hulpmodus die de gebruiker stap-voor-stap begeleidt
USB-C-interface voor pc-communicatie
Dubbel batterijsysteem voor langdurig gebruik in het veld
Good Laboratory Practice-functie, de laatste 5 kalibraties worden automatisch opgeslagen
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4. SPECIFICATIES
Meterspecificaties

pH/mV

ORP

EC

TDS

Resistiviteit

Saliniteit

8

Bereik
0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV
Resolutie
0,01 pH/0,1 mV
Nauwkeurigheid ±0,02 pH/±0,5 mV
automatisch 1-punts snelkalibratie HI9828-25, automatisch 1-3 punten met
Kalibratie
automatische herkenning 5 buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of 1 eigen
buffer
Bereik
±2000,0 mV
Resolutie
0,1 mV
Nauwkeurigheid ±1,0 mV
Kalibratie
manueel 1 eigen punt (relatieve mV)
Bereik
0 tot 200 mS/cm (absolute EC tot 400 mS/cm)
manueel: 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm, automatisch: 1 µS/cm van 0 tot 9999 µS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm,
Resolutie
0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm, automatisch (mS/cm): 0,001 mS/cm van
0,000 tot 9,999 mS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm
van 100,0 tot 400,0 mS/cm
Nauwkeurigheid ±1% van meetwaarde of ±1 µS/cm (wat het grootste is)
automatisch 1-punts snelkalibratie HI9828-25 , automatisch 1 punt, met 6
Kalibratie
standaard oplossingen (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm,
80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of 1 eigen punt
Bereik
0,0 tot 400,0 ppt (g/l) (max. waarde afh. van TDS-factor)
manueel: 1 ppm (mg/l), 0,001 ppt (g/l), 0,01 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l), 1 ppt (g/l),
automatisch: 1 ppm (mg/l) van 0 tot 9999 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l) van 10,00
Resolutie
tot 99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/l), automatisch ppt
(g/l): 0,001 ppt (g/l) van 0,000 tot 9,999 ppt (g/l), 0,01 ppt (g/l) van 10,00 tot
99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/l)
Nauwkeurigheid ±1% van meetwaarde of ±1 ppm (mg/l) (wat het grootste is)
Kalibratie
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
Bereik
0 tot 999999 Ω•cm, 0 tot 1000,0 kΩ•cm, 0 tot 1,0000 MΩ•cm
Resolutie
afhankelijk van resistiviteitswaarde
Kalibratie
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
Bereik
0,00 tot 70,00 PSU
Resolutie
0,01 PSU
Nauwkeurigheid ±2% van meetwaarde of ±0,01 PSU (wat het grootste is)
Kalibratie
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
Compensatie voor DO-saliniteitscompensation

0,0 tot 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Zeewater σ
±1 σt, σ₀, σ₁₅
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot 50,00 ppm ( mg/l)
0,1 %, 0,01 ppm ( mg/l)
±1,5% van meetwaarde ± 0,01mg/l voor 0,00-20,00mg/l, ±5% van
Nauwkeurigheid meetwaarde voor 20,00-50,00mg/l, ±1,5% van meetwaarde ±0,1% for 0,0Opgelost zuurstof
200,0%, ±5% van meetwaarde voor 200,0-500,0%
automatische snelkalibratie in waterverzadigde lucht, 1- of 2-punts automatische
Kalibratie
kalibratie op 100% en 0%, manueel 1 punt met eigen waarde in% verzadiging
of mg/l
450 tot 850 mm Hg, 17,72 tot 33,46 in Hg, 600,0 tot 1133,2 mbar, 8,702 tot
Bereik
16,436 psi, 0,5921 tot 1,1184 atm, 60,00 tot 113,32 kPa
Resolutie
0,1 mm Hg, 0,01 in Hg, 0,1 mbar, 0,001 psi, 0,0001 atm, 0,01 kPa
Luchtdruk
Nauwkeurigheid ±3 mm Hg binnen ±15 °C van de temperatuur tijdens kalibratie
Kalibratie
automatisch op 1 eigen punt
Bereik
-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K
Resolutie
0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K
Temperatuur
Nauwkeurigheid ±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K
Kalibratie
automatisch op 1 eigen punt
Temperatuurcompensatie
automatisch van -5 tot 55 °C
45.000 records met intervalloggen of 25.000 records manueel loggen van alle
Loggeheugen
parameters
Loginterval
1 sec tot 3 u
Bluetooth met Hanna Lab App , USB-C: logs naar USB, device: wordt getoond als
Pc-connectie
schijf op pc
Omgeving
0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
1,5V AA batterijen (4)/min. 200 u (zonder achtergrondverlichting)
Batterij/levensduur
ingebouwde Li-ion batterij (1) min.50 u (zonder achtergrondverlichting)
Afmetingen/gewicht
185 x 93 x 35,2 mm /400 g
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie

Sondepecificaties
Sensoringangen

3 (pH of pH/ORP, DO, EC)

Monsteromgeving

zoet, brak, zout

Beschermingsklasse

IP68

Werktemperatuur

-5 tot 55 °C

Opslagtemperatuur

-20 tot 70 °C

Max. dompeldiepte

20 m
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Afmetingen

342 mm, 46 mm diam. (zonder kabel)

Gewicht

570 g (zonder sensoren)
meeraderige afgeschermde kabel met inwendig sterktelichaam geschikt voor 68
kg, intermitterend gebruik
Behuizing
ABS
Draad
nylon
Afscherming
ABS/316 SS
Temperatuursonde
316 SS
O-ringen
EPDM

Kabel

Materialen

Sensorspecificaties
Type
Meeteenheid

HI7698194-0

HI7698194-1

HI7698194-3

pH-sensor

pH/ORP-sensor

EC-sensor

pH, mV (pH)

pH, mV (pH), ORP

EC

HI7698494-5
optische opgelost
zuurstof-sensor
DO (% saturatie en
concentratie)

0,00 tot 13,00
0,0 tot 200,0 mS/cm,
0,0 tot 500,0 %, 0,00
pH, ±600,0 mV,
0,0 tot 400 mS/cm
tot 50,00 mg/l
±2000,0 mV
(absoluut)
Kleur
rood
rood
blauw
groen
Tip
glas (pH)
glas (pH), Pt (ORP) roestvrij staal AISI 316
polypropyleen
Glastype lage temperatuur (LT) lage temperatuur (LT)
Junctie
keramisch
keramisch
Materialen
Behuizing
PEI
PEI
ABS/epoxy
ABS
Elektrolyt
gel
gel
Referentie
dubbel
dubbel
Bewaaroplossing
HI70300
HI70300
Afmetingen
118 x 15 mm
118 x 15 mm
111 x 17 mm
99 x 17 mm
Dompeldicht
20 m
20 m
20 m
20 m
Bereik
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0,00 tot 13,00 pH,
±600,0 mV

5. FUNCTIES

1

7

2

8

3
9
4

10

5

11

6

1

Lcd-scherm

2
3
4

Indicatie niveau alkaline batterijen
Functietoetsen
AAN/UIT

5

Om schermverlichting in of uit te schakelen

6
7
8
9

Cijfertoetsen
Indicatie niveau oplaadbare batterij
Functietoetsen
Om manueel parameters te verhogen/verlagen of om te bladeren in de parameterlijst
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11

ESC
HELP

Om de huidige modus te verlaten
Om het helpmenu te bekijken
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12

13

13

1. DIN-connector voor sonde-aansluiting
2. USB-C-connector met beschermdop
HI7698494 sonde

1
2

3

1. Trekontlasting
2. Sensorbehuizing
3. Beschermkooi
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6. SENSORVOORBEREIDING
Sensoren
1.

2.

3.

1. HI7698194-0 gecombineerde pH-sensor met plastic pH-sensor met glazen bol en zilver/zilverchloride dubbele junctie-referentie met gel-elektrolyt.
HI7698194-1 pH/ORP-sensor is voorzien van een plastic pH-sensor met glazen bol, platina
sensor voor redoxmetingen en zilver/zilverchloride dubbele junctie-referentie met gel KCl-elektrolyt.
2. HI7698194-3 geleidbaarheidssensor met vier elektroden (EC/TDS/resistiviteit/zoutgehalte),
immuun voor polarisatie of deklagen.
3. HI7698494-5 optische sensor voor opgelost zuurstof is gebaseerd op het principe van fluorescentie-uitdoving. Een geïmmobiliseerde op Pt gebaseerde luminofoor wordt aangeslagen door
het licht van een blauwe led en straalt rood licht uit. Omdat zuurstof in wisselwerking staat met
de luminofoor, vermindert het de intensiteit en levensduur van de luminescentie. De levensduur
van de luminescentie wordt gemeten door een fotodetector en wordt gebruikt om de opgelost
zuurstofconcentratie te berekenen.

Smart Cap
Gebruiksvriendelijke intelligente doppen bevatten vooraf geladen kalibratiecoëfficiënten die automatisch naar de sonde worden verzonden.
De Smart Cap slaat gegevens op in een RFID-tag. Als doppen tussen sondes worden gewisseld, gaat
er geen informatie verloren. De Smart Cap is vergrendeld op de optische elektrode en omvat de
geïmmobiliseerde O2-gevoelige luminofoor met robuuste onoplosbare zwarte zuurstofdoorlatende
beschermlaag.
Na verloop van tijd kunnen de optische componenten van de sensor verouderen, maar dit wordt
gecompenseerd door het referentiesignaal te gebruiken om het meetpad te compenseren. Als resultaat levert de sensor nauwkeurige DO-metingen over lange perioden zonder dat deze regelmatig
moet worden gekalibreerd.
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2
3
1

4
5

DETAIL

6

1
2
3

Uitlijntoets
O-ringafdichting
Optisch venster

4
5
6

Smart Cap™
RFID-tag
Ingebouwde O2-gevoelige luminofoor
met zwarte beschermlaag

Sensorvoorbereiding & conditionering
pH/ORP
Verwijder de dop van de pH-sensor. Als die geen vloeistof bevat, giet
HI70300 in de dop, plaats die terug op de sensor en wacht minstens 1/2
uur voor gebruik. Als HI70300 niet beschikbaar is, kan die door pH-buffer
4,01 worden vervangen.
DO
1. Smeer de O-ring in met een dun laagje siliconenvet. Wees voorzichtig om
te voorkomen dat vet in contact komt met het optische venster.
2. Verwijder de HI764113-1 Smart Cap uit de houder.
3. Lijn de pijl op de Smart Cap uit met de bijpassende geleider op de
HI7698494-5 sensorbehuizing.
4. Schuif en druk de Smart Cap op de sensorbehuizing totdat de dop op zijn
plaats klikt. Als de dop eenmaal is geïnstalleerd, mag deze niet worden
verwijderd, tenzij een nieuwe dop nodig is.
5. Plaats de sensor vóór gebruik in gezuiverd water om de Smart Cap te
hydrateren.
è
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De eerste keer dat een nieuwe DO Smart Cap op een sensor wordt
geïnstalleerd en de sensor in een sonde wordt geïnstalleerd en van

stroom wordt voorzien, wordt de startdatum van de dop geregistreerd in het scherm Probe
Status. Na een jaar zal een pop-upbericht de vervaldatum aangeven.
è

Sluit eerst de probe aan op de meter, en zet vervolgens de meter aan. Het toestel zal
aangeven dat er geen dop op de DO-elektrode zit. Op dit moment moet de Smart Cap
gemonteerd worden en begint de tijd te lopen.

Om de Smart Cap te vervangen:
1. Verwijder de vervallen Smart Cap van de sensor door de dop bij de pijl in te drukken en van de
sensorbehuizing te trekken (niet draaien).
2. Verwijder de gebruikte O-ring door deze van de sensor te rollen.
3. Maak de groef van de O-ring en de lens schoon met een zacht doekje, gevolgd door het lensreinigingsdoekje.
4. Verwijder de nieuwe O-ring uit de vervangende Smart Cap-kit HI764113-1 en schuif deze op de
sensorbehuizing (rol of draai de O-ring niet).
5. Haal de zuiger van de spuit, knip de bovenkant van het meegeleverde zakje met siliconenvet af
en giet de inhoud in de spuit. Gebruik de spuit om de O-ring zuinig in te smeren met een dun
laagje van het meegeleverde vet. Voorkom dat er vet of vingerafdrukken op het optische venster
komen. Voeg geen ander vet of smeermiddel toe, aangezien de O-ring hierdoor kan opzwellen.
6. Neem de nieuwe optische Smart Cap uit de vervangende kit HI764113-1. Lijn de pijl op de
Smart Cap uit met de bijpassende geleider op de sensorbehuizing.
7. Schuif en druk de Smart Cap op de sensorbehuizing totdat de dop op zijn plaats klikt. Als de dop
eenmaal is geïnstalleerd, mag deze niet worden verwijderd, tenzij een nieuwe dop nodig is.
8. Plaats de sensor vóór gebruik in gezuiverd water om de Smart Cap te hydrateren.
EC-sensor
De EC-sensor hoeft voor gebruik niet gehydrateerd te worden.
Installeren van de elektrode
Om de installatie te vergemakkelijken, hebben de sensoren kleurgecodeerde doppen en zijn de
contacten gemarkeerd met gekleurde driehoeken die overeenkomen met de kleuren van de sensoren
(pH rood, EC blauw, DO groen).
• Connector 1 (rood): voor ofwel pH/ORP, pH-sensor
• Connector 2 (wit): voor opgelost zuurstofsensor
• Connector 3 (blauw): voor EC-sensor
Volg de onderstaande stappen om de sensoren te installeren:
1. Verwijder de beschermdop van de sonde en leg deze opzij.
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2. Snij de bovenkant van het meegeleverde zakje met siliconenvet en .smeer beide O-ringen goed
in met dit meegeleverde vet. Vervang niet met ander vet of smeermiddel, aangezien de O-ring
hierdoor kan opzwellen.
3. Steek de sensor in de correcte kleurgecodeerde opening terwijl u de connectorspie naar het
midden van de sonde houdt. Zorg ervoor dat de connector correct is geplaatst (de sensor zal niet
meer vrij bewegen) voordat u de borgschroefdraad met uw vingers vastdraait.
4. Blijf de borgschroefdraad aandraaien met de kleine inbussleutel die is meegeleverd in de
onderhoudskit totdat de sensor stevig tegen het sondelichaam is bevestigd.
5. Alle sensoren moeten voor gebruik worden geconditioneerd en gekalibreerd.
6. Schroef de beschermdop op het sondelichaam om de sensoren te beschermen.
connector sockets

1

7

2

8

3

9

4

5
6

è

1

Ssensorbussen

6

EC/TDS/resistiviteit/zoutgehalte sensor

2

Temperatuursensor

7

Trekontlasting

3

Opdo-sensor

8

Sensorbehuizing

4

pH-sensor

9

Beschermkooi

5

pH/ORP-combinatiesensor

Om een w aterdichte sonde te garanderen, moet er een plug worden ingestoken als er geen
sensor is geïnstalleerd.

Onderhoud van de sensor
1. Draai de beschermdop los van de sonde en leg deze opzij.
2. Gebruik de kalibratiebeker om te reinigen.
3. Gebruik HI76981952 onderhoudsset.
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è

Als de sensoren van de sondebehuizing worden verwijderd, moet de behuizing van de sensoren vóór installatie worden gedroogd om te voorkomen dat er water in de aansluitingen
komt.

Algemeen onderhoud
• Inspecteer alle sensorconnectoren op corrosie en vervang sensoren indien nodig.
• Inspecteer de O-ring van de sensor op krassen of andere schade en vervang de O-ring indien
nodig. Gebruik alleen het meegeleverde vet, aangezien sommige smeermiddelen de O-ring
kunnen doen uitzetten.
• Na langdurige opslag of reiniging is kalibratie van de sensoren vereist.
• Spoel de sonde na gebruik af met kraanwater en droog hem af. De pH-elektrodebol en de
DO-sensor moeten vochtig worden gehouden: pH altijd in HI70300 en DO altijd in gedemineraliseerd (gedestilleerd of gedeïoniseerd) water.
• Controleer de GLP-gegevens onder ‘Status’ om er zeker van te zijn dat de sensor nog steeds
goed werkt.
pH- en pH/ORP-sensor
• Verwijder de elektrode-beschermdop.
• Als de punt en/of junctie droog zijn, laat de elektrode dan minstens 30 minuten in bewaarvloeistof HI70300 weken.
• Om een s nelle responstijd te garanderen, moeten de glazen bol en de junctie vochtig worden
gehouden en mogen niet indrogen. Bewaar de sensor met een paar druppels HI70300
bewaarvloeistof in de beschermdop. Kraanwater kan ook voor een zeer korte periode (enkele
dagen) worden gebruikt. Gebruik nooit gedestilleerd of gedeïoniseerd water om pH-sensoren op
te slaan.
• Inspecteer de sensor op krassen of barsten. Vervang de sensor, indien nodig.
• Spoel de sensor af met stromend water en maak hem vervolgens schoon door deze kort (max. 2
minuten) te laten weken in HI7061L algemene reinigingsoplossing (leg eventueel contact met
uw regioverantwoordelijke voor andere soorten reinigingsvloeistoffen). Bij reiniging gedurende
langer dan 2 minuten: dompel dan de sensor ca. 1 uur onder in bewaarvloeistof HI70300
alvorens te kalibreren. Dompel de sensor na het reinigen gedurende onder in bewaarvloeistof
HI70300 alvorens te kalibreren.
DO-sensor
• Gebruik een schoonmaakmiddel en een tandenborstel met zachte haren (niet de borstel in de
onderhoudskit) om de Smart Cap schoon te maken.
• Spoel na het reinigen met water en droog af met een laboratoriumdoekje.
• Voor gebruik hydrateren in gezuiverd water. Altijd bewaren in gedemineraliseerd water.
• Smart Caps moeten jaarlijks worden vervangen.
17

è

De eerste keer dat een nieuwe DO Smart Cap op een sensor wordt geïnstalleerd en de sensor in een sonde wordt geïnstalleerd en van stroom wordt voorzien, wordt de startdatum
van de dop geregistreerd in het scherm Probe Status. Na een jaar zal een pop-upbericht
de vervaldatum aangeven.

è

Sluit eerst de probe aan op de meter, en zet vervolgens de meter aan. Het toestel zal
aangeven dat er geen dop op de DO-elektrode zit. Op dit moment moet de Smart Cap
gemonteerd worden en begint de tijd te lopen.

EC-sensor
Spoel de sonde na elke reeks metingen af m
 et leidingwater. Als een grondiger reiniging vereist is:
•
•
•
•
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reinig de sensor met een borstel uit de onderhoudskit om eventueel vuil los te maken
gebruik een schoonmaakmiddel om olieachtige lagen te verwijderen
zorg ervoor dat de twee cilindrische gaten in de sensor vrij zijn
spoel na het reinigen met gezuiverd water

7. ALGEMENE WERKING
Batterijen
De HI98494 is uitgerust met een primaire, interne Li-ion-batterij en wordt geleverd met 4 Alkaline,
1,5 V AA-batterijen. Als de primaire, oplaadbare batterij volledig leeg is (0%), schakelt de meter
over op de alkalinebatterijen.
De batterijniveau-indicatoren op het lcd-scherm geven de levensduur van de batterij aan. Als de
batterijcapaciteit minder is dan 10%, worden beide indicatoren knipperend weergegeven. De
primaire batterij moet worden opgeladen en de alkalinebatterijen moeten worden vervangen.
Het instrument is voorzien van BEPS (Battery Error Prevention System), dat het instrument automatisch uitschakelt wanneer primaire en alkalinebatterijen 0% bereiken.
Alkalinebatterijen vervangen
• Schakel het instrument uit.
• Open het batterijcompartiment door het verwijderen van de vier schroeven van de achterkant
van het instrument.
• Verwijder de oude batterijen.
• Plaats vier nieuwe 1,5 V AA-batterijen en let daarbij goed op de polariteit.
• Sluit de batterijhouder met behulp van de vier schroeven.
è

Als de batterijcapaciteit minder is dan 25%, is de achtergrondverlichting niet langer
beschikbaar.
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Levensduur batterij
Het energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van de achtergrondverlichting, loginterval,
systeemconfiguratie. De achtergrondverlichting verbruikt het meeste.
Schermverlichting Loginterval Sensorconfiguratie Levensduur batterij
uit

1 sec

pH/ORP, DO, EC

200 u

uit

4 min

pH/ORP, DO, EC

260 u

aan

4 min

pH/ORP, DO, EC

50 min

uit

10 min

pH/ORP, DO, EC

270 u

aan

10 min

pH/ORP, DO, EC

50 min

De sonde aansluiten
De multiparametersonde wordt op de meter aangesloten via een waterdichte Quick DIN-connector,
waardoor het bevestigen en verwijderen eenvoudig is. Bij aansluiting wordt de sonde automatisch
gedetecteerd.
• Zet de meter uit en sluit de sonde aan op de DIN-connector aan de bovenzijde van de meter.
• Lijn de pinnen en de sleutel uit en druk de stekker in het stopcontact.

è

Als een DO-Smart Cap is verlopen, zal er een bericht verschijnen bij het aansluiten
van de sonde of wanneer de meter start met een aangesloten sonde. Door op de knop
Doorgaan te drukken, wordt deze tijdelijk of tot de volgende verbinding uitgeschakeld.

De meter inschakelen
Nadat u de sensoren op de sonde hebt aangesloten en de sonde op de meter hebt aangesloten, zet
u de meter aan door op de aan/uit-toets te drukken. Bij het opstarten toont het display het Hanna
Instruments-logo, de meternaam en de firmwareversie.
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Nadat de initialisatie is voltooid en de sonde is aangesloten, geeft de meter het bericht Probe Status
of de Helpmodus Mode weer. Het statusscherm identificeert de sonde en de aangesloten sensoren.

Druk op Meten om het meetscherm te zien. Druk op Param. om het menu Parameters te openen.
Dit scherm is ook toegankelijk vanuit het hoofdmenu. Druk op de pijl-omlaag om aanvullende
informatie over de sonde te zien.
Helpmodus
Als de helpmodus is ingeschakeld, wordt het programmascherm weergegeven nadat de initialisatie
is voltooid. Druk op ESC om het scherm Probe Status te bekijken en sla de helpmodus over. Druk op
Volgende om de helpmodus te starten. De volgende helpmodi zijn beschikbaar: Sensorvoorbereiding, Sensoronderhoud en Sensorinstallatie.

Druk op Selecteren om de geselecteerde helpmodus te bekijken.

Basisbewerkingen
De belangrijkste bedieningsmodi zijn Instellen, Meten en Loggen. Het instrument kan worden
geconfigureerd om meetgegevens weer te geven voor alle ingeschakelde parameters (maximaal 12).

Druk op de pijltjestoetsen om door de gemeten gegevens in alle beschikbare parameters te bladeren.
Menu- en log-functietoetsen helpen u bij het navigeren door alle meetbewerkingen. De volgende
diagrammen geven een overzicht van mogelijke functies. Het beeldscherm heeft een functie
waarmee de letters en cijfers automatisch aan het scherm worden aangepast. Hoe meer parameters
worden weergegeven, des te kleiner is het lettertype.
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Druk op de cijfertoetsen om het aantal parameters te selecteren dat tegelijkertijd moet worden weergegeven.
è

Als u op 7 drukt, worden maximaal 12 parameters tegelijk weergegeven.

Druk op Meten om de functietoetsen Log en Menu weer te geven. Druk op Log om het menu Log te
openen. De gebruiker kan een enkel monster loggen of een intervallog starten.
Druk op Menu om de meetparameters te selecteren.

Help-functie
Druk op de HELP-toets om deze functie te activeren en gebruik
dan de pijltjestoetsen om door het bericht te bladeren. Druk op de
HELP-toets of ESC om dit scherm te verlaten
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8. PARAMETERS INSTELLEN
In het instellingenmenu kunt u meetparameters weergeven en indien nodig aanpassen. Gebruik
vanuit het hoofdmenu de pijltoetsen om PARAMETER SETUP te selecteren en druk vervolgens op
SELECT.

è

Op de meter opgeslagen gegevens worden gewijzigd naar de geselecteerde parameters of
coëfficiënten.

Selectie
Gebruik de pijltoetsen om door de lijst met beschikbare parameters te bladeren. Druk op de
bijbehorende functietoets om parameters aan of uit te zetten. Een vinkje betekent dat de parameter
is ingeschakeld.
Druk op SELECTEREN of WIJZIGEN om te bevestigen of op de ESC-toets om terug te keren naar het
vorige scherm.

è

Als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren voordat er
parameters kunnen worden aangepast.

Eenheden
Als de geselecteerde parameters één meeteenheid hebben, wordt het scherm Parametereenheden
niet weergegeven. Als een parameter is uitgeschakeld, worden de eenheden niet weergegeven.

Temperatuur
Met deze functie kunt u wisselen tussen °C, °F en K. Druk op de functietoets om een andere eenheid
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te selecteren.

TDS
U kunt kiezen tussen ppm - ppt of mg/l - g/l .

DO-concentratie
U kunt kiezen tussen ppm of mg/l. De opgelost zuurstofconcentratie wordt berekend aan de hand
van % saturatie, temperatuur en atmosferische druk.

Druk
U kunt kiezen tussen volgende eenheden: psi, mmHg, inHg, mbar, atm, kPA.

Resistiviteit
U kunt kiezen tussen Ω·cm, kΩ·cm of MΩ·cm. Resistiviteit wordt berekend met de geleidbaarheidsmeting.
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Zeewatersigma (σ)
Deze parameter wordt gebruikt voor zeewateranalyse. Deze wordt bepaald door de geleidbaarheidsmeting en hangt af van waterdruk, temperatuur en zoutgehalte (saliniteit). U kunt de referentietemperatuur selecteren: σt, σ0 en σ15 (=huidige temperatuur, 0 ° C of 15 ° C).

EC-resolutie
Auto: de meter kiest automatisch het bereik om de meting te optimaliseren. Metingen kunnen
worden getoond in µS/cm of mS/cm.
Auto mS/cm: de meter kiest automatisch het bereik om de meting te optimaliseren, metingen
worden enkel getoond in mS/cm.
1µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01mS/cm, 0,1mS/cm of 1mS/cm: de meting zal worden weergegeven
met de geselecteerde resolutie.

Absolute EC-resolutie
Optie: Auto, Auto mS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/cm. Druk op
Wijzigen en gebruik de pijltoetsen om de gewenste absolute EC-resolutie te selecteren. Druk op
Select om te bevestigen of op de ESC-toets om terug te keren naar het vorige scherm.

Auto:
Auto mS/cm:

De meter kiest automatisch het bereik (µS/cm of mS/cm) om de
meting te optimaliseren.
De meter kiest automatisch de resolutie om de meting te optimaliseren, metingen zijn alleen in mS/cm.
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Specified numeric resolution: Gespecificeerde numerieke resolutie: de meter zal niet automatisch
een bereik kiezen, maar de meting wordt alleen weergegeven met de
geselecteerde resolutie.
è

Een kleine letter “a” bij de µS/cm of mS/cm-eenheid verwijst naar een absolute geleidbaarheidswaarde.

TDS-resolutie
Optie: Auto, Auto ppt, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt.
Druk op Wijzigen en gebruik de pijltoetsen om de gewenste absolute TDS-resolutie te selecteren.
Druk op Select om te bevestigen of op de ESC-toets om terug te keren naar het vorige scherm
Auto: de meter kiest automatisch het bereik om de meting te optimaliseren. Metingen kunnen
worden getoond in in ppt of ppm.
Auto ppt: de meter kiest automatisch het bereik om de meting te optimaliseren, metingen worden
enkel getoond in ppt.
Specified numeric resolution: Gespecificeerde numerieke resolutie: de meter zal niet automatisch
bereiken, de meting wordt alleen weergegeven met de geselecteerde resolutie. De meting zal
worden weergegeven met de geselecteerde resolutie.

Parametercoëfficiënten
EC-referentietemperatuur
Deze waarde wordt gebruikt voor temperatuurgecompenseerde geleidbaarheid. Alle EC-metingen
worden gerelateerd aan de geleidbaarheid van een monster bij deze temperatuur. Druk op de
functietoets om de gewenste optie te selecteren, 20 °C of bij 25 °C.
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EC-temperatuurcoëfficient (Beta, ß)
Beta is een functie van de gemeten oplossing. Voor zoetwatermonsters is Beta ongeveer 1,90 %/°C.
Als de werkelijke temperatuurcoëfficiënt van het monster bekend is, drukt u op MODIFY om de

waarde in te voeren. Om te bevestigen drukt u op ACCEPT of op de ESC-toets om terug te keren naar
het vorige scherm.

TDS-factor
Total Dissolved Solids is een berekende waarde op basis van de geleidbaarheid van de oplossing
(TDS = factor x EC25). . Een typische TDS-factor voor sterke ionische oplossingen is 0,5, terwijl dit
voor zwakke ionische oplossingen (bijvoorbeeld meststoffen) 0,7 is.
Druk op MODIFY om de waarde in te voeren, druk op ACCEPT om te bevestigen of op de ESC-toets
om terug te keren naar het vorige scherm..

Middeling
Optie: 1 tot 20 monsters.
Middeling is een softwarefilter om sensorruis te minimaliseren en te zorgen voor meer stabiele
metingen. Middeling is bijzonder nuttig om een representatieve meetwaarde van de ‘gemiddelde’
waarde te krijgen van stromend water. Middeling is van invloed op alle metingen. Deze waarde
moet laag worden gehouden als u een snelle respons wil. Druk op MODIFY om het gewenste aantal
monsters te selecteren. Deze waarde kan worden ingesteld van 1 tot 20 monsters.

è

Het loggen van het eerste monster wordt .iets vertraagd als middeling gebruikt.
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9. KALIBRATIE
Druk op CALIBRATION en op SELECT in het hoofdmenu.

Alle kalibratiegegevens worden opgeslagen in het geheugen van de sonde/elektrodehouder, zodat
deze sondes met verschillende meters kunnen gebruikt worden zonder herkalibratie.
Er zijn twee soorten kalibraties beschikbaar: de snelkalibratie, die wordt gebruikt voor éénpuntskalibratie van pH, geleidbaarheid en/of opgelost zuurstof (handig voor snelle veldwerkcontrole),
maar het advies is om regelmatig een enkelvoudige parameter-kalibratie uit te voeren, waarbi elke
parameter afzonderlijk kan worden gekalibreerd. U kunt ook elke parameter naar zijn fabrieksinstelling terugzetten.

è

Als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren voordat er
parameters kunnen worden aangepast.

Algemene richtlijnen
• Stel (zo nodig) in overleg met uw adviseur een service-schema samen, waarbij routinematig
wordt gereinigd en gekalibreerd, afhankelijk van gebruiksfrequentie en type monster.
• Raak sensors niet aan.
• Vermijd ruwe behandeling die de reactieve oppervlakken van de sensoren kan krassen zodat
schade aan het reactieve sensor-oppervlak voorkomen wordt.
• Vermijd langdurige blootstelling van de sensoren aan fel zonlicht. Indien mogelijk, kalibreer bij
stabiele (kamer)temperatuur.
• Giet de gebruikte standaarden niet terug in de fles.
• Laat bij grote temperatuurverschillen (tussen elektrode en standaarden/monster) de probehouder met elektrodes en de standaarden een thermisch evenwicht bereiken, vóórdat er met de
kalibraties wordt gestart.
• Tijdens de kalibratie moet de temperatuursonde zich ook in de kalibratieoplossing bevinden.
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Snelkalibratie
De snelle kalibratiemethode biedt een éénpuntskalibratie voor pH, geleidbaarheid en opgelost
zuurstof. Bij voorkeur i.p.v. een snelkalibratie een meerpuntskalibratie uitvoeren; informeer bij uw
dealer of regioverantwoordelijke van Hanna Instruments.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle sensoren of een sensorcombinatie te kalibreren.
è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

1. Verwijder de dop van de sonde en spoel de sonde met water.
2. Vul de kalibratiebeker 2/3 met HI9828-25 oplossing
3. Plaats langzaam de sensoren in de oplossing en roer voorzichtig om luchtbellen los te maken.
Schroef de kalibratiebeker volledig op de elektrode.
4. Wacht een paar minuten tot een stabiele meting wordt weergegeven. Selecteer QUICK
CALIBRATION vanuit het menu CALIBRATION en druk START. Het kalibratiemenu verschijnt (pH,
geleidbaarheid en opgelost zuurstof) en “pH” zal beginnen te knipperen, samen met het bericht
“Not ready” .
5. Wanneer het pH-signaal stabiel is wordt “Ready” weergegeven. Druk op Confirm om de kalibratie op te slaan. Een vinkje verschijnt in het vakje naast “pH” om een succesvolle kalibratie
aan te geven.

6. Na de pH-kalibratie, zal “Conductivity” beginnen knipperen, samen met “Not ready”.
7. Wanneer de meting stabiel is, verschijnt “Ready”. Druk op Confirm om de kalibratiegegevens op
te slaan. Het bericht “Opslaan” en een vinkje verschijnen in het vak naast “Geleidbaarheid” om
aan te geven dat de kalibratie is geslaagd.

8. Het bericht “Empty the beaker” zal verschijnen. Schroef de kalibratiebeker en leeg de oplossing.
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Voer bij voorkeur een DO-kalibratie nuit als onder beschreven bij: ‘’% DO verzadigingskalibratie’’
9. Druk op OK om terug te keren naar het menu “Calibration”.
è

Om de snelle kalibratieprocedure te verlaten drukt u op ESC op elk gewenst moment.

Foutmeldingen
“Wrong standard” wordt weergegeven als de invoer niet
binnen het acceptabele bereik valt , of als tijdens kalibratie
de elektrode nog in de vorige pH-buffer (bijv.pH7) zit en het
instrument al om de pH4 vraagt. De melding verdwijnt zodra
de elektrode in de juiste buffer zit.

pH-kalibratie

Als er een nieuwe pH-sensor is geïnstalleerd, gebruik “Restore factory CALIB.” vóór het uitvoeren
van een kalibratie, omdat sommige waarschuwingen gebaseerd zijn op de veranderingen van de
vorige kalibraties. Als “Restore Factory Calib” is geselecteerd, worden alle gebruikerskalibratiegegevens gewist en wordt de standaardkalibratie hersteld. Een gebruikerskalibratie moet onmiddellijk
uitgevoerd worden.
Als “Calibrate pH” is geselecteerd, kan de gebruiker een nieuwe kalibratie uitvoeren met behulp
van maximaal 3 buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, of een aangepaste buffer). Als een
3-puntskalibratie wordt uitgevoerd, worden alle oude gegevens overschreven, terwijl met een enkele
of 2-puntskalibratie zal de meter ook informatie uit de vorige kalibratie gebruiken, als deze bestaat.
Procedure
è
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Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

1. Verwijder de zwarte beschermkooi van de sonde en spoel de sonde met water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de eerste kalibratievloeistof.

3. Dompel de sensoren onder in de kalibratievloeistof. Beweeg de sonde verschillende keren
omhoog en omlaag.
4. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de eerste kalibratievloeistof.
5. Plaats de sensoren langzaam in de geselecteerde bufferen verwijder luchtbellen van de sensoren.
6. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde.
7. Wacht totdat de meting is gestabiliseerd.
8. Gebruik de pijltjestoetsen om “Calibrate pH” te selecteren en druk op Start om de kalibratie te
starten. De temperatuur, pH-bufferwaarde en het bericht “Niet gereed” worden weergegeven.
9. Druk indien nodig op Cal. point om de juiste buffer te selecteren. Om een a angepaste buffer
te gebruiken, drukt u op Aangepast. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik het toetsenbord om de
waarde van de buffer (0,00 tot 14,00 pH) bij de huidige temperatuur in te voeren. Druk op
Accepteren om de bufferwaarde te bevestigen.

10. Zodra de meetwaarde is gestabiliseerd zal de timer aftellen totdat “Ready” verschijnt.
11. Druk Confirm om het punt te bevestigen.

12. Dompel, nadat het kalibratiepunt bevestigd is, de sensoren in de volgende bufferspoeloplossing
en roer voorzichtig, om kruisbesmetting te voorkomen.
13. Herhaal bovenstaande kalibratieprocedure met de tweede en derde buffers
è

De kalibratieprocedure kan na een 1- of 2-puntskalibratie met ESC worden beëindigd. De
melding “Storing”, gevolgd door “Calibration completed” wordt weergegeven.

14. Nadat de derde buffer is bevestigd, wordt het bericht “Opslaan” gevolgd door “Kalibratie
voltooid” weergegeven. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om
terug te keren naar het meetscherm.
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Foutmeldingen
“Check sensor”: de elektrode is misschien defect, zeer vuil of de
gebruiker heeft tweemaal dezelfde bufferwaarde geprobeerd te
kalibreren.
“Wrong buffer”: weergegeven pH-meting ligt te ver van de
geselecteerde bufferwaarde. Als de sonde (nog) niet in de
juiste kalibratiebuffer is gedompeld, zal de melding ‘’wrong
buffer’’ worden weergegeven, maar deze zal verdwijnen zodra
de sonde zich in de juiste buffer bevindt. Controleer of de juiste
kalibratiebuffer is geselecteerd.
“Invalid temperature”: de buffertemperatuur is buiten het
toegestane bereik.

“Contaminated buffer”: de buffer is vervuild of de sensor is
gebroken of erg vuil.

“Clean sensor”: de elektrode is kapot of erg vuil.
“Wrong”: onjuiste helling (slope). Deze berichten verschijnen
als het hellingsverschil tussen huidige en vorige kalibratie het
bereik (80 tot 110 %) overschrijdt. Druk op CLEAR om de oude
gegevens te annuleren en verder te gaan met de kalibratieprocedure, of druk op ESC om de pH-kalibratie te verlaten.

Kalibratie ORP
Bij voorkeur alléén de ORP controleren (met 240mV of 470mV testvloeistof). Bij twijfel of vreemde
waardes ‘’Restore Factory Calibration’’ uitvoeren. Bij vragen informeer uw regio-verantwoordelijke.
Er zijn twee mogelijkheden:
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• Aangepaste ORP: u kunt een éénpuntskalibratie uitvoeren met een aangepast punt.
• Fabriekskalib. herstellen: u kunt de fabriekskalibratie herstellen als er een nieuwe sensor is
geïnstalleerd.
Kalibratie wordt gebruikt ter compensatie van veranderingen als gevolg van vervuiling van het
platina oppervlak en drift in de referentie-elektrode.
Kalibratie is gewoonlijk niet vereist voor een nieuwe ORP-sensor, maar kan een basis vormen die
kan worden gebruikt als vergelijking voor toekomstige validatie.
è

ORP-waarden zijn niet temperatuurgecompenseerd en kunnen veranderen met de
temperatuur. ORP-waarden moeten worden gerapporteerd met de gebruikte referentie-elektrode en de temperatuur. De HI7698194-1-referentie is een Ag/AgCl-referentie met
Cl-activiteit equivalent aan 3,5 M KCl.

Procedure
è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm

1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met gezuiverd water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de redox-testoplossing met bekende concentratie.
3. Dompel de sensoren onder in de oplossing. Breng de sonde meerdere keren omhoog en omlaag en
gooi deze oplossing weg.
4. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de ORP-testoplossing met bekende concentratie.
5. Plaats de sensoren langzaam in de oplossing. Maak bellen los die aan de sensoren kunnen kleven.
6. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde. Er kan oplossing overlopen.
7. Wacht een paar minuten totdat de meting is gestabiliseerd. Gebruik de pijltjestoetsen om “Custom
ORP” te selecteren en druk op Start om de kalibratie te starten. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik
het toetsenbord om de waarde van de oplossing bij de huidige temperatuur in te voeren. Druk op
Accepteren om het kalibratiepunt te bevestigen.
8. De stabiliteitsteller telt af totdat het display het bericht “Ready” weergeeft.
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9. Druk op Bevestigen om het kalibratiepunt te accepteren. Het bericht “Opslaan” gevolgd door
“Kalibratie voltooid” wordt weergegeven.

10. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.
Foutmeldingen
“Wrong standard” is displayed when the ORP input is not
within the acceptable range.

Kalibratie opgelost zuurstof
Er zijn drie mogelijkheden:

% DO-verzadiging
DO-concentratie
Fabriekskalib. herstellen
è

u kunt een 1- of 2-puntskalibratie uitvoeren met 100% en 0%
verzadiging of een eenpuntskalibratie met een aangepaste oplossing
(50 tot 500% verzadiging)
u kunt een 1-puntskalibratie uitvoeren met een aangepast punt
u kunt de fabriekskalibratie herstellen als er een nieuwe sensor is
geïnstalleerd

Voer ofwel een DO %-verzadigings- of DO-concentratiekalibratie uit. Als het DO %-verzadigingsbereik wordt gekalibreerd, is het DO-concentratiebereik ook gekalibreerd, en vice
versa.

Een standaardoplossing of een referentie-DO-meter kan worden gebruikt om metingen tijdens
kalibratie te vergelijken.
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è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

% DO verzadigingskalibratie
Verwijder de beschermdop van de sonde en spoel de sonde met water. Schud de resterende
oplossing van de sonde. Er mogen geen druppels achterblijven op het detectieoppervlak van de
DO-sensor.
Kalibratie bij 100% en 0% verzadiging.
1. Vul de doorzichtige kalibratiebeker met een bodempje vers leidingwater. De hoeveelheid water
moet dusdanig zijn dat de Smart Cap het water nét niet raakt.
2. Zet de elektrode(houder) rechtop met de elektrode(s) naar beneden gericht, waarbij de Smart
Cap zich dus net boven het wateroppervlak bevindt.
3. Ga naar het kalibratiemenu en voer een kalibratie uit op 100 %.
4. Wanneer de 100 % is bevestigd, verschijnt de optie om ook een kalibratie op 0 % te doen. Als
een 1-puntskalibratie op 100% voldoende is, druk op <ESC> en de kalibratie is opgeslagen.
5. Indien een tweepunts-kalibratie (op 100% én 0%) gewenst is, verwijder dan het water uit de
beker en hervul deze voor 2/3e deel met de 0 %-kalibratie-oplossing HI7040 (**).
6. Plaats de DO-sensor langzaam in de oplossing en schudt licht om eventuele luchtbellen te
verwijderen. Hierbij moet zowel de Smart Cap als óók de temperatuursensor zich in de vloeistof
bevinden. Voer in het kalibratiemenu en vervolgens een kalibratie op 0 % uit.
(**) Kit HI7040L bestaat uit HI7040-1 en HI7040-2. Werkwijze staat op het etiket van de 500 ml
fles (HI7040-2). Het kleine flesje (HI7040-1) bevat natriumbisulfiet-poeder.
7. De stabiliteitstimer telt af totdat het display “Ready” weergeeft.
8. Druk op Bevestigen om het kalibratiepunt te accepteren. Het bericht “Opslaan” gevolgd door
“Kalibratie voltooid” wordt weergegeven.
9. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.

è

Om een k alibratie op te slaan, drukt u op de ESC-toets nadat de standaard is bevestigd.
Eénpuntskalibratie op 100%, 0% of aangepaste waarde.

Voor 100,0%: selecteer Kalibratiepunt en selecteer 100,0%. Volg stap 1-7 van de vorige sectie.
Druk op Bevestigen wanneer het bericht “Gereed” verschijnt.
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Voor 0,0%: selecteer Kal.punt en selecteer 0,0%. Volg stap 8-13 uit het vorige gedeelte. Druk op
Bevestigen wanneer het bericht “Gereed” verschijnt.
Voor een aangepaste waarde: plaats de sonde in het watermonster dat u wilt kalibreren. Bepaal
onafhankelijk de waarde van het watermonster. Selecteer Kal.punt en selecteer Aangepast. Er
verschijnt een tekstvak. Voer de waarde% verzadigd in met behulp van het toetsenbord en druk op
Accepteren.

De volgende berichten zullen verschijnen: “Opslaan” en “Kalibratie voltooid”. Druk op OK om terug
te keren naar het menu “Kalibratie”. Druk tweemaal op ESC om terug te keren naar het hoofdmenu.
Druk op Meten om terug te keren naar het meetscherm.
Kalibratie opgelost zuurstof
Bij voorkeur Opgelost zuurstof-DO kalibreren volgens bovenstaande ‘’% DO verzadigingskalibratie’’.
1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met gezuiverd water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de testvloeistof.
è

De concentratie van de oplossing moet onafhankelijk worden bepaald.

3. Dompel de sensoren onder in de oplossing. Breng de sonde meerdere keren omhoog en omlaag
en gooi deze oplossing weg. U kunt ook de sonde rechtstreeks in het watermonster plaatsen dat
nodig is om in te kalibreren.
4. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de testoplossing.
5. Plaats de sensoren langzaam in de oplossing. Maak bellen los die aan de sensoren kunnen
kleven.
6. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde. Er kan wat vloeistof overlopen.
7. Wacht een paar minuten totdat de meting is gestabiliseerd.
8. Gebruik de pijltjestoetsen om “DO concentratie” te selecteren en druk op Start om de kalibratie
te starten.
9. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik het toetsenbord om de waarde van de standaard in te voeren.
Druk op Accepteren om te bevestigen.
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10. De stabiliteitstimer telt af totdat het display het bericht “Ready” weergeeft.

11. Druk op Bevestigen om de waarde te accepteren. Het bericht “Opslaan” gevolgd door “Kalibratie
voltooid” wordt weergegeven.

12. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.
Foutmeldingen
“Invalid temperature” wordt weergegeven wanneer de temperatuur niet binnen het acceptabele bereik van 0 to 50°C. valt.
(0 to 50 °C).

“Wrong standard” wordt weergegeven wanneer de zuurstofverzadiging (%DO) niet binnen het acceptabele bereik valt.

Kalibratie geleidbaarheid
Er zijn vier mogelijkheden:
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Geleidbaarheid

De gebruiker kan een eenpuntskalibratie uitvoeren met een standaardoplossing. De kalibratie is temperatuurgecompenseerd.
Absolute geleidbaarheid De gebruiker kan een éénpuntskalibratie uitvoeren met een bekende
geleidbaarheidsoplossing die niet temperatuurgecompenseerd is.
Zoutgehalte
De gebruiker kan een éénpuntskalibratie uitvoeren met een bekende
zoutoplossing (PSU).
Herstel fabriekskalib. De gebruiker kan de fabriekskalibratie herstellen als er een nieuwe sensor
is geïnstalleerd.
è

De sondebeschermer of kalibratiebeker moet tijdens de kalibratie worden gebruikt.

è

Wanneer de geleidbaarheid is gekalibreerd, wordt ook de absolute geleidbaarheid en het
zoutgehalte gekalibreerd en vice versa. Een geleidbaarheidskalibratie wordt aanbevolen.

Geleidbaarheidskalibraties worden gebruikt om variaties in celfactoren te corrigeren. Olieachtige
lagen en biologische verontreinigingen kunnen veranderingen in de celgeometrie veroorzaken. De
EC-elektroden bevinden zich in twee kleine kanaaltjes aan de onderkant van de sensor. Ze kunnen
worden schoongemaakt met de kleine borstel uit de onderhoudskit. Voor het verwijderen van
olieachtige lagen kan een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt. Spoel de elektroden grondig
met water na het reinigen.
è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

Geleidbaarheidskalibratie
1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de geleidbaarheidsstandaardvloeistof.
3. Dompel de sensoren onder in de oplossing. Breng de sonde meerdere keren omhoog en omlaag,
verwijder luchtbellen van de EC-elektrode en zorg dat de ronde holte luchtbelvrij is gevuld met
vloeistof.
4. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde.
5. Gebruik de pijltjestoetsen om “Geleidbaarheid” te selecteren en druk op Start om de kalibratie
te starten.
6. Druk indien nodig op Cal.point om de juiste standaard te selecteren. Om een a angepaste standaard te gebruiken, drukt u op Aangepast. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik het toetsenbord
om de waarde van de norm in te voeren (100 tot 200000 µS/cm) bij de huidige temperatuur.
Druk op Accepteren om de standaardwaarde te bevestigen.
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7. Zodra de meetwaarde is gestabiliseerd, telt de stabiliteitstimer af totdat het display het bericht
“Gereed” weergeeft.

8. Druk op Bevestigen om de kalibratie op te slaan. Het bericht “Opslaan” gevolgd door “Kalibratie
voltooid” wordt weergegeven.
9. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm
Offset kalibreren
1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Let op: hierbij dient u zelf rekening te houden met
de werktemperatuur en dienovereenkomstig een compensatie uit te voeren! Advies is om boven
beschreven temperatuur gecompenseerde ‘’Geleidbaarheidskalibratie’’ uit te voeren. Spoel de
sonde af met gezuiverd water.
2. Schud al het water van de sonde.
3. Gebruik een doekje om de EC-sensor af te drogen. Er mag geen vocht in of op de sensor zitten.
4. Hang de sonde in de lucht (oneindige weerstand).
5. Druk op Start om de kalibratie te starten.
6. Druk op Cal point en gebruik de pijltoetsen om 0 µS/cm te kiezen. Druk op Kiezen.
7. Zodra de meetwaarde is gestabiliseerd, telt de stabiliteitstimer af totdat het display het bericht
“Gereed” weergeeft.
8. Druk op Bevestigen. Kalibratie voltooid wordt weergegeven.
9. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu
Absolute geleidbaarheid
1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de testoplossing met bekende concentratie.
3. Dompel de sensoren onder in de oplossing. Breng de sonde meerdere keren omhoog en omlaag
en gooi deze oplossing weg.
4. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met de testvloeistof met bekende concentratie.
5. Plaats de sensoren langzaam in de oplossing. Maak bellen los die aan de sensoren kunnen
kleven.
6. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde. Er kan wat vloeistof overlopen.
7. Wacht een paar minuten totdat de meting is gestabiliseerd. Gebruik de pijltjestoetsen om
“Absolute Conductivity” te selecteren en druk op Start om de kalibratie te starten. Er verschijnt
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een tekstvak. Gebruik het toetsenbord om de waarde van de standaard in te voeren (100 tot
200000 µS/cm) bij de huidige temperatuur. Druk op Accepteren om de standaardwaarde te
bevestigen.

8. De stabiliteitsteller telt af totdat het display het bericht “Ready” weergeeft.

9. Druk op Bevestigen om de kalibratie op te slaan. Het bericht “Opslaan” gevolgd door de berichten “Kalibratie voltooid” wordt weergegeven.
10. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.

Kalibratie saliniteit
De meting van het zoutgehalte is gebaseerd op de praktische zoutgehalteschaal die de EC-meting
gebruikt. Als de gebruiker een standaard met bekende PSU-waarde heeft kan die worden gebruikt
om de geleidbaarheid te kalibreren.
1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met gezuiverd water.
2. Vul de kalibratiebeker voor 2/3 met een zoutstandaard met een bekende waarde.
3. Dompel de sensoren onder in de oplossing. Breng de sonde meerdere keren omhoog en omlaag
en verwijder luchtbellen.
4. Schroef de kalibratiebeker volledig op de sonde.
5. Wacht totdat de meting is gestabiliseerd. Selecteer met de pijltjestoetsen “Salinity” en druk
op Start om de kalibratie te starten. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik het toetsenbord om de
waarde van de standaard (5,00 tot 70,00 PSU) bij de huidige temperatuur in te voeren. Druk
op Accepteren om de standaardwaarde te bevestigen.
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6. De stabiliteitsteller telt af totdat het display het bericht “Ready” weergeeft.

7. Druk op Bevestigen om de kalibratie op te slaan. Het bericht “Opslaan” gevolgd door “Kalibratie
voltooid” wordt weergegeven.
8. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.
Foutmeldingen
“Invalid temperature” wordt weergegeven wanneer de temperatuur niet binnen het acceptabele bereik van 0 to 50°C. valt.

“Wrong standard” wordt weergegeven wanneer de geleidbaarheid (conductiviteit) niet binnen het acceptabele bereik valt.

Kalibratie temperatuur
Er zijn twee mogelijkheden:

Temperatuur kalibreren
Herstel fabriekskalibratie

De gebruiker kan een eenpuntskalibratie uitvoeren
Wist de vorige gebruikerskalibratie.

Procedure
è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

1. Verwijder de beschermkooi van de sonde. Spoel de sonde af met water.
2. Plaats de sonde in een isotherm bad met een referentie-instrument.
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3. Laat de sonde tot thermisch evenwicht komen.
4. Gebruik de pijltjestoetsen om “Kalibratietemperatuur” te selecteren en druk op Start om de
kalibratie te starten.

5. De stabiliteitstimer telt af totdat het display het bericht “Ready” weergeeft.

6. Druk op Bevestigen om het kalibratiepunt op te slaan. Het bericht “Opslaan” gevolgd door
“Kalibratie voltooid” wordt weergegeven.

7. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.
Foutmeldingen
“Wrong standard” wordt weergegeven wanneer de temperatuur
niet binnen het acceptabele bereik valt.

Kalibratie atmosferische druk
Er zijn twee mogelijkheden:

Aangepaste druk
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De gebruiker kan een eenpuntskalibratie uitvoeren.

Herstel fabriekskalibratie

Wist de vorige gebruikerskalibratie.

Procedure
è

Als de instructiemodus is ingeschakeld, drukt u op Helpmodus en volgt u de berichten op
het scherm.

1. Gebruik een referentiebarometer om de werkelijke lokale barometrische druk af te lezen.
2. Gebruik de pijltoetsen om “Custom Pressure” te selecteren en druk op Start om de kalibratie te
starten.
3. Er verschijnt een tekstvak. Gebruik het toetsenbord om de kalibratiedruk in psi (8,702 tot
16,436 psi) in te voeren. Druk op Accepteren om de standaardwaarde te bevestigen.

4. De stabiliteitsteller telt af totdat op het display het bericht “Ready” verschijnt. Druk op Bevestigen om het kalibratiepunt op te slaan.

5. Na bevestiging wordt het bericht “Opslaan” gevolgd door “Kalibratie voltooid” weergegeven.

6. Druk op OK om terug te keren naar het kalibratiemenu of op Meten om terug te keren naar het
meetscherm.
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Foutmeldingen
“Wrong standard” wordt weergegeven wanneer de atmosferische druk niet binnen het acceptabele bereik valt.
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10. SYSTEEMINSTELLINGEN
Druk in het meetscherm op Menu. Gebruik de pijltoetsen om ‘’System Setup’’ (‘’Meterinstellingen’’)
te selecteren en druk op Select(eer). Gebruik de pijltoetsen om de gewenste optie te markeren en
druk op Selecteren.

è

Als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren voordat de
instellingen kunnen worden gewijzigd.

Meterinstellingen
Er zijn 14 items in het menu Meterinstellingen. Als u op de overeenkomstige numerieke waarde
drukt, gaat u rechtstreeks naar die positie in de lijst.
1
2
3
4
5

Tijd
Datum
Autom. uit
Helpmodus
Toetstoon

6
7
8
9
10

Foutgeluid
Decimaalteken
LCD Contrast
Lcd-verlichting
Wachtwoord meter

11
12
13
14

Meter ID
Taal
Verwijder gekopp. app.
Herstel fabrieksinst.

Tijd
Optie: 12 of 24 uur
Druk op Wijzigen en stel de tijd in met behulp van het toetsenbord.
Druk op Formaat om te wisselen tussen 12 en 24 uur. Wanneer het 12-uurformaat wordt gebruikt,
gebruik de pijl omlaag om naar de afkorting am of pm te gaan. De eerste letter kan worden gewijzigd door op een willekeurige toets te drukken.
Druk op ACCEPT om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te verlaten zonder wijzigingen.
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Datum
Opties: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY
Druk op MODIFY en stel de datum in met de toetsen. Druk op Formaat om het datumformaat te wijzigen. Druk op ACCEPT om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te verlaten zonder wijzigingen.

Automatische uitschakelfunctie
Optie: uitgeschakeld, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuten
De functie wordt gebruikt om de batterij te sparen. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zal de
meter:
1. Automatisch uitschakelen, indien in normale meetmodus. Druk op de aan/uit-toets om weer in
te schakelen.
2. Ga naar slaapmodus als de modus voor continu loggen is geselecteerd met een minimum registratie-interval van 30 seconden. Het bericht “Energiebesparingsmodus” en de functietoets Wake
Up worden weergegeven op het scherm wanneer deze modus wordt geactiveerd. Het loggen
wordt niet gestopt. Door op Wake up te drukken, wordt het display opnieuw geactiveerd.

Helpmodus
Optie: ingeschakeld of uitgeschakeld
Indien ingeschakeld, wordt u stap voor stap door de sensorvoorbereiding, sensoronderhoud, sensorinstallatie en kalibratieprocedures geleid.
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Toetsgeluid
Optie: ingeschakeld of uitgeschakeld
Indien ingeschakeld, klinkt er een akoestisch signaal telkens wanneer een toets wordt ingedrukt.
Druk op de functietoets om de gewenste optie te selecteren.

Fouttoon
Optie: ingeschakeld of uitgeschakeld
Indien ingeschakeld, hoort u een korte pieptoon telkens wanneer een verkeerde toets wordt ingedrukt.
Er klinkt een lange pieptoon als de ingedrukte toets niet actief is of als er een fout wordt gedetecteerd.
Druk op de functietoets om de gewenste optie te selecteren.

Decimaal scheidingsteken
Optie: komma (,) of punt (.)
De gebruiker kan het type decimaal scheidingsteken selecteren. Druk op de functietoets om de
gewenste optie te selecteren.

Lcd-contrast
Optie: 0 tot 15
Met deze functie kan het lcd-contrast worden aangepast. Druk op Wijzigen en gebruik de pijltoetsen
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om het contrast te verhogen of te verlagen.
Druk op accept om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te verlaten zonder wijzigingen.

Lcd-verlichting
Optie: 0 tot 10
Met deze functie kan de intensiteit van de lcd-achtergrondverlichting worden aangepast. Druk op
Wijzigen en gebruik de pijltoetsen om de intensiteit van de achtergrondverlichting te wijzigen. Druk
op Accepteren om op te slaan of druk op ESC om terug te keren naar het menu.

Meterwachtwoord
Het meterwachtwoord beschermt tegen ongeautoriseerde configuratiewijzigingen en voorkomt dat
loggegevens worden verwijderd. Wanneer ingesteld, vereisen bepaalde instellingen en functies authenticatie voordat ze worden gewijzigd of bekeken. Zodra het wachtwoord is ingevoerd, is het niet nodig
totdat de meter weer wordt ingeschakeld.
1. Selecteer “Meterwachtwoord” en druk op Wijzigen.
2. Typ een wachtwoord van 6 cijfers in het tekstvak en druk op Accepteren.
è

Tijdens het typen worden de tekens gemaskeerd met een “*” (sterretje).

3. Voer het wachtwoord opnieuw in.Druk op accept om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te
verlaten zonder wijzigingen.
4. De meter keert terug naar het menu Meterinstellingen en het vinkje geeft aan dat de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld.
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Om de wachtwoordbeveiliging uit te schakelen:
1. Selecteer “Meterwachtwoord” en druk op Wijzigen.
2. Voer het wachtwoord in en druk op Uitschakelen. “Geen wachtwoord” verschijnt in het tekstvak.
3. Druk op accept om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te verlaten zonder wijzigingen.
Meter ID
Optie: tot 14 tekens
Druk op Wijzigen om het instelscherm voor meter-ID te openen. Gebruik het toetsenbord om het
meter-ID in te stellen of te wijzigen. Druk op accept om te bevestigen. Druk op ESC om dit menu te
verlaten zonder wijzigingen.

Taal
Optie: English, Deutsch, Español, Français, Magyar, Italiano, Leituviu, Nederlands, Polski, Portugues,
Româna
De taal die wordt gebruikt in de gebruikersinterface van de meter kan worden gewijzigd. Druk op
Wijzigen en gebruik de pijltoetsen om de taal te wijzigen. Druk op Selecteren om op te slaan of druk
op ESC om terug te keren naar het menu.

Gekoppelde apparaten verwijderen
Deze functie verwijdert alle eerdere Bluetooth-verbindingen. Druk op Selecteren om alle gekoppelde
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apparaten te verwijderen. De meter zal om bevestiging vragen. Druk op Ja om te bevestigen of Nee
om terug te keren naar het menu. Het bericht “Vorige obligaties verwijderd” wordt weergegeven.

Fabrieksinstellingen herstellen
Deze functie herstelt de meetinstellingen naar hun oorspronkelijke fabriekswaarden. Dit omvat
meeteenheden, coëfficiënten, andere meetconfiguraties en alle geregistreerde gegevens. De
kalibratie voor de sensor wordt niet beïnvloed. Markeer “Fabrieksinstellingen herstellen” en druk op
Selecteren. Druk op Ja om te bevestigen of druk op Nee om terug te keren naar het menu.

Instelling sonde
Probe ID
Optie: tot 14 tekens
Druk op Wijzigen om het instelscherm voor sonde-ID te openen. Gebruik het toetsenbord om ID in te
stellen of te wijzigen. Druk op Accepteren om op te slaan of druk op ESC om terug te keren naar het
menu.
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11. BLUETOOTH
De HI98494 kan via Bluetooth worden verbonden met de Hanna Lab App (versie 3.0 of hoger).
De Hanna Lab App is beschikbaar op iOS- en Android-apparaten. Upgrade uw apparaat naar de
nieuwste firmwareversie (minimaal 3.0) die is ontwikkeld om met de HI98494 te werken. Het kan
worden gebruikt om logoproepen te bekijken, logs te downloaden en de HI98494-informatie te
bekijken.
Download voor meer informatie de nieuwste Hanna Lab-app.
• Logs kunnen worden gedeeld als een csv- of pdf-bestand.
• GLP-gegevens kunnen voor alle parameters worden bekeken wanneer een log wordt gedownload naar het iOS- en Android-apparaat.
• Meeteenheden kunnen onafhankelijk van de meterinstellingen worden gewijzigd.
• De gedownloade gegevens worden weergegeven in een tabel of grafiek.
Druk in het meetscherm op Menu. Gebruik de pijltoetsen om “Bluetooth” te markeren en druk op
Inschakelen of Uitschakelen.

Wanneer een apparaat voor het eerst aan de meter wordt gekoppeld, genereert de meter een
wachtwoord.

Voer het wachtwoord in om de koppeling toe te staan. Het wachtwoord wordt bewaard voor toekomstige verbindingen of totdat gekoppelde apparaten worden verwijderd (zie Systeeminstelling). Druk
op de pijltoets om terug te keren naar het vorige scherm.
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12. STATUS
Druk in het meetscherm op Menu. Gebruik de pijltoetsen om “Status” te markeren en druk op
Selecteren. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste optie te markeren en druk op Selecteren.

Meterstatus
Meterstatus geeft informatie weer met betrekking tot de batterijen, oplaadstatus, loggen, interne
temperatuur, wachtwoord, Meter ID, serienummer en firmwareversie.

Gebruik de pijltjestoetsen om door de statusinformatie van de meter te navigeren. Druk op de ESC-toets
om terug te keren naar het menu.

Probestatus
Probestatus geeft informatie weer met betrekking tot het sondetype, aangesloten sensoren, sonde-ID, serienummer en firmwareversie.
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Gebruik de pijltoetsen om door de statusinformatie van de sonde te navigeren. Druk op de ESC-toets om
terug te keren naar het menu.

è

Het sondestatusscherm wordt automatisch weergegeven wanneer de sondesensorstatus is
gewijzigd.

GLP
GLP (Good Laboratory Practice) is een set functies waarmee de gebruiker gegevens met betrekking
tot de sondekalibratie kan opslaan of oproepen. GLP-gegevens slaan de laatste vijf kalibraties op.

è

Als er geen gebruikerskalibratiegegevens beschikbaar zijn voor de geselecteerde parameter, wordt het bericht “Factory Calibration” weergegeven.

Om door het GLP-schermen te navigeren:
• gebruik de pijltoetsen om door de opgeslagen gegevens van de laatste 5 kalibraties te bladeren
• druk op de ESC-toets om terug te keren naar het menu
pH
GLP-scherm toont: offset, zuurhelling, basehelling, gebruikte buffers, tijd en datum van de kalibratie.
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è

Een “C”-label naast de bufferwaarde geeft een aangepast punt aan, terwijl een “H” een
standaard bufferwaarde aangeeft.

Als een snelle kalibratie werd uitgevoerd, worden de bufferwaarden vervangen door de snelkalibratie.
ORP
GLP-scherm toont: kalibratiepunt, offset tussen gemeten en gekalibreerde waarde, tijd en datum.

Opgelost zuurstof
GLP-schermweergaven: kalibratiepunten, kalibratietype (% verzadiging of concentratie), tijd en
datum.

è

Een “C” -label naast het kalibratiepunt geeft een aangepast punt aan, terwijl een “H” een
standaardwaarde aangeeft.

è

Als een snelle kalibratie werd uitgevoerd, worden de kalibratiepunten vervangen door de
snelkalibratie.

Geleidbaarheid
GLP-scherm toont: kalibratiepunt, celconstante, offset, kalibratietype (geleidbaarheid, absoluut
geleidingsvermogen of zoutgehalte), tijd en datum.
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è

Een “C” -label naast het kalibratiepunt geeft een aangepast punt aan, terwijl een “H” een
standaardwaarde aangeeft.

è

Als een snelle kalibratie werd uitgevoerd, worden de kalibratiepunten vervangen door de
snelkalibratie.

Temperatuur
GLP-scherm toont: gekalibreerd punt, tijd en datum.

Druk
GLP-scherm toont: kalibratiepunt, tijd en datum
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13. METEN
Tijdens de meetmodus meet de HI98494 gelijktijdig gegevens voor alle ingeschakelde parameters.
Gebruik de nummers 1 tot en met 7 op het toetsenbord om het aantal parameters te selecteren dat
tegelijkertijd op het scherm moet worden weergegeven. Het display zal automatisch de lettergrootte
aanpassen.

Gebruik de pijltjestoetsen om door de ingeschakelde parameters te bladeren als ze niet op één
scherm passen. Een knipperende meetwaarde geeft aan dat de meting buiten bereik is.
Een knipperende meeteenheid geeft aan dat de gebruikerskalibratie niet is uitgevoerd en nodig is
voor nauwkeurige metingen.
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14. LOGGEN
De HI98494 en de HI7698494 multi-sensorprobe bieden twee soorten logs: meterparameters, en
meter-en-sonde-parameters.

Meter only parameters

Meter & probe parameters

Druk vanuit de meetmodus op Log om het menu te openen. De gegevens die op de meter worden
gelogd, zijn ingedeeld in lots. Er kunnen maximaal 50.000 complete records worden opgeslagen in
maximaal 100 lots. Elke partij kan manuele log-gegevens of continue gegevens met verschillende
parameterconfiguraties opslaan.

è

De weergegeven waarden voor DO-concentratie, gecompenseerde geleidbaarheid en TDS
zijn afhankelijk van de coëfficiënten die zijn gedefinieerd in Parametercoëfficiënten in het
menu Instellingen (EC-referentietemperatuur, EC-temperatuurcoëfficiënt, TDS-factor en
zoutgehalte). Als parametereenheden of coëfficiënten worden gewijzigd, worden opgeslagen logs op deze meter gewijzigd om deze wijzigingen weer te geven. Sla logs op een pc
op voordat u parameters of coëfficiënten wijzigt. Details zijn alleen beschikbaar voor de
ingeschakelde parameters

Één monster op de meter
1. Selecteer “Één monster op de meter” om een s et ingeschakelde meetparameters toe te voegen
aan het geheugen van de meter.
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2. Als er bestaande lots op de meter staan, selecteert u het lot om het monster in te loggen. Als er
geen lots zijn opgeslagen of om een n ieuw lot te creëren, drukt u op Nieuw. Gebruik het toetsenbord om de gewenste lotnaam in te voeren en Druk op Accepteren om te bevestigen.

3. Druk op OK om het monster in de geselecteerde partij te loggen.
4. Het opmerkingenvenster wordt geopend. Druk op Ja om een o pmerking aan het gegevenspunt
toe te voegen of op Nee om over te slaan. De meter keert automatisch terug naar het meetscherm.

Meterlog starten
1. Selecteer “Meterlog starten” om de ingeschakelde parameters met het ingestelde registratie-interval op de meter te loggen.

2. Druk op Opties om het registratie-interval in te stellen. De log-intervaltijd kan worden ingesteld
van 1 seconde tot 3 uur. Druk op Wijzigen en gebruik de alfanumerieke toetsen om het
gewenste loginterval in te voeren. Druk op Accepteren om te bevestigen.
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3. Druk op Selecteren om de logs te starten. Gebruik het toetsenbord om de gewenste lotnaam in te
voeren.
4. Druk op Accepteren om te bevestigen.
5. Het Opmerkingenvenster wordt geopend. Druk op Ja om een o pmerking toe te voegen aan het
gegevenspunt of op Nee om over te slaan. De meter keert terug naar het meetscherm en het log
wordt gestart. Om het meterlog te stoppen, drukt u op Log en selecteert u “* Stop Meterlog”. Om de
opmerkingen bij te werken, drukt u op Log en selecteert u “Lognotities”.

Log oproepen
Selecteer “Log Recall” om de logs te bekijken die op de meter zijn opgeslagen.

Lots
Selecteer deze optie om alle doorlopende logbestanden te bekijken die op de meter zijn opgeslagen.

1. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste partij te selecteren en druk vervolgens op Bekijken.
De meter geeft een overzicht weer van alle gegevens met betrekking tot het geselecteerde lot:
aantal monsters, gebruikte geheugenruimte, tijd en datum van de eerste en laatste metingen.

2. Druk op Weergeven om de loggegevens te bekijken. Gebruik de pijltoetsen om het monsternummer in de geselecteerde partij te wijzigen. Het monsternummer wordt rechtsonder op het scherm
weergegeven.
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3. Druk op Info om de informatie voor het huidige monster te zien: tijd en datum, opmerking of
serienummer (indien beschikbaar).
4. Druk op Data om terug te keren naar het vorige scherm om een a nder monster in dezelfde partij
te selecteren. Wanneer u op Jump drukt, verschijnt een tekstvak om het gewenste monsternummer in te voegen.
5. Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het menu.
6. Druk op Plot en de meter zal een lijst maken met alle beschikbare parameters die kunnen
worden geplot.
7. Gebruik de pijltoetsen om de parameter te selecteren die u wilt plotten. Druk op Selecteren om
de grafiek te bekijken. Gebruik de pijltoetsen om de cursor in de grafiek te verplaatsen en een
monster te markeren. De voorbeeldgegevens worden onder de grafiek weergegeven. Druk op de
ESC-toets om terug te keren naar de parameterlijst. Druk op Opties (vanuit het loglijstscherm)
om een individueel log te exporteren of te verwijderen.
Exporteer geselecteerde loggegevens naar USB.
1. Steek een USB-C-stick (of USB-A met kabeladapter) in de USB-C connector aan de bovenzijde
van de meter. Zie PC-AANSLUITING voor details.
2. Selecteer Log exporteren. ‘Verbinden’ wordt weergegeven, gevolgd door de informatie over de
bestandsoverdracht. Wanneer alle bestanden zijn overgedragen, wordt het bericht “Bestandsoverdracht voltooid” weergegeven.

Manueel loggen (log on demand)
Selecteer deze optie om de aanmeldingslots en geselecteerde parameters te bekijken.
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1. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste partij te selecteren en druk vervolgens op Bekijken.

2. Druk op Weergeven om de loggegevens te bekijken.

3. Druk op Info om de informatie voor het huidige monster te zien: tijd en datum, opmerking of
serienummer.

4. Druk op Data om terug te keren naar het vorige scherm om een a nder monster in dezelfde partij
te selecteren. Wanneer u op Jump drukt, verschijnt een tekstvak om het gewenste monsternummer in te voegen.

5. Druk op de ESC-toets om terug te keren naar het menu.
6. Druk op Plot en de meter zal een lijst maken met alle beschikbare parameters die kunnen
worden geplot.
7. Gebruik de pijltoetsen om de parameter te selecteren die u wilt plotten. Druk op Selecteren om
de grafiek te bekijken.

8. Gebruik de pijltoetsen om de cursor in de grafiek te verplaatsen en een monster te markeren. De
voorbeeldgegevens worden onder de grafiek weergegeven.
9. Druk op de ESC-toets om terug te keren naar de parameterlijst.
è

Het aantal lotmonsters dat kan worden geplot, wordt beperkt door de weergaveresolutie.
Om een v olledige grafiek te bekijken, download gegevens naar pc.
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Exporteer alle logs
Selecteer deze optie om alle logs te exporteren naar een pc.

Exporteer alle geregistreerde gegevens naar een USB-C-flashstation:
1. Steek een USB-C-flashstation (of USB-A met kabeladapter) in de USB-C-connector aan de
bovenzijde van de meter. Zie PC-AANSLUITING voor details om bestanden rechtstreeks naar een
pc over te zetten.
2. Selecteer Alle logs exporteren
“Verbinding maken” wordt weergegeven, gevolgd door informatie over de bestandsoverdracht.
Wanneer alle bestanden zijn overgedragen, wordt het bericht “Bestandsoverdracht voltooid”
weergegeven.
Alle logs verwijderen
Als deze optie is geselecteerd, zal het instrument om bevestiging vragen. Druk op Ja om te verwijderen of Nee om terug te keren naar het vorige scherm. Druk op de ESC-toets om terug te keren naar
het menu “Log Recall”

Lognotities
Opmerkingen
De meter kan maximaal 20 opmerkingen opslaan. Aan elk monster kan een opmerking worden
gekoppeld.
1. Selecteer “Lognotities” in het Log-menu en selecteer vervolgens “Opmerkingen”. Het display
toont een lijst met opgeslagen opmerkingen.
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2. Druk op Nieuw om een n ieuwe opmerking te maken en gebruik het toetsenbord om de nieuwe
opmerking in het tekstvak in te voeren.
3. Druk op Verwijderen om de geselecteerde opmerking van de meter te verwijderen. Als de verwijderde opmerking wordt gebruikt in een bestaand lot, is de informatie nog steeds beschikbaar in
de lotgegevens

Alle opmerkingen verwijderen
Als deze optie is geselecteerd, zal het instrument om bevestiging vragen: “Wilt u de huidige handeling uitvoeren?”. Druk op Ja om te verwijderen of Nee om terug te keren naar het vorige scherm.

Pc-aansluiting
De geregistreerde gegevens van een sonde en meter kunnen naar een pc worden overgebracht.
• Gebruik de USB A-naar-C-kabel om de meter op de pc aan te sluiten.
• De meter verschijnt als een flashstation op de computer.
• Sla bestanden op de pc op. Alle logs worden weergegeven als csv-bestanden (door komma’s
gescheiden waarden).
De csv-bestanden kunnen worden geopend met elke tekstverwerker of rekenblad-applicatie. Alle
functies van het spreadsheetprogramma kunnen worden gebruikt om de gegevens te analyseren en
grafisch weer te geven.
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15. TOEPASSING SONDE
De HI7698494 multi-sensorsonde van Hanna Instruments is ontworpen voor een verscheidenheid
aan waterkwaliteitsmetingen, zowel in situ als in actieve toepassingen in stedelijk of natuurlijk
water. De datakwaliteit is afhankelijk van de locatie, onderhoudsintervallen, hoeveelheid lagen,
sedimentatie en vegetatie.
De sonde dient altijd verticaal te worden gebruikt onder een maximale hoek van 45° en een
maximale diepte van 20 m.
Om de apparatuur te beschermen, moet u blootstelling aan wind, zon, schuim, turbulentie, temperatuurverschillen, langdurige perioden van hoge stroming, langdurige perioden van hoog sediment
en drijvend puin vermijden.
De sonde is geschikt voor installatie in:
• afgesloten locaties zoals luchtgewelven, rivierinlaten, verticale putten, tanks
• open bewegende waterlocaties zoals rivieren, beken, sloten (drainage van landbouwgrond),
transportkanalen
• open waterlocaties zoals meren, vijvers, wetlandbassins, infiltratiebekkens, baaien
• een doorstroomcel

Voor langdurig gebruik kan het instrument worden vastgezet met het metalen oog aan de boven64

kant.
Richtlijnen voor het onderhoud van de installatie- en bemonsteringslocatie
• Kies een locatie voor waterbemonstering waar representatieve watermonsters kunnen worden
verzameld.
• Plaats de sonde zo dat de sensoroppervlakken naar de stroom gericht zijn, dit zal luchtbellen tot
een minimum beperken. Beperk het debiet tot matig.
• Monteer de sonde rechtop in een hoek van 0 tot max. 45°. Dit voorkomt dat de pH (pH/ORP)
-sensor (max. sensordruk 3 Bar) elektrisch onderbroken wordt doordat interne elektrolyten
wegstromen uit hun interne cellen.
• Zorg ervoor dat bemonsteringslocaties gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Bezoek regelmatig de locaties waar de (continue) watermetingen worden gedaan om te controleren op schade of vervuiling aan sensoren, de installatiebevestigingen en het batterijvermogen
van de meter.
• Plaats hangende sondes achter een steun en veranker de kabel/sonde aan een buis ter bescherming tegen vuil.
• Voorkom opgesloten lucht en behoud een constant debiet indien geïnstalleerd in een doorstroomcel.
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16. PROBLEEMOPLOSSING
De HI98494 geeft foutmeldingen weer om te helpen bij het oplossen van problemen. Waarschuwingen worden weergegeven voor niet-kritieke problemen, terwijl fouten worden weergegeven voor
kritieke problemen. Zie paragraaf 8. KALIBRATIE voor waarschuwings- en foutmeldingen tijdens
kalibratie.
“Logruimte vol” wordt weergegeven als het geheugen van de
meter vol is en er geen aanvullende gegevens kunnen worden
gelogd. Verwijder een of meer lots van de meter.
“Stroomstoring. Controleer de sondekabel ”wordt weergegeven wanneer de meter wordt opgestart met een aangesloten
sonde. Het wordt geactiveerd als de meter een hoge belasting
op de sonde-aansluiting detecteert. Controleer de sondekabel.
Neem contact op met uw Hanna Instruments-kantoor als het
probleem aanhoudt.
“Taalgegevens niet beschikbaar!” wordt weergegeven bij het
opstarten van de meter als het taalbestand niet is geladen.
Herstart de meter. Neem contact op met uw Hanna Instruments-kantoor als het probleem aanhoudt.
‘’ Lege batterijmeter! “ Wordt weergegeven als de batterijspanning van de meter te laag is om de meter van stroom
te voorzien. De meter wordt automatisch uitgeschakeld. Sluit
de oplader aan als u een oplaadbare batterij gebruikt of
vervang de alkalinebatterijen om door te gaan.
‘’ Gebruikersgegevens beschadigd! ’Wordt weergegeven bij
het opstarten en de gebruikersgegevens die op de meter zijn
opgeslagen, zijn beschadigd. Herstart de meter. Neem contact op met uw Hanna Instruments-kantoor als het probleem
aanhoudt.
“Incompatible Probe” wordt weergegeven als de aangesloten
sonde niet compatibel is met de meter. Vervang de sonde/
probehouder.
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“Incompatibele sonde” wordt weergegeven wanneer de
aangesloten sonde niet compatibel is met de meter. Vervang de
sensor/elektrode.
“Incompat.sensor!” wordt weergegeven als de aangesloten
sensor niet compatibel is met sonde of meter. Vervang de
sensor voordat u verder gaat.
“No Cap Detected” wordt weergegeven als de Smartcap op de
DO-sensor niet correct is geplaatst. Controleer en/of plaats de
Smartcap opnieuw en druk op Doorgaan. Druk op Overslaan
om door te gaan zonder de opdo-sensor.
“No Cap Info Detected” wordt weergegeven tijdens initialisatie wanneer de Smartcap-informatie niet kan worden gelezen. Controleer de Smartcap, druk op Doorgaan en probeer
het opnieuw. Druk op Overslaan om door te gaan zonder de
opdo-sensor. Vervang de dop als het probleem aanhoudt.
“Cap Info Error” wordt weergegeven als de sensor is beschadigd. Herplaats de Smartcap en druk op Doorgaan. Druk op
Overslaan om door te gaan zonder de opdo-sensor. Vervang
de dop als het probleem aanhoudt.
“Cap Expired” wordt weergegeven als de Smartcap is
verlopen. Plaats een nieuwe Smartcap of druk (tijdelijk) op
Doorgaan. Het doorgaan met meten met verlopen Smartcap
kan leiden tot onjuiste metingen. Druk op Overslaan om door
te gaan zonder de opdo-sensor.

‘’ Waarschuwing xxx ’
Waarschuwingen die worden weergegeven bij het inschakelen, worden geïdentificeerd door middel van een numerieke
code. Herstart de meter. Neem contact op met uw Hanna
Instruments-kantoor als het probleem aanhoudt. Sommige
functies zijn toegankelijk, maar zonder garantie op juistheid.
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‘’ Fout x ’
Kritieke fouten worden geïdentificeerd met een numerieke
code en de meter wordt automatisch uitgeschakeld. Neem
contact op met uw Hanna Instruments-kantoor.
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17. ACCESSOIRES
Elektrodehouders (zonder sensoren of beschermkooi)
HI7698494

elektrodehouder pH/EC/OPDO voor HI98494 met 4 m kabel

Sensoren/elektrodes
HI7698194-0
HI7698194-1
HI7698194-3
HI7698494-5
HI764113-1

pH-sensor
pH/ORP-sensor
EC-sensor
Optical DO-sensor
DO Smart Cap met O‑ring

Snelkalibratieoplossing
HI9828-25

snelkalibratieoplossing, 500 ml

pH-buffers
HI5004
HI5007
HI5010

pH 4,01 kalibratievloeistof, 500 ml
pH 7,01 kalibratievloeistof, 500 ml
pH 10,01 kalibratievloeistof, 500 ml

pH/ORP-onderhoudsoplossingen
HI70300L

pH/ORP-elektrodebewaaroplossing, 500 ml

ORP-oplossingen
HI7021L
HI7022L

ORP-testoplossing, 240 mV bij 20 °C, 500 ml
ORP-testoplossing, 470 mV bij 20 °C, 500 ml

DO-oplossingen
HI7040L

0% -zuurstof kalibratie-oplossing (fles 500 ml)

Standaardoplossingen conductiviteit
HI7030L
HI7031L
HI7034L
HI7035L
HI7039L  	

12880 µS/cm kalibratieoplossing, 500 ml
1413 µS/cm kalibratieoplossing, 500 ml
80000 µS/cm kalibratieoplossing, 500 ml
111800 µS/cm kalibratieoplossing, 500 ml
5000 µS/cm kalibratieoplossing, 500 ml

Accessoires
HI7698290
HI7698295
HI7698297
HI76981952

Korte kalibratiebeker
Korte beschermhuls
Lange doorstroomcel met snelkoppeling
Elektrodeonderhoudskit met kleine borstel, kleine inbussleutel, O-ringen voor sonde en

HI920016
HI710034

spuit met smeermiddel voor O-ringen, lensreinigingsdoekje
USB A naar C kabel
oranje rubber beschermhoes

CERTIFICERING
Dit product voldoet aan alle Europese richtlijnen.
Het product mag niet behandeld worden als huishoudelijk afval. Lever het product in bij
het geschikte inzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur, waardoor de natuurlijke bronnen behouden blijven.
Dit product bevat batterijen. Verwijder deze niet via het huishoudelijk afval. Lever ze in
bij het geschikte inzamelpunt voor hergebruik.
De correcte product- en batterijverwijdering voorkomt potentiële negatieve gevolgen voor
het milieu en de menselijke gezondheid, die veroorzaakt kunnen worden door incorrecte omgang.
Voor meer informatie, neem contact op met de lokale afvalverwerking van uw stad of de aankooplocatie.

GARANTIE
Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is
gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies.
Elektroden en probes hebben een garantie van zes maanden. De garantie is beperkt tot kosteloos
herstellen of vervangen.
Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud wordt
niet gedekt.
Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie
valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de
reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten.

Hanna Instruments Nederland
Betuwehaven 6
NL-3433 PV Nieuwegein
+31 (0)30-289 68 42
info@hannainstruments.nl
www.hannainstruments.nl

Hanna Instruments België
Winninglaan 8
BE-9140 Temse
+32 (0)3 710 93 40
info@hannainstruments.be
www.hannainstruments.be
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