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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
- konduktometr AP2 z termometrem i magnesem
- zatyczka miernika
- bateria 3V CR2032 (zainstalowana)
- plastikowe pudełko (etui) wraz z instrukcją

WSTĘP
Dziękujemy za zakup miernika AquaPro AP2 firmy HM-Digital. AP2 jest zaawansowanym,
przenośnym, miernikiem przewodności elektrolitycznej i temperatury o najwyższej dokładności.
Dokonuje pomiarów prawie wszystkich płynów pod warunkiem, że temperatura cieczy zawiera się
w przedziale 1-50 st. C. Kalibracja manulana za pomocą przycisków, zalecana po 2-3 miesiącach od
pierwszego pomiaru lub dla uzyskania lepszej dokładności w każdej chwili.

Co to jest miernik EC konduktometr.
Konduktometr lub miernik konduktacji jest przyrządem pomiarowym używanym w konduktometrii
do pomiaru przewodności roztworów elektrolitów. Jest on stosowany do orientacyjnych pomiarów
zanieczyszczenia, zasolenia wody oraz w miareczkowaniu konduktometrycznym. Czysta chemicznie
woda ma EC równe 0. Jednostką pomiarową przewodności elektrycznej w układzie SI jest Simens,
odwrotność Oma. Miernik AP2 dokonuje odczytu w mikroSimensach (µS), 1µS jest jedną milionową
Simensa (0,000001 S).

Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń dotyczących właściwosci zdrowotnych płynów
związanych ze wskazaniami miernika EC. Kierowanie się wskazaniami miernika w powiązaniu z
oceną przydatności i jakości płynów do spożycia jest dokonywane za wyłączną odpowiedzialnością
użytkownika.

INFORMACJE KONTAKTOWE.
Jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące miernika AP2, prosimy o kontakt z firmą:
www.CzystaWoda.pl – Jacek Maurycy Olewiński,
ul. Jana III Sobieskiego 42, 05-530 Góra Kalwaria,
email: sklep@czystawoda.pl
tel: +48.605310770
tel: +48.605310220
fax: +48.227271498

DANE TECHNICZNE
zakres pomiaru µS/ppm: 0 do 9999
rozdzielczość pomiaru µS/ppm: 1
dokładność pomiaru µS/ppm: 1
automatyczna kompensacja temperatury ATC: w zakresie 1-80 st.C
kalibracja fabryczna: automatyczna na roztworze NaCl 700 µS
dostępna kalibracja: manualna za pomocą przycisków
wyświetlacz: panel LCD
obudowa: odporna na zakurzenie i warunki atmosferyczne
zasilanie: 1 bateria 3V CR2032
wymiary w cm: 15/2,8/1,3
waga bez opakowania: 42,5 g
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WYKONYWANIE POMIARÓW
Rozpoczęcie pracy z miernikiem AP2:
1. Miernik jest dostarczany z zatyczką w celu zapewnienia ochrony elektrody i sondy temperatury
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem. Elektroda jak i sonda temperatury
nie wymaga przygotowania do pracy i od razu po zdjęciu zatyczki jest gotowa do dokonywania
pomiarów.
2. Podczas dokonywania pomiarów należy przez kilka sekund zataczać miernikiem kręgi w
mierzonym roztworze a następnie pozostawić miernik swobodnie do czasu ustabilizowania się
odczytu. W niektórych przypadkach ciągła zmiana w zakresie 1-2 µS/ppm w czasie 1-2 s. jest
uznawana za dokonanie miarodajnego odczytu.
3. Dla zachowania najwyższej dokładności odczytu, podczas pomiaru nie powinno się dotykać
miernikiem ścianek ani dna naczynia, w którym znajduje się badany płyn.
4. Pomiar w ekstremalnych temperaturach nie jest zalecany.

AP2 może dokonać pomiaru poziomu przewodności badanego roztworu z uwzględnieniem jego
aktualnej temperatury (ATC). Podaje też aktualną temperaturę badanej cieczy w stopniach
celsjusza a po przełączeniu przyciskiem MODE, za pomocą jednokrotnego przyciśnięcia, w
stopniach farenheita.

WAŻNE: aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, do pomiarów należy używać szklanych,
ceramicznych lub plastikowych naczyń. Nie powinny to być naczynia z papieru lub metalu.
1. zdejmij zatyczkę.
2. włącz miernik przyciskiem POWER.
3. trzymając miernik wyświetlaczem do siebie zanurz miernik w badanym roztworze (cieczy) na
głębokość minimum 2, maksymalnie 6 cm.
4. delikatnie zamieszaj miernikiem, tak aby usunać z elektrody uwięzione pęcherzyki powietrza i
ładunki elektryczne. Nie dotykaj miernikiem do ścianek lub dna naczynia.
5. na wyświetlaczu pojawi się aktualna przewodność w µS oraz temperatura cieczy.
6. aby zachować wynik pomiaru, trzymając miernik w badanej cieczy, jednokrotnie naciśnij HOLD.
Na wyświetlaczu pojawi się pionowy symbol HOLD. Można wyjąć miernik z badanej cieczy a odczyt
zostanie zachowany na wyświetlaczu do czasu wyłączenia miernika przyciskiem POWER.
7. po zakończeniu pracy z miernikiem wyłącz go jednokrotnie naciskając przycisk POWER. Miernik
posiada funkcję AUTO-OFF. Jeżeli nie wyłączysz miernika wyłączy się on automatycznie po 10
minutach bezczynności.
8. strząśnij resztkę badanej cieczy z miernika i przepłucz elektrody czystą wodą destylowaną lub
dejonizowaną. Koniecznie załóż z powrotem zatyczkę ochronną.

Miernik posiada klasę wodoszczelności IPX5 co oznacza całkowitą ochronę przed strumieniem wody płynącej z
różnych kierunków z wydajnością maksymalną do 12,5 litra na minutę. Wodoodporność przy deszczu i
zachlapaniu. Nadaje się dla turystyki pieszej, rowerowej, żeglarstwa. Należy pamiętać, że woda może przedostać
się podczas całkowitego zanurzenia lub skierowania silnego strumienia wody.

KALIBRACJA MIERNIKA
Miernik AP2  jest fabrycznie skalibrowany za pomocą roztworu kalibracyjnego NaCl 700 µS. Jest to
wystarczające do przeprowadzenia większości testów, jednak celem uzyskania bardzej dokładnych
odczytów konieczna może być ponowna kalibracja miernika. Proszę mieć na uwadze, że roztwory
kalibracyjne różnych producentów mogą się różnić właściwościami dlatego aby uzyskać najlepsze
wyniki, AP2 powinien być kalibrowany roztworem firmy CzystaWoda.pl dopasowanym do potrzeb tj.
jak najbardziej zblizonym do przypuszczalnego przewodnictwa badanego roztworu. Dostępne są
roztowry do kalibracji o wartościach 700 oraz 2000 µS. Zawsze należy używać świeżych roztworów
do kalibracji.

1. Przygotuj odpowiedni roztwór kalibracyjny w temperaturze 25 st.C.
2. Włącz miernik jednokrotnie naciskając przycisk POWER.
3. Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk MODE do chwili aż na wyświetlaczu w miejscu
wskazania temperatury pojawi się napis CAL.
4. Zanurz miernik AP2 w odpowiednim roztworze kalibracyjnym.
5. Za pomocą przycisków góra (MODE) i dół (HOLD) ustaw żądaną wartość zgodną z wartością
płynu kalibracyjnego.
6. Zatwierdz ustawioną wartość poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie przez 3-4 sekundy
przycisku MODE. Napis CAL zniknie a w jego miejsce pojawi się wskazanie temperatury.
7. Po ustawienu i zatwierdzeniu zadanej wartości proces kalibracji został zakończony.
8. Termometr nie wymaga kalibracji.
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KONSERWACJA MIERNIKA I SERWIS TECHNICZNY
Przy zapewnieniu właściwej obsługi i konserwacji elektroda nie ma ograniczonej trwałości jednak
żywotność być rózna dla poszczególnych mierników. Czynniki wpływające na obniżenie żywotności
elektrody:
- badanie cieczy innych niż woda, w szczególności takich jak mocz, oleje, smary, paliwa,
rozpuszczczalniki i inne substancje chemiczne
- badanie cieczy o skrajnych temperaturach, poniżej 0 lub powyżej 50 st.C
- badanie cieczy o skrajnych wartościach pH takich jak bardzo silne kwasy lub silne zasady.
- niewłaściwa konserwacja np. ekspozycja elektrody na intensywnym słońcu, przechowywanie
miernika w niskich (poniżej 0 st.C) temperaturach.

Zalecenia ogólne:
1. Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze i w miejscach bezpośredniego
nasłonecznienia.
2. Korzystanie z AP2 w cieczach o wysokiej temperaturze, takich jak gorąca kawa, może znacznie
skracać żywotność czujnika. Jeżeli badanie w gorącej cieczy jest niezbędne, należy ograniczyć je do
niezbędnego minimum.
3. Po wielokrotnym badaniu cieczy o bardzo wysokim TDS, zaleca się oczyścić czujnik zapobiegając
osadzaniu się pozostałości i tworzeniu osadów.
4. Jeśli badamy ciecz inną niż woda, zawsze należy przemyć wszsytkie elektrody czystą wodą
destylowaną lub dejonizowaną.
5. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej korzystać z miernika AP2 co najmniej raz w
miesiącu.

Aby zwiększyć dokładność pomiaru.
1. Miernik AP2 będzie bardziej precyzyjny, jeżeli przed każdym użyciem będzie przeprowadzana
kalibracja. Każdorazowa kalibracja nie jest konieczna ani wymagana.
2. Elektrody miernika należy czyścić czystą wodą destylowaną lub dejonizowaną, po każdym
użyciu, nawet jeśli miernik był użyty tylko testowo.
3. Należy usunąć z zanurzonego w badanej cieczy miernika wszystkie pęcherzyki powietrza.
4. Jeśli stabilizacja odczytów wydaje się spowalniać być może trzeba wymienić baterie.

Wymiana baterii.
Miernik zasilany jest jedną typową baterią 3V typu CR2032. Standardowa żywotność baterii wynosi
150 godzin pracy miernika. Niemniej jednak może ona być różna w zależności od warunków pracy
miernika i sposobu jego przechowywania. Miernik użytkowany ze słabymi bateriami może dawać
niemiarodajne odczyty. Jeżeli bateria jest słaba powinna zostać wymieniona możliwie najszybciej.
Aby wymienić baterię:
1. Wyciągnąć komorę baterii, która znajduje się na szczycie miernika, podważając ją delikatnie na
wycięciu w tylnej stronie miernika.
2. Wyjciągnąć baterię z plastikowej obejmy.
4. Włożyć nową baterię zgodnie z symbolami +/- umieszczonymi na rogach komory na baterię.
UWAGA: Nie należy zmieniać polaryzacji baterii. Montaż baterii niezgodnie ze schematem
spowoduje zwarcie miernika.
5. Wcisnąć komorę baterii na miejsce w ten sposób gdzie “+” baterii będzie od frontu miernika tj.
tam gdzie wyświetlacz LCD. Należy zwrócić uwagę aby uszczelka komory baterii nie została
przycięta ani uszkodzona.

Miernik posiada tzw. klips magnetyczny, który umożliwia przyczepienie miernika do dowolnej
metalowej powierzchni lub metalowego przedmiotu. Zatopiony magnes znajduje się na odwrocie
miernika w jego środkowej części pdo nalepką z wzronikiem jakości wody.

GWARANCJA
Miernik służy do zastosowań amatorskich. Sprzedawca udziela na miernik dwuletniej ograniczonej
gwarancji. Gwarancja nie obejmuje zalania miernika oraz żadnych uszkodzeń mechanicznych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wtórne, przypadkowe szkody, w tym
szkody w mieniu powstałe na skutek użycia miernika. Miernik AP2 nie jest pyłoszczelny ani odporny
na warunki atmosferyczne (ekspozycja na słonce, mróz). Akcesoria oraz produkty innych firm takie
jak baterie i osprzęt nie są objęte gwarancją.

Niniejsza instrukcja oraz wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie objęte są
ochroną praw autorskich CzystaWoda.pl


