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AD 32  
digitális mérőműszer 
EC, TDS és hőmérséklet méréséhez 

Az AD 32 műszer segítségével könnyen és pontosan mérhető a víz 
fajlagos vezetőképessége, összes oldottanyag-tartalma és hőmér-
séklete. Mérési tartomány: 0.00-20.00 mS/cm. Közületeknek és magán-
medence-tulajdonosoknak egyaránt ajánljuk.  

Alkalmazása: 
A készülékkel gyorsan és pontosan ellenőrizhetjük, hogy a medencénk, víztárolónk, 
pezsgőkádunk vizében az oldott sótartalom hogyan változott (legtöbbször nő), 
továbbá alkalmas só-elektrolízissel működő medencék vizének ellenőrzésére is (10 
kg/m3 sószintig).  

Tulajdonságok: 
- Digitális kijelző 

 

- Vízálló, a ház teljesen véd a nedvesség ellen 
 

- A fokozott hőmérséklet érzékelő gyors és pontos hőmérséklet mérést és kompenzá-
ciót tesz lehetővé 

 

- Az értékek mérése automatikus hőmérséklet kompenzációval (ATC) történik (ez 
tovább fokozza a pontosságot).  
 

- A hőmérséklet megjeleníthető °C vagy °F mértékegységben 
 

- Az EC/TDS konverziós tényezőt (CONV) a felhasználó választhatja meg, ugyanúgy 
mint a β (BETA) koefficienst a hőmérséklet kompenzációhoz 

 

- A műszer egy pontra kalibrálható 
 

- Az LCD kijelzőn jobbra látható egyedi stabilitás kijelzőnek köszönhetően a mérések 
nagyon pontosak 

 

- A modell jelzi az elem kimerülését 
 

- Mérési tartományának köszönhetően alkalmas só-elektrolízissel működő medencék 
vizének ellenőrzésére is (10 kg/m3 sószintig) 

A mérés elvégzése: 
Az összes oldott-anyag növekedését, illetve a vezetőképesség-értékét összehasonlító 
méréssel ellenőrizzük: a töltővizet vagy a töltéskor felírt mérési adatot hasonlítjuk a me-
dencevízben mért értékekhez. 

Általában a kétszeresére nőtt fajlagos vezetőképesség-érték felett már jelentkezhetnek 
vízegyensúlyi problémák, ennek elkerülésére célszerű a vizet frissíteni. Szélsőséges értékek 
esetén a teljes vízcsere is szükségessé válhat. 

A mérés elvégzéséhez javasoljuk mintavevő edény (főzőpohár) használatát 

- Válassza ki a kívánt EC vagy TDS módot a SET/HOLD gomb megnyomásával 
 

- Merítse a szondát a vizsgálandó oldatba óvatos keverés közben 
 

- A mérések akkor végezhetők el, amikor a stabilitás jelző (homokóra alak) eltűnik 
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AD 32  
digitális mérőműszer - folytatás 
 

Az EC vagy TDS értékek hőmérséklet kompenzáltan jelennek meg a kijelző első sorában, 
míg a második sorban a minta hőmérséklete látható. 

Műszaki adatok: 
Mérési tartomány:   0,00–20,00 mS/cm / 0,00–10,00 ppt 

Hőmérséklet-tartomány: 0,0–60,0°C / 32,0–140,0 °F 

Felbontás:    0,1 °C/0,1 °F, 1 µS/ppt 

Pontosság:   20°C/68°F-on) ±0,5 °C / ±1 °F / ±2% f.s. (EC/TDS) 

Kalibrálás:   Automata, egypontos, 12,88 mS, 6,44 ppt vagy 9,02 ppt 

TDS tényező: Felhasználó által választható 0,45–1,00 között 

Hőmérséklet kompenzáció:  Automatikus 0–60 °C, β beállítható 0,0–2,4% °C 

Szonda: AD32P (tartozék) 

Elem típus és élettartam:   4 x 1.5 V gombelem / kb. 100 órai használat 

Automata kikapcsolás:   8 perc után 

Felhasználási környezet: -5-50°C (23-105°F), relatív páratartalom: 100% 

Méretek:    175,5 x 39 x 23 mm 

Súly:    100 g 

AD32 KÉZI PH MÉRŐ KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA USZODAI MÉRÉSEKRE 

Kezelési útmutató: 
A pH mérő készülék gyárilag kalibrálva, szárazon kerül értékesítésre. Használatba vétel előtt azon-
ban ellenőrizzük le a puffer oldattal, és ha kell, kalibráljuk. 

Kérjük, vásároljon mellé 2 db 50 ml-es főzőpoharat, 1 x 50 ml pH 4 puffert, 1 x 50 ml pH7 puffert és 1 
x 50 ml tároló folyadékot. 

A pH mérő leghosszabb élettartama úgy érhető el, ha a kupakjába teszünk egy gyűszűnyi szivacs-
darabot, és ezt átitatjuk tároló folyadékkal. 1-2 hetente öntsünk rá tároló folyadékot, hogy a 
mérések során odakerülő víz ne hígítsa fel a tároló oldatot. 4 hetente elvégezzük a kalibrálást, amit 
úgy teszünk, hogy a pH mérőt leöblítjük, majd belemártjuk a főzőpohárba tett pH 7 pufferbe, 
mérünk vele, leöblítjük egy pohár friss csapvízben, majd belemártjuk a pH 4 pufferbe. Ha valamelyik 
mérésnél 0.1 pH-nál nagyobb eltérést találunk, akkor kalibráljuk a berendezést. Az előző 
mártogatási sorrendet tartjuk. A kalibrálást úgy kezdjük, hogy a bekapcsolt készüléket kikapcsoljuk 
és nem engedjük el a gombot. Ekkor a készülék belép a kalibrálás menübe és kéri a pH 7 puffert. 
Majd automatikusan kéri a pH 4 puffert, aztán kilép. Ha kiírja, hogy WRNG akkor tönkrement a szon-
da és cserére szorul. 

Tanácsok: 

A készüléket ne ejtsük le, mert üveg elektróda van benne és könnyen megreped. A puffer oldatokat 
tartsuk hűtőben. Használat előtt vegyük ki és hagyjuk felmelegedni. A pH mérőt ne hagyjuk 5 °C fok 
alá hűlni, mert az üveg elektróda megreped. Ha elhalványul a kijelző, vagy kiírja, hogy kevés a telep 
kapacitás, akkor LR44 elemet tegyünk bele. Javasolt az Energizer vagy Duracell. Ha folyamatosan 
vízben áztatjuk a készüléket, akkor jelentősen csökkenhet a szonda élettartama, ezért tartsuk a 
kupakban és tegyünk bele tároló folyadékot. Ha elkezdtük a használatát, akkor óvjuk a 
kiszáradástól. Kiszáradás esetén áztassuk tároló folyadékban. 

Tisztítás:  

Híg sósav oldatban való áztatás után folyó víz alatt fogkefével óvatosan kefélgetve. 


