Δγρεηξίδην ρξήζεσο ςεθηαθνύ νξγάλνπ
κέηξεζεο νιηθήο ζθιεξόηεηαο (TDS meter)
Οιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά (Total Dissolved Solids,
TDS) είλαη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα ησλ θνξηηζκέλσλ
ηόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθώλ
ζηνηρείσλ, αιάησλ θαη κεηάιισλ πνπ είλαη δηαιπκέλα ζε
ζπγθεθξηκέλν όγθν λεξνύ. Τα TDS, πνπ είλαη
βαζηζκέλα ζηελ αγσγηκόηεηα, κεηξνύληαη ζε κέξε αλά
εθαηνκκύξην (parts per million, ppm). Τα TDS
πεξηιακβάλνπλ όια ηα αγώγηκα αλόξγαλα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ εθηόο από ηα κόξηα ηνπ λεξνύ θαη ηα
αησξνύκελα ζηεξεά.

Δύξνο κνλάδαο κέηξεζεο 0-9990 ppm (από
0 - 999 ppm ε αλάιπζε είλαη 1 ppm)
Δξγνζηαζηαθά “θαιηκπξαξηζκέλν”. Οη
κεηξεηέο είλαη “θαιηκπξαξηζκέλνη” κε δηάιπκα
342 ppm NaCl, ελώ κπνξνύλ λα
“θαιηκπξαξηζηνύλ” μαλά κε ηε βνήζεηα ελόο
κηθξνύ θαηζαβηδηνύ (δελ πεξηέρεηαη).
Σπληζηάηαη γηα ρξήζε ζε ελπδξεία,
ηρζπνθαιιηέξγεηεο, πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο,
πηζίλεο, ζπα θαη ζε επαγγεικαηηθέο
εθαξκνγέο ςύμεο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά

To TDS-3
Ιδαληθό γηα όιεο ηηο εθαξκνγέο θαζαξηζκνύ λεξνύ,
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θαζώο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο,
πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο θ.ιπ.

Δύρος μέηρηζης TDS: 0-9990 ppm (mg/L)
Δύρος θερμοκραζίας: 0-80 βαθμοί Κελσίοσ
Ανάλσζη: 1 ppm, 1 βαθμός Κελσίοσ

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Πεξηιακβάλεη
εζσηεξηθό
ςεθηαθό
ζεξκόκεηξν.
Πεξηιακβάλεη
ζήθε
κεηαθνξάο, κε
''θιίπ'' δώλεο.
Ο κηθξόηεξνο
θαη
ειαθξύηεξνο
κεηξεηήο TDS
ηεο αγνξάο.
Λεηηνπξγία Hold – Απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα
γηα επθνιόηεξε αλάγλσζε θαη θαηαγξαθή ησλ
κεηξήζεσλ.
Απηόκαηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα
κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο. Ο
κεηξεηήο θιείλεη απηόκαηα, εάλ δελ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα 10 ιεπηά.

Ακρίβεια: +/- 2%
Σσνηελεζηής Μεηαηροπής: Factor: NaCl (avg. 0.5)
ATC: Ενσωματωμένος αισθητήρας για Αστόματη
Ανηιζηάθμιζη Θερμοκραζίας – 1 έως 50 βαθμοί
Κελσίοσ
Τροθοδοζία: 2 x 1,5V μπαταρίες button cell
(περιλαμβάνονται)
Γιάρκεια ζωής μπαηαρίας: περίποσ 1000 ώρες
σσνετούς τρήσης
Γιαζηάζεις: 15,5 x 3,1 x 2,3 εκ
Βάρος: 56,7 γρ. (76,5 γρ. με τη θήκη)

Παξαθαινύκε ζθεθηείηε ην πεξηβάιινλ πξηλ
εθηππώζεηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεσο.
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Αλακείλεηε έσο όηνπ
ζηαζεξνπνηεζεί ε έλδεημε γηα
πεξίπνπ 10‟‟, θαη παηήζηε ην θνπκπί
„‟Hold‟‟, πνπ θξαηά ηελ έλδεημε θαη
έμσ από ην λεξό.
Δάλ ζηελ νζόλε εκθαληζηεί ε
έλδεημε x10 αλαβνζβήλνληαο
πνιιαπιαζηάζηε ην απνηέιεζκα κε
ην δέθα (10).
Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηε κέηξεζε
ζθνππίζηε ηα ειεθηξόδηα ηνπ
αηζζεηήξα κε καιαθό βακβαθεξό
παλί.
Παηήζηε ην off παξαηεηακέλα κέρξη
λα ζβήζεη ε νζόλε, θαη
επαλαηνπνζεηήζηε ην πιαζηηθό
θαπάθη πνπ πξνζηαηεύεη ηνλ
αηζζεηήξα.

Μέηξεζε Θεξκνθξαζίαο
1.
2.
Μέηξεζε νιηθήο ζθιεξόηεηαο (TDS)
1.
2.
3.
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Αθαηξέζηε ην πιαζηηθό θαπάθη πνπ
πξνζηαηεύεη ηνλ αηζζεηήξα.
Παηήζηε ην θνπκπί on κέρξη λα
δείμεη έλδεημε ε ςεθηαθή νζόλε.
Βπζίζηε ην όξγαλν κέηξεζεο ζην
λεξό κέρξη ην ζεκείν κέγηζηεο
βύζηζεο.
κεηαθηλήζηε κε ειαθξηά
παιηλδξνκηθή θίλεζε ηνλ κεηξεηή
γηα λα θύγνπλ ηπρώλ θπζαιίδεο
πνπ έρνπλ εγθισβηζηεί ζηνλ
αηζζεηήξα.

3.

Αλνίμηε ηνλ κεηξεηή παηώληαο ην
„‟on‟‟
Παηήζηε ην θνπκπί „‟Temp‟‟ θαη ζα
εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κέηξεζε ζε
ν
βαζκνύο θειζίνπ. ( C)
Ξαλαπαηώληαο ην θνπκπί
„‟Temp‟‟επηζηξέθεηε ζε κέηξεζε
νιηθήο ζθιεξόηεηαο TDS.

Παξαθαινύκε ζθεθηείηε ην πεξηβάιινλ πξηλ
εθηππώζεηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεσο.

Πξνζνρή ζηηο παξαθάησ πξνθπιάμεηο!
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Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηώλ.
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Αθαηξέζηε πξνζερηηθά ηελ ζήθε ησλ
κπαηαξηώλ ηξαβώληαο ηελ πξνο ηα
πάλσ όπσο ζην ζρήκα. -Γελ απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζπάζεηαΟη κπαηαξίεο βξίζθνληαη κέζα ζηελ
ζήθε.
Τνπνζεηείζηε ηηο θαηλνύξγηεο κπαηαξίεο
κε ηελ ζσζηή πνιηθόηεηα όπσο
δηαθξίλεηαη ζην θαπάθη ησλ κπαηαξηώλ
Οη κπαηαξίεο είλαη ηύπνπ 357Α ή L
1154. Μελ ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθήο
κάξθαο ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ
κπαηαξηέο ή αθόκα δηαθνξεηηθήο
δπλακηθόηεηαο –θάπνηα εθ ησλ δπν
παιαηόηεξε θ.η.ι.- Πξνζέμηε λα είλαη θαη
νη δύν παλνκνηόηππεο θαη θαηλνύξγηεο.
Δπαλαηνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζηελ ζέζε
ηνπ κε πξνζνρή
ην όξγαλν κέηξεζεο αλνίγεη απηόκαηα.

5.

Ο κεηξεηήο ΓΔΝ είλαη ζηεγαλόο.
Η νινθιεξσηηθή ηνπ βύζηζε ζην
λεξό ζα ηνλ θαηαζηξέςεη.
Βπζίζηε ηνλ κόλν κέρξη ην ζεκείν
κεγίζηεο βύζηζεο πνπ θαίλεηαη
επδηάθξηηα ζην ζρήκα.
Απνζεθεύζηε ηνλ κεηξεηή ζε
δξνζεξό ρώξν θαη καθξηά από
ηελ επίδξαζε ηνπ ειίνπ ή άιισλ
θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.
Μελ απνζπλαξκνινγείηε ηε
ζπζθεπή. Μελ ηελ αλνίγεηε γηα
λα ηελ επηζθεπάζεηε.
Πξνζπαζήζηε λα θξνληίδεηε θαη
λα θαζαξίδεηε ζρνιαζηηθά ην
όξγαλν κέηξεζεο
νη παξαπάλσ ιαλζαζκέλνη
ρεηξηζκνί κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ άξζε ηεο
εγγύεζεο.

Γηα ην θαιηκπξάξηζκα (διακρίβωση) ηεο
ζπζθεπήο κπνξείηε λα δείηε ζηελ ζειίδα καο
www.waterwaves.gr θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
ζύλδεζκν downloads πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο.
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε εξώηεζε
επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην info@waterwaves.gr

Παξαθαινύκε ζθεθηείηε ην πεξηβάιινλ πξηλ
εθηππώζεηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεσο.

