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On-line måleutstyr



On-line måleutstyr
- Transmittere -

SC 200 SC 1000



On-line måleutstyr
- pH -

pH-elektroder

 Elektroder for de aller fleste 
applikasjoner

 For rørmontering, neddypping 
og gjennomstrømning

 Finnes i mange former og 
utførelser



On-line måleutstyr 
bufferløsninger for kalibrering

Oppnå en riktig kalibrering.

 Vær nøye med å bruke fersk buffer, sjekk holdbarhet.

 Lagre buffer i romtemperatur eller kjøleskap,
unngå lagring i sollys eller på varme steder.

 Engangsposer gir bedre holdbarhet og tryggere 
kalibreringer, i og med at de åpnes rett før du 
kalibrerer.



On-line måleutstyr 
bufferløsninger for kalibrering

Oppnå en riktig kalibrering.

 Tøm aldri brukt buffer tilbake på flaska.

 Lagre buffer i romtemperatur eller i kjøleskap,
unngå lagring i sollys eller på varme steder.

 Hver gang en bufferflaske åpnes forringes bufferen, 
hold flasken lukket.

 Buffer 4 og 7 forringes etter 10 - 15 minutter i friluft.

 Buffer 10 forringes allerede etter 5 - 10 minutter i friluft.



On-line måleutstyr 
bufferløsninger for kalibrering

Temp. oC

0
10
20
25
30
35
40
50
60

pH 4

4.01
4.00
4.00
4.00
4.01
4.02
4.03
4.06
4.09

pH 7

7.14
7.06
7.02
7.00
6.99
6.98
6.97
6.98
6.98

pH 10

10.30
10.15
10.05
10.00
9.96
9.87
9.80
9.73
9.68

Vær oppmerksom på at buffer og
pH-måling er temperaturavhengig, 
det står gjerne oppgitt på emballasjen 
bufferen kommer i.



On-line måleutstyr
vedlikehold og kalibrering av pH elektroder

• Elektroder må rengjøres, 
hyppighet er avhengig av 
målemediet.

• Elektrodene må kalibreres mot 
kjent buffer.

• Slurv med rengjøring og 
kalibrering vil gi feil måleresultater 
og dermed feil i prosessen. 



On-line måleutstyr
vedlikehold og kalibrering av pH elektroder

Sørg for at kula på elektroden er 
væskefylt når den tas i bruk. 

Dette gjøres ved å holde elektroden 
med kula ned og riste den som et 
kvikksølv febertermometer. 
Hvis ikke kan man oppleve ustabile og 
trege målinger, og i verste fall feil 
verdier.



Forventet nøyaktighet ved pH-måling

• Maksimum realistisk nøyaktighet i laboratorie 
applikasjoner: +/- 0.05 pH 

• Maksimum realistisk nøyaktighet i prosess 
applikasjoner: +/- 0.1 pH      



Rengjøring av pH-elektroder

Medie Rengjøringstype

Normale applikasjoner 
vann/avløp.

Varmt vann og såpe f.eks. Zalo,
bruk gjerne børste.

Væsker som gir belegninger 
av kalk, jern, aluminium o.l.

5 – 10% HCL (Saltsyre)
20-30sek. med bevegelse i et 
egnet beger. Skyll godt etterpå.

Væsker som inneholder alger, 
bakterier og jord.

Blekende væsker, f.eks. Klorin.

Væsker som inneholder 
størknende oljer og fett.

Aceton



Rengjøring av pH-elektroder

Viktige punkter



On-line måleutstyr
- Turbiditet -

Ultraturb SC+

 Lite vedlikehold

 Automatisk rengjøring

 Stabil i drift

 ISO 7027

 Utgått pr. mars 2017



Rengjøring av turbiditetssensor 

• Rengjør målekammeret med 
glassrens og mykt papir.

• Rengjør evt. linsene med 10% 
saltsyre.

• Rengjør kammeret igjen etter 
syrevask med glassrens.



Bytting av tørkemedie i turbiditetssensor

• Skift ut tørkeposene inni sensoren.

• 1 stor pose LZX304.

• 2 små poser LZX303.

• Dette er for å avhjelpe mot 
kondensdannelse inni sensoren.

• Tørk av fuktsensoren med Aceton 
umiddelbart før sammensetting.



Bytting av pusserblader i turbiditetssensor

• Det er 3 stk. pusserblader i sensoren,
alle med ulik lengde.

• De sitter i et spor i pussermekanismen, 
dra ut den gamle og skli inn den nye, 
gjerne med et drypp Zalo på tuppen, 
så sklir den lettere på plass.



On-line måleutstyr
- Turbiditet -

Solitax sc, rørmontert Solitax sc, neddykking



Rengjøringssystem for turbiditet 
og tørrstoffsensorer

 Mekanisk vinduspusser 
som sikrer lengre 
rengjøringsintervaller.

 At det virker skulle disse 
bildene illustrere godt.



On-line måleutstyr
- Turbiditet -

Vedlikehold av neddyppings 
sensorer

 Èn gang pr. år bør pakninger og tettinger byttes, dette utføres av 
servicepersonell normalt på vårt verksted.

 Normal rengjøring og bytte av pussergummi utføres av bruker.

 Rengjøring av sensoren kan utføres med skrubbesvamp og f.eks. Jif 
skuremiddel.

 Pussergummi byttes ved å trekke ut den gamle og skli inn en ny, gjerne 
med et drypp Zalo på tuppen så sklir den lettere på plass.



Mengdemåling i åpne kanaler 

Mengdemåler

 Ultralyd mengdemåler for 
åpne kanaler.

 Forprogrammert for 
forskjellige rennetyper.

 Kan også programmeres med 
egne kurver.



Mengdemåling i åpne kanaler med 
ultralydssensor

 Målingen foregår PÅ vannflaten og 
stiller krav til denne.

 Urolig overflate og skum vil påvirke 
måleresultatet, og i verste fall 
gjøre så måleren mister signalet.

 Sensoren sender ut en «tikkelyd» 
som den så hører tilbake, målingen 
foregår ved at elektronikken måler 
tiden det tar.



Kalibrering av mengdemåleren

 Måleren trenger en «null» kalibrering for å 
skjønne hvor målingen starter.

 Den beste måten å gjøre det på er å ha 
«null» nivå i målerenna. Dvs. at nivået står 
f.eks. akkurat i spissen på et V-overløp, og 
gjøre en nullkalibrering på måleren.

 Det er også viktig at alle data som legges i 
måleren er korrekte, som f.eks. 
rennetype, mål, måleområde, utsignal, 
etc.



Mengdemåling i åpne kanaler med 
trykksensor

 Der hvor man har utfordringer med 
overflate / skum, kan en trykksensor 
benyttes for å måle nivået. 

 Sensoren utsettes for begroing i 
avløpsvannet og blir gjenstand for 
rengjøring.

 Sensoren må normalt kalibreres oftere 
enn en ultralydssensor da den ikke er 
like langtidsstabil.



Målerenner for mengdemåling

Målerenner finnes i mange 
former og fasonger. Det er 
viktig at overløpskanter og 
kanaler holdes rene da 
begroing vil påvirke 
måleresultatet.



Vannprøvetaking

BU1027 3000-serie



Vannprøvetaking

4000-serie 2000-serie



BÜHLER 1027 – standard prøvetaker

 Veggmontert prøvetaker

 Trykk-/vakuum prinsipp

 Tid og mengde- proporsjonal 

prøvetaking

 Fullt programmerbar

 Kunststoff i kapsling

 Justerbar sugeevne

 Maks. løftehøyde 6m 

 Etter ISO 5667



Krav til automatisk prøvetaking

Inntakshastighet min. 0.5m/sek

Evne til å løfte prøve til rimelig høyde

Nøyaktig prøvevolum volum 5%

Sugeslange med intern diameter på 
minimum 9 mm

 For å sikre at tørrstoff / partikler blir 
med i prøven

 For å løfte prøven fra kilde til 
oppsamler (prøvebeholder)

 For å sikre at prøvebeholder 
er nøyaktig fylt og representativ

 Begrenser partikkelstørrelser 
som tas opp



Prøvetaking funksjonskontroll,
kontroll av sugehastighet

 Kontroll av sugehastighet, f.eks. bruk av klar 
slange, merke opp 1 meter og ta tiden 
væsken bruker.
1 meter og 2 sekunder vil da være 0,5meter / 
sek.

 Det finnes også regneark for innklokking via 
volum i prøvekoppen, og beregning av 
sugehastigheten.



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll

Utløpsslange



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll -
klar

Utløpsslange

Sugeslange - trykkløs

Klemventil - åpen

Prøvekammer - trykkløst



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll –
renblåsing av sugeslange

Utløpsslange

Sugeslange - trykk

Klemventil - stengt

Prøvekammer - trykk



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll –
prøveinntak

Utløpsslange

Sugeslange - vakuum

Klemventil - stengt

Prøvekammer - vakuum



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll –
prøvevolum

Utløpsslange

Sugeslange - trykk

Klemventil - stengt

Prøvekammer - trykk



Prøvetakingssyklus funksjonskontroll –
prøveutslipp

Utløpsslange

Sugeslange - trykkløs

Klemventil - åpen

Prøvekammer - trykkløst



Rengjøring av prøvetakere

• Prøvekopp
• Sugeslange
• Koblinger
• Prøvebeholder
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