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1 Introduktion

1.1 Uppbyggnad

Uppbyggnaden av 5800 seriens provtagare visas i Figur 1.1 till 
Figur 1.3, med beskrivning i Tabell 1.1 

Figur 1.1. 5800 (Framsida)
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Figur 1.2. Figur 1.2 5800 (Sida)

Figur 1.3. Figur 1.3 5800 (Baksida)
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Tabell 1.1 5800 uppbyggnad

Nr Namn Beskrivning

1 Kontrollpanellucka Skyddar kontrollpanelens display och 
tangenter.

2 Kontrollpanel För kontroll och programmering av 
provtagaren.

3 Fördelningsslang

Distribuerar vätskan till prov behållaren. För 
konfigurationer med 24, 4 eller 2 flaskor 
och 10 liter singel flaskkonfigurationer, löper 
slangen i distributionsarmen. För 20 liters 
singelflaska konfiguration går slangen direkt 
ner i flaskan.

4 Distributionsarm Fördelar vätskan till vald flaska. Distributions-
armens rörelser styrs av inställt program.

5 Provflaskor Förvarar upptagna prover.

6 Flaskhållare Positionerar flaskorna i kylutrymmet.

7 Dörr Skyddar upptagna prover.

8 Lås Kan förses med lämpligt hänglås.

9 Justerbara fötter Under provtagarens front finns två justerbara 
fötter. Använd dessa för att nivellera skåpet.

10 Vätskedetektor och 
pump

Den tryckkänsliga vätskedetektorn känner 
av när vätskan kommer fram till pumpen. 
Med hjälp av denna kan sughöjd och prov-
volym beräknas. Pumpen går både fram- och 
baklänges.

11 Lyftpunkter

Om man måste lyfta provtagaren, sker det 
säkrast i dessa punkter. Man måste vara två 
personer och dörren måste vara stängd och 
helst låst.

12 Kontakter för extern 
utrustning

Kontakt med både in- och utgångar. För 
styrning från extern flödesmätare, larm till 
överordnat system etc.

13 Kylpaket Moduluppbyggt, korrosionbeständigt kylpaket 
som kan bytas ut. Forcerad kylning med fläkt.

14 Matningskabel Ansluts till 1-fas, 230 V AC, jordat uttag
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1.2 Specifikationer

Tabell 1.2 Specifikationer

Allmänt

Storlek (h × b × d) 132 × 72 × 84 cm

Vikt (tom) 88,5 kg

Flaskkonfigurationer 13 olika konf. tillgängliga:  
24 st, 1-liter PP eller 350 ml glas 
4 st, 10-liter PE eller glas 
2 st, 10-liter PE eller glas 
4 st, 20-liter PE 
1 st, 20-liter PE eller glas 
1 st, 10-liter PE eller glas 
24 st 1-liter engångspåsar, ProPaks, kilformade 
1 st 10-liter engångspåse, ProPak, rund

Skåphölje Linjär lågdensitetspolyeten (LLDPE) med 
skumisolering.

Elektriska data 230 V AC ±10%, 50 Hz

Strömförbrukning drift 2 A

Blockerad, kompressor 17 A

Kapslingsklass IP45

Max h.ö.h 2 000 m

Relativfuktighet 0 till 100%

Arbetstemperatur –30 till +50°C

Pump

Längd på sugledning 1 till 30 m

Slangmaterial Vinyl (PVC) eller polyeten (PE) med FEP-liner.

Innerdiameter 9 mm

Livslängd på pumpslang Typiskt 1 000 000 pumpregistreringar.

Max sughöjd 8,5 m

Typisk repeterbarhet Det som är störst av ±5 ml eller ±5% av medel-
volymen i ett set.
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Tabell 1.2 Specifikationer

Typisk transporthastighet 
vid sughöjd

0,9 m: 0,91 m/s 
3,1 m: 0,87 m/s 
4,6 m: 0,83 m/s 
7,6 m: 0,67 m/s

Vätskedetektor Kompenserar automatiskt för sughöjder. Ger larm 
om ingen vätska kommer fram.

Kontrollenhet

Kapslingsklass IP67

Programminne Icke-flyktigt ROM (Flash)

Insignal från flödesmätare 5 till 15 V DC puls eller 25 ms isolerad kontakt-
slutning. 4-20 mA.

Digitalautgångar 4 programmerbara; 5 V DC, 100 mA.

Antal samlingsprover Programmerbart, 1 till 999 prov.

Onoggrannhet 
internklocka 1 minut per månad, typiskt.

Mjukvara

Provtagningsfrekvens 1 minut till 99 timmar 59 minuter, i steg om 
1 minut. Flödespulser 1 till 9 999 stycken.

Provtagningslägen •	 Konstant tid/konstant volym - tidsstyrning.
•	 Variabel tid/konstant volym - flödesstyrning
•	 Konstant tid/variabel volym - volym/tidsstyrning
(Variabel tid/variabel volym styrs av en extern 
flödesmätarsignal)

Programmerbara prov-
volymer 10 till 9 990 ml i 1 ml steg.

Omförsök Om ingen vätska detekteras kan upp till 
3 omförsök programmeras.

Sköljcykler Automatisk sköljning av sugslangen upp till 
3 gånger före varje provtagningstillfälle.

Inbyggd diagnostik Test av RAM, ROM, display, pump och 
distributionsarm.
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2 Installation, översikt
Följande kapitel innehåller allmänna instruktioner för att driftsätta 
provtagaren.

Installation av en typisk applikation kan innehålla:

•	 Placering av provtagaren.

•	 Installera ett flaskset.

•	 Koppla på sugslangen.

•	 Sätta på en grovsil.

•	 Placera sugslangen på intagspunkten.

•	 Ansluta externa instrument.

•	 Ansluta strömmatning.

•	 Konfigurera och programmera.

•	 Låsa dörren.

2.1 Placering av provtagaren

Det finns några saker att tänka på när man väljer placering av 
provtagaren. Först och främst måste man tänka på personsäkerhet och 
tillgänglighet.

Provtagaren bör placeras så att man lätt kan ta ut flaskor, kan blanda 
och preparera prover för vidare transport till analyslaboratorier. Vidare 
måste man tänka på att sugslangens väg till provtagningspunkten 
ska vara så kort och så vertikal som det är praktiskt möjligt. Välj en 
provtagnings punkt (inlopp) så att ett så representativt prov som möjligt 
erhålls.

VARNING

Om denna produkt inte används enligt tillverkarens instruktioner kan 
den orsaka tvivelaktiga analysresultat.

VARNING

Klimatskåpet är tungt. Använd rekommenderade lyftpunkter enligt Figur 
1.2. Använd om möjligt säckkärra på endera sidan vid förflyttning. För 
att undvika problem med kylsystemet, tippa aldrig skåpet mer än 45°.



5800 Provtagare med klimatskåp 22015800 Provtagare med klimatskåp 22018

Farliga platser – Om man måste gå ner i brunnar eller dylikt för att 
montera sugslangen, följ de säkerhetsanvisningar som gäller för sådana 
arbeten. 

Placering – Provtagaren måste placeras på ett underlag som klarar 
vikten av provtagaren med fulla provkärl och personal.

Matningsspänning – Om inte jordad stickpropp används, måste en 
arbetsbrytare monteras nära och fullt synlig, vid provtagaren.

Omgivning – Provtagaren är konstruerad för utomhusbruk. Se 
Tabell 1.2 för specifikationer. Undvik om möjligt placering i direkt solljus 
eller där det finns risk för påverkan av kraftiga kemiska ämnen.

Undvik dränkning – Även om kontrollenheten klarar att dränkas (IP 67), 
kan inte kylenheten och dörren hålla vattnet ute. Om kylsystemet 
dränks kan det bli förstört på grund av kortslutning. Vatten inne i skåpet 
orsakar ingen skada mer än kontaminering av proverna.

Intagspunkt – Avståndet mellan intagspunkt och pump bör vara så 
kort som möjlig. Kortare avstånd höjer pumpens kapacitet och pump-
slangens livslängd. Pumpens intag bör placeras högre än intags-
punktens vattenyta. Gravitationen hjälper till att tömma slangen mellan 
provtagningarna och förhindrar därigenom korskontaminering. Se 
Tabell 1.2 för maximal sugslangslängd och sughöjd. 

Skydd – Placeringen kräver kanske viss grad av skydd mot åverkan 
och vandalism. 

Tillgänglighet – Provtagaren måste placeras så att handhavarna lätt 
kan hantera provkärlen och utföra nödvändig service.

Provtagaren kräver ca 2,5 m2 golvyta. Ytterligare yta måste vara fri på 
sidorna och över provtagaren. Blockera inte dessa ytor eftersom det 
kan försvåra och eventuellt omöjliggöra nödvändig service.

Skåpets baksida kan stå mot vägg. Tänk på att nederdelen behöver ha 
fria luftvägar för den forcerade fläktkylningen. Kylkapaciteten sjunker 
om luftvägarna blockeras.

Nivellering – Provtagaren ska placeras på en plan yta och de justerbara 
fötterna används för finjustering. Om provtagaren inte står plant kan 
proverna missa flaskornas öppningar och hamna bredvid. 

För att nivellera skåpet använder man ett vattenpass som placeras 
invändigt på flaskhållaren eller fästskenorna för denna.
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VARNING

Tippa inte provtagaren mer än 45° varken åt sidorna eller framåt/bakåt. 
Om man gör det kan olja rinna in i kompressorns intag och eventuellt 
orsaka permanent skada på denna. 

2.2 Installera ett flaskset

Provtagare 5800 kan innehålla 1, 2, 4 eller 24 flaskor. Varje sådan 
konfiguration levereras som ett set  (Se Tabell 2.1 Flaskset), levereras 
normalt med provtagaren eller separat när konfigurationen skall ändras. 

Tabell 2.1 Flaskset

Part nummer Beskrivning

68-5800-015 24-plastflaskor. Inkluderar 24 st, 1-liters kilformade 
PP-flaskor med kapsyler, fastsättningsring, flaskhållare och 
2 st distributionsslangar. 

68-5800-016 24-glasflaskor. Inkluderar 24 st, 350 ml runda glas flaskor 
med kapsyler, fastsättningsring, flaskhållare och 2 st 
distributions slangar.

68-5800-017 24-engångpåsar, ProPak. 
Inkluderar 25 st hållare, 
100 st plastpåsar 1-liters av PE, fastsättningsring, flask-
hållare, instruktioner och 2 st distributionsslangar.

68-5800-005 4-plastflaskor. Inkluderar 4 st 10-liters runda PE-flaskor med 
kapsyler, flaskhållare och 2 st distributionsslangar.

68-5800-006 4-glasflaskor. Inkluderar 4 st 10-liters runda glas-
flaskor, kapsyler med PTFE-liner, flaskhållare och 2 st 
distributionsslangar.

68-5800-019 4-plastflaskor. Inkluderar 4 st 20-liters PE-flaskor med lock, 
flaskhållare, distributionsarm och 2 st distributionsslangar.

68-5800-007 2-plastflaskor. Inkluderar 2 st 10-liters runda 
PE-flaskor med kapsyler, flaskhållare och 2 st 
distributions slangar.

68-5800-008 2-glasflaskor. Inkluderar 2 st 10-liters runda glas-
flaskor, kapsyler med PTFE-liner, flaskhållare och 2 st 
distributionsslangar.
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Tabell 2.1 Flaskset

Part nummer Beskrivning

68-5800-009 1-plastflaska. Inkluderar 1 st 10-liters rund PE-flaska 
med kapsyl, flaskhållare och 2 st distributionsslangar.

68-5800-010 1-glasflaska. Inkluderar 
1 st 10-liters rund glasflaska kapsyl med PTFE-liner, 
flaskhållare och 2 st distributionsslangar.

68-4700-018 1-engångpåse, ProPak. Inkluderar en hållare för 
ProPak engångssystem med kapsyl, 
100 st 8-liters PE-påsar, instruktioner och 2 st 
distributionsslangar.

68-4700-011 1-plastflaska. Inkluderar 1 st 20-liters rund PE-flaska 
med 2 st kapsyler och 2 st distributionsslangar.

68-4700-012 1-glasflaska. Inkluderar 1 st 20-liters rund glasflaska, 
2 st kapsyler med PTFE-liner och 2 st distributions-
slangar.

När man valt ett multi-flaskset, installerar man först distributionsarmen 
och distributionsslangen, sedan enligt instruktionerna för vald flask-
konfiguration:

•	 24 flaskors konfiguration

•	 4 flaskors konfiguration

•	 2 flaskors konfiguration

När man valt ett singel-(samlingsprov) flaskset, ”1 flaska” på sida 15.

OBS Kontrollera alltid att rätt antal flaskor är inprogrammerat i 
provtagaren (se ”Flaskor och volym” på sida 30).
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2.2.1 Installation av distributionsarm och slang

Distributionsarmen levereras monterad på sin axel inuti skåpet 
(Figur 2.1). Det är i regel lättare att montera slangen (51 cm lång) med 
armen lös och sedan montera tillbaks den. För att göra detta:

1. Lossa den räfflade muttern som håller distributionsarmen.

Figur 2.1. Installation av distributionsarm och distributionsslang

2. Dra distributionsarmen försiktigt neråt tills den lossnar från sin 
axel.

3. Trä slangen igenom armens kanal.

4. Stoppa in änden av slangen i hålet på armens ytterände. 
VARNING 
Distributionsslangen får inte sticka ut mer än högst 1 till 2 mm 
från distributionsarmen. Sticker den ut längre kan den fastna i 
flaskorna.

5. Ta bort eventuellt slack på slangen och se till att den följer 
armens kontur.

6. Sätt tillbaks armen på dess axel och spänn fast med muttern. 
Använd enbart handkraft

7. Tryck på den lösa slangänden på skottgenomföringen, i hörnet 
inne i skåpet.

8. Kontrollera slangen och armen: 
VARNING 
En felaktigt installerad distributionsslang kan orsaka felfunktion 
hos distributionsarmen. Det kan också orsaka korskontaminering 
av proverna. För att undvika dessa problem, kontrollera armen 
och slangen enligt följande steg.
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a. Rotera armen manuellt för att se att den inte fastnar någon-
stans på vägen.

b. Distributionsslangen måste ha lutning hela vägen, från skott-
genomföringen till utloppsänden, hela varvet runt. Annars 
kan vätska stå kvar och orsaka korskontamination av proven. 
Notera att slangen har en naturlig kurvatur. Om slangen formar 
en låg punkt där vätska stannar, vrid slangen på skottgenom-
föringen så att det blir fall hela vägen. Testa sedan igen att det 
är fall i övriga positioner.

2.2.2 24 stycken flaskor

24-flaskors konfigurationen använder en rack för att hålla och stödja 
flaskorna. För att placera flaskorna i racken:

1. Placera flaskorna (utan kapsyler) i racken.

2. När man använder 350 ml glasflaskor, tryck ihop hållaren och 
placera i mitten. Släpp ringen och dess expansion kommer att 
säkra flaskorna mot racken. (För PE-flaskor och ProPak® hållare 
används inte denna ring.) 
OBS! Kapsylerna kan förvaras i centrum på racken.

3. Lokalisera baksidan på racken (pil, Figur 2.2). Denna 
sida har ett hack som passar på en “nyckel” i bakre 
väggen på skåpet.

4. Lyft och sätt in baksidan av racken i skåpet.

Figur 2.2. Sätt in “nyckel”-änden först så att den är 
vänd mot bakväggen i skåpet
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Figur 2.3. 24-flaskors racken hålls på plats av en spärr på vänster sida.

OBS!

Det finns fyra metallskenor längs innerväggarna på skåpet, två på 
varje sida. De två främre stödjer racken och de två bakre hindrar 
racken från att tippa när man drar ut den. 

5. Placera racken på skenorna. Skjut in racken tills haken på vän-
stersidan (detalj, Figur 2.3) greppar i racken.

2.2.3 4 stycken, 10 liters flaskor

För 4-flaskors konfiguration används en underdel som håller och 
stödjer flaskorna. För att installera underdel och flaskor:

1. Skjut in underdelen på skåpets botten (Figur 2.4). Se till att pilen 
pekar mot bakväggen.

2. Ställ de fyra flaskorna utan kapsyler i de numrerade platserna på 
underdelen.

OBS!

Kapsylerna kan förvaras mellan flaskorna.

2.2.4 2 stycken, 10 liters flaskor

För 2-flaskors konfiguration används en underdel som håller och 
stödjer flaskorna. För att installera underdel och flaskor:

1. Skjut in underdelen på skåpets botten (Figur 2.4). Se till att pilen 
pekar mot bakväggen.
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2. Ställ de två flaskorna utan kapsyler i platserna 1 och 2 på under-
delen.

Figur 2.4. Installation av underdel

OBS!

När provtagaren är konfigurerad för två flaskor, distribueras prover bara 
till flaska 1 och 2. Placeras flaskorna i 3 och 4 kommer proverna att 
hamna i skåpet.

OBS!

Kapsylerna kan förvaras mellan flaskorna.

2.2.5 4 stycken 20 liters flaskor
1. Ställ de fyra flaskorna utan kapsyler i de numrerade platserna på 

underdelen, med öppningarna över hålen i bottenplattan.

2. Skjut in underdelen på skåpets botten (Figur 2.5). Se till att pilen 
pekar mot bakväggen.

OBS!

Fördelningsslangens längd för denna konfiguration måste anges som 
en anpassad längd på 445 mm.

OBS!

Kapsylerna kan förvaras mellan flaskorna.
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Figur 2.5. Installation av underdel

2.2.6 1 flaska

Om 1-flasks konfigurationen består av en 10 liters PE-, glas-, eller Pro-
Pak behållare, används en underdel för att stödja och hålla behållaren. 
Har man en 20 liters glas- eller PE-flaska, behövs ingen underdel. 
Placera bara behållaren i skåpets mitt

10 liters flaska – För att installera en 10 liter flaska och underdel:

1. Skjut in underdelen på skåpets botten (Figur 2.4). Se till att pilen 
pekar mot bakväggen.

2. Ställ flaskan på nr 1 i underdelen. 

OBS!

När provtagaren är konfigurerad för en flaska, distribueras prover bara 
till flaska 1. Placeras flaskan i andra positioner kommer proverna att 
hamna i skåpet.

20 liters flaska – Att installera en 20 liters flaska: 

Distributionsarmen måste tas bort annars kan den förstöras när man 
hanterar flaskan.

För att bort distributionsarmen:
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1. Lossa den räfflade muttern från axeln.

2. Dra distributionsarmen försiktigt neråt tills den lossnar.

3. Förvara armen på något bra ställe för framtida bruk.

Installera flaskan:

4. Sätt locket med hål i, på flaskan.

5. Placera flaskan i mitten på skåpet.

6. Stoppa ner distributionsslangen i hålet i locket (se Figur 2.6).

7. Anslut den andra änden av slangen på skottgenomföringen uppe 
i hörnet i skåpet.

Figur 2.6. En 20 liters flaska med distributionslangen 
dragen till flaskans lock

Distributionsslangen måste luta ner mot flaskan hela vägen från 
genomföringen. Annars kan vatten bli kvar på någon låg punkt och 
korskontaminera proverna.

Notera att slangen har en naturlig kurvatur. Skulle slangen råka få en låg 
punkt där vätska stannar kvar, vrid slangen på skottgenomföringen tills 
det är lutning hela vägen till flaskan.
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2.3 Ansluta sugledning

Sugslangen (inloppslangen) är slangen som löper från intagspunkten till 
pumpen. Man använder slang med 9 mm innerdiameter (ID) (PVC) och 
längder mellan 0,9 till 30 m. Det finns också en sugslang med FEP-liner 
(9,5 mm ID). Denna slang har ett relativt stelt ytterhölje av PE för att 
undvika skarpa böjar och knäckningar.

OBS!

PVC-slangen ger ifrån sig en mycket låg ppm-halt av fenoler. Om fenol 
är ett ämne som stör analysen, använd slangen med FEP-liner.

Sugslang levereras i standardlängd om 7,5 m. Slangen ska vara kortast 
möjliga för installationen. När slangen är monterad på rätt sätt, ska den 
löpa kortaste och brantaste vägen från pumpen ner till intagspunkten.

Överbliven slang måste kapas, inte läggas i slingor. Lägger man slang-
en i slingor bredvid provtagaren kommer det alltid att ligga vatten kvar 
som kontaminerar proven, stör volymberäkningen och kan frysa till 
isproppar vid kall väderlek.

Om intagspunkten måste befinna sig längre bort från provtagaren, 
beställ slanglängd som räcker till (max 30 m). Undvik skarvar eftersom 
dessa blir ett möjligt ställe för bakterietillväxt.

När det är viktigt med noggranna, repeterbara provvolymer, se till att 
slangen kapas till korrekt längd:

•	 Kapa slangen till jämna decimeter (0,1 m). Kapa t. ex. 4,20 m, 
inte 4,26 m.

Notera denna längd, den ska anges i konfigureringen av provtagaren 
under SUGLEDNING LÄNGD.

Tänk på att programvaran betraktar slangen som 3/8” = 9,5 mm ID. 
Detta gör att varje meter slang innehåller ca 7,5 ml mer vatten än vad 
programmet tror. Därför bör man även kalibrera provvolymen innan man 
startar programmet.
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2.4 Sugledning av PVC

Anslut sugledningen till pumpslangen med slangkopplingen. Först 
skruvas kopplingen in i sugledningen (PVC-slangen). Skruva till det att 
slangen ligger tätt mot kopplingens mittdel, se Figur 2.7. Om slangen 
inte skruvas på tillräckligt kan luftläckage uppstå och det påverkar 
provvolymens noggrannhet. Sedan trycks kopplingen in i pumpslangen  
här skall på samma sätt slangen ända in till kopplingens mittdel.

Figur 2.7. Montering av sugslang

När kopplingen har monterats på pumpslangen är den svår att ta loss, 
det kan bli nödvändigt att skära upp slangen.

2.5 Sugslang med FEP-liner

Här används inte någon slangkoppling, detta förstör linern. Istället gör 
man så här:

1. Trä en passande slangklämma över pumpens övre slang.

2. Tryck in ca 20 mm av slangen med FEP-liner i den övre pump-
slangen.
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3. Säkra slangarna med slangklämman. Dra inte för hårt, detta kan 
orsaka förträngning eller total blockering av slangen.

Figur 2.8. Anslutning av sugledning med FEP-liner (A) 
till pump slangen (B)

2.6 Anslutning av grovsil

För att välja rätt grovsil för aktuell applikation, se Tabell 2.2 och 
Figur 2.9. 

För att ansluta grovsilen, skruva försiktigt in den gängade änden i 
sugslangen. Om man ska sätta en grovsil på slang med FEP-liner, värm 
slangändan något innan grovsilen skruvas in. En varm slang gör det 
lättare att skruva in grovsilen men, var uppmärksam på att inte linern 
lägger sig framför hålet och förhindrar flödet genom slangen.

60-9004-367
Tung (standard)

69-2903-138
Lågt flöde

60-3704-066
CPVC

ød

L

øD

Figur 2.9. Grovsilar
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2.6.1 Maximalt oankrat djup

Tabell 2.2 listar maximalt oankrat djup för varje typ av sugledning och 
grovsil. Under renblåsning före och efter provet, är sugledningen fylld 
med luft vilket lyfter upp slang och grovsil. Om djupet för intagspunkten 
överskrider värdena i tabellen måste grovsilen förankras.

Även om maximalt djup inte överskrids, är det en god idé att förankra 
grovsilen när man tar prover från vattenströmmar med hög hastighet 
och mycket turbulens.

2.6.2 Alternativ till grovsilar

När man ska ta prover från vattenströmmar med hög hastighet och 
mycket susp, har en del fältförsök visat att man får mer represen-
tativa prover utan grovsil. Istället kan man ansluta ett tunnväggigt 
aluminiumrör till slangänden och förankra så att öppningen riktas 
uppströms. Aluminiumrörets tunna väggar kommer inte att störa flödet 
och de flesta analyser påverkas inte av aluminiumjoner. Under de flesta 
förhållanden klarar renblåsningen före provet att rensa bort eventuell 
beläggning från röröppningen.

2.7 Förläggning av sugledning och grovsil

Sugslangen ska dras så att den har kontinuerlig lutning från intags-
punkten upp till provtagaren. Då hjälper gravitationen till att tömma 
slangen mellan provtagningarna. Slangen får aldrig läggas i ringar bred-
vid provtagaren utan måste kapas till kortast möjliga längd. Liggande 
slingor kommer aldrig att tömmas helt utan kommer att korskontamine-
ra proverna, störa volymberäkningarna och frysa vid kall väderlek. Även 
rätt dragen ledning kan behöva förses med värmekabel och isolering 
för att få säker funktion. 

För att få representativa prover ska intagspunkten ligga mitt i vatten-
strömmen, inte i lugna fickor eller i kanten av strömmen. Intagspunk-
ten ska heller inte ligga för nära botten eftersom man då lätt får med 
alldeles mycket susp. En tumregel säger att intagspunkten bör ligga 
på ca 60% djup från ytan. Där är fördelningen hastighet/susphalt mest 
representativ. Detta gäller när strömningen är någorlunda laminär.

Naturligtvis varierar detta väldigt mycket mellan olika applikationer och 
det är ett av de viktigaste besluten man tar, att bestämma intags-
punktens placering för att få representativa prover.
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2.8 Ansluta provtagaren till externa enheter

Man kan ansluta provtagaren till externa instrument (Figur 2.10) för en 
mängd olika ändamål. 

Figur 2.10. Externa instrument ansluts i kontakt på provtagarens baksida

Några typiska fall kan vara:

•	 Ta emot flödespulser från en flödesmätare för att ta prover med 
variabel tid eller variabel volym.

•	 Ta emot en aktiveringsignal när ett villkor är sant.

•	 Skicka en tre sekunders händelsemarkering i början på varje 
provtagning.

•	 Ta emot en 4-20 mA analogsignal för att ta prover med variabel 
tid eller variabel volym.

•	 Skicka larmsignaler när en specifik händelse inträffar.

Dessa typer av anslutningar kan vara en standard Isco anslutning eller 
anslutning av andra instrument. Denna 16-poliga anslutning kan också 
användas för kommunikation med överordnade system, t. ex. för att 
ta emot rapporter etc. Se under installation och handhavande för mer 
information om detta.
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2.8.1 Standard Isco Instrument anslutning

Här kan t.ex. en Isco flödesmätare anslutas, för följande funktioner:

•	 Ta emot flödespulser från en flödesmätaren för att ta prover med 
variabel tid eller variabel volym.

•	 Ta emot en aktiveringsignal när ett villkor är sant för att starta 
provtagningsprogrammet.

•	 Skicka en tre sekunders händelsemarkering i början på varje 
provtagning.

•	 Strömförsörja flödesmätningsinstrumenten.

För att ansluta någon av ovanstående instrument, använd den 7,6 m 
långa kabeln med best.nr, 69-5804-043 (Figur 2.11). 

Figur 2.11. Kabel för anslutning av 5800 provtagare till 
Isco flödesmätare

2.8.2 Andra instrumentanslutningar

Man kan ansluta en 4-20 mA signal från vilken lämplig flödesmätare 
som helst. Det går också att ansluta aktiveringsignaler, skicka larm och 
händelsemarkeringar, eller strömförsörja enheter med 12 V DC.

För alla dessa typer av anslutningar använd den 3 m långa kabeln med 
best. nr 68-5800-020 (Figur 2.12). Se Tabell 2.3 för kabel identifiering 
och anslutningsdetaljer.

Figur 2.12. 5800 kabel med fria ändar

OBS!

Bör inkopplas av erfaren elektriker. Felkopplingar kan orsaka stor 
skada.

För att ansluta externa instrument, se Tabell 2.3 och välj ut de kablar 
som ska användas. Vik undan och isolera de kablar som inte ska an-
vändas. Se till att kabeldragningen skyddas på riktigt sätt. Undvik att 
dra kabeln bredvid andra kablar som kan orsaka störning.
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Tabell 2.3 Kabel med fria ändar1

Stift Färg2 Signalnamn Parameter/Kommentar

1 Svart 12 V DC Utgång: +12 V DC, 1 A max

2 Vit Jord Allmän jord

3 Grön Flödespulser Ingång: 15 millisekunders pulser 
(min), +5 till +15 V DC

4 Blå Serielldata3 Utgång: Flasknummer till Isco 
flödesmätare

5 Orange Händelsemar-
kering

Utgång: 3 sekunders, +5 V DC puls, 
när en provtagning börjar

6 Röd Aktivering4

Ingång: Jorda denna ingång (mot 
stift 2) för att sätta provtagaren i 
stand-by. Öppna för att aktivera 
provtagaren

7 Vit/Svart 12 V DC Utgång: +12 V DC, 1 A max

8 Röd/Svart Larm 15 Utgång: 0 till +5 V DC, 100 mA max

9 Röd/Vit Larm 25 Utgång: 0 till +5 V DC, 100 mA max

10 Orange/Svart Larm 35 Utgång: 0 till +5 V DC, 100 mA max

11 Grön/Svart Larm 45 Utgång: 0 till +5 V DC, 100 mA max

12 Grön/Vit Analog 4-20 
mA (+)

Ingång: Linjär mA-signal represen-
terande min flöde vid 4 mA, max 
flöde vid 20 mA. Denna ingång är i 
par med stift 13.

13 Blå/Vit Analog 4-20 
mA (–) Ingång: Se stift 12

14 Blå/Svart Jord Allmän jord. Samma som stift 2.

15 Svart/Vit Används inte

16 Blank Används inte

1 Alla spänningsnivåer refererar till allmän jord på pinne 2 och 14.
2 För färgpar är den först nämnda färgen grundfärgen, den andra färgen 
är det spiralformade strecket runt kabeln.
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3,4 Detta stift används också för seriell dataöverföring tillsammans med 
PC. Kabel 69-5804-042 eller 60-5314-949 rekommenderas istället vid 
seriell datakommunikation.
5 Se ”3.3.8 Digitala utgångar” på sida 36”för att konfigurera larm-
villkor.

2.9 Ansluta matning

OBS!

Kontrollera provtagarens elektriska data innan den ansluts till 
matningen.

Denna provtagare exporteras till många länder och fabriken för-
bereder provtagaren för att anslutas antingen till 100 V AC/50 Hz, 
115 V AC/60 Hz, eller 230 V AC/50 Hz. Typskylten på skåpets insida 
anger vilken matning provtagaren är avsedd för. Är skåpet inte märkt 
med rätt spänning måste det bytas ut.

Provtagaren ansluts företrädesvis med jordad stickkontakt eller fast 
ansluten via en arbetsbrytare. Detta gör det enkelt att bryta strömmen 
för serviceåtgärder. 

När man strömsätter provtagaren visas följande bild i displayen under 
en kort stund.

Copyright 2006 - 2015
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2.10 Konfigurering och programmering

För att göra installationen komplett, måste provtagaren konfigureras 
och programmeras.

Konfigurering innebär att man talar om för provtagaren vilka flaskor 
man har ställt dit, vilken längd sugledningen har, etc.

Programmering innebär att man talar om hur och när prover ska tas 
upp, vilken volym man vill ha, vilka flaskor det ska släppas i, etc.
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2.11 Låsning av program

Det finns möjlighet att spärra åtkomsten till programfunktioner i provta-
garen. 

För att förhindra obehöriga att göra ändringar i program eller konfigura-
tion har provtagaren en låsningsfunktion. När denna är aktiverat krävs 
en numerisk lösen för att få tillgång till de flesta funktioner. Se ”3.3.10 
Programlåsning” på sida 39 för att aktivera denna funktion.

För att förhindra obehöriga att komma åt uppsamlade prover låses 
skåpdörren med hänglås.
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3 Programmering

3.1 Beskrivning av kontrollpanelen
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Tabell 3.1 Tangenter

Ikon Namn Beskrivning

Strömbrytare

Strömsätter provtagaren. Om programmet löpte 
när den stängdes av, fortsätter den från den 
punkten, annars ställer den sig i standby.
OBS: Kylsystemet är alltid strömsatt så fort kon-
takten sätts i.

Siffertangent För att skriva in siffror.

Pump bakåt 
(renblås)

Denna funktion finns bara när man står i start-
fönstret. Används för att tömma sugslangen 
manuellt.

Pump framåt 
(fyll)

Denna funktion finns bara när man står i start-
fönstret. Används för att fylla sugslangen manu-
ellt.

Föregående För att gå tillbaka, uppåt eller åt vänster.

Nästa För att gå framåt, neråt eller åt höger.

Stopp, avbryt 
eller avsluta

Stoppar pumpen och/eller distributionsarmen.  
Pausar ett löpande program. 
Bakåt till föregående programmeringsfönster.

Kalibrera Använd den här tangenten från startfönstret för 
att komma till kalibreringsläget.

Manuellt prov Använd den här tangenten från startfönstret eller 
pausläget för att ta ett manuellt prov.

Enter Accepterar ett menyval eller inskrivna siffror och 
går till nästa fönster.

Kör program Tryck på denna tangent för att starta provtag-
nings programmet.
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3.2 Komma igång

Sätt i stickkontakten (eller slå på huvudbrytaren om det är fast förlagd 
matning). Startfönstret visas några sekunder för att sedan slockna.

Copyright 2006 - 2015
TELEDYNE ISCO

KOMPRESSOR VARMKÖR
KYLNING OM: 44:45

5800 PROVTAGARE

Uppstartsrutinen (som kan ta 45 minuter) innebär att kompressorn 
värms upp för att kylmedia löst i kompressoroljan skall försvinna. Sedan 
startas provtagaren genom att trycka på strömbrytartangenten.

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Då visas startmenyn som innehåller tre valmöjligheter. Det val som är 
aktivt blinkar. För att ändra val, tryck upp- eller nerpil. För att använda 
det blinkande valet, tryck Enter.

Om provtagaren är nyinstallerad, måste den först konfigureras, välj 
KONFIG. Sedan ska den programmeras för att ta prover enligt önskat 
program välj PROGRAM. Valet VISA LOGG innehåller ingen meningsfull 
data förrän man kört ett provtagningsprogram.

3.3 Konfigurera provtagaren

Innan man kan använda provtagare 5800 måste den konfigureras. Det 
innebär att man ställer klockan, talar om hur hårdvaran samt eventuella 
externa anslutningar ska användas.

I startfönstret väljer man KONFIG. När detta val blinkar trycker man på 
Enter. Nu visas det första konfigureringsteget.

Man kan stega igenom valen i KONFIG, med upp- och nedpils-
tangenterna. För att visa eller ändra inställningarna i respektive steg 
trycker man på Enter-tangenten.
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Provtagaren kommer tillbaka till fönstret ”VÄLJ OPTION <– –>” när alla 
steg har gåtts igenom. För att återgå till ”VÄLJ OPTION <– –>” under 
inställningen, tryck på Stopptangenten. Genom att trycka på Stopp-
tangenten i vilket fönster som helst, återgår provtagaren till föregående 
fönster utan att spara eventuella ändringar. Trycker man ytterligare en 
gång på Stopptangenten kommer man tillbaka till startfönstret.

3.3.1 Ställa klockan

Välj denna option för att justera klockan till rätt tid och datum. 
Provtagaren använder den interna klockan för att starta och stoppa 
provtagnings program och sätta tidstämpel på loggade händelser.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
STÄLL KLOCKA

Tryck Enter.

2. ANGE TID OCH DATUM:
TT:MM  DD-MÅN-YY

Mata in klockslag timme, gå vidare till minuter genom att trycka 
Enter. Repetera detta för alla inställningar. När alla inställningar är 
klara återgår displayen att visa VÄLJ OPTION <– –>.

3.3.2 Flaskor och volym

Välj denna option för att specificera vilka flaskor som är installerade 
Denna inställning används för att placera distributionsarmen rätt när 
provet ska läggas i behållaren.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
FLASKOR OCH RYMD

Välj FLASKOR OCH RYMD och tryck Enter.

2. ANTAL FLASKOR:
1   2   4   24

Använd upp- eller nerpil för att markera antal installerade flaskor. 
Tryck Enter att välja.
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3. FLASKVOLYM:
___ ml (300-65500)

Mata in flaskvolymen i milliliter. När fler flaskor används, ange 
volymen för enbart en flaska. Inte den totala volymen för samt-
liga.

Om inmatad volym inte finns i standardlistan, kommer provta-
garen att fråga “ÄR DU SÄKER?”. Svara NEJ för att mata in en 
standardvolym eller svara JA för att använda en icke-standard-
volym.

4. EGEN TÖMNINGSSLANG
JA        NEJ

Normalt val är NEJ, i de fall då en ”egen” slang (annan längd) 
på slangen ut från pumpen används välj JA. Ange sedan slang-
längden i nästa dialog.

5. ANGE LÄNGD
___ m

Mata in längden och tryck Enter.

3.3.3 Sugledning

Här anger man sugledningens längd. Provtagaren använder denna in-
ställning tillsammans med pumptabellen för att bestämma tiden på ren-
blåsningarna av slangen, före och efter varje prov, samt för beräkning 
av provvolymen.

För att ange sugslangens längd:

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
SUGLEDNING

Välj SUGLEDNING och tryck Enter.
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2. LÄNGD PÅ SUGLEDNING:
___ m  (0.9-30.2)

Mata in längden på sugledningen i m. Ange enbart slangens 
längd, utan kopplingar eller grovsil.

3. VÄNLIGEN VÄNTA
SKAPAR PUMP TABELL

Provtagaren skapar nu en pumptabell som bygger på inmatad 
längd, innan den återgår till VÄLJ OPTION <– –>.

När noggranna, repeterbara volymer är viktigt, var noga med att kapa 
sugledningen i jämna decimetrar (0,1 m) och mata in rätt värde.

Pumpslang

Slanglängd

Slangkoppling Grovsil

3.3.4 Vätskedetektor

Här kan man välja att inte använda vätskedetektor. Det normala är att 
den används och detta är också fabriksinställningen.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
VÄTSKEDETEKTOR

Välj VÄTSKEDETEKTOR och tryck Enter.

2. ANVÄNDA VÄTSKEDET.?
JA   NEJ

Välj JA (fabriksinställning) för noggrannare provvolymer, möjlig-
het till renblåsning och omprov. Välj NEJ för att stänga av dessa 
funktioner och återgå till VÄLJ OPTION: (<-->).
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3. __ SKÖLJCYKLER
(0-3)

Ange hur många sköljcykler som önskas innan provet tas.

4. OMFÖRSÖK ___ GÅNGER
VID PROVTAGN. (0-3)

Om provtagaren inte känner av att det kommer någon vätska, 
kan den försöka köra ytterligare provtagningscykler. Ange hur 
många omförsök som önskas.

För de flesta provtagningsapplikationer ska vätskedetektorn vara 
inkopplad. En urkoppling av vätskedetektorn kan påverka volym-
repeterbarheten negativt. Avstängning av vätskedetektor innebär också 
avstängning av funktionerna för skölj- och omförsök.

Sköljfunktionen kan användas för att undvika korskontaminering från 
föregående prov. Sköljcykeln kan också förbättra volym repeterbarheten 
genom att sugledningen blir våt.

I sköljcykel kommer vattnet fram till pumpen och när rullen på pump-
paddeln klämmer åt slangen uppstår en tryckstöt som vätske-
detektorn känner av. Därefter vänder pumpen och trycker ut vattnet ur 
sugledningen innan provet tas.

OBS!

Sköljcykler sliter också på pumpslangen som kanske behöver bytas 
oftare om man använder denna funktion.

3.3.5 Flödesstyrd provtagning

Välj denna option för att ange om provtagaren ska ta ett prov vid start 
eller inte. Denna möjlighet finns bara vid flödesstyrd provtagning.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
FLÖDESSTYRD PROVT.

Välj FLÖDESSTYRD PROVT. och tryck Enter.
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2. PROV VID START?
JA   NEJ

Välj JA för att ta första provet när programmet startas. Välj NEJ 
för att vänta tills flödesräknaren triggar första provet.

När man valt JA kommer första provet att tas omedelbart man startat 
provtagningsprogrammet (om INGEN FÖRS. AV START är valt) och 
räknaren för flödet börjar räkna ner till nästa intervall.

3.3.6 Aktivera stift

Med denna option kan man välja vilken åtgärd kontrollenheten ska 
utföra när statusen på respektive stift ändras. Med de programmerbara 
stiften kan man ta emot eller skicka signaler för att övervaka löpande 
program.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
AKTIVERA STIFT

2. REPETERANDE AKTIV?
JA   NEJ

Välj JA för upprepad aktivering/avaktivering t.ex. händelsestyrd 
start av provtagaren. Välj NEJ för att tillåta endast en aktivering 
under programsekvensen.

3. PROV VID AKTIVERING?
JA   NEJ

Om applikationen kräver ett prov när programmet startas välj JA. 
Om inte, välj NEJ och provtagaren tar första provet efter inställd 
intervall.

4. RESET PROV
INTERVALL?  JA   NEJ

Välj JA för att återställa tids- eller flödesintervallen till noll när 
provtagaren aktiveras. Välj NEJ och provtagaren fortsätter att 
räkna från aktuellt värde.
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Provtagaren står standby när man kortsluter stift 6 mot jord (stift 2) i 
kontakten för externa enheter, displayen visar då:

 PROGRAM FRÅNKOPPL.

Man kan använda denna funktion för att hindra provtagning om det 
t.ex. inte finns vatten i provtagnings punkten. När stift 6 inte längre är 
jordat är provtagaren aktiv.

3.3.7 Kylning

Här kan man välja vilken temperatur man önskar ha i skåpet. 
Provtagaren kyler eller värmer vid behov för att hålla måltemperaturen.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
KYLNING

Välj KYLNING och tryck Enter.

2. MÅLTEMPERATUR
__ C  (1-9)

Använd siffertangenterna för att ange önskad temperatur. Tryck 
Enter för att spara inställningen.

3. SNABBKYLNING FÖRSTA
DYGNET?  JA   NEJ

Endast vid en flaska – Välj JA för att aktivera snabbkylning NEJ 
för att avaktivera.

Snabbkylning sänker måltemperaturen de första 24 timmarna. Detta 
kan vara användbart om man tar prov på varmt vatten eller tar stora 
provvolymer. Funktionen är optimerad för att snabbt kyla 250 ml prover 
med temperatur 22 °C som tas varje timma. 

Mindre eller kallare prover kan frysa om denna funktion aktiveras.
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3.3.8 Digitala utgångar

Här kan man välja hur de fyra utgångarna ska konfigureras. En 
aktivering av en utgång är baserad på följande händelser:

•	 PROGRAM STARTAT – Här får man signal när starttiden för 
programmet är nådd. För program som använder INGEN FÖRS. 
AV START, kommer denna signal omedelbart man trycker på 
KÖR. Signalen ligger kvar i tre sekunder.

•	 PROGRAM KLART – Denna signal kommer när provtagningspro-
grammet har kört färdigt. Signalen ligger kvar så länge det står 
PROGRAM KLART i displayen.

•	 PUMP FASTNAT – Om pumppaddeln fastnar eller annat fel upp-
står på pumpen, får man signal. Detta måste åtgärdas innan man 
kan fortsätta med provtagningsprogrammet. Signalen ligger kvar 
tills pumpen arbetar normalt igen.

•	 DISTR. ARM FASTNAT – Denna signal kommer om distributions-
armen har fastnat. Detta måste åtgärdas innan man kan fortsätta 
med provtagningsprogrammet. Signalen ligger kvar tills distribu-
tionsarmen arbetar normalt igen.

•	 3-VÄGS VENTILKONTROLL – Denna signal används om provta-
garen är kopplad till och skall styra den trevägsventil som finns 
som option. För mer information om detta, kontakta MJK.

Konfigurera larmutgångar

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
UTGÅNGSSTIFT

Välj optionen UTGÅNGSSTIFT och tryck Enter.

2. ANGE UTG. _: (<-->)
PROGRAM AVSLUTAT

Använd piltangenterna för att välja en händelsetyp för respektive 
utgång.

Tryck Enter för att välja och gå till nästa utgång.

Se även ”2.8 Ansluta provtagaren till externa enheter” på sida 22”för 
detaljer om externa anslutningar.
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3.3.9 Pumpslang kontroll

Välj denna option för att visa och nollställa pumpräknaren. Den här 
funktionen är en påminnelse om att pumpslangen bör kontrolleras och 
eventuellt bytas ut. Flera problem kan uppstå om inte slangen byts i tid:

•	 Det kommer ingen vätska (slangen har spruckit)

•	 Pumpen fastnar

•	 Felaktiga provvolymer (slangen alltför sliten)

•	 Felaktig vätskedetektering

För att ställa in påminnelsen:

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
PUMPSLANG KONTR.

Välj optionen PUMPSLANG KONTR. och tryck Enter.

2. ___ PUMPREGISTR,
VARNING VID __00000

Displayen visar aktuellt värde på räknaren. Efter fyra sekunder 
visar den automatiskt nästa fönster. Man kan också trycka Enter 
för att fortsätta.

3. ÅTERSTÄLL PUMPRÄKN?
JA   NEJ

Om pumpslangen har bytts ut, välj JA, annars välj NEJ och tryck 
Enter.

4. __00000 PUMP REG.
TILL VARNING

Knappa in en intervall och tryck Enter. (Förvalt värde är “5.”)

Provtagaren räknar pumpvarven (sektorer av varvet) både fram-
länges och baklänges. När räknaren når det förinställda värdet (förvalt 
1 000 000 markeringar) visas ett meddelande, “VARNING! KONTROL-
LERA PUMPSLANG.”
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Efter byte av pumpslangen ska räknaren nollställas (se ”5.1.2 Byte av 
pumpslang” på sida 77), så att den kan börja räkna markeringar på 
den nya slangen.

Att öppna pumphuset och byta slang nollställer inte räknaren.

Det förinställda värdet på 1 000 000 representerar ett medelvärde, 
baserat på en mängd applikationer.

Eftersom vattnets innehåll och förutsättningarna varierar högst avsevärt 
mellan olika provpunkter är värdet justerbart för att kunna anpassas 
till aktuella driftförhållanden. Om slangen kontrolleras vid 1 000 000 
markeringar och då inte är särskilt sliten, kan värdet höjas så att inte 
slang byts i onödan. Är förhållandet det motsatta, att slangen är kraftigt 
sliten eller har spruckit, behöver värdet minskas.

Pumpslangen slits fortare när vattnet innehåller mycket suspenderat 
eller slitande material. Pumpslangen klarar typiskt minst 1 000 000 
registreringar när den pumpar relativt rent vattnet vid normal 
temperatur.

OBS!

Vikten av regelbunden kontroll och utbyte av pumpslangen kan inte nog 
poängteras.

Nyckeln till hög driftsäkerhet är att byta slangen före den går sönder. 
När pumpslangen spricker och det kommer in föroreningar i pump-
huset är risken stor för skador på pumpens delar, axeltätning, rullager 
etc. Med tiden kan detta orsaka inläckage i kontrollenheten eller andra 
förslitningsskador med dyra reparationer som följd.

Kontrollera därför pumpslangen regelbundet och finns det tecken på 
sprickbildning, byt omedelbart. Kontrollera gärna oftare när provtagaren 
nyligen är tagen i drift.

Ett noggrant skött underhåll ger många timmar av bekymmersfri drift.
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3.3.10 Programlåsning

Välj denna option för att slå på eller av programlåsning och för att ändra 
lösenord. När denna säkerhetsnivå används, krävs ett numeriskt lösen-
ord för att konfigurera, programmera, kalibrera, starta programmet eller 
ta ett manuellt prov.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
PROGRAMLÅSNING

Välj option PROGRAMLÅSNING och tryck Enter.

2. ANVÄNDA PROGRAMLÅS
JA   NEJ

Välj JA för aktivera programlåsning eller NEJ för att deaktivera, 
tryck sedan Enter. Om JA, kommer ÄNDRA LÖSENORD att visas 
i displayen.

3. ÄNDRA LÖSENORD?
JA   NEJ

Välj JA för att ändra lösenord eller NEJ för att lämna lösenordet 
som förut.

4. ANGE NYTT LÖSENORD:
___

Om JA har valts, ange ett numeriskt lösenord på upp till fyra 
siffror, tryck sedan Enter.

5. REPETERA LÖSENORD:
___

Repetera lösenordet för att bekräfta det. Provtagaren protesterar 
om lösenorden inte matchar och ger möjlighet att ange det igen.

Om lösenordet tappas bort kontakta MJK för assistans.
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3.3.11 Språk

Med denna option kan man välja språk och enheter.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
SPRÅK

Välj option SPRÅK och tryck Enter.

2. VÄLJ SPRÅK (<-->)
SVENSKA

Tryck på piltangenterna för att välja. Tryck Enter när önskat språk 
visas.

Om man väljer ett språk (utom engelska), så visas automatiskt metriska 
enheter och displayen återgår till VÄLJ OPTION <– –> fönstret. Väljer 
man engelska visas enheter automatiskt i fot.

3.3.12 System ID’s

Välj denna option för att visa system IDs. Här kan man få information 
om provtagarens unika ID nr, mjuk- och hårdvaruversion. Provtagarens 
ID nr sätts på fabrik och är unikt för varje instrument.

1. VÄLJ OPTION: (<-->)
SYSTEM IDs

Välj optionen SYSTEM IDs och tryck Enter.

2. 5800 PROVTAGARE
ID: ___________

Första raden visar modellnummer. Andra raden visar provtaga-
rens ID-nummer. Tryck Enter för att fortsätta.

3. HÅRDVARA: ___
MJUKVARA: _._

Detta fönster visar installerade hård- och mjukvaruversioner. 
Tryck Enter för att återgå till VÄLJ OPTION <– –> fönstret.
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3.3.13 Kör Diagnostik

Med denna option kan man köra intern diagnostik för att testa minne, 
display, tangentbord, pump, distributionsarm och olika in- och 
utgångar. 

För mer information om denna servicerelaterade funktion, se 
tillverkarens original manual ”5800 Refrigerated Sampler Installation 
and Operation Guide”.

3.3.14 Gå ur konfiguration

Välj denna option för att gå ur konfigureringsläget och återgå till start-

fönstret. Tryck stoppknappen  till dess att displayen visar LÄMNA 

KONFIGURATIONEN och tryck Enter.

3.4 Provtagningsprogram, översikt

Provtagningsprogrammet styr hur ofta prov ska tas och vad som ska 
hända vid varje tillfälle. Prov kan tas t.ex. när:

•	 man startar ett flödesstyrt program som är inställt på att ta prov 
vid start

•	 ett tidsstyrt program som uppnår inställt klockslag och datum för 
första prov

•	 det programmerade tidsintervallet har uppnåtts

•	 programmerade antal flödespulser har räknats in

•	 en avaktiverad provtagare blir aktiverad

Vid varje tillfälle kommer provtagaren att:

1. Nollställa programmerad flödes- eller tidsstyrningsintervall.

2. Flytta distributionsarmen till nästa flaska. 
(Detta steg gäller inte om provtagaren är konfigurerad med 20 
liter flaska för samlingsprov.)

3. Blåser ren sugledningen.
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4. Tar provet och skickar en tre-sekunders signal som bör-
jar när pumpen går framåt (tar prov). Provtagaren släpper 
programmerad volym i flaskan. 
Om den är programmerad att lägga prov i mer än en flaska kom-
mer provtagaren att:

a. Flytta distributionsarmen till nästa flaska.

b. Provtagaren släpper programmerad volym i flaskan.

c. Repeterar steg 4a och 4b tills programmerat antal flaskor per 
tillfälle har uppnåtts.

5. Blåser ren sugledningen (se ”3.3.4 Vätskedetektor” på sida 
32).

Det finns fyra kategorier av instruktioner som styr ovannämnda opera-
tioner under ett tillfälle:

•	 Styrinstruktioner - definierar vad som initierar provtagnings-
intervallet och dess frekvens.

•	 Distributionsinstruktioner - definierar var det hämtade provet 
ska läggas. När provtagaren är konfigurerad med en flaska finns 
inget annat att välja på så där finns inga instruktioner.

•	 Volyminstruktioner - definierar hur stor volym som ska hämtas 
vid varje tillfälle och den totala volym som ska hämtas.

•	 Tidsinstruktioner - definierar tidpunkten för start av provtag-
ningsprogrammet. 

3.5 Programmeringssteg

För att börja programmera, använd piltangenterna för att välja 
PROGRAM. Tryck Enter för att visa första programmeringsfönstret. Se 
Figur 3.1 eller Figur 3.2 och följande beskrivning.
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STYRNING

DISTRIBUTION

VOLYMER

STARTTID

En flaska Flera flaskor

En flaska Flera flaskor

Om tillämplig

Visas 4 sekunder

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

TIDSSTYRD
FLÖDESSTYRD

PROV VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

___ FLASKOR PER
PROVTAGNING (1-max)

___ PROVER PER
FLASKA (0-max)

KÖR KONTINUERLIGT?
JA   NEJ

VÄXLA PÅ TID
ANTAL PROV

VÄXLA FLASKA VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

FÖRSTA VÄXLINGSTID
VID TT:MM

ANGE PROVETS VOLYM
ANVÄND DEF. PROV

VOLYM BEROENDE
PÅ FLÖDE?  JA   NEJ

PROVVOLYM:
___ ml (10-max)

10 ml FÖR VAR
__ PULSER (1-9999)

FLÖDESPULSER
ANALOG ING.

PROVVOLYM VID
20 mA: ___ ml

___ SAMLINGS
PROVER (0-max)

SUGHÖJD:
___ m  (0-max)

INGEN FÖRS. START
ANGE START TID

FÖRSTA PROV
VID:       TT:MM

FÖRSTA GILTIGA DAG
ÄR:           DD-MM

VÄLJ DAGAR           KLAR
SÖ  MÅ  TI  ON  TO  FR  LÖ

AUTO OMSTART?
JA          NEJ

PROGRAMMERINGSEKVENS
FÄRDIG...

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Figur 3.1. Blockschema, Tidsstyrt provtagningsprogram
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STYRNING

DISTRIBUTION

VOLYMER

STARTTID

En flaska

Flera flaskor

En flaska Flera flaskor

Om tillämplig

Visas 4 sekunder

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

TIDSSTYRD
FLÖDESSTYRD

___ FLASKOR PER
PROVTAGNING (1-max)

___ PROVER PER
FLASKA (0-max)

KÖR KONTINUERLIGT?
JA   NEJ

VÄXLA PÅ TID
ANTAL PROV

VÄXLA FLASKA VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

FÖRSTA VÄXLINGSTID
VID TT:MM

ANGE PROVETS VOLYM
ANVÄND DEF. PROV

PROVVOLYM:
___ ml (10-max)

___ SAMLINGS
PROVER (0-max)

SUGHÖJD:
___ m  (0-max)

INGEN FÖRS. START
ANGE START TID

FÖRSTA PROV
VID:       TT:MM

FÖRSTA GILTIGA DAG
ÄR:           DD-MM

VÄLJ DAGAR           KLAR
SÖ  MÅ  TI  ON  TO  FR  LÖ

AUTO OMSTART?
JA          NEJ

PROGRAMMERINGSEKVENS
FÄRDIG...

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

PROV VARJE
___ PULSER (1-9999)

Figur 3.2. Blockschema, Flödesstyrt provtagningsprogram
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3.5.1 Programval

3.5.2 Styrning

Det finns två styrmetoder för provtagningsprogram:

Tidsstyrning - programmet använder provtagarens interna klocka 
för att ta prover med konstant intervall. När man programmerar 
provtagaren för tidsstyrning, måste man ange tiden mellan proven i 
timmar och minuter.

Flödesstyrning – programmet kräver en signal från en extern flödesmä-
tare eller överordnat styrsystem. Denna signal är vanligtvis en puls som 
indikerar att en viss volym har passerat flödesmätningen.

Eftersom varje puls motsvarar ett visst volymintervall, blir provtagning-
en proportionell mot mängden vatten som passerar flödesmätningen. 
Detta kallas flödesproportionell provtagning. När provtagaren ska pro-
grammeras för flödesstyrning måste man ange det antal pulser man vill 
ska räknas in mellan varje provtagningstillfälle. I regel anger man 1 puls 
eftersom överordnat styrsystem definierar provtagningsintervallet.

Se även ”2.8 Ansluta provtagaren till externa enheter” på sida 22, för 
mer information.

Använd piltangenterna för att välja tids- eller flödesstyrning och tryck 
sedan Enter för att bekräfta.

3.5.3 Ta prov varje __ tim, __ minuter

Endast tidsstyrning – Använd siffertangenterna för att ange interval-
let i timmar och minuter. Provtagning sker varje gång inställd tid har 
passerat så länge programmet löper.

3.5.4 Ta prov efter __ pulser

Endast flödesstyrning – Använd siffertangenterna för att ange intervallet 
i pulser. Så länge programmet löper räknar provtagaren inkomna pulser 
tills antalet har uppnåtts. Provtagaren tar provet och nollställer räkna-
ren, som börjar räkna in nästa intervall.

Den volym som motsvarar varje puls, definieras vanligtvis av överord-
nat styrsystem. Vissa flödesmätare har kanske en fast volym för varje 
puls. I dessa fall får man ange lämpligt antal pulser på provtagaren. 
Kontrollera i manualen för flödesmätaren.
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Som exempel, anta att en flödesmätare är programmerad för att sända 
en puls för var 10 m3. Om kravet är att ta prov var 100 m3, anger man 
10 flödespulser.

100 m3 ÷ 10 m3 = 10 pulser

Om flödesmätaren sänder flödesvärde som en 4-20 mA-signal istäl-
let för pulser, kommer provtagaren att konvertera denna till flödes-
pulser som representerar en volym. Denna konvertering förutsät-
ter att utsignalen är linjär från 4 mA vid 0 flöde till 20 mA fullt flöde. 
Konverteringen är fabrikskalibrerad att producera 5 pulser per minut vid 
20 mA, proportionellt fördelat ner till inga pulser vid 4 mA. 

För att beräkna antal pulser som ska programmeras i provtagaren 
måste man veta vilket flöde 20 mA motsvarar. Dividera sedan detta 
värde med fem för att få fram volymen för varje puls. 

Som exempel, anta att en flödesmätare ger 20 mA vid 50 m3/h 
(50 000 l/h). Fem pulser per minut ger

60 × 5 = 300 pulser i timmen. Om kravet är att ta ett prov var 500 liter 
anges 3 pulser.

500 liter ÷ (50 000 liter/h ÷ 300 pulser) = 3 pulser

3.5.5 Flaskor per prov

Endast multipla flaskor – Provtagaren placerar ett prov i en eller flera 
flaskor vid varje provtagningstillfälle. I detta fönster anger man antalet 
flaskor som ska användas vid varje tillfälle. Effekten av valen illustreras 
nedan.

Distributionsschema för en flaska per 
provtagningstillfälle. 
Tillfällena är numrerade.

1 2 3 4 5 6

Distributionsschema för två flaskor per 
provtagningstillfälle.

1 1 2 2 3 3
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Distributionsschema för tre flaskor per 
provtagningstillfälle.

1 1 1 2 2 2

3.5.6 Växla på tid eller antal prov

Flödesstyrning, endast multipla flaskor – Provtagaren kan växla flaskor 
på tidsintervall eller efter antal tagna prover. Använd piltangenterna för 
att välja.

3.5.7 Växla flaskor varje __ tim, __ minuter

Flödesstyrning, endast multipla flaskor – Om man väljer VÄXLA PÅ 
TID, använd siffertangenterna för att knappa in intervallet mellan byte 
av flaska eller flaskset. 

3.5.8 Första växlingstid

Flödesstyrning, endast multipla flaskor – Om man valt att växla på 
tidsintervall, anger man i detta fönster första tidpunkt för växlingen. Alla 
växlingar härefter relaterar till denna tid. Använd siffertangenterna för 
att ange klockslag. 

3.5.9 Prov per flaska

Endast multipla flaskor – Provtagaren placerar en provvolym från en 
eller flera tillfällen i en flaska. I detta fönster anger man antalet prov som 
ska placeras vid varje tillfälle. Effekten av valen illustreras nedan.

Distributionsschema för ett prov per 
flaska. Tillfällena är numrerade.

1 2 3 4 5 6

Distributionsschema för två prov per 
flaska.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



5800 Provtagare med klimatskåp 22015800 Provtagare med klimatskåp 220148

Distributionsschema för tre prov per 
flaska.

1 4 7 10 13 16

2 5 8 11 14 17

3 6 9 12 15 18

Denna möjlighet med Prov per flaska, kan kombineras för att göra mer 
komplexa distributionsscheman, som samlingsprov i flera flaskor. Se 
nedanstående exempel.

Distributionsschema för tre flaskor per 
provtagningstillfälle och tre prov per 
flaska. Tillfällena är numrerade.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

3.5.10 Kör kontinuerligt?

Endast multipla flaskor – Provtagningsprogram kan köras kontinuerligt 
genom att välja JA vid frågan KÖR KONTINUERLIGT?. Kontinuerlig 
provtagning innebär att räknaren för antalet prov nollställs när 
sekvensen är komplett. Det innebär att när sista flaskan/flasksetet är 
fyllt, blir nästa flaska den första, utan att provtagaren stannar.

I detta läge förutsätts att fyllda flaskor är utbytta och redo att ta emot 
nästa omgång prover. Provtagningsprogrammet avbryts aldrig.

Om man väljer NEJ, kör provtagaren sitt program tills den sista flaskan/
flasksetet är fyllt. Här stoppar provtagaren och meddelar PROGRAM 
KLART i displayen. Provtagaren förblir i detta läge tills man återstartar 
programmet. 

Om provtagaren är konfigurerad för samlingsprover, se ”3.5.17 __ Sam-
lingsprov” på sida 50 för instruktioner om kontinuerlig provtagning.

3.5.11 Ange provvolym eller använd definierat prov

Här kan man ange en provvolym (fabriksinställning är 200 ml) eller 
använda en manuellt definierad provvolym baserad på antalet pump-
registreringar.
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Om man väljer ANGE EN PROVVOLYM, följer flera olika program-
steg som stegas igenom och bekräftas med Enter. När ett program 
löper kommer provtagaren att använda dessa inställningar och variera 
provtagnings cykeln för att leverera inställd volym oberoende av 
sughöjd.

För att visa eller ändra inprogrammerad provvolym, använd 
piltangenterna för att välja ANGE EN PROVVOLYM. Tryck sedan Enter 
för att komma till nästa steg.

Om man väljer ANVÄND DEF. PROV, består provtagningscykeln alltid av 
ett fixt antal pumpregistreringar. Denna möjlighet kan vara till hjälp när 
provförhållanden gör det svårt att detektera vätska och få noggranna 
provvolymer. Använd piltangenterna för att välja denna option (ANVÄND 
DEF. PROV) och tryck Enter för att bekräfta. 

OBS!

När definierade prov används, kontrollera att detta är definierat. Använd 
kalibreringstangenten. Se ”3.6.1 Definiera provtagningsvolym” på sida 
52.

OBS!

Väljer man ANVÄND DEF. PROV kommer överfyllnadsdetekteringen att 
stängas av.

3.5.12 Volym beroende av flöde? 

Endast tidsstyrning – Provtagaren kan variera provtagningsvolymen 
baserat på signal från extern flödesmätare eller använda en fix volym 
vid varje tillfälle. För att använda varierande provvolymer, välj JA. För att 
använda en fix volym, välj NEJ.

3.5.13 Provvolym __ ml

Här visas den definierade provvolymen. Använd siffertangenterna för att 
ange önskad volym. Tryck Enter för att bekräfta.

3.5.14 Flödespulser, Analogingång

Endast tidsstyrning – Om man använder provvolymer beroende av 
flödet, välj typ av flödessignal som avges från extern mätare.
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3.5.15 10 ml för var __ puls

Endast tidsstyrning – Om man väljer FLÖDESPULSER för att 
bestämma provvolym, använd siffertangenterna för att ange antal 
pulser som behövs för att leverera 10 ml vätska. Detta värde 
bestämmer förhållandet mellan flöde och provvolym för varje 
provtagning.

Som exempel, om en tidsstyrd provtagare är programmerad att ta 
prov varje timme och man har angett “10 ml för var 5:e puls”. Om det 
kommer 100 pulser under timmen, kommer det att tas 200 ml prov 
(100 pulser ÷ 5 pulser × 10 ml = 200 ml).

3.5.16 Provvolym vid 20 mA: __ ml

Endast tidsstyrning – Om man valt ANALOG- INGÅNG för att 
bestämma provvolymen, använd siffertangenterna för att ange volymen 
som ska tas vid max flöde (20 mA). Provtagaren skalar sedan linjärt ner 
till noll.

3.5.17 __ Samlingsprov

Endast en-flaskskonfiguration – Använd siffertangenterna för att ange 
antal samlingsprov som ska tas. Tryck Enter för att bekräfta.

Provtagaren kalkylerar maximalt antal prov genom att dividera 
konfigurerad flaskstorlek med varje enskild provvolym.

Om man anger noll, kommer provtagaren att ta prover utan att bry sig 
om antal. Tänk på att provtagaren fyller på oavbrutet, så om ingen byter 
flaska, kommer den att svämma över.

3.5.18 Sughöjd

Detta fönster visas endast om vätskedetektorn är avaktiverad. Använd 
siffertangenterna för att ange sughöjden. Tryck Enter för att bekräfta. 
Sughöjd är det vertikala avståndet från vattenytan där provet hämtas, 
till pumpens inlopp. För att mäta sughöjden, se Figur 3.3.

För de flesta applikationer ska vätskedetektorn vara aktiverad. 
Provtagaren kalkylerar automatiskt den aktuella sughöjden, med i de 
flesta fall, mer noggranna och repeterbara provvolymer.
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Figur 3.3. Sughöjd

3.5.19 Programstart

Här har man möjlighet att välja vilken starttidpunkt provtagnings-
programmet ska få när man trycker på den gröna KÖR-tangenten. 

För att provtagningsprogrammet ska starta omedelbart väljer man 
INGEN FÖRS. AV START. Tryck Enter för att bekräfta.

För att starta på bestämt datum/klockslag välj ANGE STARTTID. Tryck 
Enter för att bekräfta och gå till nästa steg.

Om man anger FÖRSTA PROV VID eller START FLÖDESRÄKNING VID, 
en månad tidigare än aktuell, tror provtagaren att den ska starta nästa 
år.

3.5.20 Första prov vid:

Endast tidsstyrning – Använd siffertangenterna för att ange timmarna 
för starttiden. Tryck Enter för att acceptera värdet och gå vidare till 
minuter. Repetera för att ange minuter, dag och månad.
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3.5.21 Starta flödesräkning vid: 

Endast flödesstyrd – Använd siffertangenterna för att ange timmarna 
för starttiden. Tryck Enter för att acceptera värdet och gå vidare till 
minuter. Repetera för att ange minuter, dag och månad.

3.5.22 Max körtid __ timmar

Endast flödesstyrd – Använd siffertangenterna för att ange max körtid i 
timmar. Provtagaren stoppar programmet när tiden har gått ut.

Denna option är användbar för applikationer som kräver en total 
provtagnings volym som är proportionell mot flödet under en viss 
tidsperiod. Om t.ex. man vill ha ett flödesviktat samlingsprov som 
representerar ett dygnsflöde (24 timmar). Om man inte kräver att prov-
tagningen ska ske under en viss tidsperiod, ange 0.

3.6  Programmeringsexempel

3.6.1 Definiera provtagningsvolym

Om provtagaren är programmerad för att ANVÄND DEF. PROVVOLYM, 
följ stegen i nedanstående exempel för definiera volym med hjälp av 
pumpräknaren.

1. PROGRAM   KONFIG.
VISA LOGG

I huvudmenyn, tryck på Kalibreringsknappen.

2. KALIBRERA VOLYM
DEFIN. PROV

I displayen visas KALIBRERA VOLYM eller DEFIN. PROV. Använd 
piltangenterna för att välja DEFIN. PROV. Tryck Enter.

3. ___ RÄKN. BLÅSNING
TRYCK ’1’ FÖR BLÅS

Provtagaren visar fönstret för renblåsning före prov där man 
kan ange antalet registreringar som krävs för att tömma 
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sugledningen. För att titta på pumpräknarens värden, tryck 
nedåtpil och stega igenom de olika fönstren.

För att ändra värden, använd siffertangenterna och ange an-
tal pumpregistreringar för renblåsning. Eller tryck och håll inne 
“1” för att nollställa räknaren och starta pumpen baklänges för 
renblåsning. Håll tangent “1” intryck tills sugledning är tömd. När 
tangenten släpps visas antalet registreringar som krävdes för att 
tömma slangen.

Tryck Enter för att spara värdet och fortsätta.

4. ___ RÄKNARE PROV
TRYCK ’3’ FÖR PUMPN.

Provtagaren visar fönstret för räknare prov, där man kan ange 
antalet registreringar som krävs för att få önskad provvolym. För 
att titta på pumpräknarens värden, tryck nedåtpil och stega ige-
nom de olika fönstren. För att ändra värden, använd siffertang-
enterna och ange antal pumpregistreringar för prov. Eller tryck 
in ”3” för att nollställa räknaren och köra pumpen framlänges för 
provtagning. Håll knappen intryckt tills önskad provvolym har 
fyllts på. Använd gärna ett graderat mätglas.

Tryck Enter för att spara och gå vidare.

5. ___ RÄKNARE RENBLÅS
TRYCK ’1’ FÖR BLÅS

Provtagaren visar fönstret för renblåsning efter prov där kan an-
talet pumpregistreringar som krävs för att tömma sug ledningen 
anges. För att titta på pumpräknarens värden, tryck nedåtpil och 
stega igenom de olika fönstren.

För att ändra värden, använd siffertangenterna och ange antal 
registreringar för renblåsning. Eller tryck och håll inne “1” för att 
nollställa räknaren och starta pumpen baklänges för renblåsning. 
Håll tangent “1” intryck tills sugledning är tömd. När tangenten 
släpps visas antalet pumpregistreringar som krävdes för att 
tömma slangen.

Tryck Enter för att spara värdet och fortsätta.
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6. ___ RÄKNARE RENBLÅS

7. PROGRAM   KONFIG.
VISA LOGG

Repetera dessa steg tills önskad provvolym har erhållits.

Det kan vara enklast att första gången hålla nere tangent ”1” resp. ”3” 
för att få en ungefärlig volym och sedan finjustera genom att ändra 
antalet registreringar för provet. Kontrollera volymen genom att ta ett 
manuellt prov och välja ANVÄND DEF. PROV.

3.6.2 Tidsstyrd provtagning

I detta exempel visas hur man programmerar för ett 500 ml prov varje 
timme under 1 dygn. Provtagaren kommer att placera ett prov i varje 
flaska. Det första provet ska tas klockan 08:00 på aktuell dag.

Detta programexempel förutsätter att provtagaren är konfigurerad 
med 24 st 1-liters flaskor och att vätskedetektorn är aktiverad. En 
förutsättning är också att aktuell tid är före 08:00.

1. PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Börja programmeringen med att välja PROGRAM på huvudme-
nyn (startfönstret) och trycka Enter.

2. TIDSSTYRD
FLÖDESSTYRD

Provtagaren visar fönstret för val av styrning. Använd piltangen-
terna för att välja TIDSSTYRD. Tryck Enter.

3. PROV VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

I detta fönster visas provtagningsintervallet. Använd siffer-
tangenterna för att ange intervallet i timmar och minuter 
(1 tim, 0 minuter). Tryck Enter både efter timmar och minuter.
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4. ___ FLASKOR PER
PROVTAGNING (1-max)

I detta fönster anges antal flaskor som ska användas vid varje 
provtagningstillfälle. Detta exempel kräver en flaska för varje prov 
så ange “1” och tryck Enter.

5. 

Här anges när provtagaren ska växla behållare. Vårt exempel 
kräver växling för varje prov. Välj ANTAL PROV och tryck Enter.

6. ___ PROVER PER
FLASKA (0-max)

I detta fönster bestäms antal prov som ska läggas i varje flaska 
vid provtagningstillfället. Vårt exempel kräver ett prov i varje 
flaska. Ange “1” och tryck Enter.

7. KÖR KONTINUERLIGT?
JA   NEJ

Här kan bestäms om provtagaren ska börja om eller avsluta sitt 
program när den har tagit sista provet. För vårt exempel välj NEJ 
och tryck Enter.

8. ANGE PROVETS VOLYM
ANVÄND DEF. PROV

I detta fönster sker valet om provvolymen skall anges eller om en 
definierad volym skall väljas. Välj ANGE PROVETS VOLYM och 
tryck Enter.

9. VOLYM BEROENDE
PÅ FLÖDE?  JA   NEJ

Denna option kan användas för att ta volymproportionella prover. 
(Kräver en extern flödessignal). Vårt exempel kräver inte detta så 
välj NEJ och tryck Enter.

VÄXLA PÅ TID
ANTAL PROV
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10. PROVVOLYM:
___ ml (10-max)

I detta fönster anges provvolymen. Ange “500” med siffer-
tangenterna och tryck Enter.

11. INGEN FÖRS. START
ANGE START TID

Här bestäms hur provtagningsprogrammet ska starta. För vårt 
exempel, välj ANGE STARTTID och tryck Enter.

12. FÖRSTA PROV
VID:       TT:MM

Här anges när första prov ska tas. Vårt exempel ska starta kl 
08:00 så ange “08” med siffertangenterna och tryck Enter. Sedan 
anges minuter, “00” och tryck Enter. Med denna inställning kan 
provtagaren fås att ta prov vid samma tidpunkt en eller flera 
dagar i veckan. Inställning av detta i följande fönster.

13. VÄLJ DAGAR           KLAR
SÖ  MÅ  TI  ON  TO  FR  LÖ

De dagar som provtagaren skall gå blinkar. För att välja dagar 
tryck någon piltangent tills önskad dag blinkar och tryck sedan 
Enter. För att avaktivera dag gör på samma sätt, markera och 
tryck Enter. Dagen slutar blinka. När dagarna är inställda som 
önskat välj KLAR och tryck Enter.

14. FÖRSTA GILTIGA DAG
ÄR:           DD-MM

Fönster ”Första giltiga dag öppnas” Här anges första dag 
programmet skall köra. Mata in dag och månad tryck sedan 
Enter.

15. PROGRAMMERINGSEKVENS
FÄRDIG...
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PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Nu visar provtagaren att programmeringssekvensen är klar under 
fyra sekunder, sedan återgår visningen till startfönstret.

För att starta provtagningsprogrammet, tryck på den gröna 
KÖR-tangenten.

3.6.3 Flödesstyrt provtagningsprogram

Detta exempel visar hur man programmerar en provtagare för att ta 
ett 100 ml prov för var 10 m3 som passerar provtagningspunkten. 
Provtagaren ska använda två 10-liters behållare som ska användas 
under två dygn. Provtagningsprogrammet ska börja räkna flödespulser 
vid midnatt och köra kontinuerligt. 

Eftersom programmet ska löpa kontinuerligt måste den fyllda 
behållaren bytas mot en tom varje dag, annars överfylls den när 
provtagaren växlar behållare. Programmet behöver aldrig startas om 
vid kontinuerlig körning men man måste tänka på att regelbundet 
kontrollera och eventuellt byta pumpslang.

I detta exempel förutsätts att provtagaren är konfigurerad med 
2 behållare. Det förutsätts också att använd flödesmätare, som är 
ansluten till provtagaren, skickar en flödespuls för varje m3 som 
passerar. 

1. PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Börja programmeringen med att välja PROGRAM i startfönstret.

2. TIDSSTYRD
FLÖDESSTYRD

Här väljes styrsätt. Vårt exempel ska flödesstyras så välj FLÖ-
DESSTYRD. Tryck sedan Enter.
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3. PROV VARJE
___ PULSER (1-9999)

I detta fönster anges antalet pulser som ska tas emot mellan 
varje provtagning. Ange “10” för detta exempel. Eftersom flödes-
mätaren gav en puls per 1 m3, så blir 10 pulser önskad intervall 
om 10 m3. Tryck Enter.

4. ___ FLASKOR PER
PROVTAGNING (1-max)

Här anges antal flaskor som ska användas för varje 
provtagnings tillfälle. Eftersom vårt exempel ska ta samlingspro-
ver i en behållare, anger vi “1” och trycker Enter.

5. VÄXLA PÅ TID
ANTAL PROV

Här anges när provtagaren ska växla behållare. Vårt exempel 
kräver växling varje dygn. Välj VÄXLA PÅ TID och tryck Enter.

6. VÄXLA FLASKA VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

Eftersom växla på tid är valt och vårt exempel kräver växling 
varje dygn så mata in “24” för timmarna, trycker Enter och “0” för 
minuterna. Avsluta med att trycka Enter.

7. FÖRSTA VÄXLINGSTID
VID TT:MM

Här anges när första växlingen ska ske. Vårt exempel ska ju byta 
vid midnatt, alltså anger vi “0” för timmarna, trycker Enter och 
sedan “0” för minuterna. Avsluta med Enter.

8. KÖR KONTINUERLIGT?
JA   NEJ

I detta fönster anger man om provtagningsprogrammet ska köras 
kontinuerligt eller inte. Välj JA.
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9. ANGE PROVETS VOLYM
ANVÄND DEF. PROV

I detta fönster kan man välja om man vill ange en volym eller 
använda en definierad volym. Välj ANGE PROVETS VOLYM och 
tryck Enter.

10. PROVVOLYM:
___ ml (10-max)

I detta fönster anger man provvolymen. Ange “100” med siffer-
tangenterna och tryck Enter.

11. INGEN FÖRS. START
ANGE START TID

Här kan man ange hur provtagningsprogrammet ska starta. För 
vårt exempel, välj ANGE STARTTID och tryck Enter.

12. START FLÖD.RÄKN 
VID:          TT:MM

I detta fönster bestämmer man när provtagaren ska börja räkna 
flödespulser. Ange “00”, tryck Enter, ange sedan “00” och tryck 
Enter igen (alltså midnatt). Ange morgondagens datum och tryck 
Enter. Repetera för aktuell månad.

13. VÄLJ DAGAR           KLAR
SÖ  MÅ  TI  ON  TO  FR  LÖ

De dagar som provtagaren skall gå blinkar. För att välja dagar 
tryck någon piltangent tills önskad dag blinkar och tryck sedan 
Enter. För att avaktivera dag gör på samma sätt, markera och 
tryck Enter. Dagen slutar blinka. När dagarna är inställda som 
önskat välj KLAR och tryck Enter.
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14. FÖRSTA GILTIGA DAG
ÄR:           DD-MM

Fönster ”Första giltiga dag öppnas” Här anges första dag 
programmet skall köra. Mata in dag och månad tryck sedan 
Enter.

15. PROGRAMMERINGSEKVENS
FÄRDIG...

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Nu visar provtagaren att programmeringssekvensen är klar under 
fyra sekunder, sedan återgår visningen till startfönstret.

För att starta provtagningsprogrammet, tryck på den gröna KÖR 
tangenten.

3.6.4 Volymproportionellt. Konstant tid/variabel volym

Detta exempel visar hur man gör ett tidsstyrt program med flödes-
beroende volym.

Prov ska tas var 15:e minut. Provtagningsvolymen avgörs med hjälp 
av en 4-20 mA flödessignal och 100 ml prov ska tas var 5:e m3. Proven 
ska placeras i en 10-liters behållare som ska bytas varje dygn. 

Detta exempel förutsätter att provtagaren har blivit konfigurerad med en 
10 liter behållare. Det förutsätts också att 20 mA motsvarar max flödet 
50 m3/h. Normalflödet beräknas ligga på ca 30 m3/h.

När man bestämmer provvolymen måste man ta hänsyn till behållarens 
volym samt max- respektive medelflöden. Notera att i detta exempel 
kommer behållaren att bli nästan full om flödet ligger på max hela 
dygnet och om det råder medelflöde under hela dygnet blir behållaren 
fylld till ca 60%.

1. PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Börja programmeringen med att välja PROGRAM i startfönstret.
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2. TIDSSTYRD
FLÖDESSTYRD

Här väljer man hur provtagaren ska styras. För vårt exempel, välj 
TIDSTYRD och tryck Enter.

3. PROV VARJE
___ TIM, ___ MINUTER

I detta fönster anges intervallet mellan provtagningarna. Använd 
siffertangenterna för att ange 0 timmar, 10 minuter. Tryck Enter 
efter båda.

4. ANGE PROVETS VOLYM
ANVÄND DEF. PROV

Här väljer man vilken volymdefiniering man ska använda. Välj 
ANGE PROVETS VOLYM och tryck Enter.

5. VOLYM BEROENDE
PÅ FLÖDE?  JA   NEJ

I detta fönster väljer man om volymen ska var flödesberoende 
eller ej. Välj JA och tryck Enter.

6. FLÖDESPULSER
ANALOG ING.

Här väljer man typ av flödessignal. Vårt exempel är ansluten till 
en 4-20 mA signal. Därför, välj ANALOG ING. och tryck Enter.

7. PROVVOLYM VID
20 mA: ___ ml

Här anger man vilken provvolym som ska tas vid max flöde. Ange 
“60” (60 ml × 6 prov/tim × 24 = 8,6 liter) och tryck Enter.
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8. ___ SAMLINGS
PROVER (0-max)

I detta fönster anger man antalet prov som ska tas. För att 
avsluta programmet efter en 24-timmars period, ange “144”  
(6 prov/tim × 24 =144) och tryck Enter.

9. INGEN FÖRS. START
ANGE START TID

Här kan man ange hur provtagningsprogrammet ska starta. För 
vårt exempel, välj INGEN FÖRS. START och tryck Enter.

10. AUTO OMSTART?
JA          NEJ

I detta fönster kan automatisk omstart väljas. För exemplet välj 
NEJ och tryck Enter.

11. PROGRAMMERINGSEKVENS
FÄRDIG...

PROGRAM KONFIG.
VISA LOGG

Nu visar provtagaren att programmeringssekvensen är klar under 
fyra sekunder, sedan återgår visningen till startfönstret.

För att starta provtagningsprogrammet, tryck på den gröna KÖR 
tangenten.
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4 Handhavande
Detta kapitel beskriver handhavande av provtagaren. Följande 
instruktioner förutsätter att provtagaren är riktigt installerad, 
konfigurerad och programmerad.

4.1 Starta ett provtagningsprogram

Innan start:

•	 Kontrollera att pumpslangen är i god kondition. Se även ”5.1.1 
Inspektera pumpen” på sida 75.

•	 Placera tomma flaskor i racken eller bottenstyrningen.

För att starta programmet från startfönstret, tryck på den gröna  

KÖR tangenten.

Om provtagaren är konfigurerad för fler flaskor och programmet har 
stoppats, kommer displayen att visa ett fönster med möjlighet att välja 
startflaska. Detta visas bara om ingen programändring har gjorts efter 
att programmet stoppats.

ANGE STARTFLASKA:
___ (1-max)

Använd siffertangenterna för att ange ett flasknummer. Tryck 
sedan Enter.

4.1.1 Försening av start

Om programmet är satt till INGEN FÖRS. AV START, kommer prov-
tagaren att omedelbart börja provtagningsprogrammet enligt den 
konfiguration och de inställningar som gjorts.

Om programmet är satt till att använda en starttid, kommer provtagaren 
att vänta till specificerad tidpunkt. Under tiden kommer displayen (för 
tidsstyrda program) att visa: 
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FÖRSTA PROV
VID:       TT:MM

Eller, för flödesstyrda program: 

START FLÖD.RÄKN 
VID:          TT:MM

När programmerad starttid och datum matchar provtagarens tid och 
datum börjar provtagningsprogrammet.

Om starttiden har passerats när man trycker på den gröna KÖR 
tangenten så startas programmet omedelbart.

4.1.2 Körstatus

Provtagaren är helautomatisk så det behövs ingen operatör för att 
programmet ska löpa. Skulle det uppstå behov av att kontrollera 
löpande program, kan man titta på displayen. Där rapporteras alltid 
aktuell status på programmet och kylskåpets innertemperatur.

Normalt ser man hur provtagaren räknar ner till nästa provtagnings-
tillfälle. Nedräkningsfönstret kan alternera med andra meddelanden:

•	 Om provtagaren är avaktiverad av en extern källa, visar displayen 
PROGRAM FRÅNKOPPL.

•	 Om provtagaren håller på att ta ett prov visar displayen TAR 
PROV (nummer).

•	 Om provtagaren har upptäckt något fel under programmets 
gång visar displayen FEL HAR UPPSTÅTT UNDER PROGRAM-
KÖRNING.

•	 Om provtagaren är programmerad för flaskväxling på tid, visar 
displayen NÄSTA FLASKA VID: TT:MM:SS DD-MÅN-ÅÅ.

•	 Om någon programmerad operation är baserad på provtagarens 
interna klocka, visar displayen aktuell tid och datum.

4.1.3 Programmet genomkört

När ett program är klart och alla prov är tagna visar displayen 
PROGRAM KLART och antal prov. 
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Om provtagaren har upptäckt något fel under programmets gång, visar 
displayen FEL HAR UPPSTÅTT UNDER PROGRAMKÖRNING. Fel-
meddelanden är listade i Tabell 4.1.

4.2 Pausa eller stoppa ett löpande program

Tryck på den röda Stopp-tangenten  för att pausa ett löpande 
program. I displayen visas då: 

ÅTERSTART EFTER M:SS
VISA LOGG   HALT

Översta raden är en 5 minuters nedräknare för återstart. Om inga 
tangenttryckningar görs kommer provtagaren att återgå till det löpande 
programmet, när nedräkningen når 0:00.

Under en paus, kan man:

•	 Visa logg

•	 Ta ett manuellt prov

•	 Stoppa programmet — Använd piltangenterna för att välja HALT. 
Tryck sedan Enter. 

•	 Återstarta programmet — Använd piltangenterna för att välja 
ÅTERSTART EFTER M:SS. Tryck sedan Enter eller tryck på den 
röda Stopp-tangenten för att återgå till det löpande programmet. 

Under pausen, återställs nedräknaren till 5 minuter varje gång man 
använder någon tangent. 

OBS!

Under en paus, kommer provtagaren att hoppa över de prov som 
annars skulle ha tagits. Dessa prov loggas som MISSADE PROV 
(nummer): PROGRAM PAUS.

4.3 Aktiviteter efter provtagning

När provtagningsprogrammet är klart kan man:

•	 Visa loggen.

•	 Hämta loggade värden på innertemperatur.

•	 Ta bort provtagningsbehållarna.
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4.3.1 Visa logg

Provtagaren registrerar händelser under ett löpande program 
och summerar dem i den interna loggen. Loggningen finns kvar i 
provtagarens minne tills nästa programkörning startas.

För att visa loggens innehåll efter ett fullgjort provtagningsprogram, 
tryck Stopp eller Enter tangenterna för att återgå till startfönstret. 
Använd sedan piltangenterna för att välja VISA LOGG och tryck Enter. 
Välj om aktuell eller föregående körning skall visas.

Man kan också visa loggen när programmet är i pausläge.

Vid visningen av loggen kan man:

•	 Stega framåt genom de olika fönstren med nedåt/högerpil eller 
Enter tangenterna.

•	 Stega bakåt med uppåt/vänsterpil.

•	 Lämna loggvisningen med Stopptangenten.

Loggen innehåller vanligtvis följande information:

1. TAGIT___ AV 
___ PROV

Rapporterar antal tagna prov av totalt programmerat antal.

2. VISA PROVT. DATA?
JA         NEJ

För att visa data för varje provtagning, välj JA.

3. VISA SENASTE
___ TIMMAR AV DATA

Ange hur många timmar av data som skall visar (0-999), gäller 
endast om programmet är inställt på kör kontinuerligt. ”0” medför 
att all data visas. Stega framåt eller bakåt för att se data för varje 
prov.
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4. MISSADE PROV: ___
( felorsak )

Om något prov inte har blivit taget, rapporteras antal missade 
prov och orsaken till detta. Om det beror på flera faktorer, 
repeteras detta fönster för övriga felorsaker. Felmeddelanden är 
beskrivna i Tabell 4.1.

5. PROGRAM STARTAT
TT:MM  DD-MÅN-YY

Starttid och datum rapporteras.

6. PROGRAM AVSLUTAT
TT:MM  DD-MÅN-YY

Om programmet fullföljdes, rapporteras tid och datum när 
programmet avslutades.

7. PROGRAM STOPPAT
TT:MM  DD-MÅN-YY

Om programmet har blivit stoppat innan det var färdigt 
rapporteras tid och datum för detta.

8. PROGRAM I PAUSLÄGE
___ PROV ÅTERSTÅR

Om man tittar på logginnehållet i pausläge, visas antalet prov 
som återstår innan programmet är klart.

9. STRÖM FÖRSVANN
TT:MM  DD-MÅN-YY

Om det varit strömbortfall under programkörningen, rappor-
teras tidpunkten för det senaste bortfallet och tidpunkten när 
strömmen kom tillbaks.
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10. PROVTEMP. DATA:
MEDEL: __ °C

Medeltemperaturen och de senaste max och min värdena från 
kylutrymmet rapporteras här.

11. SENAST KALIBRERAD
TT:MM  DD-MÅN-YY

Tidpunkten för den senaste kalibreringen av provvolymen 
rapporteras (se ”4.5 Kalibrera provvolym” på sida 71 ), eller 
den senaste DEFINIERAT PROV (”3.6.1 Definiera provtagnings-
volym” på sida 52).

12. SENAST PROGRAMMERAD
TT:MM  DD-MÅN-YY

Tidpunkten för den senaste programmodifieringen rapporteras.

13. KLOCKA JUSTERADES
TT:MM  DD-MÅN-YY

Tidpunkten för den senaste justeringen av klockan rapporteras.

14. 5800 PROVTAGARE
ID: ___________

Provtagarens unika ID nummer visas. Detta är inlagt på fabrik 
och kan inte ändras.

15. HÅRDVARA: ___
MJUKVARA: _._

Hård- och mjukvaruversioner rapporteras.
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16. TEXT ÖVERSÄTTNING
REVISION: __

Textöversättningsversionen rapporteras. Provtagaren har flera 
språk inlagda

17. VARNING:
KOLLA PUMPSLANG

Om räknaren för pumpen har passerat inställt värde kommer 
ovanstående meddelande. För mer information om pumpslangs 
varningen, se ”3.3.9 Pumpslang kontroll” på sida 37och ”5.1.2 
Byte av pumpslang” på sida 77.

Tabell 4.1 5800 Felmeddelanden

Meddelande Beskrivning

INGEN VÄTSKA  
DETEKTERAD

Provtagaren kunde inte detektera något 
vätska.

INGEN MER VÄTSKA
Om det inte det fanns tillräckligt med 
vätska för att få full provvolym, slutar 
detekteringen.

FÖR LITET FLÖDE
Otillräckligt flöde för att få minimal prov-
volym när flödes proportionell provvolym 
används.

STRÖMBORTFALL
Det fanns ingen ström vid provtagnings-
tillfället.

ANVÄNDAREN STOPPAT 
PUMPEN

Stopptangenten har blivit intryckt under 
ett provtagningstillfälle.

PROGRAM PAUSAT
Programmet var i pausläge vid 
provtagnings tillfället.

DISTR. ARM FEL

Fördelningsarmen fungerar inte på 
rätt sätt. Felet visas när fördelnings-
armen inte är monterad, när stoppet för 
armen saknas eller är avbrutet och när 
drivningen av armen inte fungerar.
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Tabell 4.1 5800 Felmeddelanden

Meddelande Beskrivning

PUMP FASTNAT
Pumpen har inte fungerat som den skulle. 
Fel rapporteras om pumpen inte orkar ro-
tera eller att pumpbandet har varit öppet.

PROGRAM STOPPAT Programmet blev avbrutet.

FÖRMODLIGEN  
ÖVERFYLLNING

Provtagaren levererade inga fler prov 
för att behållaren troligtvis var full. Detta 
beräknas automatiskt av provtagaren.

4.3.2 Ta bort provbehållare

Efter att programmet är klart, kan man ta bort behållarna och förbereda 
dem för analys. Öppna dörren och skjut undan distributionsarmen om 
det behövs.

Om man använder en 24-flaskors rack kan denna dras ut på sina 
gejdrar för att enkelt nå de bakre flaskorna. Tänk på att inte dra ut 
racken förbi rackstöden (Figur 4.1). Stöden löper på rackens översida 
och är till för att racken inte ska tippa ner. Racken blir ganska tung med 
fyllda flaskor så tänk på att hålla stadigt om racken dras förbi stöden. 

Stöd 
(ett på varje sida)

Figur 4.1. Stöd för 24-flaskorsracken
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4.4 Manuella prov

Man kan när som helst ta manuella prov och leverera i separat 
behållare. Provtagaren kan vara i drift-, paus- eller stand-by läge.

För att ta ett manuellt prov:

1. Tryck på tangenten för MANUELLT PROV (hand som håller en 
flaska).

2. Provtagaren frågar hur stor volym som ska tas. För att ta med en 
definierad volym, välj ANVÄND DEF. PROV. För att ta en normal 
volym, välj ANGE PROVVOLYM och använd siffertangenterna för 
att ange önskad mängd.

OBS!

Om man väljer ANVÄND DEF. VOLYM kommer provtagaren att ta prov 
enligt inställningarna för DEF. VOLYM. För mer information om detta, se 
”Provvolym” sidan 37

3. I displayen visas MANUELLT PROV TRYCK (Enter) NÄR KLAR. 
Provtagaren väntar på att förberedelserna ska bli klara. Dra av 
pumpens undre slang från skottgenomföringen. Håll slangen över 
en behållare och tryck Enter.

4. Provtagaren kör nu en komplett cykel och levererar inställd volym 
i behållaren.

5. Sätt tillbaks pumpslangen på skottgenomföringen.

OBS!

Om man tar ett manuellt prov medan programmet löper, räknas det inte 
i totalen för det löpande programmet.

4.5 Kalibrera provvolym

Provtagaren kan leverera repeterbara provvolymer inom ±5 ml eller 
±5% av medelvolymen i en omgång behållare. För beräkningen av 
volymen används längden på sugslangen för att generera pumptabeller. 
Denna tabell tillsammans med vätskedetektorn används för att fast-
ställa aktuell sughöjd och mäta provvolymen. Genom att beräkna sug-
höjden påverkas inte provvolymen av varierande nivåer i provpunkten. 

Felaktig slanglängd, frånkoppling av vätskedetektor och sliten pump-
slang kan ha stor påverkan på noggrannheten hos provvolymen.
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Kalibrering ökar säkerheten för leverans av noggranna volymer. För att 
kalibrera provvolymen, följ nedanstående steg. Dessa steg förutsät-
ter att provtagaren är korrekt installerad (se ”2 Installation, översikt” 
på sida 7) och att sugledningen har blivit tillkapad i rätt längd samt 
att längden är införd i konfigurationen (se ”3.3.3 Sugledning” på sida 
31). Här krävs också ett graderat mätglas (gärna på 1000 ml) för att 
mäta levererad volym.

För att kalibrera provvolym:

(En alternativ metod genom att använda manuellt definierad volym kan 
vara användbart i svåra applikationer. Se ”3.5.11 Ange provvolym eller 
använd definierat prov” på sida 48).

1. Från startfönstret, tryck på Kalibreringstangenten.

2. KALIBRERA VOLYM
DEFIN. PROV

Välj KALIBRERA VOLYM och tryck Enter.

3. KALIBRERA VOLYM:
TRYCK ↵ NÄR KLAR!

Lossa nedre pumpslangen från skottgenomföringen och håll den 
över mätglaset. Tryck på Enter för att starta sekvensen.

4. TAR ___ ml
KALIBRERA PROV

Se till att all vätska hamnar i mätglaset när provet tas.

5. LEVERERAD VOLYM:
___ ml

Kontrollera erhållen volym I mätglaset och knappa in det vid 
LEVERERAD VOLYM.
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6. ___!  ÄR DU
SÄKER?   JA   NEJ

Om det är stor skillnad mellan förväntad  volym och den som blir 
inknappad, kommer provtagaren att be om godkännande av den 
inknappade volymen. Om den inknappade volymen är korrekt, 
välj JA. Annars, välj NEJ och knappa in den rätta volymen.

7. Sätt tillbaks pumpslangen på skottgenomföringen.

4.6 Köra pumpen manuellt

Provtagarens pump kan köras manuellt från startfönstret. 

För att köra pumpen:

1. Tryck på “1” för att förbereda pumpen på att blåsa ren slangen 
(köra baklänges).

TRYCK ↵ FÖR
PUMP BLÅSER

Eller, tryck på “3” för att förbereda pumpen på att suga (köra 
framlänges). 

TRYCK ↵ FÖR
PUMP SUGER

2. Tryck Enter för att starta pumpen i vald riktning.

3. Tryck på Stopp att stanna pumpen och återgå till startfönstret.
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Denna sida är blank
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5 Underhåll
Denna kapitel beskriver hur man sköter underhållet på provtagaren. Om 
provtagaren behöver repareras eller om det finns frågor om drift eller 
underhåll, kontakta Isco’s representant:

MJK Automation AB

Tel:  0533-177 50

Fax:  0533-138 11

E-mail: kontoret@mjk.se www.mjk.se

5.1 Checklista för periodiskt underhåll

Före varje användning:

•	 Inspektera pumpen. Gör service om nödvändigt.

•	 Inspektera pumphuset och rullarna.

•	 Rengör eller byt ut vätskeberörda delar (flaskor, sugledning, grov-
sil, pumpslang och distributionsslang).

•	 Rengör provtagaren om nödvändigt. Se till att kylutrymmet inte är 
smutsigt.

5.1.1 Inspektera pumpen

Inspektera pumpen före varje användning. Detta är speciellt viktigt om 
stora provvolymer pumpas över lång distans eller att vätskan innehåller 
hög andel suspenderat material eller slitande material. Inspekteras inte 
pumpen kan t.ex. följande problem uppstå:

•	 Felaktig vätskedetektering

•	 Onoggranna provvolymer

•	 Pumpen kan inte suga upp någon vätska

•	 Pumpen fastnar

För att inspektera pumpen:

1. Tryck på PÅ/AV tangenten för att gå till standby läge. Då säker-
ställs att pumpen inte kan starta.
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OBS!

Provtagaren har ett säkerhetslås som hindrar pumpen från att gå 
när pumpbandet är öppet. Var ytterst försiktig vid service på pump-
hus. Pumpen är mycket kraftfull och kan orsaka allvarliga skador om 
den skulle råka starta när man utför service på den. Placera alltid 
provtagaren i standby läge innan pumpbandet lossas.

2. Se Figur 5.1. Lossa haklåset (G) som säkrar pumpbandet (J). 

Figur 5.1. 5800 Pump

A Pumpslang F Lock för vätskedetektor

B Skottgenomföring G Haklås

C Slangkoppling H Låsskruv

D Placeringsspår I Pumphus

E Placeringsringar J Pumpband

3. Sväng undan pumpbandet från pumphuset. Låt det inte komma 
för nära sitt stängda läge under tiden service utförs.

4. Inspektera följande:

a. Pumpslang – Titta efter kraftig förslitning från pumprullarna 
och efter sprickbildning längs slangens sidor. Sprickor kanske 
inte visar sig förrän man vrider eller böjer slangen. Om det 
finns antydan till sprickbildning eller att slangen är sliten ska 
den bytas.
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b. Pumprotor – Titta efter beläggningar av slitmaterial från 
slangen, på pumprullar och styrrullar (Figur 5.2). Gör rent om 
nödvändigt.

c. Hus – Titta efter beläggningar invändigt. Gör rent om nödvän-
digt. (Beläggningar invändigt beror vanligtvis på att slangen 
spruckit och förorenat vatten kommer ut).

Figur 5.2. Pumprullar (A) och styrrullar (B) 
på pumprotorn

5.1.2 Byte av pumpslang

Identifiering av rätt pumpslang är enkelt med hjälp av de blå placerings-
ringarna. Pumpslang från andra leverantörer, avsedda för andra ända-
mål, ska inte användas. Isco’s pumpslang är speciellt framtagen att ar-
beta i Isco’s provtagare och har anpassad dimension och flexibilitet för 
att uppnå maximal effektivitet och livslängd. Felaktig slang kan resul-
tera i allvarliga skador på pumpmekanismen eller dålig pump kapacitet.

Notera att distributionsslangen inte är densamma som pumpslangen.

Se Figur 5.1 och följande steg för att byta pumpslang.

1. Gör provtagaren strömlös för att säkerställa att pumpen inte kan 
starta.
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OBS!

Provtagaren har ett säkerhetslås som hindrar pumpen från att gå 
när pumpbandet är öppet. Var ytterst försiktig vid service på pump-
hus. Pumpen är mycket kraftfull och kan orsaka allvarliga skador om 
den skulle råka starta när man utför service på den. Placera alltid 
provtagaren i standby läge innan pumpbandet lossas.

2. Lossa locket över vätskedetektorn (F) med den stora svarta 
ratten (H).

3. Lås upp pumpbandet (J).

4. Lossa slangen (A) från skottgenomföringen (B) samt från 
kopplingen på sugslangen.

5. Dra ut den använda slangen ur pumpen.

6. Trä den nya slangen genom pumpen. OBS Den korta änden ska 
vara på inloppsidan.

7. Passa in de blå placeringsringarna i sina spår. Låt slangen följa 
sin naturliga böjning, tvinna inte.

8. Stäng locket över vätskedetektorn och skruva fast det med 
handkraft. Överdriv inte.

9. Stäng pumpbandet och lås med haklåset.

10. Nollställ pumpslangräknaren. (Följ stegen i ”3.3.9 Pumpslang 
kontroll” på sida 37 och välj JA på frågan “RESET PUMP RÄK-
NARE?”.)

11. Ta ett “torrt” manuellt prov (se ”4.4 Manuella prov” på sida 71) 
för att testa den nya slangen.

12. Återanslut sugledningen.

Pumpslangens livslängd – Flera olika faktorer förkortar pumpslangens 
livslängd. Hit hör:

•	 Felaktig installation.

•	 Mycket slitande material löst i vätskan.

•	 Frekvent sköljning av slangen.

•	 Långa renblåsningscykler, som behövs vid lång sugslang.

För att förlänga slangens livslängd så mycket som möjligt tänk på:

•	 Använd alltid Isco’s pumpslangar.

•	 Installera slangen rätt, se till att placeringsringarna hamnar i sina 
spår.
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•	 Följ slangens naturliga böjning när den läggs runt pumprullarna.

•	 Minimera sköljningar och omförsök i provtagningsprogrammet.

•	 Använd kortast möjliga sugledning.

5.1.3 Rengöring av pumprullar

Beläggningar på pump- och styrrullarna ska tas bort för att pumpen 
ska arbeta störningsfritt och förlänga slangens livslängd. Använd en 
styv nylonborste eller liknande. Om beläggningen inte kan tas bort med 
borste, skrapa med ett plast- eller träverktyg.

OBS!

Använd inte metallverktyg. Dessa kan förstöra rullarnas yta.

5.1.4 Rengöring av pumphus

Borsta bort lös beläggning från pumphuset med en styv nylon-
borste eller liknande. Om nödvändigt kan man spola pumphuset med 
vatten. Använd inte för högt tryck, då kan vattnet tränga igenom axel-
tätningarna med risk för allvarliga skador på elektroniken.

5.1.5 Rengöring eller ersättning av vätskeberörda delar

För allmän rengöring, kan man tvätta grovsil och flaskor med borste 
i vanligt vatten med diskmedel. Skölj i rent vatten. Man kan rengöra 
hela vätskeberörda systemet (Figur 5.3) genom att placera grovsilen i 
en behållare med lämplig rengöringslösning och köra pumpen. Flytta 
sedan över grovsilen till en behållare med rent vatten och kör pumpen 
för att skölja systemet. Om dessa delar är mycket smutsiga, byt ut 
dem.
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Figur 5.3. Vätskeberörda delar

A Grovsil (rostfritt stål, poly-
propen, eller CPVC)

E Skottgenomföring (rostfritt 
stål)

B Sugledning (PVC) F Distributionsslang (silikon)

C Slangkoppling (rostfritt stål) G Behållare (glas, polypropen, 
eller polyeten)

D Pumpslang (silikon)

För applikationsspecifika krav, konsultera aktuellt analyslaboratorium 
för rengörings- och utbytesinstruktioner.

5.1.6 Rengöring av provtagarenhet

Genom att hålla provtagaren ren och skyddad från möjliga skador 
kan dess livslängd förlängas avsevärt. När prov tagaren skall rengöras 
in- eller utvändigt används vatten med vanligt diskmedel och lämplig 
borste. Skölj med rent vatten. Om det krävs kraftigare rengöringsmedel, 
se till att de är kompatibla med lågdensitetspolyeten (LDPE) och 
polystyren (PS). Undvik starka lösningsmedel och syror.
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5.2 Återställning av 5800

OBS!

Denna återställning raderar alla inställningar som gjorts!  
Anteckna alla de inställningar som skall matas in på nytt.

1. Koppla bort 5800 från nätspänningen

2. Tryck in och håll den röda stopp-knappen  och den gula 

enter-knappen  samtidigt.

3. Fortsätt hålla båda knapparna intryckta och anslut 5800 till nät-

spänningen.

4. Håll båda knapparna intryckta tills ett pip hörs från kontroll-

panelen eller tills 15 sekunder gått.

5. Tryck på On-knappen  för att starta 5800. Enheten skall 

återgå till från-läge om återställningen fungerade.
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