
 

 

SNABBINSTRUKTION FÖR INSTÄLLNING AV PROVTAGNINGSPARAMETRAR 

1. Tidsstyrd provtagning 
Prov tas ut i förinställt intervall, antal prov per timme.  
 
Flow on / flow off-funktion: 
FLon:  Internstyrd provtagning fungerar endast när flottörnivågivaren är aktiverad. (se inkopplingsanvisning av 

flottörnivågivaren.) 
FLoF:  Internstyrd provtagning fungerar oberoende av flottörnivågivare. 
 

1. Tryck på + och - knapparna samtidigt för att gå ut i menyn. 
2. Stega fram till INTERN med menyvalsknappen, M. 
3. Ställ in antal prov ( 1 - 36 ) per timme med + och - knapparna.  
4. Bekräfta med =. 
5. Välj FLon eller FLoF. Bläddra med + knappen. 
6. Bekräfta och starta provtagningen med =. 

2. Flödesstyrd provtagning. 
Prov tas i proportion till flödet, provtagaren får sin styrsignal från en flödesmätare. 
 

1. Tryck på + och - knapparna samtidigt för att gå ut i menyn. 
2. Stega fram till MAX FLÖDE med menyvalsknappen, M. 
3. Ställ in siffervärdet på det aktuella max flödet med + och - knapparna. 
4. Bekräfta  med =. 
5. Sätt decimalpunkten på rätt plats med hjälp av + ( åt vänster ) och - ( åt 

höger ). 
6. Bekräfta med =. 
7. Stega till INTERVALL. 
8. Ställ in siffervärdet på önskat intervall, antal m³ mellan provtagning, 

med + och - knapparna. 
9. Bekräfta med =. 

10. Sätt decimalpunkten på rätt plats med hjälp av + ( åt vänster ) och - ( åt 
höger ). 

11. Bekräfta med =. 
 

OBS ! Se till att intervallet < max flödet, samt att max flöde / intervall inte överstiger 36 prov/h.  
 

12. Ställ in önskat signalområde ( 0 - 20 mA alt. 4 - 20 mA ) genom att 
stega till ANALOG med menyvalsknappen, M. 

13. Välj område med hjälp av + och - knapparna. 
14. Bekräfta och starta provtagningen med = (på displayen visas flödet i % 

av max inställt flöde). 

3. Pulsstyrd provtagning 
Provtagning sker efter förinställt antal pulser. 
 

1. Tryck på + och - knapparna samtidigt för att gå ut i menyn. 
2. Stega fram till PULS med menyvalsknappen, M. 
3. Ställ in önskat antal pulser som ska samlas innan ett prov ska tas med + 

och - knapparna. 
4. Bekräfta och starta provtagningen med =. 

 


