
MILWAUKEE pH-MITTARI MW101 KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ
• Tarkista, että pakkauksen mukana seuraava paristo on 
paikallaan ja kytkettynä oikein päin.
• Irroita anturin suojahattu aina ennen mittausta. Mikäli anturi 
on päässyt kuivumaan, liota ensin anturin kärki (n. 2,5cm) 
huuhtelunesteessä (art.no. M10000B) muutaman minuutin 
ajan.
• Varmista, että mittari on kalibroitu ennen
käyttöä (ks. kohta KALIBROINTI).

• Kiinnitä anturin johdon BNC-liitin laitteeseen.
• Kytke virta painamalla laitteen ON/OFF -
kytkintä.

• Käännä lämpötilasäädin osoittamaan
mitattavan nesteen lämpötilaa (mittaa lämpötila
ennen pH-mittausta).

• Upota anturin kärki (n. 2,5cm) mitattavaan
nesteeseen ja sekoita nestettä varovasti.
• Odota lukeman tasoittumista ja merkitse lukema
muistiin.
• Sammuta laite mittauksen jälkeen ON/OFF -
kytkimestä.
• Huuhtele anturi ja laita siihen muutama pisara
säilytysnestettä (art.no. MA9015) ja laita suojahattu
paikalleen.

KALIBROINTI
A) Valmistelut:
Kaksi kalibrointinestettä tarvitaan. Käytä joka kalibrointikerralla 
tuoretta kalibrointinestettä.
1. pH 7,01 (art.no. MA9007) ja jompikumpi seuraavista:
2a. pH 4,01 (MA9004) - jos mittaat happamia nesteitä - TAI
2b. pH 10.01 (MA9010) - jos mittaat emäksisiä nesteitä.

Käytä kahta testausastiaa kummallekin
kalibrointinesteelle. Toisessa astiassa anturi
huuhdellaan ja toisessa kalibroidaan.
Anturin kärki upotetaan n. 2,5cm syvyyteen.

Mittaa nesteiden lämpötila ennen kalibrointia. 

• Huuhtele anturi pH 7,01 -huuhteluastiassa ja siirrä
anturi pH 7,01 -kalibrointiastiaan. 
• Käännä lämpötilasäädin osoittamaan mitattavan
nesteen lämpötilaa (esim. 15°C).

• Käyttäen pientä ruuvitalttaa, kierrä säätöruuvia
"pH7" kunnes laite näyttää sitä lukemaa, joka
nesteelle on merkitty oheiseen °C/pH -
taulukkoon.
Esimerkkitapauksessamme pH 7,01-neste on
15°C lämpötilassa n. pH 7,04.

• Huuhtele nyt anturi pH 4,01 (tai 10,01) -
huuhteluastiassa ja siirrä anturi pH 4,01 (tai 10,01) -
kalibrointiastiaan. 

• Käyttäen pientä ruuvitalttaa, kierrä säätöruuvia
"pH4/10" kunnes laite näyttää sitä lukemaa, joka
nesteelle on merkitty oheiseen °C/pH -
taulukkoon.

Esimerkkitapauksessamme pH 4,01-neste on
15°C lämpötilassa n. pH 4,00. (pH 10.01 -neste
olisi tällöin n. pH 10,12)

°C/pH -TAULUKKO

PARISTON VAIHTO
Kun paristo on lähes tyhjä, tulee näyttöön symboli " ".
Kun pariston tyhjenemisestä kertova symboli näkyy, on 
paristossa enää muutamaksi tunniksi virtaa. Tyhjä paristo 
aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia, joten paristo tulee tällöin 
vaihtaa:
• Sammuta laite, avaa laitteen takana oleva paristonkansi ja 
vaihda tilalle uusi 9 voltin paristo. Tarkista että napaisuus on 
oikein päin.

TEKNISET TIEDOT
Mittausalue: 0,0 - 14,0 pH (0,01 pH välein)
Tarkkuus: ±0,02 pH
Kalibrointi: Manuaalinen, kalibrointinesteillä (kaksi 
kalibrointialuetta)
Käyttöympäristö: 0 - 50°C; maxRH 95%
Paristo: 1 x 9V (mukana)
Pariston käyttöikä: n. 300 tuntia yhtäjaksoista käyttöä
Mitat: 145 x 80 x 40 mm
Paino: 220 g (ml. paristo)
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