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For at udnytte prøveeamler type 240/3 bed.st muligt, er d.et
vigtigt at læse efterfølgende anvisninger n0je.

Efter d,en egentlige brugsanvisning f indes en ve jled.ning i
afhjæIpning af mind.re d.riftforstyrrelser.

Kan prpvesamleren ikke bringes til at fungere tilfredsstil-
lend,e efter gennemgang af afsnittet for driftforstyrrelser,
så tag tag venligst kontakt med os eller vor forhand.ler.

GENERELT

Prpvesamler type 240/ 3 består af et speciel 3 kanals pumpemod.ul,
samt en fordeler og pr@vesamlingsdel til opsamling af prdver ud.-
taget igennem 3 forskellige kanaler.

PUMPEENHEDEN

Pumpen er en stand.ard slangepumpe type 103 som er modificeret til
ud.tagning af prØver samt drift af prØvesamlingsdelen.

3 kanals pumpemodulet (4) er på hver kanal monteret med en anord.-
ning, som forhindrer spild. af væske når fordelerarmen (2) skifter.
Pumpemodulet er end.videre konstrueret såled.es at f lowhastighed.en
(suget) er konstant under hele prØvetagningen. (Suget er også kon-
stant når prpvesamleren skifter fra en prØve til den næste).

Pumpen har 10 reproducerbare hastigheder, d,er ved brug af en sili-
coneslange med ind.vendig diameter 3,0 svarer ti I f plgend.e f Iow/sek
pr. kanal :

1,0 - 0,75 0,5 - 0,375 0,25 0,2 0,15 - 0,1 0,075 0,05

PumpehasLighed.erne vælges med gearvælgeren (7) og det indstillede
f low af 1æses d.irekte i rud.en (3).

PRøVESAMLINGSDELEN

PrØvesamleren kan med gearvælger (t2) indstilles til at afgive 6
forskellige fyldemængd.er. Med hvert apparat Ieveres som stand.ard
1 stk prØvestativ med. plad.s til 150 pr@ver@r fordelt i 3 rækker.

PrØvestativet (13) kører forbi apparatets fordelerarm (2) med. kon-
stant hastighed und.er hele prØvetagningen. (Se skema sid.e 10).

Den tredobelte ford.elerarm (2) følger prØverØrene under fyldningen
og fØres tilbage til næste glas, styret af pumpen.

Ved. anvendelse af pumpeslange med indvendig diameter 3,0, kan
prØvesamleren indsti I1es ti I at af give f ølgende prøvemængd.er i
hvert prøverør:

0,5 ml 1 ,0 ml 2 ,0 ml 3,0 ml 4,0 ml 5,0 ml

Den Ønskede fyld.emængd,e indstilles med gearvæIgeren (LZ) og af-
læses d.irekte i rud.en (8).
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For at ud.nytte prØvesamler type 240/3 bedst muligt, er det
vigtigt at Iase efterfplgend.e anvisninger nøje.

Efter d.en egentlige brugsanvisning findes en vejled,ning i
afh jælpning af mind.re d,rif tf orstyrrelser.

Kan prøvesamleren ikke bringes til at fungere tilfred.sstil-
lend,e efter gennemgang af afsnittet for d,riftforstyrrelser,
så tag tag venligst kontakt med os eller vor forhand.Ier.

GENERELT

PrØvesamler type 240/ 3 består af et speciel 3 kanals pumpemod.ul,
samt en ford.eler og prøvesamlingsdel til opsamling af pr@ver ud-
taget igennem 3 forskellige kanaler.

PUMPEENHEDEN

Pumpen er en stand.ard. slangepumpe type 103 som er modificeret tiI
ud.tagning af prØver samt drif t af prøvesaml ingsd.elen.

3 kanals pumpemod.ulet (4) er på hver kanal monteret med en anord,-
ning, som forhind.rer spild. af væske når fordelerarmen (2) skifter.
Pumpemodulet er endvidere konstrueret således at flowhastighed.en
(suget) er konstant under hele prØvetagningen. (Suget er også kon-
stant når prøvesamleren skifter fra en prøve til den næste).

Pumpen har 10 reprod.ucerbare hastigheder, d.er ved brug af en sili-
coneslange med ind.vendig diameter 3,0 svarer til fplgende flow/sek
pr. kanal :

1,0 - 0,75 0,5 0,375 - 0,25 0,2 0,15

Pumpehastighed.erne vælges med. gearvæIgeren (7)
flow aflæses direkte i ruden (3).

0, 1 0,075 0,05

og det indstillede

PRøVESAMLINGSDELEN

PrØvesamleren kan med gearvælger (L2) indstilles tif at afgive 6
forskellige fyld.emængder. Med hvert apparat Ieveres som standard
1 stk prØvestativ med plads til 150 prØverør fordelt i 3 rækker.

PrØvestativet (13) kører forbi apparatets fordelerarm (2) med, kon-
stant hastighed under hele pr@vetagningen. (Se skema side 10).

Den tredobelte f ord elerarm (2) f ølger prØverØrene und.er f yld.ningen
09 føres tilbage tit næste glas, styret af pumpen.

Ved anvend.else af pumpeslange med. ind.vendig diameter 3,0, kan
prøvesamleren indsti lIes ti t at afgive f @lgend.e prøvemængd.er i
hvert prØverØr:

0,5 mI - 1 ,0 mI - 2,0 ml 3,0 ml 4,0 ml 5,0 mI

Den Ønskede fyld.emængde indstilles med gearvæIgeren (12) og af-
Iæses d.irekte i ruden (8) .
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SPECIFII(ATIONEFT

Ond,re jn i ngshas t i ghed, :

Mekanisk gearvæIger.
Genind.sti I 1 ingsnøJagtighed. 100% .

Hastighed.sstabilitet bedre end 0,5 % for variationer i
netspænd,ing, belastning eller temperatur.

Tenperatur: 0 - 40oc

Netspænd.ing: 230 V AC +- 10 % 50 Hz.

Effektforbrug: 100 W max.

T'I)VEND I GE MAI-

Ud.Iiggerarme ude : L 1050 x B 280 x H 390 mm

Ud.liggerarme inde: L 380 x B 280 x H 470 mm

Stativ for 150 prøver: L 900 x B 77 x H 85 (ud.en prØverØr)

Centerafstand. mellem prøverøri 18 mm

Standard. d,iameter på prpverør: Ø 15 mm

Max. d.iameter af pr0verØrz Ø t7 mm

Vegt: ca. 23 k9

SI-ANGE

PrØvesamleren er konstrueret tiI at anvend.e siliconeslange.

Hård.hed: 60 SHORE.

Ind,vend.ig diameter: ID 3,0 mm.

Vægtykkelse: 0,8 1 ,0 mm.
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O. O. O OPSTILLING

1.0 Ved modtagelsen kontrolleres pr0vesamleren for eventuelle
transportskader, og man sikrer sig at mærkespænd.ingen (se
typeskilt) er i overensstemmelse med tilslutningssted.ets
netspænd.ing.

.1 PrØvesamleren skal forskriftsmæssig tilsluttes forsynings-
nettets beskyttelses jord.

.2 Omgivelsestemperaturen skal være inden for de i speci-
fikationerne angivne. (0 - 40"c). Hvis apparatet Ønskes
anvend.t ved. omgivelsestemperaturer som er uden for dette
område, så kontakt os eller vor forhand.ler.

.3 S@rg for rigelig luft omkring kabinettet. Åbningen i pum-
pens endeplade må ikke tildækkes.

.4 Udliggerarmene (9) slås ud og det påses at støttearmene
(10) er helt på plad.s i d.e aflange åbninger i sidepladerne
(Se sid.e 11+12).

.5 Der skal være mindsL 90 cm fri passage for prOvestativet
tiI venstre for apparatet.
(Se sid.e 14).

.5 På hØjre side skal d,er være mindst L00 cm fri passage reg-
net fra nid.ten af apparatet. Dette er meget vigtigt, da
en eventuel blokering af pr@vestativet kan resultere i at
apparatets grund.justering ØdeIægges.

1.0.0 SLANGER

1,0 Pumpeslangen skal være af en god elastisk kvalitet, og vi
anbefaler siliconegummislange med. vægtykkelse 1,0 mm 09 en
hårdhed. på ca. 50 Shore.

.1 Kalibrered.e PVC pumpeslanger specielt fremstillet tiI peri-
staltiske pumper kan med ford.el benyttes.

2.0.0 MONTERING AF PUMPESLANGE

.1 Ford.elerarmen (2) afmonteres med fingerskruen (15) .

(Se side t2).

.2 Skruen (20) løsnes og koblingsPlad.en (19) løftes fri af
svØbet.

.3 Slangerne klippes i længder e 35 cm, og monteres imellem
stutsene (15) på ford.elerarmen (2) og indlØbsstutsene (18)
på titkoblinsspladen (19) .

(Se sid.e 12) .

.4 Slangesystemet er nu klar til enten montering d.irekte på
prøvesamleren eller til sterilisation af hele systemet.

SAMPLE COLLECTOR TYPE 240/3 2400010r.DK 5
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Når koblingsplad.en (19) o9 fordelerarmen (2) er monteret,placeres slangerne en efter en i pumpemodulet (4). Hånd.ta-get (2t) drejes opad, og rullebanen trækkes ud. af moduret
ved hjælp af håndtaget.

Pumpeslangen lægges på plads ned.e i modulet 09 rulle-
banen trykkes ned i modulet og låses med hånd.taget (2t).
Korrekt rulletrvk oq fasthold,erse etableres automatisk.

3 . 0 . 0 INDSTILLING AF SUGEHASTIGHED (FLOW) (Se s id.e 11) .

.1 Pumpens ind.stilling af Iæses i ruden (3) og ind.stilles med.
gearvælgeren (7).

.2 Ved gearvælgeren (7) er der på
mærke.

pumpens endestykke et gult

.3 Når gearvælgeren (7) gule mærke er ud for det faste mærke
er gearkassen i indgreb (gul/gul).

,4 Når gearvælgerens rØde prik er ved. d.et faste gule mærke
(gu1/rød.), er gearkassen ude af indgreb og pumpehjulene
kan d.rejes med håndtaget (5), men kun nod uret.

.5 GearvæIgeren (7) kan altid frit drejes fra ind greb (gul/
gul) tiI frisear (rødlgul).

.5 Ved ski f t f ra f rigear ti I ind.greb, hvi lket skal f oretages
uden brug af stor kraft, d.rejes gearvælgeren (7) i den Øn-
skede retning. Hvis der føles modstand inden de gule mærker
er overens, drejes håndtaget (5) ganske lidt indtit gear-
vælgeren (7) uhindret kan drejes helt i indgreb.

q

.5

INDSTILLING AF FYLDEMÆNGDE (Se sid.e 11).

Fyldemængden aflæses i rud.en (8) og indstilres med. gear-
væ1geren (L2).

Den faste ring er forsynet med en gul streg. Gearvælgeren(t2) med en rpd. og en gul streg.

Som ved pumpen er (gult/gult) indgreb og (gult/r@dt)
frigear.

Gearvælgeren kan altid. dre jes f ra ind.greb (guIt/gult) ti I
fr i gear .

Det forudsættes at gearkassen står i indgreb (gult/gult).
Gearvælgeren (12) drejes een her omgang i den @nsked.e ret-
ning.

.7 Ford.elerarmen (2) hold.es inod. stoppet (5) og frembringer-
håndtaget (11) drejes langsomt indtil der føles en tyd.erig
modstand når vælgeren går i ind.greb.

3.1.0

.1

.2

.3

.4

.5

.5
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.8 Hvis et eller evt. flere skift gnskes, gentages afsnit
3.1.5 09 3.1.7. f or hver f yld.emængde.

.9 Fordelerarmen (2) skal altid holdes mod stoppet (5) når
frembringerhånd.taget d.re jes f rem eller tilbage.

3.2.0 KLARGøRING TIL PRøVETAGNING

.1 Slangesystemet anbringes. Afsnit 2.0.0.

.2 Sugehastighed indstilles. Afsnit 3.0.0.

.3 Fyldemængde indstilles. Afsnit 3.1.0.

.4 Hovedafbryd.er (17) afbrud,t. (kontrollampe slukket) .

.5 Spildbakke placeres på midterste hjulsæt under fordeler-
armen (2).

.5 Pumpen startes på hoved.afbryderen (L7) indtil væsken kommer
ud af udIØbsstutsene, hvorefter spild.bakken fjernes.

.7 PrØvestativ med glas anbringes på lederullerne i apparatets
venstre sid.e. Palen forrest i stativet løftes op og sta-
tivet skyd,es forsigtigt imod frembringerhjulet (14) og pa-
Ien slippes.

.8 PrØvetagningen påbegynd.es ved bet jening af pumpens hoved.-
afbryd.er (L7), og standses automatisk ved sid.ste glas.

.9 Prpvetagningen kan stoppes et vilkårligt sted., ved at fjer-
ne to på hinanden fplgend.e glas i den ind.erste række. Hvis
pr@vetagningen Ønskes genoptaget, skal hovedafbryd.eren (17)
slukkes ind.en d.e manglend.e glas placeres i bakken.

.10 Efter endt prØvetagning, slukkes hovedafbryd.eren (17) og
gearvæIgeren (t2) sættes i frigear. Herefter kan prøve-
bakken fiernes.

4.0.0 EVENTUELLE FEJL VED APPARATETS ANVENDELSE OG DERES ÅRSAG

.1 Check føIgende punkter:

.2 Netspænd.ingen ifØlge typeskiltet bag på pumpen.

. 3 Sikring ( Lstk 500 mA træg) i ord.en.

.4 FejI i motor eller gearkasse.

. 5 Slange el ler f remmed.legemer i klemme rnel lem pumpeh jul og
pumpesektion. (Rul Iebaner afmonteres se afsnit 5 . 2 . 0) .

SAMPLE COLLECTOR TYPE 240/3 2400010r.DK 7
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4.1.0 UENS OG USTABILT FLOW NAR SAMME SLANGEDIMENSION ANVENDES
I ALLE KANALER

.1 Forkert slangekvalitet (se afsnit 1.0.0) .

.2 OvaIt slangetværsnit (udslidt slange)

.3 Fejt på pumpehjul.

.4 Lejegafler med trykruller er ude af justering.

.5 Trykruller og led,eruller sidder fast (smØr med tynd. olie).

,5 Lejegaffel med trykrulle sid.d,er fast, kan ikke bevæges frem
af fjedertrykket på grund af urenheder (se afsnit 5.2,4.)

4. 3.0 SLANGEN "VANDRER" IGENNEII PUI'IPEN

3. 1 Forkert slangekval itet (se afsnit 1 . 0. 0) .

.2 Snavs (væske) meIIem slangeholder 105.01.03 og slange.

.3 Slangeholderen sid.d.er fast på grund, af urenheder.
(Se afsnit 5.2.0) .

4.4 SLANGEBRUD

Hvis der sker slangebrud med væskeud.slip tiI følqe, skal
pumpekanalerne adskilles og renses ifø1ge afsnit 5.2.0

Med.fører et slangebrud., at forurenet væske trænger ind. i
pumpehjul, kiler etc., bør man straks søge at begrænse
skad.erne ved forsiqtiqt at skylIe med, rent vand. før demon-
tage.

VIGTIGT: Netkablet skal fiernes fra stikkontakten ind,en d.er
skvlles med vand.

4.5.0 PRøVEVÆSKE RAMMER IKKE NED I PRøVERøR

.1 Gearkasse eIler frembringerhjul ude af justering.

.2 Det mest sansynlige er at frembringerhjulets overbelast-
ningssikring har været påvirket, evt. hvis prØvestativet
er blevet forhind.ret i den fremadgående bevægeIse. Denne
fejl rettes ved. at sugehastighed. og fyld.emængde sættes i
ind.greb. Herefter d.rejes frembringerhåndtaget med uret ind.-
til der føles et 1ille kIik. Denne fremgangsmåd.e nulstiller
frembringerhjulet i forhold. tiI pumpen.

. 3 Hvis f e j len stad.ig optræd.er ef ter at af snit 4 .5 .2 er f ore-
taget, skal prøvesamleren til justering hos os eller vor
f orhand.Ier.

1
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O. O VEDLIGEHOLDELSE

.0 Pumpens, motorens og gearkassens Iejer er eengangssmurte.

.1 Slangehold.erne 105.01.03 skal kunne bevæge sig let frem o9
tilbage, og skal derfor inspiceres jævnligt.

,2 Fjeder 105.01.04 skal, uden monteret slange, kunne trykke
slangehold.erne 105.01 .03 ind. i f lugt med. mod.ulets yderkant.

.3 Hvis slangeholderen 105.01.03 sid,d,er fast eller går trægt,
skal pumpekanalerne ad.skilles og renses.
(Se 5 .2.0 - s. 3.4) .

2.0 DEMONTERING AF PUMPET'IODULER (se side 11).

.1 Pumpemodulerne (H) afmonteres med. specialskruerne (M) ved.
hjæIp af trehulsnpglen (O).

.2 Forle jepladen (L) og pumpeaksel (X) f jernes f ra mod.uIet.

.3 Styreb@sningerne 105.04.01 trykkes forsigtig ud., og modulet
er nu helt ad.skilt. Unclgå værktØj som ridser.

.4 Kontrol og rensning af pumpehjul.

.5 Pumpehjulene aftørres og kontrolleres for beskadigelser.

,5 Kontroller at trykruller og lederuller roterer meget 1et.

.7 Når trykrullesystemet trykkes ind., skal fjed.eren meget let
kunne trykke rullen tilbage.

.8 AIle pumpeh julets bevægelige d.ele smøres med tynd. oIie.

. 9 Kontrol og rensning af pumpemod.ulets Øvrige d.ele.

.10 AlIe d.eIe (und.tagen pumpehjul) afvaskes i varmt sæbevand.

3.0 MONTAGE AF PUMPEMODUL (se sid.e 11).

.1 Når pumpemodulet monteres, undlader man at anbringe den
midterste styrebøsning 105. 04.01 09 fjed.eren 105 . 01 .04.

.2 Når hele mod.ulet er monteret, trykkes den mid.terste styre-
bøsning på plads, samtidig med at fjedrene placeres i deres
respektive hak.

. 3 Stagene (V) ud.en mØtrik (M) skrues ind. i pumpens forplad.e.

.4 Pumpemodulet (H) sættes ind. på stagboltene (V) og man
sørger for at styrebøsningerne går ind, hullerne i forpla-
den, samtidig med. at tappene i pumpehjulet går ind i med.-
bringerflangens huller (S). Hvis rullebanerne går trægt,
strammes den nederste trehulsmØtrik lidt mere end d.e to
@verste. AfprØv herefter alle slangehold.ere 105.01.03 ifø1-
ge punkt: 5.0. 1 - 5. 0.2.

78 4L 85
78 64 55

+
+
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FTESER.VEDEI-E

101/105 Enkelt kanal komplet for
pumpehjul type 101.10.00 2 ruller.

101.10.00 Pumpehjul
101.10.03 Trykrulle
101.10.04 Aksel for trykrulle
101 . 10.20 Trykenhed. komplet

103.00.15 Indgangsaksel komplet
103.00.17 Mellenaksel komplet

103.05.04 Ind.gangsaksel ud.en tand.h jul
103.05.07 Snekkehjul komplet
103.05.17 Mellemaksel ud.en tand.h jul

103.09.20 Drivrem

103.10.20 Netafbryd.er
103 . 1 0 .2t Lampe f or netaf bryd.er
103. 10 .25 Kond.ensator med Ied.ninger

103.11.00 Motor komplet u. opspændingsplad.e.

103. 12.0L Tand.h julssæt

103.17 .02 Enkelt skiftehjul
105.00.05 Rullebane komplet type rtBrt

105.0L.02 Mellemstykke
105 . 01 .03 Kiler pr. 1 sæt
105.01.04 F jed.er

105.02.01 Låse og opspænd.ingsplade
105.04.01 Styrebøsnins sæt (3stk)
105.04.02 Stagbolte for mod,ul sæt (3stk)

105.05.01 Forle jeplad.e
105.07.01 Pumpehjulsaksel
105.08.01 Trehuls topmØtrik for forlejeplade

154.08.20 SpecialnØgle

240.03.07 Ford.elerarm ud.en dyser
240.03.11 Udløbsstuts sæt (3 stk)
240.04.18 Ad.aptor for 1,5 ml eller 2 ml eppend.orfrØr.

(Ved. bestilling opgives glasbakke d.iameter) .

240.07 .07 Flowregulering sæt
240.08.27 Tilkoblingssystem

240 STATM50 Glasbakke for 150 stk prØverør
240 STATMS Glasbakke for 75 stk prØver1r

(Ved bestilling opgives d,iameter på prØvrpr).

SAMPT,E EOT.T.EETOR TYPR ).4O/" ?4nnn1 nT Dr r q



Ole Dich Instrunentmakers ApS
Tårnfalkevej 18, DK 2550 Hvidovre.

Tlf: +
Fax: +

45 36 78 41 85
45 35 78 54 65

GARANTIBESTEUMELSER FOR PRøVESMLER 240/3

Såfremt der konstateres fejl eIler mangler ved, d.ette apparat, kan
De gøre brug af garantien, som er ind.ehold.t i dette garantibevis.
Garantien ind.skrænker ikke Deres rettighed.er overfor gældend.e lov.

GARANTIPERIODE.

Denne garanti er gældend.e i 24 måned.er fra den af Dem d.okumente-
red.e dato for købet hos os eller vor forhand.Ier.

GARANTIENS OMFANG

Vort serviceværksted. eller vor forhand.ler forpligter sig tiI for
vor regning at afhjælpe fabrikations- o9 materialefejl, der er
konstateret ved apparatets normale anvend.else.

Ved afhjæIpning af fejl skal køberen ind,Ievere apparatet med an-
givelse af købsd,ato og serienummer til vort serviceværksted eIIer
til den forhandler hvor prod,uktet er købt. SkaI apparatet forsen-
d.es eller transporteres til service, er det vigtigt at emballagen
er af god kvalitet, da pumpens motorophæng kan tage skad.e af kraf-
tige slag og stød.. Skad.er og fejl opstået und,er transport (forsen-
d.else) , som føLqe af mangelfuld eller d.årlig emballering etc. er
ikke dækket af garantien.

Garantiydelserne gennemføres ud.en beregning. Reparationen bevirker
hverken en forlængelse eIler en ny start af garantiperioden. Ud-
skifted.e dele overgår tit os som vor e jend.om.

Efter afhjælpning af fejl sker returneringen af apparatet for vor
regning.

GARANTIEN OMFATTER IKKE.

Fe j I el ler skad.er direkte el ler ind.irekte opstået ved. f e j Ibet jen-
ing, misbrug, undladelse af at foretage ved.ligehold.else som fore-
skrevet i brugsanvisningen, ind.trængend.e vand., fejlagtig indbyg-
ning opstilling eller tilslutning, ved brand., ulykke, Iynned.slag,
ekstraord.inære spændingsvariationer eller andre elektriske for-
styrrelser, som f.eks. d.efekte sikringer i forsyningsnettets elek-
triske installationer, samt reparationer eller indgreb ud.ført af
andre end os eller vor forhandler, uden vor skriftlige accept.

SALGSDATO:

FAKTURA NR:

TYPE/SERIENTTMI1ER:

FORHANDLER:

STEMPEL:

SAMPT.E COT.T.EETOP TYPE )6,r)1? ).4rjrlrjloT DK 16


