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Følg disse få trin for at kalibrere N2O Wastewater sensor. Vi
anbefaler at kalibrere hver anden måned eller hvis den
gennemsnitlige spildevandstemperatur ændres med
mere end 3 grader.
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Fyld en stabil spand med 4 liter postevand.
Vandtemperaturen skal være tæt på spildevandets
temperatur. Mål temperaturen af postevand og anbring
sensoren i spanden. Lad sensorsignalet stabilisere sig.

Denne temperatur skal indtastes i trin
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herunder!
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Efter installation af N2O spildevandssensor eller udskifting
af sensorhovedet, lad sensoren stabilisere i mindst 4 timer
eller helst natten over. Dette vil give det bedste
kalibreringsresultat uden drift af nulpunktet!
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På controllerens skærm skal du kontrollere, om der er et stabilt
sensorsignal. Tryk på den grå nederste venstre knap, og login
som Operator (adgangskode: 1234) for at få adgang til Device
menu.

5

Følg stien for at starte kalibreringen. Tryk på Two-point
calibretion for N₂O Sensor 1 eller 2 som vist ovenfor.
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Knæk ampullens hals. Fortsæt straks med at bruge
sprøjten og nålen til langsomt at opsuge 5 ml af væsken.
Injicer stamopløsningen i postevandet. Rør forsigtigt
med N2O Sensoren.
VIGTIGT: Undgå at stamopløsningen kommer i kontakt
med luft ved at injicere den under vandet.
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Til slut gå ind i Device Menu igen og få adgang til User
Level menuen for at indtaste kalibreringstemperaturen på
postevandet.
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Når signalet er stabilt trykkes OK for at åbne skærmen
Reference input. Tryk på det blå talfelt for at indtaste nul
værdi på nul. Tryk derefter OK
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VIGTIGT: Tryk på OK knappen lige efter at signalet er
stabiliseret, da signalet begynder at falde kort tid efter.
Tryk på det blå talfelt, og indtast værdien 0,94.
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For den kalibrerede sensor skal du indtaste vandtemperaturen for det postevand, der bruges til kalibrering,
og trykke på OK. Sensoren er nu kalibreret.
Vi anbefaler, at du kalibrerer igen om to måneder.

