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 כללי

מתבסס על שיטת , FNU) -זהות ל) NTUמכשיר זה מודד ומציג את העכירות ביחידות  
 .ISO7027המדידה 

-דקות של אי 10 -ומכבה את עצמו אוטומטית לאחר כ  AAסוללות  0י "המכשיר מופעל ע
  .שימוש

 ntu 0-1000: תחום מדידה
 NTU 0.01-19.99:  מדידה תחומי 0-ל תחלקמ

                                       NTU 74.4-77.7 
                                       NTU 644-6444 

 .דקות  0לפני שימוש במכשיר הפעל אותו לחימום  למשך לפחות  
 

 כיול עכירות
 .שים לב לתאריך פג התוקף בתחתית מבחנות הסטנדרט -
 .הקפד על סגירת מכסה תא המדידה לאחר הכנסת המבחנה -
     טיפות משמן הסיליקון   על   6-7זלף , יש להקפיד על נקיון ושלמות מבחנות הסטנדרט -

 .המצורפתהמבחנה  ונגב בעדינות עם המטלית 
 .לפני הכיול הנח את המכשיר על משטח ישר והימנע מהחזקתו ביד -
 .לפני הכנסתה לתא המדידה דקות 6במנוחה למשך  NTU4.47 -הנח את מבחנת ה -

 .4.44להפעלת המכשיר והמתן להצגת עכירות  לחץ  .6
 :מודגש 0.0.עם  "הסטנדרטיםטבלת "תוצג  – CALלחץ  .7

                                
. 
 

 
 
 

          
 

יוצג סרגל  – MEAS/ENTERסגור את הכסוי ולחץ , 0.02הכנס את הסטנדרט  .0
 .4.47מות ולאחר מכן ההתקד

 .מודגש .0.0עם " טבלת הסטנדרטים"תופיע  – MEAS/ENTERלחץ  .0
יוצג סרגל ההתקדמות עם  – MEAS/ENTERולחץ  74.4הכנס את הסטנדרט  .6

 .74.4ערכים מתחלפים  ועם גמר התהליך יוצג 
 ..מודגש..0עם " טבלת הסטנדרטים"תופיע  – MEAS/ENTERלחץ  .5
יוצג סרגל ההתקדמות עם   – MEAS/ENTERולחץ  644הכנס את הסטנדרט  .2

 .644ערכים מתחלפים  ועם גמר התהליך יוצג 
 .מודגש ..0עם " טבלת הסטנדרטים"תופיע  – MEAS/ENTERלחץ   .2
יוצג סרגל ההתקדמות עם  – MEAS/ENTERלחץ ו 244הכנס את הסטנדרט  .7

 .244יוצג  ערכים מתחלפים  ועם גמר התהליך
 .4.44חזור למצב מדידה ויציג קריאה של המכשיר י – MEAS/ENTERלחץ  .64
  :ותערה
י הזזת ההדגשה בעזרת "במידת הצורך ניתן לדלג על סטנדרט  אחד או יותר ע .6

 .אל הסטנדרט הנדרש ואז להמשיך בכיולולחצני החיצים 
 .לחזרה למדידה באמצע כיול או עם גמר כיול עם הסטנדרט הנדרש CALלחץ  .7
 .מודפס תאריך פג התוקף של הסטנדרטבתחתית מבחנות הסטנדרט ! שים לב .0
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 בודדת המדיד

 4.44יוצג  -להפעלת המכשיר   לחץ  00
מזוג את הדגימה לאורך הדפנות )לצווארה מלא מבחנה יבשה ונקייה עם הדגימה עד  .7

 .פקקוסגור את ה( הפנימיות למניעת היווצרות בועות אוויר
טיפות משמן הסיליקון    6-7זלף , יש להקפיד על נקיון ושלמות מבחנות הסטנדרטים .0

 .המבחנה  ונגב בעדינות עם המטלית   על דפנות 
הכנס את המבחנה לתא המדידה כאשר החץ שעל המכסה פונה אל החץ בגוף  .0

 .וסגור את מכסה תא המדידה המכשיר
 .יופיע סרגל התקדמות ולאחר מכן תוצג הקריאה -  MEAS/ENTERלחץ  .6
 .7-6למדידה נוספת חזור על סעיפים  .5

 
 מדידה רציפה

 4.44יוצג  -להפעלת המכשיר   לחץ  00
מזוג את הדגימה לאורך הדפנות )מלא מבחנה יבשה ונקייה עם הדגימה עד לצווארה  .7

 .וסגור את הפקק( הפנימיות למניעת היווצרות בועות אוויר
זלף מספר טיפות משמן הסיליקון   , יש להקפיד על נקיון ושלמות מבחנות הסטנדרטים .0

 .המבחנה  ונגב בעדינות עם המטלית   על דפנות 
הכנס את המבחנה לתא המדידה כאשר החץ שעל המכסה פונה אל החץ בגוף  .0

 .המכשיר וסגור את מכסה תא המדידה
 :סרגל התקדמותעד להופעת   שניות 3-כבמשך   MEAS/ENTERלחץ  .6

 .שניות 0הקריאה מתעדכנת כל ו המכשיר נכנס למצב מדידה רציפה
 .לחיצה קצרה  MEAS/ENTERה בודדת לחץ לחזרה למצב מדיד .5

 
 .הסוללות 0החלף את כל " סוללה חלשה"ת אעם  הופעת אתר – החלפת סוללות

 למדידה נכונה הערות

 : 5NTU -למדידת עכירות קטנה מ -
 .#1השתמש אך ורק במבחנה  .6
 0.02NTUלפני השימוש או לבצע אימות עם  20.0NTU -ו 0.02יש לבצע כיול עם  .7

 .ל"יאה גדולה לבצע כיול כנובמקרה של שג
 :5NTU-למדידת עכירות גדולה מ -

 .#3 -ו  #2יש להשתמש במבחנות   .6
 .מומלץ לבצע כיול שבועי או חודשי .7

 לנקוי המבחנה    . יבשה מבחוץ  וללא שריטות או טביעות אצבע, היוודא שהמבחנה נקי -
 .השתמש בניר או בד רך ונקי שאינו משאיר סיבים     

עם בד רך  שאינו    וח את המבחנה בעדינות עם שמן הסיליקון המצורף ולנגב מומלץ למר    -
 .משאיר סיבים לקבלת שכבה דקה ואחידה       

 ודא שהמשולש על , הקפד לסגור את הפקק לפני הכנסת המבחנה לתא המדידה -
 .הבקבוק פונה אל זה שבגוף המכשיר ושכסוי תא המדידה  מולבש עליו     

 עות אוויר על דפנות המבחנה מזוג את הדגימה לאורך הדפנות וערבב למניעת בו    -
 .ל עלולות לגרום לטעות במדידה"בועות כנ. קלותבתנועות מעגליות      

 .יש למנוע נזילת מים לתא המדידה למניעת נזק למעגל האלקטרוני או לכלוך העדשות -
למניעת שאריות  יש לשטוף ולנקות היטב את פנים המבחנה והפקק  לאחר כל מדידה -

 .שישפיעו על המדידה הבאה
על הפקק ובתחתית הבקבוק מודפס מספר  –לכל מבחנה משויך פקק מסוים  :שים לב -

 .ואין לערבב ביניהם
למניעת כניסת לכלוך או מים לתא המדידה מומלץ להכניס אליו מבחנה ריקה כאשר   -

 .המכשיר אינו בשימוש
 !ישירה לאורך זמןש שמ תאין להשאיר את המכשיר חשוף לקרינ  -


