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1 Všeobecné pokyny 
Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Uschovejte tento dokument pro 
případnou budoucí potřebu. 
Instalace, uvedení do provozu, provoz, údržba a vyřazení z provozu smí provádět pouze speciálně vyško-
lený odborný personál. Tento personál se musí s návodem před zahájením práce pečlivě seznámit a po-
chopit. 
Odpovědnost a záruka výrobce za škody na přístroji zaniká při nedodržování pokynů pro standardní použití 
dle návodu k obsluze, použití k nevhodným účelům, nedodržování návodu k obsluze, používáním nedosta-
tečně kvalifikovaných osob nebo provádění neoprávněných úpravy na přístroji. 
Výrobce není odpovědný za veškeré náklady a škody, které vznikly uživatelem nebo jakékoli třetí straně 
prostřednictvím používání tohoto zařízení, a to zejména v důsledku nesprávného použití přístroje, nebo 
nesprávného použití či nesprávné připojení nebo zařízení. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby. 

2 Bezpečnost 

2.1 Správné použití 
Přístroj je určen k měření měrné vodivosti, specifického odporu, obsahu soli a TDS při současném použití 
vhodných elektrod (meřicích článků). Připojení elektrod je přes 7-pólový bajonetový konektor. 

Upozornění: V závislosti na rozsahu měření mohou být různé typy elektrod potřebné – zkontrolujte při 
výběru elektrody. 

Přístroj umožňuje připojení teplotního snímače (Pt1000 nebo NTC 10K) také přes 7-pólový bajonetový 
konektor. Obvykle je vhodný senzor teploty integrován v elektrodě. Naměřená teplota je používána pro 
automatickou teplotní kompenzací (například Lin nebo nLF) a je současně zobrazována na displeji.  

Bezpečnostní upozornění tohoto návodu k obsluze musejí být dodržovány (viz níže). 
Přístroj smí být použit pouze za podmínek a pro účely, pro které byl konstruován. 
S přístrojem musí být zacházeno šetrně a dle uvedených technických údajů (chránit před nárazy, pády 
apod.). 

2.2 Bezpečnostní značky a symboly 
Varování jsou uvedeny v tomto dokumentu takto: 
 

       

Varování! Varuje před hrozícím nebezpečím, smrtí, vážným zraněním 
nebo vážným poškození majetku, pokud nebude dodržováno. 

 
Pozor! Varuje před potenciálním nebezpečím nebo nebezpečnými 
situacemi, které, pokud se jim nevyhnete, mohou způsobit poškození 
přístroje nebo pro životní prostředí. 

 Upozornění! Symbol označuje operace, které pokud budou ignorovány, 
mohou mít nepřímý vliv na provoz nebo vyvolat nepředvídanou reakci.  

2.3 Bezpečnostní upozornění 
Tento přístroj byl konstruován a zkoušen dle bezpečnostních předpisů pro elektronické měřicí přístroje. 
Dokonalá funkce a bezpečnost provozu přístroje může být zajištěna jen v tom případě, že bude používán dle 
obvyklých bezpečnostních pravidel, jakož i dle bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodu 
k obsluze. 

1. Dokonalá funkčnost a bezpečnost přístroje je zajištěna pouze za klimatických podmínek blíže 
specifikovaných v kapitole "Technické údaje". Jestliže byl přístroj vystaven nízkým či vyšším teplotám, 
může dojít uvnitř přístroje ke kondenzaci vlhkosti a tím narušit funkčnost přístroje. V tomto případě se 
musí nechat teplota přístroje přizpůsobit pokojové teplotě, než je možné přístroj uvést do provozu. 

 
 
 



H83.0.02.6B-02  návod k obsluze GMH 5430 strana 4 z 16 
  _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 
 

 

2.    V případě zjištění jakékoliv závady na přístroji (viditelné poškození, nesprávná funkce či 
umístění v nevhodném prostředí) odešlete přístroj na kontrolu či opravu k dodavateli 
přístroje. 
Příklady:                                                                                                                                                
- zjištění viditelného poškození 
- nespolehlivá funkce přístroje. 
- skladování přístroje v nevhodných podmínkách. 

1. Zkontrolujte pečlivě zapojení přístroje, zvláště při připojení na další zařízení (např. přes komunikační 
rozhraní). Případné odlišné interní zapojení cizího připojeného zařízení může vést ke zničení tohoto 
zařízení i vlastního přístroje.  
 

Nepoužívejte přístroj s vadným nebo poškozeným síťovým zdrojem.  
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

 

2.   Nepoužívejte tento produkt v bezpečnostních či nouzových zařízeních nebo tam, kde by 
závada na přístroji mohla způsobit zranění osob nebo materiální škody. 
Nebude-li na toto upozornění dbáno, může dojít ke zranění či usmrcení osob nebo 
k materiálním ztrátám. 

 

3.   Toto zařízení nesmí být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu. V prostředí s 
nebezpečím výbuchu je zvýšené nebezpečí vznícení, požáru nebo výbuchu z důvodu 
jiskření. 

 

3 Popis produktu 

3.1  Rozsah dodávky 
V dodávce obdržíte: 

 GMH 5430 s 2 bateriemi typu AAA 
 Návod k obsluze  

3.2 Pokyny k provozu a obsluze 
1. Bateriový provoz: 

Zobrazí-li se nápis ´bAt´ na spodní části displeje, ji již nízká kapacita baterií a bude je nutno vyměnit. Bez 
ohledu na toto hlášení je ještě přístroj po určitou dobu funkční. 
Dojde-li k zobrazení nápisu ´bAt´ na horní části displeje, je napájení přístroje z baterií nedostatečné a je 
nutné je ihned vyměnit.: viz kapitola 12. 

Při skladování přístroje při teplotách nad 50°C musí být baterie vyjmuta.                                                      

Také v případě, že přístroj nebude delší dobu používán, měla by být baterie vyjmuta. 
Čas přístroje musí být poté znovu nastaven. 

2. S přístrojem snímači je nutné zacházet opatrně a dle technických dat. Zásuvky a zástrčky chraňte před 
znečištěním. 

3. Provoz USB nebo síťový provoz: 
Mohou být použity pouze povolené síťové napájecí zdroje a komunikační konvertory.  

Při připojení síťového zdroje musí být toto napětí mezi 4.5 a 5.5 V DC.                                 
Nepřipojujte vyšší napětí!   

Doporučujeme komunikační konvertor USB 5100. Pokud je použit, zajišťuje napájení přístroje z rozhraní 
USB a nebo z USB síťového zdroje. 
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4 Obsluha 

4.1 Zobrazovací prvky 
 

1
Hlavní displej: měrná vodivost (mS/cm, µS/cm) 

specifický odpor (kΩcm, MΩcm) 
TDS (mg/l), salinita (SAL)  

2 Vedlejší displej: teplota 

3 Označení měrných jednotek 

4 Hodnocení stavu stavu baterie 

5
Zobrazovací prvky pro označení minimální / maximální / 
uložené hodnoty 

6 nLF NaCl, Lin:  zobrazení zvolené teplotní kompenzace 

7 %/K, 1/cm:  doplňkové konfigurační jednotky 

8 u tohoto typu bez funkce 

4.2 Ovládací prvky 

 

Zapnout  / vypnout, podsvětlení 

krátce stisknout:  aktivace podsvětlení 
         nebo zapnutí přístroje 

dlouze stisknout: vypnutí přístroje 

 

set / menu: 

krátce stisknout: manuální zadání teploty, pokud        

                                  není žádný teplotní snímač připojen 

                                   

stisknout 2 s (Menu): vyvolání konfigurace 

 

 
 

min / max: 

krátce stisknout:      zobrazení minimální nebo maximální    

                               naměřené hodnoty 

stisknout 2 s:      vymazání příslušných hodnot 

 

cal: pouze v režimu ’cond’ = měrná vodivost: 

 

stisknout 2 s: start vyrovnání konstanty článku 

 

store / enter: 

režim měření:  Zastaví a uloží aktuální naměřenou 
hodnot ('HLD' na displeji) 

(Set/Menu:  potvrzení zadání, návrat k měření) 
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4.3 Připojení 
Univerzální výstup: rozhraní, napájení (viz kapitola 
8 “Universální výstup“) 
 

7-pólové bajonetové připojení: připojení elektrody 
/ měřicího článku a snímače teploty 

4.4 Opěrka 
Ovládání: 

‐ Zatáhněte v místě opěrky označeném „open“ a opěrku vysuňte. 
‐ Zatáhněte v místě opěrky označeném „open“ znovu a opěrku dále otočte. 

 

 
opěrka zavřena opěrka v poloze 90° 

 
opěrka v poloze 180° 

 
Funkce: 

- přístroj s opěrkou v poloze zavřeno může být umístěna na stole nebo býti zavěšena na opasku atd. 
- přístroj s opěrkou v poloze 90° je možné postavit na stůl atd.  
- přístroj s opěrkou v poloze 180° může být zavěšen na šroub nebo na magnetický držák GMH 1300 

 
přístroj pověšen na pásku 

 

 

 
 

přístroj postaven na stole 

 
přístroj pověšen na 
držáku GMH 1300 
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5 Uvedení do provozu 

Elektrodu připojte k přístroji a tlačítkem  zapněte. 

Po testu segmentů   zobrazí přístroj krátce informace k jeho konfiguraci: 
  v případě, že bylo provedeno nastavení korekce nul. bodu a strmosti snímače teploty                       

(viz kapitola 9 Nastavení teplotního snímače) 
Přístroj je připraven k měření. 

6 Základy měření 

6.1 Základy měření měrné vodivosti 
Definice měrné vodivosti : schopnost materiálů vést elektrický proud:              

l: délka materiálů 
A:  průřez   
R:  naměřený odpor 
 

Jednotka , pro kapaliny obvyklé:  a  

Měrná vodivost je převrácenou hodnotou specifického odporu 
(Měrná vodivost je převrácenou hodnotou naměřeného odporu R) 
 

6.2 Měřicí rozsahy a konstanty článků 
V závislosti na zvoleném elektrodě jsou různé rozsahy možné a přístroj obsahuje 4 rozsahy konstanty článků 
pro nastavení různých elektrod v závislosti na příslušné konstantě článku K: 
CELL rAnG Nastavitelné konstanty K Použití  
0.01 0,004000 - 0,015000•1/cm Čisté vody, elektrody s K = 0.01 
0.1 0,04000 - 0,15000•1/cm Čisté vody, elektrody s K = 0.1 
1 0,4000 - 1,5000•1/cm Standardní elektrody s např. K= 0.55 nebo K=1 
10 4,000 - 15,000 •1/cm Elektrody s K=10 (pro extrémně vysoké měr. vodivosti) 

Konstantu článku K lze manuálně zadat v menu konfigurace (viz kapitola 7 „Konfigurace přístroje“) nebo 
stanovit pomocí funkce vyrovnání článku. K dispozici jsou dvě možnosti: 
- automaticky pomocí referenčního roztoku (teplotně kompenzovaný) 
- korekcí zobrazení při známé hodnotě roztoku 

6.3 Měření měrné vodivosti 
Měření vodivosti je poměrně snadné měření. Standardní elektrody jsou při správném použití po dlouhou 
dobu stabilní a případně mohou být nastaveny pomocí integrované funkce Cal. 

Pozor: Přístroj pokrývá velmi širokou škálu rozsahů, ale musí být zvolena pro požadovaný 
měřicí rozsah vhodná elektroda. 

rozsah 
CELL  
- rAnG  

0 1 2 3 4 

0.01 0,000 - 5,000 µS/cm 0,00 - 50,00 µS/cm 0,0 - 500,0 µS/cm 0 - 5000 µS/cm 0,00 - 50,00 mS/cm 
0.1 0,00 - 50,00 µS/cm 0,0 - 500,0 µS/cm 0 - 5000 µS/cm 0,00 - 50,00 mS/cm 0,0 - 500,0 mS/cm 

1 0,0 - 500,0 µS/cm 0 - 5000 µS/cm 0,00 - 50,00 mS/cm 0,0 - 500,0 mS/cm 0,000 - 1,000 S/cm 
10 0 - 5000 µS/cm 0,00 - 50,00 mS/cm 0,0 - 500,0 mS/cm 0,000 - 1,000 S/cm --- 
Pokud je výběr rozsahu nastaven na „Auto Range“, je automaticky zvolen rozsah s nejlepší hodnotou 
rozlišení. Provoz loggeru nebo přes rozhraní vyžaduje pevně nastavený rozsah z výše uvedené tabulky  
(žádný provoz loggeru nebo rozhraní při nastavení Auto-Range!). 
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6.4 Měření specifického odporu  
Spezifický odpor je převrácenou hodnotou měrné vodivosti a je zobrazován na přístroji v jednotkách  
kOhm•cm (MOhm•cm). 
 

rozsah 
CELL  
- rAnG  

0 1 2 3 

0.01 0,10 - 50,00 kOhm•cm 0,1 - 500,0 kOhm•cm 0,000 - 5,000 MOhm•cm 0,000 - 50,00 MOhm•cm
0.1 0,010 - 5,000 kOhm•cm 0,01 - 50,00 kOhm•cm 0,0 - 500,0 kOhm•cm 0,000 - 5,000 MOhm•cm
1 0,0010 - 0,5000 kOhm•cm 0,001 - 5,000 kOhm•cm 0,00 - 50,00 kOhm•cm 0,0 - 500,0 kOhm•cm 

10 --- 0,0001 - 0,5000 kOhm•cm 0,000 - 5,000 kOhm•cm 0,00 - 50,00 kOhm•cm 

Pokud je výběr rozsahu nastaven na „Auto Range“, je automaticky zvolen rozsah s nejlepší hodnotou 
rozlišení. Provoz loggeru nebo přes rozhraní vyžaduje pevně nastavený rozsah z výše uvedené tabulky 
(žádný provoz loggeru nebo rozhraní při nastavení Auto-Range!). 
 

6.5 Měření TDS 
Měření TDS (total dissolved solids) se provádí pomocí měrné vodivosti a a konverzního faktoru (C.tdS) 
pevných látek (sušiny). Tato veličina je vhodná pro jednoduché měření koncentrace např. solných roztoků.   
Zobrazení je v mg / l . 

rozsah 
CELL  
- rAnG  

0 1 2 3 

0.01 0,000 - 5,000 mg/l 0,00 - 50,00 mg/l 0,0 - 500,0 mg/l 0 - 5000 mg/l 
0.1 0,00 - 50,00 mg/l 0,0 - 500,0 mg/l 0 - 5000 mg/l --- 

1 0,0 - 500,0 mg/l 0 - 5000 mg/l --- --- 
10 0 - 5000 mg/l --- --- --- 

Zobrazovaná hodnota TDS = měrná vodivost [v µs/cm, nLF- tep. kompenzace na 25°C] • C.tdS (zadání 
v menu) 

Přibližně platí: 
C.tdS  
0,50 jednomocné soli s 2 typy iontů (NaCl, KCl, atd.)
0,50 přírodní vody/povrchové vody, pitné vody  
0,65 - 0,70 např. koncentrace solí ve vodných roztocích hnojiv 

Pozor: Tyto hodnoty jsou určeny pouze pro orientační odhady, ne pro přené měření. 
Pro přesné měření musí být konverzní faktor pro určitý typ roztoku zjištěn.  
To může být provedeno buď pomocí srovnání se známými referenčními roztoky nebo odpařením množství 
skutečné kapaliny se změřenou měr. vodivostí a  následným zvážením suchého zbytku. 

6.6 Měření obsahu soli / měření salinity 
V režimu měření „SAL“ lze zjišťovat salinitu (obsah soli) mořské vody (základ: International Oceanographic 
Tables; IOT). Standardní mořská voda má hodnotu salinity 35 ‰ (35 g soli na 1 kg mořské vody). 
Zobrazení je v ‰ (g/kg). 
Také se používá je pojem „PSU“ (Practical Salinity Unit) jejiž význam je identický. 
Salinita má svojí "vlastní" teplotní kompenzaci, tj. teplota, která je zohledněna na displeji a má velký vliv na 
hodnotu zobrazení, případné nastavení v menu týkající se teplotní kompenzace jsou ignorovány. 

 
Pozor: Složení solí různých moří se liší v závislosti na místě, počasí, záplavách, atd. a může  
způsobit významné odchylky od 35 ‰ dle IOT. 
 
Pro mnoho solí, pro použití v mořské akvaristice, jsou k dispozici příslušné tabulky (hmotnost soli 

k salinitě dle IOT popř. měrné vodivosti). Za použití těchto tabulek lze provádět velice přesná měření.        
(doporučujeme použití 4-pólových grafitových elektrod LF 400 nebo LF 425).  
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6.7 Elektrody / měřicí články 
6.7.1 Zapojení bajonetového konektoru 

připojení přístroje 

 

1:  elektroda I+ 

2:  elektroda U+ 

3:  elektroda U- 

4:  elektroda I- 

5:  teplotní senzor 

6:  teplotní senzor 

7:  nezapojeno 

 

6.7.2 Konstrukce a výběr 
V podstatě je možné dva různé typy měřicích článků: 2-pólové a 4-pólové. Rozdíl mezi  2-pólovou a 4-pólovou 
elektrodou je ten, že 4-pólová díky složitějšímu způsobu měření dobře do určité míry kompenzuje polarizační 
efekty a  znečištění. 

2–pól. měřicí článek 4– pól. měřicí článek 

Výběr vhodné elektrody je závislý na způsobu použití.  

 Nejširší spektrum použití nabízí vysoce kvalitní grafitové 4-pólové elektrody (LF 400 nebo LF 425)  pro 
veškeré výše uvedené aplikace a: mořské vody, titrace, odpadní vody atd.). 

 Pro nízké hodnoty měrné vodivosti (<100µS) nabízíme nerezové elektrody (LF 200 RW, čisté a velmi 
čisté vody, kotelní vody, osmóza a filtrační technika). 

 Pro použití v benzínu, naftě a  dalších médiích s měr. vodivostí (< 1000µS/cm) nabízíme 2-pólové 
elektrody se skleněným tělem (LF 210). 

6.8 Teplotní kompenzace 
Měrná vodivost vodných roztoků je závislá na teplotě. Teplotní závislost je velmi závislá na typu roztoku.  Pomocí 
teplotní kompenzace se hodnota roztoku přepočte na standardní referenční teplotu, aby došlo k vyrovnání teplotní 
závislosti. Obvyklá referenční teplota je 25 °C. 

6.8.1 Teplotní kompenzace „nLF“ dle EN 27888 
Pro většinu použití např. v oblasti chovu ryb a měření povrchových a pitných vod je určena nelineární teplotní 
kompenzace pro přírodní vody („nLF“, dle EN 27888). Obvyklá referenční teplota je 25 °C.  
Doporučený rozsah použití kompenzace nLF: mezi 60 µS/cm a 1000 µS/cm. 

6.8.2 Lineární teplotní kompenzace a zjištění teplotního koeficientu “t.Lin“ 
Pokud není funkce teplotní kompenzace přesně známa, musí být v praxi přístroje nastaveny na "lineární  teplotní 
kompenzaci“ (menu, t.Cor = Lin, t.Lin odpovídá ), to znamená, že je jednoduše počítáno s tím, že teplotní 
závislost je v celé oblasti kompenzování teploty roztoku přibližně shodná.  

 

Teplotní koeficient 2.0 %/K je nejvíce používaný. 
Teplotní koeficient lze například zjistit tak, že roztok bude s vypnutou teplotní kompenzací změřen při 2 různých 
teplotách (T1 a T2). 
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TKlin je hodnota, která je zadána v menu "t.Lin" 
LFT1 měrná vodivost při teplotě T1 
LFT2 měrná vodivost při teplotě T2  

7 Konfigurace přístroje 
 Jednotlivé body menu jsou závislé na aktuálním nastavení přístroje. 
  

Pro konfiguraci přístroje stiskněte na 2 s tlačítko „menu“  , dojde k vyvolání menu (hlavní displej „SEt“).                

Tlačítkem „menu“  zvolíte požadovanou část menu a tlačítkem  můžete přepínat mezi jednotlivými 

konfiguračními parametry (výběr parametru pomocí ). 

Nastavení jednotlivých hodnot parametru se provádí tlačítky  nebo . Dalším stisknutím tlačítka „menu“  

dojde k přepnutí zpět na hlavní menu a k uložení nastavených hodnot. Tlačítkem "enter"  se konfigurace 
ukončí. 

 Současným stisknutím tlačítek ‚menu‘ a ‚store‘ na dobu delší než 2 sekundy 
dojde k nastavení přístroje na výrobní nastavení. 
Nebude-li déle jak 2 minuty stisknuto žádné tlačítko, bude konfigurace ukončena. Provedená 

nastavení nebudou uložena! 

Menu Parametr Hodnota Význam 
   nebo  

   

 
 

Set Configuration: všeobecná nastavení

 
Input: výběr měřené veličiny **  
Cond Měrná vodivost 
rES Specifický odpor 
SAL Obsah soli / salinita 
TDS Celkové množství rozpuštěných tuhých látek 

 
TDS měření: přepočítávací faktor (pouze při Inp = TDS)   
0.40 - 1,.00 Přepočítávací faktor pro měření TDS 

 

Cell Range: nastavení konstanty článku: rozsah konstant článků   
0.01 Čisté vody, elektrody s K ~ 0.01 
0.1 Čisté vody, elektrody s K ~ 0.1 
1 Standardní elektrody např. s K= 0.55 oder K=1 
10 Elektrody s K=10 

 

Cell Factor: nastavení konstanty článku: multiplikační faktor    
0.4000 - 
 1.5000 

Multiplikační faktor konstanty článku  
konstanta článku CELL = CELL Range * CELL Factor 

 

Range: volba zobrazovacího rozsahu (měr. vodivost, spec. odpor nebo TDS)   
Auto Automatická volba rozsahu 
např. 0.0 .. 500.0 
µS/cm 

Příklad pro CELL rAng 1 a InP Cond: jiné viz kapitola 6.3 

…  
0 .. 1000 mS/cm Příklad pro CELL rAng 1 a InP Cond: jiné viz kapitola 6.3 

 
Automatické nastavení pomocí referenčního roztoku „CAL“   
Edit Manuální nastavení na referenční hodnotu  
REF.S Výběr ze standardních referenčních roztoků 

 

REF.S: výběr ze standardních referenčních roztoků pro aut. nastavení   
1413 µS/cm referenčních roztok 0.01 M KCL 
2760 µS/cm 0.02 M KCL 
12.88 mS/cm 0.1 M KCL 
50 mS/cm Srovnávací roztok pro mořskou vodu KCL 
111.8 mS/cm 1 M KCL 

 

Einheit t: výběr jednotek teploty   
°C Veškeré teplotní údaje v °C 
°F Veškeré teplotní údaje v °F 

 
t-Input: výběr teplotního vstupu   
NTC Snímač NTC 10k 
Pt Snímač Pt1000 

 



H83.0.02.6B-02  návod k obsluze GMH 5430 strana 11 z 16 
  _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Teplotní kompenzace   
oFF Měření měrné vodivosti není teplotně kompenzováno 
nLF Nelineární funkce pro přírodní vody dle EN 27888 (DIN 38404) 

spodní, povrchové a pitné vody 
NaCl Kompenzace slabých roztoků NaCl (čisté a velmi čisté vody) 
Lin  Lineární teplotní kompenzace 

 
Teplotní koeficient (pouze při t.Cor = Lin)   
0.300  3.000 Teplotní kompenzační koeficient v %/K. 

 
Referenční teplota pro teplotní kompenzaci   
25 °C / 77 °F Referenční teplota 25 °C / 77 °F 
20 °C / 68 °F Referenční teplota 20 °C / 68 °F 

 
Kalibrace: Časový interval pro připomenutí kalibrace (výrobní nastavení: 180)   
1 …730 Časový interval pro připomenutí kalibrace (ve dnech) 
oFF Bez intervalu pro připomenutí kalibrace 

 
Auto Hold: Automatické určení stabilní měřené hodnoty    
on Automatické určení stabilní měřené hodnoty  Auto Hold 
oFF Standardní funkce hold na stisknutí tlačítka 

 

Auto Power-Off : Automatické nastavení vypnutí přístroje   
1...120 Nastavení doby vypnutí v minutách. V případě, že nedojde ke stisknutí 

libovolného tlačítka či nebude probíhat datová komunikace, dojde v 
nastaveném časovém intervalu k automatickému vypnutí přístroje 

oFF automatické vypnutí je deaktivováno (trvalý provoz) 

 

Podsvícení displeje   
oFF:  Bez podsvícení 
5 … 120 Podsvícení po  5.. 120 s automaticky vypnuté 
on: Podsvícení trvale zapnuté 

 

Set Output: Nastavení univerzálního výstupu   

 

oFF Rozhraní vypnuto – minimální odběr proudu   

SEr: Sériové rozhraní aktivní 
  

 
01,11..91 Základní adresa pro komunikaci přes rozhraní   

 

Set Corr: Nastavení měření **

 
Korekce nulového bodu / offsetu měření teploty **  
oFF Bez korekce nulového bodu měření teploty 
-5.0 … 5.0°C Korekce nulového bodu měření teploty v °C 

 
Korekce strmosti měření teploty **  
oFF bez korekce strmosti měření teploty 
-5.00 … 5.00 korekce strmosti měření teploty v [%] 

 

Set Clock: Nastavení reálného času

 
HH:MM Clock: Nastavení hodinového času           hodiny:minuty   

 
YYYY Year:   Nastavení letopočtu   

 
TT.MM Date:   Nastavení data   

rEAd CAL: načtení kalibračních dat:  
viz kapitola 11.2 Nastavení datové paměti kalibrace (rEAd CAL) 
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8 Universální výstup 
Výstup přístroje lze volit jako sériové rozhraní (pro konvertor rozhraní USB 5100). V případě, že tento typ 
výstupu není potřeba, je doporučeno výstup přístroje vypnout (Out oFF) a tím dojde k výraznému snížení 
vybíjení baterie a baterie bude mít vyšší životnost. 
Pokud je přístroj používán s konvertorem USB 5100, tak probíhá napájení přes rozhraní. 

Osazení konektoru 

 

 

1: externí napájení +5V, 50mA 

2: GND 

3: TxD/RxD (3.3V 3V logika) 

4: bez funkce 

 

 

Používejte pouze povolené 
adaptéry (příslušenství)! 

8.1 Rozhraní 
Pomocí galvanicky odděleného konvertoru rozhraní USB 5100 (příslušenství) lze přístroj připojit 
přímo na rozhraní USB PC. Přenos je bezpečně chráněn proti chybám přenosu (CRC). 
Pro načítání a zobrazování dat slouží následující programy: 
 GSOFT3050:  pro zobrazení a načtení naměřených dat z přístrojů vybavených loggerovou 

funkcí 
 EBS20M / -60M: 20-/60- kanálový software k on-line zobrazení a záznamu měřených hodnot 
 EASYControl net: univerzální vícekanálový software pro záznam a vizualizací a archivaci dat 
K vytvoření vlastního programu slouží balíček GMH3000, který obsahuje: 
 
 32 bitovou knihovnu funkcí (GMH3000.DLL) s dokumentací, kterou lze použít pod obvyklými 

programovacími jazyky, použitelný pro Windows Windows 2000™, Windows XP™, Windows 
Vista™, Windows 7™ 

 Programovací příklady Visual Basic Visual Basic 4.0™, Delphi 1.0™, Testpoint™ atd. 
Měřicí přístroj obsahuje 2 kanály: 

- kanál 1: aktuální hodnota a základní adresa 
- kanál 2: teplota 

 

 Měřené, poplachové a hodnoty rozsahu jsou přes rozhraní vždy udávány v 
nastavených zobrazovacích jednotkách! 

 
Pozor: Pro využití funkcí komunikačního rozhraní musí být funkce  
Auto-Range vypnuta. 

 

9 Kalibrace teplotního vstupu 
Pomocí nastavení nulového bodu a strmosti lze teplotní měřicí vstup nastavit. 
Předpoklad: že je k dispozici spolehlivá referenční hodnota (např. kalibrační lázeň): 
Bylo-li toto nastavení provedeno (odchylka od továrního nastavení) je při zapnutí přístroje zobrazena zpráva 
"Corr" a při provozu je signalizováno šipkou "corr" na displeji. 
Standardní nastavení nulového bodu a strmosti je: 'off' = 0.0, tzn. bez žádné korekce. 
 

pouze korekce nulového bodu (ofsetu): 

zobrazená teplota  =  naměřená teplota - offset 

korekce nulového bodu a strmosti: 

zobrazená teplota = ( měřená teplota – OFFS) * (1 + SCAL / 100 )    
(zobrazená teplota °F = (naměřená teplota °F - 32°F - OFFS) • (1 + SCAL / 100 )  ) 
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10 Automatické nastavení konstanty článku 
Vedle možnosti přímého zadání konstanty článku (viz níže) je možné pomocí menu („CELL FACt“) také 
konstantu článku automaticky zjistit (nejdříve nastavte CELL rAnG v menu): 
 

Manuální nastavení    nebo  Nastavení s referenčním rotokem 
Volba menu:   "CAL Edit"   "CAL rEF.S" 
         Výběr požadovaného roztoku z menu 

1413 µS/cm  0.01 M KCL 
2.76 mS/cm 0.02 M KCL 
12.88 mS/cm  0.1 M KCL 
50 mS/cm  KCL 
111.8 mS/cm 1 M KCL 

Údaje při 25°C, teplotní závislosti 
jednotlivých roztoků jsou uloženy v přístroji 
a jsou automaticky kompenzovány 
 

tlačítko Cal 2s stisknout,  
start kalibrace: "akt.hodnota" např."1823 µS/cm"  "hodnota roztoku" např. "1413µS/cm"
     a CAL se symbolem na displeji             a CAL se symbolem na displeji  
 
Kalibrace 
    tlačítka "nahoru" nebo "dolů"  vyčkat, dokud není stabilní hodnota zjištěna 
     požadovanou zobrazovanou hodnotu nastavit 

    s "enter"  potvrdit 
 
 
přístroj se vrátí do normálního režimu měření, případně zobrazí chybové hlášení. Výsledná konstanta článku 
je zjistitelná v menu pod „CELL rAng“ a v kalibrační historii. 
 

Chybová hlášení při automatickém nastavení: 

CAL Err.1 Konstanta článku příliš vysoká Zjištěná konstanta nesmí být vyšší než 1,5 * 
rozsah článku 

CAL Err.2 Konstanta článku příliš nízká Zjištěná konstanta nesmí být nižší než 0,4 * 
rozsah článku 

CAL Err.3 Roztok v chybném rozsahu Chybný rozsah článku / chybný roztok / 
mimo povolenou toleranci 

CAL Err.4 Chybná teplota Mimo povolenou teplotu: 
0.0  –  34.0 °C  (např. 0.0 – 27.0 °C při 111.8 mS/cm) 

 
Manuální zjištění konstanty pomocí referenčního roztoku (roztok KCl, c= 0.01 M) 
Měrná vodivost zobrazená = 1900 μS při nastavené konstantě 1.000 cm-1 
Teplota KCl: 25°C  
Specifická měrná vodivost roztoku při naměřené teplotě  měrná vodivost požadovaná  = 1413 μS cm-1 
Konstanta článku k = měrná vodivost zobrazená / měrná vodivost požadovaná [cm-1] 
                          = 1413 μS cm-1 / 1900 μS                          = 0,7437 cm-1 

11 GLP 
K GLP (Guten Labor Praxis) patří pravidelná kontrola přístrojů a příslušenství. U měření pH se jedná 
zejména o zajištění správné kalibrace pH. Přístroj podporuje níže uvedené funkce.   
Předpokladem pro použití funkcí GLP je, že elektroda není zaměňována. Data, která jsou uložena v přístroji, 
jsou vztažena ke konkrétní elektrodě. 

11.1 Kalibrační interval (C.Int) 
Můžete zadat pevný interval, který bude přístrojem automaticky kontrolován a v případě jeho uplynutí, dojde 
k varování, že má být kalibrace provedena popř., že kalibrace již není platná. 
Délka tohoto intervalu je závislá na Vašem použití a stabilitě elektrody.  
Po uplynutí nastaveného intervalu se zobrazí na displeji nápis „CAL“. 
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11.2 Nastavení datové paměti kalibrace (rEAd CAL)  
Poslední provedená kalibrace s datem a jejími výsledky je uložena v paměti přístroje a lze ji vyvolat. 
Zobrazení datové paměti kalibrace: 
Uložená kalibrační data mohou být načtena pomocí PC software GMHKonfig nebo GSOFT3050 a též na 
displeji přístroje zobrazeny:

 
 

 
Stisknout na 2 s:  
na dipsleji se zobrazí:  (konfigurační úroveň) 

 Opakovaně stisknout až se zobrazí:
  read cal. = „čtení kalibračních dat“ 

 

Krátce stisknout: přepínání mezi  

- CELL = konstantou článkou 

- C.rEF = referenční hodnotou, při které byla konstanta článku nastavena 

- Zobrazení datum a času datové sady 
 

 Zobrazení kalibrační datové sady ukončeno 

 

12 Výměna baterií 
Věnujte laskavě bedlivou pozornost této kapitole a postupujte přesně dle 
níže uvedených instrukcí. 
V případě nedodržení uvedeného postupu může dojít k poškození 
přístroje nebo k omezení funkce ochrany proti vniknutí vlhkosti! 
  

1. Zamezte bezdůvodnému otevírání pouzdra přístroje.    
2. Povolte 3 křížové šroubky na zadní straně přístroje.   
3. Ještě uzavřený přístroj položte tak, aby byl displej vidět.   
4. Spodní díl pouzdra včetně elektroniky by měl zůstat v této poloze 

po celou operaci výměny baterie.  
5. Tím bude zabráněno tomu, aby těsnící kroužky, které se 

nacházejí v otvorech pro šrouby, vypadly.  
6. Sejměte horní část pouzdra. Pozor na tři ovládací tlačítka, aby se 

nepoškodila. 
7. Opatrně obě baterie (typ: AAA) vyměňte. 
8. Nyní opět horní díl pouzdra nasaďte za zvýšené pozornosti, aby 

nějaké nečistoty nemohly poškodit těsnění. Následně oba díly do 
sebe zaklapněte, přístroj položte displejem dolů a sešroubujte 
(začněte jedním spodním šroubem 
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13 Chybová a systémová hlášení 

Chybová hlášení při měření 
Displej Možná závada Pomoc 

žádné zobrazení 
nebo pouze čárky 

na displeji          
přístroj nereaguje na 

stisk tlačítka 

Baterie je vybitá Baterii vyměňte 

Při použití zdroje: nesprávné napětí,     
polarita 

Zkontrolujte zdroj / vyměňte  

 

Systémová chyba Baterii a zdroj odpojte, krátce vyčkejte a opět připojte 

Defekt přístroje Odešlete na opravu 

Err.1 

Měřicí rozsah je překročen 
Zkontrolujte: leží měř. hodnota v povoleném měř. 
rozsahu snímače? -> měřená hodnota je příliš vysoká! 

Defekt senzoru 
Odešlete na opravu 

Err.2 
Měřicí rozsah je podkročen Zkontrolujte: leží měř. hodnota v povoleném měř. 

rozsahu snímače? -> měřená hodnota je příliš nízká! 

Defekt senzoru Odešlete na opravu 

Err.7 
Systémová chyba Odešlete na opravu 

Měřicí rozsah silně pře/podkročen Zkontrolujte: leží měř. hodnota v povoleném měř. 
rozsahu snímače? 

---- 

Měř. hodnota nemohla být zpracována  

•  měřicí rozsah nebo vstupní veličina 
je překročena 

Měřicí rozsah zkontrolujte 

•  měřená hodnota je nestabilní Vyčkejte na vyrovnání signálu přístroje 

> CAL <  
CAL bliká na horním 

displeji 

Nastavený kalibrační interval vypršel 
nebo poslední kalibrace je neplatná 

Musí být provedena kalibrace přístroje 

Chybová hlášení při automatickém nastavení: 

CAL Err.1 Konstanta článku příliš vysoká Zjištěná konstanta nesmí být vyšší než 1,5 * rozsah 
článku 

CAL Err.2 Konstanta článku příliš nízká Zjištěná konstanta nesmí být nižší než 0,4 * rozsah článku 

CAL Err.3 Roztok v chybném rozsahu Chybný rozsah článku / chybný roztok / 
mimo povolenou toleranci 

CAL Err.4 Chybná teplota Mimo povolenou teplotu: 0.0  –  34.0 °C  (např. 0.0 – 27.0 
°C při 111.8 mS/cm) 

 
Bliká-li na displeji nápis ´bAt´ je již nízká kapacita baterie a bude jí nutno vyměnit. Bez ohledu na toto 
hlášení je ještě přístroj po určitou dobu plně funkční. Dojde-li k zobrazení trvalého nápisu ´bAt´, je napájení 
přístroje z baterie nedostatečné a je nutno ji ihned vyměnit. 

14 Odeslání přístroje a likvidace 

14.1 Odeslání přístroje 
 

Všechny přístroje, které jsou zasílány k výrobci, musí být bez tekutin nebo jiných nebezpečných 
materiálů. Tyto materiály mohou ohrozit osoby nebo životní prostředí. 

Při zasílaní používejte vhodné transportní obaly. Ubezpečte se, že přístroj je dostatečně 
chráněn proti poškození vhodnou vystýlkou v transportním obalu. 
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14.2 Likvidace 

 

Použité baterie ukládejte pouze na místa k tomu určená. 
Přístroj nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. 
Přístroj odešlete k Vašemu dodavateli, který ho předá výrobci k odborné likvidaci. 

15 Technické údaje 

*) Výběr elektrody může snížit skutečný rozsah použití. 

Měřicí rozsahy Počet   5 
 Konstanta článku 0,4 … 

1,5 
Konstanta článku  0,04 … 
0,15 

Konstanta článku   0,004 … 
0,015 

Měr. vodivost 1 *) 0,0 ... 500,0 µS/cm  0,00 ... 50,00 µS/cm 0,000 ... 5,000 µS/cm  
          ”         2 *) 0 ... 5000 µS/cm      0,0 ... 500,0 µS/cm 0,00 ... 50,00 µS/cm 
          ”         3 *) 0,00 ... 50,00 mS/cm  0 ... 5000 µS/cm  0,0 ... 500,0 µS/cm 
          ”         4 *) 0,0 ... 500,0 mS/cm  0,00 ... 50,00 mS/cm --- 
          ”         5 *) 0 ... 1000 mS/cm  --- --- 
Spec.odpor 0,0010 ... 500,0 kOhm*cm 0,010 ... 5000 kOhm*cm 0,0001 ... 50,00 MOhm*cm 
TDS 0,0 ... 5000 mg/l   0,00 ... 5000 mg/l   0,000 ... 5000 mg/l   
Salinita 0,0 ... 70,0 g/kg (PSU) 
Teplota -5,0 ... +100,0 °C, Pt1000 nebo NTC (10k) 

23,0 ... 212,0 °F 
Podporované konstanty článku   4,000 … 15,000 / cm;  0,4000 … 1,5000 / cm;  0,04000 … 0,15000 / cm;  

 0,004000 … 0,015000 / cm 
Přesnost Měr. vodivost ±0,5% z MH ±0,1 % FS (přesnost celého systému je závislá na elektrodě!) 

Teplota ±0,2 K 
Připojení Měr. vodivost,  

teplota 
7 pólové bajonetové připojení pro různé typy elektrod 
Podporované teplotní senzory Pt1000 a NTC 10k  

Rozhraní / ext. 
napájení 

4  pólové bajonetové připojení sériové rozhraní a napájení  (USB konvertor USB 
5100) 
 

Displej  4 ½ místný 7-segmentový, podsvícený – bílá barva 
Další funkce  Min/Max/Hold 
Nastavení  Konstanta článku manuálně nebo automaticky pomocí volitelných ref. roztoků 

GLP Nastavitelný kalibrační interval (1 až 730 dnů, varování CAL po uplynutí 
Paměť kal. dat: posledních 16 nastavení 

Pouzdro 
 

 Nárazuvzdorné z ABS,  vč. silikonového holstru 
Krytí IP65, IP67 

Rozměry d*š*v 
[mm] 

160 * 86 * 37 vč. silikonového holstru, 

Pracovní podmínky -25 až 50 °C; 0 až 95 % r.v. (nekondenzující) 

Skladovací teplota -25 až 70 °C 
Napájení  2*AAA- baterie, (součást dodávky) nebo externí napájení 

Odběr proudu 6,25 mA (při Out = Off, odpovídá 160 h), podsvícení ~10mA ( aut. vypínání)
Signalizace slabé 
baterie 

4 stupňový stavový displej,  
Automatická při nízké kapacitě "bAt", varování "bAt“ bliká 

Funkce Auto-Off Přístroj se automaticky vypne ve zvoleném časovém intervalu v případě, že nebylo 
stisknuto žádné tlačítko. Doba vypnutí je nastavitelná v intervalu 1 - 120 min nebo 
odstavitelná 

EMV Přístroj splňuje veškeré podmínky normy o elektromagnetické slučitelnosti  
(2004/108/EG). Doplňková chyba: <1% 
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