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Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler

Advarsel mod elektrisk spænding
Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed på grund af elektrisk spænding.

Advarsel mod eksposionsfarlige stoffer
Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed på grund af eksplosionsfarlige stoffer.

Advarsel mod laserstråler
Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed på grund af laserstråler.

Advarsel
Signalordet betegner en fare med middelsvær
risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til
døden eller alvorlige kvæstelser.

Forsigtig
Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som,
hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller
moderate kvæstelser.

Bemærk
Signalordet henviser til vigtige oplysninger 
(f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.

Info
Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre
dine opgaver hurtigt og sikkert.

Følg brugervejledningen
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
betjeningsvejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen 
og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under
følgende link:

BQ20

http://hub.trotec.com/?id=39665
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Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før
ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid
vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller
på enheden!
• Anvend ikke enheden i eksplosionsfarlige rum.

• Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.

• Dyp aldrig enheden i vand. Lad ingen væsker trænge ind i
enheden.

• Enheden må kun bruges i tørre omgivelser og aldrig i
regnvejr eller ved en relativ luftfugtighed, som overstiger
betingelserne for brug.

• Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys.

• Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra
instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og
etiketter i læsbar stand.

• Åbn ikke instrumentet med et værktøj.

• Anvend kun apparatet, når der er truffet tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger på målestedet (f.eks. ved
målinger på offentlig vej, på byggepladser, osv.). 
Ellers må du ikke anvende instrumentet.

• Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne (se kapitlet
Tekniske data).

Tilsigtet anvendelse
Enheden er beregnet til måling af størrelsen og antallet af
partikler i luften såvel som af deres massekoncentration.

Utilsigtet brug
Enheden må ikke anvendes til målinger i væsker.

Enheden må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder, når
der er vådt eller høj luftfugtighed.

Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på
enheden uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer
Personer, der anvender dette apparat, skal:
• Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet

Sikkerhed.

Resterende risici

Advarsel mod eksposionsfarlige stoffer
Udsæt aldrig batterierne for temperaturer på 
over 45 °C! Bring aldrig batterierne i kontakt med vand
eller ild! Undgå direkte sollys og fugtighed. Der er fare
for eksplosion!

Advarsel mod laserstråler
Laser klasse 1
Laseren er monteret indkapslet.
Åbn ikke apparatet for at undgå direkte kontakt med
laseren og strålingen, der udgår herfra!

Advarsel
Fare for kvælning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetøj for børn.

Advarsel
Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares
utilgængeligt for børn!

Advarsel
Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

Forsigtig
Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder.

Bemærk
For at undgå beskadigelser af instrumentet må du ikke
udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem
luftfugtighed eller væde.

Bemærk
Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller
opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!
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Oplysninger om enheden

Beskrivelse af værktøjet
Partikeltælleren er beregnet til måling af størrelsen og antallet af
partikler i luften såvel som af deres massekoncentration. 
De registrerede data kan bruges til analyse af renrum eller til at
dokumentere miljøbelastninger pga. fint støv.

Til beregning af dataene suger partikeltælleren i løbet af en
valgbar periodelængde luft ind, og beregner antallet og
størrelsen eller massekoncentrationen af de deri indeholdte
partikler.

Der tages i den forbindelse lige meget hensyn til partikler af
størrelserne 2,5 μm og 10,0 μm.

De fundne værdier vises for alle aktiverede partikelstørrelser
simultant på et farvedisplay. Desuden vises luftbelastningen på
en farvet indikatorskala. Så snart partikelbelastningen ikke
længere ligger i det grønne område på denne skala, lyder der et
signal (se tabellen Alarmgrænseværdier for
partikelkoncentration).

Apparatet råder over en integreret målecelle med laser (laser
klasse 3R, 780 nm, 1,5-3 mW). På grund af den
manipulationssikrede indkapsling sker klassificeringen i henhold
til TROS Laserstrahlung (teknisk regel i henhold til forordning
om arbejderbeskyttelse ved kunstig optisk stråling fra det tyske
direktorat for arbejderbeskyttelse og arbejdsmedicin
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)) i
laserklasse 1 (DIN EN 60825-1). Alle reparationer og al
vedligeholdelsesarbejde må kun foretages af uddannet
fagpersonale under overholdelse af lovbestemmelserne.

Alarmgrænseværdier for partikelbelastning1)

Kanal Grøn Gul Orange Rød Violet Brun

2,5 μm 0 til 545 546 til
1235

1236 til
2470

2471 til
3300

3301 til
4950

> 4950

10 μm 0 til 68 69 til 170 171 til
340

341 til
454

455 til
680

> 680

Alarmgrænseværdier for partikelkoncentration1)

Luftkvalitet Værdi i μg/m3 Indikatorskala

Fremragende 0 til 10 μg/m3 Grøn

God 10 til 35 μg/m3 Gul

Lav belastning 35 til 75 μg/m3 Orange

Mellem belastning 75 til 150 μg/m3 Rød

Stærk belastning 150 til 250 μg/m3 Violet

Meget stærk belastning > 250 μg/m3 Brun
1)De her angivne alarmgrænseværdier relaterer til en
gennemsnitsværdi i partikelkoncentrationen PM2.5 over et
tidsrum på 24 h og jævnfører med WHOs (World Health
Organization) globale retningslinjer for luftkvalitet. De er ikke
juridisk bindende og fungerer kun som orientering.
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Billede af instrumentet

1

2

3
4

5

6

9

8

7

10

Nr. Betegnelse

1 Måletragt

2 USB-tilslutning

3 Stativgevind

4 Knappen ESC / 

5 Knappen MEM
6 Knappen START / ENTER
7 Knappen tænd/sluk

8 Knappen SET / 

9 Farvedisplay

10 Beskyttelseskappe

Display

AT 33.4 °C RH 45.2 %

2019-09-19   10:20

Counting wait5

ug/m³size

2.5 um 0

1 0 um 0

11

12

13

14

1516

17

18

19

Nr. Betegnelse

11 Batterivisning

12 Startforsinkelse
Måletidsrum
Måleinterval

13 Enhed (antal eller µg/m3)

14 Indikatorskala partikelbelastning

15 Relativ luftfugtighed

16 Omgivelsestemperatur

17 Partiklernes antal og størrelse hhv. massekoncentration

18 Status på målingen

19 Dato og klokkeslæt
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Tekniske data

Parametre Værdi

Model BQ20

Dimensioner 
(længde x bredde x højde) 188 mm x 52 mm x 35 mm

Vægt 175 g

Interfaces USB-tilslutning til oplader

Stativgevind 1/4" – 20 UNC

Driftsbetingelser 0 °C til +40 °C ved 20 til 80% r. f.

Opbevaringsforhold -10 °C til +50 °C ved 10 til 90 % r. f.

Display 2 tommer stort farve-LCD med
baggrundsbelysning

Funktioner Alarmfunktion, °C-°F-omskiftning

Datalagring 5.000 dataposter på intern hukommelse

Energi

Batteri Li-ion

Nominel spænding 3,7 V 

Kapacitet 1500 mAh

Driftstid ca. 5 timer ved kontinuerlig drift

Opladningstid ca. 3,5 timer med AC-adapter

Automatisk frakobling 3 min, 15 min eller 30 min

Temperaturmåling

Temperaturområde 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)

Temperaturnøjagtighed ±1 °C (2 °F)

Fugtmåling

Luftfugtighed måleområde 0 % RF til 100 % RF.

Luftfugtighed, nøjagtighed ±3,5 % r. f. ved 20 % til 80 % r. f.
±5 % r. f. ved 0 % til 20 % r. f. 
og 80 % til 100 % r. f.

Parametre Værdi

Partikeltæller

Kanaler (detekterbare
partikelstørrelser)

2,5 μm, 10,0 μm

Volumenstrøm 0,9 l/min styret fra intern pumpe

Tællermodus Koncentration

Tælleeffektivitet 100 % for partikler > 0,45 μm 
(iht. ISO 21501)

Nultælling 1 tælling / 5 minutter (iht. JIS B9921)

Startforsinkelse 5 sekunder

Prøveindsugning Isokinetisk sonde

Kalibrering ved hjælp af monodisperse
latexpartikler (PSL-partikler; 

i henhold til NIST)

Målecellens lyskilde Laser klasse 1 (indkapslet og
manipulationssikkert monteret laser
klasse 3R, 780 nm, 1,5-3 mW,
klassificeret i henhold til DIN EN
60285-1 og TROS-laserstråling)

Massekoncentration

Kanaler PM 2.5 / PM 10

Måleområde 0 til 2000 μg/m³

Opløsning 1 μg/m³

Medfølger ved levering
• 1 x partikeltæller BQ20

• 1 xUSB-tilslutningskabel

• 1 x oplader

• 1 x fod med skrue

• 1 x lynvejledning
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Transport og opbevaring

Bemærk
Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.
Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af
værktøjet.

Transport
Til transport af apparatet skal du bruge en egnet taske, så
apparatet beskyttes mod udefra kommende påvirkninger.

De medfølgende li-ion-batterier er underlagt kravene til farligt
gods.

Overhold følgende minimumkrav ved hhv. transport og
forsendelse af li-ion-batterier:
• Brugeren kan transportere batterierne på offentlige veje

uden yderligere foranstaltninger.

• Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks. lufttransport
eller spedition) skal er der særlige krav til emballering og
mærkning af pakken. Disse forsendelser skal forberedes
med rådgivning fra en ekspert i farligt gods.

– Send kun batterier med ubeskadiget hus.
– Klæb åbne kontakter til, og pak batterierne således, 

at intet kan bevæge sig i pakken.
– Overhold også andre eventuelle yderligere nationale

bestemmelser.

Opbevaring
Når apparatet ikke bruges, skal det opbevares på følgende
måde:
• Tørt og beskyttet mod frost og varme

• På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys

• Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en
afdækning

• Opbevaringstemperaturen svarer til det angivne område i
kapitlet med de tekniske data.

• Tag batterierne ud af apparatet

Betjening

Opladning af batteriet
Ved leveringen er batterierne delvist opladet for at undgå, 
at de beskadiges på grund af dybdeafladning.

Advarsel mod elektrisk spænding
Kontrollér oplader og strømkabel for beskadigelser før
brug. Hvis du konstaterer beskadigelser, må du ikke
længere bruge oplader og strømkabel.

Bemærk
Batteriet kan tage skade, hvis det oplades forkert.
Træk netstikket ud af opladeren før batterierne sættes i
eller fjernes.
Oplad aldrig batterierne i omgivelser, hvor
temperaturen er under 10 °C eller over 40 °C.

Batterierne skal oplades, inden de tages i brug første gang og
ved svag batteriydelse (batterivisningen (11) blinker). Det gør du
på følgende måde:
1. Sæt opladeren i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

2. Forbind ladekablet med USB-tilslutningen på apparatet.

ð I displayet ses en opladningsvisning.
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Montering af fod (valgfrit)
Ved behov kan du fastgøre foden til stativgevindet med den
skrue, der følger med i leveringen.

Sådan tændes enheden
1. Hold tasten "Tænd/sluk”  trykket ind, indtil

farvedisplayet tændes.

ð Apparatet udsender et lydsignal.
ð Enheden er klar til brug, så snart startskærmbilledet

vises.

AT 33.4 °C RH 42.8 %

2016-09-19   10:22

Stopped

ug/m³size

2.5 um 0

1 0 um 0

Gennemførelse af måling

Info
Vær opmærksom på, at et skift fra et koldt sted til et
varmere sted kan medføre dannelse af kondens på
instrumentets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke
kan undgås, giver forkert måling. Displayet viser i så
fald ingen eller forkerte måleværdier. Vent i nogle
minutter, indtil instrumentet har indstillet sig efter de
ændrede betingelser, før du foretager en måling.

1. Fjern beskyttelseskappen (10) fra måletragten (1).

2. Ret apparatet mod måleområdet.

3. Tryk på knappen START (6).

ð Apparatet tæller ned i ca. 5 sekunder, inden målingen
begynder.

ð Målingen forløber herefter over tidsrummet for det
indstillede måleinterval.

ð Måleresultaterne vises pr. målekanal på displayet.
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Systemindstillinger
1. Tryk på knappen SET (8) i ca. 2 s, for at komme til

systemindstillingerne.

ð Der vises følgende menu:

2019-09-19   10:20

Date/Time

Alarm Set

Sample Time

Unit(°C/°F)

Memory View

Mass/Particle

Auto Power off

System Set

2. Tryk på knappen SET /  (8) eller ESC /  (4), for at vælge
en undermenu.

3. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

4. Tryk på knappen SET (8) hhv. ESC (4), for at foretage den
ønskede indstilling i undermenuen.

5. Tryk herudover på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at forlade
undermenuen hhv. menuen for systemindstillingerne.

De følgende menuer med flere indstillingsmuligheder kan nås
via hovedmenuen:

Undermenu Funktion

Date/Time Indstilling af dato og tid

Alarm Set Til-/frakobling af alarm

Sample Time Indstilling af måleperiodelængde

Unit (°C / °F) Omstilling af enhed for temperatur

Memory View Visning af status for hukommelse

Mass/Particle Vælg målemodus
Partikel (Particle) eller massekoncentration (Mass)

Auto Power Off Indstilling af automatisk frakobling

Indstilling af dato og tid
Du kan indstille dato og klokkeslæt og vælge, om klokkeslættet
skal vises i formatet 24 h eller 12 h.

2019-09-19   10:20

Date   2016-09-19

24 Hour  16:24

Date Set

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille dato og
klokkeslæt:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at indstille året.

2. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

3. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at indstille
måneden.

4. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

5. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at indstille dagen.

6. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

7. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge imellem
24h-format eller A.M./P.M.

8. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

9. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at indstille
timerne.

10. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

11. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at indstille
minutterne.

12. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

13. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".

ð Indstillingerne for dato og klokkeslæt er gemt.
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Til-/frakobling af alarm

2019-09-19   10:20

ON

OFF

Alarm Set

Følg nedenstående fremgangsmåde for at tænde eller slukke for
alarmen:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge

indstillingen ON (alarm til) eller OFF (alarm fra).

2. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".

Indstilling af måleperiodelængde
Du kan vælge om varigheden for målingen skal være på 30 s, 
1 min, 2 min eller 5 min.

2019-09-19   10:20

30 S

1 Min.

2 Min.

5 Min.

Sample Time

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille varigheden
for målingen:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge den

ønskede målevarighed.

2. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".
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Omstilling af enhed for temperatur
Du kan vælge, om temperaturen skal vises i °C eller °F.

2019-09-19   10:20

°C

°F

Unit Set

Følg nedenstående fremgangsmåde for ændre på
temperaturenheden:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge imellem

°C og °F.

2. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".

Visning af status for hukommelse
Der kan gemmes op til 5.000 dataposter på apparatets interne
hukommelse.

2019-09-19   10:35

2016-09-19 10:20

2016-09-19 10:23

2016-09-19 10:25

2016-09-19 10:30

2016-09-19 10:31

2016-09-19 10:32

2016-09-19 10:33

00001
Memory View

Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre på status for
hukommelsen:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge den

ønskede måling.
Alternativt kan du bruge knappen MEM (5) for hurtig adgang
til måleskærmen.

2. Tryk på knappen START (6), for at bekræfte valget.

ð Måleværdien vises på displayet (9).
ð Alternativt kan du i denne visning også vælge de

forskellige målinger med knapperne SET (8) og ESC (4).
I det venstre, øverste hjørne på displayet vises hver
gang det nummer, der hører til målingen.

3. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
oversigten over målingerne.

4. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".

Info
Du kan slette hukommelsen ved først at trykke på
knappen ESC (4) og herefter samtidigt på knappen
MEM (5), indtil der lyder et langt akustisk signal.
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Vælg målemodus
Du kan vælge om partiklerne (Particle) bliver talt, eller om
massekoncentrationen (Mass) for partiklerne bliver vist.

2019-09-19   10:35

Mass

Particle

Mass/particle

Følg nedenstående fremgangsmåde for at vælge måletilstand:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge imellem

målemodussen (Particle) eller massekoncentration (Mass).

2. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".

Indstilling af automatisk frakobling
Du kan vælge, om apparatet slukker automatisk efter 3, 10 eller
30 min. Du kan deaktivere den automatiske slukning (Disable).

2019-09-19   10:20

Disable

3 MIN

10 MIN

30 MIN

Auto Pow off

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille automatisk
slukning:
1. Tryk på knappen SET (8) eller ESC (4), for at vælge den

ønskede slukketid.

2. Tryk på knappen ESC (4) i ca. 2 s, for at komme tilbage til
menuen "systemindstillinger".
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Sådan slukkes enheden
1. Hold tasten "Tænd/sluk"  trykket ind, indtil

farvedisplayet slukkes.

ð Apparatet udsender et lydsignal.
ð Apparatet er slukket.

2. Sæt beskyttelseskappen (10) på måletragten (1).

Vedligeholdelse og reparation

Advarsel mod laserstråler
Laser klasse 1
Laseren er monteret indkapslet.
Åbn ikke apparatet for at undgå direkte kontakt med
laseren og strålingen, der udgår herfra!

Rengøring
Rengør instrumentet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. 
Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays,
opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller
skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden.

Reparation
Foretag ikke ændringer på instrumentet, og monter ikke
reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med
reparation eller kontrol af instrumentet.

Bortskaffelse

Symbolet med en skraldespand med en streg over på et
elektro- elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes
med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er
indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater
indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen
hos din kommune. Du kan også informere dig om de
muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. 
Klik ind på vores webside: www.trotec24.com.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater
giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre
former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal
affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for
mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de
muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

Du er ansvarlig for at slette eventuelt eksisterende personlige
data på de gamle apparater, der skal bortskaffes.

Li-Ion

Elektronisk udstyr og batterier må ikke bortskaffes sammen
med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU – i
henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og
elektronisk udstyr – bortskaffes på en fagligt korrekt måde.
Bortskaf batterierne i henhold til gældende bestemmelser i
lovgivningen.
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