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Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel.

Det er lagt ned arbeid for å gjøre informasjonen i denne håndboken fullstendig, nøyaktig og oppdatert.

Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser i denne håndboken.

Se YSI.com for å få den mest oppdaterte versjonen av denne håndboken.

Takk for at du kjøpte en digital håndholdt måler i YSIs profesjonelle serie. Denne håndboken dekker oppsett, drift og 
funksjonalitet for ProDIGITAL håndholdte enheter som inkluderer ProDSS, ProSwap og ProSolo.

Funksjoner til ProDIGITAL håndholdte enheter inkluderer:

•  Digitale smarte sonder som automatisk gjenkjennes av instrumentet når de er tilkoblet
•  Vanntett (IP-67) etui
•  Oppladbar litiumionbatteri-pakke med lang levetid
•  Fargeskjerm og bakgrunnsbelyst tastatur
•  Brukervalgbare kabelalternativer
•  USB-tilkobling
•  GPS (Global Positioning System) (valgfritt på ProDSS og ProSwap)
•  Dybdesensor (valgfritt på 1-porters og 4-porters kabler)
•  Stort minne med omfattende sidelistefunksjoner
•  Robust kabinett med overstøpt gummideksel og MS (military-spec)-kontakter
•  KorDSS-programvare for databehandling som følger med hvert instrument (se installasjonsinstruksjoner)

Sikkerhetsinformasjon 
Les hele denne håndboken før du pakker ut, setter opp eller bruker dette utstyret. Vær oppmerksom på alle 
forsiktighetserklæringer. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til alvorlig skade på operatøren eller skade på utstyret. 
Ikke bruk eller installer dette utstyret på noen annen måte enn det som er angitt i denne håndboken.

A
A

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk eller misbruk av dette produktet, inkludert, men 
ikke begrenset til, direkte-, tilfeldige- og følgeskader, og fraskriver seg slike skader i den grad det er tillatt i henhold 
til gjeldende lov. Brukeren er alene ansvarlig for å identifisere kritiske applikasjonsrisikoer og installere passende 
mekanismer for å beskytte prosesser under en mulig utstyrsfeil.

MERKNAD: Indikerer en situasjon som, hvis den ikke unngås, kan forårsake skade på instrumentet

Sikkerhets Symboler

Produktkomponenter 
Pakk forsiktig ut instrumentet og tilbehøret og inspiser for skade. Hvis deler eller materialer er skadet, ta kontakt med 
YSI-kundeservice på 800-897-4151 (+1 937-767-7241) eller den autoriserte YSI-distributøren som instrumentet ble 
kjøpt fra.

MERK: Informasjon som krever spesiell vektlegging

ADVARSEL: Indikerer en potensielt eller overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
død eller alvorlig skade

FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate skader 
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Dette er kalibreringsdelen fra

ProDIGTIAL brukerhåndboken. For

komplett brukerhåndbok, vennligst besøk:

YSI.com/ProDIGITAL

INNHOLDFORTEGNELSE

3.3 Konduktivitet
3.4 Barometer

3.5 Oppløst oksygen

4.5 Temperatursensor

4.6 Konduktivitetssensor
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3.3 Konduktivitet
Konduktivitets-/temperatursensoren kan måle og beregne konduktiviteten, spesifikk konduktivitet 
(temperaturkompensert konduktivitet), saltholdighet, ikke-lineær funksjon (nLF)-konduktivitet, TDS, resistivitet og 
tetthet. Kalibrering er kun tilgjengelig for spesifikk konduktans, konduktivitet og saltholdighet. Kalibrering av ett av 
disse alternativene kalibrerer automatisk de andre konduktivitets-/temperaturparameterne som er oppført ovenfor. For 
både brukervennlighet og nøyaktighet anbefaler YSI å kalibrere spesifikk konduktans.

Velg passende kalibreringsstandard for konduktiviteten til prøvetakingsmiljøet. Standarder på minst 1 ms/cm (1000 μs/
cm) anbefales for best stabilitet. For ferskvannsapplikasjoner, kalibrer til 1000 µS. For saltvannsapplikasjoner, kalibrer til 
50 000 μS.

Figur 49 Kalibrer spesifikk
konduktans

Figur 50 ODO/CT-kabelmontering

Øvre  
ventilasjonsåpning

Ventilasjons- 
åpning på siden

(fortsetter på neste side)

Konduktivitetskalibrering
1. Sørg for at konduktivitetssensoren er ren før kalibrering. Rengjør 

om nødvendig konduktivitetscellen med den medfølgende myke 
børsten.

2. Plasser riktig mengde konduktivitetsstandard i en ren og tørr, eller 
forhåndsskylt kalibreringskopp.

3. Senk sensorene forsiktig ned i løsningen. Sørg for at løsningen er 
over ventilasjonsåpningene på siden av konduktivitetssensoren. 
 
Hvis du bruker ODO/CT-enheten, sørg for at 
ventilasjonsåpningene på toppen av sensoren er helt nedsenket 
og at løsningsnivået er minst 1 cm høyere enn de øverste 
ventilasjonsåpningene (figur 50). En gradert sylinder er inkludert 
med ODO/CT-kabelenheten for å kalibrere konduktivitet. 
 
For 4-ports kabelenhet, fyll kalibreringskoppen til den andre  
linjen med ny kalibreringsstandard. Det tar 225 ml løsning å fylle  
til linje 2.

4. Roter og/eller flytt sensoren forsiktig opp og ned for å fjerne 
eventuelle bobler fra konduktivitetscellen. Tillat minst 40 sekunder 
for temperaturutjevning før du fortsetter.

5. Trykk på Cal -tasten, velg Konduktivitet, og velg deretter 
Spesifikk konduktans.

6. Velg Kalibreringsverdi, skriv deretter inn kalibreringsverdien 
til standarden som brukes. Legg merke til måleenhetene 
instrumentet rapporterer og kalibrerer, og sørg for å angi riktig 
kalibreringsverdi for enhetene som brukes. For eksempel, 10 000 
μS = 10 ms. Kontroller at enhetene er riktige og samsvarer med 
enhetene som vises på den håndholdte enheten.

7. Observer de faktiske måleavlesningene for stabilitet (hvit linje 
på grafen viser ingen signifikant endring i 40 sekunder), og velg 
deretter Godta kalibrering (figur 49). “Kalibrering vellykket!” vil 
vises i meldingsområdet.
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3.4 Barometer
Barometeret er fabrikkalibrert og skal sjelden trenge å kalibreres på nytt. Barometeret brukes til DO-kalibrering, 
%lokale målinger og for virtuelle ventilerte dybdemålinger. Kontroller at barometeret viser nøyaktig “faktisk” 
barometertrykk og etterkalibrer etter behov. 

Laboratoriebarometeravlesninger er vanligvis “sanne” (ukorrigerte) verdier for lufttrykk og kan brukes “som de er” 
for barometerkalibrering. Værtjenesteavlesninger er vanligvis ikke “sanne”, dvs. de er korrigert til havnivå og kan ikke 
brukes før de er “ukorrigerte”. Bruk denne omtrentlige formelen:

Sann BP i mBar = [Korrigert BP i mBar] – [33.3305 mBar * (Lokal høyde i meters over havet/304.8 meters)]
Eksempel:

Korrigert BP = 1011.914 mBar
Lokal høyde over havet = 298.094 meters

Sann BP i mBar = 1011.914 mBar – [33.3305 mBar * (298.094 m/ 304.8 m)] = 979.317 mBar

Barometerkalibrering

1. Trykk på Cal -tasten, og velg deretter Barometer.

2. Velg Kalibreringsverdi, skriv deretter inn riktig “faktisk”  
barometertrykk.

MERK: Måleenhetene under kalibrering er diktert av hva som 
er aktivert i sensoroppsettmenyen. Pass på å angi riktige 
enheter 

•  BP i mmHg = 25,4 x BP inHg
•  BP i mmHg = 0,750062 x BP mb
•  BP i mmHg = 51,7149 x BP psi
•  BP i mmHg = 7,50062 x BP kPa
•  BP i mmHg = 760 x BP atm

3. Velg Godta kalibrering (figur 51). “Kalibreringen er fullført!” vil 
vises i meldingsområdet.

Figur 51  Kalibrer barometer

8. Skyll sensoren i rent vann og tørk den deretter.

MERK: Hvis dataene ikke er stabilisert etter 40 sekunder, 
roter sensoren forsiktig eller fjern / installer på nytt 
kalibreringskoppen for å sikre at det ikke er luftbobler i 
konduktivitetscellen. 
 
Hvis du får feilmeldinger om kalibrering, må du 
kontrollere at sensoren er riktig nedsenket, kontrollere 
at kalibreringsløsningene er ferske, at riktig verdi er lagt 
inn i den håndholdte enheten, og/eller prøve å rengjøre 
sensoren.

Konduktivitetskalibrering (fortsettelse)
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3.5 Oppløst oksygen
ODO-kalibrering krever gjeldende “faktisk” barometertrykk. Sørg for at barometeret avleser nøyaktig før ODO-kalibre-
ring. 

Kalibrering i DO-prosent eller DO-prosent lokal kalibrerer automatisk mg/l- og ppm-målingen. Det er ingen grunn til å 
kalibrere begge parameterne. For både brukervennlighet og nøyaktighet anbefaler vi at du kalibrerer DO-prosent eller 
DO-prosent lokal og ikke mg/L.

ODO-prosent og ODO mg/l 
– Kalibrering av ODO %

1. Plasser en liten mengde rent vann (5 ml) i kalibreringskoppen eller 
en våt svamp i kalibreringshylsen (for ODO/T- og ODO/CT-sonder 
og 1-ports kabelenheter).

2. Pass på at det ikke er vanndråper på ODO-sensorhetten eller 
temperatursensoren.

3. Fest sondebeskyttelsen og skyv forsiktig inn i kalibreringskoppen. 
Pass på at det ikke er laget en forsegling rundt sonden. 
Atmosfærisk ventilasjon er nødvendig for nøyaktig kalibrering.

4. Slå på instrumentet og vent ca. 5 til 15 minutter til luften i 
oppbevaringsbeholderen er fullstendig mettet med vann.

5. Trykk på Cal -tasten, og velg deretter ODO. Velg DO %.

6. Observer de faktiske måleavlesningene for stabilitet (hvit linje 
på grafen viser ingen signifikant endring i 40 sekunder), og velg 
deretter Godta kalibrering (figur 52). “Kalibrering vellykket!” vil 
vises i meldingsområdet.

MERK: Hvis du ser en kalibreringsfeilmelding, kontroller 
barometeravlesningen og inspiser sensordekselet. Rengjør 
og/eller skift ut sensorhetten etter behov.

Figur 52  Kalibrer ODO-prosent
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ODO mg/l Kalibrering
1. Plasser ODO og konduktivitets-/temperatursensoren i en 

vannprøve som er titrert med Winkler-metoden for å bestemme 
konsentrasjonen av oppløst oksygen i mg/L

2. Trykk på Cal -tasten, og velg deretter ODO. Velg DO mg/l.

3. Velg Kalibreringsverdi.

4. Angi konsentrasjonen av oppløst oksygen til prøven i mg/l.

5. Observer de faktiske måleavlesningene for stabilitet (hvit linje 
på grafen viser ingen signifikant endring i 40 sekunder), og velg 
deretter Godta kalibrering (figur 53). “Kalibering er fullført!” vil 
vises i meldingsområdet.

6. Skyll skottet og sensorene i rent vann og tørk deretter.

ODO-nullpunktskalibrering
1. Plasser ODO- og konduktivitets-/temperatursensorene i en løsning 

med null DO.

MERK: En null DO-løsning kan lages ved å løse opp ca. 8–10 gram 
natriumsulfitt i 500 ml springvann. Bland løsningen grundig. 
Det kan ta 60 minutter før løsningen er oksygenfri.

2. Trykk på Cal -tasten, og velg deretter ODO. Velg Null.

3. Observer de faktiske måleavlesningene for stabilitet (hvit linje 
på grafen viser ingen signifikant endring i 40 sekunder), og velg 
deretter Godta kalibrering (figur 54). “Kalibrering er fullført!” vil 
vises i meldingsområdet.

4. Skyll koppen og sensorene grundig i rent vann og tørk deretter.

5. Utfør en ODO-prosent vannmettet luftkalibrering etter å ha utført 
en nullpunktskalibrering

Figur 53 Kalibrer ODO mg/l

Figur 54  Kalibrer ODO-nullpunkt
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4.5
For å sikre optimal ytelse er det viktig å holde temperatursensoren fri for avleiringer. Skyll termistoren etter hver bruk. 
Hvis det har dannet seg avleiringer, bruk mildt såpevann og en myk børste. ProDSS-smartsensoren kan oppbevares 
vått eller tørt. 

Imidlertid, hvis du bruker ODO/T- eller ODO/CT-kabelenheten, må sensoren oppbevares i et fuktig miljø.
En grå lagringshylse leveres med kabelen for et enkelt oppbevaringsalternativ. Bare fukt svampen med en liten 
mengde rent vann og skyv hylsen over sondebeskyttelsen for å skape en fuktig atmosfære for sensoren.

Temperatursensor 

4.6
Konduktivitetskanalene bør rengjøres etter hver bruk. Dypp sensorens 
rengjøringsbørste (følger med vedlikeholdssettet) i rent vann, sett inn 
børsten på toppen av kanalene, og børst kanalene 15 til 20 ganger  
(figur 66). 

Hvis det har dannet seg avleiringer på elektrodene, bruk en mild løsning 
av oppvaskmiddel og vann for å børste kanalene. For avleiringer som er 
vanskelige å fjerne, bløtlegg sensoren i hvit eddik, og skrubb deretter 
med rengjøringsbørsten. Skyll kanalene med rent vann etter børstingen 
eller bløtleggingen. 

ProDSS-sensoren kan oppbevares vått eller tørt. For langtidslagring 
anbefaler YSI å oppbevare sensoren tørt. 

Imidlertid, hvis du bruker ODO/CT-kabelenheten, må sensoren 
oppbevares i et fuktig miljø.

Konduktivitetssensor 

Figur 66  Kanalbørste
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4.7 Optisk sensor for oppløst oksygen 
ODO-sensoren bør holdes ren siden noen typer begroing kan forbruke 
oksygen, som kan påvirke målingene av oppløst oksygen. 

For å rengjøre sensorhetten, tørk forsiktig bort eventuell tilsmussing 
med en linseserviett som er fuktet med vann for å unngå riper (figur 67). 
Ikke rengjør ODO-sensoren med organiske løsemidler, da de kan skade 
hetten. 

For å minimere sensordrift, oppbevar alltid ODO-sensoren i et vått eller 
vannmettet luftmiljø.

Figur 67 Avtørking av ODO
-sensorvindu

Figur 68 Korttidslagring av ODO

Figur 69 Langtidslagring for ODO

Korttidslagring: 

Oppbevar ODO-sensoren i et fuktig luftmiljø. En oppbevaringshylse 
med en våt svamp, eller kalibreringskoppen med en liten mengde vann, 
anbefales (figur 68). 
 
Dette gjelder både for ProDSS-sensorer og ODO-kabelenhetene.

Langtidslagring: 
Metode 1: Senk følerenden av sensoren ned i en beholder med destillert 
eller avionisert vann. Kontroller vannet med jevne mellomrom for å sikre 
at det ikke fordamper. 

Metode 2: Fukt svampen som er plassert i hetten som opprinnelig fulgte 
med ODO-sensoren, og installer den deretter på følerenden av ODO-
sensoren. Bytt ut svampen hvis den blir skitten. 

For ProDSS ODO-sensorer kan sensoren stå på 4-ports enheten eller 
fjernes for langtidslagring (figur 69). 

For ODO-kabelmonteringer må sensoren oppbevares i et fuktig 
miljø. En grå lagringshylse leveres med kabelen for et enkelt 
oppbevaringsalternativ. Fukt svampen med en liten mengde rent vann 
og skyv hylsen over sondebeskyttelsen for å skape en fuktig atmosfære 
for sensoren.
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Rehydrering av ODO-sensor
Hvis ODO-sensoren ved et uhell har stått tørr i mer enn 8 timer, må den 
rehydreres. For å rehydrere, bløtlegg ODO-sensoren i romtemperert 
springvann i ca. 24 timer. Etter bløtlegging, kalibrer sensoren (figur 70).

ODO-sensorhette
Optiske DO-sensorhetter har en garantiperiode på enten 12 eller 24 måneder, avhengig av modell: 

• ProDSS ODO-sensorhette [SKU: 626890] = 12 måneder 

• ODO-sensorhette med utvidet garanti [SKU: 627180] = 24 måneder 

Avhengig av bruk og oppbevaringspraksis, kan hetten vare lenger enn garantiperioden. 

Ettersom ODO-sensorhettene eldes, kan forringelse av sensorlinsen redusere målestabiliteten og responstiden. 
Inspiser sensorhetten med jevne mellomrom for skade og store riper i sensorlinsen. Bytt ut hetten med en ny når 
avlesningene blir ustabile, og rengjøring av hetten og DO-etterkalibrering ikke retter opp symptomene.

Figur 70  Rehydrering av ODO
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Figur 71 Utskiftning av ODO-hette

Utskifting av ODO-sensorhette
Instruksjonsarket som ble levert med den nye ODO-sensorhetten 
inkluderer kalibreringskoeffisientene som er spesifikke for den 
sensorhetten. Sørg for å oppbevare instruksjonsarket for ODO-
sensorhetten i tilfelle du må laste inn kalibreringskoeffisientene på nytt.

1. Fjern den gamle sensorhetten fra sonden ved å ta tak i sondehuset 
med én hånd og rotere sensorhetten mot klokken til den er helt fri. 
Ikke bruk verktøy for denne prosedyren.

2. Fjern forsiktig O-ringen ved å klemme den med fingrene og rull 
den opp. Ikke bruk verktøy for å fjerne O-ringen. Rengjør området 
for eventuelt rusk med en linseserviett.

3. Installer den nye O-ringen som følger med den nye sensorhetten.

4. Påfør et tynt lag med smøremiddel for O-ring (følger med den nye 
hetten) på den installerte O-ringen. Fjern overflødig smøremiddel 
for O-ring med en linseserviett. Vær forsiktig så du unngår kontakt 
med sensorlinsen.

5. Inspiser sensorlinsen for fuktighet eller rusk. Tørk om nødvendig 
av linsen forsiktig med en ikke-slipende, lofri klut for å unngå riper. 
Ikke bruk organiske løsemidler til å rengjøre ODO-sensorlinsen.

6. Fjern den nye sensorhetten fra den hydrerte beholderen og tørk 
det innvendige hulrommet til sensorhetten med linseserviett. Sørg 
for at hulrommet er helt tørt før du fortsetter med installasjonen.

7. Bruk rotasjon med klokken og tre den nye sensorhetten på 
sondemonteringen til den er strammet til for hånd. O-ringen 
skal være komprimert mellom sensorhetten og sonden. 
Ikke stram sensorhetten for hardt og ikke bruk verktøy for 
installasjonsprosessen.

8. Etter å ha installert den nye sensorhetten, oppbevar sensoren 
enten i vann eller i det vannmettede luftlagringskammeret.

MERK: Sørg for å oppdatere koeffisientene til ODO-sensorhetten 
etter utskifting.
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Oppdatering av koeffisientene til ODO-sensorhetten
Etter å ha installert en ny sensorhette, kobler du sonden til den håndholdte enheten og slår på instrumentet. Finn 
kodeetiketten for kalibreringen på instruksjonsarket for ODO-sensorhetten. Denne inneholder kalibreringskodene 
for denne særegne sensorhetten. Følg prosedyrene nedenfor for å legge inn de nye kalibreringskoeffisientene i 
instrumentet.

1. Skyv -tasten for å få tilgang til sensormenyen, og velg deretter Oppsett, deretter ODO.

2. Velg Koeffisienter for sensorhette.

3. Marker hver koeffisient etter tur (K1 til og med KC) og bruk den numeriske inntastingsskjermen for å angi den 

tilsvarende nye koeffisienten fra kodeetiketten for kalibreringen. Skyv tasten  
ENTER

 etter hver inntasting og fort-
sett deretter til neste K-valg.

4. Etter at alle de nye koeffisientene er lagt inn, velg Oppdater koeffisienter for sensorhette.

5. En melding vil vises som advarer om at du vil overskrive gjeldende koeffisienter for sensorhette, og du bør bek-
refte at du ønsker å utføre denne handlingen. Velg Ja for å bekrefte de nye koeffisientene.

Etter oppdatering av koeffisientene, vil serienummeret i sensorhette-menyen bli oppdatert automatisk basert på dine 
inntastinger.

Hvis det oppstår feil ved inntasting av koeffisientene til sensorhette, vil instrumentet blokkere oppdateringen og en 
feilmelding vises på skjermen. Hvis du ser denne feilmeldingen, skriv inn koeffisientene på nytt og kontroller dem 
nøye.

MERK: Etter inntasting av koeffisientene til sensorhette må ODO-sensoren kalibreres.
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