
Garanti
Aqua M300 D repareras eller byts ut utan kostnad - 
dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar

1 Aqua M 300D huvudenhet 1 st 
2 Hörlurar 1 st
3 Markmikrofon 1 st
4 Mikrofonsensor (extra tillbehör) 1 st
5 Mikrofonsensor med knapp 
 (extra tillbehör) 1 st
6 Lyssnarstav 1 st
7 Spiralkabel 1 st
8 Väska stor (extra tillbehör) 1 st
9 Väska liten 1 st
10 Markstift med magnet stor 1 st
11 Markstift till 4+5 stor (extra tillbehör) 1 st
12 Markstift till 4+5 liten (extra tillbehör) 1 st
13 3-delad stav M6 (extra tillbehör) 1 st
14 Magnet till sensor (extra tillbehör) 1 st
15 3-delad stav M10 till lyssnarstav 1 st
16 Adapter M6/M10 (extra tillbehör) 1 st
17 Gassensor med stav och damask 
 (extra tillbehör) 1 st
18 Gassensor med gåsnacke (extra tillbehör) 1 st
19 Ledningssökare PWG för plastledningar
  (extra tillbehör) 1 st
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Aqua M300 D Spårgassökning (övrigt se engelsk manual)

Knappar, kontakter och uttag

1 Vänster vridknapp
 Denna ratt har två funktioner: Du kan antingen 

trycka  eller vrida . Vrid ratten för att justera vo-
lymen i hörlurarna medan mätning pågår. Tryck 
på ratten för att radera den aktuella mätserien.

2	 On	/	Off	knapp,	starta	mätningen  
- Automatisk förstärkning

 - Automatisk filterinställning

3	 Höger	vridknapp	
 Denna ratten har två funktioner: Du kan antingen 

trycka eller vrida. Vrid ratten för att komma åt 
menyn och funktionesinställningar och ange 
redan valda inställningar. Tryck på ratten för att 
bekräfta val och inställningar. När knappen trycks 
ner under längre tid visas aktuella tangentbords-
konfigurationer för mätmenyn.

4 Knappen Avbryt
 Tryck kort för att komma åt överordnad meny. 
 Tryck länge för att radera den aktuella mätserien.

5	 Touch-skärm
6	 Anslutning	för	PC-kabel
7	 Hörlursuttag
8	 Batterilucka
9	 Mikrofoningång	till	markmikrofon	och	lyssnar-

stav
10	Aqua	M300	anslutning	vätgassensor

Navigation- och menystruktur
Aqua M300 har ett antal menyer och rutor som du 
kan välja genom att antingen använda pekskärmen 
eller höger vridknapp. 

När du använder pekskärmen, tryck med fingret på 
menyn eller rutan som du vill välja. Du kan också 
aktivera med den högra ratten antingen medurs el-
ler moturs för att gå igenom hela menyn eller rutor 
för att komma till rutan som du vill välja. 

Aktiverade menynivåer eller rutor är markerade 
med gult.

Tryck på ratten när du är klar för att bekräfta ditt val. 

Menyn eller rutan du har valt kommer nu att visas.

Tryck på knappen Avbryt   för att lämna menyn 
eller rutan som visas och återgå till föregående.

Spårgassökning
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1	 Marklyssning	/	Spindellyssning
 Välj denna meny vid normalt användande.

2	 Långtidsmätning (Se Engelsk manual)
 
3	 Gasläcksökning	(Se Engelsk manual)
 
5	 Inställningar

6	 Anslutning	för	PC	(Se Engelsk manual)

7	 Hjälpmeny	(Se Engelsk manual.)

Aqua M300 lämpar sig utmärkt för spårgassökning 
tillsammans med H2 vätgassensor och formiergas 
typ 95/5 (95% kväve och 5% vätgas). 

För att välja spårgassökning, aktivera symbolen 
 för spårgassökning i huvudmenyn och 

bekräfta valet.

Tryck ratten till höger för att bekräfta den nya in-
ställningen eller tryck på knappen Avbryt.

Driftsättning
Så fort du ändrar till spåragassökning på displayen 
och vätegassensorn är ansluten, känner enheten 
igen sensorn och värmer upp den till arbetstem-
peratur. 

Uppvärmningsfasen tar ca 3 minuter och visas med 
en grön förloppsindikator (1) under den numeriska 
displayen. Sensorn kalibrerar sig själv under upp-
värmningsfasen. 

Denna självkalibrering är utformat för att be-
stämma basvärde för de olika vätekoncentrationer 
som upptäcks under mätningen. Sensorn kalibrerar 
självständigt enligt den befintliga vätekoncentratio-
nen i den omgivande luften. Därför är det särskilt 
viktigt att säkerställa att sensorn inte är i närheten 
av någon relevant vätekälla under uppvärmnings-
fasen. Så vi rekommenderar att du antingen går 
utanför mätområdet i det fria med Aqua M300 
under uppvärmningsfasen eller stanna kvar på 
platser där du vet att vätekoncentrationen är låg 
(< 1 ppm H2). 

Så snart sensorn har nått sin driftstemperatur, 
försvinner den gröna förloppsindikatorn och Aqua 
M300 är klar att använda.



För att aktivera akustisk signal, navigera till symbol 
(5) eller till hörlursuttaget symbolen (6) med ratten 
på höger och aktivera symbolen genom att trycka 
på den högra ratten eller genom att trycka direkt 
symbolerna på pekskärmen.

När den akustiska signalen har aktiverats, är det 
ljud som avges via båda de anslutna hörlurarna 
samt interna högtalaren. Detta ljud avges i samma 
volym och samma frekvens. Tonens frekvens ökar 
när mätvärdena ökar och minskar när mätvärden 
minskar .

Menyn
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Tryck på knappen Avbryt för att lämna fönstret 
utan att ändra värdet. Tryck antingen på ratten till 
höger eller knappen Avbryt för att bekräfta ditt val.

Mätning	med	Nollkalibrering
Det kan bli nödvändigt att använda nollkalibrerings-
funktionen för att definiera ett referensvärde under 
mätning så att fluktuerande koncentrationer vid 
olika mätpunkter kan definieras tydligare.

Detta kan vara av särskild fördel när rörsektioner 
mäts i områden med höga vätekoncentrationer 
eftersom det tillåter dig att begränsa positionen 
av läckan steg - för-steg.

För att fastställa ett referensvärde, navigera till 
nollkalibreringssymbolen med den högra ratten och 
aktivera symbolen genom att trycka på ratten. Du 
kan också aktivera nollkalibreringssymbolen genom 
att trycka på symbolen på pekskärmen.

OBS: Den aktuella mätserien rensas när nollkali-
breringen utförs!

Tryck på vänstra knappen på centralenheten för att 
starta en mätning. Mätningen kommer att fortsätta 
tills knappen trycks igen för att avbryta mätningen.

En pulserande inspelningssymbol (2) visar att mät-
ning utförs.

Det aktuella mätvärdet visas numeriskt på den digi-
tala displayen (3) och på den högra stapeldisplayen 
(4) även numeriskt och som en stapel. De visade 
värdena skiftas genom ett mätintervall.

Displayen kommer att öka om du närmar dig ett 
område med en högre vätekoncentration. Värdet 
minskar igen när du flyttar bort från detta område 
eller angränsande områden med lägre vätekon-
centrationer.

I exemplet (bilden) finns det en vätekoncentration 
på 145 som visas i siffror på displayen.

Aktivera	akustisk	signal:
Eftersom det kan bli svårt att hålla ett öga på 
displayen hela tiden samtidigt som man försöker 
detektera den riktning som den största spårgasök-
ningen kommer ifrån, är Aqua M300 också utrustad 
med en akustisk signal för att hjälpa dig under 
läcksökningen.

Aqua M300 har en akustisk signal som också hörs 
i hörlurarna.

Akustisk signal är inledningsvis inställd på ”avak-
tiverad”.

Starta mätningen

Du kan läsa och justera följande parametrar och 
utföra följande åtgärder på skärmen för spårgas-
sökning:

• Bar display (1) och antalet som visar aktuell 
mätning under det

•  Inställd larmtröskel (2)
•  Digital display med det aktuella mätvärdet (3)
•  Sex staplar för stapeldiagram (4) och den numer-

iska displayen (5) av de tidigare mätningarna. 
Den första mätningen visas på position 1, skif-
tar varje ytterligare mätning den föregående 
mätningen till höger. När läget 6 har nåtts, det 
äldsta av de sex mätningar kommer mätning på 
position ett att rensas så att den förra mätningen 
som togs alltid visas på position 1 .

•  Start / stopp symbol och inspelningssymbol res-
pektive (6) för att starta och avsluta en mätning

•  Utför nollkalibreringen (7)
•  Slå på och av akustisk signal på centralenheten 

(8)
•  Definiera larmnivån (9)
•  Slå på och av akustisk signal i hörlurar (10)

Normal	mätning	med	akustisk	återkoppling

OBS:	Information om de värden som visas:
Aqua M300 vätesensor kan detektera mycket upp-
lösta vätekoncentrationer 10-20,000 ppm. 

Aqua M300 visar de detekterade vätekoncentra-
tioner som siffror, men utan åtföljande enhet i ett 
intervall från 0 till 1.000 siffror. 
OBS: Korrelationen från displayen och vätekon-
centration är inte linjär, utan logaritmisk. Det visar 
digitalt värde som inte automatiskt överensstäm-
mer med ppm värdet!

Larmnivåer
För att du ska kunna identifiera vissa vätekoncen-
trationer lättare är Aqua M300 utrustad med en 
permanent larmfunktion med larmnivåer som kan 
konfigureras individuellt. Ett ljudlarm ljuder när 
larmet överskrids. Varningen ljuder annorlunda än 
den akustiska signalen.

När larmet ljuder via högtalaren, ändrar signalen 
ständigt i en tonsekvens med långa toner i korta 
intervaller.

För att ställa in larminivåerna, navigera till symbo-
len för definiera larmnivån, aktivera symbolen och 
bekräfta ditt val.

Fönstret för inställning av larmnivån kommer att 
öppnas. Den nuvarande larmnivån visas på en skala 
från 0 till 1.000 siffror.

Du kan välja en ny larmnivå antingen genom att 
vrida på ratten till höger eller placera ett finger på 
pekskärmen och dra den till det värde du vill välja.


