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følgende kontaktinformasjon:
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Telefon: +1 (800) 831-7133
Faks: +1 (800) 284-4151

Nettsted
Besøk www.pentairaes.com eller www.pointfour.com 
for å finne informasjon om Pentair-produkter.
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Apopka, Florida, USA (Kl. 8.00 til kl. 16.30 EST 
(Østlig USA))
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OVERSIKT
Denne håndboken er beregnet som veiledning for å hjelpe brukere å bli kjent med de forskjellige funksjonene til RIU3 
(ekstern grensesnittenhet). Hver del i denne håndboken er satt opp for å gjøre det enkelt å lede brukerne gjennom alle 
trinnene ved installasjon, oppsett og vedlikehold. Helt fra du pakker ut og kontrollerer emballasjen vil denne håndboken 
forklare alle delene og funksjonene til systemet slik at brukerne får mest mulig nytte av RIU3 i forbindelse med deres 
behov for systemovervåking. 

PT4 RIU3 er en enkel sensorsender/-kontrollenhet som monteres på stedet. Enheten er kompatibel med en rekke forskjellige 
vannkvalitetsprober som f.eks. oppløst oksygen, temperatur og pH. Se tabell1 for å finne en komplett liste med kompatible 
prober. RIU3 er utstyrt med en font 8 x 2 skjerm med bakgrunnsbelysning slik at brukeren kan se sensoravlesningene. Enheten 
har to SPDT 10 amps reléer som brukes til alarm- og/eller kontrollutganger. Styreblokkene kan konfigureres som beskrevet 
på side 17. Probekalibrering kan også gjøres via RIU3-grensesnittet som beskrevet på side 19.

RIU3 benytter kabelgjennomføringer med IP67-klassifisering til strøm-, data- og probetilkoblinger, og enheten forsegles 
mot våte miljøer. Selv om RIU kan fungere som frittstående kontrollenhet, kan inntil 99 enheter kobles med daisy chain 
for å få nettverkskobling. Dette gjør at brukeren kan innhente, manipulere og kontrollere alle dataene med PT4 LC-
kontrollenheten eller bruke PT4 Sync HMI-programvare (Windows basert).

Værbestandig innelukke:
NEMA 4x / IP65-

klassifisering

Lett å lese:
Skjerm med 

bakgrunnslys og stor font

Brukervelgbar betjening:
Tankside 

Sensorkalibrering
Lokal kontrolloppsett

Alarm settpunkt
PID-funksjon

2 reléutganger
Varsler om 

alarmtilstander med lys, 
sirene eller SMS eller 

Doseringsoksygen eller 
styringsvifte

Forskjellige typer  
sensorinnganger:

Oksygen  
Temperatur  
Bp pH/ORP  

Salinitet TGP  
Optisk DO

Flersystem 
konfigurasjoner:
Kontrollenhet til 

enkeltenhet eller flerkoblet 
nettverk (inntil 99 enheter)

 
Probebeskrivelse Produsent Parametere Signaltype Artikkelnr.

Galvanisk DO/temp OxyGuard % metning, mg/l, grader Celsius mV, termistor 1OXYC310

Galvanisk DO OxyGuard % metning eller mg/l mV 1OXSP001

Optisk DO In-Situ % metning eller mg/l 4-20 mA 1ISRD001

Temperatur OxyGuard Grader Celsius 4-20 mA 1OXSP602

Temperatur Pentair Grader Celsius mA 1PTPR010

TGP Pentair TGP (mmHg, %, ΔP), BP (mmHg) mV 1SSP0021

pH Sensorex pH 4-20 mA 1SXS8000pH

ORP Sensorex mV 4-20 mA 1SXS8000

Salinitet OxyGuard ppt 4-20 mA 1OXSP304

Oppløst CO2 med sender OxyGuard mg/l 4-20 mA 1OXYCO475

Toroidal konduktivitet med sender Sensorex uS/cm 4-20 mA 1SXTCS3020
1SXCOTCSMA

* Andre prober er tilgjengelig på anmodning

Tabell 1: RIU3-kompatible prober
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SYSTEMKOMPONENTER
Systemkomponenter
1) RIU LCD-skjerm: 4 x 20 Alfanumerisk bakgrunnslys
2) 4-knapps foliebryter
3) PG9-kabelgjennomføring til probeinngang
4) PG9-kabelgjennomføring til strøm og datatilkoblinger (x2)
5) PG7-kabelgjennomføringer til reléutganger (x2)
6) Valgfri innelukke monteringsføtter (x4)

Systemspesifikasjoner:
1) Strøm: 12-24 VDC, 180 mA maks.
2) Hjelpestrøm til sløyfedrevne prober: Isolert 24 

VDC-sløyfestrømforsyning på systemet
3) Inngang: Innganger kan konfigureres på fabrikken 

for prober som står i tabell 1. Andre probetyper er 
tilgjengelige på anmodning

4) Utganger: To SPDT 10 amps reléer – som kan 
konfigureres av brukeren, RS-485 MODBUS-
kommunikasjoner

5) Miljøet: IP67 vanntett innelukke, forseglede 
kabelgjennomføringer

6) Mål: 125 x 125 x 75 mm

Systemkomponenter

1

2

3 4

6

5



POINT FOUR™ RIU3™ Ekstern overvåking / installasjon av kontrollenhet og brukerveiledning

5

SYSTEMKABLING

1. Kanal1 inngangskontakt
i.   2-pinners kontakt til den første kanalen til en probeinngang. Kreves bare ved bestemte typer prober som 

f.eks.en oppløst oksygen / temperaturprobe.
2. Kanal2 inngangskontakt

i.   2-pinners kontakt til den andre kanalen til en probeinngang. Kreves bare ved prober med flere kanaler som 
f.eks.en oppløst oksygen / temperaturprobe. 

3. Isolert likestrømsutgang til hjelpeprobestrøm
i.   2-pinners kontakt brukes til å forsyne 24 VDC isolert hjelpeprobestrøm. Denne kan konfigureres på 

fabrikken for 10 VDC om nødvendig. Se side 6 for å finne kablingsinformasjon.
4. RS485-hjelpinngangskontakt

i.   2-pinners kontakt til RS485-probeinngangene. 
5. Strøm og RS485 innganger

i.   5-pinners kontakter Pinne1 og 2 brukes til å koble likestrøm til RIU3. Pinne 3 og 4 brukes til å koble 
Modbus RS485-signalet til RIU3. Pinne 5 brukes til å koble kabelskjermen til RIU3-jording. Se side 6 for  
å finne kablingsinformasjon.

6. Data Tx og Rx LED-er
i.   Disse LED-ene viser Modbus RS485-kommunikasjoner. Rx-LED blinker når en Modbus-melding mottas av 

RIU3, og Tx-LED blinker når en Modbus-melding overføres av RIU3.
7. Reléutgangskontakter.

i.   3-pinners kontakter brukes til å koble reléutgangen til en ekstern anordning. Vanligvis åpne eller vanligvis 
lukkede konfigurasjoner kan brukes. Se side 6 for å finne kablingsinformasjon.

8. SPDT-reléer
i.   SPDT-reléer klassifisert opp til 24 VDC, 10 A. Reléstatusen styres av RIU3-styreblokkene som kan 

konfigureres i kontrollmenyen ved bruk av 4-knapps foliebryter. Se side 17 for å finne informasjon om 
styreblokkkonfigurasjon.
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TYPISKE RIU-KABLINGSKONFIGURASJONER
Typiske RIU-kablingskonfigurasjoner
1. Kabling ved bruk med PT4 LC og annet SCADA-system

Eksempler på relékabling
1. Tørr kontakt – Vanligvis åpen eller vanligvis lukket

2. Strømførende kontakt – RIU eller ekstern strøm

2. Kabling ved bruk med PC

ADVARSEL: Hvis data- og strømkablene ikke kobles til riktig terminal, kan RIU3 skades. Dette ugyldiggjør garantien. 
Kontroller at alle koblingene er riktig før du slår på strømmen på enheten.
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1. LCD-visning
i. 2x8 LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning.

2. Opp-knapp
i. Blar opp gjennom menyvalgene eller inngangstegnene, eller veksler mellom skjermparametrene i hovedmenyen.

3. Ned-knapp
i. Blar ned gjennom menyvalgene eller inngangstegnene, eller veksler mellom skjermparametrene i hovedmenyen.

4. Tilbakeknapp
i. Denne knappen kan holdes i 3 sekunder for å gå til RIU3-konfigurasjonsmenyen. Når du er i konfigurasjonen, 

kan du trykke på denne knappen for å gå tilbake til forrige menyside.
5. Enter-knapp

i. Den knappen brukes mens du er i konfigurasjonsmenyen for å bekrefte et valg eller brukerinntasting. Se side 
9 for å finne mer informasjon om å navigere i RIU3-menyen.

RUI3-FRONTPANEL
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Enkel enhet nettverksdiagram

Multienhet nettverksdiagram

TYPISK RIU-SYSTEMOPPSETT
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RUI3-DRIFT
Hovedskjermen til RIU3 viser gjeldende verdier ved probeavlesning.
Bruk opp- og ned-tasten for å veksle mellom flere probeverdier og for å vise reléstatus enten som på eller av.
Advarselsforhold vises også i hovedskjermen. 

Hold nede tilbakepilen i tre sekunder for å gå tilbake til innstillingsmenyen.
Innstillingsmenyen brukes til å konfigurere flere verdier og parametere som f.eks. alarmtilstander, relékontrolltype, 
probekalibrering, oppsett av bakgrunnslys og systemdiagnostikk.

Følgende kapittel omtaler grunnleggende driftsfunksjoner og menystruktur til RIU3.
Flere kapitler i denne håndboken forklarer avanserte funksjoner som f.eks.konfigurasjon av typer relékontroller, 
topunkts kalibrering og feilsøking.

Hovedskjerm
PV-verdier

Valgmeny

Feilvisning
<Vekslet hver 2. sek.>

Feiltilstand

Hold i > 3 sek.

Reléstatus

Feiltyper:

FEIL lav 
spenning

Høyest 
prioritet

Lavest 
prioritet

FEIL 
høy amp

mV-trim 
påkrevd

Selvtest 
påkrevd

R1    =  PÅ

R2    =  AV

Eksempel

100 %   metning

8.9    mg/L

Eksempel

Hvis det �nnes �ere 
enn 2 PV-verdier, 
vises 2 per skjerm

HOVEDSKJERM

[
[
[
[

Page 1
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VALG:
Eksterne kanaler

VALG:
Kalibrering

VALG:
Kontroll

VALG:
Diagrammer

VALG:
Oppsett

VALG:
Avslutt

Eksterne kanaler

Kalibrering

Kontroll

Diagrammer

Oppsett

Hovedskjerm

VALGMENY

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN FRA 
EN HVILKEN SOM HELST SKJERM 
INNENFOR DEN STIPLEDE LINJEN 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL  
HOVEDSKJERMEN

HVIS DU IKKE BERØRER NOEN 
AV TAKSTENE ETTER 60 SEKUNDER, 
VIL ENHETEN GÅ TILBAKE TIL 
HOVEDSKJERMEN

Page 2
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Valgmeny

Eksempel ekstern XXX kanal:
BPT - standardverdi 760
TEMP - standardverdi 20
SAL - standardverdi 0

Endre verdiene

Eventuelle andre 
EKSTERNE kanaler vises

Angi EKSTERN verdi

Angi EKSTERN verdi

EKSTERN KANALMENY

ANGI KANAL:
760 (kanalverdi vises)

Eksterne kanaler er verdier 
som kreves av RIU3 som 
den ikke produserer.

Eksempel: BP er en 
obligatorisk inngangsverdi 
til en RIU3 kon�gurert til 
DO-avlesninger

Avslutt

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN FRA 
EN HVILKEN SOM HELST SKJERM 
INNENFOR DEN STIPLEDE LINJEN 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL
VALGMENYEN

HVIS DU IKKE BERØRER NOEN AV 
TAKSTENE ETTER 60 SEKUNDER, 
VIL ENHETEN GÅ TILBAKE TIL
HOVEDSKJERMEN

Trykk på opp- eller ned-pilen for å endre verdien (0-9).
Trykk på kontroll for å gå til neste si�er.
Trykk på tilbaketasten for å gå til forrige si�er.
Hvis du trykker på tilbaketasten fra det 1. si�er, går du tilbake til menyen.

Page 3

XXX CH

####
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TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN FRA 
EN HVILKEN SOM HELST SKJERM 
INNENFOR DEN STIPLEDE LINJEN 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL
VALGMENYEN

Page  4

KALIBRERINGSMENY

Kalibrering undermeny:

Kalibrering 
undermeny

1-punkts 
kalibreringsprosedyre

2-punkts 
kalibreringsprosedyre

mg/L
1-punkts kalibrering

mg/L
2-punkts kalibrering

mg/L
Avslutt

Eksempel på valgt kanalvisning

KALIBRERINGSKANAL:

Oxy (prosessvariabel)

KALIBRERINGSKANAL: 

Oxy

KALIBRERINGSKANAL: 
Avslutt

Eventuelle andre 
kalibreringskanaler

Menyvalg

(prosessvariabel)

Kalibrering 
undermeny
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KONTROLLMENY

Styreblokk
1: Oxy / mg/L

#1

Styreblokk 1:
Avslutt

Styreblokkkanal: Sensornavn 
veksles hvert sekund med 
tekniske enheter i dette 
eksempelet: “Oxy” / “mg/l”

Menyvalg

Eventuelle andre 
styreblokker vises

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN 
FRA EN HVILKEN SOM HELST 
SKJERM INNENFOR DEN 
SVARTE STIPLEDE LINJEN 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL
VALGMENYEN

Page 7

Velg styreblokk:

Kon�gurer 
styreblokk

Kon�gurer 
styreblokk
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1:  Type 
kontroll

1:  Type 
kontroll / Alarm

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN 
FRA EN HVILKEN SOM HELST 
SKJERM INNENFOR DEN 
RØDE STIPLEDE LINJEN FOR 
Å GÅ TILBAKE TIL
KONTROLLMENYEN OVENFOR

Page 8

KONTROLLMENY

Kon�gurer styreblokk:

Endre verdiene

Trykk på opp- eller ned-pilen for å endre verdien (0-9).
Trykk på kontroll for å gå til neste si�er.
Trykk på tilbaketasten for å gå til forrige si�er.
Hvis du trykker to ganger på tilbaketasten fra det 1. si�er, går du tilbake til menyen.

1: Øvre   SP

###ay2

1:  Kanal 
inn Oxy / mg/l

1:  Kanal 
i Oxy / % metning<

1:  Relé 
Relé 1 <

<

1:  Relé 
Relé 1

Styreblokk 1:
Øvre settpunkt

Vis/endre: 
Øvre settpunkt

Styreblokk 1:
Nedre settpunkt

Vis/endre: 
Nedre settpunkt

Styreblokk 1:
Forsinkelse på

Vis/endre: 
Forsinkelse på

Styreblokk 1:
Forsinkelse av

Vis/endre: 
Forsinkelse av

Styreblokk 1:
Handling

Vis/endre: 
Handling <
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DIAGNOSTIKKMENY[
[

* Se den diagnostiske tabell når det gjelder feilsøking – TBD

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN FRA 
EN HVILKEN SOM HELST SKJERM 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL
VALGMENYEN

Kanal1: mV-verdier
Kanal2: mV-verdier

Totale Modbus 
(nett)-meldinger

Totale Modbus 
(nett)-feil

Tastaturstatus 
bestått / ikke bestått

Reléstatus 
bestått / ikke bestått

Kanal 1 mV-status 
bestått / ikke bestått

Kanal 2 mV-status 
bestått / ikke bestått

KOM 1 og 2-status 
bestått / ikke bestått

I2C BUS-status 
bestått / ikke bestått

EEPROM-status 
bestått / ikke bestått

RTC-status 
bestått / ikke bestått

Inngangsstrøm
I  =              ___mA 
V =             ___V

DIAGRAMMER

Avslutt

Page 9
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OPPSETTMENY

OPPSETT 
nett-ID

OPPSETT 
baklys

OPPSETT 
lav spenning

Vis/endre: 
Nett-ID

Vis/endre: 
Baklysvalg

Vis/endre: 
Lav spenning

SW REV
RIU0###

OPPSETT 
avslutt

Menyvalg

TRYKK PÅ TILBAKEKNAPPEN FRA 
EN HVILKEN SOM HELST SKJERM 
INNENFOR DEN STIPLEDE LINJEN 
FOR Å GÅ TILBAKE TIL
VALGMENYEN

Page 10
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RIU3-styreblokker henter innganger fra probeparametrene og styrer relétilstanden iht. noen settpunkter valgt 
av brukeren. Brukeren kan konfigurere inngangsparametrene, kontrolltypen, settpunktene, forsinkelsene og 
utgangsreléne for hver styreblokk. Parametrene som kan velges av brukeren, beskrives i mer detalj nedenfor. 

Styreblokkparametere som kan velges av brukeren

1) Type: Typen kan stilles inn som kontroll eller alarm. I alarmmodus oppfører reléutgangen seg som beskrevet  
i figur 1. 
I kontrollmodus oppfører reléutgangen seg som beskrevet i figur 2.

Figur 1: Alarmmodusdrift

Hvis prosessverdien (PV) ligger innen det øvre og nedre 
settpunktet definert av brukeren, er systemtilstanden normal. 
Hvis prosessverdien (PV) svinger utenfor alarmbåndbredden 
(over det øvre eller nedre settpunktet), går systemet inn  
i alarm.
Dette vises i nederst venstre hjørne på startskjermen der 
ordet "ALARM" blinker. Dette vises også på den enkelte 
kanalen med alarmsymbolet.
Forsinkelsestid kan legges til settpunktet. F.eks. En fisk/
berører berøre proben og tilstandene sendes utenfor den 
normale båndbredden. Dette fører til tilstander med falsk 
alarm. Forsinkelsestid gjør det mulig for tilstandene å gå 
tilbake innen den normale båndbredden. 

Hvis prosessverdien (PV) ligger innen det øvre og nedre 
settpunktet definert av brukeren, er systemtilstanden 
normal. Hvis prosessverdien (PV) svinger under det nedre 
settpunktet, går systemet inn i en kontrollsituasjon. Det slå 
på (eller av avhengig av de normale tilstandene) et relé. 
Reléet blir værende på til prosessverdien (PV) når det øvre 
settpunktet, og på det tidspunktet slår det av.
Prosessen kan reverseres slik at reléet slår på når 
prosessverdien (PV) svinger over det øvre settpunktet, 
avhengig av behovene til kunden. 
Dette vises også på den enkelte kanalen med en oransje 
indikator som viser at reléet er på. 
Forsinkelsestid kan legges til settpunktet. F.eks. En fisk/
plante berøre proben og tilstandene sendes utenfor den 
normale båndbredde. Dette fører til tilstander med falsk 
kontroll. Forsinkelsestid gjør det mulig for tilstandene å gå 
tilbake innen den normale båndbredden. En forsinkelse 
kan også legges til det øvre settpunktet som tillater 
systemoverdose, som kan være aktuelt i noen tilfeller. Figur 2: Kontrollmodusdrift

STYREBLOKKDRIFT

ØVRE SETTPUNKT

NEDRE SETTPUNKT

Alarmkontrollutgang

Alarm/relé aktiv [PÅ]
Alarm/relé inaktiv [AV]

PV

x x

x ØVRE SETTPUNKT

NEDRE SETTPUNKT

Kontrollbåndutgang

Kontroll/relé aktiv [PÅ]
Kontroll/relé inaktiv [AV]

PV

x

xx

ØVRE SETTPUNKT

NEDRE SETTPUNKT

Alarmkontrollutgang

Alarm/relé aktiv [PÅ]
Alarm/relé inaktiv [AV]

PV

x x

x ØVRE SETTPUNKT

NEDRE SETTPUNKT

Kontrollbåndutgang

Kontroll/relé aktiv [PÅ]
Kontroll/relé inaktiv [AV]

PV

x

xx
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2) Kanal inn: Dette er inngangsparameteren til styreblokken. Bruker vil ha mulighet til å velge blant alle de 
tilgjengelige parametrene til den bestemte proben som brukes. 

3) Relé: Dette er inngangsreléet til styreblokken. Bruker vil ha mulighet til å velge mellom relé 1 og relé 2. 
4) Øvre SP: Det er øvre settpunkt som beskrevet i delen ovenfor.
5) Nedre SP: Det er nedre settpunkt som beskrevet i delen ovenfor.
6) Forsinkelse på: Forsinkelsen på definerer antall sekunder som styreblokken vil være i alarm eller 

kontrollstatus før reléutgangen aktiveres.
7) Forsinkelse av: Forsinkelsen på definerer antall sekunder som styreblokken vil være ute av alarm eller 

kontrollstatus før reléutgangen deaktiveres.
8) Handling: Bruker vil ha mulighet til å velge mellom øvre og nedre. Når satt til nedre handling, vil styreblokken 

oppføre seg som beskrevet på side 17. Når satt til øvre handling, vil styreblokken oppføre seg det motsatte av 
det som beskrevet på side 17.
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PROBEKALIBRERING
Kalibreringsprosedyren vil variere avhengig av typen probe som brukes. Generelt kan enten 1-punkts eller 2-punkts 
kalibreringer utføres. Avhengig av probetypen, anbefales eventuelt 1- eller 2-punkts kalibreringer. 
 PV=(V_rå forskyvning)×helling 
PV : Prosessvariabel – Dette er verdien som vises på hovedskjermen med de aktuelle tekniske enhetene.
V_rå: Rå spenningsinngang – Dette er rå spenningsverdi målt av RIU3 fra proben.
Forskyvning: Forskyvningsverdien beregnes av RIU3 under kalibreringen.
Helling: Hellingverdien beregnes av RIU3 under kalibreringen.
For å utføre en typisk 1-punkts kalibrering plasserer bruken proben i et miljø med en kjent verdi til den målte parameteren. 
Brukeren legger inn den kjente verdien i RIU3 og fullfører kalibreringen. RIU3 beregner forskyningsverdien slik at 
PV stemmer overens med verdien som brukeren la inn ved 1-punkts kalibreringen. 
For å utføre en typisk 2-punkts kalibrering plasserer brukeren proben i et miljø med en kjent verdi for den målte 
parameteren. Brukeren legger inn den kjente verdien i RIU3 og fanger første kalibreringspunkt. Deretter plasserer 
brukeren proben i et annet miljø med en annen kjent verdi til den målte parameteren. Brukeren legger inn den kjente 
verdien i RIU3 igjen og fanger denne verdien. Kalibreringen fullføres ved å beregne hellingen og forskyvningen slik 
at PV stemmer med verdiene som brukeren la inn, med de rå spenningsinngangene som ble fanget. 
Kalibreringsprosedyren er litt annerledes ved galvanisk oppløste oksygenprober. Fordi disse probene har sann null, 
er forskyvningen alltid null. I dette tilfellet er det aldri nødvendig å fullføre en 2-punkts kalibrering. Under en 1-punkts 
kalibrering endres ikke forskyvningen – den blir værende null – og istedet beregnes hellingen slik at PV stemmer 
overens med verdien som brukeren la inn ved 1-punkts kalibreringen.

Kalibrere spesifikke probetyper
1) OxyGuard Commander Dissolved Oxygen (DO) / temperaturprobe

a.  DO-kalibrering
Ved denne probetypen har RIU3 2 prosessvariabler som korresponderer med DO. De tekniske enhetene 
til disse PV-ene er % metning og mg/l. Bare % metning PV må kalibreres for å kalibrere DO. Da beregnes 
mg/l PV basert på avlesningene av % metning og temperatur. 
Det skal utføres en 1-punkts kalibrering med % metning PV fordi disse probene har en sann null som betyr 
at forskyvningen vil alltid være null og det er bare hellingen som må beregnes.
Gjør følgende for å fullføre en 1-punkts DO-kalibrering av denne proben:
i. Plasser proben i luften. La probeavlesningene stabilisere i 30 minutter.
ii. Trykk og hold tilbakeknappen i 3 sekunder på RIU3 for å gå til konfigurasjonsmenyen.
iii. Bruk ned-knappen, bla ned til kalibreringsmenyen, og klikk på Enter-knappen. 
iv. Bla til "Oxy", og klikk på Enter-knappen.
v. Bla til "1-point", og klikk på Enter-knappen. 
vi. Den gjeldende verdien til % metning PV vises. Du vil ønske å endre denne avlesningen av 100 % 

metning fordi proben er i luften i øyeblikket. Bruk opp- og ned-knappen og Enter-knappen til å gjøre 
dette. 

vii. Etter at 100 er lagt inn og du klikker én gang til på Enter-knappen, vil RIU3 forsøke å fange 
tilgangspunktet og beregne hellingen. Hvis probeavlesningen er stabil og innenfor rimelige grenser, 
fanges kalibreringspunktet og det vises en kalibrering OK-melding. 

viii. Bruk tilbakeknappen for å gå tilbake til hovedskjermen. Nå skal % metning PV avleses som 100 % 
metning. 

ix. Nå kan proben brukes igjen. Du vil måtte tillate 30 minutter i tillegg for at probetemperaturen skal 
stabiliseres. Etter denne tiden vil proben gi nøyaktig avlesning. 
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b.  Temperaturkalibrering
Temperaturkanalen kalibreres ved fabrikken, og generelt skal den aldri måtte rekalibreres. Det kan utføres 
en 1-punkts kalibrering for å sikre konstante avlesninger mellom forskjellige prober. En 2-punkts kalibrering 
kan også utføres, men dette kan ta lang tid og vil vanligvis ikke være så nøyaktig som fabrikkinnstillingene 
som allerede finnes. 

Gjør følgende for å fullføre en 1-punkts temperaturkalibrering av denne proben:
i. Kontroller at probetemperaturen er stabilisert i måleprøven i minst 30 minutter. I tillegg kan du kontrollere 

at avlesningen av en referansetemperatursensor i samme prøve er stabilisert.
ii. Trykk og hold tilbakeknappen i 3 sekunder på RIU3 for å gå til konfigurasjonsmenyen. 
iii. Bruk ned-knappen, bla ned til kalibreringsmenyen, og klikk på Enter-knappen. 
iv. Bla til "Temp", og klikk på Enter-knappen.
v. Bla til "1-point", og klikk på Enter-knappen. 
vi. Den gjeldende verdien til grader Celsius PV vises. Du vil ønske å endre denne slik at den stemmer 

overens med verdien til referansetemperatursensoren. Bruk opp- og ned-knappen og Enter-knappen 
til å gjøre dette. 

vii. Etter at temperaturen er lagt inn og du klikker én gang til på Enter-knappen, vil RIU3 forsøke å fangen 
kalibreringspunktet og beregne forskyvningen. Hvis probeavlesningen er stabil og innenfor rimelige 
grenser, fanges kalibreringspunktet og den vises en kalibrering OK-melding.

viii. Bruk tilbakeknappen for å gå tilbake til hovedskjermen. Grader Celsius PV er nå lik 
referansetemperatursensoren. 

Gjør følgende for å fullføre en 2-punkts temperaturkalibrering av denne proben:
i. Velg 2 kalibreringstemperaturer som dekker det forventede området til måletemperaturene. Hvis f.eks. 

det forventes at prøvetemperaturen vil variere mellom 5 og 15 °C, skal du velge kalibreringspunktene 
5 og 15 °C. 0 og 20 °C vil også fungere.

ii. Lag en prøve med vann ved temperaturen til det første kalibreringspunktet. Hvis f.eks. det første 
kalibreringspunktet er 0 °C, brukes et isbad. Plasser proben i prøven, og la temperaturen stabilisere 
i minst 30 minutter.

iii. Trykk og hold tilbakeknappen i 3 sekunder på RIU3 for å gå til konfigurasjonsmenyen.
iv. Bruk ned-knappen, bla ned til kalibreringsmenyen, og klikk på Enter-knappen. 
v. Bla til "Temp", og klikk på Enter-knappen.
vi. Bla til "2-point", og klikk på Enter-knappen. 
vii. Den gjeldende verdien til grader Celsius PV vises. Du vil ønske å endre denne slik at den stemmer 

overens med den første kalibreringsprøven. Bruk opp- og ned-knappen og Enter-knappen til å gjøre 
dette. 

viii. Etter at temperaturen er lagt inn og du klikker én gang til på Enter-knappen, vil RIU3 forsøke  
å fangen kalibreringspunktet. Hvis probeavlesningen er stabil og innenfor rimelige grenser, fanges 
kalibreringspunktet.

ix. Lag en prøve med vann ved temperaturen til det andre kalibreringspunktet. Hvis f.eks. det 
andre kalibreringspunktet må være rundt 20 °C, kan vann med romtemperatur brukes med en 
referansetemperatursensor for å måle den faktiske vanntemperaturen. Plasser proben i prøven, og 
la temperaturen stabilisere i minst 30 minutter.

x. Det andre kalibreringspunktet skal vises på RIU3. Du vil ønske å endre denne slik at den stemmer overens 
med den andre kalibreringsprøven. Bruk opp- og ned-knappen og Enter-knappen til å gjøre dette. 

xi. Etter at temperaturen er lagt inn og du klikker én gang til på Enter-knappen, vil RIU3 forsøke å fangen 
kalibreringspunktet. Hvis probeavlesningen er stabil og innenfor rimelige grenser, fanges kalibreringspunktet. 
De nye hellings- og forskyvningsverdiene beregnes, og en kalibrering OK-melding vises. 

xii. Bruk tilbakeknappen for å gå tilbake til hovedskjermen. Grader Celsius PV er nå lik 
referansetemperatursensoren. 
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Vedlegg A: 
Spesifikke probehåndbøker

Oppløst oksygenprobe

Vedlikeholdsinstruksjoner

VEDLEGG
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Membranutskifting
Probemembranen skal tørkes ren fra tid til annen.

Membranen skal bare skiftes ut hvis:
• Membranen er skadet 
• Etter langtidsbruk (år) og du kan ikke kalibrere riktig verdi
• Proben er ikke helt full.

Gjør følgende for å skifte ut membranen. Prosedyren vil restaurere 
proben helt:

1) Fjern proben, skyll den og skru løs hetten. Hvis den sitter fast, skal 
du slå forsiktig på proben med en hammer og forsøke deretter 
på nytt. Kast elektrolytten, skyll hetten og delen på toppen, fjern 
eventuelle brune eller svarte oksydavleiringer. Vær oppmerksom 
på den brukte elektrolytten vil være veldig mørk.

2) Kontroller anoden. Hvis proben ble fylt riktig siste gang den ble 
pusset opp, vil det være lettere å fjerne de mørke avleiringene fra 
anoden ved bruk av en neglbørste eller tilsvarende. Hvis proben 
ikke ble fylt helt opp, vil anoden være svært korrodert og må skiftes 
ut. Kontroller at mutteren under anoden er strammet til før en ny 
anode settes på plass. Vask anoden i såpevann før den brukes for 
å fjerne eventuell beskyttende olje. Sørg for å bruke type 3 anoder 
på proben med mindre du har en spesialprobe med type 4 anode.

3) Kontroller katoden og fjern eventuelle avleiringer med slipeputen i 
plast som følger med proben eller sandpapir, kvalitet 600 som er litt 
våt eller tørt. Katoden MÅ IKKE PUSSES.

4) Skyll og tørk den øvre delen.
5) Vi anbefaler at følgende enkle "Tørr probekontroll" utføres på 

proben. Tørk proben helt, spesielt katoden og området rundt 
den, og observer målet eller utgangssignalet. Proben skal ha null 
utgang. Du kan også måle på probelektrodene. Når proben er 
helt tørr, skal det ikke være noe spenning (mV) mellom de brune 
og blå elektrodene. Hvis proben har en temperatursensor, skal 
motstandsverdien være riktig. Kontakt OxyGuard eller forhandleren 
hvis dette ikke er tilfellet.

6) Fyll en ny (eller oppusset) hette til randen med elektrolytt. Ekstra 
elektrolytt hjelper å fjerne eventuelle luftbobler. Bruk type 3 
elektrolytt (med mindre du har en spesialprobe med type 4 kjemi). 
Hetten pusses opp ved å sette inn ny membran og o-ring. Se 
nedenfor.
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7) Finn flaten som er maskinbearbeidet fra gjengene. Senk den øvre 
delen av hetten, og vri halvveis for å koble til gjengene. 

8) Vipp proben 15° slik at flaten er øverst, og skru hetten på 
toppdelen. Overskytende elektrolytt og luft skal dryppe ut av flaten.

Det er viktig at proben fylles helt opp! 
Stram hetten hardt til når du er sikker på at proben er fylt helt opp.
Viktig: Etter oppussing av proben kan den regnes som ny.
Den skal henges opp i luft for å stabilisere den i minst en time før 
kalibrering. Det anbefales at den rekalibreres etter én eller to dager. 

Det er lett på sette den ny membranen på hetten som vist i tegningen. Membranen må være flat. Hvis 
den krøller seg, skal den fjernes og du skal forsøke med ny. Det er viktig at alle delene er rene og 
tørre. En hette må ikke brukes flere ganger uten at membranen skiftes ut, fordi membranen strekker 
seg for å passe på katoden og vil ikke passe perfekt andre gang. Sørg for å bruke membranen og 
ikke det brune papiret mellom membranene.

Det er viktig at riktig membran brukes. Membraner identifiseres etter fargen på papiret mellom 
plastmembranene:
Commander probe:      D10MC med grått mellompapir.
Probe til modell 840 og 810:    D10M840 med grått mellompapir.
Standard probe til mg/l (ppm)-målinger:   D10MM med gult mellompapir.
Standard probe til %-målinger:    D10MSV med blått mellompapir.
I spesielle tilfeller der det finnes olje i vannet 
(kun som besluttet):           D10MOIL med rødt mellompapir.
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Feilsøking
Ustabile målinger
Den mest sannsynlige årsaken til ustabile målinger i en ny installasjon er at proben er plassert over 
et diffusjonsapparat! Hvis proben har fungert bra i lang tid, skal den pusses opp. Instabilitet kan også 
være et resultat av at proben ikke ble fylt helt opp med elektrolytt. I dette tilfellet indikeres oppussing.
Kontroller kablene og koblingene. Begynn med å kontrollere visuelt. Kontroller kablene, åpne 
eventuelle koblingsbokser, og kontroller at de er helt tørre. Proben kan skiftes ut under en 
undersøkelsen med én som du vet er i stand, på koblingsboksen nærmest proben. Hvis målingen nå 
er OK, skal proben pusses opp under undersøkelsen. Hvis den fremdeles ikke fungerer, skal den nye 
proben kobles direkte til utstyrsterminalene. Feil vil antageligvis nå forsvinne, som indikerer at det var 
en feil med kablene.
Hvis den oppløste oksygenverdien i en tank med oksygendosering osicillerer, dvs. svingninger 
mellom to verdier ved regelmessige intervaller, trenger antageligvis doseinnstillingene å justeres. 
Dette kan også være forårsaket av en dårlig vannblanding i tanken eller uheldig plassering av proben.

Reservedeler
Proben leveres med reservedeler til flere år. Andre reservedeler kan bestilles som sett eller i større 
antall. Hvis du har mange målinger, kan du beholde en probe som reserve. En probe som er klar til 
bruk, kan oppbevares i flere år hvis den oppbevares på et kjølig sted. Kontroller at reserveproben 
er helt fylt opp med elektrolytt før den taes i bruk. Hvis du rister proben, vil du kunne høre om den 
er helt full. Puss den opp hvis den ikke er helt full. Vær oppmerksom på at hvis proben åpnes, må 
membranen skiftes ut. En membran kan plasseres i en ekstra probehette for å kunne raskt skifte ut 
proben. Etter at anodene er brukt i 10 år er det mulig at det trengs nye.

Sett med 10 membraner med små o-ringer:
D10MC    Til Commander, Pacific og Atlantic
D10M840    Til OxyGuard 840 og 810
D10MPPM    Til standardprober, ppm (mg/l)-målinger
D10MSAT    Til standardprober % metnings- og % volummålinger
D10TOOL    Verktøy til å fjerne membranring
D10C     Probehette
D10CAF    Probehette med antisøling
D10AN3    Anode til type 3 kjemi
D10E3500    500 ml type 3 elektrolytt
D10E31L    1 l type 3 elektrolytt
D10E3LT500    500 ml type 3 elektrolytt til lav temperatur
D10E3LT1L    1 l type 3 elektrolytt til lav temperatur
D10E4500    500 ml type 4 elektrolytt
D10AN4    Anode for type 4 probekjemi
D10PP    Membranbeskytter
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