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1. Inledning
Cerlic COW är en vattenprovtagare lämplig för provtagning inom både kommunal och 
industriell avloppsrening. COW är enkel att använda. Inställningar och operationer 
utförs i ett gränssnitt med sju tangenter och ett teckenfönster.  
Då COW kan arbeta med förspänt vakuum förkortas uppfordringstiden vilket ger 
representativa prover.  
Provtagarens behov av underhåll minimeras tack vare en inbyggd renspolningsfunktion. 

Provtagaren kan användas tillsammans med en flödesmätare som ger puls eller mA-
signal för att antalet prover skall bli proportionellt mot flödet. COW kan också styras 
med fasta tidsintervall. 

2. Några ord om denna manual
I den medföljande snabbguiden beskrivs installation, tangentfunktioner, drifttagning och 
handhavande i drift. Denna dokumentationsdel går djupare med bland annat tekniska 
specifikationer, funktionsbeskrivning och felsökning. 

3. Utförande
COW är uppbyggd på ett aluminiumchassi. Detta fungerar som skyddsjord och kylare. 
COW har en kåpa av minlonplast som skyddar de elektriska komponenterna. Kåpan är 
spoltät och skyddar mot den våta omgivningen som provtagaren kan utsättas för. 
Provkoppen är tillverkad av makrolonplast och sitter bredvid kontrollpanelen. Önskad 
provvolym erhålls genom att använda nivårör av olika längd. Konstruktionen gör att 
provvolymen hålls konstant. 
Juvret är gummidetaljen som sitter mellan provkoppen och de anslutande slangarna. Det 
har tre “spenar“ och dess uppgift är att suga in och fördela provvätska samt täta mot 
provkoppen. I juvret sitter tre rör; ett vakuumrör, ett renspolningsrör och ett nivårör. 
Genom vakuumröret pumpas luft för att skapa under- eller övertryck i provkoppen. 
Genom renspolningsröret sugs renspolningsvätska in i provkoppen. Nivårörets längd 
bestämmer provvolymen.  

Bakom frontkåpan sitter den elektronik som styr provtagaren. Den består av ett nätkort 
och ett logikkort. På nätdelskortet sitter inkopplingsplintar och komponenter relaterade 
till strömförsörjning och kraftelektronik. På logikkortet sitter elektronik som sköter 
logik, knapphantering och display. 

Provtagaren programmeras via en alfanumerisk display och sju knappar. 
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4. Funktion
COW är en mikroprocessorstyrd vattenprovtagare som 
suger upp en bestämd mängd vätska med bestämda 
intervall. 

Provtagarens uppbyggnad 

1. Frontkåpa. Spoltät kåpa av minlonplast som
skyddar elektroniken.

2. Provkopp. Genomskinlig kopp i makrolonplast där
provvätskan mäts upp.

3. Juver. Svart silikongummidetalj som tätar och
fördelar provvätskan i provkoppen.

4. Skyddskåpa. Håller juver och provkopp på plats.

5. Nivårör. Avgör vilken provvolym som erhålls.

6. Renspolningsrör. Suger in renspolningsvätska i
provkoppen.

7. Vakuumrör, med o-ring och gummihatt.

8. Nivåvakt. Registrerar vätskenivå.

Uppfordring 

Med hjälp av vakuumpumpen skapas ett undertryck i provkoppen. Provvätska sugs upp 
i provkoppen genom slangen. Då vätskan kommit upp i provkoppen i höjd med 
nivåvakten avstannar uppfodringen. För att få vätskenivån att överskrida nivåvakten kan 
en Stopfördröjningstid programmeras in, se också avsnitt ”Manuell kalibrering”. 

Uppmätning 

När uppfordringen avslutats skapas ett övertryck i provkoppen. Detta gör att 
provvätskan trycks tillbaka i uppfordringsslangen tills provet är i nivå med nivårörets 
mynning. Den vätska som nu finns kvar i provkoppen är den förutbestämda 
provvolymen. 

Tömning 

När överskottet av provvätska har tryckts tillbaka i uppfordringsslangen öppnar ventilen 
för juvrets mittspene. Provet rinner ner genom provslangen till provkärlet. 

Renspolning 

Inställningarna i styrprogrammet bestämmer hur ofta renspolning sker. När ett inställt 
antal prov tagits sköljs koppen invändigt med renspolningsvätska. Den förbrukade 
renspolningsvätskan töms ut genom slaskslangen. 

1 

2 
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4 
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Olika typer av provtagning 

Vid uppfordringshöjd över 3 meter bör normalt förvakuum användas. Pumpen skapar då 
ett undertryck i provkoppen innan uppfordring påbörjas, vilket förkortar tiden för 
uppfodringen. Förvakuum kan väljas bort vid låg uppfordringshöjd. 

Ett kalibreringsprov utförs efter varje tillfälle STOP knappen varit intryckt, MENY-
läget varit aktivt eller om ett strömavbrott inträffat. Kalibreringsprovet utförs för att 
COW skall veta till vilken nivå provvätskan sugs. 
Man kan även välja att göra ett förprov innan ordinare prov. Detta görs för att 
acklimatisera provkoppen. 

Val av provpunkt 

För att få representativa prover är det viktigt att provvätskan har ett turbulent flöde vid 
provpunkten. Ett turbulent flöde uppstår ofta omedelbart nedströms efter ett mätskibord 
eller efter strypningen i en mätränna. 

För vidare information se ISO-standard 5667-10. 

Provförvaring 

Vid förvaring av samlingsprover i väntan på analys är det ett krav att provet förvaras 
mörkt samt väl kylt för att provet skall bli representativt. Vid en stabil temperatur 
mellan 0 och +4 °C avstannar de kemisk/biologiska reaktionerna och analysresultat från 
laboratorium kan säkras. Förvaring i våta utrymmen, ofta med förekomst av svavelväte, 
ställer stora krav på kylskåp både ur elsäkerhetssynpunkt och val av ingående material. 
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Kalender 

COW innehåller en kalenderfunktion för att förenkla provprogram som skiljer sig från 
rutinen. Det finns flera olika valmöjligheter. 
1) Man kan ställa in provtagaren för fördröjd start om man vill att provtagaren skall

starta vid en senare händelse. Denna händelse kan vara en tidpunkt, eller en extern
signal (puls).

2) Provtagaren kan ställas in för stoppa provtagningen om man vill ha provperioden
inom ett bestämt intervall.

3) Önskar man olika provtagningsintervall mellan helg och vardag kan man ange detta
i speciella inställningar för helgstyrning. De tidpunkter då helgen börjar och slutar
kan anges även det i ett menyval.

4) Har man långhelg (ledighet) finns snabbval för att tidigarelägga helgstyrningen, och
med ett enkelt knapptryck övergå till helgstyrning. Detta avslutas också lika lätt med
två knapptryckningar.

5. Uppackning
Enheten har lämnat tillverkaren i provat och fullgott skick. Kontrollera att inga synliga 
skador finns på godset.  

Skador 

Vid skador skall anmälan omedelbart göras till transportören och till Cerlic. Godset 
skall återsändas först efter överenskommelse med Cerlic. 

Emballage 

Originalemballaget är utprovat för att ge bästa skydd till utrustningen och skall om 
möjligt användas vid lagring och eventuella returer. 

Innehåll 

Kontrollera att innehållet överensstämmer med beställning och packsedel. Vid 
leveransen av COW följer förutom själva vattenprovtagaren också ett antal  
tillbehör med:  

• En extra provkopp.

• En armerad slang ø 19 mm, längd 5m.

• Två icke armerade slangar ø 19 mm, längd 1m och 2,5m.

• En slangklämma till uppfordringsslang.

• En renspolningsslang i PVC-plast, ø 5 x ø 8 mm, längd 2m.

• Ett 25 mm nivårör som ger 100 ml provvolym.

• Ett 100 mm nivårör avsett för andra provvolymer (se avsnittet provvolym).
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• En burk glidmedel att smörja tätningsytan mellan provkopp och juver. Glidmedlet är
speciellt anpassat för att inte trängas undan av vatten och lämpar sig för
provkoppen.

• En plastdunk på 10 liter för renspolningsvätska.

6. Montage
Det är viktigt att montera COW vid en provpunkt med turbulent flöde. Se också till att 
provkoppen sitter i vågrätt läge, annars erhålls inte rätt provvolym. 

Montageexempel 

 Figur 1: Montage på vägg eller räcke 

Montage på vägg. 

Fäst COW på väggen med skruvar genom de två skruvhålen i plåten (2 st dim ∅ 6mm). 
Se till att det finns plats att öppna frontkåpan åt vänster. 
Montage på räcke. 

Vänd handtaget bakåt och häng upp COW på räcket. Se till att COW får stöd på 
baksidan och hålls upprätt. Placera COW så att det finns plats att öppna frontkåpan åt 
vänster. 
Montage på kylskåp. 
Fäst konsolen på kylskåpet med medföljande plåtskruvar och montera stagen till 
kylskåpets bakkant. Fäst COW på konsolen med skruvar genom de två skruvhålen i 
plåten (2 st dim ∅ 6mm). 

Y
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7. Elektrisk inkoppling
Cerlic COW kan drivas med nätspänning (230V/50Hz, 115V/60Hz) eller batteri 
(12V/DC). 

Endast behörig personal får utföra arbeten innanför frontkåpan. 
Matningsspänningen skall vara försedd med säkerhetsbrytare. Vid 
anslutning med stickkontakt skall fasen anslutas till ”L”. 
Stickkontaktinstallationen skall ha dragavlastning och brytskydd. 

Öppna frontkåpan 

Lossa skruvarna i frontkåpan. 

Dra frontkåpan mot dig. 
Öppna frontkåpan åt vänster som en bok. 

Koppla in styrsignalen på plintarna 
17(+) och 18(-) om du använder puls 
eller slutande kontakt. Ställ in 
omkopplaren SW1 på kraftkortet 
enligt styrsätt. Välj  för slutande 
kontakt. Välj  för puls. 

När slutande kontakt används för att 
styra provtagaren är knappsatsen låst 
så länge ingången är sluten. Detta är 
normalt inte ett problem men i vissa 
applikationer är kontakten sluten 
under längre tid. Då behövs ett 
pulsförkortningsrelä. 
Koppla in mA-signalen på plintarna 
15(-) och 16(+) om du använder 
flödesstyrd provtagning. 

Koppla in skyddsjord på plint 21, 
nolla på plint 22 och fas på plint 23  
om du använder nätspänningsdrift. 
Koppla in batteriets minuspol på plint 
19 och pluspolen på plint 20 om du 
använder batteridrift. Kontrollera 
polariteten. 
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Anslutning till PC 

På plint 8 – 12 finns en RS232 serieport där t.ex. en PC kan anslutas för att samla in 
händelseloggen. Serieporten använder inställningen: 4800 baud, 1 stoppbit, ingen paritet 
samt ingen handskakning. Se avsnittet Logg för information om vad som kan överföras. 

8. Anslutning av slangar
För att COW ska fungera krävs anslutning med tre grövre slangar på juvrets undersida 
och en smalare på provtagarens vänstra sida. Samtliga slangar medföljer vid leverans.  

Vid provtemperatur mer än + 35 grader 

För att förhindra att provtagningsslangen mjuknar och sugs ihop vid 
högre temperatur på provvätskan, rekommenderas att slangens övre del 
avslutas med ett lämpligt rör med en längd på cirka en meter. 

Anslut den armerade slangen till koppling märkt . Slangen ska sticka ned i 
provvätskan för att man skall få ett representativt prov. Anslut uppfordringsslangen med 
slangklämma. Normalt behövs ingen slangklämma på de övriga anslutningarna. 

Anslut den korta icke armerade grova slangen till koppling märkt . Slangen ska leda 
ned till provkärlet. 

Anslut den långa icke armerade slangen till koppling märkt . Slangen ska leda bort 
överskottsvätska och förbrukad rengöringsvätska.  

För att tömningen och renspolning ska fungera måste denna slang sluta ovanför 
den vätskeyta den utmynnar i.  

Anslut renspolningsslangen till nippeln märkt  på COW:s vänstra sida. 
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Om uppfordringsslangen måste ledas över ett golv eller 
liknande får vinkeln mellan slangen och 
horisontalplanet inte vara mindre än 10°. 

Då uppfordringsslangen är lång och dragen i 
horisontalläge över exempelvis ett golv är det viktigt 
att slangen har ett brant parti (minst 1 m och över 45°) 
under provtagaren för att uppfordringen skall kunna 
fungera tillfredsställande och ge representativa prover. 
COW:s servicemeny ger dig möjlighet att kontrollera 
de parametrar som provtagaren använder för att avbryta 
uppfordringen. I normala fall behövs inga ändringar 
göras. 

9. Provvolym
Provvolymen bestäms av längden på nivåröret i provkoppen. Helt utan nivårör blir 
provvolymen 28-30 ml. Med det korta nivåröret blir volymen ca 100 ml. Det långa 
nivåröret kan kapas, enligt tabell nedan, för att få en provvolym upp till 500 ml.  
En längdändring på 1mm motsvarar ungefär 5 ml volymändring. 

Nivårörets längd Provvolym 

Utan nivårör 28 – 30 ml 

25 mm (levereras monterad i provtagaren) 100 ml 

40 mm 200 ml 

57 mm 300 ml 

74 mm 400 ml 

91 mm 500 ml 

Den valda provvolymen måste matas in i apparatens Setupmeny för att provkärlets 
volymberäkning skall bli rätt. Om provvolymen är mer än 300 ml måste 
stoppfördröjningen i servicemenyn förlängas så att nivån i provkoppen är väl över 
nivårörets överkant innan uppfodringen avslutas. Man får prova sig fram till lämpligt 
värde, var noga med att börja med 1sekund. Det behövs sällan längre stopfördröjning än 
3 sekunder. 
Öka stoppfördröjningen i små steg och tryck  för att omedelbart avbryta 
uppfodringen om nivån blir så hög att vätskan når vakuumrörets hatt. 
Det kan vara en fördel att lyfta vakuumrörets hatt cirka 10mm vid stora provvolymer för 
att ytterligare undvika att vätska sugs in i vakuumröret. 
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10. Operatörsgränssnitt
Teckenfönstret är uppdelat i två lägen; MENY-läget där inställningar görs och DRIFT-
läget där prover tas. Generellt gäller följande för COW:s tangenter: 

Tänder och släcker 
belysningen i 
teckenfönstret. 
Ändrar numeriska värden 
och ändrar menyval. 
Sparar inmatade värden 
och bekräftar menyval. 
Stegar fram till nästa 
funktion. 

 + 
Går från MENY-läge till 
DRIFT-läge. 

 + 
Går från DRIFT-läge till 
MENY-läge. 
Startar manuellt prov eller 
startar COW från STOP-
läge. 
Avbryter 
provtagningscykeln och 
stannar provtagningen. 

När strömmen till COW slås på första gången kommer texten Uppstart X. XX upp i 
teckenfönstret, där X.XX representerar programversion. Om så ej är fallet tryck 
och  samtidigt. Du kan nu mata COW med inställningar. 

Totalreset 

Provtagaren kan enkelt ”nollställas” genom en totalreset. Detta görs genom att hålla 
 intryckt samtidigt som matningsspänningen slås på. Språkval och drifttidsräknare 

påverkas inte av en totalreset. 

Efter en totalreset kommer man direkt in i Setupmenyn och får göra två val som 
vanligtvis inte finns med i menyn. 
Språk Svenska eller Engelska 

Basenhet SI (metrisk) och US. 
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COW menyer 

Ändra numeriska värden och välj menyalternativ med  och . Bekräfta och spara 
inställda värden med  och stega vidare till nästa funktion med . 

COW Ver X.XX Här börjar menyn, programversion anges. 

Setupmeny Välj Ja för att göra grundinställningar, Nej för att hoppa förbi. 

Sommartid EU, US, Ja eller Nej. EU och US ställer automatiskt om 
mellan sommar/vintertid enligt EU:s eller USA:s gemensamma 
regler Ja, väljer fast sommartid (+1 timme om vintertid innan) 
Nej, väljer vintertid  (-1 timme om sommartid innan) 
Vill man aldrig ändra klockslag mellan sommar och vintertid 
väljer man Nej. 

Datum Anger datum i ordningen år, månad, dag. Exempelvis 061105. 

Tid Anger klockslag i ordningen timmar, minuter. T.ex. 14:31. 
Provpunkt Här betecknas den plats prover tas på. 

Provvolym Anger vilken provvolym nivåröret är anpassat till, 0-500 ml. 

Kärlvolym Volym för uppsamlingskärl anges. Om flera kärl används ange 
summavolymen. Vill man välja oändligt stort kärl (så att 
villkoret fullt kärl aldrig inträffar) dyker det upp texten ”från” 
som det högsta möjliga dunkvolymvärdet. Detta innebär 
oändligt stor kärlvolym. 

Förprov Ange om förprov till slask önskas - Nej / Alltid / Efter 
Renspolning. 

Förvakuum Vid högre sughöjder förkortas uppfordringen - Ja / Nej 
Prov/Renspoln Här anger du antal prov du önskar mellan renspolningar. 

Normalt värde är 10-20, noll stänger av renspolningen. 
Renspola inte oftare än nödvändigt, det förkortar 
membranpumpens livslängd 

Uppstart Anger uppstart efter strömavbrott. Om STOP valts startar 
COW i STOP-läge. Om DRIFT valts startar COW på nytt som 
den var innan strömavbrottet. 

SeriePort Styr vad som kommer ut på serieporten. Tömn. sänder ut 
logginformationen i samband med tömning av loggen. Direkt 
sänder ut ny logginformation så fort det registreras i loggen. 
Service sänder ut signalinfo till hjälp vid felsökning av 
provtagningsförhållandet. 

Styrning mA / Tid / Puls / Från.  
Inställning av styrmetod.  Påverkar vilka av följande val som 
visas. Om pulsstyrning används så finns en spärr som gör att 
ordinarie prover alltid separeras med minst 4 minuter för att 
undvika överbelastningar. Denna spärr gäller ej 
kalibreringsprov eller manuellt prov. 
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mA-signal 0-20 eller 4-20 vid mA styrning.

Enhet Anger vilken enhet som mA-signalen representerar, 
 m3/h eller l/s 

Mätområde Ange det maximala flödet i angiven enhet vid mA styrning för 
för att provtagaren skall kunna beräkna provintervallet i m3 
eller liter. 

ProvInt Anger med vilket intervall i m3 eller liter som prover tas vid 
mA styrning. 

ProvInt Anger med vilket intervall i minuter prover tas vid tidsstyrning. 
 Pulser/Prov Anger efter hur många pulser ett prov tas vid pulsstyrning. 
Start Datum / Dag / Drift / Puls 

Bestämmer om provtagaren är Driftsatt, eller har fördröjd start 
med Puls / Datum / veckoDag inställning. Påverkar vilka av 
följande val som visas. 

StaDat Startdatum om fördröjd start har angivits till datum. 
StaDag Startdag om fördröjd start har angivits till dag. 

StaKlo Starttid om fördröjd start har angivits till datum eller dag. 

Repeterande Ja / Nej. Start på veckodag skall repeteras varje vecka, om 
fördröjd start angivits till Dag. 

Stopp Datum / Dag / Prover / Drift / Puls 
Stoppar vid angivet Datum / veckoDag / antal Prover eller 
Driftsatt utan stoppvillkor. Påverkar vilka av följande val som 
visas.  

StoDat Datum för stopp om datum angivits som stoppvillkor. 
StoDag Veckodag för stopp om dag angivits som stoppvillkor. Detta 

menyval är alltid kopplat till StaDag och infaller närmaste 
matchande veckodag efter startdag 

 StoKlo Klockslag för stopp om datum eller dag har angivits som 
stoppvillkor. 

 Prover Antal prover innan stopp om prover har angivits som 
stoppvillkor. 

Helgstyrning Ja / Nej Väljer om ett speciellt program skall köras på helger 
och vid ledighet.  

Helg börjar Startdag för helgschema. 
Starttid Starttid för helgschema. 

Helg slutar Stoppdag för helgschema. 

Sluttid Stopptid för helgschema.  
H-Kärlvol Kärlvolymen under helg. 

H-styrning mA / Tid / Puls / Från  
Styrmetod under helg. Från stänger av provtagningen under 
helgen. Valet påverkar vilka av följande val som visas. 
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H-mA-signal 0-20 eller 4-20 vid mA styrning.

H-int Intervall i flödesenhet om H-styrning har angivits till mA. 

H-int Intervall i minuter om H-styrning har angivits till tid. 

H-puls Antal pulser som skall ge ett prov om H-styrning valts till puls 
Servicemeny Ja / Nej. Ja öppnar upp efterföljande menyval för 

serviceinställningar. 
Stopförd 0 till 10 s. Minskar eller ökar mängden provvätska i 

provkoppen genom att minska eller öka tiden från det 
provtagaren upptäcker att nivån nått koppen tills uppfodringen 
stoppas. 

Blindtid 1 till 20 s. Anger den tid nivåvakten är urkopplad vid 
provtagning med förvakuum. Normalt är det 6 sekunder. 

 Utf. Service Ja / Nej. Kvittera anmodan om service i loggen. 

COW Ver X.XX Här börjar menyn åter från början. För att lämna menyn kan 
man när som helst trycka  och  samtidigt 

11. Logg
I provtagarens logg visas antalet tagna prov, den summerade provvolymen i kärlet samt 
olika driftshändelser. Man kan då i efterhand följa eventuella felförlopp och skaffa sig 
en bild över vad som hänt. Loggen kan läsas genom att i drift- eller stoppläge trycka 

.  Loggen kan också avläsas via provtagarens serieport. Efter 20 händelser i loggen 
är den full och inga nya händelser fylls på. 

Nedan följer en beskrivning över logtextens format, samt förklaringar till logtexten. 
Larmläge innebär att provtagaren stannar och väntar på att larmet skall kvitteras. Larm 
kvitteras med . 
Loggade händelser visas som AA:BBCC DDDDD där AA = Dag i månaden, BB = 
timme, CC = minut, DDDDDD = logtext. 

Logtext Larm
läge 

Förklaring 

START • Provtagningsautomatiken startades manuellt.

• Övergång från Meny till DISP.

• Loggen startas (direkt efter tömning) .

STOP Provtagningsautomatiken stoppades manuellt. 

KärlFull Ja Provkärlet fullt. Antingen genom att villkoret för önskat 
antal prover uppfyllts eller att antal prover nu kommit 
upp till provkärlets storlek. 

NÄT TILL Provtagaren har startats om då strömmen har slagits på 
efter strömavbrott. 
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UPPSTART Provtagaren har startats om p g a; 

• Någon kan ha tryckt på reset tangenten.

• Provtagaren har påverkats av någon yttre elektrisk
störning.

NÄTAVBR. Strömavbrott 

MOTORTID Motorn har gått kontinuerligt mer än 1 timme. Något 
måste vara fel. 

SERVICE Det är dags att utföra regelbunden service, påminnelse 
sker 1 ggr/år. Det kan innebära  t ex byte av juver, 
smörjning av kolvar.  Kvitteras i servicemenyn under 
”Utf. Service” 

MAN PROV Ett manuellt prov är taget (Start har tryckts under drift) 

Logtext Larm
läge 

Förklaring 

TIDSDIFF Det förekommer kraftiga variationer i uppfordringstid, 
vilket kan resultera i missat prov. 

Nivåvkt1 Ja Nivåvaktens nollnivåsignal har drivit utanför 
specifikationen. Kontakta servicetekniker. 

Nivåvkt2 Ja Provtagaren känner inga signaler från nivåvakten. Om 
problemet kvarstår kontakta servicetekniker. 

Nivåvkt3 Nivåvakten har reagerat trots att provtagning ej 
påbörjats. 

Nollställning av loggen 

Loggen registrerar händelser i provtagarens drift och kan nollställas efter det att loggen 
blivit avläst i menyfönstret. 

Kontinuerliga normala händelser, som t ex att tiden löper, provkärlet fylls till en viss 
volym, inkommande flöde, loggas i en speciell provkärlslogg. För mer information se 
”Töm provkärl” under avsnitt 12.  
Det är lämpligt att läsa av loggen regelbundet, t ex när provkärlet töms. Som sista punkt 
i loggen kan kärlvolymsräknaren nollställas . 

1. Tryck  flera gånger för att kontrollera loggen. 

2. När displayen visar "Ent Tömmer loggen" kan loggen nollställas genom att trycka
. Om valet "vid tömn." gjorts i menyn seriePort så skickas hela loggen ut på

serieporten.
3. När loggen tömts kommer fråga om "Tömt provkärl?". Svara ja om kärlet tömts,

annars nej.
4. Provtagningen fortsätter nu som vanligt.
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12. Drift och underhåll

Starta provtagning 

1. För att starta provtagning måste övergång till DRIFT-läge ske. Tryck + .

2. Frågan Tömt kärl? visas i teckenfönstret.

3. Välj Ja eller Nej och tryck . 

4. Innan provtagningen kör COW en automatisk kalibrering där provet spolas ut i
slaskslangen.

5. COW börjar sedan arbeta efter det provtagningsintervall som programmerats.

Låt alltid provtagaren avsluta en pågående provcykel innan strömmen bryts, 
annars kan juvret deformeras av att kolvarna står i fel läge. 

Töm provkärl 

Det finns provkärlsautomatik för att säkerhetsställa att man inte överfyller provkärlet. 
När man anger provvolym och kärlvolym, dvs volym på provdunken med det samlade 
provet, i menyn anger man också inom vilka ramar provtagaren kan jobba innan kärlet 
är fullt. En kärlvolym på 100ml kommer att fylla en 1 liters provdunk på 10 prov. För 
att inte provdunken skall brädda över kommer provtagaren att stanna och logga detta i 
loggen, samt stanna i larmläge. Vill man välja oändligt stort kärl, så att villkoret fullt 
kärl aldrig inträffar, väljer man ”från” i menyn för kärlvolym. Detta innebär oändligt 
stor kärlvolym. 

Kärlvolymsräknaren kan nollställas genom att ange Ja vid frågan om "Tömt provkärl ?". 
Frågan kommer då man går från STOP-läge till START-läge (MENY-läge räknas också 
som STOP-läge).  "Tömt provkärl?" kommer också som en följdfråga när man tömt 
loggen. 

1. Tryck . Provtagningscykeln avbryts. 
2. Byt provkärlet.

3. Tryck . Du får frågan Tömt provkärl? i teckenfönstret. 

4. Välj ”Ja” och tryck . COW fortsätter nu arbeta som vanligt. 

5. Kärlvolymsräknaren är nu nollställd och provtagningen fortsätter som tidigare

Kalibrering 

När provtagaren startas och när menyläget lämnas görs en automatisk kalibrering av 
nivåvakten. Om den automatiska kalibreringen inte klarar att ställa in provtagaren kan 
en manuell kalibrering göras för att lära provtagaren vad som är ett normalt driftläge. En 
manuell kalibrering ställer automatiskt ett antal parametrar i provtagaren. Manuell 
kalibrering behöver endast utföras om vattennivån ej kommer över nivåröret. 
Vanligtvis räcker den manuella kalibreringen för att provtagaren skall fungera men om 
så inte är fallet kan manuella justeringar av servicemenyn krävas. Rådgör med Cerlics 
serviceavdelning innan några parametrar ändras. En felaktig inställning kan leda till att 
provkoppen överfylls så att vatten kommer in i pump och ventiler. 
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OBS! Det första provet provtagaren tar efter ett stopp eller tömning av ett provkärl, 
kommer automatiskt att avledas till slasken. För att undvika detta efter tömning av ett  
provkärl eller ett stopp, trycker man på START knappen och låter provtagaren ta det 
första provet manuellt. Om höjden mellan provtagaren och vattenytan är mer än 3 meter 
skall ”Förvakuum” väljas i menyn annars skall denna funktion inaktiveras. 

Manuell kalibrering 

I DRIFT-läge 

• Tryck  så att provtagningscykeln avbryts. 

• Tryck  och teckenfönstret visar “START=Man.Kalibr.“. 

• Tryck  och en normal provcykel börjar. Under uppfordringen kommer texten 
“STOPPA ÖNSK NIVÅ“ upp i teckenfönstret. 

• Tryck  när provvätskenivån kommit upp till önskad nivå ovanför nivåvakten. 
COW:s programvara matar nu in lämpliga värden i servicemenyns parametrar. 

• Låt provcykeln avslutas

• Tryck  för att återgå till provtagning. 

Rengöring och tillsyn 

Diska provkoppen och spola rent juvret regelbundet. En extra provkopp medföljer 
COW.  

Kontrollera renspolningsvätskan minst en gång per vecka. Vanligt vatten räcker 
normalt. Vid kraftig nedsmutsning kan vätska med maximalt 1,5% saltsyrainblandning 
användas. 
Ta loss juvret och diska det en gång per månad. 

I starkt fetthaltigt vatten måste vakuumröret rengöras med jämna mellanrum. 
Juvret bör bytas en gång per år, gummit åldras vilket kan leda till läckage och 
felfunktion. 
För effektiv och enkel rengöring av COW medföljer rengöringsbollar; 

Med rengöringsbollarna får Du bort biohud och beläggningar i 
slangarna. Stoppa bollarna i slangen, (tänk på att ha båda ändarna 
uppåt då bollarna kan återanvändas).  

Spola igenom slangen med vatten tills bollarna kommer ut. 

Använd helst vattenslang för att få lite tryck på vattnet. Upprepa 
tills slangen blivit ren. 

Efter detta bör slangarna sköljas med utspädd syra för att få bort rester av biologisk 
påväxt. Avsluta med att skölja med vatten för att avlägsna syran. 
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Bollarna sköljs i vatten efteråt och sparas till nästa gång. 

Behöver Du fler rengöringsbollar, ring och beställ!  
Vi har dem på lager. 

Demontera provkoppen 

Provkoppen har bajonettfattning. 

• Greppa koppen ovanifrån.

• Vrid koppen moturs.

• Lyft av provkoppen.

• Smörj provkoppens kant med bifogat glidmedel.
Detta för att uppnå täthet och smidighet i
tätningen mot juvret.

Demontera rör och skyddskåpa 

• Lossa vakuum-, renspolnings- och nivårören
genom att samtidigt vicka och dra.

• Skruva loss skyddskåpans låsskruvar och plocka
bort kåpan.

Demontera juvret 

• Greppa juvret med tummen på ovansidan
och pekfingret mellan de två spenarna
längst till höger.

• Tryck pekfingret uppåt så att styrningarna
på juvrets undersida går fria.

• Dra juvret mot dig.



- 19 -

COW 

Montera nipplar på juvret 

Nya juver levereras med nipplarna monterade. 
Om nipplarna tas bort är det viktigt att de 
monteras på rätt avstånd från juvrets undersida 
för att undvika läckage. 

• Smörj nipplarna med silikonfett eller
tvål före montage.

• Den stålförstärkta nippeln skall sitta
på den ensamma spenen.

• Måttet från undersidan av juvret till
undersidan av nippelns fläns skall vara
81 (-0 / +2) mm.

Montera juvret 

• Greppa juvret med tummen på
ovansidan och pekfingret mellan de två
spenarna längst till höger.

• Skjut in juvret i spåret. Tryck samtidigt
upp mittpartiet med pekfingret så att
gummistyrningarna kommer förbi
kanten.

• När juvret tar stopp; tryck från
ovansidan. OBS! Se till att
gummistyrningarna glider ned i
styrhålen.

OBS! Smörj alltid gummistyrningarna 
med silikonfett efter demontering 
och/eller rengöring. 

Montera rör och skyddskåpa 

• Montera skyddskåpan och dra åt de två skruvarna.

• Smörj rören genom att doppa dem i vatten eller att ta
en liten klick silikonfett.

• Se till att nivåröret är ordentligt nedtryckt i juvret så
att rätt provvolym erhålls.

• På nyare vakuum- och spolrör sitter en markering som
visar hur långt rören skall pressas i.

• Montera först skvalpringen på vakuumröret sedan
skyddshättan. Tryck ned hättan så långt det går, dra
upp ringen så den ligger mot hättan och lyft sedan
hättan ca 5 mm
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Felsökning 

När provtagaren är i stoppläge har man tillgång till ett antal funktioner som kan 
underlätta felsökning. Med  stegar man igenom funktionerna. 

Start = Man.kalibr Tryck på  för att starta en manuell kalibrering (se ovan). 

PilUPP=COWinfo Tryck på  för att stega igenom nedanstående parametrar. 

Motor Visar motorns drifttid i timmar. 

DC matn. Visar matningsspänningen i volt vid batteridrift. 
Sens1 ut Visar nivåvaktens avvikelse. Ett ”=”-tecken efter siffran 

indikerar att värdet är inom specificerad tolerans.  
För mer information kontakta servicetekniker. 

Start = Rensp. Tryck på  för att starta en renspolningscykel. 
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Problem Möjlig orsak Åtgärd 

Svårt att skruva på eller skruva 
loss provkoppen. 

Det är för lite eller inget 
glidmedel på tätningsytan 
mellan provkopp och juver. 

Smörj tätningsytan med 
bifogat glidmedel. 

Prov sugs upp dåligt eller inte 
alls. 

Juvrets gummistyrningar är 
inte nedtryckta i styrhålen. 

Vakuumröret har inte tryckts 
ned tillräckligt i juvret vilket 
gör att luft kan sippra in. 

Vakuumrörets filter i 
provkoppen är igensatt 

Juverkåpan som håller fast 
juvret är för dåligt fastsatt. 

Läckage vid sugslangens 
anslutning 

Slangen sugs ihop p g a för 
hög provtemperatur. (Vid 
sughöjd över 3 m och 
temperatur över 35°C.) 

Vid temperatur över 50°C kan 
vattnet koka om 
uppfodringshöjden är stor, då 
suger provtagaren bara ånga 

Tryck ned juvret från 
ovansidan. Se till att 
gummistyrningarna passar i 
hålen. Använd silikonfett.  

Tryck ned vakuumröret tills 
det tar rejält stopp. 

Rengör filtret 

Skruva fast juverkåpans 
skruvar. 

Dra åt slangklämman. 

Avsluta slangens övre del med 
ett lämpligt rör (drygt 1 meter) 
eller specialslang. 

Minska uppfodringshöjden 

Provvätskenivån stannar för 
tidigt och når aldrig upp i 
provkoppen. 

För lång uppfordringsslang i 
förhållande till sughöjden, 
eller horisontal slangdragning 
för lång sträcka. 

Förkorta uppfordringsslangen 
så mycket som möjligt. Se till 
att slangens vinkel mot 
horisontalplanet inte är mindre 
än 10 procent. Utför manuell 
kalibrering. 

Nivåröret eller vakuumröret 
går inte att trycka ner i juvret. 

Gummistyrningarna på juvrets 
undersida är inte ordentligt 
nedtryckta i sina styrhål. 

Friktionen är för stor mellan 
ett torrt rör och ett torrt juver. 

Tryck ner gummi-styrningarna 
i sina respektive styrhål. 

Smörj juvret eller rören med 
vatten eller silikonfett. 

Nivårör eller vakuumrör 
hoppar ur sitt läge. 

Troligen har en hinna av 
glidmedel lagt sig på röret 
eller juvret. Använd vatten 
eller silikonfett. 

Rengör juvret och rören noga. 
Använd endast vatten eller 
silikonfett som smörjmedel. 

Tjuvluft kommer in i 
provkoppen. 

Uppfordringsslangens 
slangklämma är inte ordentligt 
åtskruvad. 

Juvret är trasigt 

Skruva åt slangklämman. 

Byt Juver 
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13. Tekniska data provtagare COW

Tillverkare Cerlic Controls AB, Segeltorp, Sweden 

Beteckning COW 
Mått 350x415x185 mm (BxHxD) 

Kapslingsklass IP65  
Vikt 8,3 kg 

Matningsspänning 230 V / 50 Hz, 115 V / 60Hz, 12 V DC 
Säkring 5 A trög + 500mA trög 250V  (eller 1A trög vid 115V) 

Effektförbrukning 40 VA (under provtagning), < 0,5 VA (viloläge), 
Medelförbrukning 5 VA 

Omgivningstemperatur 0 till 50 grader °C 
Provvätsketemperatur 0 till 70 grader °C 

Ingångar 0/4-20 mA (150 ohm), puls (5-35 VDC eller slutande 
kontakt) 

Teckenfönster LCD med bakgrundsbelysning, 1 rad om 16 tecken 
Minne EEPROM 

Kortaste provintervall 4 minuter 
Max uppfodringshöjd 6 meter 

Uppfordringsslang  ø19 mm (inlopp ø16 mm) 
Provkärlsslang  ø19 mm (utlopp ø18 mm) 

Slaskslang  ø19 mm (utlopp 18 mm) 
Renspolningsslang ø 5 x ø 8 mm 

Syrahalt i 
renspolningsvätska 

max 1,5 % HCl 

Provvolym ~30 till 500 ml 
Frontkåpa Minlonplast 

Chassiplåt Aluminium 
Provkopp Makrolonplast 

Juver Silikongummi 
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Överensstämmelse EMC- och LVD-normer: 
Vattenprovtagare COW-µp överensstämmer med följande direktiv när de installerats 
enligt anvisningarna i manualerna: 

73/23/EEC Lågspänningsdirektivet med tillägg 93/68/EEC 

89/336/EEC EMC Direktivet med tillägg 92/31/EEC och 93/68/EEC 

Följande standards/tekniska specifikationer har använts: 

EN 61000-6-4:2001 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-4 
Generiska standards, emission,  industri 

EN 61000-6-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2 
Generiska standards, immunitet, industri 

EN 61010-1:2001  Säkerhetskrav på utrustning för mät-, styr- och 
laboratorieändamål 

Reservdelar: 

10205420 

10705096 

11105206 

10203198 

11205402 

10203200  

10206088 

10205085 

10205093 

10203239 

20250324 

20250323 

10205202 

20250242 

11205559 

21705194 

10205204 

20205370 

20205367 

Juver inklusive nipplar  

Renspolningsdunk och slang 

Ratt M5, Juverfront inklusive o-ring 

Juverfront 

Slangsockel med stålförstärkt nippel 

Provkopp 

Vakuumrör komplett 

Nivårör, längd 25 mm 

Nivårör, längd 100 mm 

Renspolningsrör 

Utloppsslang oarmerad PVC, längd 1 m 

Inloppsslang armerad 3/4" PVC, längd 5 m 

Slaskslang 3/4" PVC, längd 2,5 m 

Slang PVC för renspolning 

Konsol för montage av COW på kylskåp 

Vakuum pump 

Luftfilter 

Pump membran Ø 54 mm 

Pump membran Ø 16 mm 
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Bilaga 1, Flödesscheman 

Drift- och stoppläge 

Start = Rensp. 

Motor xxxx tim 

PilUPP = COWinfo DC matn. xx,x V 

Sens1 ut xxx *** 

Start = Man.kalibr. 

Stoppläge Stopp **** 

Tömt Provkärl J/N 

Ja 

Nollställer kärlvolym Nej 

Driftläge Dag TT:MM H/L ** 

Manuellt prov 

Ledighet börjar / slutar * 

*  Förfrågan om ledighet är bara tillgänglig då helgstyrning är satt till Ja. Trycker man Enter vid 
Påbörja ledighet startar helgstyrning, och samma menyval byts till ”Avsluta ledighet?”. 

** H indikerar helgstyrning, L indikerar forcerad helgstyrning (ledighet), och ingen indikering står 
för normal styrning 

*** För mer information, kontakta servicetekniker. 

**** Om provtagaren hamnar i larmläge (se beskrivning av logg) kvitteras det med STOP, och 
provtagaren övergår till provtagningsläge STOP. 
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Menyläge 

Totalreset 

SPRÅK svenska 

 + 

BASENHET SI 

Cow-uP ver X.XX 

Setupmeny val 

Ja Sommartid Val 

Datum ÅÅ:MM:DD 

Tid TT:MM 

Provpunkt xx 

Provvolym xx ml 

Nej Kärlvol. xx l 

Förprov val 

Förvakuum val 

Prov/Renspoln. x 

Uppstart val 
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Serieport 

Styrning val 

mA mA-signal 

Enhet val 

Mätomr. xxx m 

ProvInt xxx m3 

Tid ProvInt min 

Puls Pulser/Prov 

Från 

Start val 

Datum StaDat ÅÅ:MM:DD 

StaKlo TT:MM 

Dag StaDag Val 

StaKlo TT:MM 

Repetera J/N 

Puls Pulser xx st 

Drift 
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Stopp Val 

Prover Prover xx st 

Datum StoDat ÅÅ:MM:DD 

StoKlo TT:MM 

Dag StoDag Val 

Drift StoKlo TT:MM 
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Helgstyrning J/N 

Ja Helg börjar Val 

Starttid TT:MM 

Helg slutar Val 

Sluttid TT:MM 

Nej H Kärlvol. xx l 

H Styrn. val 

Tid H-Int min

Puls H-Puls / Prov

mA H-mA-signal Val

H-Int xxx m3

Från 

Service meny J/N 

Ja Stopförd x s 

Nej Blind tid x s 

Utf. Service J/N 

Cow-uP ver X.XX 
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Loggavläsning 

Dag TT:MM H/L ** Stopp 

Tidsstyrn. Prov om XX min 

mA-styrn. Prov om XX m3 

Pulsstyrn. Prov om XX pulser 

Provpunkt XX 

Ant Prov XXX 

I kärlet XX 

AA:BBCC Händelse 

Upp till 20 händelser 

Tömmer loggen Ent TömmerLogger 

Tömt Kärl J/N 

Nej 

Ja Nollställer kärlvolym 
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Bilaga 2, Egna inställningar 
För att underlätta inmatning av värden finns här en förteckning över alla menyval och 
deras grundinställningar. Det finns också en kolumn att skriva in egna inställningar.  
Detta underlättar vid service och kontroll. Se till att uppdatera listan med ändringar. 

Menyval Grundinställning Egen inställning 

Språk Svenska 

Basenhet SI 

Sommartid  Nej 

Provpunkt 0 

Provvolym 100 ml 

Kärlvolym 15,00 l 

Förprov nej 

Förvakuum nej 

Prov/renspoln 0 

Styrning tid 

ProvInt 10 min 

Pulser/prov 1 

mA-signal 4-20

Enhet m3/h

Mätområde 1000 m3/h

ProvInt 5000 m3

SeriePort Tömn.

Uppstart drift

StaDat 

StaDag 

StoKlo 

Repeterande Nej 

Stopp drift 

Prover 0 st 

StoDat 

StoDag 

StoKlo 



- 31 -

COW 

Helgstyrning Nej 

StaDag Fredag 

StaKlo 16.00 

StoDag måndag 

StoKlo 08.00 

H-Kärlvol. 15.00 l 

H-styrning Nej 

H-mA-signal 4-20

H-int 10 min

H-int 5000 m3

H-puls/prov 1

Bilaga 3, EMC-anvisningar 

Generella EMC-fordringar 

Till CE-märkt apparat skall endast därför avsedda givare anslutas. För att apparatens EMC-
egenskaper skall kunna garanteras får ingen av de ingående komponenterna avlägsnas eller 
bytas ut om det ej står föreskrivet i manualen eller i dessa anvisningar. Undantaget är utbyte mot 
helt likvärdiga komponenter.  

För att elmiljön skall kunna säkerhetsställas måste locket stängas och skruvas åt så att 
tätningslist mellan lock och låda tätar. 

Anslutning av nätspänning med skärmad 3-ledarkabel 

Det är viktigt att alla tre ledare kopplas in för att filter skall fungera. 

L = Fas 

N = Nolla 

= Skyddsjord 

Anvisningar för inkoppling av kablar till apparaten 

Inkopplingar till apparaten skall undantagslöst göras med skärmad kabel. Det skall ske så att 
god skärmförbindelse erhålles mellan givarkabel och förskruvning. Se anvisning ”anslutning av 
skärmkabel till apparatförskruvning”. Icke anslutna signalkablar skall klippas av jämns med 
kabelhöljet. 
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Anslutning av mA-signal 

Skärmad kabel (exempelvis 4-ledare 0,75 mm²med x-skärm) skall användas. 

Går det ej att ansluta skärmen till apparatförskruvning i mottagande ände, kan skärmen anslutas 
direkt till skyddsjord. Notera att EMI-känslighet ökar vid detta förfarande. Se anvisning 
”anslutning av skärmkabel utan apparatförskruvning”.  Skall kabeln dras en längre bit (> 20 m) 
skall punkten ”rekommendationer vid montage” på nästa sida beaktas. 

Skarva skärmad kabel 

Vid skarvning av skärmad kabel skall en speciell EMC skarvlåda användas så att skarven inte 
ger upphov till störningar (EMI). Se anvisning ”Skarva skärmad kabel”. 

Rekommendationer vid montage 

För bästa montage ur EMC-synpunkt skall signalkablar förläggas långt från kraftkablar. 
Kabelrännor med separerade kraft och signalkablar är att föredra. Om kraft och signalkabel 
måste korsas skall det göras i 90° vinkel. 

Vid intag till apparatskåp skall kraftkablar och signalkablar ej förläggas tillsammans. 

Bästa EMC-resultat nås om intag görs på var sida i skåpet och kablarna förläggs längs 
skåpväggen. 

Då skärmade kablar mellan olika jordpunkter förbinds kan det uppstå problem med 
potentialskillnader i jordnätet om jordpunkterna är placerade långt från varandra. Detta kan ge 
upphov till en vagabonderande ström (strömloop) som flyter mellan jordpunkterna. De 
vagabonderande strömmarna kan i sin tur ge upphov till störningar.  

Några åtgärdsalternativ för att förhindra den uppkomna strömslingan beskrivs nedan i 
prioritetsordning: 

Alt 1. Med givare ansluten i ena änden skall man denna isoleras från omgivande metallstruktur. 

Alt 2. Anslut förstärkt jordlina parallellt med kabeln (35mm²). Bryt upp skärmen i ena änden 
och anslut en kondensator (X1 10nF 250V~) mellan skärm och apparatskåp/kåpa/kapsling. 
Kondensatorn fungerar då som strömbegränsare vid låga frekvenser och som kortslutning vid 
högre frekvenser.  

Alt 3. Kapa skärmen i ena änden och låt den vara avslutad där. Går bra om kabeländen ligger 
inne i ett EMC-tätt apparatskåp där hänsyn tagits till ledningsdragningen. 

Det är olämpligt att koppla ett stort antal lysrörsarmaturer till samma fas som mätutrustningen. 
Lysrör genererar höga störningar vid tillslag/frånslag. 
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Anslutning av skärmkabel till apparatförskruvning 

Bild 1 Kabel med förskruvningsdetaljer 

Antalet parter i kablarna kan variera. 

1. Trä på förskruvning (2), bricka (3), gummibussning (4) och bricka (5) på kabeln.

2. Skala av ytterhölje (1) till längden L1 (90 mm).

3. Skala av signalledare (7) till längden L2 (7 mm).

Bild 2 Skärmflätans anslutning till bricka 

4. Klipp av skärmflätan så att c:a 20 mm kvarstår. Rispa upp skärmflätan.

5. Trä skärmen runt brickan (5). Jämna till skärmtrådskanterna genom att klippa ändarna något
så att slutresultatet liknar bild 2.

Bild 3 Färdigmonterad skärmkabel med förskruvningshylsa 

6. Håll emot bricka (5) och skjut ihop ingående komponenter enligt bild 3.
Kabel med förkruvningsdetaljer är nu färdig att monteras i förskruvingshonan.
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Anslutning av skärmkabel utan apparatförskruvning 

Bild 1 Skärmkabel med fläta. 

1. Skala av kabelhöljet (1) till längden L1 (90 mm).

2. Rispa upp kabelskärmen och tvinna ihop denna till en fläta (2)

3. Kapa signalledarna så att längden L1 blir kortast möjliga,
addera 10mm för längden L2.
L1 bör ej vara längre än 25 mm.

4. Skala signalledarna till längden L2 (10mm).

5. Anslut signalledarna till plinten.

6. Anslut flätan (2) till närmsta skyddsjord. Finns ej närliggande skyddsjord skall
skyddsjordsskena dras ut så att god jordförbindelse kan göras.
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Skarva skärmad kabel 

1. Skruva loss locket på skärmlådan och fäst lådan på önskad plats.

Bild 1 Kabel med skärm och förskruvning. 

2. Trä på förskruvning (2) och insats (3) på givarkabeln.

3. Skala av kabelhöljet (1) till längden L1 (90 mm).

4. Kapa kabelskärmen (6) till 12 mm och vik den tillbaka över O-ringen (5) så att skärmen
slutar innan kanten (4).

5. Tryck in insatsen (3) i honans spår i lådan och drag åt förskruvningen.

6. Repetera punkt 2-5 på förlängningskabeln.

7. Klipp signalledare till lämpliga längder och anslut i sockerbiten i lådan (L2 = 7mm).

8. Skruva på skärmlådans lock. Tillse att locket sluter tätt.
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