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CA 10141
Vattentät och bärbar konduktivitetsmätare

Konduktivitet/TDS/salthalt/temperatur
Fältinstrument: robust och helt vattentätt
Signalstabilitetsindikator för reproducerbara mätningar
Väldigt lättavläst tack vare den extra breda och 
bakgrundsbelysta LCD-skärmen
Manuell eller automatisk lagring av mer än 100 000 
tids- och datumstämplade mätningar                                  
(PC-programvara inkluderad)

För kontroll av vattenkvalitet



Vattentär och bärbar 
konduktivitetsmätare

CA 10141 är perfekt för besiktningar och rutinmätningar av konduktivitet, TDS (Totalt löst fast material), salthalt, 
resistivitet och temperatur. Dess användningsområde är allt ifrån kontroll av dricksvattens tröskelgränsvärden 
till rening av avloppsvatten, i fält, i labbet eller vid behandlingen. 
CA 10141 används även för mätningar av vatten i naturen tack vare dess förinställda, icke-linjära 
temperaturkompenseringsfunktion, som uppfyller standarden ISO/DIN 7888. 
Konduktivitetscellen XCP4ST1, som levereras med instrumentet, kan användas för temperaturkompenserade 
mätningar.

XCP4ST1-cell 
(inkluderad)

4-polig konduktivitetscell 
med inbyggd 

temperaturgivare(Pt1000)

Elektrodhållare     
Lätt att bära med 

endast en hand

Stötsäkert hölje
Robust design för 

optimalt skydd.
Batteribyte utan att 

behöva ta bort höljet.
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2

1 / Batteristatusindikator

2 / Temperaturkorrigering: linjär, icke-linjär eller inaktiverad

3 / Signalstabilitetsindikator för pålitliga avläsningar av mätningar

4 / Samtidig visning av konduktiviteten vid den valda 
referenstemperaturen (20 eller 25 grader C) och mätobjektets 
verkliga temperatur.

Helt vattentät, IP67



Möjlighet att ansluta konduktivitets- och 
temperaturgivare med BNC/S7/Jack-
kontakter med hjälp av adaptrar.

Stor LCD-skärm med 
flerfunktionsdisplay
Tydlig display för lätt avläsning av värden.

µUSB-port för smidig 
överföring till din dator
Instrumentet ansluter till din PC som 
ett USB-minne.

Automatisk kalibrering
med fördefinierade konduktivitets-
referensstandarder, vilka kan modifieras 
av användaren.

Data Logger Transfer
Automatisk rapportgenerering

Data Logger 
Transfer
Windows-kompatibel 
PC-programvara 
för granskning 
av de erhållna mätvärdena (prov och 
kalibreringsåtgärder, konfigurering av 
instrumentet och schemaläggning av 
inspelningar.
(Tillgänglig för nedladdning gratis från vår 
hemsida www.chauvin-arnoux.se).

Datalagring 
>100 000 tids- och datumstämplade mätningar.

LÄTT ATT TA MED SIG UNDER 
ALLA FÖRHÅLLANDEN

Mätningar i fält underlättas med en 
förfylld väska med förvaringsutrymmen för 
blandningsbägare.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Industi
 y kemikalier

 y jordbruksmat

 y dricksvatten

 y varmvattenberedare

 y reningsverk

Jordbruk

Allmänna akvarium

Miljö

Simbassänger

För att upptäcka hela vårt sortiment 
besök vår hemsida                                           

www.chauvin-arnoux.se

Helt vattentät ingång 
med IP67

(med cellen ansluten eller inte)



NORDEN
CA Mätsystem AB
Sjöflygvägen 35 G
SE-183 62 Täby
Tel: +46 8 50 52 68 00
Fax: +46 8 50 52 68 10
info@chauvin-arnoux.se
www.chauvin-arnoux.se

TEKNISK DATA
MÄTPARAMETRAR CA 10141

Konduktivitet

Mätområde 0,050 µS/cm ... 500,0 mS/cm

Upplösning (R) 0,001 ... 0,1 (beroende på mätområde)

Instrumentets mätosäkerhet (utan elektrod) ± 0,5 % avläst värde ± R

TDS

Mätområde 0,001 mg/l to 499,9 g/l

Upplösning (R) 0,001 ... 0,1 (beroende på mätområde)

Instrumentets mätosäkerhet (utan elektrod) ± 0,5 % avläst värde ± R

Resistivitet

Mätområde 2,000 Ω.cm to 19,99 MΩ.cm

Upplösning (R) 0,001 ... 0,01 (beroende på mätområde)

Instrumentets mätosäkerhet (utan elektrod) ± 0,5% avläst värde ± R

Salthalt

Mätområde 2,0 ... 42,0 psu

Upplösning (R) 0,1

Instrumentets mätosäkerhet (utan elektrod) ± 0,5 % avläst värde ± R

Temperatur

Mätområde (endast instrumentet) -10,0 ... +120,0 °C (14,0 ... 248,0 °F)

Upplösning (R) 0,1 °C (0,1 °F)

Instrumentets mätosäkerhet (utan elektrod) < 0,4 °C (<0,7°F)

Tillgänglig referenstemperatur 20/25 °C (68/77 °F)

Kalibrering 1-punkts, fördefinierade konduktivitetsreferensstandarder (modifierbara av användaren); möjlighet att återställa till ett standardkalibreringsvärde

Temperaturkompensering Automatisk (ATC) eller manuell (MTC) - linjär, icke-linjär

Konduktivitetscell XCP45ST1 (medlevereras), 4-polig konduktivitetscell med inbyggd Pt1000-temperaturgivare (0...100 grader C), 8-stifts DIN-kontakt, 1 m kabel

Datalagring
Datum och tid Ja

Minne > 100 000 mätningar

Anslutningar
Givaringång 8-stifts DIN (adaptrar för BNC, S7 och Jack finns som tillbehör)

Kommunikation Typ B µUSB (USB-enhet) 12 MBit/s

Batterier / Batteritid 4 x 1,5 V AA- eller LR6-batterier, ca. 300 timmars kontinuerlig användning - Automatisk avstängning efter 3, 10 eller 15 minuter utan aktivitet (justerbar)

IP-klassning IP67

Miljövillkor
Förvaringstemperatur (utan batterier) -20 °C ... +70 °C

Användningsområde -10 °C ... +55 °C

Mått (med hölje) 211 x 127 x 54 mm  

Vikt (utan elektrod) 600 g

Garanti (endast instrumentet) 2 år

BESTÄLLNINGSINFORMATIONLEVERERAS MED
CA 10141 konduktivitetsmätare  ...........................................................................................  P01710020
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR 
XCP4ST1 konduktivitetsprob med inbyggd temperaturgivare  ................................................ P01710053 
Konduktivitetsreferenslösning, 147 μS/cm, 125 mL*  ................................................................  P01700117
Konduktivitetsreferenslösning, 1408 μS/cm, 125 mL*  ............................................................. P01700118 
Konduktivitetsreferenslösning, 12,85 mS/cm, 125 mL**  ......................................................... P01700119 
Koncentrerad KCl 1 mol/L konduktivitetsreferenslösning ...................................................... P01700116 
Stötsäkert hölje ............................................................................................................................... P01710050 
Set med 3 bägare ............................................................................................................................. P01710056 
8-stifts DIN-BNC/Jack***-adapter  ..............................................................................................  P01710054  
8 stifts DIN-S7/Jack***adapter  ....................................................................................................  P01710055 
*Levereras med ett kvalitetscertifikat som garanterar spårbarheten till NIST-referensmaterialet
**Levereras med ett kvalitetscertifikat som garanterar spårbarheten till OIML(International Organization of Legal Metrology)-referensmaterialet
***Anslutningsadaptrar för Chauvin Arnouxs konduktivitetsprober och temperaturgivare

Konduktivitetsmätaren CA 10141 levereras i en stötsäk-
er och vattentät väska med 1 x XCP4ST1 konduktivitetscell 
med inbyggd temperaturgivare, 4 AA- eller LR6-batterier, 
1 skyddande hölje monterat på instrumentet, 1 standard- 
referenslösning (NIST) med en konduktivitet på 1408 uS/

cm, 1 plastbägare, 1 USB-
µUSB-kabel, 1 handleds-
band, snabbstartsguide 
(ett per språk).
(Fullständig bruksan-
visning finns tillgänglig 
på Chauvin Arnouxs 
hemsida)
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