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Hoofdstuk 1 Meer informatie
Er is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar op de website van de fabrikant.

Hoofdstuk 2 Specificaties
Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
Specificatie

Details

Meetprincipe

Nefelometrie, waarbij het strooilicht onder een hoek van 90° ten
opzichte van de lichtbundel en 360° rondom de monsterkuvet wordt
verzameld.

Conform methode

DIN EN ISO 7027

Afmetingen (B x D x H)

41 x 28 x 12,5 cm (16 x 11 x 7,7 inch)

Gewicht

2,37 kg (5,23 lb)

Behuizing

IP20

Beschermingsklasse

Instrument: III; Voeding: I

Vervuilingsgraad

2

Overspanningcategorie

II

Stroomvereisten

Instrument: 15 VDC, 2 A; voeding: 100–240 VAC ± 10%, 50/60 Hz

Bedrijfstemperatuur

10 tot 40 °C (50 tot 104 °F)

Opslagtemperatuur

–30 tot 60 °C (–22 tot 140 °F)

Vochtigheid

5 tot 95% luchtvochtigheid, niet-condenserend

Omgevingscondities

Gebruik binnen

Hoogte

2000 m (6562 ft) maximaal

Display

17,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen

Laser

Laserproduct van klasse 1: bevat een niet door de gebruiker te
onderhouden laser van klasse 1.

Optische lichtbron

850 nm, maximaal 0,55 mW

Meeteenheden

NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mg/L, mNTU1 of mFNU

Meetbereik

0 tot 1000 FNU, FNU, TE/F, FTU; 0 tot 100 mg/L; 0 tot 250 EBC

Nauwkeurigheid

± 2 % van meetwaarde plus 0,01 NTU van 0 tot 40 FNU
± 10 % van meetwaarde van 40 tot 1000 FNU op basis van de
primaire formazinestandaard bij 25 °C (77 °F)

Lineariteit

Meer dan 1 % voor 0 tot 40 NTU bij formazine bij 25 °C (77 °F)

Precisie

< 40 NTU: 0,002 NTU of 1 % (de grootste waarde); > 40 NTU:
3,5 % op basis van primaire formazinestandaard bij 25 °C (77 °F)

Strooilicht

< 0,01 FNU

1

1 mNTU = 0,001 NTU
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Specificatie

Details

Kalibratie-opties

StablCal : 1-puntskalibratie (20 FNU) voor 0 tot 40 FNU
meetbereik; 2-puntskalibratie (20 en 600 FNU) voor 0 tot 1000 FNU
(volledig) meetbereik
Formazine: 2-puntskalibratie (20 FNU en verdunningswater) voor
0 tot 40 FNU meetbereik; 3-puntskalibratie (20 FNU, 600 FNU en
verdunningswater) voor 0 tot 1000 FNU (volledig) meetbereik
Graden: 3-puntskalibratie (20 en 100 mg/L en verdunningswater)
voor 0 tot 100 mg/L (volledig) meetbereik
SDVB: 3-puntskalibratie (20 FNU, 600 FNU en verdunningswater)
voor 0 tot 1000 FNU (volledig) meetbereik
Aangepast: aangepaste 2- tot 6-puntskalibratie voor een
meetbereik van 0 FNU tot het hoogste kalibratiepunt.

Verificatieopties

Glazen verificatiestandaard (secundaire troebelheidsstandaard) <
0,1 NTU, StablCal of formazine (0,1 tot 40 NTU)

®

®

Verificatie (RFID of Link2SC ) Online en laboratoriummetingen worden vergeleken met RFID of
Link2SC ter controle van de meetwaarde.
Certificeringen

Conform CE; US FDA aanwinstennummer: 1420492-xxx. Dit
product voldoet aan IEC/EN 60825-1 en 21 CFR 1040.10 in
overeenstemming met laserrichtlijn nr. 50. Australische RCM.

Garantie

1 jaar (EU: 2 jaar)

Hoofdstuk 3 Algemene informatie
De fabrikant kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor directe,
indirecte, speciale, incidentele of continue schade die als gevolg van enig defect of onvolledigheid in
deze handleiding is ontstaan. De fabrikant behoudt het recht om op elk moment, zonder verdere
melding of verplichtingen, in deze handleiding en de producten die daarin worden beschreven,
wijzigingen door te voeren. Gewijzigde versies zijn beschikbaar op de website van de fabrikant.

3.1 Veiligheidsinformatie
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade door onjuist toepassen of onjuist gebruik van
dit product met inbegrip van, zonder beperking, directe, incidentele en gevolgschade, en vrijwaart
zich volledig voor dergelijke schade voor zover dit wettelijk is toegestaan. Uitsluitend de gebruiker is
verantwoordelijk voor het identificeren van kritische toepassingsrisico's en het installeren van de
juiste mechanismen om processen te beschermen bij een mogelijk onjuist functioneren van
apparatuur.
Lees deze handleiding voor het uitpakken, installeren of gebruiken van het instrument. Let op alle
waarschuwingen. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan
het instrument.
Controleer voor gebruik of het instrument niet beschadigd is. Het instrument mag op geen andere
wijze gebruikt worden dan als in deze handleiding beschreven.

3.1.1 Gebruik van gevareninformatie

GEVAAR
Geeft een potentieel gevaarlijke of dreigende situatie aan die, als deze niet kan worden voorkomen,
kan resulteren in dodelijk of ernstig letsel.

WAARSCHUWING
Geeft een potentieel of op handen zijnde gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt vermeden,
kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
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VOORZICHTIG
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in minder ernstig letsel of lichte
verwondingen.

LET OP
Duidt een situatie aan die (indien niet wordt voorkomen) kan resulteren in beschadiging van het
apparaat. Informatie die speciaal moet worden benadrukt.

3.1.2 Waarschuwingslabels
Lees alle labels en etiketten die op het instrument zijn bevestigd. Het niet naleven van deze
waarschuwingen kan leiden tot letsel of beschadiging van het instrument. In de handleiding wordt
door middel van een veiligheidsvoorschrift uitleg gegeven over een symbool op het instrument.
Elektrische apparatuur gemarkeerd met dit symbool mag niet worden afgevoerd via
Europese systemen voor afvoer van huishoudelijk of openbaar afval. Oude apparatuur of
apparatuur aan het einde van zijn levensduur kan naar de fabrikant worden
geretourneerd voor kosteloze verwerking.
Dit symbool, indien op het instrument aangegeven, verwijst naar de handleiding voor
bediening en/of veiligheidsinformatie.
Dit symbool geeft aan dat u een veiligheidsbril moet dragen.

Dit symbool geeft aan dat er een laser wordt gebruikt in de apparatuur.

Dit symbool duidt op een kans op chemisch letsel en geeft aan dat alleen personen die
bevoegd en opgeleid zijn om met chemicaliën te werken chemische producten mogen
hanteren of onderhoudswerkzaamheden mogen uitvoeren aan
chemicaliënleveringssystemen voor de apparatuur.
Dit symbool duidt op radiogolven.

3.1.3 Laserproduct van klasse 1

GEVAAR
Letselgevaar. Verwijder nooit de kappen van het instrument. Dit is een laser-gebaseerd
instrument en de gebruiker kan gewondraken bij blootstelling aan de laser.
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Laserproduct van klasse 1, IEC60825-1:2014, 850 nm, maximaal
0,55 mW
Locatie: achterzijde van instrument

Conform regelgeving VS, 21 CFR 1040.10 en 1040.11 in
overeenstemming met laserrichtlijn nr. 50.
Locatie: achterzijde van instrument

Dit instrument is een laserproduct van klasse 1 . Er is sprake van een onzichtbare laserstraling
wanneer het instrument defect is en het instrumentdeksel open staat. Dit product voldoet aan EN
61010-1, "Veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur voor metingen, regeling en gebruik in het
laboratorium" en met IEC/EN 60825-1, "Veiligheid van laserproducten" en met 21 CFR 1040.10 in
overeenstemming met laserrichtlijn nr. 50. Raadpleeg de labels op het instrument die informatie over
de laser geven.

3.1.4 RFID-module
Instrumenten met de optionele RFID-module voor het ontvangen en verzenden van informatie en
gegevens. De RFID-module werkt met een frequentie van 13,56 MHz.
RFID-technologie is een radiotoepassing. Radiotoepassingen zijn onderhevig aan nationale
autorisatievoorwaarden. Het gebruik van instrumenten met de optionele RFID-module is momenteel
toegestaan in de volgende regio's:
Landen in de EU (Europese Unie), landen in EVA (Europese Vrijhandelsassociatie), Turkije, Servië,
Macedonië, Australië, Canada, VS, Chili, Ecuador, Venezuela, Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, India,
Singapore, Argentinië, Colombia, Peru en Panama
Het gebruik van instrumenten met de optionele RFID-module buiten de bovengenoemde regio's kan
nationale wetgeving schenden. De fabrikant behoudt zich het recht voor ook voor andere landen
autorisatie te verkrijgen. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.
3.1.4.1 Veiligheidsinformatie voor RFID-modules

WAARSCHUWING
Diverse gevaren. Haal het instrument niet voor onderhoud uit elkaar. Als er inwendige
componenten moeten worden gecontroleerd of gerepareerd, neem dan contact op met
de fabrikant.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektromagnetische straling. Gebruik het instrument niet in gevaarlijke
omgevingen.

LET OP
Dit instrument is gevoelig voor elektromagnetische en elektromechanische storing. Deze storingen
kunnen de analyseprestaties van dit instrument beïnvloeden. Plaats dit instrument niet in de buurt
van uitrusting die storing kan veroorzaken.
Houd u aan de onderstaande veiligheidsinformatie om het instrument te bedienen in
overeenstemming met plaatselijke, regionale en landelijke vereisten.
• Gebruik het instrument niet in ziekenhuizen en vergelijkbare locaties of in de buurt van medische
apparatuur zoals pacemakers of hoortoestellen.
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• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van licht ontvlambare stoffen, zoals brandstoffen, licht
ontvlambare chemische stoffen en explosieven.
• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van ontbrandbare gassen, dampen of stof.
• Houd het instrument weg van sterke trillingen of schokken.
• Het instrument kan storingen veroorzaken wanneer het zich in de buurt van televisies, radio's en
computers bevindt.
• De garantie geldt niet voor oneigenlijk gebruik of slijtage.
3.1.4.2 FCC-naleving voor RFID
Dit instrument kan een geregistreerd radiofrequentie identificatie-apparaat (RFID) bevatten.
Raadpleeg Tabel 1 voor de registratie-informatie van de FCC (Federal Communications
Commission).
Tabel 1 Registratie-informatie
Parameter

Waarde

FCC identificatienummer (FCC ID)

YUH-QR15HL

IC

9278A-QR15HL

Frequentie

13,56 MHz

3.1.5 Certificering

VOORZICHTIG
Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt in dergelijke
omgevingen mogelijk onvoldoende bescherming voor radio-ontvangst.
Canadese norm inzake apparatuur die radio-interferentie veroorzaakt, ICES-003, Klasse A:
Aanvullende informatie en testresultaten zijn via de fabrikant verkrijgbaar.
Dit Klasse A instrument voldoet aan alle eisen van de Canadese norm inzake apparatuur die radiointerferentie veroorzaakt.
Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
FCC deel 15, Klasse "A" bepalingen
Aanvullende informatie en testresultaten zijn via de fabrikant verkrijgbaar. Dit instrument voldoet aan
Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit instrument is aan de volgende voorwaarden
onderworpen:
1. Het instrument mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
2. Het instrument moet elke willekeurige ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die
mogelijk een ongewenste invloed kunnen hebben.
Door veranderingen of aanpassingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
partij verantwoordelijk voor certificering, kan de certificering van dit instrument komen te vervallen.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een elektrisch instrument van Klasse A,
volgens Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze bepalingen zijn vastgesteld om een redelijke
bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen wanneer het instrument in een commerciële
omgeving wordt gebruikt. Dit instrument produceert en gebruikt radiogolven, en kan deze uitstralen.
Als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de handleiding, kan het hinderlijke storing voor
radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van het instrument in een woonomgeving zal waarschijnlijk
zorgen voor hinderlijke storing. De gebruiker dient deze storing dan op eigen kosten te verhelpen.
Om storingen op te lossen kan het volgende worden geprobeerd:
1. Ontkoppel het instrument van zijn stroombron om te controleren of deze stroombron al dan niet
de storing veroorzaakt.
2. Als het instrument op hetzelfde stopcontact is aangesloten als het apparaat dat storing
ondervindt, dient u het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten.
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3. Plaats het apparaat weg van het apparaat waarop de storing van toepassing is.
4. Verplaats de ontvangstantenne voor het apparaat dat de storing ontvangt.
5. Probeer verschillende combinaties van de hierboven genoemde suggesties.

3.2 Productoverzicht
De TU5200-troebelheidsmeter meet troebelheid op laag niveau, vooral in toepassing met
geproduceerd drinkwater. Dit instrument voor het laboratorium is in de fabriek gekalibreerd en meet
verstrooid licht onder een hoek van 90°, 360° graden rondom de as van de invallende lichtstraal.
Gebruik het touchscreen om het instrument te bedienen. Zie Afbeelding 1.
Er is een optionele RFID-module beschikbaar. Afbeelding 1 geeft de RFID-module weer. Met de
RFID-module kunnen online en laboratoriumtroebelheidsmetingen eenvoudig worden vergeleken.
Instructievideo's zijn beschikbaar in de supportsectie van de website van de producent.
Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op de website van de fabrikant voor de
accessoires.
Afbeelding 1 Productoverzicht

1 Deksel

6 USB-poort type A

2 Meetschacht

7 USB-poort type B

3 Display

8 Ethernetpoort voor LAN-verbinding

4 Aan/uit-toets

9 Indicator RFID-module (optioneel)

5 Voedingsaansluiting

10 USB-poort type A

3.3 Productcomponenten
Controleer of alle componenten zijn ontvangen. Raadpleeg Afbeelding 2. Neem onmiddellijk contact
op met de fabrikant of een verkoopvertegenwoordiger in geval van ontbrekende of beschadigde
onderdelen.
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Afbeelding 2 Productcomponenten

1 TU5200

4 Voeding

2 StablCal-kit, verzegelde kuvetten met RFID
(10, 20 en 600 NTU)

5 Stofkap

3 Monsterkuvetten

6 Kuvetstandaard

Hoofdstuk 4 Installatie
VOORZICHTIG
Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van het document
beschreven taken uitvoeren.
Dit instrument is berekend op een maximale hoogte van 3100 m (10,710 ft). Wanneer dit instrument
op een hoogte van meer dan 3100 m wordt gebruikt, is er een iets groter risico dat de elektrische
isolatie beschadigd raakt, wat kan zorgen voor gevaar van elektrische schokken. De fabrikant raadt
gebruikers aan contact op te nemen met de technische ondersteuning.

4.1 Installatierichtlijnen
Het instrument installeren:
•
•
•
•

Op een vlakke ondergrond
Op een schone, droge, goed geventileerde plaats met geregelde temperatuur
Op een plaats met minimale trillingen die niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld
Op een plaats met voldoende vrije ruimte rondom, zodat de aansluitingen tot stand gebracht
kunnen worden en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
• Op een plaats waar de Aan/Uit-knop en de voedingskabel goed zichtbaar en toegankelijk zijn
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4.2 Aansluiten op externe apparaten (optioneel)
LET OP
Beveiliging van het netwerk en het toegangspunt is de verantwoordelijkheid van de klant die het
draadloze instrument gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip
van maar niet beperkt tot indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die veroorzaakt is door
een hiaat in, of schending van de netwerkbeveiliging.
Het instrument is uitgerust met drie USB 1.1-poorten en één Ethernet-poort. Raadpleeg Afbeelding 1
op pagina 8.
USB-poort type A—Wordt aangesloten op een printer, handbarcodescanner, USB-stick,
toetsenbord2 of SIP 10-module.
USB-poort, type B—Aansluiting op een PC.
Ethernet-poort—Sluit aan op een LAN-netwerk met een afgeschermde kabel (bijv. STP, FTP
S/FTP). De maximale lengte van de afgeschermde kabel is 20 m (65,6 ft). Om een LAN-verbinding
met het instrument tot stand te brengen, raadpleegt u de uitgebreide gebruikershandleiding op de
website van de fabrikant.
Opmerking: De USB-kabels mogen niet langer dan 3 m (9,8 ft) zijn.

Hoofdstuk 5 Gebruikersinterface en navigatie
Het instrumentendisplay is een touchscreen. Gebruik alleen uw schone, droge vinger om door de
functies op het touchscreen te navigeren. Gebruik geen pennen, potloden of andere scherpe
voorwerpen om de selecties op het scherm te maken. Als u dit wel doet kan het scherm beschadigd
raken.
Raadpleeg Afbeelding 3 voor een overzicht van het beginscherm.

2

Als alternatief voor het touchscreen kunt u een toetsenbord gebruiken om tekst in te voeren in
de tekstvakken op het display (bijv. wachtwoorden en monster-ID's).
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Afbeelding 3 Overzicht display

1 Monster-ID en metingnummer3

7 Pijlen OMHOOG/OMLAAG

2 Gebruikersopmerkingen

8 Zijbalkmenu (raadpleeg Tabel 2)

3 Instructies

9 Tijd en datum

4 Troebelheidswaarde, eenheid en meetmodus 10 Toets voor opties
5 Waarschuwing of foutmelding

11 Meettoets

6 Kalibratiestatuspictogram en kalibratiecurve

12 Informatietoets (help)

Tabel 2 Menupictogrammen zijbalk
Pictogram

Beschrijving
Logt een gebruiker in of uit. Om in te loggen, selecteert u een gebruikers-ID en
drukt u op Inloggen. Om uit te loggen, drukt u op Uitloggen.

Inloggen

Opmerking: Wanneer een gebruiker is ingelogd, verandert het login-pictogram naar het pictogram dat is
geselecteerd voor de gebruikers-ID (bijv. vis, vlinder of voetbal) en de tekst "Inloggen" wordt gewijzigd in de
gebruikers-ID.

Selecteert de monster-ID.
Monster-ID
Start een kalibratie.
Kalibratie
Start een controle.
Verificatie

3

Telkens als een meting is voltooid, gaat het metingnummer met één omhoog.
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Tabel 2 Menupictogrammen zijbalk (vervolg)
Pictogram

Beschrijving
Vergelijkt online en laboratoriummetingen.

Link2SC

Datalogger

Toont het metingenlogboek, kalibratielogboek, controlelogboek en
vergelijkingslogboek. Raadpleeg De vastgelegde gegevens weergeven
op pagina 20.
Configureert de instrumentinstellingen. Raadpleeg De instellingen van het
instrument configureren op pagina 13.

Installatie
Toont de firmware-informatie, instrumentbackup, instrumentupdates,
signaleringsinformatie en fabrieksonderhoudsgegevens.
Diagnose
Stelt een timer in.
Timer
Gaat naar de website van de fabrikant indien het instrument een LAN-verbinding
heeft voor de laatste softwareversies en de gebruikershandleiding.
Toont de gebruikershandleiding en video('s) voor het instrument.
Documenten

Hoofdstuk 6 Opstarten
VOORZICHTIG
Letselgevaar. Verwijder nooit de kappen van het instrument. Dit is een laser-gebaseerd
instrument en de gebruiker kan gewondraken bij blootstelling aan de laser.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel. Kijk niet in de meetschacht wanneer het instrument op de voeding is
aangesloten.
Raadpleeg de volgende afgebeelde stappen om de voeding op het instrument aan te sluiten en het
instrument te starten.
Wanneer het taalmenu wordt weergegeven, selecteert u de taal en drukt u op OK. De zelfcontrole
zal starten.
Opmerking: Om de taal te starten na de eerste keer opstarten, raadpleegt u De taal wijzigen op pagina 14.
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Hoofdstuk 7 Bediening
7.1 Configuratie
7.1.1 De instellingen van het instrument configureren
1. Druk twee keer op
en druk vervolgens op Instellingen.
2. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

Locatie

Selecteer de locatienaam van het instrument. De locatie wordt met de
metingen opgeslagen in de datalogger.

Datum & Tijd

Stelt de datumnotatie, tijdnotatie, datum en tijd in. Voer de huidige
datum en tijd in. Datumnotatie—Stelt de datumnotatie in. Opties: ddmmm-yyyy (standaard), yyyy-mm-dd, dd-mm-yyyy of mm-dd-yyyy.
Tijdnotatie—Stelt de tijdnotatie in. Opties: 12 of 24 uur (standaard).

Beveiliging

Schakelt beveiliging met wachtwoord in of uit voor de instellingen en
taken in de beveiligingslijst. Beveiligingswachtwoord—Stelt het
beveiligingswachtwoord (administrator) in of wijzigt het (maximaal
10 tekens). Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Beveiligingslijst
—Stelt het beveiligingsniveau in voor elke instelling en taak in de
beveiligingslijst.
• Uit—Alle gebruikers kunnen de instelling wijzigen of de taak
uitvoeren.
• Eén sleutel—Alleen gebruikers met een beveiligingsniveau van één
of twee sleutels kunnen de instelling wijzigen of de taak uitvoeren.
Raadpleeg Gebruikers-ID's toevoegen op pagina 14.
• Twee sleutels—Alleen gebruikers met een beveiligingsniveau van
twee sleutels kunnen de instelling wijzigen of de taak uitvoeren.
Opmerking: De Beveiligingsinstelling wordt pas opgeslagen als er op Sluiten
wordt gedrukt.

Geluidsinstellingen

Schakelt de geluidinstellingen voor individuele gebeurtenissen in of uit.
Stelt het geluidsvolume voor elke gebeurtenis in (1 tot 10). Om alle
geluidinstellingen in of uit te schakelen, selecteert u Alle en drukt u op
Instellingen.
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Optie

Omschrijving

Netwerk en
randapparatuur

Toont de verbindingsstatus van de apparaten die direct of via LAN
(local area network) op het instrument zijn aangesloten.
•
•
•
•
•
•

Energiebeheer

Printer—Lokale printer of netwerkprinter
Netwerk—LAN-verbinding
Controller—sc-controller(s)
Pc
USB-geheugen—USB-stick
Toetsenbord

Stelt in wanneer het instrument automatisch naar de slaapstand gaat
of uit gaat na een periode zonder activiteit. Slaaptimer—Stelt in
wanneer het instrument in de slaapstand wordt gezet. Opties: UIT,
30 minuten, 1 (standaard), 2 of 12 uur. Uitschakeltimer—Stelt in
wanneer het instrument wordt uitgeschakeld. Opties: UIT, 2, 6,
12 (standaard) of 24 uur.

7.1.1.1 De taal wijzigen

LET OP
Wacht minimaal 20 seconden nadat de voeding is uitgeschakeld voordat u de voeding weer
inschakelt. Als u dit niet doet, kan het instrument beschadigd raken.
Om de taal te wijzigen na de eerste keer te hebben opgestart, volgt u de onderstaande stappen.
1. Schakel het instrument uit.
2. Schakel het instrument in.
3. Tijdens het opstarten raakt u het display aan totdat het taalmenu wordt weergegeven (ongeveer
45 seconden).
4. Wanneer het taalmenu wordt weergegeven, selecteert u de taal en drukt u op OK.

7.1.2 Gebruikers-ID's toevoegen
Voeg een unieke gebruikers-ID toe voor elke persoon die monsters zal meten (maximaal 30).
Selecteer een pictogram, gebruikerswachtwoord en beveiligingsniveau voor elke gebruikers-ID.
1.
2.
3.
4.

Druk op Inloggen.
Druk op Opties>Nieuw.
Voer een nieuwe gebruikers-ID in (maximaal tekens) en druk vervolgens op OK.
Druk op de pijlen naar LINKS en naar RECHTS om het pictogram voor de gebruikers-ID te
selecteren (bijv. vis, vlinder of voetbal).
5. Druk op Gebruikerswachtwoord en voer vervolgens een wachtwoord in voor de gebruikers-ID.
Opmerking: Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

6. Druk op Beveiligingsniveau en selecteer vervolgens het beveiligingsniveau voor de gebruikersID.
• Uit—De gebruiker kan geen instellingen wijzigen en kan geen taken uitvoeren waarvoor in de
Beveiligingsinstellingen een beveiligingsniveau van één of twee sleutels is ingesteld.
• Eén sleutel—De gebruiker kan alle instellingen wijzigen en alle taken uitvoeren waarvoor in de
Beveiligingsinstellingen het beveiligingsniveau op Uit of één sleutel is ingesteld.
• Twee sleutels—De gebruiker kan alle instellingen wijzigen en alle taken uitvoeren in de
Beveiligingsinstellingen.
Opmerking: Voordat een beveiligingsniveau kan worden geselecteerd, moet de Beveiligingsinstelling worden
ingeschakeld. Raadpleeg De instellingen van het instrument configureren op pagina 13.
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7. Druk op OK>Sluiten.
8. Om een gebruikers-ID te bewerken, selecteert u de gebruikers-ID en drukt u vervolgens op
Opties>Bewerken.
9. Om een gebruikers-ID te verwijderen, selecteert u de gebruikers-ID en drukt u vervolgens op
Opties>Wissen>OK.
7.1.2.1 Een gebruikers-RFID-tag configureren (optioneel)
Om in te loggen bij het instrument met een gebruikers-RFID-tag, slaat u de betreffende gebruikers-ID
als volgt op een gebruikers-RFID-tag op:
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op Inloggen.
Selecteer de gebruikers-ID en druk vervolgens op Opties>RFID-tag initialiseren.
Voer indien nodig het wachtwoord voor de gebruikers-ID in.
Voltooi de stappen die worden weergegeven op het display.
Druk op OK om de gebruikers-ID op de RFID-tag te vervangen door een nieuwe gebruikers-ID,
indien van toepassing.
6. Druk op Sluiten.
7. Plaats de gebruikers-RFID-tag voor de RFID-module om in te loggen.

7.1.3 Monster-ID's toevoegen
Voeg een unieke monster-ID toe voor elk monster (maximaal 100). De monster-ID identificeert de
monsterlocatie of andere monsterspecifieke informatie.
Als alternatief kunt u monster-ID's uit een spreadsheetbestand naar het instrument importeren.
Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op de website van de fabrikant om monster-ID's te
importeren.
Opmerking: Wanneer een monsterfles met een monster-RFID-sticker voor de RFID-module wordt geplaatst, zal de
monster-ID automatisch worden toegevoegd aan het instrument en op het instrument worden geselecteerd.

1.
2.
3.
4.

Druk op Monster-ID.
Druk op Opties>Nieuw.
Voer een nieuwe monster-ID in (maximaal 20 tekens).
Als de monsterfles een barcode heeft die de monster-ID identificeert, leest u de barcode met een
handscanner die op het instrument is aangesloten. De barcode wordt aan de monster-ID
toegevoegd.
5. Druk op OK.
6. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

Datum/tijd
toevoegen

Voegt de datum en tijd toe waarop het monster werd verzameld bij de
monster-ID (optioneel). De datum en tijd die voor elke monster-ID zijn
ingevoerd worden in het menu Monster-ID weergegeven.

Nummer
toevoegen

Voegt een metingnummer toe aan de monster-ID (optioneel). Selecteer het
eerste nummer dat is gebruikt voor het metingnummer (0 tot 999).
Het metingnummer wordt nu tussen haakjes achter de monster-ID
weergegeven op het beginscherm. Raadpleeg Afbeelding 3 op pagina 11.

Kleur
toevoegen

Voegt een gekleurde cirkel toe aan het monster-ID-pictogram (optioneel).
Het monster-ID-pictogram wordt vóór de monster-ID weergegeven op het
beginscherm. Raadpleeg Afbeelding 3 op pagina 11.

7. Druk op OK>Sluiten.
8. Om een monster-ID te wijzigen, selecteert u de monster-ID en drukt u op
Opties>Bewerken>OK.
9. Om een monster-ID te wijzigen, selecteert u de monster-ID en drukt u op Opties>Wissen>OK.
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7.1.4 Meetinstellingen configureren
Selecteer de meetmodus, meeteenheden, dataloggerinstellingen, resolutie en meer.
1. In het hoofdmeetscherm, drukt u op Opties>Meetopstelling.
2. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

Bezig met
meten

Stelt de meetmodus in op de modus enkel, continu of minimaal. Standaard:
enkel. Enkel—De meting stopt wanneer de meetwaarde stabiel is. Continu—
De meting gaat door tot de gebruiker op Klaar drukt. Minimale modus—Wordt
ingeschakeld wanneer een online en laboratoriummeting worden vergeleken
en de procesmeting een lager NTU-bereik heeft. Verwijder de invloed van nietrepresentatieve deeltjes in het steekmonster. Signaalgem.—De
troebelheidswaarde die op het display wordt weergegeven is een gemiddelde
van de waarden die zijn gemeten tijdens het geselecteerde tijdsinterval.
Opties: voor enkele meetmodus 5 tot 15 seconden. Voor continue meetmodus
5 tot 90 seconden.

Eenheid

Selecteert de meeteenheden die op het display worden weergegeven en die
worden vastgelegd in de datalogger. Opties: NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC,
mNTU of mFNU. Standaard: FNU).

Instelling
datalogger

Past de instellingen voor de datalogger aan. Automatisch opslaan—
Meetgegevens worden automatisch opgeslagen in het metingenlogboek.
Standaard: aan. Indien niet geselecteerd, drukt u op Opties>Opslaan om de
huidige meting zo nodig in het metingenlogboek op te slaan.
Gegevensformaat:—Stelt het uitvoerformaat in van de meetgegevens die
naar externe apparaten worden gestuurd (CSV of XML). Standaard: XML.
Afdrukformaat—Stelt het uitvoerformaat in van de meetgegevens die naar
een printer worden gestuurd (Snelle afdruk of Detailafdruk (GLP)).
Opmerkingen—Laat gebruikers opmerkingen toevoegen bij een invoer in het
logboek. Automatisch sturen—Meetgegevens worden na elke meting
automatisch naar alle apparaten gestuurd (bijv. printer, USB-stick en FTPserver) die op het instrument zijn aangesloten.

Resolutie

Selecteert het aantal decimalen dat op het display wordt weergegeven. Opties:
0,001 (standaard) of 0,0001.

Bubbel
afwijzen

Stelt Bubbel afwijzen in op Aan (standaard) of Uit. Indien ingeschakeld worden
hoge troebelheidswaarden veroorzaakt door bubbels in het monster niet
weergegeven of opgeslagen in de datalogger.

Sluit deksel
voor starten
meting

Schakelt in of uit dat het instrument een meting automatisch start wanneer het
deksel wordt gesloten. Standaard: aan. Er wordt alleen een meting uitgevoerd
wanneer zich een monsterkuvet in het instrument bevindt.

7.1.5 Het acceptabele bereik instellen
Voordat online en laboratoriummetingen op het instrument worden vergeleken, stelt u het
acceptabele bereik voor de vergelijkingsresultaten in. Het acceptabele bereik is het maximale
verschil dat is toegestaan tussen de online en laboratoriummetingen.
1. Druk op LINK2SC.
2. Druk op Opties>Opstelling vergelijken.
3. Druk op Acceptabel bereik>Eenheid.
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4. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

%

Stelt het acceptabele bereik in op een percentage (1 tot 99%).

NTU

Stelt het acceptabele bereik in op NTU-eenheden (0,015 tot 100,00 NTU).

5. Druk op Waarde en voer vervolgens het acceptabele bereik in.

7.2 Meting
7.2.1 Monsters verzamelen
• Verzamel monsters in schone glazen of kunststof flessen met nauwsluitende doppen.
• Spoel de monsterfles minimaal drie keer met het monster.
• Als u een monster wilt nemen van een waterkraan in een distributiesysteem of een
zuiveringsinstallatie, laat u het water eerst minstens vijf minuten lopen alvorens het monster te
nemen. Pas de stroom niet aan: hierdoor kunnen deeltjes worden toegevoegd.
• Wanneer u een monster neemt uit bijvoorbeeld een waterstroom of opslagtank, verzamel dan ten
minste één liter en meng het volledig voordat u een gedeelte voor de meting gebruikt. Als de
kwaliteit van de monsterbron niet consistent is, neem dan zo nodig monsters op veel verschillende
locaties op verschillende dieptes. Meng vervolgens de monsters om zo één monster voor de
meting te krijgen.
• Vul de monsterfles. Laat de monsterfles overstromen met het monster en plaats dan onmiddellijk
de dop op de monsterfles zodat er geen bovengedeelte (lucht) boven het monster is.
• Schrijf de informatie over het monster op de monsterfles.
• Start de analyse zo snel mogelijk om temperatuurwijzigingen, groei van bacteriën en bezinking te
voorkomen.

7.2.2 Vervuiling van kuvet voorkomen

LET OP
U mag het glas van de monsterkuvet niet aanraken of bekrassen. Verontreiniging of krassen op het
glas kunnen leiden tot meetfouten.
Het glas moet schoon en onbekrast blijven. Gebruik een pluisvrije doek om vuil, vingerafdrukken en
deeltjes van het glas te verwijderen. Vervang de monsterkuvet wanneer het glas bekrast is.
Raadpleeg Afbeelding 4 om vast te stellen waar u de monsterkuvet niet mag aanraken. Plaats de
monsterkuvetten altijd in de kuvetstandaard om vervuiling aan de onderzijde van de kuvet te
voorkomen.
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Afbeelding 4 Overzicht monsterkuvet

1 Meetoppervlak—Niet aanraken.

7.2.3 Een monsterkuvet voorbereiden

VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden
afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

LET OP
Plaats altijd een dop op de monsterkuvet om te voorkomen dat er gemorst wordt in de
meetschacht.
Volg de hieronder afgebeelde stappen om een monsterkuvet voor te bereiden voor een meting. Meet
het monster onmiddellijk.
Opmerking: Als de monsterkuvet vervuild is nadat deze is gespoeld met het monster, reinigt u de monsterkuvet.
Raadpleeg Een monsterkuvet reinigen op pagina 23.
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7.2.4 Kuvet in het instrument plaatsen

VOORZICHTIG
Letselgevaar. Verwijder nooit de kappen van het instrument. Dit is een laser-gebaseerd
instrument en de gebruiker kan gewondraken bij blootstelling aan de laser.

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel. Kijk niet in de meetschacht wanneer het instrument op de voeding is
aangesloten.

LET OP
Houd het deksel gesloten om vervuiling uit de meetschacht te houden.
1. Log als volgt in op het instrument:
• Plaats een gebruikers-RFID-tag voor de RFID-module of
• Druk op Inloggen. Selecteer de juiste gebruikers-ID en druk vervolgens op Selecteren.
2. Selecteer de monster-ID als volgt:
• Houd de monster-RFID-sticker op de monsterfles voor de RFID-module of
• Druk op Monster-ID. Selecteer de juiste monster-ID en druk vervolgens op Select
(selecteren).
Opmerking: Om monster-ID's aan het instrument toe te voegen raadpleegt u Monster-ID's toevoegen
op pagina 15.

3. Reinig de monsterkuvet met een pluisvrije doek om vervuiling te verwijderen.
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4. Droog de externe oppervlakken van de kuvet met een pluisvrije doek. Droog de onderkant van de
kuvet.
5. Plaats de monsterkuvet in de meetschacht. Volg de volgende afgebeelde stappen.

7.2.5 De kuvet meten
1. Druk op Lezen als een meting niet automatisch start wanneer het deksel wordt gesloten.
2. Wanneer de meting is voltooid, drukt u op Opties>Opslaan om de huidige meting zo nodig in het
metingenlogboek op te slaan.
Opmerking: Als Automatisch opslaan is ingeschakeld, wordt "Opgeslagen" weergegeven op het display en
wordt de meting automatisch in het metingenlogboek opgeslagen.

3. Om de opgeslagen metingen weer te geven, drukt u op Opties>Metingenlogboek. Raadpleeg
De vastgelegde gegevens weergeven op pagina 20 voor meer opties.
4. Om de meetgegevens naar externe apparaten te sturen die op het instrument zijn aangesloten,
drukt u op Opties>Gegevens versturen. Raadpleeg De vastgelegde gegevens weergeven
op pagina 20 voor meer opties.
Opmerking: Als Automatisch sturen is ingeschakeld, zullen de meetgegevens automatisch worden verstuurd
naar de externe apparaten die op het instrument zijn aangesloten.

7.2.6 Online en laboratoriummetingen vergelijken
Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op www.hach.com om proces- en
laboratoriummetingen te vergelijken.

7.3 De vastgelegde gegevens weergeven
Alle vastgelegde gegevens worden in de datalogger bewaard. De datalogger is in vier logboeken
onderverdeeld:
•
•
•
•

Metingenlogboek—Toont de vastgelegde metingen.
Kalibratielogboek—Toont de kalibratiegeschiedenis.
Controlelogboek—Toont de controlegeschiedenis.
Vergelijkingslogboek—Toont de vastgelegde vergelijkingen van online en laboratoriummetingen.

1. Druk op Datalogger en selecteer het weer te geven logboek.
2. Om de gegevens van een invoer in het logboek weer te geven, selecteert u de invoer drukt u op
Details weergeven.
Opmerking: Om een opmerking toe te voegen bij een invoer in het logboek drukt u op het
opmerkingenpictogram.

3. Om alleen de invoeren in het logboek te bekijken die tijdens een specifiek tijdsinterval or met een
specifieke gebruikers- of monster-ID zijn opgeslagen, volgt u de onderstaande stappen.
a. Druk op Filter en selecteer Aan.
20 Nederlands

b. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

Tijdsinterval

Selecteer het tijdsinterval.

Gebruikers-ID Selecteert de gebruikers-ID.
Monster-ID

Selecteert de monster-ID. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer
het Metingenlogboek of het Vergelijkingslogboek is geselecteerd.

4. Om logboekgegevens naar een apparaat te sturen (bijv. een printer of USB-stick), een invoer in
het logboek te verwijderen of om invoeren in een vergelijkingslogboek of metingenlogboek in een
grafiek weer te geven, volgt u de onderstaande stappen.
a. Druk op Opties.
b. Selecteer een optie.
Optie

Omschrijving

Wissen

Verwijdert een van de volgende items.
•
•
•
•
•

Gegevens
versturen

Verstuurt een van de volgende items naar alle apparaten die direct op het
instrument zijn aangesloten (bijv. een printer of USB-stick) en alle apparaten
die via LAN op het instrument zijn aangesloten (netwerkprinter of FTPserver).
•
•
•
•
•

Grafiek
bekijken

4

De geselecteerde invoer in het logboek
De invoeren in het logboek voor een tijdsinterval
De invoeren in het logboek met een specifieke gebruikers-ID
De invoeren in het logboek met een specifieke monster-ID4
Alle invoeren in het geselecteerde logboek

De geselecteerde invoer in het logboek
De invoeren in het logboek voor een tijdsinterval
De invoeren in het logboek met een specifieke gebruikers-ID
De invoeren in het logboek met een specifieke monster-ID4
Alle invoeren in het geselecteerde logboek

Toont de invoeren in het metingenlogboek met dezelfde monster-ID in een
grafiek. Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer het
Vergelijkingslogboek of het Metingenlogboek is geselecteerd.
Om de invoeren in het logboek voor een andere monster-ID toe te voegen
aan de grafiek, drukt u op Opties>Gegevens toevoegen. Selecteer een
monster-ID om aan de grafiek toe te voegen.
Om de details van een gegevenspunt weer te geven, raakt u een
gegevenspunt aan op het display of drukt u op de pijlen naar LINKS en
RECHTS om een gegevenspunt te selecteren.
Gegevenspunten—Selecteert het symbool dat wordt gebruikt voor de
gegevenspunten. Controlegrens—Selecteert de minimum- en
maximumwaarde van de metingen die in de grafiek worden weergegeven.

Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer het Metingenlogboek of het
Vergelijkingslogboek is geselecteerd.
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Hoofdstuk 8 Kalibratie
WAARSCHUWING
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Volg alle veiligheidsvoorschriften van het
laboratorium op en draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor
de gehanteerde chemicaliën. Raadpleeg de huidige veiligheidsinformatiebladen
(MSDS/SDS) voor veiligheidsprotocollen.
Het instrument is in de fabriek gekalibreerd en de laserlichtbron is stabiel. De fabrikant raadt aan
regelmatig een verificatie voor de kalibratie uit te voeren om er zeker van te zijn dat het systeem naar
behoren werkt. De fabrikant raadt aan een kalibratie uit te voeren na reparaties of uitgebreide
onderhoudswerkzaamheden.
Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op de website van de fabrikant om het instrument te
kalibreren en een controle van de kalibratie uit te voeren.

Hoofdstuk 9 Onderhoud
VOORZICHTIG
Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van het document
beschreven taken uitvoeren.

VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Volg alle laboratorium technische
veiligheidsvoorschriften op en draag alle persoonlijke beschermingsuitrustingen die
geschikt zijn voor de gehanteerde chemicaliën. Raadpleeg de huidige
veiligheidsinformatiebladen (MSDS/SDS) voor veiligheidsprotocollen.

VOORZICHTIG
Letselgevaar. Verwijder nooit de kappen van het instrument. Dit is een laser-gebaseerd
instrument en de gebruiker kan gewondraken bij blootstelling aan de laser.

LET OP
Haal het instrument niet voor onderhoud uit elkaar. Als er inwendige componenten moeten worden
gecontroleerd of gerepareerd, neem dan contact op met de fabrikant.

9.1 Gemorste stoffen opruimen
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Chemicaliën en afval dienen te worden
afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.
1. Volg alle veiligheidsprotocollen van de installatie op.
2. Voer het afval af volgens de geldende voorschriften.

9.2 Reiniging van het instrument
Reinig de buitenkant van het instrument met een vochtige doek en veeg het instrument droog.
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9.3 Een monsterkuvet reinigen
VOORZICHTIG
Gevaar van blootstelling aan chemicaliën. Volg alle laboratorium technische
veiligheidsvoorschriften op en draag alle persoonlijke beschermingsuitrustingen die
geschikt zijn voor de gehanteerde chemicaliën. Raadpleeg de huidige
veiligheidsinformatiebladen (MSDS/SDS) voor veiligheidsprotocollen.
Reinig de monsterkuvet wanneer de monsterkuvet vervuild is nadat deze is gespoeld.
Te verzamelen items:
•
•
•
•
•
•

Zoutzuur (concentratie 10%)
Glasreinigingsmiddel voor laboratoria (concentratie 0,1%)
Gedestilleerd of demi-water
Verdunningswater
Kuvetwisser (optioneel)
Pluisvrije doek

1. Plaats de binnen- en buitenoppervlakken van de monsterkuvet en de dop gedurende 15 minuten
in zoutzuur met concentratie van 10%.
2. Reinig de binnen- en buitenoppervlakken van de monsterkuvet en de dop met
glasreinigingsmiddel voor laboratoria (concentratie 0,1%).
3. Spoel de monsterkuvet drie keer volledig met gedestilleerd of demi-water.
Opmerking: Als de monsterkuvet is gebruikt voor metingen van troebelheid met laag bereik of van
verdunningswater, spoelt u met verdunningswater (niet met gedestilleerd of demi-water).

4. Voor de beste resultaten reinigt u de monsterkuvet met de optionele kuvetwisser. Spoel de
monsterkuvet vervolgens nog eens volledig. Raadpleeg Afbeelding 5.
5. Droog de externe oppervlakken van de monsterkuvet met een zachte, pluisvrije doek. Laat de
monsterkuvet niet in de lucht opdrogen.
6. Voor opslag vult u de monsterkuvet met gedestilleerd of demi-water.
Opmerking: Als de monsterkuvet is gebruikt voor metingen van troebelheid met laag bereik of van
verdunningswater, vult u de monsterkuvet met verdunningswater (niet met gedestilleerd of demi-water).

7. Plaats onmiddellijk de dop op de monsterkuvet om de binnenkant van de monsterkuvet nat te
houden.
Afbeelding 5 Kuvet reinigen met de kuvetwisser (optioneel)
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9.4 De meetschacht reinigen
Tabel 3 Reinigingsopties
Vervuiling

Options (opties)

Stof

Meetschachtwisser, microvezeldoek, pluisvrije doek

Vloeistof, olie

Doek, water en reinigingsmiddel

Hoofdstuk 10 Problemen oplossen
Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding op www.hach.com voor meer informatie voor
probleemoplossing.
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