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Analyses
in alle
eenvoud

Hanna Instruments is sinds haar oprichting in
1978 een betrouwbare partner op het gebied van
instrumentatie. Meer dan 60 vestigingen wereldwijd
en vier eigen fabrieken staan garant voor een breed
assortiment kwaliteitsproducten op het gebied van
analytische techniek en temperatuur.
De kwaliteit die wij u garanderen wordt gewaarborgd
via ons ISO 9001-systeem.
Innovatie, applicatiekennis en gebruiksvriendelijkheid
zijn de drie pijlers waarop de filosofie van Hanna
Instruments is gebaseerd. Hanna Instruments is een
familiebedrijf dat zichzelf als doel stelt vooruitstrevend
te zijn binnen de markt van analytische
meetinstrumentatie.
Hanna Instruments Benelux bestaat uit een ervaren
team van specialisten dat zeer nauw samenwerkt
met de gebruikers. Zij stellen zich als doel de juiste
oplossing te vinden voor al uw analysewensen.
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CHEMISCH ZUURSTOFVERBRUIK

Unieke producteigenschappen chemisch zuurstofverbruik

Nauwkeurigheid en veiligheid
De HI839800 thermoreactor is samengesteld uit duurzame materialen met een vialcapaciteit om tot 25 digesties
op hetzelfde moment uit te voeren. De reactor is uitgerust
met twee voorgeprogrammeerde temperaturen (105 en
150 °C). Daarnaast beschikt HI839800 over led-indicatoren voor stroom en warmte en een lcd-display.

Een noodzakelijk milieu-instrument
De HI83224 multiparameter-fotometer is een compact instrument dat aangepast is aan de milieusector qua bereik
en meetmethodes. HI83224 is ontworpen en gemaakt om
COD-analyses uit te voeren in overeenstemming met de
EPA410.4 en ISO 15705:2002 standaard.
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Een volledig laboratorium voor
afvalwateranalyse
De HI83224 is een multiparameter-fotometer die vijftien
meetmethodes heeft. Het bevat een krachtig, interactief menusysteem dat u bijstaat voor, tijdens en na de
analyse. Een opvallend kenmerk van de HI83224 is zijn automatische herkenning van de barcodes op de vials. Deze
geavanceerde meter scant elke vial die in de meetkamer
ingevoerd wordt en identificeert de vials en het bereik.

Gecertificeerde COD-reagentia
Hanna Instruments COD-reagentia zijn verkrijgbaar in
dozen van 25 vials en worden geleverd met een kwaliteitscertificaat.

Naast COD: stikstof en fosfor
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Het doel van de behandeling van afvalwater bestaat
niet enkel uit het verminderen van COD, maar ook uit het
controleren van stikstof en fosfor, die verantwoordelijk
zijn voor het eutrofiëringsfenomeen in natuurlijke omgevingen. De controle van COD, stikstof en fosfor wordt niet
enkel toegepast omwille van de milieuwetgeving, maar
ook om de proceskosten te optimaliseren.
Het doeltreffend registreren en controleren van parameters zoals ammoniak, nitraat, totale stikstof en totale
fosfor laat de fabrieksmanagers toe om het aquatisch
ecosysteem te typeren en te verbeteren. Door het accuraat monitoren van de verschillende niveaus van elke
specifieke verontreinigende stof, kunnen operationele
parameters aangepast worden om de hoge efficiëntie van
biodegradatie te behouden terwijl de kosten geminimaliseerd worden.

Chemisch zuurstofverbruik
Chemical Oxygen Demand (COD) wordt gedefinieerd als
de hoeveelheid specifieke zuurstof die reageert met een
staal onder gecontroleerde omstandigheden. De hoeveelheid verbruikte zuurstof wordt uitgedrukt in gelijkaardige
termen als zuurstof: mg/L O2.
De Hanna Instruments COD-methode is gebaseerd op
de erkende gesloten dichromaat-reflux-fotometrische
methode. Daarenboven specificeert de US Environmental
Protection Agency (EPA) dat de gesloten dichromaat –
refluxmethode de enige aanvaardbare methode is voor
het rapporteren. Het voordeel bij het gebruik van deze
methode zijn gecertificeerde resultaten en een hoge
nauwkeurigheid.

Stikstof
Wanneer een fabriek behandelingen gebruikt, zoals nitrificatie en denitrificatie, is het belangrijk om te monitoren
en het evenwicht te bewaren tussen ammoniak, stikstof,
nitraat en totale stikstof gedurende de bio-behandeling.
Het niveau van stikstof is belangrijk omdat het verwant
is aan de hoeveelheid zuurstof die verstrekt wordt in de
nitrificatieomgeving. Ammoniak wordt ook gecontroleerd
omdat het zeer giftig kan worden voor de bacterie die
verantwoordelijk is voor denitrificatie.

COD-testtoepassingen
COD wordt gebruikt voor het meten van verontreinigde
stoffen. Het wordt normaal gemeten in zowel huishoudelijk als industriële afvalwatercentrales en geeft een
indicatie van de efficiëntie van het behandelingsproces.
COD wordt gemeten in zowel influent als effluent water.
De efficiëntie van het behandelingsproces wordt normaal
uitgedrukt als COD-verwijdering. Deze wordt gemeten als
een percentage van de organische materie die gezuiverd
werd tijdens de cyclus.

Fosfor
Fosfor wordt gemeten tijdens zowel biologische als
chemische defosfatatie. Een extreem grote hoeveelheid
fosfaat die in water of in bio-behandelingstanks wordt
geloosd, veroorzaakt een stijging van de hoeveelheid
algen en de eutrofiëring van het systeem.

COD heeft nog andere toepassingen in centrales, chemische processen, commerciële wasserijen, cellulose- en
papierfabrieken, landbouw, milieustudies en algemene
opleidingen. Hanna Instruments-toestellen kunnen zowel
in het labo als op de site gebruikt worden. De meetprocedure werd ontworpen voor eenvoudig gebruik.
Test no
1

COD-influent

COD-effluent

COD-verwijdering

1214

451

62 %

2

948

328

63 %

3

1341

307

77 %
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HI83224

COD-meter en multiparameter-fotometer
Met barcodeherkenning van de vials

Een compleet labo voor
analyse van afvalwater
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De HI83224 is een multiparameter
labofotometer die vijftien meetmethodes aanbiedt.
Deze meter wordt gekenmerkt door
een krachtig interactief menusysteem
dat u begeleidt voor, tijdens en na de
analyse.
Een vernieuwend kenmerk van de
HI83224is de automatische herkenning van de vials door middel van een
barcode. Deze geavanceerde meter
scant iedere vial die ingegeven wordt
en identificeert automatisch de meetmethode en het bereik.
U heeft ten allen tijde toegang tot
de hulpfunctie door simpelweg op de
help-toets te drukken. Deze functie
geeft informatie over het scherm dat
op dat moment weergegeven wordt.
De meter heeft ook een studiemodus
die een korte handleiding weergeeft
met betrekking tot de handeling van
dat moment. Deze studiemodus kan
aan- en afgezet worden in het instellingenmenu.
De HI83224 kan op de computer aangesloten worden via USB. De software
hiervoor is de HI92000 Windows-compatibele software (optioneel). Deze
helpt bij het organiseren van de data.
Plaats de vial en de HI83224 leest automatisch de barcode om te bepalen welk staal er
gebruikt wordt.

Werkmodus
De meter heeft drie werkmodi. In de automatische modus is er geen tussenkomst
van een gebruiker nodig voor de keuze van
de parameters.
In de semi-automatische modus is er een
tussenkomst van de gebruiker nodig, wanneer een vial geïdentificeerd wordt die niet
overeenkomt met de gekozen parameter.
In de manuele modus is er op elk niveau van
de keuze van de parameter, tussenkomst
van de gebruiker nodig.
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Grafisch, verlicht lcd
Vials met barcode garanderen een
correct resultaat
Onmiddellijk omschakelen naar het
helpmenu
Handleiding op het scherm
Uitgebreid datamanagement
Waarschuwingsschermen om te
garanderen dat de correcte procedures uitgevoerd worden.
Lichtgewicht
USB-connectie

Automatisch scannen van
vials

Vial-identificatie
Vials die gelinkt zijn aan verschillende parameters kunnen onderscheiden worden door een barcode geprint op de vial en de kleur op de vial.

Vermijd verwarring tussen vials
en verkeerde stalen door barcode-identificatie

HI83224 heeft een krachtig interactief menu dat de gebruiker assisteert
tijdens de analyses. Bij elke stap
tijdens de meting en elke boodschap
op het lcd, wordt hulp aangeboden
door een simpele druk op de knop. Een
modus met handleiding is ook beschikbaar en is toegankelijk via het instellingenmenu.

Parameter

Barcode

HI94764A-25

Ammonia, LR

01xx

HI94764B-25

Ammonia, HR

02xx

HI93701-01

Chloor, vrij

N/A

HI93711-01

Chloor, totaal

N/A

HI94766-50

Nitraat

05xx

HI94767A-50

Stikstof, totaal LR

HI94767B-50

Stikstof, totaal HR

HI94754A-25

COD, LR

12xx

HI94754B-25

COD, MR

13xx

HI94754C-25

COD, HR

24xx

HI94758A-50

Fosfor, reactief

30xx

HI94758B-50

Fosfor, zuur hydrolyseerbaar

31xx

HI94758C-50

Fosfor, totaal LR

32xx

HI94763A-50

Fosfor, reactief HR

33xx

HI94763B-50

Fosfor, totaal HR

34xx
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HI83224 heeft een uniek kenmerk.
De stalen worden geïdentificeerd via
met barcode gelabelde vials. Voor de
parameters die niet gebruikt worden
met barcodereagentia, dienen de vials,
die met de meter geleverd worden,
gebruikt te worden. De barcode heeft
twee velden van twee cijfers. Het
eerste veld is voor de identificatie van
de parameter. Het tweede veld is voor
de identificatie van het lot-id van de
reagentia.

Artikelcode

16xx
06xx
17xx
07xx

Nota: xx staat voor de reagentialotcode

Identificatie
Barcode-vials bieden automatische
herkenning van stalen en bereiken.
Eenmaal in de houder geplaatst,
scant de HI83224 het staal en geeft
de resultaten weer op het scherm.
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Datamanagement

Wrong vial: de barcode van de vial is
niet de verwachte barcode.

Volg uw data met de HI83224 op
een snelle en eenvoudige manier. U
kan tot 200 metingen met datum en
tijdstip op elk moment opslaan en
opvragen.
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Help-schermen
Door op de help-toets te drukken, kunnen gebruikers informatie krijgen over
het actuele scherm, supportnummers
en accessoires.

No light: de lichtbron functioneert
niet correct.

Light leak: er is teveel licht wanneer
‘dark current’ gemeten wordt.

Instellingen
Het uitgebreide instellingenscherm
laat gebruikers toe om de displays aan
te passen, de datum- en tijd-formaten
aan te passen, de taal te selecteren,
de tutorials in te stellen, de gegevens
van het toestel weer te geven en veel
meer!

Inverted vials: het staal en de zerovials zijn omgewisseld.

Foutmeldingen
Het toestel geeft duidelijk boodschappen weer, wanneer niet-correcte
omstandigheden voorvallen en wanneer de gemeten waarden buiten het
verwachte bereik vallen.

Wrong vial: de huidige parameter
komt niet overeen met het gelezen
staal.

Tutorial
Wanneer deze functie ingeschakeld is,
wordt er bij elke handeling een korte
handleiding weergegeven op het
scherm.
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Barcode error: het instrument kan de
barcode van de vials niet identificeren
of de vial heeft geen barcode.

Different reagent lot: het reagentialot komt niet overeen met de huidige
lotcode.

Specificaties

HI83224-02

Lichtbron

wolfraam lamp met smalle bandbreedte-golflengtefilters

Lichtdetector

silicone fotocel

Datalog

200 stalen

Voeding

230 Vac

Dimensies

235 x 212 x 143 mm

Gewicht

640 g
Bereik

Resolutie

Precisie

Methode

Reagentiacode

Ammoniak LR

0,00 tot 3,00 mg/l
(als NH3-N)

0,01 mg/l

±0,03 bij 1,50 mg/l

Nessler

HI94764A-25 (25 tests)

1 mg/l

±3 bij 50 mg/l

Nessler

HI94764B-25 (25 tests)

±0,04 bij 1,00 mg/l

DPD

HI93701-01 (100 tests)

±0,04 bij 1,00 mg/l

DPD

HI93711-01 (100 tests)

1 mg/l

±4 bij 150 mg/l

Dichroom, kwik

HI94754A-25 (25 tests)

1 mg/l

±22 bij 1000 mg/l

Dichroom, kwik

HI94754B-25 (25 tests)
HI94754C-25 (25 tests)

Ammoniak HR

0 tot 100 mg/l

Chloor, vrij

0,00 tot 5,00 mg/l
(als Cl2)

Chloor, totaal

0,00 tot 5,00 mg/l
(als Cl2)
0 tot 150 mg/l
(als COD)
0 tot 1500 mg/l
(als COD)

COD LR
COD MR

0,01 mg/l van 0,00
tot 0,99 mg/l
0,1 mg/l boven
0,99 mg/l
0,01 mg/l van
0,00 tot 0,99 mg/l
0,1 mg/l boven
0,99 mg/l

COD HR

0 tot 15000 mg/l

10 mg/l

±220 bij 10000 mg/l Dichroom, kwik

Nitraat

0,1 mg/l

±0,5 bij 25 mg/l

Chromotropisch zuur HI94766-50 (50 tests)

Stikstof, totaal LR

0,0 tot 30,0 mg/l
(als NO3-N)

0,0 tot 25,0 mg/l (als N) 0,1 mg/l

±0,5 bij 15 mg/l

Chromotropisch zuur HI94767A-50 (50 tests)

Stikstof, totaal HR

10 tot 150 mg/l (als N)

1 mg/l

±3 bij 75 mg/l

Chromotropisch zuur HI94767B-50 (50 tests)

0,01 mg/l

±0,02 bij 0,80 mg/l

Ascorbinezuur

HI94758B-50 (50 tests)

0,01 mg/l

±0,02 bij 0,80 mg/l

Ascorbinezuur

HI94758A-50 (50 tests)

0,1 mg/L

±1,0 bij 25,0 mg/l

Vanadomolybdofosforzuur

HI94763A-50 (50 tests)

0,01 mg/l

±0,02 bij 0,80 mg/l

Ascorbinezuur

HI94758C-50 (50 tests)

0,1 mg/l

±1,0 bij 25,0 mg/l

Vanadomolybdofosforzuur

HI94763B-50 (50 tests)

Fosfaat, zuur hydro- 0,00 5,00 mg/l
lyseerbaar
(als PO43-)
0,00 tot 5,00 mg/l
Fosfaat, reactief LR
(als PO43-)
0,0 tot 100 mg/l
Fosfaat, reactief HR
(als PO43-)
0,00 tot 5,00 mg/l
Fosfaat, totaal LR
(als PO43-)
0,0 tot 100 mg/l
Fosfaat, totaal HR
(als PO43-)
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Parameter

Voor chlooranalyses zijn er ook vloeibare reagentia beschikbaar
Sommige analyses vereisen ontleding van het staal. Voor ontleding van de vials, raden wij u enkel de Hanna Instruments
thermoreactor HI839800 aan. Voor de veiligheid, worden het veiligheidscherm HI740217 en de testtube-afkoelrek
HI740216 sterk aangeraden.
Bestelinformatie
HI83224-02 wordt geleverd met 10 vials,
4 reinigingsdoeken, een schaar en een
handleiding.
Oplossingen en reagentia
HI93701-01
HI93701-03
HI93711-01
HI93711-03
HI94754A-25
HI94754B-25
HI94754C-25
HI94758A-50
HI94758B-50
HI94758C-50
HI94763A-50

100 testen voor vrije chloor
300 testen voor vrije chloor
100 testen voor totale
chloor
300 testen voor totale
chloor
25 COD LR-testen
25 COD MR-testen
25 COD HR-testen
50 reactief fosfor LR-testen
50 zuur hydrolyseerbaar
fosfor-testen
50 totaal fosfor LR-testen
50 reactief fosfor HR-tes-

HI94763B-50
HI94764A-25
HI94764B-25
HI94766-50
HI94767A-50
HI94767B-50
HI93703-50

ten
50 totaal fosfor HR-testen
25 ammonia LR-testen
25 ammonia HR-testen
50 nitraat testen
50 totaal stikstof LR-testen
50 totaal stikstof HR-testen
cuvetreinigingsoplossing,
250 ml

Accessoires

De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn specifiek voor CODanalyses ontworpen om de metingen
eenvoudiger en veiliger te maken.
HI839800-02

COD-reactor met 25 plaatsen en digitale uitlezing
230 V

HI731318

Doekje om cuvetten te reinigen (4 stuks)
HANNAPIPET1 Instelbare pipet 0,20 tot
1,00 ml
PIPETTIPS1
Plastiek wegwerppunten
0,01-1,00 ml voor HANNAPIPET1, 96 stuks
HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot
5,00 ml
PIPETTIPS3
Plastiek wegwerppunten
1,00-5,00 ml voor HANNAPIPET3, 100 stuks
HI740216
Rek om COD-vials en testtubes af te koelen (voor 25
testtubes)
HI740217
Veiligheidsscherm voor
COD-reactor HI839800-02
HI92000
Windows-software voor
draagbare en labometers
HI920013
USB-kabel
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Gecertificeerde reagentia
voor COD-instrumenten
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milieu. De vials en doppen zijn ontwikkeld om het per ongeluk morsen van
reagentia te vermijden. Dankzij de
voorgedoseerde reagentia, wordt de
hoeveelheid chemicaliën geminimaliseerd

Drie meetbereiken om
aan elke behoefte te
beantwoorden
Aangezien COD-niveaus variëren
naargelang de toepassing en de
meetpunten, biedt Hanna Instruments
reagentia aan om drie verschillende
bereiken te meten. Kies simpelweg het
beste bereik voor de toepassing:
Laag bereik (LR): 0 tot 150 mg/l O2
Medium bereik (MR): 0 tot
1500 mg/l of 0 tot 1.000 mg/l O2
Hoog bereik (HR): 0 tot
15.000 mg/l O2

Accurate en herhaalbare
metingen
Hanna Instruments COD-vials zijn
ontwikkeld in overeenstemming met

Standard Methods 5220D, USEPA
410.4 en ISO15705:2002-methodes.

D Elke doos met 25 vials is voorzien van een Hanna Instruments-kwaliteitscertificaat.
D De reagentia zijn traceerbaar tot NIST SRM® 930.
D Hanna Instruments produceert
ook kwikvrije reagentia die
gebruikt worden voor staalanalyses zonder chloriden.
Bestelinformatie

De Hanna Instruments-vial bevat ongeveer 3 ml voorgedoseerd reagens.
De gebruiker dient enkel een kleine
hoeveelheid van het staal toe te voegen, 2 ml voor LR en MR, en 0,2 ml voor
HR-metingen.

Code

Snelle en accurate metingen
Met de voorgedoseerde vials wordt de
voorbereidingstijd voor de testen sterk
gereduceerd. Er is geen tijdrovende
aanmaak van reagentia of reiniging
van het glas nodig.

HI93754F-25 ISO**

0 tot 150 mg/l

HI93754G-25 ISO**

0 tot 1000 mg/l

Veilige reagentia

Methode

Meetbereik

HI93754A-25 EPA*

0 tot 150 mg/l

HI93754B-25 EPA*

0 tot 1500 mg/l

HI93754C-25

0 tot 15000 mg/l

HI93754D-25 Kwikvrij*** 0 tot 150 mg/l
HI93754E-25 Kwikvrij*** 0 tot 1500 mg/l

* De methode met chroom VI–zwavelzuur is officieel
erkend door EPA-afvalwateranalyses
** De HI93754F-25- en HI93754G-25-methode volgt de
officiële ISO 15705-methode.
*** Deze methode wordt aangeraden bij analyses voor
algemene doeleinden zonder tussenkomst van chloriden.

Hanna Instruments COD-reagentia zijn
veilig voor de gebruikers en voor het

Accessoires

voor COD-instrumenten
Op maat gemaakte accessoires
De volgende accessoires en reserve-onderdelen werden speciaal ontworpen voor COD-analyses om uw metingen eenvoudiger en veiliger te maken.
HI839800-02
HI151-00

HI731318
HI740216
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COD-reactor met 25 plaatsen
en digitale uitlezing, 230 V
Checktemp4 zakformaat
thermometer met inplooibare steeksonde met CAL
Check:
-50 tot 220 °C
Doekje om cuvetten te reinigen (4 stuks)
Rek om COD-vials en testtubes af te koelen (plaats voor

25 testtubes)
Laboratorium veiligheidsscherm voor COD-reactor
HI839800-02
HI92000
Windows-software voor
draagbare en labometers
HI93703-50
Reinigingsvloeistof om cuvetten te reinigen, fles van
250 ml
HANNAPIPET1 Instelbare pipet 0,20 tot
1,00 ml
HI740217

HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot
5,00 ml
PIPETTIPS1
Plastiek wegwerppunten
0,10-1,00 ml voor HANNAPIPET1, 96 stuks
PIPETTIPS3
Plastiek wegwerppunten
1,00-5,00 ml voor HANNAPIPET3, 100 stuks

HI839800

COD-reactor

met capaciteit voor 25 vials
Nauwkeurigheid en
veiligheid
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De HI839800-02 thermoreactor is
samengesteld uit duurzame materialen met een vial-capaciteit om tot 25
testen gelijktijdig uit te voeren.
De reactor is voorzien van twee geprogrammeerde temperatuurinstellingen.
Eén bij 150 °C voor COD en totale
fosfor en één bij 105 °C voor de totale
stikstofanalyse.
De temperatuur van het verwarmingsblok kan gecontroleerd worden
door een externe thermometer in de
daarvoor voorziene opening te plaatsen. In de modus voor temperatuuraanpassingen (50 tot 150 °C), kan het
toestel gebruikt worden voor digestie
van andere stalen die verschillende
temperaturen nodig hebben. Een drieurentimer is ingebouwd voor toepassingen waar digestie volgens tijd nodig
is. De timer kan ook gebruikt worden
zonder de automatische uitschakeling,
wanneer de gebruiker in de infinitymodus werkt.
De reactor wordt geleverd met een
thermische zekering die oververhitting
voorkomt door het verwarmingselement uit te schakelen.

Temperature low: verschijnt tijdens het
opwarmen en indien de gemeten temperatuur lager is dan het setpunt. Wachten
tot de opwarming compleet is.

De temperatuur van het verwarmingsblok wordt steeds geëvalueerd en op
het scherm weergegeven wanneer er
geen actief temperatuurprofiel werd

opgegeven.

Specificaties

HI839800-02

Reactietemperatuur

50 °C tot 150 °C (50 tot 150 °C, 105 °C, 150 °C)

Temperatuurstabiliteit

±0,5 °C

Temperatuurprofielen

2 voorgeprogrammeerde:
105 °C voor totaal stikstof
150 °C voor COD en totaal fosfor
verwarmt vials op gekozen temperatuur: 50 – 150 °C

Bereik

-10 tot 160 °C

Capaciteit

25 vials (diameter 16 x 100 mm)

Nauwkeurigheid

±2 °C bij 25 °C

Opwarmtijd

10 à 15 minuten afhankelijk van gekozen temperatuur

Eenheden

°C

Modustimer

Instelbaar tussen 0 en 180 min of continu

Blok

Aluminium

Omgeving

5 tot 50 °C

Netspanning

230 Vac: 50 Hz, 250 W

Afmetingen

190 x 300 x 95 mm

Gewicht

±4800 g

HI740217 veiligheidsscherm
Bestelinformatie

HI839800-02 wordt geleverd met netspanningskabel en handleiding.
Temperature high: verschijnt tijdens het
opwarmen indien de gemeten temperatuur hoger is dan het setpunt. Wachten
tot de afkoelingstermijn compleet is.

Accessoires
HI740216
HI740217
HI151-00

Rek om COD-vials en testtubes af te koelen (plaats voor 25 testtubes)
Laboratorium veiligheidsscherm voor COD-reactor HI839800-02
Checktemp4 zakformaat thermometer met inplooibare steeksonde met CAL
Check: -50 tot 220 °C
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HI2003

GELEIDBAARHEID

edge EC

Vier parameters in een
professioneel instrument
De HI2003 Edge EC voert EC, TDS (Total Dissolved Solids), NaCl-percentage
en °C-metingen uit. De autobereikoptie voor EC- en TDS-metingen stelt de
hoogst mogelijke resolutie automatisch in.
Alle metingen kunnen temperatuurgecompenseerd worden op 20 of 25 °C.
De automatische temperatuurcompensatie (ATC) kan ook uitgeschakeld
worden om de actuele geleidbaarheid
te meten en de compensatiecoëfficiënt kan geselecteerd worden door de
gebruiker. De stabiliteitsindicator op
het lcd verzekert nauwkeurigheid.
Geleidbaarheidsmetingen worden uitgevoerd door een wisselende stroom
op de vierring elektrode toe te passen.
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Hierdoor wordt een variabele spanning
gecreëerd, die rechtstreeks proportioneel is aan geleidbaarheid.
De GLP-eigenschap laat gebruikers toe
om gegevens over de systeemstatus
op te slaan en te herroepen.

Autobereik
De EC- en TDS-schalen hebben autobereik. De meter stelt de schaal met
de hoogst mogelijke resolutie automatisch in.

Temperatuurcompensatie
Er zijn drie opties voor temperatuurcompensatie beschikbaar:
Automatisch (ATC): de EC-elektrode heeft een ingebouwde

temperatuursensor die gebruikt
wordt om de EC/TDS-meting
automatisch te compenseren
(van -20,0 tot 120,0 °C), gebruikmakend van de geselecteerde referentietemperatuur.
Manueel (MTC): de temperatuurwaarde, getoond op het secundaire lcd, kan manueel ingesteld
worden met de pijltjestoetsen.
De compensatie wordt gekoppeld aan de geselecteerde temperatuur. De ‘°C’-knop knippert
wanneer deze optie actief is.
Geen compensatie (NOTC): Er
wordt geen rekening gehouden
met de temperatuurwaarde op het
secundaire lcd. De meting op het
primaire lcd is de actuele EC- of
TDS-waarde. De ‘°C’-knop knippert wanneer deze optie actief is.

EC/TDS-kalibratie

NaCl-kalibratie

Draagbaar

EC-kalibratie is een éénpuntsprocedure. Selecteerbare kalibratiepunten zijn:
0,00 µS, 84,0 µS, 1413 µS, 5,00 mS,
12,88 mS, 80,0 mS, 111,8 mS.

Natriumchloridekalibratie is een
éénpuntsprocedure bij 100,0 % NaCl.
Gebruik enkel de HI7037L kalibratieoplossing als een 100 % NaCl-standaardoplossing.

edge®pH is ideaal voor gebruik in het veld
door zijn lichte gewicht, groot scherm en
dun ontwerp. Het kan worden opgeborgen
in een rugzak of tas. Tot 8 uur batterijduur
wanneer gebruikt als draagbaar apparaat.

Bereik

HI2003
EC

TDS
NaCl

GELEIDBAARHEID

Specificaties

0,00 tot 29,99 µS/cm, 30,0 tot 299,9 µS/cm, 300 tot
2999 µS/cm,3,00 tot 29,99 mS/cm, 30,0 tot 200,0 mS/cm,
tot 500,0 mS/cm (huidige EC)*
0,00 tot 14,99 mg/l (ppm), 15,0 tot 149,9 mg/l (ppm), 150
tot 1499 mg/l (ppm), 1,50 tot 14,99 g/l (ppt), 15,0 tot 100,0
g/l (ppt), tot 400,0 g/l (huidige TDS)*, met 0,80 conversiefactor
0,0 tot 400,0 %

Temperatuur -20,0 tot 120,0 °C
Resolutie

EC

0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm

TDS

0,01 mg/l, 0,1 mg/l, 1 mg/l, 0,01 g/l, 0,1 g/l

NaCl

0,1 %

Temperatuur 0,1 °C
Nauwkeurigheid EC

±1 % van meting ±(0,05 µS/cm of 1 cijfer)

TDS

±1 % van meting ±(0,03 mg/l of 1 cijfer)

NaCl

±1 % van meting

Temperatuur ±0,5 °C
Kalibratie

EC

automatisch, 1 punt met 6 gememoriseerde waarden (84,
1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)

NaCl

1 punt, met HI7037 kalibratieoplossing

Muurgemonteerd
De meegeleverde muurbevestiging maakt
het gemakkelijk om ruimte te besparen op
het werkblad en kan edge®pH opladen met
de AC-adapter. Ideaal voor toepassingen
voor continue monitoring.

Temperatuur 2-punts, op 0 en 50 °C
Temperatuurcompensatie

automatisch of manueel, -20,0 °C tot 120 °C

Temperatuurcoëfficiënt

selecteerbaar van 0,00 tot 6,00 %/ °C (enkel EC en TDS)

TDS-conversiefactor

selecteerbaar van 0,40 tot 0,80 (fabrieksinstelling: 0,50)

Elektrode (bijgeleverd)

HI763100, 4-ring platina, inwendige temperatuursensor

Log

1.000 log-on-demand, 100 loten interval-logging

Pc-verbinding

USB

Voeding

5 Vdc stroomadapter (bijgeleverd)

Omgeving

0 tot 50 °C, RH max. 95 %, niet-condenserend

Afmetingen/gewicht
202 x 140 x 12 mm/250 g
* met temperatuurcompensatie-functie uitgeschakeld

Bestelinformatie
De HI2003-02 is voorzien van de HI763100
geleidbaarheidselektrode, 5 Vdc stroomadapter, USB-kabel en handleiding.

HI7034L

Elektrodes
HI763100

HI7039L

Oplossingen
HI7030L
HI7031L

4-ring Pt-sensor ECelektrode met ingebouwde
temperatuursensor en kabel
van 1 m

HI7033L

HI7035L

HI7037L
HI7061L

Elektrodehouder en staander
De elektrodehouder is voorzien van
een draaibare, verstelbare arm met een
ingebouwde staander om edge®pH stevig
op zijn plaats en in de optimale kijkhoek te
houden.

84 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
80000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
111800 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
5000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
Saliniteitsoplossing, fles van
500 ml
Elektrodereinigingsoplossing, fles van 500 ml

12880 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
1413 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
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HI5321

Geleidbaarheids/TDS-meters

Research Grade-meter met kleurendisplay en USP <645>

EC
TDS
resistiviteit
saliniteit
temperatuur

GELEIDBAARHEID

D
D
D
D
D

Geavanceerde meter met uitgebreid bereik
De HI5321 is een research grade EC/
resistiviteit/TDS/saliniteitsmeter met
een verlicht 240 x 320 dotmatrix-kleurenscherm en promille-meetresolutie.

gebruikers wanneer metingen buiten
het kalibratiebereik gaan. Dit systeem
herinnert de gebruiker eraan wanneer
een nieuwe kalibratie nodig is.

De HI5321 bezit autoherkenning
van elektrodetype (2 of 4 ringen en
nominale celconstante) en heeft een
uitgebreid bereik van 0,001 µS/cm
tot 1 S/cm. Gebruikers kunnen kiezen
tussen drie verschillende saliniteitsschalen (praktische saliniteit, natuurlijk zeewater en percentage) en tussen
twee temperatuurcompensatiemodes
(lineair en natuurlijk water). Temperatuurcompensatie kan ook uitgeschakeld worden voor absolute geleidbaarheidsmetingen.

De HI5321 kan gebruikt worden om
alle drie de fases van USP <645>-geleidbaarheidstesten voor waterkwaliteit uit te voeren. Het instrument levert duidelijke richtlijnen over hoe elke
testfase moet worden uitgevoerd,
controleert automatisch de temperatuur, geleidbaarheid en stabiliteit van
de testen en bepaalt of een staal binnen de USP-limieten ligt.

Het uitgebreide waarschuwingssysteem met geluidssignalen alarmeert

12

Dit toestel is uitgerust met automatische standaardherkenning en kan
gewone kalibratieoplossingen ondersteunen. Mogelijkheid van één tot vier
punten kalibratie voor uitgebreide

nauwkeurigheid over een groter
meetbereik.
Andere eigenschappen van het toestel
zijn real time-grafische schermen,
on-screen GLP-gegevens en een
volledig aanpasbaar instellingenmenu. De HI5321 kan ook een uniek
ID-nummer krijgen. De gebruiker kan
de contextuele hulp van het toestel
raadplegen vanuit elke modus, door op
de helptoets te drukken. Verbind met
een pc via USB met het gebruik van
de HI92000 Windows®-compatibele
software. Gegevens kunnen dan
geëxporteerd worden in populaire
spreadsheet-formaten. Uitgerust met
een 12 Vdc stroomvoorziening.

Specificaties
Geleidbaarheid

HI5321
Bereik
Resolutie

0,000 tot 9,999 µS/cm, 10,00 tot 99,99 µS/cm, 100,0
tot 999,9 µS/cm, 1,000 tot 9,999 mS/cm, 10,00 tot
99,99 mS/cm, 100,0 tot 999,9 mS/cm, 1000 mS/cm
0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm,
0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm

Nauwkeurigheid ±1 % van meting (±0,01 µS/cm))
Resistiviteit

Bereik

Resolutie

1,00 tot 99,99 Ohm•cm, 100,0 tot 999,9 Ohm•cm,
1,000 tot 9,999 kOhm•cm, 10,00 tot 99,99 kOhm•cm,
100,0 tot 999,9 kOhm•cm, 1,00 tot 9,99 MOhm•cm,
10,0 tot 100,0 MOhm•cm
0,01 Ohm•cm, 0,1 Ohm•cm, 0,001 kOhm•cm,
0,01 kOhm•cm, 0,1 kOhm•cm, 0,01 MOhm•cm,
0,1 MOhm•cm

GELEIDBAARHEID

D 240 x 320 dotmatrix kleurenscherm
D Loggen en grafische
mogelijkheden
D USB voor computercompatibiliteit
D EC, resistiviteit, TDS en
saliniteitsbereiken
D Auto-herkenning van elektrodetype (2 of 4 ringen, en
nominale celconstante)
D Uitgebreid bereik van
0,001 µS/cm tot 1 S/cm
D Fases 1, 2 en 3 USP-modus
D Drie saliniteitsschalen: praktische saliniteit, natuurlijk
zeewater, percentage
D Lineaire en natuurlijke watertemperatuurcompensatie

Nauwkeurigheid ±2 % van meting (±1 Ohm•cm)
TDS

Bereik
Resolutie

0,000 tot 9,999 ppm, 10,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot
999,9 ppm, 1,000 tot 9,999 ppt, 10,00 tot 99,99 ppt,
100,0 tot 400,0 ppt
0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt,
0,1 ppt

Nauwkeurigheid ±1 % van meting (±0,01 ppm)
Factor
Saliniteit

Bereik
Resolutie

0,40 tot 1,00
praktische saliniteit: 0,00 tot 42,00, natuurlijk zeewater: 0,00 tot 80,00 ppt, percentage: 0,0 tot 400,0 %
0,01 voor praktische saliniteit/natuurlijk zeewater,
0,1 % voor percentageschaal

Nauwkeurigheid ±1 % van meting
Temperatuur

Bereik

-20,0 tot 120 °C, -4,0 tot 248,0°F, 253,15 tot 393,15 K

Resolutie

0,1 °C, 0,1°F, 0,1 K

Nauwkeurigheid ±0,2 °C, ±0,4°F, ±0,2 K (uitgezonderd fout op sonde)
Kalibratie

EC USP-modus
Hanna Instruments’ HI4521 en HI5321
kunnen gebruikt worden om alle drie
de fases van de United States Pharmacopeia-testvereisten voor waterkwaliteit uit te voeren (USP <645>).
De instrumenten geven duidelijke instructies over hoe elke fase uitgevoerd
moet worden en controleren automatisch of de temperatuur, geleidbaarheid en stabiliteit binnen USP-limieten
liggen.
Uitgebreide resultaten worden
getoond voor alle fases op één enkel
scherm op het einde van de test. Er
kunnen tot 200 rapporten in het geheugen opgeslagen worden.

Geleidbaarheid

auto standaard herkenning, gewone kalibratie
oplossing/4 punt kalibratie

Saliniteit

percentage schaal–1 punt (met HI7037 standaard)

Temperatuur

3 punten

Temperatuurcompensatie

lineair en niet-lineair (natuurlijk water)

Referentietemperatuur

instelbaar tussen 5,0 en 30,0 °C

Log-on-demand/auto-logging

100 loten, 50.000 data per lot, loginterval instelbaar
tussen 1 sec en 180 min

Auto-eindpunt

ja

Pc-verbinding

optimaal geïsoleerde USB en RS232

Scherm

240 x 320 dotmatrix kleuren-lcd met helpfunctie,
grafieken, taalselectie en gewone configuratie

Afmetingen/gewicht

160 x 231 x 94 mm/1200 g

Bestelinformatie
De HI5321-02 is voorzien van 4-ring ECelektrode, HI76404N elektrodehouder,
stroomadapter en handleiding.

HI7034L

Elektrodes
HI76312

HI7039L

HI7662-T

Oplossingen
HI7030L
HI7031L

Platina 4-ring geleidbaarheids/TDS-elektrode met
temperatuursensor en kabel
van 1 m
Temperatuursonde met
kabel van 1 m
12880 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
1413 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml

HI7033L

HI7035L

HI7037L
HI7061L

Accessoires
HI76404N
HI92000
HI 920013

84 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
80000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
111800 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
5000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
Saliniteitsoplossing, fles van
500 ml
Elektrodereinigingsoplossing, fles van 500 ml
Elektrodehouder
Windows®-compatibele
software
USB-kabel voor pc-verbinding
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HI98192

EC/resistiviteit/TDS/Nacl-meter

Waterbestendige meter met USP en verlicht grafisch lcd-scherm
Industrial grade EC-meter met USP

GELEIDBAARHEID

De HI98192 waterbestendige, draagbare geleidbaarheidsmeter heeft
een uitgebreid geleidbaarheidsbereik
van 0,001 µS/cm tot 400 mS/cm,
resistiviteit en drie saliniteitsschalen.
Deze meter herkent automatisch het
elektrodetype (2 of 4 ringen) en laat
de gebruiker toe om de nominale cel
constant aan te passen.
Kies uit zeven gememoriseerde
standaarden en verkrijg één- tot
vijfpunts kalibratie. Voor saliniteit (%
bereik), laat de HI7037 u standaard
toe om een éénpunts kalibratie te
maken. Zowel lineaire als natuurlijk
watertemperatuurcompensatie zijn
beschikbaar en de referentietemperatuur is aanpasbaar door de gebruiker.
Er kunnen tien sets meetparameters
opgeslagen worden als een aangepast
gebruikersprofiel (zoals referentietemperatuur, temperatuurcompensatiemodus, TDS-factor, kalibratie
enz.) en bij later gebruik herbekeken
worden. De HI98192 voldoet ook aan
de USP<645> fases 1, 2 en 3.
Gegevens kunnen vastgelegd worden
door de manuele logoptie (400 stalen)
of door intervalloggen (van 5 sec tot 1
minuut). Wanneer u terug bent in het
labo, kunt u alle gegevens naar uw pc
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Driefasenconformiteit
Deze meter kan alle drie fases
van USP <645> waterkwaliteittestvereisten uitvoeren.

Voortgangsbalk
De meter toont voortgang om
aan de twee stabiliteitvereisten
te voldoen.

Meting
Het grote, verlichtbare, grafische
display toont meerdere boodschappen samen met de huidige
metingen.

Help
Gebruikers kunnen de hulp raadplegen vanuit elke
modus door op de help-toets te drukken. Het instrument zal dan meer uitleg geven over de functie en de
beschikbare opties.

downloaden met de USB-verbinding
en Hanna Instruments’ HI92000
software. Een combinatie van vaste
en variabele toetsen laten snelle, intuïtieve bediening toe in een reeks talen.
Duidelijke GLP-gegevens zijn meteen
beschikbaar door op de GLP-toets te
drukken. Door op slechts één toets te
drukken, kunt u het contextuele hulpmenu raadplegen en zo informatie en
begeleiding bij elke optie krijgen.
Dit instrument is ontworpen voor
veldgebruik, kan eenvoudig bediend
worden met één hand en zit in een
stevige draagtas. Met een uitgebreide
batterij, levensduur van 100 uur, zijn
gebruikers verzekerd van een lange
werktijd.
USP <645> fases 1, 2 en 3
Autobereik van 0,001 µS/
cm tot 400 mS/cm
Vierring elektrode met automatische elektrodeherkenning
Onthoudt tot 10 gebruikersprofielen
Lineaire en natuurlijk watertemperatuurcompensatie
Drie saliniteitsschalen
Interval-logging

On-screen gids
Gebruikers krijgen on-screen
instructies voor elke USP-fase.

Gebruikersprofielen
Tien sets meetparameters
kunnen opgeslagen worden
in gebruikersprofielen voor
latere oproeping.

HI98192

Bereik
EC
Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik
Resistiviteit

Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik

TDS

Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik

NaCl

Temperatuur

Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
EC

Kalibratie

NaCl
Temperatuur

Temperatuurcompensatie
Referentietemperatuur
TDS-factor
Elektrode

0 tot 400 mS/cm (actuele geleidbaarheid 1000 mS/
cm)
0,001 tot 9,999 µS/cm, 10,00 tot 99,99 µS/cm, 100,0
tot 999,9 µS/cm,
1,000 tot 9,999 mS/cm, 10,00 tot 99,99 mS/cm, 100,0
tot 1000,0 mS/cm (autobereik)
0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm,
0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm
±1 % van meting (±0,01 µS/cm of 1 cijfer, wat het
grootste is)
1 tot 999,9 Ohm•cm, 1,000 tot 9,999 kOhm•cm, 10,00
tot 99,99 kOhm•cm,
100,0 tot 999,9 kOhm•cm, 1,0 tot 100,0 MOhm•cm
(autobereik)
0,1 Ohm•cm, 0,001 kOhm•cm, 0,01 kOhm•cm,
0,1 kOhm•cm, 0,1 MOhm•cm
±2 % van meting (±1 Ohm•cm of 1 cijfer, wat het
grootste is)
0,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot 999,9 ppm, 1,000 tot
9,999 g/l, 10,00 tot 99,99 g/l,
100,0 tot 400,0 g/l (autobereik)
0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 g/l, 0,01 g/l, 0,1 g/l
±1 % van meting (±0,05 ppm of 1 cijfer, wat het
grootste is)
%: 0,0 tot 400,0 %, zeewater schaal: 0,00 tot 80,00
(PSU), Praktische saliniteit: 0,01 tot 42,00
0,1 %, 0,01
±1 % van meting
-20,0 tot 120,0 °C
0,1 °C
±0,2 °C (uitgezonderd fout op sonde)
automatisch tot 5 punten met 7 gememoriseerde
standaarden (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm,
5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm)
1 punt enkel in % bereik (met HI7037L buffer),
gebruik geleidbaarheid kalibratie voor alle andere
bereiken
1 of 2 punten

-20,0 tot 120,0 °C
15 °C, 20 °C en 25 °C

0,40 tot 1,00
HI763133 vierring EC-elektrode met ingebouwde temperatuursensor
On-demand
400 stalen
Logging
Interval
5, 10, 30 sec, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min
Pc-verbinding
optimaal-geïsoleerde USB (met HI 92000 software)
1,5 V AA batterijen (4 stuks)/ong. 100 u continu gebruik (zonder schermBatterij
verlichting)
selecteerbaar door gebruiker: 5, 10, 30, 60 min of kan
Auto-extinctie
uitgeschakeld worden
Omgeving
IP67
Afmetingen/gewicht
185 x 93 x 35,2 mm/400 g

GELEIDBAARHEID

Specificaties

Bestelinformatie
De HI98192 is voorzien van HI763133
vierring geleidbaarheidselektrode met
ingebouwde temperatuursensor, kalibratieoplossing, batterijen, HI710042 inductieve
batterijlader met stroomadapter, stevige
draagtas en handleiding.
Elektrodes
HI763133
HI763123

Oplossingen
HI7030L
HI7031L
HI7033L
HI7034L
HI7035L
HI7039L
HI70442L
HI7036L
HI7037L
HI7061L

Accessoires
HI76405
HI605453
HI92000
HI920013

4-ring geleidbaarheidselektrode met ingebouwde
temperatuursensor
4-ring EC/resistiviteitselektrode voor HI98192 en
HI98197
12880 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
1413 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
84 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
80000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
111800 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
5000 µS/cm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
1500 ppm kalibratieoplossing, fles van 500 ml
12,41 ppt (g/l) kalibratieoplossing, fles van 500 ml
Saliniteitsoplossing, fles van
500 ml
Elektrodereinigingsoplossing, fles van 500 ml
Elektrodehouder
Doorstroomcel voor resitiviteitsmetingen
Windows®-compatibele
software
USB-kabel voor pc-verbinding
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HI83399

Multiparameter fotometer voor afvalwater

FOTOMETERS

40 parameters

D
D
D
D
D
D
D
D
De HI83399 is een compacte, multiparameter fotometer voor het meten
van de belangrijkste parameters van
de kwaliteit van water en afvalwater.
De meter is één van de meest geavanceerde fotometers op de markt,
met een innovatief optisch ontwerp
dat een referentiedetector en lens
gebruikt om fouten te elimineren door
veranderingen in de lichtbron of onvolkomenheden in de glazen cuvet.
Deze meter beschikt over 73 verschillende voorgeprogrammeerde methoden en meet de 40 belangrijkste
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parameters voor waterkwaliteit. De
HI83399 biedt ook een absorptiemeetmodus voor prestatieverificatie
en voor gebruikers die graag hun eigen
concentratie-versus-absorptiecurves
ontwikkelen.
Om waardevolle laboratoriumtijd en
ruimte te besparen kan de HI83399
ook als professionele pH-meter dienst
doen, door zijn extra ingang voor een
digitale pH/temperatuurelektrode. Nu
kan één meter worden gebruikt voor
zowel fotometrische als pH-metingen.

Geavanceerd optisch systeem
Ingang voor slimme pH-elektrode
CAL Check™-functionaliteit
Twee USB-connecties
Geheugen en GLP
Lcd met virtuele toetsen
Absorbantiemeetmodus
Interne herlaadbare batterij

De digitale pH-elektrode heeft een
geïntegreerde microchip die alle
kalibratie-informatie opslaat.
Twee USB-poorten zijn voorzien voor
het overbrengen van gegevens naar
een flash drive of computer en ook als
voeding. Voor extra gemak en draagbaarheid kan de meter ook werken
op een interne 3,7 VDC herlaadbare
lithium-polymeer batterij.

Bereik

Methode

Code

Alkaliniteit 1
Alkaliniteit zeewater
Aluminium
Ammonia HR 1
Ammonia HR 1 2
Ammonia MR 1
Ammonia LR 1
Ammonia LR 1 2
Broom
Calcium verswater
Calcium zeewater
Chloride
Chloordioxide, snelle methode
Chloor vrij ULR

0 tot 500 mg/l (ppm)
0 tot 300 mg/l (ppm)
0,00 tot 1,00 mg/l (ppm)
0 tot 100 mg/l (ppm)
0,0 tot 100,0 mg/l
0,00 tot 10,00 mg/l (ppm)
0,00 tot 3,00 mg/l (ppm)
0,00 to 3,00 mg/l
0,00 tot 8,00 mg/l (ppm)
0 tot 400 mg/l (ppm)
200 tot 600 mg/l (ppm)
0 tot 20 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,00 mg/l
0 tot 0,5 mg/l (ppm)

broomkresolgroen
broomkresolgroen
aluminon
Nessler
Nessler
Nessler
Nessler
Nessler
DPD
oxalaat
zincon
kwik (II) thiocyanaat
DPD
DPD

Chloor vrij

0 tot 5,0 mg/l (ppm)

DPD

Chloor totaal ULR

0 tot 0,5 mg/l (ppm)

DPD

Chloor totaal

0 tot 5,0 mg/l (ppm)

DPD

Chloor totaal UHR
Chroom VI HR
Chroom VI LR
COD LR 2
COD MR 2
COD HR 2
Cyanide
Cyanuurzuur
Detergenten, anionisch
Detergenten, kationisch (16 mm)
Fluoride HR
Fluoride LR
Fosfaat HR
Fosfaat LR
Fosfor ULR zeewater
Fosfor totaal HR 2
Fosfor totaal LR 2
Fosforzuur gehydrolyseerd 2
Fosfor reactief LR 2
Fosfor reactief HR 2
Hardheid calcium
Hardheid magnesium
Hardheid totaal HR
Hardheid totaal MR
Hardheid totaal LR
Hydrazine
IJzer HR
IJzer LR
IJzer II
IJzer II & III
IJzer, totaal 2
IJzer (16 mm vials)
Jodium
Kalium
Kleur water
Koper HR
Koper LR

0 tot 500 mg/l (ppm)
0 tot 1000 μg/l (ppb)
0 tot 300 µg/l (ppb)
0 tot 150 mg/l (ppm)
0 tot 1500 mg/l (ppm)
0 tot 15000 mg/l (ppm)
0 tot 0,200 mg/l (ppm)
0 tot 80 mg/l (ppm)
0,0-3,50 ppm SDBS
0,00-2,50 mg/l CTAB
0 tot 20 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,00 mg/l (ppm)
0,0 tot 30,0 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,50 mg/l (ppm)
0,0 tot 200 µg/l (ppb)
0,0 tot 32,6 mg/l (ppm)
0,00 tot 1,15 mg/l (ppm)
0 tot 1,6 mg/l (ppm)
0 tot 1,6 mg/l (ppm)
0 tot 32,6 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,70 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,00 mg/l (ppm)
400-750 mg/l (ppm)
200 tot 500 mg/l (ppm)
0 tot 250 mg/l (ppm)
0 tot 400 μg/l (ppb)
0,00 tot 5,00 mg/l (ppm)
0-1,6 ppm
0,00 tot 6,00 mg/l
0,00 tot 6,00 mg/l
0,00 tot 7,00 mg/l
0,00-6,00 mg/l Fe
0,0 tot 12,5 mg/l (ppm)
0,0 tot 20,0 mg/l (ppm)
0 tot 500 PCU
0,00 tot 5,00 mg/l (ppm)
0 tot 1,500 μg/l

iodometrisch
diphenylcarbohydrazide
diphenylcarbohydrazide
dichromaat
dichromaat
dichromaat
pyridine-pyrazolon
turbidimetrisch
methyleenblauw
bromofenolblauw
SPADNS
SPADNS
aminozuur
ascorbinezuur
ascorbinezuur
vanadomolybdofosforzuur
ascorbinezuur
ascorbinezuur
ascorbinezuur
vanadomolybdofosforzuur
calmagite
EDTA colorimetrisch
calmagite
calmagite
calmagite
p-dimethylaminobenzaldehyde
fenantroline
TPTZ
fenanthroline
fenanthroline
fenanthroline
fenantroline
DPD
turbidimetrisch tetrafenylboraat
colorimetrisch platina kobalt
bicinchoninaat
bicinchoninaat

HI775-26 (25)
HI755-26 (25)
HI93712-01 (100)
HI93733-01 (100)
HI93764B-25 (25)
HI93715-01 (100)
HI93700-01 (100)
HI93764A-25 (25)
HI93716-01 (100)
HI937521-01 (50)
HI758-26 (25)
HI93753-01 (100)
HI96779-01 (100)
HI95762-01 (100)
HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)
HI95761-01 (100)
HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)
HI95771-01 (100)
HI93723-01 (100)
HI93749-01 (100)
HI93754A-25 (25)
HI93754B-25 (25)
HI93754C-25 (25)
HI93714-01 (100)
HI93722-01 (100)
HI95769-01 (40)
HI96785-25 (25)
HI93739-01 (100)
HI93729-01 (100)
HI93717-01 (100)
HI93713-01 (100)
HI736-25 (25)
HI93763B-50 (50)
HI93758C-50 (50)
HI93758B-50 (50)
HI93758A-50 (50)
HI93763A-50 (50)
HI93720-01 (100)
HI93719-01 (100)
HI93735-02 (100)
HI93735-01 (100)
HI93735-00 (100)
HI93704-01 (100)
HI93721-01 (100)
HI93746-01 (50)
HI96776-01 (100)
HI96777-01 (100)
HI96778-50 (50)
HI96786-25 (25)
HI93718-01 (100)
HI93750-01 (100)

FOTOMETERS

Parameters

HI93702-01 (100)
HI95747-01 (100)
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Parameters

Bereik

Methode

Code

Magnesium
Mangaan HR
Mangaan LR
Molybdeen
Nikkel HR
Nikkel LR
Nitraat 1
Nitraat 1 2
Nitriet HR
Nitriet LR
Nitriet ULR zeewater
Opgelost zuurstof
Oppervlakteact. stof (anionisch)
Ozon
pH
Silica HR
Silica LR
Stikstof totaal HR 2
Stikstof totaal LR 2
Sulfaat
Zilver
Zink
Zuurstofbinders
Zuurstofbinders
Zuurstofbinders
Zuurstofbinders

0 tot 150 mg/l (ppm)
0,0 tot 20,0 mg/l (ppm)
0 tot 300 μg/l (ppb)
0,0 tot 40,0 mg/l (ppm)
0,00 tot 7,00 g/l (ppt)
0,000 tot 1,000 mg/l (ppm)
0,0 tot 30,0 mg/l (ppm)
0 tot 30 mg/l (ppm)
0 tot 150 mg/l (ppm)
0,00 tot 600 μg/l (ppb)
0 tot 200 µg/l (ppb)
0,0 tot 10,0 mg/l (ppm)
0 tot 3,5 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,00 mg/l (ppm)
6,5 tot 8,5 pH
0 tot 200 mg/l (ppm)
0,00 tot 2,00 mg/l (ppm)
10 tot 150 mg/l (ppm)
0,0 tot 25,0 mg/l (ppm)
0 tot 150 mg/l (ppm)
0,000 tot 1,000 mg/l (ppm)
0,00 tot 3,00 mg/l (ppm)
0,00 tot 1,50 mg/l (als carbohydrazide)
0 tot 1000 μg/l (als DEHA)
0,00 tot 2,50 mg/l (als hydrochinon)
0,00 tot 4,50 mg/l (als isoascorbinezuur)

calmagite
perjodaat
PAN
mercaptoazijnzuur
fotometrisch
PAN
cadmiumreductie
chromotroopzuur
ijzersulfaat
diazotering
diazotering
Winkler
methyleenblauw
DPD
fenolrood
molybdeensilicaat
heteropolyblauw
chromotroopzuur
chromotroopzuur
turbidimetrisch
PAN
zincon
ijzerreductie
ijzerreductie
ijzerreductie
ijzerreductie

HI937520-01 (50)
HI93709-01 (100)
HI93748-01 (50)
HI93730-01 (100)
HI93726-01 (100)
HI93740-01 (50)
HI93728-01 (100)
HI93766-50 (50)
HI93708-01 (100)
HI93707-01 (100)
HI764-25 (25)
HI93732-01 (100)
HI95769-01 (40)
HI93757-01 (100)
HI93710-01 (100)
HI96770-01 (100)
HI93705-01 (100)
HI93767B-50 (50)
HI93767A-50 (50)
HI93751-01 (100)
HI93737-01 (50)
HI93731-01 (100)
HI96773-01 (50)
HI96773-01 (50)
HI96773-01 (50)
HI96773-01 (50)

1

Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm

Specificaties

HI83399

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)
Bereik

0,000 Abs—4,000 Abs

Resolutie

0,001 Abs

Nauwkeurigheid

±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)

Lichtbron

lichtemitterende diode

Absorbantie Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid
± 1,0 nm
golflengtefilter

pH

Temperatuur

Lichtdetectie

silicone fotocel

Cuvettype

rond, 24,6 mm en 16 mm diameter

Aantal methodes

128 max.

Bereik

-2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)

Resolutie

0,01 pH (0,01 mV)

Temperatuurcomp.

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Bereik

-20 tot 120 °C

Resolutie

0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)
Loggen

1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en
monster-ID

Scherm

128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting

Connecties

USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij
Voeding

18

3,7 VDC Li-polymeer herlaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken
pH-meting
5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving

0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend

Dimensies

206 x 177 x 97 mm/ 1,0 kg

Bestelinformatie
HI83399-02 (230 V) wordt geleverd met
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel,
stroomadapter en handleiding.
Accessoires
HI83399-11
HI72083300
HI76404A
HI11310

CAL Check-cuvetkit
Draagkoffer
Elektrodehouder
Digitale combinatie-pHelektrode
HI75110/230 USB-voeding
HI920015
USB naar micro-USB-kabel
HI731318
Doekje om cuvetten te
reinigen (4)
HI731331
Cuvetten (4)
HI731335N
Doppen voor cuvetten (4)
HANNAPIPET1 Instelbare pipet 0,20 tot
1,00 ml
PIPETTIPS1
Kunststof wegwerppunten
0,01-1,00 ml voor HANNAPIPET1, 96 stuks
HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot
5,00 ml
PIPETTIPS3
Kunststof wegwerppunten
1,00-5,00 ml voor HANNAPIPET3, 100 stuks

Wij ontwerpen,
produceren, leveren
en ondersteunen
al onze producten
Hanna Instruments garandeert u kwalitatief hoogstaande
producten en een uitstekende service en technische
ondersteuning.
Voor ons volledige assortiment: vraag naar de catalogus of
bezoek onze website.

HI83314

Multiparameter fotometer voor afvalwater

FOTOMETERS

20 parameters

D
D
D
D
D
D
D
D
De HI83314 is een compacte, multiparameter fotometer voor het meten
van de belangrijkste parameters van
de kwaliteit van water en afvalwater.
De meter is één van de meest geavanceerde fotometers op de markt,
met een innovatief optisch ontwerp
dat een referentiedetector en lens
gebruikt om fouten te elimineren door
veranderingen in de lichtbron of onvolkomenheden in de glazen cuvet.

Optimale prestaties
Deze meter beschikt over 20 verschillende voorgeprogrammeerde methoden en meet de 10 belangrijkste

20

parameters voor waterkwaliteit. De
HI83314 biedt ook een absorptiemeetmodus voor prestatieverificatie
en voor gebruikers die graag hun eigen
concentratie-versus-absorptiecurves
ontwikkelen.

Met pH-meter
Om ruimte te besparen kan de
HI83314 ook als professionele pH-meter dienst doen, door zijn extra ingang
voor een digitale pH/temperatuurelektrode. Nu kan één meter worden
gebruikt voor zowel fotometrische als
pH-metingen.

Geavanceerd optisch systeem
Ingang voor slimme pH-elektrode
CAL Check™-functionaliteit
Twee USB-connecties
Geheugen en GLP
Lcd met virtuele toetsen
Absorbantiemeetmodus
Interne herlaadbare batterij

De digitale pH-elektrode heeft een
geïntegreerde microchip die alle
kalibratie-informatie opslaat.
Twee USB-poorten zijn voorzien voor
het overbrengen van gegevens naar
een flash drive of computer en ook als
voeding. Voor extra gemak en draagbaarheid kan de meter ook werken
op een interne 3,7 VDC herlaadbare
lithium-polymeer batterij.

Bereik

Methode

Code

Ammonia HR 1
Ammonia HR 1 2
Ammonia MR 1
Ammonia LR 1
Ammonia LR 1 2

0 tot 100 mg/l (ppm)
0 tot 100 mg/l (ppm)
0,00 tot 10,00 mg/l (ppm)
0,00 tot 3,00 mg/l (ppm)
0,00 tot 3,00 mg/l (ppm)

Nessler
Nessler
Nessler
Nessler
Nessler

Chloor totaal

0 tot 5,0 mg/l (ppm)

DPD

Chloor vrij

0 tot 5,0 mg/l (ppm)

DPD

COD LR
COD MR 2
COD HR 2
Detergenten, kationisch (16 mm)
Fosfor totaal HR 2
Fosfor totaal LR 2
Fosfor zuur gehydrolyseerd 2
Fosfor reactief LR 2
Fosfor reactief HR 2
IJzer, totaal 2
IJzer (16 mm vials)
Nitraat 1 2
Nitriet HR
Nitriet LR
pH
Stikstof totaal HR 2
Stikstof totaal LR 2

0 tot 150 mg/l (ppm)
0 tot 1500 mg/l (ppm)
0 tot 15000 mg/l (ppm)
0,00-2,50 mg/l CTAB
0,0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P)
0,00 tot 1,15 mg/l (ppm) (als P)
0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P)
0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P)
0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P)
0,00 tot 7,00 mg/l
0,00-6,00 mg/l Fe
0 tot 30 mg/l (ppm)
0 tot 150 mg/l (ppm)
0,00 tot 600 μg/l (ppb)
6,5 tot 8,5 pH
10 tot 150 mg/l (ppm)
0,0 tot 25,0 mg/l (ppm)

dichromaat
dichromaat
dichromaat
bromofenolblauw
vanadomolybdofosforzuur
ascorbinezuur
ascorbinezuur
ascorbinezuur
vanadomolybdofosforzuur
fenanthroline
fenantroline
chromotroopzuur
ijzersulfaat
diazotering
fenolrood
chromotroopzuur
chromotroopzuur

HI93733-01 (100)
HI93764B-25 (25)
HI93715-01 (100)
HI93700-01 (100)
HI93764A-25 (25)
HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)
HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)
HI93754A-25 (25)
HI93754B-25 (25)
HI93754C-25 (25)
HI96785-25 (25)
HI93763B-50 (50)
HI93758C-50 (50)
HI93758B-50 (50)
HI93758A-50 (50)
HI93763A-50 (50)
HI96778-50 (50)
HI96786-25 (25)
HI93766-50 (50)
HI93708-01 (100)
HI93707-01 (100)
HI93710-01 (100)
HI93767B-50 (50)
HI93767A-50 (50)
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Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm
Specificaties
HI83314
1

Meetkanalen

Absorbantie

pH

Temperatuur

5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)
Bereik

0,000 Abs—4,000 Abs

Resolutie

0,001 Abs

Nauwkeurigheid

±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)

Lichtbron

lichtemitterende diode

Breedte bandpass-filter

8 nm

Nauwkeurigheid golflengtefilter

± 1,0 nm

Lichtdetectie

silicone fotocel

Cuvettype

rond, 24,6 mm en 16 mm diameter

Aantal methodes

128 max.

Bereik

-2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)

Resolutie

0,01 pH (0,01 mV)

Temperatuurcompensatie

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Bereik

-20 tot 120 °C

Resolutie

0,1 °C

pH-elektrode

digitaal (niet meegeleverd)

Loggen

1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en
monster-ID

Scherm

128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting

Connecties

USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij
Voeding

3,7 VDC Li-polymeer herlaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken
pH-meting
5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving

0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend

Dimensies

206 x 177 x 97 mm/ 1,0 kg

Bestelinformatie
HI83314-02 (230 V) wordt geleverd met
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel,
stroomadapter en handleiding.
Accessoires
HI83314-11

CAL Check-cuvetkit voor
HI83314
HI72083300
Draagkoffer
HI76404A
Elektrodehouder
HI11310
Digitale combinatie-pHelektrode
HI75110/230 USB-voeding
HI920015
USB naar micro-USB-kabel
HI731318
Doekje om cuvetten te
reinigen (4 stuks)
HI731331
Cuvetten (4)
HI731335N
Doppen voor cuvetten (4)
HANNAPIPET1 Instelbare pipet 0,20 tot
1,00 ml
PIPETTIPS1
Kunststof wegwerppunten
0,01-1,00 ml voor HANNAPIPET1, 96 stuks
HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot
5,00 ml
PIPETTIPS3
Kunststof wegwerppunten
1,00-5,00 ml voor HANNAPIPET3, 100 stuks
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HI801 - Iris

Spectrofotometer

FOTOMETERS

met geavanceerd optisch systeem

Split beam-optiek, eigen methoden en oplaadbare batterij
De Iris draagbare spectrofotometer
is met geen enkel product te vergelijken dat we in het verleden hebben
gecreëerd. Het onderscheidt zich van
onze fotometers, omdat het metingen
mogelijk maakt in het spectrum van
alle golflengten zichtbaar licht.
Spectrofotometers werken door het
isoleren van licht, bij specifieke golflengten, van wit licht. Deze compacte
meter bevat een aantal functies die
zorgen voor zowel fantastische prestaties als uitzonderlijke bruikbaarheid.
D Geavanceerd optisch systeem
met gescheiden lichtstraal
D Oplaadbare Li-ion batterij
D Aanpasbare methoden
D Stap-voor-stap-methodes
D Tiptoetsen
D Intuïtief menu
D Universele cuvethouder

22

Stap-voor-stap-methodes

85 methoden

De HI801 begeleidt u stap voor stap
door het maken van uw eigen aangepaste methode. De gebruikersinterface zal u begeleiden om uw methode
te benoemen, de meetlengten te
bepalen, reactietimers te creëren en
de methode te kalibreren.

85 algemeen gebruikte methoden
voor chemische analyse zijn voorgeprogrammeerd.

Favoriete methoden
Heb altijd de meest gebruikte methoden klaar bij de hand.

Eigen methoden
Programmeer maximaal 100 persoonlijke methoden die maximaal tien
kalibratiepunten kunnen bevatten, vijf
verschillende golflengten (die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt) en vijf
reactietimers.

FOTOMETERS

Loggen en overdracht

Vervangbare halogeenlamp

Straalsplitser

Bewaar tot 14.000 metingen. Gegevens kunnen worden overgedragen
als csv- of pdf-bestand.

Om te kunnen meten in een grote
verscheidenheid aan golflengten is
een breedband lichtbron nodig. In de
Iris spectrofotometer wordt dit bereikt
door een wolfraam-halogeenlamp.
De uitlijning van de verlichtingsarmatuur garandeert dat de gloeilamp in
dezelfde positie staat, elke keer dat
die wordt vervangen. Dit zorgt voor
gemoedsrust, want u hoeft zich geen
zorgen te maken over het aanpassen
van de lichtbron.

De straalverdeler wordt aan het
optische systeem toegevoegd voor
gebruik met een referentiedetector
om ervoor te zorgen dat de meting
compenseert voor eventuele drift in
de lichtbron. De referentiedetector
bespaart ook de levensduur van de
batterij en leidt tot een verbeterde
snelheid van de meter, aangezien de
lamp niet voor gebruik opgewarmd
hoeft te worden.

Spectrumbereik
De meter heeft een spectrumbereik
van 340 nm tot 900 nm, waardoor een
ruime keuze aan analytische methoden mogelijk is.

Op batterijen
De oplaadbare lithium-ion batterij
van de HI801 gaat ongeveer 3000
metingen mee.

Specificaties
Bereik
Nauwkeurigheid
Methode
Golflengteresolutie
Strooilicht
Lichtbron
Kalibratie

Bestelinformatie
HI801–02 wordt geleverd met cuvetten en
doppen, cuvetadapters (3), reinigingsdoekje, USB-kabel, Li-ion herlaadbare batterij,
stroomadapter en handleiding.

Keuze golflengte
Connecties
Monstercel

HI801 iris
0,000–3,000 Abs/340-900 nm
5 mAbs bij 0,0–0,5 Abs, 1 % bij 0,50–3,0 Abs/±1,5 nm
transmittantie (%), absorptie en concentratie
1 nm
<0,1 % T bij 340 nm met NaNO₂
wolfraam halogeenlamp
intern, automatisch bij opstarten, visuele feedback
automatisch: gebaseerd op gekozen programma
manueel: in alle modes behalve opgeslagen programma’s (fabrieksmethoden)
1 x USB type A, 1 x USB type B (pc)
1–cm vierkant, 1x5–cm rechthoekig, 16–mm rond, 22–mm rond, 13–mm
rond (vial)
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Parameter

Bereik

Nauwkeurigheid

Methode

λ (nm)

Reagens

Cuvet

Ahornsiroop

0,0-100,0%T

±3%@75 %T

directe meting

560

HI93703-57

R-10

Alkaliniteit 1

0-500 ppm CaCO₃

±5 ppm ±5% meetw.

broomcresolgroen

610

HI775-26

R-22

Alkaliniteit, zeewater 0-500 ppm CaCO₃

±5 ppm ±5% meetw.

broomcresolgroen

610

HI755-26

R-22

Aluminium

0,00-1,00 ppm Al3+

±0,02 ppm ±4% meetw.

aluminon aangepast

530

HI93712-01

R-22

Ammonia LR 1

0,00-3,00 ppm NH₃-N

±0,04 ppm ±4% meetw.

Nessler

425

HI93700-01

R-16

Ammonia LR 1

0,00-3,00 ppm NH₃-N

±0,10 ppm ±5% meetw.

Nessler

425

HI93764A-25 R-13

Ammonia MR 1

0,00-10,00 ppm NH₃-N

±0,05 mg/l ±5% meetw.

Nessler

425

HI93715-01

R-16

Ammonia HR

0,0-100 ppm NH₄+

±1 ppm ±5% meetw.

Nessler

425

HI93733-01

R-16

Ammonia HR

0,0-100 ppm NH₃-N

±1 ppm ±5% meetw.

Nessler

430

HI93764B-25 R-13

Broom

0,00 to 10,00 mg/l (ppm) ±0,08 mg/l ±3% meetw.

DPD

525

HI93716-01

Calcium

0-400 ppm Ca²+

±10 ppm ±5% meetw.

oxalaat

466

HI937521-01 R-22

Calcium, zeewater

200-500 ppm Ca²+

±5% meetw.

zincon

610

HI758-26

R-16

Chloride

0,0-20,0 ppm Cl-

±0,5 ppm ±5% meetw.

kwikthio-cyanaat

455

HI93753-01

R-22

Chloor vrij ULR

0,000-0,500 ppm Cl₂

±0,020 ppm ±6% meetw.

DPD

525

HI95762-01

R-22

0,00-5,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93701-01

R-22

0,00-5,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93701-F

R-22

Chloor vrij HR

0,00-10,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93734-01

R-22

Chloor totaal ULR

0,000-0,500 ppm Cl₂

±0,020 ppm ±6% meetw.

DPD

525

HI95761-01

R-22

Chloor totaal LR

0,00-5,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93711-01

R-22

Chloor totaal LR
(vloeibaar)

0,00-5,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93701-T

R-22

Chloor totaal HR

0,00-10,00 ppm Cl₂

±0,03 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93734-01

R-22

Chloor UHR

0-500 ppm Cl2

±3 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI95771-01

R-22

DPD met glycine

HI96779-01

R-22

Chloor vrij LR
(poeder)
Chloor vrij LR
(vloeibaar)

Chloordioxide, snelle
0,00-2,00 mg/l
methode
Chroom (VI) LR

0-300 ppb Cr⁶+

±5 ppb ±4% meetw.

diphenylcarbohydrazide

HI749-25

R-22

Chroom (VI) HR

0-1000 ppb Cr⁶+

±5 ppb ±4% meetw.

diphenylcarbohydrazide 525

HI93723-01

R-22

COD LR EPA

0-150 ppm O₂

±5 ppm ±5% meetw.

dichromaat EPA

420

HI93754A-25 R-13

COD LR Hg vrij

0-150 ppm O₂

±5 ppm ±5% meetw.

dichromaat EPA

420

HI93754D-25 R-13

COD LR ISO

0-150 ppm O₂

±5 ppm ±5% meetw.

dichromaat ISO

420

HI93754F-25 R-13

COD MR EPA

0-1500 ppm O₂

±15 ppm ±4% meetw.

dichromaat EPA

610

HI93754B-25 R-13

COD MR Hg vrij

0-1500 ppm O₂

±15 ppm ±4% meetw.

dichromaat EPA

610

HI93754E-25 R-13

COD MR ISO

0-1500 ppm O₂

±15 ppm ±4% meetw.

dichromaat ISO

610

HI93754G-25 R-13

COD HR EPA

0-15000 ppm O₂

±150 ppm ±3% meetw.

dichromaat EPA

610

HI93754C-25 R-13

Cyanide

0,000-0,200 ppm CN¯

±0,005 ppm ±3% meetw.

pyridine-pyrazalon

610

HI93714-01

R-22

Cyanuurzuur

0-100 ppm CYA

±1 mg/l ±15%

turbidimetrisch

525

HI93722-01

R-22

0,0-3,50 ppm SDBS

±0,04 ppm ±3% meetw.

methyleenblauw

610

HI95769-01

R-22

0,00-2,50 mg/l (CTAB)

±0,15 ppm ± 3% meetw.

bromofenolblauw

420

HI96785-25

R16

Fluoride LR

0,00-2,00 ppm F¯

±0,03 ppm ±3% meetw.

SPADNS

575

HI93729-01

R-22

Fluoride HR

0,0-20,0 ppm F¯

±0,5 ppm ±3% meetw.

SPADNS

575

HI93739-01

R-22

Fosfor zeewater ULR 0-200 ppb P

±5 ppb ±5% meetw.

ascorbinezuur

610

HI736-25

R-22

Fosfaat LR

0,00-2,50 ppm PO₄³-

±0,04 ppm ±4% meetw.

ascorbinezuur

610

HI93713-01

R-22

Fosfaat HR

0,0-30,0 ppm PO₄³-

±1 ppm ±4% meetw.

aminozuur

525

HI93717 -01

R-22

Fosforzuur hydrolyseerbaar

0,00-1,60 ppm P

±0,05 ppm ±5% meetw.

ascorbinezuur

610

HI93758B-50 R-13

Fosfor reactief LR

0,00-1,60 ppm P

±0,05 ppm ±5% meetw.

ascorbinezuur

610

HI93758A-50 R-13

420

HI93763A-50 R-13

610

HI93758C-50 R-13

420

HI93763B-50 R-13

Detergenten, anionisch
Detergenten, kationisch (16 mm vials)
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R-22

Fosfor reactief HR

0,0-32,6 ppm P

±0,5 ppm ±5% meetw.

Fosfor totaal LR

0,00-1,60 ppm P

±0,05 ppm ±5% meetw.

Fosfor, totaal HR

0,0-32,6 ppm P

±0,5ppm ±5% meetw.

vanadomolybdofosforzuur
adenosine 5’-monofosfaat monohidraat
adenosine 5’-monofosfaat monohidraat

Parameter

Bereik

Nauwkeurigheid

Methode

λ (nm)

Reagens

Cuvet

Hardheid calcium

0,00-2,70 ppm CaCO₃

±0,08ppm ±4% meetw.

calmagite

523

HI93720-01

R-22

Hardheid magnesium 0,00-2,00 ppm CaCO₃

±0,11 ppm ±5% meetw.

calmagite

523

HI93719-01

R-22

Hardheid totaal LR

0-250 ppm CaCO₃

±5 ppm ±4% meetw.

calmagite

466

HI93735-00

R-22

Hardheid totaal MR

200-500 ppm CaCO₃

±7 ppm ±3% meetw.

calmagite

466

HI93735-01

R-22

Hardheid totaal HR

400-750 ppm CaCO₃

±10 ppm ±2% meetw.

calmagite

466

HI93735-02

R-22

466

HI93704-01

R-22

0-400 ppb N₂H₄

±3 ppb ±3% meetw.

IJzer LR

0,00-1,60 ppm Fe

±0,04 ppm ±8% meetw.

TPTZ

575

HI93746-01

R-22

IJzer HR

0,00-5,00 ppm Fe

±0,04 ppm ±2% meetw.

fenantroline

525

HI93721-01

R-22

IJzer (16 mm vials)

0,00-6,00 mg/l Fe

±0,10 mg/l ± 3% meetw.

fenantroline

525

HI96786-25

R16

Jodium

0,0-12,5 ppm I₂

±0,1 ppm ±5% meetw.

DPD

525

HI93718-01

R-22

HI93750-01

R-22

HI93750-01

R-22

HI93750-01

R-22

turbidimetrisch tetrafe466
nylboraat
turbidimetrisch tetrafe466
nylboraat
turbidimetrisch tetrafe466
nylboraat

Kalium LR

0,0-20,0 ppm K

2 ppm ±7% meetw.

Kalium MR

10-100 ppm K

±10 ppm ±7% meetw.

Kalium HR

20-200 ppm K

±20 ppm ±7% meetw.

Koper LR

0-1500 ppb Cu²+

±10 ppb ±5% meetw.

bicinchoninaat

575

HI95747-01

R-22

Koper HR

0,00-5,00 ppm Cu²+

±0,02 ppm ±4% meetw.

bicinchoninaat

560

HI93702-01

R-22

Magnesium

0-150 ppm Mg²+

±3 ppm ±3% meetw.

calmagite

466

HI937520-01 R-22

Mangaan LR

0-300 ppb Mn

±7 ppb ±3% meetw.

PAN

560

HI93748-01

R-22

Mangaan HR

0,0-20,0 ppm Mn

±0,2 ppm ±3% meetw.

perjodaat

525

HI93709-01

R-22

Molybdeen

0,0-40,0 ppm Mo⁶+

±0,3 ppm ±5% meetw.

mercaptoazijnzuur

420

HI93730-01

R-22

Nikkel LR

0,000-1,000 ppm Ni

±0,010 ppm ±7% meetw.

PAN

565

HI93740-01

R-16

Nikkel HR

0,00-7,00 ppt Ni

±0,07 ppt ±4% meetw.

EDTA

575

HI93726-01

R-22

Nitraat 1
Nitraat 1
(chromotropzuur)

0,0-30,0 ppm N-NO₂

±0,5 ppm ±10% meetw.

cadmiumreductie

525

HI93728-01

R-22

0,0-30,0 ppm N-NO₂

±1,0 ppm ±5% meetw.

chromotropzuur

410

HI93766-50

R-13

Nitriet zeewater ULR 0-200 ppb N-NO₂

±6 ppb ±4% meetw.

diazotering

480

HI764-25

R-22

Nitriet LR

0-600 ppb N-NO₂

6 ppb ±4% meetw.

diazotering

480

HI93707-01

R-22

Nitriet HR

0-150 ppm N-NO₂

±4 ppm ±4% meetw.

ijzersulfaat

575

HI93708-01

R-22

Opgelost zuurstof

0,0-10,0 ppm O₂

±0,4 ppm ±3% meetw.

Winkler

466

HI93732-01

R-22

Ozon

0,00-2,00 ppm O₃

±0,02 ppm ±3% meetw.

DPD

525

HI93757-01

R-22

pH

6,5-8,5 pH

±0,1 pH

fenolrood

525

HI93710-01

R-22

Silica LR

0,00-2,00 ppm SiO₂

±0,03 ppm ±5% meetw.

heteropolyblauw

610

HI93705-01

R-22

Silica HR

0-200 ppm SiO₂

±1 ppm ±5% meetw.

molybdeensilicaat

466

HI96770-01

R-22

Stikstof totaal LR

0,0-25,0 ppm N

±1 ppm ±5% meetw.

chromotropzuur

420

HI93767A-50 R-13

Stikstof totaal HR

10-150 ppm N

±3 ppm ±4% meetw.

chromotropzuur

420

HI93767B-50 R-13

Sulfaat

0-150 ppm SO₄²-

±5ppm ±5% meetw.

turbidimetrisch

466

HI93751-01

Waterkleur

0-500 PCU

±10 PCU ±5% meetw.

platina-kobalt

460

Zilver

0,000-1,000 ppm Ag

±0,02 ppm ±10% meetw.

PAN

570

HI93737-01

R-22

Zink

0,00-3,00 ppm Zn

±0,03 ppm ±3% meetw.

zincon

620

HI93731-01

R-22

0,00-1,50 mg/l

±0,02 ppm ±3% meetw.

ijzerreductie

575nm HI96773-01

R-22

0-1000 ppb

±5 ppb ±5% meetw.

ijzerreductie

575nm HI96773-01

R-22

0,00-4,50 mg/l

±0,03 ppm ±3% meetw.

ijzerreductie

575nm HI96773-01

R-22

0,00-2,50 mg/l

±0,04 ppm ±3% meetw.

ijzerreductie

575nm HI96773-01

R-22

Zuurstofbinders
(carbohydrazide)
Zuurstofbinders
(DEHA)
Zuurstofbinders (ISOascorbinezuur)
Zuurstofbinders
(hydrochinon)
1

FOTOMETERS

Hydrazine

dimethylaminobenzaldehyde

R-22
R-22

Niet geschikt voor zeewater
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Fotometers enkelvoudige parameter

FOTOMETERS

Serie HI97 met Hanna Instruments’ exclusieve CAL Check

Analysemethode
Fotometrische analyse is gebaseerd op het principe dat
vele substanties met elkaar reageren en een kleur vormen
die de concentratie kan aanduiden van de substantie die
gemeten moet worden. Een substantie absorbeert de
kleur complementair met degene het uitstoot (bv. een
substantie lijkt geel omdat het blauw licht absorbeert),
daarom maken de fotometers van Hanna Instruments
gebruik van led’s die de gepaste golflengte uitstralen om
het staal te meten.

Gemoedsrust
Wanneer u de metingen uitvoert, wilt u zeker zijn dat het
instrument dat u gebruikt het juiste is. Met de exclusieve
CAL CheckTM-functie bent u hiervan zeker. U hoeft enkel
de kalibratievloeistof met een bepaalde standaard te gebruiken om te controleren of uw toestel accuraat meet.
Hanna Instruments biedt u instrumenten voor verschillende parametersaan. De HI97-reeks zijn de nieuwe witte
meters.

Specificaties HI97xxx
Lichtbron
Omgeving
Voeding
Autom. uitschakeling
Afmetingen
Gewicht
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led
0 tot 50 °C RH max 95 % niet-condenserend
alkaline 1.5 V AA (3) / > 800 metingen (zonder
verlichting)
na 15 min. (30 min. bij READ-meting)
142,5 x 102,5 x 50,5 mm
380 g

Artikelcode

Parameter

HI97712

aluminium

HI97700 - HI97715 - HI97733

ammonia LR, MR en HR

HI97716

broom

HI97752

calcium en magnesium

HI97734 – HI97771

vrije en totale chloor HR

HI97701

vrije chloor LR

HI97762

sporen van vrije chloor

HI97761

sporen van totale chloor

HI97711

vrije en totale chloor

HI97710

vrije, totale chloor en pH

HI97104

vrije, totale chloor, cyanuurzuur en pH

HI97779

chloordioxide, snelle methode

HI97723

chroom VI

HI97749

chroom VI LR

HI97753

chloride LR

HI97722

cyanuurzuur

HI97769

anionische detergenten

HI97729 - HI97739

fluoride LR en HR

HI97713 - HI97717 - HI97706

fosfaat LR en HR en fosfor

HI97735

totale hardheid

HI97704

hydrazine

HI97746 - HI97721

ijzer LR en HR

HI97718

jodium

HI97750

kalium

HI97727

kleur

HI97747 - HI97702

koper LR en HR

HI97709 - HI97748

mangaan LR en HR

HI97730

molybdeen

HI97740

nikkel LR

HI97726

nikkel HR

HI97728

nitraat

HI97707 - HI97708

nitriet LR en HR

HI97732

opgelost zuurstof

HI97770 - HI97705

silica LR en HR

HI97751

sulfaat

HI97737

zilver

HI97731

zink
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HI99141

Draagbare waterbestendige pH-meter

ISE/PH

voor afvalwater

Gebruiksvriendelijk ontwerp
De HI99141 is een waterbestendige,
draagbare pH- en temperatuurmeter,
speciaal ontworpen voor sterk vervuilende toepassingen zoals afvalwaters.
met een geheel nieuwe, robuuste
constructie zorgt voor jarenlange
foutloze metingen!
Met slechts twee knoppen kan de
werking van de meter niet eenvoudiger zijn. U kunt zeer vlot instellingen
aanpassen, het meetbereik selecteren

in één oogopslag meetresultaten
vanuit elke hoek.

Toepassingsspecifieke
elektrode

De nieuwe IP67-behuizing is ontworpen om bestand te zijn tegen stoten,
vallen en morsen in het dagelijks leven
en garandeert topprestaties in elke
omgeving. Deze meters zijn volledig
beschermd tegen indringing van stof
en water vanuit elke richting.

De pH-elektrode met dubbele junctie
heeft een flat tip-sensor in een titanium behuizing. De sensor is gemakkelijk te reinigen en voorkomt vuil in de
vloeistoffen die dan samenklitten aan
de sensor. Deze bevat een brede ringvormige PTFE junctie die voor maximaal oppervlaktecontact zorgt om de
reactie en stabiliteit te verbeteren.
Een Quick Connect DIN-connector
zorgt ervoor dat bevestigen en loskoppelen van de elektrode eenvoudig
en gemakkelijk gaat. De rubberen
ommanteling beschermt de kabel en
creëert een afgesloten verbinding
voor extra betrouwbaarheid.
Een indicator op het scherm geeft een
visuele bevestiging dat uw elektrode
werkt. Een multiniveau-display biedt

Specificaties

HI99141

Bereik

-2,00 tot 16,00 pH, -5,0 tot 105,0°C

Resolutie

0,01 pH, 0,1 °C

Nauwkeurigheid

±0,02 pH, ±0,5 °C tot 60 °C, ±1 °C (buiten)

D Eenvoudig te bedienen
D Waterbestendige behuizing
D Batterijspanning getoond op het scherm
D Battery Error Prevention System
D IP67 behuizing
D Quick Connect-elektrode
D Compleet geleverd

Bestelinformatie
HI99141 wordt geleverd met pH-elektrode,
zakjes pH 4,01 en 7,01 kalibratievloeistof,
zakjes elektrodereinigingsvloeistof, 100
ml beker, 3 alkaline batterijen, kalibratiecertificaten en handleiding, in een stevige
draagkoffer.
Elektrodes
HI729113

1- of 2-punts, 2 sets standaarden (4,01, 7,01, 10,01 of NIST 4,01,
6,86, 9,18)
HI729113 voorversterkt, pH/temp. titanium, Quick Connect DIN, 1m
kabel

Accessoires
HI710028

Batterij

1,5 V AAA (3)/ca. 1200 u continu gebruik

Omgeving

0 tot 50 °C, RH max 100 %

HI710029

pH-kalibratie
Elektrode

Afmetingen/gewicht 152 x 58 x 30 mm/205 g
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en kalibratiebuffersets kiezen.

HI710030

voorversterkte, pHelektrode met interne
temperatuursensor, Quick
DIN-connector en 1m kabel
schokbestendige rubberen
hoes, oranje
schokbestendige rubberen
hoes, blauw
schokbestendige rubberen
hoes, groen

HI991001-HI991003

Draagbare waterbestendige pH-meters
pH of pH/redox

ISE/PH

type. Verwacht topprestaties met
een voor uw doel gemaakte meter!
Een indicator op het scherm geeft een
visuele bevestiging dat uw elektrode
werkt. Een multiniveau-display biedt in
één oogopslag meetresultaten vanuit
elke hoek.
De nieuwe IP67-behuizing is ontworpen om bestand te zijn tegen stoten,
vallen en morsen in het dagelijks leven
en garandeert topprestaties in elke
omgeving. Deze meters zijn volledig
beschermd tegen indringing van stof
en water vanuit elke richting.
Voor wetenschappers en professionals die precisie verlangen in het veld
of op de productievloer. De 99-reeks
van Hanna Instruments zijn duurzame,
waterbestendige draagbare meters
die nauwkeurige resultaten opleveren.
Het toepassingsspecifieke ontwerp
met een geheel nieuwe, robuuste
constructie zorgt voor jarenlange
foutloze metingen! Deze instrumenten zijn uiterst geschikt voor zuiveringsprocessen bij galvanische baden,
Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
pH-kalibratie
Elektrode
Batterij
Omgeving
Afmetingen/gewicht

afvalwater, zwembad- en spawater en
drinkwater.
Met slechts twee knoppen kan de
werking van de meter niet eenvoudiger zijn. U kunt zeer vlot instellingen
aanpassen, het meetbereik selecteren
en kalibratiebuffersets kiezen.
De elektrode is zorgvuldig ontworpen
om te voldoen aan de eisen van uw
branche, van behuizing tot junctie-

HI991001

HI991003

-2,00 tot 16,00 pH,
±825 mV (pH)
-5,0 tot 105,0°C

-2,00 tot 16,00 pH,±825 mV (pH)
± 1999 mV (redox)
-5,0 tot 105,0°C

0,01 pH, 0,1 °C

0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C

±0,02 pH, ±0,5 °C tot 60 °C,
±0,02 pH, ±0,5 °C tot 60 °C,
±1 °C (buiten)
±1 mV , ±1 °C (buiten)
automatisch, 1 of 2 kalibratiepunten met 2 sets van gememoriseerde buffers (pH 4,01, 7,01, 10,01 of 4,01, 6,86, 9,18)
HI12963 voorversterkt, pH/
HI12973 voorversterkt, pH/ORP/
temp., titanium, Quick Connect
temp., Quick Connect DIN, 1m
DIN, 1m kabel
kabel
1,5 V AAA (3)/ca. 1400 u continu gebruik
0 tot 50 °C, RH max 100 %
152 x 58 x 30 mm/205 g

D Eenvoudig te bedienen
D Batterijspanning getoond op het scherm
D IP67 behuizing
D Quick Connect-elektrode
D Compleet geleverd
Bestelinformatie
HI991001 en HI991003 worden geleverd
met pH-elektrode, kalibratievloeistof, elektrodereinigingsvloeistof, beker, batterijen,
kalibratiecertificaten en handleiding, in een
stevige draagkoffer.
Elektrodes
HI12963

HI12973

Accessoires
HI710028
HI710029
HI710030

titanium voorversterkte,
pH-elektrode met interne
temperatuursensor, Quick
DIN-connector en 1m kabel,
voor HI991001
voorversterkte, pH/ORPelektrode met interne
temperatuursensor, Quick
DIN-connector en 1m kabel,
voor HI991003
schokbestendige rubberen
hoes, oranje
schokbestendige rubberen
hoes, blauw
schokbestendige rubberen
hoes, groen
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HI2202

edge blu pH

ISE/PH

met HALO-elektrode met bluetooth
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Draagbaar

Muurgemonteerd

Elektrodehouder en staander

edge® blu is ideaal voor gebruik in het veld
door zijn lichte gewicht, groot scherm en
dun ontwerp. Het kan worden opgeborgen
in een rugzak of tas. Tot 8 uur batterijduur
wanneer gebruikt als draagbaar apparaat.

De meegeleverde muurbevestiging maakt
het gemakkelijk om ruimte te besparen op
het werkblad en kan edge® blu opladen met
de AC-adapter. Ideaal voor toepassingen
voor continue monitoring.

De elektrodehouder is voorzien van een
draaibare, verstelbare arm met een ingebouwde staander om edge® blu stevig op
zijn plaats en in de optimale kijkhoek te
houden.

Twee USB-poorten

Capacitieve toetsen

edge® blu heeft een standaard
USB-poort voor het exporteren
van gegevens naar een flash
drive. edge® blu heeft daarnaast
ook een micro-USB-poort voor
het exporteren van bestanden
naar uw computer en voor het
opladen van de batterij.

edge® blu is voorzien van een
capacitief toetsenbord met een
opvallende, moderne uitstraling.
Omdat het toetsenbord een onderdeel is van het scherm, kunnen de knoppen nooit verstopt
raken met voorbeeld residu.

Duidelijke en volledige
aflezing

Makkelijk te lezen lcd
14 cm

Datalogs
Edge® blu laat u toe om 1.000
datalogs te bewaren. Datalogs
bevatten uitlezingen, GLP-data,
datum en tijd.

GLP
Gegevens van de laatste kalibratie worden opgeslagen in de
sensor, inclusief datum, tijd en
buffer/standaarden. Wanneer
een compatibele sensor aangesloten is worden de GLP-gegevens automatisch overgedragen.

edge® blu is voorzien van een 14
cm lcd-scherm dat je duidelijk kan
aflezen vanop afstand. Het grote
display, met zijn brede 150 ° kijkhoek, een van de gemakkelijkste
om te lezen in de industrie.

ISE/PH

edge® blu beschikt over duidelijke en volledige informatieteksten onderaan het scherm.
Niet nodig dus om gecodeerde
afkortingen of symbolen te ontcijferen, deze handige berichten
begeleiden u snel en makkelijk
door elk proces.

Plaatsbesparing
Met behulp van de wandhouder (incl.), kan edge® blu op
een muur bevestigd worden,
waardoor u heel wat plaats
bespaart. De houder heeft een
ingebouwde aansluiting voor
stroomtoevoer en opladen van
de batterijen.

3,5 mm aansluiting
Het aansluiten van een elektrode
was nooit zo makkelijk. Geen
uitlijning of gebroken pinnen, gewoon de 3,5 mm stekker aansluiten. Digitale elektroden worden
zelfs automatisch herkend.

CAL Check™

Strak design

edge® blu beschikt over Hanna
Instruments's exclusieve CAL
Check™-technologie om te waarschuwen als de elektrode vuil is
of als de buffers gecontamineerd
zijn tijdens de kalibratie.

Ongelooflijk dun en licht: edge®
blu is slechts 12 mm dik en weegt
slechts 250 gram.

's Werelds eerste pH-meter met bluetooth elektrode
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pH-elektrode met
Bluetooth Smarttechnologie
edge®blu wordt geleverd met
een professionele pH-elektrode met Bluetooth® Smarttechnologie (Bluetooth® 4.0).

ISE/PH

Bluetooth® Smart-technologie
is energie-efficiënt, met een
laag energieverbruik, wat de
levensduur van de vervangbare
batterij in de pH-elektrode te
maximaliseert.
De HI 11102 HALO ™ is een pHelektrode van hoge kwaliteit
met een dubbele junctie en
gelgevulde glazen met een ingebouwde temperatuursensor,
die vrijwel overal kan worden
gebruikt: in het veld, laboratorium, of in de klas. De flexibiliteit
en het gebruiksgemak is een
revolutie in de manier waarop
pH wordt gemeten.

Specificaties

pH

edge®blu
Bereik2
-2,00 tot 16,00 pH, -2,000 tot 16,000 pH†
Resolutie
0,01 pH, 0,001 pH†
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,01 pH, ±0,002 pH†
automatisch, tot 5 punten met 7 standaardbufKalibratie†
fers (1,68, 4,01 of 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01,
12,45) en 2 eigen buffers
Temperatuurcompensatie2

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C (met interne
temperatuursensor)

standaard modus: elektrodeconditie, responstijd, buiten kalibratiebereik
Bereik
±1.000 mV
mV pH
Resolutie
0,1 mV
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,2 mV
Bereik2
-20,0 to 120,0 °C
Temperatuur Resolutie
0,1 °C
Nauwkeurigheid
±0,5 °C
HI11102 HALO™ pH-elektrode, glazen body, met
Elektrode
Bluetooth® Smart-technologie
tot 1000† (400 in basismodus): manueel l (200),
manueel bij stabiliteit (200), intervalloggen†
Log
(600 samples, 100 lots)
1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort
Connectiviteit
voor opladen en pc-aansluiting
Omgeving
0 to 50 °C, RH max. 95 % niet-condenserend
Voeding
5 Vdc adapter (incl.)
Afmetingen/gewicht
202 x 140 x 12 mm /250 g
Elektrodediagnostiek

Met één simpele druk
Eenvoudig connecteren met de edge®blu door één druk op de knop via Bluetooth® draadloze technologie (10 m bereik).

Bestelinformatie
HI2202-02 edge®blu wordt geleverd met: HI11102 HALO™ pH-elektrode, pH 4 bufferoplossing (2 zakjes), pH 7 bufferoplossing (2 zakjes), ,
elektrodereinigingsoplossing (2 zakjes), staander met elektrodehouder, muurbevestiging, USB-kabel, 5 Vdc stroomadapter, batterij, kwaliteitscertificaat en handleiding.
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Elektrodes voor edge blu

met Bluetooth-technologie

Specificaties
Referentie

Toepassing

HALO™
Referentie
Junctie
Elektrolyt
Bereik
Vorm
Buitentste diam. (glas)
Lengte
Temperatuur oplossing
Omgeving
Temperatuursensor
Materiaal body
Connectie
Batterijtype/levensduur

grond, watercultuur

HI10482
dubbel, Ag/AgCl

FC2142
dubbel, Ag/AgCl

HI13302
HI14142
enkel, Ag/AgCl
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch/
open/ CPS
cloth
open
15-20 μL/h
3.5M KCl
gel
3.5M KCl + AgCl
viscolene
pH: 0 tot 12
pH: 0 tot 13
pH: 0 tot 12
pH: 0 tot 12
bol
sferisch
sferisch
vlak
(dia: 8 mm)
(diam. 5 mm)
12 mm
5 mm
12 mm
120 mm
120 mm
80 mm
113 mm
195 mm
183 mm
175,5 mm
113 mm
0 tot 80 °C
0 tot 80 °C
-5 tot 50 °C
0 tot 50 °C - LT
0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
ja
ja
ja
ja
glas
titanium
glas
glas
Bluetooth Smart (4.0), 10 m bereik
CR2032 3V lithium ion ca. 500 u
sap, most, zweagar, voeding,
vende stoffen,
bier, wort
testtubes, vials
leder, papier, huid
wijn

HI10832
enkel, Ag/AgCl
open

ISE/PH

HI12922
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch/
Junctie/ stroomsnelheid
driedubbel
Elektrolyt
3.5M KCl
Bereik
pH: 0 tot 12
conisch
Vorm
(12 x 12 mm)
Buitentste diam. (glas)
12 mm
Sondelengte
120 mm
Totale lengte
195 mm
Werkingstemperatuur
-5 tot 70 °C
Omgeving
Temperatuursensor
ja
Materiaal body
glas
Connectie
Batterij

viscolene
pH: 0 tot 13
sferisch
(diam. 3 mm)
3 mm
120 mm
163,5 mm
0 tot 50 °C - GP
nee
glas

testtubes, vials

HI11102
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch
gel
0.00 tot 12.00 pH
±420 mV
-5.0 tot 80.0 °C
sferisch
12 mm (glas)
183 mm
-5.0 tot 80,0 °C

HI11312
HI12302
FC2022
dubbel, Ag/AgCl
dubbel, Ag/AgCl
dubbel, Ag/AgCl
ceramisch
ceramisch
open junctie
3,5M KCl
gel
viscolene
0.00 tot 14.00 pH
0.00 tot 12.00 pH
0.00 tot 12.00 pH
±420 mV
±420 mV
±420 mV
-5.0 tot 80.0 °C
-5.0 tot 70.0 °C
0.0 tot 60.0 °C
sferisch
koepelvormig
conisch
12 mm (glas)
12 mm (plastic)
12 mm tot 8 mm (plastic)
195 mm
165 mm
131 mm
-5.0 tot 80,0 °C
-5.0 tot 70,0 °C
0.0 tot 60,0 °C
0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
intern
intern
intern
intern
glas
glas
PEI
PVDF
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), 10 m bereik
CR2032 3 V lithium ion/ong. 500 u
-
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HI2002

ISE/PH

edge pH

edge: pH-innovatie op het scherpst van de snede
edge®pH is dun en licht: slechts 12 mm
dik en weegt minder dan 250 gram.
edge® heeft een lcd-scherm met ongelooflijk brede kijkhoek en gevoelige
capacitieve toetsen.
edge®pH meet zuurtegraad door
middel van de unieke pH-elektroden.
Na het aansluiten met een simpele
3,5 mm plug worden deze digitale
elektroden automatisch herkend:
sensortype, kalibratiedata en serie-
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nummer.
Het veelzijdige ontwerp van edge®pH
kan worden gebruikt als draagbare,
benchtop of wandmontage-meter.
edge® maakt alles makkelijker: meting,
configuratie, kalibratie, diagnostiek,
loggen en de overdracht van gegevens
rechtstreeks naar een computer of
USB-stick.
edge®pH beschikt over Hanna

Instruments's exclusieve CAL Check™functie die waarschuwt als uw
elektrode vervuild is of als uw buffers
gecontamineerd zijn tijdens de kalibratie. Ook Sensor Check™ is toegevoegd,
voor pH-sensoren met 'matching pin'.
Deze functie waarschuwt wanneer de
elektrode gebarsten is en/of de junctie
aangetast is.

Twee USB-poorten

Capacitieve toetsen

edge® heeft een standaard USBpoort voor het exporteren van
gegevens naar een flash drive.
edge® heeft daarnaast ook een
micro-USB-poort voor het exporteren van bestanden naar uw
computer en voor het opladen
van de batterij.

edge® is voorzien van een
capacitief toetsenbord met een
opvallende, moderne uitstraling.
Omdat het toetsenbord een onderdeel is van het scherm, kunnen de knoppen nooit verstopt
raken met voorbeeld residu.

Duidelijke en volledige
aflezing

14 cm

edge® is voorzien van een 14 cm
lcd-scherm dat je duidelijk kan
aflezen vanop afstand. Het grote
display, met zijn brede 150 ° kijkhoek, een van de gemakkelijkste
om te lezen in de industrie.

Plaatsbesparing

Edge® laat u toe om 1.000
datalogs te bewaren. Datalogs
bevatten uitlezingen, GLP-data,
datum en tijd.

Met behulp van de wandhouder
(incl.), kan edge® op een muur
bevestigd worden, waardoor
u heel wat plaats bespaart. De
houder heeft een ingebouwde
aansluiting voor stroomtoevoer
en opladen van de batterijen.

GLP

3,5 mm aansluiting

Gegevens van de laatste kalibratie worden opgeslagen in de
sensor, inclusief datum, tijd en
buffer/standaarden. Wanneer
een compatibele sensor aangesloten is worden de GLP-gegevens automatisch overgedragen.

Het aansluiten van een elektrode
was nooit zo makkelijk. Geen
uitlijning of gebroken pinnen, gewoon de 3,5 mm stekker aansluiten. Digitale elektroden worden
zelfs automatisch herkend.

Datalogs

Basismodus
edge®pH kan in basismodus
gebruikt worden. Door het weergeven van een vereenvoudigd
scherm en functies is dit ideaal
voor routinemetingen.

ISE/PH

edge® beschikt over duidelijke
en volledige informatieteksten
onderaan het scherm. Niet nodig
dus om gecodeerde afkortingen
of symbolen te ontcijferen, deze
handige berichten begeleiden u
snel en makkelijk door elk proces.

Makkelijk te lezen lcd

Strak design
Ongelooflijk dun en licht: edge®
is slechts 12 mm dik en weegt
slechts 250 gram.

CAL Check™
edge®pH beschikt over Hanna
Instruments's exclusieve CAL
Check™-technologie om te waarschuwen als de elektrode vuil is
of als de buffers gecontamineerd
zijn tijdens de kalibratie.

35

D Resolutie van 0,01 en
0,001 pH instelbaar
D Bereik -2,000 tot 16,000 pH
D Nauwkeurigheid ±0,002
pH bij 0,001 pH resolutie,
±0,01 bij 0,01 resolutie
D Dataloggen: manueel, manueelbij-stabiliteit of met interval
D Temperatuuraflezing °C of °F

D Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
D CAL Check™-indicatoren: toestand elektrode, responstijd,
buffercontrole, elektrodecontrole
D Sensor Check™-indicators:
elektrode, verstopte junctie
D GLP-data: datum, tijd, offset, helling en gebruikte kalibratiebuffers

D Vijfpunts kalibratie: keuze
uit 7 voorgeprogrammeerde
buffers plus 2 eigen
D Kalibratietag identificeert buffers van huidige kalibratie
D Waarschuwing vervaltijd kalibratie

Schone elektrode

Verontreinigde buffer

Dit bericht geeft slechte prestaties
van de elektrode aan (offset te groot,
of de helling onder aanvaarde ondergrens).

Weergegeven wanneer de buffer
mogelijk verontreinigd is.

CAL Check™

ISE/PH

De edge® bevat krachtige algoritmen
om de gebruiker te waarschuwen voor
mogelijke problemen bij kalibratie: o.a.
wanneer de elektrode te reinigen, de
buffer te controleren, de responstijd
en de algemene toestand van de
elektrode.

Verkeerde buffer
Wordt weergegeven als het verschil
tussen de pH-meting en de waarde
van de geselecteerde buffer te groot
is.

Controlleer elektrode/buffer
Weergegeven als elektrodehelling
hoogste limiet overschrijdt.

Slechte elektrode

Inconsistentie oude punten

Weergegeven als de reinigingsprocedure uitgevoerd als gevolg van de
vorige twee boodschappen mislukt.

Weergegeven als de nieuwe kalibratie
te veel verschilt van de laatste waarde
van die sensor in die buffer.

Verkeerde
buffertemperatuur
Weergegeven als de temperatuur van
de buffer buiten het gedefinieerde
buffertemperatuurbereik valt.

Gebroken
temperatuursensor
Mocht de temperatuursensor slecht
werken of breken, dan knippert een
temperatuur van '25,0 °C' op de
tweede lijn en verschijnt deze boodschap na het verlaten van de kalibratie.
Respons- en conditiemeters verschijnen op het scherm gedurende 24 uur
na een elektrodekalibratie. Deze geven
een visueel beeld van de algehele
conditie van de pH-elektrode op basis
van offset- en hellingkenmerken en de
responstijd gebaseerd op hoe lang het
duurde om stabiliteit te bekomen in
buffers tijdens de kalibratie.

Flexibel
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Draagbaar

Muurgemonteerd

edge®pH is ideaal voor gebruik in het
veld door zijn lichte gewicht, groot
scherm en dun ontwerp. Het kan
worden opgeborgen in een rugzak of
tas. Tot 8 uur batterijduur wanneer
gebruikt als draagbaar apparaat.

De meegeleverde muurbevestiging
maakt het gemakkelijk om ruimte
te besparen op het werkblad en kan
edge®pH opladen met de AC-adapter.
Ideaal voor toepassingen voor continue monitoring.

Elektrodehouder met
staander
De elektrodehouder is voorzien
van een draaibare, verstelbare arm
met een ingebouwde staander om
edge®pH stevig op zijn plaats en in de
optimale kijkhoek te houden.

Digitale SMART-elektroden
De edge® pH-elektroden zijn bijna
zo geavanceerd als de edge® zelf.
Ze beschikken over een ingebouwde
microchip die het type sensor, ID, en
kalibratie-informatie automatisch
doorstuurt direct na aansluiten. Deze
digitale elektroden beschikken ook
over een gemakkelijke 3,5 mm-aansluiting, zodat je je nooit zorgen hoeft
te maken over de juiste hoek of het
uitlijnen van pinnen.

ORP-elektrodes

pH-elektrodes
Zie pH-elektrodes (vanaf p. 4.37).

HI36180
Enkelvoudig ceramisch, dubbele junctie, glazen body, hervulbare elektrode
met temperatuursensor. Aanbevolen voor laboratorium en algemeen
gebruik.

ISE/PH

HI36200
Enkelvoudig ceramisch, enkelvoudige
junctie, gevuld met gel, PEI body,
elektrode met temperatuursensor.
Aanbevolen voor toepassingen in het
veld.

Specificaties

pH

mV pH

HI2002
Bereik*

-2,00 tot 16,00 pH, -2,000 tot 16,000 pH†

Resolutie

0,01 pH, 0,001 pH†

Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,01 pH, ±0,002 pH†
Kalibratie

automatisch, tot 3 punten (5†), 5 standaard (7 standaard†) buffers beschikbaar (1,68†, 4,01 of
3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45†) en 2 eigen buffers†

Temperatuurcompensatie

automatisch, -5,0 tot 100,0 °C (met ingebouwde temperatuursensor)

Elektrodediagnostiek

standaardmodus: toestand, responstijd en kalibratie buiten bereik

Bereik

±1000 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,2 mV

ORP

Temperatuur

Bereik

±2000 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,2 mV (±999,9 mV), ±1 mV (±2000 mV)
Kalibratie

eenpuntskalibratie

Bereik*

-20,0 tot 120,0 °C, -4,0 tot 248,0 °F

Resolutie

0,1 °C, 0,1 °F

Nauwkeurigheid

±0,5 °C, ±0,9 °F

Elektrode

HI11310 digitaal glazen pH-elektrode met 3,5 mm aansluiting en 1 m kabel

Log

tot 1000† (400 in basismodus) sets: manueel (max. 200), manueel-bij-stabiliteit (max. 200),
interval† (max. 600, 100 lots)

Aansluitingen

1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort voor opladen en pc-aansluiting

Omgevingstemperatuur

0 tot 50 °C, RH max. 95 % niet-condenserend

Voeding

5 Vdc adapter (incl.)

Afmetingen

202 x 140 x 12 mm

Gewicht
250 g
* temperatuurgrenzen teruggebracht tot werkelijke elektrodegrenzen
** met temperatuurcompensatie uitgeschakeld
† alleen standaardmodus

Bestelinformatie
HI2002-02 edge®pH wordt geleverd met: HI11310 pH-elektrode, pH 4 bufferoplossing (2 zakjes), pH 7 bufferoplossing (2 zakjes), pH 10
bufferoplossing (2 zakjes), elektrodereinigingsoplossing (2 zakjes), staander met elektrodehouder, muurbevestiging, USB-kabel, 5 Vdc
stroomadapter, kwaliteitscertificaat en handleiding.
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HI98190-HI98191

ISE/PH

Draagbare pH-meters met grafisch scherm

D Exclusieve CAL CheckTM
D Oplaadbare batterijen
met inductieve lader
D Grafisch verlicht scherm met
aanduiding batterijstatus
D Gebruiksvriendelijk menu
D Robuuste duurzame draagkoffer
D Uitgebreide functionaliteit
D Keuze uit meerdere talen
D GLP-informatie (datum, tijd,
buffers, offset en % helling)
D USB

pH-kenmerken
CAL CheckTM
Resolutie 0,001 pH (bep. modellen)
pH-elektrode met ingebouwde temperatuursensor (bep. modellen)
Tot 5-punts kalibratie met standaard buffers of buffers naar keuze

ISE-kenmerken
Directe meting in meerdere eenheden beschikbaar op HI98191
(ppm, ppt, g/l, mg/l, ppb, µg/l,mg/
ml, M, mol/l, mmol/l, %w/v,
eigen eenheid)
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Selectie van elektrodetype
Tot op 5 kalibratiepunten
Gebruiksvriendelijke en uitgebreide
functies komen samen in onze nieuwe
reeks van veldinstrumenten pH, ISE,
ORP, geleidbaarheid en Opgelost
zuurstof.
Een grafisch verlicht scherm zorgt
voor een duidelijke aflezing van de
gemeten parameters en instellingen.
Met behulp van de zachte toetsen kan
u gemakkelijk een keuze maken uit de
verschillende talen en de hulpschermen raadplegen.
Deze toestellen kunnen voor gebruik
in het veld gemakkelijk met één hand
bediend worden en worden in een robuuste waterbestendige draagkoffer
opgeborgen. U kan met de sleutelfunctie tussen de verschillende schermen
navigeren en heeft onmiddellijk toegang tot belangrijke gegevens zoals
kalibratiemodus, methode, eenheden
en gelogde data.
Alle instrumenten beschikken over

een logfunctie en een USB-poort om
de data op de computer op te slaan.
Andere functies zijn bv. waarschuwing
bij noodzakelijke kalibratie (om foute
metingen te voorkomen), auto-eindpunt bij meting (het toestel houdt de
stabiele meting vast op het scherm),
begrijpbare GLP-functies en aflezing
van temperatuur in °C.

Meters met pH en ORP ...

… en pH, ORP en ISE
Als toevoeging bij alle functies
van de pH-meters bevatten deze
toestellen ook directe ion-concentratiebepaling met ion-selectieve
elektrodes. HI98191 biedt een
ruime keuze aan meeteenheden
(ppm, ppt, g/l, mg/l, ppb, µg/l, mg/l,
M, mol/l, mmol/l, %w/v, eigen) en
ISE-typeselectie (ammoniak, bromide, cadmium, calcium, koolstofdioxide, chloride, koper, fluoride,
jodide, lood, nitraat, kalium, zilver,
sulfaat en sulfide). Tot vijf kalibratiepunten met zes standaard
waardes zijn beschikbaar.
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Alle meters zijn uitgerust met de
exclusieve CAL CheckTM van Hanna
Instruments: tijdens de kalibratie
wordt de staat van de pH-elektrode
vergeleken met de vorige kalibratie
en wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer er opmerkelijke
verschillen optreden om zo foutieve metingen door een defecte
of vuile elektrode, of vervuilde
buffers te vermijden. De staat
van de elektrode wordt steeds
weergegeven op het scherm en de
boodschap 'Out of calibration range'
waarschuwt de gebruiker wanneer
de meting te ver van de kalibratiepunten afwijkt. Deze meters
beschikken over vijf kalibratiepunten. U kunt gebruik maken van de
standaard buffers van Hanna In-

struments of eigen bufferwaardes.
Een mV-schaal is ook beschikbaar
voor ORP-metingen.

Schermkenmerken
5 punten
met 6 standaarden

pH-kalibratie
Gedetailleerde kalibratie
check™-boodschappen.

U wordt stap-voor-stap
door de kalibratieprocedure
geloodst door instructies.

Meting

Hulp

Het grote grafische verlichte scherm toont meerdere
boodschappen samen met de
actuele meting.

U kan hulp raadplegen vanuit elke modus. Het toestel
zal de actuele beschikbare
functies en opties uitleggen.

Taalkeuze

GLP

Hulpschermen en gidsen zijn
beschikbaar in een aantal talen.

Begrijpbare GLP-functies
zijn direct beschikbaar door
een druk op de toets.

pH-meting

ISE-meting

Gedetailleerde CAL Check boodschappen.

U wordt stap-voor-stap
door de kalibratieprocedure
geloodst.

ISE GLP

ISE-instellingen

Kalibratiegegevens, data en IDinformatie worden opgeslagen
voor later.

Met HI98191 is het mogelijk om een keuze te maken
tussen het type elektrode
en de meeteenheid.

TM
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Specificaties
Bereik

HI98190
pH

-2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH

mV

±2000 mV

ISE

ISE/PH

Resolutie

HI98191

Van 1,00 x 10-7 tot 9,99 x 1010 concentratie
(keuze aan eenheden)

-

Temperatuur

-20,0° tot 120,0 °C

pH

0,1, 0,01, 0,001 pH

mV

0,1 mV

ISE

-

0,01, 0,1,1,10 concentratie

Temperatuur
Nauwkeurigheid

0,1 °C

pH

±0,01, ±0,002 pH

mV

±0,2 mV

ISE

-

Temperatuur
Kalibratie

pH
ISE

±1 % van de meting (divalente ionen)
±0,4 °C (exclusief fout op sonde)

Tot 5 kalibratiepunten, 7 standaard buffers beschikbaar (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01,
12,45) + 5 buffers naar keuze
Tot 5 kalibratiepunten, 6 standaard buffers
(keuze aan eenheden)

Helling

Van 80 tot 110 %

Temperatuurcompensatie (pH)

Manueel of automatisch van -20,0° tot 120,0 °C

Elektrodes

HI12963 met DIN-connectie

HI72911B pH met BNC-connectie en ingebouwde temperatuursensor

manueel 200 monsters

manueel 300 monsters (100 elk bereik)

Loggen
Pc-connectie

Opto-geïsoleerd USB (met HI 92000 software)

Ingangsimpedantie

1012 Ohms

Batterijtype/levensduur

(4) 1,5 V AA batterijen/bijna 200 u continu gebruik (zonder verlichting)

Waterresistentie

Waterbestendig (IP67)

Automatische uitschakeling
Omgeving

0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67

Afmetingen/gewicht

185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
HI98190 en HI98191 worden geleverd met
pH-elektrode met ingebouwde temperatuursensor, pH 4,01 en pH 7,01 kalibratievloeistoffen, batterijen (4 stuks), robuuste
draagkoffer en handleiding.
HI98190 is uitgerust met HI12963 pHelektrode met DIN-connectie.
HI98191 is uitgerust met HI72911B pHelektrode met BNC-connectie en HI7662
temperatuurelektrode.
Elektrodes en sondes
HI12963
pH-elektrode met DINconnectie
HI72911B
pH-elektrode in roestvrij
staal met flat tip met temperatuursensor BNC-connectie
HI3230B
Gebruik: voor oxidatiereacties. Platina tip ORP,
PEI elektrode, enkelvoudige
junctie, gevuld met gel
HI4430B
Gebruik: sterke oxidatie-oplossin- gen. Gouden tip ORP,
PEI elektrode, enkelvoudige
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Naar keuze: 5, 10, 30, 60 min of uit

HI7662
HI36183

HI36203

Oplossingen
HI70004P
HI70007P
HI70010P
HI7061L
HI70300L

junctie, gevuld met gel
Temperatuursonde voor
Na-, NaCl- en fluoridemeters
en andere pH-meters
ORP glazen platina en temperatuurelektrode, dubbele
junctie met DIN-connectie
voor HI98190
platina ORP/temperatuurelektrode uit PEI, dubbele
junctie met DIN-connectie
voor HI98190
Bufferoplossing pH 4,01, 25
zakjes van 20 ml
Bufferoplossing pH 7,01, 25
zakjes van 20 ml
Bufferoplossing pH 10,01,
25 zakjes van 20 ml
Reinigingsvloeistof
algemeen gebruik, fles van
500 ml
Bewaarvloeistof, fles van
500 ml

HI7091L
HI7092L
HI7022L
HI7021L

Accessoires
HI920013
HI92000

Bewaar- en ORP-testoplossing, reducerend, fles van
500 ml
Bewaar- en ORP-testoplossing, oxiderend, fles van
500 ml
ORP-testvloeistof 470 mV,
fles van 500 ml
ORP-testvloeistof 240 mV,
fles van 500 ml
USB Kabel, 1,8 m
Windows-software voor
draagbare en labometers

ISE/PH

Regelmatig delen wij via seminaries onze 40 jaar
ervaring op het gebied van wateranalyses en het
uitvoeren van metingen in waterige oplossingen.
Hanna Instruments is één van de grootste
fabrikanten ter wereld van meetinstrumenten
voor pH, geleidbaarheid, zuurstof, redox en ISE en
expert in automatische titratoren en analyses in
diverse industrieën.
Blijf op de hoogte en schrijf in voor onze
nieuwsbrief via www.hannainstruments.be.
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HI5221 - HI5222 - HI5521 - HI5522

Research Grade meters

MULTIPARAMETER METERS

pH, EC, ISE

D 240 x 320 kleurendisplay
D Simultane aflezing en realtime
loggen
D USB-aansluiting
D GLP-data
D Manuele en automatische temperatuurcompensatie
D Relatieve mV-schaal
D Informatieve menu's en eenvoudige navigatie
D Elektrodehouder geschikt voor 3
elektrodes

pH
Elektrodediagnose met CAL Check
5-punts kalibratie met standaard
buffers en buffers naar keuze

ISE
Directe kalibratie en metingen in
meerdere eenheden
Incrementele methodes: gekende
toevoeging, gekende substractie,
analytische toevoeging en analytische substractie
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EC
 eleidbaarheid, resistiviteit, totaal
G
opgeloste zouten (TDS) en saliniteitsbereiken
Automatische herkenning elektrode (2 of 4 ringen en nominale
celconstante)
Uitgebreid EC-bereik van 0,001
µS/cm tot 1000 mS/cm
Fases 1,2 en 3 USP-modus
3 saliniteitsschalen: praktische, %
en natuurlijk zeewater
Temperatuurcompensatie lineair
en natuurlijk water
Deze serie Research Grade benchtop
meters beschikt over een 240 x 320
kleurendisplay met hulpmodus, simultane aflezing, taalkeuze en aangepaste configuratie.
De pH-meters hebben 5-punts kalibratie met standaard buffers of buffers
naar keuze. Bovendien beschikken ze
over het diagnostisch systeem CAL

CheckTM. ISE-modellen kunnen direct
kalibreren en meten met een keuze
aan zowel eenheden als incrementele
methodes.
De HI5522 pH/ISE/EC- en HI5521 pH/
EC-meters kunnen resistiviteits-, TDSen saliniteitsmetingen uitvoeren. EC
heeft een uitgebreid bereik van 0,001
µS/cm tot 1000 mS/cm met automatische elektrodeherkenning.
Modellen die conductiviteit kunnen
meten worden gekenmerkt door de
United States Pharmacopia (USP
<645>) -modus voor de eerste,
tweede en derde fase van de validatie.
Temperatuurcompensatie kan zowel
lineair als natuurlijk water zijn.
Alle modellen zijn uitgerust met USB
om te kunnen loggen op de computer,
voor het opslaan van gegevens en
voor GLP-mogelijkheden.

Incrementele methodes
Ion-concentratiebepalingen met
ISE’s worden sneller en eenvoudiger
met de gestroomlijnde incrementele
methodes. 'Incrementele methode'
betekent een standaard aan een
monster toevoegen of een monster
aan een standaard. De mV verandert
door deze toevoeging. Vroeger moest
de gebruiker dan via mathematische
vergelijkingen de ion-concentratie
van het monster bepalen. Maar met
de HI5522 en HI5222 worden de concentraties automatisch berekend en
ingelogd in een ISE-methoderapport.
Er kunnen 200 rapporten worden
bewaard. Het hele proces kan op verschillende monsters herhaald worden
zonder de parameters opnieuw in te
geven om de concentratie van het

ongekende monster te berekenen.
De techniek van de incrementele
methode vermindert fouten van variabelen zoals temperatuur, viscositeit,
pH en ionsterkte. De elektrodes blijven
tijdens het proces ondergedompeld
zodat de reactietijd verkort, er minder

van het monster verspild wordt en mogelijke fouten verminderen. Gekende
toevoeging, gekende substractie,
analytische toevoeging en analytische
substractiemethodes zijn de voorziene
standaardmethodes.

MULTIPARAMETER METERS

pH CAL CheckTM
Het zelf kalibreren van zowel de pHmeter als de elektrode is essentieel
om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het exclusieve CAL CheckTMsysteem bevat verschillende opties
om de gebruiker daarbij te helpen.
Telkens wanneer een pH-kalibratie
wordt uitgevoerd, vergelijkt het
toestel de nieuwe kalibratie met
de vorige. Wanneer er een opvallend verschil optreedt, wordt de
gebruiker gewaarschuwd om ofwel de
elektrode te reinigen of de buffer te
controleren of beide.
Wanneer metingen te ver afwijken
van de kalibratiepunten wordt de

gebruiker met een boodschap op het
scherm gewaarschuwd. De staat van
de elektrode na kalibratie wordt op het
scherm weergegeven om de werking
te controleren. Om te vermijden dat er
gemeten wordt met oude kalibraties,

kan het toestel zo ingesteld worden
dat de gebruiker er regelmatig aan
herinnerd wordt om het toestel te kalibreren. GLP-informatie is beschikbaar
met één druk op de knop.

Resultaten worden op het scherm
weergegeven zodra de monsters
één van de drie fases doorlopen hebben. Deze resultaten worden op één

scherm weergegeven op het einde
van de test. Er kunnen tot 200 rapporten opgeslagen worden.

EC USP-modus
Hanna Instruments’ HI5522 en
HI5521 kunnen worden gebruikt om
de drie fases van het United States
Pharmacopeia te doorlopen waarbij
de waterkwaliteit wordt getest.
De instrumenten geven duidelijke
instructies om elke fase te doorlopen en controleren automatisch of
de temperatuur, conductiviteit en
stabiliteit binnen de USP-grenzen vallen.
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Voorbeeld incrementele methodeanalyse

Voorbeelden schermen
Tweekanaals display

Eerste stap: gekende toevoeging
De eerste stap om een incrementele
methodeanalyse uit te voeren, is het ingeven van de vereiste parameters van het
monster, ISA, standaardvolumes en standaard concentratie.
Wanneer de analyse op meerdere monsters herhaald wordt, hoeven de instellingen niet opnieuw te worden ingegeven.

Simultane tweekanaals grafieken

Regelmaat van de metingen

MULTIPARAMETER METERS

Wanneer de variabelen zijn ingegeven,
wordt de gebruiker stap-voor-stap door
het menu geleid. Eerst wordt er een mVmeting genomen.
De gebruiker voegt dan direct de gekende
hoeveelheid toe en daarna kan de tweede
meting uitgevoerd worden.

Real time

Resultaten
De resultaten worden automatisch berekend en samen met de gebruikte gegevens
op het scherm weergegeven. Nu kunnen
de resultaten in een ISE-methoderapport
(wanneer nodig) opgeslagen worden. De
gebruiker kan de instellingen aanpassen
zonder dat de hele analyse moet worden
overgedaan. Meerdere monsters kunnen
worden geanalyseerd zonder alles helemaal opnieuw te moeten ingeven.

Kalibratiedata voor beide kanalen

Hulpmodus
De gebruikers kunnen de hulpmodus raadplegen door een simpele druk op de helptoets. Op het scherm worden dan de betekenis en de mogelijke opties weergegeven.

Onafhankelijke kanalen
Bestelinformatie

Elektrodes

HI5221 en HI5222 zijn uitgerust met een
glazen pH-elektrode HI1131B, temperatuursonde HI7662-T, 12 V adapter, pH 4
en pH 7 kalibratievloeistoffen, elektrolyt, elektrodehouder,elektrodehouder
HI76404W en handleiding.

HI1131B

HI5521 en HI5522 zijn uitgerust met 4-ring
EC-elektrode HI76312, glazen pH-elektrode
HI1131B, temperatuursonde HI7662-T, 12 V
adapter, pH 4 en pH 7 kalibratievloeistoffen,
elektrolyt, elektrodehouder HI76404W en
handleiding.
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HI76312

HI7662-T

hervulbare glazen pHelektrode, -5 tot 100 °C met
BNC-connectie
4-ring EC-elektrode met
ingebouwde temperatuursensor met DIN-connectie
en 1 m kabel voor HI5321,
HI5521 en HI5522
Temperatuursonde voor
HI5xxx benchtop pH-meters

De twee onafhankelijke meetkanalen van de HI5222 zijn galvanisch
geïsoleerd om ruis en elektronische
interferenties te voorkomen. Hierdoor kan de gebruiker tegelijkertijd
zowel de pH- als ISE-elektrode
aansluiten.

Specificaties
pH

mV

ISE

HI5522

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid

Conductiviteit Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Resistiviteit

Bereik

Resolutie

TDS

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Factor

Saliniteit

Bereik
Resolutie

Temperatuur

Kalibratie

Nauwkeurigheid
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
pH

ISE

Conductiviteit
Saliniteit
Temperatuur
Offset bereik relatieve mV
Ingangskanalen
CAL Check™
Temperatuurcompensatie
Manueel loggen
Loginterval
Auto-eindpunt
Pc-connectie
Display
Voeding
Afmetingen/gewicht

MULTIPARAMETER METERS

Nauwkeurigheid

HI5521
HI5222
HI5221
-2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH
0,1 pH, 0,01 pH, 0,001 pH
±0,1 pH, ±0,01 pH, ±0,002 pH
±2000 mV
0,1 mV
±0,2 mV
1 x 10-7 tot 9,99 x 1010
1 x 10-7 tot 9,99 x 1010
concentratie ±0,2 mV
concentratie ±0,2 mV
1, 0,1, 0,01 concentratie
1, 0,1, 0,01 concentratie
±0,5 % monovalente ionen,
±0,5 % monovalente
±1 % divalente
ionen, ±1 % divalente
0,000 tot 9,999 µS/cm, 10,00 tot 99,99 µS/cm,
100,0 tot 999,9 µS/cm, 1,000 tot 9,999 mS/cm,
10,00 tot 99,99 mS/cm, 100,0 tot 999,9 mS/cm,
1000 mS/cm
0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm,
0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm
±1 % van meting (±0,01 µS/cm)
1,00 tot 99,99 Ohm•cm, 100,0 tot 999,9
Ohm•cm, 1,000 tot 9,999 kOhm•cm, 10,00 tot
99,99 kOhm•cm, 100,0 to 999,9 kOhm•cm,
1,00 tot 9,99 MOhm•cm, 10,0 tot 00,0 MOhm•cm
0,01 Ohm•cm, 0,1 Ohm•cm, 0,001 kOhm•cm,
0,01 kOhm•cm, 0,1 kOhm•cm, 0,01 MOhm•cm,
0,1 MOhm•cm
±2 % van de lezing (±1 Ohm•cm)
0,000 tot 9,999 ppm, 10,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot
999,9 ppm, 1,000 tot 9,999 ppt, 10,00 tot 99,99 ppt,
100,0 tot 400,0 ppt
0,001 ppm, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 ppt, 0,01 ppt,
0,1 ppt
±1 % van de meting (±0,01 ppm)
0,40 tot 1,00
Praktische saliniteit: 0,00 tot 42,00, natuurlijk zeewater: 0,00 tot 80,00 ppt, percentage: 0,0 to 400,0 %
0,01 voor praktische saliniteit/natuurlijk zeewater,
0,1 % voor percentschaal
±1 % van lezing
-20,0 tot 120 °C, 253,15 tot 393,15 K
0,1 °C, 0,1 K
±0,2 °C, ±0,2 K
Automatisch, tot op 5-punts kalibratie, 8 standaard buffers beschikbaar (1,68- 3,00- 4,01- 6,86- 7,019,18- 10,01- 12,45), en 5 naar keuze
Automatisch, tot 5 punten,
Automatisch, tot 5
5 vaste standaardoplospunten, 5 vaste stansingen beschikbaar voor
daardoplossingen voor
elke meeteenheid en 5
elke meeteenheid en 5
standaarden naar keuze
standaarden naar keuze
Tot op 4 punten met standaard of aangepaste
waarden
% schaal, 1 punt (alleen met HI7037L oplossing)
3 punten
±2000 mV
1 pH/mV/ISE + 1 EC
1 pH/mV + 1 EC
2 pH/mV/ISE
1 pH/mV
pH-elektrode en bufferconditie
pH: automatisch of manueel van -20,0 tot 120,0 °C, EC: lineair en niet-lineair (natuurlijk water)
100 lots, 5000 monsters per lot
Instelbaar tussen 1 en 180 sec.
Ja
Opto-geïsoleerde USB en RS232
240 x 320 dot-matrix kleurenscherm met hulpmodus, grafieken, talen en aangepaste configuratie
12 Vdc adapter (incl.)
160 x 231 x 94 mm/1200 g
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HI9829

Multiparameter

MULTIPARAMETER METERS

pH, mV, ORP, DO, EC, resistiviteit, TDS, saliniteit, luchtdruk, troebelheid en temperatuur

De HI9829 meet zeventien (10 gemeten en 7 berekend) verschillende
parameters. De meter is voorzien van
slechts één sondehouder met drie
elektrodes.
De sonde is 100 % waterdicht (IP68).
Het kalibreren van de sonde met de
drie elektrodes is mogelijk met slechts
één oplossing (HI9829-25)
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D G
 elijktijdige aflezing van de
verschillende parameters
D Grafisch display met verlichting
met weergave tot 17 parameters
D Uitgerust met unieke T.I.S.
(Tag Identification System) voor plaatsbepaling
D Automatische elektrodetypeherkenning
D Automatische kalibratie met
slechts één oplossing
D Automatische of manuele
temperatuurcompensatie
D Ingebouwde barometer voor
compensatie van de DO-meting
D Voorzien van gecombineerde
pH&ORP, EC- en DO-sensoren
D Kan voorzien worden van
een gecombineerde EC/troebelheidssensor (ISO7027)

D Logfunctie voor alle data
van alle elektrodes
D Autologfunctie (automatisch,
interval instelbaar tussen 1
seconde en 3 uur) en opslag tot
46.000 sets met meetwaarden
D Grafische weergave van meetdata
D USB-aansluiting voor pc
(met HI929829 software)
D Alle elektrodes zijn
apart vervangbaar
D Intelligente elektrode
met geheugen
D Meter werkt zowel op alkaline als
op herlaadbare Ni-MH batterijen
D De meter is IP 67, stofdicht en
waterdicht, de sonde is IP68
(100 % stof-en waterdicht)

Intelligente en autonome sondes met geheugen
De HI7629829 multiparameter-elektrodes zijn uitgerust met intelligente
elektrodes, microprocessor en signaalversterking. Op deze manier worden
de elektrodes automatisch herkend en worden interferenties door ruis of
lange kabellengtes teniet gedaan.
Deze elektrodes hebben een zelfstandig geheugen en kunnen data
opslaan zonder HI9829. Deze data kan opgevraagd met en opgeslagen
worden in de HI9829 of direct in een pc.
Iedere elektrode kan apart gereinigd, gekalibreerd of vervangen worden.
De sondehouder is voorzien van een stevige beschermkooi die in 50 mm
buizen past.

Fabrieksinstelling

HI7609829

Andere
configuraties

HI7629829

connector 1
connector 2
connector 3

pH/ORP
DO
EC
EC/troebelheid

connector 1
connector 2
connector 3

EC
pH, pH/ORP
DO
EC, EC/troebelheid
ingebouwd

Temperatuursensor
Loggeheugen
Loginterval
Pc-connectie

niet
niet

Stroomvoorziening

via HI9829, pc of externe bron

Levensduur batterijen
Beschermingsgraad

Configuratie van de elektrodes
Op beide types sondes kunnen
verschillende elektrodes aangesloten worden. De sonde met lange
beschermkooi kan alle configuraties

MULTIPARAMETER METERS

Specificaties

wel
1 seconde tot 3 uur
via USB
via alkaline of oplaadbare batterijen,
HI9829, pc of externe bron
tot 200 u
IP68

aan, terwijl op de sonde met korte
beschermkooi de EC/troebelheidselektrode niet kan aangesloten worden.
Op de sonde met geheugen kunnen
tot 44.000 individuele metingen of tot
46.000 complete datasets met datum

en tijd opgeslagen worden. U kunt tot
35 dagen loggen met een interval tijd
van 10 minuten.
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MULTIPARAMETER METERS

Meetbereik
pH
mV
ORP

0,00 tot 14,00
±600,0 mV
±2000,0 mV
0,000 tot 200 mS/cm (eigenlijke EC tot 400 mS/
EC
cm)
Troebelheid 0,0 tot 50,0 FNU en 50 tot 1.000 FNU
Resistiviteit 0 tot 1,0000 MOhm.cm
TDS
0 tot 400.000 mg/l (ppm)
DO
0,00 tot 50,00 mg/l/0,0 tot 500,0 %
Luchtdruk
450 tot 850 mmHg (600,0 tot 1133,2 mbar)
Temperatuur -5,00 tot 55,00 °C

Nauwkeurigheid
pH
±0,02 pH
mV
±0,5 mV
ORP
±1,0 mV
EC
±1 % van de afleeswaarde of ±1 µS/cm
Troebelheid 2 % van de afleeswaarde
TDS
±1 % van de afleeswaarde of ±1 mg/l (ppm)
±1,5 % van het meetbereik (0 tot 30 mg/l) /±3 %
DO
erboven
Luchtdruk
±3 mmHg met ±15 °C van het kalibratiepunt
Temperatuur ±0,15 °C

Kalibratie
pH
ORP

 utomatisch op 1, 2 of 3 punten met vijf buffers (pH 4.01/6.86/7.01/9.18/10.01) of één eigen bufferwaarde
a
automatisch op één eigen bufferwaarde
automatisch op één punt met zes standaarden (0, 84, 1413, 5000, 12880, 111.800 µS/cm)
EC
of één eigen standaardwaarde
Troebelheid
automatisch op 1, 2, of 3 punten met 3 standaarden (0, 20 en 200 FNU)
TDS, resistiviteit gebaseerd op kalibratie van EC
DO
automatisch op 0 en 100 % verzadigde lucht of 1 eigen waarde
Luchtdruk
op één punt
Temperatuur
op één punt
Bijkomende specifivaties
Temperatuurcompensatie
Hoogtecompensatie
Compensatie voor zouten

automatisch van -5 tot 55 °C
instelbaar van 0 tot 4 km (per 100 m)
instelbaar van 0 tot 70 g/l (per 1 g/l)
via 4 x 1,5 V alkaline (±150 u levensduur zonder verlichting aan) of via 4 x 1,2 V AA heroplaadbare batterijen
Voeding
(levensduur ±70 u zonder verlichting aan)
Afmetingen/gewicht meter 221X 115 X 55 mm/750 g
Afmetingen sonde
korte: 317,5 mm of lange: 426,7 mm x 46 mm
Gewicht sonde
HI7609829: 570 g , HI7629829: 775 g
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voor pH, ORP/EC, FNU/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-13202 HI9829 met GPS en met HI7639829/20 logsonde
voor pH, ORP/EC, FNU/DO en 20 m kabel met complete kit

HI9829-00042 HI9829 met HI7609829/4 sonde voor pH, ORP/EC/
DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-00102 HI9829 met HI7609829/10 sonde voor pH, ORP/EC/
DO en 10 m kabel met complete kit
HI98290-02
HI9829 met GPS zonder sonde
HI9829-00202 HI9829 met HI7609829/20 sonde voor pH, ORP/EC/
DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-01042 HI9829 met HI7619829/4 sonde voor pH, ORP/EC,
FNU/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-01102 HI9829 met HI7619829/10 sonde voor pH, ORP/EC,
FNU/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-01202 HI9829 met HI7619829/20 sonde voor pH, ORP/EC,
FNU/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-02
HI9829 zonder sonde
HI9829-02042 HI9829 met HI7629829/4 logsonde voor pH, ORP/
EC/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-02102 HI9829 met HI7629829/10 logsonde voor pH, ORP/
EC/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-02202 HI9829 met HI7629829/20 logsonde voor pH, ORP/
EC/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-03042 HI9829 met HI7639829/4 logsonde voor pH, ORP/
EC, FNU/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-03102 HI9829 met HI7639829/10 logsonde voor pH, ORP/
EC, FNU/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-03202 HI9829 met HI7639829/20 logsonde voor pH, ORP/
EC, FNU/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-10042 HI9829 met GPS en met HI7609829/4 sonde voor
pH, ORP/EC/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-10102 HI9829 met GPS en met HI7609829/10 sonde voor
pH, ORP/EC/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-10202 HI9829 met GPS en met HI7609829/20 sonde voor
pH, ORP/EC/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-11042 HI9829 met GPS en met HI7619829/4 sonde voor
pH, ORP/EC, FNU/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-11102 HI9829 met GPS en met HI7619829/10 sonde voor
pH, ORP/EC, FNU/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-11202 HI9829 met GPS en met HI7619829/20 sonde voor
pH, ORP/EC, FNU/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-12042 HI9829 met GPS en met HI7629829/4 logsonde
voor pH, ORP/EC/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-12102 HI9829 met GPS en met HI7629829/10 logsonde
voor pH, ORP/EC/DO en 10 m kabel met complete kit
HI9829-12202 HI9829 met GPS en met HI7629829/20 logsonde
voor pH, ORP/EC/DO en 20 m kabel met complete kit
HI9829-13042 HI9829 met GPS en HI7639829/4 logsonde voor pH,
ORP/EC, FNU/DO en 4 m kabel met complete kit
HI9829-13102 HI9829 met GPS en met HI7639829/10 logsonde

Probes
HI7609829/4 pH, EC, DO, temperatuursonde met 4 m kabel
HI7609829/10 pH, EC, DO, temperatuursonde met 10 m kabel
HI7629829/4	pH, EC, DO, temperatuurlogsonde met 4 m kabel
HI7629829/10	pH, EC, DO, temperatuurlogsonde met 10 m kabel
Elektroden
HI7609829-0
HI7609829-1
HI7609829-2
HI7609829-3
HI7609829-4

MULTIPARAMETER METERS

Bestelinformatie
De HI9829 wordt geleverd in een robuuste draagkoffer met 4 oplaadbare Ni-MH batterijen, onderhoudskit voor sonde, stroomkabel
en handleiding.

pH-elektrode voor HI9829
pH/ORP-elektrode voor HI9829
DO-elektrode voor HI9829
EC-elektrode voor HI9829
EC/troebelheidselektrode voor HI9829

Accessoires
HI9828-25	Snelle kalibratieoplossing voor HI9829 en HI9829,
fles 500 ml
HI9829-16
Kalibratievloeistof 0 FNU, fles 230 ml
HI9829-17
Kalibratievloeistof 20 FNU, fles 230 ml
HI9829-18
Kalibratievloeistof 200 FNU, fles 230 ml
HI7698290
Kalibratiebeker, korte versie
HI7698293
Kalibratiebeker, lange versie
HI7698291
USB-kabel, pc naar HI9829 multiparameter
HI76982910
USB-kabel, pc naar sonde
HI710046
Kabel voor herladen HI9829 vanuit 12 V adapter
HI929829
Software voor HI9829
HI920005
I-buttons (5)
HI7698292
Onderhoudskit voor sondes HI9829 en HI9829
HI76409A/P
Membranen voor galvanische zuurstofelektrode (5)
HI7040L
Nulkalibratie-zuurstofoplossing, fles 500 ml
DSC51
Doorstroomcel voor grondwater met grondplaat in
inox
HI769828
Y-connector om tegelijk stroomadapter en multisonde aan te sluiten
HI7698295
Beschermkooi, korte versie
HI7698296
Beschermkooi, lange versie
HI710140
Harde draagkoffer
HI710006
Adapter 230VAC naar 12VDC
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HI98494

Draagbare multiparameter veldmeter met Bluetooth

MULTIPARAMETER METERS

pH, ORP, EC, TDS, resistiviteit, saliniteit, opgelost zuurstof, luchtdruk, temperatuur

D Bluetooth
D Digitale sonde met drie poorten voor pH/ORP, EC en
optische DO-sensoren
D Snelkalibratie
D Contextspecifieke hulp met
één druk op de knop
D Verlicht display met virtuele toetsen
D USB type-C voor downloaden
logs én opladen
D Dubbele stroombron
D GLP-gegevens
D Automatisch loggen tot
45.000 monsters
D Dompeldichte IP67 behuizing,
waterdichte IP68 elektrode
D Kleurgecodeerde ver50

vangbare sensoren
De HI98494 kan één tot twaalf
parameters weergeven op het LCD
met hoog contrast en achtergrondverlichting. De pH-, EC- en DO-metingen
worden automatisch gecompenseerd
voor temperatuurschommelingen.
Opgelost zuurstofmetingen worden
automatisch gecompenseerd voor
barometrische druk en zoutgehalte.
Contextspecifieke hulp op het scherm
is direct beschikbaar met één druk op
de knop.
De waterdichte digitale sonde heeft
een ingebouwde temperatuursensor

en drie poorten voor pH (ORP), EC en
optische DO-sensoren, die automatisch worden herkend. De beschermkap is van roestvrij staal.

GLP-gegevens

Connecties

GLP geeft data van de laatste vijf
kalibraties weer. Kalibratie-informatie
wordt vastgelegd samen met tijd en
datum. Informatie bevat kalibratiewaarden, samen met andere waarden
die van invloed zijn op de meting. GLPgegevens worden opgeslagen met
gelogde gegevens.

De USB Type-C-poort geeft de mogelijkheid tot eenvoudige gegevensoverdracht naar een stick, pc of andere
compatibele apparaten en wordt ook
gebruikt om de interne batterij op te
laden.

Bluetooth 5.0
De HI98494 biedt de mogelijkheid
om draadloos verbinding te maken
met een smart-apparaat met een
smartphone of iPad door middel van
de Hanna Lap-app. Met behulp van de
app kunnen logs per e-mail worden
verzonden of gedownload.

Dubbele stroombron

MULTIPARAMETER METERS

De meter werkt op een ingebouwde
lithium-ionbatterij. Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, schakelt
de meter automatisch over op de 1,5
AA alkalinebatterijen.

De meter wordt aangesloten op de
multiparametersonde via één enkele
waterdichte connector waardoor het
bevestigen en verwijderen van de
sonde snel en eenvoudig eenvoudig
kan plaatsvinden. De meter detecteert
automatisch de sonde wanneer deze
is aangesloten.

Loggen
HI98494 kan worden gebruikt om
één momentopname te loggen of om
intervalregistratie uit te voeren door
continu loggen met een gespecificeerd
interval. Alle logs hebben de optie om
gegevens op te slaan in een te benoemen bestand en de mogelijkheid om
opmerkingen toe te voegen.

Snelle kalibratie
Snelkalibratie biedt een éénpuntskalibratie voor pH, geleidbaarheid en
opgelost zuurstof. Standaard kalibratieopties zijn beschikbaar, inclusief pH
tot drie punten, geleidbaarheid op één
punt en opgelost zuurstof tot twee
punten.

51

Smart Cap™ HI764113‑1 met RFIDcommunicatie slaat fabriekskalibratie-coëfficiënten op.

Specificaties
Sensoringangen
Monsteromgeving
Beschermingsklasse
Temperatuurbereik
Werktemperatuur
Opslagtemperatuur
Max. dompeldiepte
Afmetingen
Gewicht
Kabel

MULTIPARAMETER METERS

Materialen

HI7698494
3 (pH of pH/ORP, DO, EC)
zoet, brak, zout
IP68
-5 tot 55 °C
-5 tot 55 °C
-20 tot 70 °C
20 m
342 mm, 46 mm diam. (zonder kabel)
570 g (zonder sensoren)
meeraderige afgeschermde kabel met inwendig sterktelichaam
geschikt voor 68 kg, intermitterend gebruik
Behuizing
ABS
Draad
nylon
Afscherming
ABS/316 SS
Temperatuursonde 316 SS
O-ringen
EPDM

Specificaties

HI7698194-0

HI7698194-1

HI7698194-3

Type

pH-sensor

pH/ORP-sensor

EC-sensor

Meeteenheid

pH, mV (pH)

pH, mV (pH), ORP

EC

0,00 tot 13,00 pH,
±600,0 mV
rood
glas (pH)
lage temperatuur (LT)
keramisch
PEI
gel
dubbel
HI70300
118 x 15 mm
20 m

0,00 tot 13,00 pH, ±600,0
mV, ±2000,0 mV
rood
glas (pH), Pt (ORP)
lage temperatuur (LT)
keramisch
PEI
gel
dubbel
HI70300
118 x 15 mm
20 m

0,0 tot 200,0 mS/cm, 0,0
tot 400 mS/cm (absoluut)
blauw
roestvrij staal AISI 316
ABS/epoxy
111 x 17 mm
20 m

Bereik
Kleur
Tip
Glastype
Junctie
Materialen
Behuizing
Elektrolyt
Referentie
Bewaaroplossing
Afmetingen
Dompeldicht

Bestelinformatie
De HI98494 wordt geleverd met
HI7698194-1 pH/ORP-sensor, HI76981943 EC-sensor, HI7698295 beschermkap,
HI7698494-5 optische DO-sensor, HI982820 snelkalibratieoplossing, nul-zuurstofoplossing, HI76984942 onderhoudskit,
HI920016 USB-kabel, HI7698290 kalibratiebeker, batterijen (4), kwaliteitscertificaat, in
een stevige draagkoffer.
HI98494
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Het gewelfde oppervlak helpt luchtbellen af te weren en zorgt voor een
groter oppervlak en betere meetgevoeligheid.

met HI7698494/4 sonde
met 4 m kabel

HI98494/10
HI98494/20
HI98494/40
DSC51

Elektrodes
HI7698194-1
HI7698194-3
HI7698494-5

HI7698494-5
optische opgelost
zuurstof-sensor
DO (% saturatie en concentratie)
0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot
50,00 mg/l
groen
polypropyleen
ABS
99 x 17 mm
20 m

met HI7698494/10 sonde
met 10 m kabel
met HI7698494/20 sonde
met 20 m kabel
met HI7698494/40 sonde
met 40 m kabel
Doorstroomcel voor grondwater, inox grondplaat

Accessoires
HI764113‑1

pH/ORP-sensor
EC-sensor
optical DO-sensor

Software
Gratis download.

HI710034
HI9828-25
HI76984942
HI7698295
HI7698290

Smart Cap voor optische
elektrode
rubber beschermhoes,
oranje
snelkalibratieoplossing
onderhoudskit
beschermkap
kalibratiebeker

Specificaties

pH / mV

HI98494
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie

ORP

EC

Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik

TDS

Saliniteit

Zeewater σ

Opgelost
zuurstof

Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Compensatie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik

Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Temperatuur
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Temperatuurcompensatie
Loggeheugen
Loginterval
Pc-connectie
Omgeving
Luchtdruk

Batterij/levensduur
Afmetingen/gewicht

MULTIPARAMETER METERS

Resistiviteit

Resolutie

0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV
0,01 pH/0,1 mV
±0,02 pH/±0,5 mV
automatisch 1-punts snelkalibratie HI9828-25, automatisch 1-3 punten met automatische herkenning
5 buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of 1 eigen buffer
±2000,0 mV
0,1 mV
±1,0 mV
manueel 1 eigen punt (relatieve mV)
0 tot 200 mS/cm (absolute EC tot 400 mS/cm)
manueel: 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm, automatisch: 1 µS/cm van 0 tot
9999 µS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm, automatisch (mS/cm): 0,001 mS/cm van 0,000 tot 9,999 mS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm,
0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm
±1% van meetwaarde of ±1 µS/cm (wat het grootste is)
automatisch 1-punts snelkalibratie HI9828-25 , automatisch 1 punt, met 6 standaard oplossingen (84
µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of 1 eigen punt
0,0 tot 400,0 ppt (g/l) (max. waarde afh. van TDS-factor)
manueel: 1 ppm (mg/l), 0,001 ppt (g/l), 0,01 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l), 1 ppt (g/l), automatisch: 1 ppm (mg/l)
van 0 tot 9999 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l) van 10,00 tot 99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van 100,0 tot
400,0 ppt (g/l), automatisch ppt (g/l): 0,001 ppt (g/l) van 0,000 tot 9,999 ppt (g/l), 0,01 ppt (g/l) van
10,00 tot 99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/l)
±1% van meetwaarde of ±1 ppm (mg/l) (wat het grootste is)
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0 tot 999999 Ω•cm, 0 tot 1000,0 kΩ•cm, 0 tot 1,0000 MΩ•cm
afhankelijk van resistiviteitswaarde
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,00 tot 70,00 PSU
0,01 PSU
±2% van meetwaarde of ±0,01 PSU (wat het grootste is)
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
voor DO-saliniteitscompensation
0,0 tot 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
0,1 σt, σ₀, σ₁₅
±1 σt, σ₀, σ₁₅
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot 50,00 ppm ( mg/l)
0,1 %, 0,01 ppm ( mg/l)
±1,5% van meetwaarde ± 0,01mg/l voor 0,00-20,00mg/l, ±5% van meetwaarde voor 20,0050,00mg/l, ±1,5% van meetwaarde ±0,1% for 0,0-200,0%, ±5% van meetwaarde voor 200,0500,0%
automatische snelkalibratie in waterverzadigde lucht, 1- of 2-punts automatische kalibratie op 100%
en 0%, manueel 1 punt met eigen waarde in% verzadiging of mg / l
450 tot 850 mm Hg, 17,72 tot 33,46 in Hg, 600,0 tot 1133,2 mbar, 8,702 tot 16,436 psi, 0,5921 tot
1,1184 atm, 60,00 tot 113,32 kPa
0,1 mm Hg, 0,01 in Hg, 0,1 mbar, 0,001 psi, 0,0001 atm, 0,01 kPa
±3 mm Hg binnen ±15 °C van de temperatuur tijdens kalibratie
automatisch op 1 eigen punt
-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K
0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K
±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K
automatisch op 1 eigen punt
automatisch van -5 tot 55 °C
45.000 records met intervalloggen of 25.000 records manueel loggen van alle parameters
1 sec tot 3 u
Bluetooth met Hanna Lab App , USB-C: logs naar USB, device: wordt getoond als schijf op pc
0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
1,5V AA batterijen (4)/min. 200 u (zonder achtergrondverlichting)
ingebouwde Li-ion batterij (1) min.50 u (zonder achtergrondverlichting)
185 x 93 x 35,2 mm /400 g
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HI98194

Waterbestendige multiparameter

MULTIPARAMETER METERS

pH, mV, ORP, DO, EC, resistiviteit, TDS, saliniteit, luchtdruk en temperatuur

Snelkoppelsonde
Snelle, stevige en waterbestendige aansluiting
54

D Waterbestendig: IP 67, stofdicht
en waterdicht, de sonde is IP68
(100 % stof-en waterdicht)
D Digitale sonde met geïntegreerde
temperatuursensor en drie poorten
voor pH- (ORP), EC- en DO-elektroden
D Kleurgecodeerde elektroden,
vervangbaar in het veld
D Automatische elektrodeherkenning
D Snelle kalibratiefunctie
D Automatische luchtdrukcompensatie
D Automatische temperatuurcompensatie
D Automatisch loggen: bewaar tot 45.000 monsters
D Manueel loggen
D GLP-data levert gegevens uit vijf
voorgaande kalibraties om ervoor
te zorgen dat aan ‘Good Laboratory Practices’ wordt voldaan
D Speciale hulptoets: contextspecifieke hulp direct verkrijgbaar
met één druk op de knop
D Lcd-display met multifunctionele virtuele toetsen
D Intuïtief toetsenbord: speciale
en virtuele functietoetsen
D Pc-connectiviteit via optisch geïsoleerde micro-USB met Hanna
Instruments-software
D Tot 360 uren gebruik

Voor universele
toepassingen
HI98194 biedt multiparameter-meting
in een compacte en robuuste IP67
waterdichte behuizing, ideaal voor
veeleisende toepassingen. Deze meter
is voorzien van onze robuuste, digitale
sonde met vervangbare elektroden.
Het achtergrondverlicht, grafisch lcdscherm is eenvoudig te lezen, zelfs op
weinig verlichte plaatsen. Een combinatie van speciale toetsen en functietoetsen zorgt voor een eenvoudige,
intuïtieve bediening in diverse talen.

Datalog

pH
Tot driepunts kalibratie met
vijf standaardbuffers en
één eigen beschikbaar
GLP-data
Automatisch temperatuurgecompenseerde aflezing
Vervangbare pH- of pH/
ORP-elektroden

Opgelost zuurstof
Weergave eenheden in %
saturatie of ppm ( mg/l)
Saliniteitscompensatie voor zout water
Automatische compensatie voor veranderingen in luchtdruk
Temperatuurcompensatie
Automatische polarisatie
van sonde bij opstarten
Gemakkelijk te vervangen
kant-en-klare HDPE voorgespannen membraandoppen

Het contextuele help-menu kan worden geraadpleegd om extra informatie
te verkrijgen of hulp voor elke functie
met één druk op de toets.

Instellingen
Uitgebreide functie-instellingen

Sonde met snelkoppeling
De HI7698194 sonde beschikt over
een DIN-snelkoppeling voor een uiterst makkelijk aansluiten en verwijderen

Klaar voor het veld met
snelkalibratievloeistof
pH en geleidbaarheid kalibreren met één oplossing
Schroef de kalibratiebeker, gevuld
met oplossing HI 9828-25 of
HI9828-27 op de sonde, kies ‘Quick
kalibratie’ in het menu en druk op
OK. Individuele kalibratie kan ook
worden uitgevoerd met behulp
van meerdere meetpunten.

Hulpfunctie
De hulpfunctie op het scherm is
uw perfecte gids bij het uitvoeren
van procedures zoals kalibratie

MULTIPARAMETER METERS

De HI98194 stelt u in staat om 45.000
continue of manuele monsters op te
slaan met logintervallen van één seconde tot drie uur. Gelogde gegevens
kunnen later worden overgebracht
naar een pc met de HI920015 microUSB-kabel en Hanna Instruments
HI9298194 software.

Speciale hulptoets

EC/TDS/resistiviteit
Eénpuntskalibratie met 6
standaarden (84 µS/cm,
1,413 µS/cm, 5,00 mS/cm,
12,88 mS/cm, 80 mS/cm,
111,8 mS/cm of eigen punt)
Automatische temperatuurcompensatie
Bereik temperatuurcoëfficiënt configureerbaar
van 0,00 tot 6,00 %/ °C
Keuze van referentietemperatuur bij 20 of 25 °C
Absolute geleidbaarheid
kan worden weergegeven
samen met temperatuurgecompenseerde waarde
Automatisch bereik
Practical Saliniteit Scale
(PSU) gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

HI9828-25
Oplossing voor
snelkalibratie

Stevige draagkoffer met voorgevormde
inzet
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Specificaties sonde

HI7698194

Elektrodeingangen

3 (pH of pH/ORP, DO, EC)

Monstername

vers, brak, zeewater

Waterbestendigheidsklasse

IP68

Werktemperatuur

-5 tot 55 °C

Bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Maximum diepte

20 m

Afmetingen (zonder kabel)

342 mm, 46 mm dia

Gewicht (zonder elektroden) 570 g
meerstrengs, meeraderige afgeschermde kabel met interne
vezelversterking

Kabel

Materialen

body

ABS

vezels

nylon

afscherming

ABS/316 SS

temperatuurelektrode

316 SS

o-ringen

EPDM

Multifunctiesonde

MULTIPARAMETER METERS

Vervanging is snel en gemakkelijk
met vervangbare elektroden met schroefconnectie en kleurgecodeerd voor een gemakkelijke
identificatie. Deze meters herkennen de
elektroden automatisch.

Specificaties elektrode
Type
Meeteenheid
Meetbereik
Temperatuurbereik
Kleurcode

Materialen
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HI7698194-3

HI7698194-2

pH/ORP

EC

DO

pH, mV (pH)

pH, mV (pH), ORP

EC

DO (% verzadiging en
concentratie)

0,00 tot 13,00 pH,
±600,0 mV

0,00 tot 13,00 pH,
±600,0 mV, ±2000,0 mV

0,0 tot 200,0 mS/cm,
0,0 tot 400 mS/cm
(absoluut)

0,0 tot 500,0 %,
0,00 tot 50,00 mg/l

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

rood

rood

blauw

wit

roestvrijstalen elektrodes
AISI 316

cat/an: Ag/Zn

glas (pH)

glas (pH), Pt (ORP)

junctie

keramisch

keramisch

body

PEI

PEI

elektrolyt

gel

gel

Onderhoudsoplossing
Afmetingen

HI7698194-1

pH

punt

referentie

Diepte

HI7698194-0

membraan: HDPE
ABS/epoxy

wit top ABS

dubbel

dubbel

HI70300 (bewaaroplossing)

HI70300 (bewaaroplossing)

geen

HI7042S (DO-elektrolyt)

118 x 15 mm

118 x 15 mm

111 x 17 mm

99 x 17 mm

20 m

20 m

20 m

20 m

Specificaties

pH/mV

ORP

EC

TDS

Resistiviteit

Zeewater σ

Opgelost zuurstof

Luchtdruk

Temperatuur

0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV

Resolutie

0,01 pH/0,1 mV

Nauwkeurigheid

±0,02 pH/±0,5 mV

Kalibratie

automatisch een, twee, of drie punten met automatische herkenning van vijf standaard buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of een eigen buffer

Bereik

±2000,0 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid

±1,0 mV

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt (relatief mV)

Bereik

0 tot 200 mS/cm (absoluut EC tot 400 mS/cm)

Resolutie

manueel: 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm, automatisch: 1 µS/cm
van 0 tot 9999 µS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot
400,0 mS/cm, automatisch mS/cm: 0,001 mS/cm van 0,000 tot 9,999 mS/cm, 0,01 mS/cm
van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm

Nauwkeurigheid

±1 % van aflezing of ±1 µS/cm, wat het grootst is

Kalibratie

automatisch enkel punt, met zes standaard oplossingen (84 µS/cm, 1413 µS/cm,
5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of eigen punt

Bereik

0,0 tot 400,0 ppt (g/L) (de maximum waarde is afhankelijk van de TDS-factor)

Resolutie

manueel: 1 ppm ( mg/l), 0,001 ppt (g/L), 0,01 ppt (g/L), 0,1 ppt (g/L), 1 ppt (g/L),
automatisch: 1 ppm ( mg/l) van 0 tot 9999 ppm ( mg/l), 0,01 ppt (g/L) van 10,00 tot 99,99
ppt (g/L), 0,1 ppt (g/L) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/L), automatisch ppt (g/L) : 0,001 ppt (g/L)
van 0,000 tot 9,999 ppt (g/L), 0,01 ppt (g/L) van 10,00 tot 99,99 ppt (g/L), 0,1 ppt (g/L) van
100,0 tot 400,0 ppt (g/L)

Nauwkeurigheid

±1 % van aflezing of ±1 ppm ( mg/l), wat het grootst is

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

Bereik

0 tot 999999 Ω•cm, 0 tot 1000,0 kΩ•cm, 0 tot 1,0000 MΩ•cm

Resolutie

afhankelijk van aflezing resistiviteit

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

Bereik

0,00 tot 70,00 PSU

Resolutie

0,01 PSU

Nauwkeurigheid

±2 % van aflezing of ±0,01 PSU, wat het grootst is

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

Bereik

0,0 tot 50,0 σt, σ₀, σ₁₅

Resolutie

0,1 σt, σ₀, σ₁₅

Nauwkeurigheid

±1 σt, σ₀, σ₁₅

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

Bereik

0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot 50,00 ppm ( mg/l)

Resolutie

0,1 %, 0,01 ppm ( mg/l)

Nauwkeurigheid

0,0 tot 300,0 %: ±1,5 % van aflezing of ±1,0 %, wat het grootst is, 300,0 tot 500,0 %:
±3 % van aflezing, 0,00 tot 30,00 ppm ( mg/l) : ±1,5 % van aflezing of ±0,10 ppm ( mg/l),
wat het grootst is, 30,00 ppm ( mg/l) tot 50,00 ppm ( mg/l) : ±3 % van aflezing

Kalibratie

automatisch een of twee punten bij 0, 100 % of 1 eigen punt

Bereik

450 tot 850 mm Hg, 17,72 tot 33,46 in Hg, 600,0 tot 1133,2 mbar, 8,702 tot 16,436 psi, 0,5921
tot 1,1184 atm, 60,00 tot 113,32 kPa

Resolutie

0,1 mm Hg, 0,01 in Hg, 0,1 mbar, 0,001 psi, 0,0001 atm, 0,01 kPa

Nauwkeurigheid

±3 mm Hg binnen ±15 °C van de temperatuur tijdens kalibratie

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt

Bereik

-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K

Resolutie

0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K

Nauwkeurigheid

±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt

Temperatuurcompensatie

automatisch van -5 tot 55 °C

Logginggeheugen

45.000 records (manueel of continu loggen van alle parameters)

Bijkomende speci- Loginterval
ficaties
Pc-connectiviteit

MULTIPARAMETER METERS

Saliniteit

HI98194
Bereik

1 sec tot 3 u
via USB (met Hanna Instruments pc-software)

Omgeving

0 tot 50 °C, RH 100 % IP67

Batterij

1,5 V AA batterijen (4) /ca. 360 u continu gebruik zonder schermverlichting (50 u met)

Afmetingen/gewicht

185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
HI98194 wordt geleverd met HI7698194 sonde, HI7698194-1 pH/ORP-elektrode, HI7698194-3 EC-sensor en HI7698194-2 DO-sensor,
pc-software, HI920015 micro-USB-kabel, 1,5 V AA batterijen (4), handleiding, snelstartgids, kwaliteitscertificaat en stevige draagkoffer.
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HI98195

Waterbestendige multiparameter

MULTIPARAMETER METERS

pH, mV, ORP, EC, resistiviteit, TDS, saliniteit en temperatuur

Snelkoppelsonde
Snelle, stevige en waterbestendige aansluiting
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D Waterbestendig: IP 67, stofdicht
en waterdicht, de sonde is IP68
(100 % stof-en waterdicht)
D Digitale sonde met geïntegreerde
temperatuursensor en twee poorten voor pH- (ORP) en EC-sensoren
D Kleurgecodeerde elektroden,
vervangbaar in het veld
D Automatische elektrodeherkenning
D Snelle kalibratiefunctie
D Automatische temperatuurcompensatie
D Automatisch loggen: bewaar tot 45.000 monsters
D Manueel loggen
D GLP-data levert gegevens uit vijf
voorgaande kalibraties om ervoor
te zorgen dat aan ‘Good Laboratory Practices’ wordt voldaan
D Speciale hulptoets: contextspecifieke hulp
direct verkrijgbaar met één druk op de knop
D Lcd-display met multifunctionele virtuele toetsen
D Intuïtief toetsenbord: speciale
en virtuele functietoetsen
D Pc-connectiviteit via optisch geïsoleerde micro-USB met Hanna
Instruments-software
D Tot 360 uren gebruik

Voor universele
toepassingen
HI98195 biedt multiparameter-meting
in een compacte en robuuste IP67
waterdichte behuizing, ideaal voor
veeleisende toepassingen. Deze meter
is voorzien van onze robuuste, digitale
sonde met vervangbare elektroden.
Het achtergrondverlicht, grafisch lcdscherm is eenvoudig te lezen, zelfs op
weinig verlichte plaatsen. Een combinatie van speciale toetsen en functietoetsen zorgt voor een eenvoudige,
intuïtieve bediening in diverse talen.

Datalog

Instelling

Het contextuele help-menu kan worden geraadpleegd om extra informatie
te verkrijgen of hulp voor elke functie
met één druk op de toets.

Hulpfunctie

Sonde met snelkoppeling

Klaar voor het veld met snelkalibratievloeistof
pH en geleidbaarheid kalibreren met één oplossing
Schroef de kalibratiebeker, gevuld
met oplossing HI 9828-25 of
HI9828-27 op de sonde, kies ‘Quick
kalibratie’ in het menu en druk op
OK. Individuele kalibratie kan ook
worden uitgevoerd met behulp
van meerdere meetpunten.

EC/TDS/resistiviteit

D Kalibratie
Tot driepunts kalibratie met
vijf standaardbuffers en
één eigen beschikbaar

D Kalibratie
Eénpuntskalibratie met 6
standaarden (84 µS/cm,
1,413 µS/cm, 5,00 mS/cm,
12,88 mS/cm, 80 mS/cm,
111,8 mS/cm of eigen punt)

D GLP-data
Offset, helling, datum, tijd en buffers
D Automatisch temperatuurgecompenseerde aflezing
D Vervangbare pH- of pH/
ORP-elektroden
Met gel gevuld en onderhoudsvrij
Dubbele junctie voor verminderde contaminatie
van de referentiecel

De hulpfunctie op het scherm is
uw perfecte gids bij het uitvoeren
van procedures zoals kalibratie

De HI7698195 sonde beschikt over
een DIN-snelkoppeling voor een
uiterst makkelijk aanbrengen en verwijderen

pH

D pH uitgedrukt in mV
Handig voor diagnostiek

Uitgebreide functie-instellingen

MULTIPARAMETER METERS

De HI98195 stelt u in staat om 45.000
continue of manuele monsters op te
slaan met logintervallen van één seconde tot drie uur. Gelogde gegevens
kunnen later worden overgebracht
naar een pc met de HI920015 microUSB-kabel en Hanna Instruments
HI9298194 software.

Speciale hulptoets

D Temperatuurcompensatie
Automatische temperatuurcompensatie
Bereik temperatuurcoëfficiënt configureerbaar
van 0,00 tot 6,00 %/ °C
Keuze van referentietemperatuur bij 20 of 25 °C
Absolute geleidbaarheid
kan worden weergegeven
samen met temperatuurgecompenseerde waarde
D Automatisch bereik
D Saliniteitsaflezing
Practical Saliniteit Scale
(PSU) gebaseerd op geleidbarheidskalibratie
Stevige draagkoffer met voorgevormde
inzet
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Specificaties sonde

HI7698195

Sensoringangen

2 (pH of pH/ORP, EC)

Monstername

vers, brak, zeewater

Waterbestendigheidsklasse

IP68

Werktemperatuur

-5 tot 55 °C

Bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Maximum diepte

20 m

Afmetingen (zonder kabel)

342 mm, 46 mm dia

Gewicht (zonder elektroden)

570 g

Kabel

meerstrengs, meeraderige afgeschermde kabel met interne
vezelversterking

Materialen

body

ABS

vezels

nylon

afscherming

ABS/316 SS

temperatuurelektrode

316 SS

o-ringen

EPDM

Multifunctiesonde
MULTIPARAMETER METERS

Vervanging is snel en gemakkelijk
met vervangbare elektroden met schroefconnectie en kleurgecodeerd voor een gemakkelijke
identificatie. Deze meters herkennen de
elektroden automatisch.

Specificaties elektrode
Type
Meeteenheid
Meetbereik
Temperatuurbereik
Kleurcode

Materialen

Onderhoudsoplossing
Afmetingen
Diepte
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HI7698194-0

HI7698194-1

HI7698194-3

pH

pH/ORP

EC

pH, mV (pH)

pH, mV (pH), ORP

EC

0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV

0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV,
±2000,0 mV

0,0 tot 200,0 mS/cm,
0,0 tot 400 mS/cm (absoluut)

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

rood

rood

blauw

punt

glas (pH)

glas (pH), Pt (ORP)

roestvrijstalen elektrodes AISI 316

junctie

keramisch

keramisch

PEI

PEI

body

ABS/epoxy

elektrolyt

gel

gel

referentie

dubbel

dubbel

HI70300 (bewaaroplossing)

HI70300 (bewaaroplossing)

geen

118 x 15 mm

118 x 15 mm

111 x 17 mm

20 m

20 m

20 m

Specificaties

pH/mV

ORP

HI98195
0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV

Resolutie

0,01 pH/0,1 mV

Nauwkeurigheid

±0,02 pH/±0,5 mV

Kalibratie

automatisch een, twee, of drie punten met automatische herkenning van vijf standaard buffers (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of een eigen buffer

Bereik

±2000,0 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid

±1,0 mV

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt (relatief mV)

Bereik

0 tot 200 mS/cm (absoluut EC tot 400 mS/cm)

Resolutie

manueel: 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm
automatisch: 1 µS/cm van 0 tot 9999 µS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/
cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm
automatisch mS/cm: 0,001 mS/cm van 0,000 tot 9,999 mS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot
99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm

Nauwkeurigheid

±1 % van aflezing of ±1 µS/cm, wat het grootst is

Kalibratie

automatisch enkel punt, met zes standaard oplossingen (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/
cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of eigen punt

Bereik

0,0 tot 400,0 ppt (g/L) (de maximum waarde is afhankelijk van de TDS-factor)

Resolutie

manueel: 1 ppm ( mg/l), 0,001 ppt (g/L), 0,01 ppt (g/L), 0,1 ppt (g/L), 1 ppt (g/L)
automatisch: 1 ppm ( mg/l) van 0 tot 9999 ppm ( mg/l), 0,01 ppt (g/L) van 10,00 tot 99,99 ppt
(g/L), 0,1 ppt (g/L) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/L), automatisch ppt (g/L) : 0,001 ppt (g/L) van
0,000 tot 9,999 ppt (g/L), 0,01 ppt (g/L) van 10,00 tot 99,99 ppt (g/L)
0,1 ppt (g/L) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/L)

Nauwkeurigheid

±1 % van aflezing of ±1 ppm ( mg/l), wat het grootst is

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheids- of saliniteitskalibratie

Bereik

0 tot 999999 Ω•cm, 0 tot 1000,0 kΩ•cm, 0 tot 1,0000 MΩ•cm

Resolutie

afhankelijk van aflezing resistiviteit

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheids- of saliniteitskalibratie

Bereik

0,00 tot 70,00 PSU

Resolutie

0,01 PSU

Nauwkeurigheid

±2 % van aflezing of ±0,01 PSU wat het grootst is

EC

TDS

Resistiviteit

Saliniteit

Zeewater σ

Temperatuur

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie

Bereik

0,0 tot 50,0 σ , σ₀, σ₁₅

Resolutie

0,1 σ , σ₀, σ₁₅

Nauwkeurigheid

±1 σ , σ₀, σ₁₅

Kalibratie

gebaseerd op geleidbaarheids- of saliniteitskalibratie

Bereik

-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K

Resolutie

0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K

Nauwkeurigheid

±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt

Temperatuurcompensatie

automatisch van -5 tot 55 °C

Logginggeheugen

45.000 records (manueel of continu loggen van alle parameters)

Loginterval
Bijkomende specificaties
Pc-connectiviteit

t

t

t

1 sec tot 3 u
via USB (met Hanna Instruments pc-software)

Omgeving

0 tot 50 °C, RH 100 % IP67

Batterij

1,5 V AA batterijen (4) /ca. 360 u continu gebruik zonder schermverlichting (50 u met)

Afmetingen/gewicht

185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
HI98195 wordt geleverd met HI7698195

MULTIPARAMETER METERS

Bereik

sonde, HI7698194-1 pH/ORP-elektrode,
HI7698194-3 EC-sensor, pc-software,
HI920015 micro-USB-kabel, 1,5 V AA

batterijen (4), handleiding, snelstartgids,
kwaliteitscertificaat en stevige draagkoffer
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HI98196

Waterbestendige multiparameter

MULTIPARAMETER METERS

pH, mV, ORP, DO, luchtdruk en temperatuur

Snelkoppelsonde
Snelle, stevige en waterbestendige aansluiting
62

D Waterbestendig: IP 67, stofdicht
en waterdicht, de sonde is IP68
(100 % stof-en waterdicht)
D Digitale sonde met geïntegreerde
temperatuursensor en twee poorten
voor pH- (ORP) en DO-sensoren
D Kleurgecodeerde elektroden,
vervangbaar in het veld
D Automatische elektrodeherkenning
D Snelle kalibratiefunctie
D Automatische luchtdrukcompensatie
D Automatische temperatuurcompensatie
D Automatisch loggen: bewaar tot 45.000 monsters
D GLP-data levert gegevens uit vijf
voorgaande kalibraties om ervoor
te zorgen dat aan ‘Good Laboratory Practices’ wordt voldaan
D Speciale hulptoets: contextspecifieke hulp direct verkrijgbaar
met één druk op de knop
D Lcd-display met multifunctionele virtuele toetsen
D Intuïtief toetsenbord: speciale
en virtuele functietoetsen
D Pc-connectiviteit via optisch geïsoleerde micro-USB met Hanna
Instruments-software
D Tot 360 uren gebruik

Voor universele
toepassingen
HI98196 biedt multiparameter-meting
in een compacte en robuuste IP67
waterdichte behuizing, ideaal voor
veeleisende toepassingen. Deze meter
is voorzien van onze robuuste, digitale
sonde met vervangbare elektroden.
Het achtergrondverlicht, grafisch lcdscherm is eenvoudig te lezen, zelfs op
weinig verlichte plaatsen. Een combinatie van speciale toetsen en functietoetsen zorgt voor een eenvoudige,
intuïtieve bediening in diverse talen.

Speciale hulptoets
Het contextuele help-menu kan worden geraadpleegd om extra informatie
te verkrijgen of hulp voor elke functie
met één druk op de toets.

Sonde met snelkoppeling
De HI7698196 sonde beschikt over
een DIN-snelkoppeling voor een
uiterst makkelijk aanbrengen en verwijderen

Datalog

Uitgebreide functie-instellingen

pH

Opgelost zuurstof

D Kalibratie
Tot driepunts kalibratie met
vijf standaardbuffers en
één eigen beschikbaar

D Keuze van eenheid
Weergave eenheden in %
saturatie of ppm ( mg/l)

D pH uitgedrukt in mV
Handig voor diagnostiek
GLP-data
Offset, helling, datum, tijd en buffers
Automatisch temperatuurgecompenseerde aflezing
D Vervangbare pH- of pH/
ORP-elektroden
Met gel gevuld en onderhoudsvrij
Dubbele junctie voor verminderde contaminatie
van de referentiecel

MULTIPARAMETER METERS

De HI98196 stelt u in staat om 45.000
continue of manuele monsters op te
slaan met logintervallen van één seconde tot drie uur. Gelogde gegevens
kunnen later worden overgebracht
naar een pc met de HI920015 microUSB-kabel en Hanna Instruments
HI9298194 software.

D Saliniteitscompensatie voor zout water
Handmatige invoer van
saliniteitswaarden
Aflezingen gecompenseerd
voor saliniteitseffecten
D Ingebouwde barometer
Automatische compensatie voor veranderingen in luchtdruk
Eenheden instelbaar
D Temperatuurcompensatie
D Polarisatie
Automatische polarisatie
van sonde bij opstarten

Stevige draagkoffer met voorgevormde
inzet

D Membraandoppen
Gemakkelijk te vervangen
kant-en-klare HDPE voorgespannen membraandoppen
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Specificaties sonde

HI7698196

Sensoringangen

2 (pH of pH/ORP, DO)

Monstername

vers, brak, zeewater

Waterbestendigheidsklasse

IP68

Werktemperatuur

-5 tot 55 °C

Bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Maximum diepte

20 m

Afmetingen (zonder kabel)

342 mm, 46 mm dia

Gewicht (zonder elektroden)

570 g

Kabel

meerstrengs, meeraderige afgeschermde kabel met interne
vezelversterking

Materialen

body

ABS

vezels

nylon

afscherming

ABS/316 SS

temperatuurelektrode

316 SS

o-ringen

EPDM

MULTIPARAMETER METERS

Multifunctiesonde
Vervanging is snel en gemakkelijk
met vervangbare elektroden met schroefconnectie en kleurgecodeerd voor een gemakkelijke
identificatie. Deze meters herkennen de
elektroden automatisch.

Specificaties elektrode

HI7698194-0

HI7698194-1

HI7698194-2

pH

pH/ORP

DO

pH, mV (pH)

pH, mV (pH), ORP

DO (% verzadiging en concentratie)

0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV

0,00 tot 13,00 pH, ±600,0 mV,
±2000,0 mV

0,0 tot 500,0 %,
0,00 tot 50,00 mg/l

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

-5 tot 55 °C

rood

rood

wit

punt

glas (pH)

glas (pH), Pt (ORP)

cat/an: Ag/Zn

junctie

Type
Meeteenheid
Meetbereik
Temperatuurbereik
Kleurcode

Materialen

keramisch

membraan: HDPE

PEI

PEI

wit top ABS

elektrolyt

gel

gel

referentie

dubbel

dubbel

Onderhoudsoplossing

HI70300 (bewaaroplossing)

HI70300 (bewaaroplossing)

HI7042S (DO-elektrolyt)

Afmetingen

118 x 15 mm

118 x 15 mm

99 x 17 mm

20 m

20 m

20 m

Diepte
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keramisch

body

Specificaties

pH/mV

Opgelost zuurstof

Luchtdruk

Temperatuur

0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV

Resolutie

0,01 pH/0,1 mV

Nauwkeurigheid

±0,02 pH/±0,5 mV

Kalibratie

automatisch tot drie punten met automatische herkenning van vijf standaard buffers
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of 1 eigen buffer

Bereik

±2000,0 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid

±1,0 mV

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt (relatief mV)

Bereik

0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot 50,00 ppm ( mg/l)

Resolutie

0,1 %, 0,01 ppm ( mg/l)

Nauwkeurigheid

0,0 tot 300,0 %: ±1,5 % van aflezing of ±1,0 %, wat het grootst is, 300,0 tot 500,0 %:
±3 % van aflezing, 0,00 tot 30,00 ppm ( mg/l) : ±1,5 % van aflezing of ±0,10 ppm
( mg/l), wat het grootst is, 30,00 ppm ( mg/l) tot 50,00 ppm ( mg/l) : ±3 % van aflezing

Kalibratie

automatisch een of twee punten bij 0, 100 % of 1 eigen punt

Bereik

450 tot 850 mm Hg, 17,72 tot 33,46 in Hg, 600,0 tot 1133,2 mbar, 8,702 tot 16,436 psi,
0,5921 tot 1,1184 atm, 60,00 tot 113,32 kPa

Resolutie

0,1 mm Hg, 0,01 in Hg, 0,1 mbar, 0,001 psi, 0,0001 atm, 0,01 kPa

Nauwkeurigheid

±3 mm Hg binnen ±15 °C van de temperatuur tijdens kalibratie

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt

Bereik

-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K

Resolutie

0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K

Nauwkeurigheid

±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K

Kalibratie

automatisch op 1 eigen punt

MULTIPARAMETER METERS

ORP

HI98196
Bereik

Temperatuurcompensatie automatisch van -5 tot 55 °C

Bijkomende specificaties

Loggeheugen

45.000 records (manueel of continu loggen van alle parameters)

Loginterval

1 sec tot 3 u

Pc-connectiviteit

via USB (met Hanna Instruments pc-software)

Omgeving

0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67

Batterij

1,5 V AA batterijen (4) /ca, 360 u continu gebruik zonder schermverlichting (50 u met)

Afmetingen/gewicht

185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Bestelinformatie
HI98196 wordt geleverd met HI7698196 sonde, HI7698194-1 pH/ORP-elektrode, HI7698194-2 DO-sensor, pc-software, HI920015 microUSB-kabel, 1,5 V AA batterijen (4), handleiding, snelstartgids, kwaliteitscertificaat en stevige draagkoffer
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HI98199

Waterbestendige multiparameter

MULTIPARAMETER METERS

pH, EC, DO en temperatuur

De HI98199 is een veelzijdige meter
die de zuurtegraad, geleidbaarheid en
Opgelost zuurstof kan controleren in
combinatie met de juiste elektrode.
De pH-elektrode is inbegrepen bij de
HI98199 en de EC- en DO-elektrodes
kunnen afzonderlijk worden besteld.
Elke digitale elektrode heeft de Quick
Connect DIN-connector van Hanna
Instruments en de meegeleverde
draagkoffer bevat alle accessoires die
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nodig zijn om met pH-metingen te
starten.

en de hulp op het scherm zorgt voor
een intuïtieve gebruikersinterface.

Grafisch display met
achtergrondverlichting

Waterbestendige
bescherming

De HI98199 beschikt over een grafisch
LCD-scherm met achtergrondverlichting en de mogelijkheid om meerdere
parameters tegelijkertijd weer te geven. Het gebruik van virtuele toetsen

De HI98199 is ingesloten in een IP67dompeldichte behuizing en is bestand
tegen onderdompeling in water op
een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten.

De elektrodes hebben een IP68 waterdichte classificatie voor continue
onderdompeling in water.

met logintervallen van één seconde
tot drie uur.

Digitale Quick Connectelektrodes met Auto Sensor
Recognition

Datalogs
Met de HI98199 kunt u continu of
manueel tot 45.000 monsters opslaan

PC-connectiviteit

MULTIPARAMETER METERS

pH-, EC- en DO-elektrodes hebben een
Quick Connect DIN-aansluiting die een
waterdichte verbinding met de meter
maakt. De elektrode en meter herkennen automatisch de aangesloten
sensoren.

en kalibratie te begeleiden. De weergegeven helpinformatie is afhankelijk
van de instelling of optie die wordt
bekeken.

Gelogde gegevens kunnen worden
overgebracht naar een Windows-pc
met de meegeleverde micro-USBkabel en Hanna Instruments-software.

GLP-gegevens
De HI98199 bevat een GLP-functie
waarmee u met één druk op de knop
kalibratiegegevens en kalibratie-vervalinformatie kunt bekijken. Kalibratiegegevens omvatten datum, tijd,
en buffers/standaarden die worden
gebruikt voor kalibratie en hellingskarakteristieken.

Speciale help-toets
Contextuele hulp is altijd beschikbaar
via een speciale help-toets. Duidelijke
zelfstudiemeldingen en aanwijzingen
zijn op het scherm beschikbaar om u
snel en gemakkelijk door de installatie

De ultra-veelzijdige USB-C-poort integreert naadloze gegevensoverdracht,
zelfs zonder software. Sluit eenvoudig
een USB-C aan en verzend uw gegevens als .csv naar een geheugenstick,
computer of Android-apparaat.

Lange batterijduur
De meter geeft een pictogram weer
met het resterende vermogen. De
HI98199 gebruikt vier 1,5 V AA-batterijen die tot 360 uur meegaan.

Met optionele rubber beschermhoes
HI710034.
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Veelzijdigheid wanneer u het nodig hebt.

MULTIPARAMETER METERS

Elke elektrode verzendt de meetwaarden digitaal naar de meter, waar gegevenspunten kunnen
worden weergegeven en vastgelegd.

pH

Geleidbaarheid

Opgelost zuurstof

Met de HI98199 kunnen de pH en de
temperatuur worden gemeten bij gebruik van de meegeleverde HI829113
digitale pH-elektrode.

De HI98199 maakt meting mogelijk
van geleidbaarheid, TDS (totaal opgeloste vaste stoffen), resistiviteit, zoutgehalte, zeewater σ en temperatuur,
bij gebruik met de optionele HI763093
digitale EC-elektrode.

De HI98199 maakt het meten van
opgelost zuurstof, luchtdruk en temperatuur mogelijk wanneer gebruikt
met de optionele HI764103 digitale
DO-elektrode.

Tot driepuntskalibratie met
vijf standaardbuffers en 1 aangepaste buffer beschikbaar
Optie pH in mV is nuttig voor diagnostiek
GLP-gegevens: offset, helling,
datum, tijd en gebruikte buffers
Automatisch temperatuurgecompenseerde metingen
pH-sensor: gelgevuld en onderhoudsvrij, dubbele junctie
voor verminderde verontreiniging van referentiecel
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Eénpuntskalibratie van
zes standaarden
Temperatuurcompensatie: automatisch, configureerbaar temperatuurcoëfficiëntbereik van 0,00 tot
6,00%/°C, keuze van referentietemperaturen bij 20 of 25 °C, absolute geleidbaarheid kan worden
weergegeven samen met de temperatuurgecompenseerde waarde
Automatisch bereik
Saliniteitsmetingen: praktisch
zoutgehalte (PSU) op basis van
geleidbaarheidskalibratie

Eenheden weergeven in %
verzadiging of ppm (mg/l)
Saliniteitscompensatie voor
zoutwater: handmatige invoer van
zoutwaarden, metingen gecompenseerd voor saliniteitseffecten
Ingebouwde barometer: automatische compensatie voor
veranderingen in luchtdruk,
selecteerbare eenheden
Temperatuurcompensatie
Automatische polarisatie
elektrode bij opstarten
Gebruiksklare HDPE voorgespannen membraandoppen
eenvoudig te vervangen

Specificaties
pH/mV
(pH-elektrode)

HI98199
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik

EC
(EC-elektrode)

Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik

TDS
(EC-elektrode)

Resistiviteit
(EC-elektrode)

Zeewater σ
(EC-elektrode)

Opgelost zuurstof
(DO-elektrode)

Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik

Luchtdruk
(DO-elektrode)

Resolutie
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Temperatuur
Nauwkeurigheid
Kalibratie
Temperatuurcompensatie
Loggeheugen
Loginterval
Pc-connectiviteit
Omgeving
Batterij
Afmetingen/gewicht

Bestelinformatie
HI98199 wordt geleverd met HI829113
digitale pH-elektrode met 4 m kabel, zakjes
pH-kalibratieoplossing, micro-USB-kabel,
batterijen, kwaliteitscertificaat, handleiding
en stevige draagkoffer.

Elektrodes
HI829113
HI763093
HI764103

digitale pH elektrode met
4 m kabel
digitale EC-elektrode met
4 m kabel
digitale DO-elektrode met
4 m kabel

Accessoires
HI710034

MULTIPARAMETER METERS

Saliniteit
(EC-elektrode)

Resolutie

0,00 tot 14,00 pH/±600,0 mV
0,01 pH/0,1 mV
±0,02 pH/±0,5 mV
automatisch tot drie punten met automatische herkenning van vijf standaard buffers (pH 4,01,
6,86, 7,01, 9,18, 10,01) of 1 eigen buffer
0 tot 200 mS/cm (absolute EC tot 400 mS/cm)
manueel: 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/cm, automatisch: 1 µS/cm van 0
tot 9999 µS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot 99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/
cm, automatisch mS/cm: 0,001 mS/cm van 0,000 tot 9,999 mS/cm, 0,01 mS/cm van 10,00 tot
99,99 mS/cm, 0,1 mS/cm van 100,0 tot 400,0 mS/cm
±1% van meetwaarde of ±1 µS/cm (wat het grootste is)
automatisch op 1 punt, met 6 standaardoplossingen (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88
mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) of 1 eigen punt
0,0 tot 400,0 ppt (g/l) (max. waarde afh. van TDS-factor)
manueel: 1 ppm (mg/l), 0,001 ppt (g/l), 0,01 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l), 1 ppt (g/l), automatisch: 1 ppm
(mg/l) van 0 tot 9999 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l) van 10,00 tot 99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van
100,0 tot 400,0 ppt (g/l), automatisch ppt (g/l): 0,001 ppt (g/l) van 0,000 tot 9,999 ppt (g/l), 0,01
ppt (g/l) van 10,00 tot 99,99 ppt (g/l), 0,1 ppt (g/l) van 100,0 tot 400,0 ppt (g/l)
±1% van meetwaarde of ±1 ppm (mg/l) (wat het grootste is)
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0 tot 999999 Ω•cm, 0 tot 1000,0 kΩ•cm, 0 tot 1,0000 MΩ•cm
afhankelijk van resistiviteitswaarde
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,00 tot 70,00 PSU
0,01 PSU
±2% van meetwaarde of ±0,01 PSU (wat het grootste is)
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,0 tot 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
0,1 σt, σ₀, σ₁₅
±1 σt, σ₀, σ₁₅
gebaseerd op geleidbaarheidskalibratie
0,0 tot 500,0 %, 0,00 tot 50,00 ppm ( mg/l)
0,1 %, 0,01 ppm ( mg/l)
0,0 tot 300,0 %: ±1,5 % van aflezing of ±1,0 %, wat het grootst is, 300,0 tot 500,0 %: ±3 % van
aflezing, 0,00 tot 30,00 ppm ( mg/l) : ±1,5 % van aflezing of ±0,10 ppm ( mg/l), wat het grootst is,
30,00 ppm ( mg/l) tot 50,00 ppm ( mg/l) : ±3 % van aflezing
automatisch een of twee punten bij 0, 100 % of 1 eigen punt
450 tot 850 mm Hg, 17,72 tot 33,46 in Hg, 600,0 tot 1133,2 mbar, 8,702 tot 16,436 psi, 0,5921
tot 1,1184 atm, 60,00 tot 113,32 kPa
0,1 mm Hg, 0,01 in Hg, 0,1 mbar, 0,001 psi, 0,0001 atm, 0,01 kPa
±3 mm Hg binnen ±15 °C van de temperatuur tijdens kalibratie
automatisch op 1 eigen punt
-5,00 tot 55,00 °C, 23,00 tot 131,00 °F, 268,15 tot 328,15 K
0,01 °C, 0,01 °F, 0,01 K
±0,15 °C, ±0,27 °F, ±0,15 K
automatisch op 1 eigen punt
automatisch van -5 tot 55 °C
45.000 records (manueel of continu loggen van alle parameters)
1 sec tot 3 u
via USB (met Hanna Instruments pc-software)
0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
1,5 V AA batterijen (4) /ca, 360 u continu gebruik zonder schermverlichting (50 u met)
185 x 93 x 35,2 mm/400 g

rubber beschermhoes,
oranje

Software
Gratis download.
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HI991300 – HI991301

pH/EC/TDS/temperatuur-meters

MULTIPARAMETER METERS

Waterbestendig met geavanceerde eigenschappen

Voor veeleisende
toepassingen
Hanna Instruments biedt u een keuze
van twee meters aan om tegemoet
te komen aan uw exacte vereisten.
HI991300 en HI991301 meten allebei
pH, geleidbaarheid, totale opgeloste
stoffen en temperatuur in één enkel
instrument. Om de precisie te verhogen kan u de meter selecteren die het
best zal werken met uw geleidbaarheidsbereik, van gezuiverd tot brak
water.

Bediening met twee toetsen

Er zijn slechts twee toetsen, maar toch
kan u een heleboel kalibratiebuffers
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en zelfs de temperatuurschaal (°C
of °F) selecteren, wat voor u het beste
is. De behuizing is waterbestendig en
geschikt voor IP 67 omstandigheden.
De multiparameter elektrode, HI1288,
omvat pH, EC/TDS en temperatuur in
één handig en stevig handvat.
Andere eigenschappen die geselecteerd kunnen worden zijn: verschillende TDS-factoren van 0,45 tot 1,00,
een bereik van temperatuurcoëfficiënten (ß) van 0,0 tot 2,4 %, en
gestandaardiseerde bufferherkenningswaarden.
Om interferentie te vermijden van

voorbijgaand elektrisch lawaai, is er
een stevige versterker geïntegreerd in
de elektrode.
D 4 parameters – 1 elektrode
D Verlengbare cloth-junctie
D Waterbestendige behuizing (IP67)

Robuust
Voor wetenschappers en professionals die precisie verlangen in het veld
of op de productievloer. De 99-reeks
van Hanna Instruments zijn duurzame,
waterbestendige draagbare meters
die nauwkeurige resultaten opleveren.
Het toepassingsspecifieke ontwerp
met een geheel nieuwe, robuuste constructie zorgt voor jarenlange foutloze

metingen!
Met slechts twee knoppen kan de
werking van de meter niet eenvoudiger zijn. U kunt zeer vlot instellingen
aanpassen, het meetbereik selecteren
en kalibratiebuffersets kiezen.

Toepassingsspecifieke
elektrode
Uw metingen vereisen gedetailleerde
aandacht, en dat geldt ook voor uw
elektroden. De elektrode is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de
eisen van uw branche, van behuizing
tot junctietype. Verwacht topprestaSpecificaties
Bereik

pH-kalibratie

EC/TDS-kalibratie

Duurzame behuizing

Waterdicht
Een Quick Connect DIN-connector
zorgt ervoor dat bevestigen en loskoppelen van de elektrode eenvoudig
en gemakkelijk gaat. De rubberen
ommanteling beschermt de kabel en
creëert een afgesloten verbinding
voor extra betrouwbaarheid.

De nieuwe IP67-behuizing is ontworpen om bestand te zijn tegen stoten,
vallen en morsen in het dagelijks leven
en garandeert topprestaties in elke
omgeving. Deze meters zijn volledig
beschermd tegen indringing van stof
en water vanuit elke richting.

HI991301
0,00 tot 16,00 pH, ±825 mV

0 tot 3999 µS/cm
0 tot 2000 ppm ( mg/l)

0,00 tot 20,00 mS/cm
0,00 tot 10,00 ppt (g/l)
-5,0 tot 105,0°C
0,01 pH

1 µS/cm
1 ppm

0,01 mS/cm
0,01 ppt

0,1 °C
±0,01 pH (bij 20 °C)
±2 % volle schaal (bij 20 °C)
±2 % volle schaal (bij 20 °C)
±0,5 °C (bij 20 °C)
selecteerbaar 0,45 tot 1,00 met 0,01 verhogingen
(default 0,50)
automatisch op 1 of 2 punten met 2 sets van
gememoriseerde standaardbuffers
(pH 4,01/7,01/10,01 of pH 4,01/6,86/9,18)
automatisch, 1 punt op
automatisch, 1 punt op
6,44 ppt (CONV=0,5) of op
1382 ppm (CONV=0,5) of op 1500 ppm (CONV =0,7)
9,02 ppt (CONV=0,7) of op
of op 1413 µS/cm
12880 µS/cm

pH

EC/TDS
Elektrode
Batterijtype/levensduur
Omgeving
Afmetingen/gewicht
Bestelinformatie
HI991300 en HI991301 zijn voorzien van een
HI1288 elektrode met kabel van 1 m, batterijen, harde draagkoffer en handleiding.

Oplossingen
HI70004P

Een multiniveau-display biedt in één
oogopslag meetresultaten vanuit elke
hoek.

MULTIPARAMETER METERS

TDS-conversiefactor

Elektrodes
HI12883

Een indicator op het scherm geeft een
visuele bevestiging dat uw elektrode
werkt.

Groot lcd

HI991300

pH
EC
TDS
Temperatuur
Resolutie
pH
EC
TDS
Temperatuur
Nauwkeurigheid pH
EC
TDS
Temperatuur

Temperatuurcompensatie

ties met een voor uw doel gemaakte
meter!

automatisch
automatisch met selecteerbare ß van 0,0 tot 2,4 %/ °C met 0,1 verhogingen
HI12883, pH/EC/TDS/T, DIN-connector, kabel van 1 m (bijgeleverd)
(3) 1,5 V AAA/ongeveer 600 u continu gebruik
0 tot 50 °C, RH max 100 %
152 x 58 x 30 mm/209 g
HI70007P
HI70010P
HI70030P

pH/conductiviteitselektrode
met ingebouwde temperatuursonde met DIN-connectie en kabel van 1 m

HI70031P
HI70300L
HI7061L

Kalibratievloeistof pH 4,01,

25 zakjes van 20 ml
Kalibratievloeistof pH 7,01,
25 zakjes van 20 ml
Kalibratievloeistof pH 10,01,
25 zakjes van 20 ml
Geleidbaarheidsoplossing
12880 µS/cm, 25 x20 ml
Geleidbaarheidsoplossing
1413 µS/cm, 25 x 20 ml
Elektrodebewaaroplossing,
fles van 500 ml
Algemene elektrodereinigingsoplossing, fles van
500 ml

Accessoires
HI710028
HI710029
HI710030

schokbestendige rubberen
hoes, oranje
schokbestendige rubberen
hoes, blauw
schokbestendige rubberen
hoes, groen
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HI5421

Opgelost zuurstof- en BOD-meter

OPGELOSTE ZUURSTOF

met grafisch kleuren-lcd

D Uitgebreid bereik tot 90 ppm
en 600 % verzadiging
D Waarheidsgetrouwe barometrische luchtdrukcompensatie
D Automatische kalibratie of
kalibratie door de gebruiker
D Auto-hold meetwaarde
D Auto-eindmodus voor DO
D Flexibel loggen met 3 modes
D BOD (biochemical oxygen demand)
D OUR (oxygen uptake rate)
D SOUR (specific oxygen uptake rate)
D GLP
D Twee selecteerbare alarmlimieten
D Tot 100 loglots, 200 OUR- en
SOUR-rapporten en tot 200
BOD-methode-ingaves
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Geavanceerde Opgelost
zuurstofmetingen
Hanna Instruments’ benchtop zuurstofmeterlijn breidt uit met de HI5421.
HI5421 bevat DO, BOD, OUR en SOURmeetmodes in een compact, veelzijdig
instrument.
Het 240 x 320 dotmatrix lcd-kleurenscherm is in staat om grafieken,
menu’s, hulpschermen en kalibratieherinneringen weer te geven. De
HI5421 bevat ook een intuïtief systeem om uw werkschema te stroomlijnen en nauwkeurige metingen snel
en efficiënt uit te voeren. Metingen
kunnen worden opgeladen naar een
pc via USB met Hanna Instruments’
optionele software.

DO-metingen kunnen worden uitgevoerd met ppm, mg/l of in % luchtverzadigingseenheden en zijn voorzien
van automatische of handmatige
temperatuur- en atmosferische
drukcompensatie, evenals handmatige
saliniteitscompensatie.
De HI76483 12-mm DO-sonde maakt
gebruik van het polarografische meetprincipe en heeft een ingebouwde
temperatuursensor.

Profielen
Maximaal 10 profielen kunnen worden
opgeslagen en opgeroepen, zodat u
niet telkens opnieuw hoeft te configureren wanneer een andere toepassing
wordt gebruikt.

Directe meting

Speciaal helpmenu
Duidelijke berichten en aanwijzingen
voor DO-meting en kalibratie, evenals
BOD-, OUR- en SOUR-methoden zijn
beschikbaar op het scherm om gebruikers te begeleiden.

BOD

OUR
HI5421

Bereik

0,00 tot 90,00 ppm, 0,0 tot 600,0 % saturatie
450 tot 850 mmHg, 560 tot 1133 mBar
0 to 45 ppt (g/L)
-20,0 tot 120,0 °C
0,01 ppm, 0,1 % saturatie
1 mm Hg
0,1 °C/°F/K
±1,5 % van de leeswaarde ±1 cijfer
±3 mm Hg + 1 minst belangrijk cijfer
±0,2 °C
Direct DO, BOD (biochemical oxygen demand),
OUR (oxygen uptake rate), SOUR (specific oxygen
uptake rate)
Automatisch/gebruikersstandaard, 1 of 2 punten
Eenpuntskalibratie
0,0 tot 50,0 °C
Polarografisch met ingebouwde temperatuursensor
Tot op 100 lots, 100.000 monsters/lot voor
automatisch loggen, 5.000 monsters/lot voor manueel loggen
Vanaf 1 seconde tot 180 min.
Laatste kalibratiegegevens, kalibratie-informatie
Begrenzing aan binnen- en buitenkant
Opto-geïsoleerde USB en RS232
240 x 320 dot-matrix kleuren-lcd met op het
scherm helpfunctie, grafieken, taalkeuze en
aangepaste configuratie
12 Vdc adapter (incl.)
160 x 231 x 94 mm
1.200 g

Opgelost zuurstof
Luchtdruk
Zoutcompensatie
Temperatuur
Resolutie
Opgelost zuurstof
Luchtdruk
Temperatuur
Nauwkeurigheid Opgelost zuurstof
Luchtdruk
Temperatuur

Kalibratie

DO
Luchtdruk
Temperatuurcompensatie
Elektrode (incl.)
Log

BOD geeft een indicatie van
de biologisch afbreekbare
organische stoffen aanwezig in
een monster van het water. De
concentratie Opgelost zuurstof
wordt gemeten vóór en na een
incubatietijd van vijf dagen en
de BOD wordt berekend in mg
per liter van het verschil.
OUR en SOUR worden gebruikt
voor het bepalen van het zuurstofverbruik. OUR wordt gemeten in mg zuurstof per liter per
uur, en SOUR wordt gemeten in
mg zuurstof verbruikt per gram
vluchtige zwevende deeltjes
per uur.

Aantal monsters

Loginterval
GLP
Alarm (DO, BOD, OUR, SOUR)
Pc-connectie
Display
Energietoevoer
Afmetingen
Gewicht

Bestelinformatie
HI5421-02 (230 V) wordt geleverd met
HI76483 DO-elektrode, HI7041S elektrolytoplossing (30 ml) HI76407A membraan
(2 stuks), HI76404N elektrodehouder,
adapter en handleiding.
Elektrodes
HI76483

DO-elektrode voor gebruik
in laboratoria met 1 m kabel

Oplossingen
HI7040L
HI7041S

Accessoires
HI76407A/P
HI76404N
HI92000
HI920013

OPGELOSTE ZUURSTOF

Specificaties

Meetmodes

BOD/OUR/SOUR

SOUR

Nulkalibratie-zuurstofoplossing, fles van 500 ml
Elektrolytoplossing voor Opgelost zuurstofelektrodes,
flesje van 30 ml
PTFE membranen voor Opgelost zuurstofelektrodes
(5 stuks)
Elektrodehouder
Windows-software
USB-kabel, 1,8 m
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HI2004

edge DO
DO-innovatie op
het scherp van de
snee
edge®DO is dun en licht: slechts 12 mm
dik en weegt minder dan 250 gram.
edge® heeft een lcd-scherm met ongelooflijk brede kijkhoek en gevoelige
capacitieve toetsen.
edge®DO meet Opgelost zuurstof
door middel van haar unieke DOelektroden. Na het aansluiten met
een simpele 3,5 mm plug worden
deze digitale elektroden automatisch
herkend: sensortype, kalibratiedata en
serienummer.

OPGELOSTE ZUURSTOF

Het veelzijdige ontwerp van edge®DO
kan worden gebruikt als draagbare,
benchtop of wandmontage-meter.
edge®DO maakt alles makkelijker:
meting, configuratie, kalibratie,
diagnostiek, loggen en de overdracht
van gegevens rechtstreeks naar een
computer of USB-stick.

DO
Clark-type polarografische sonde
met eenvoudig te vervangen
membraankap voor alle reeksen 0,00-45,00 mg/l (ppm),
0,0-300 % luchtverzadiging
Nauwkeurigheid ±1,5 %
volle schaal
Een- of tweepunts kalibratie (HI7040), 0 % (oplossing) en 100 % (lucht)
Automatische temperatuurcompensatie (ATC) van 0 tot 50 °C
Hoogtecompensatie van
-500 tot 4000 m
Saliniteitscompensatie van 0 tot 40 g/L
GLP-data: datum, tijd, kalibratiestandaarden, hoogte
en saliniteitswaarde
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Twee USB-poorten

Datalogs

edge® heeft een standaard USB-poort
voor het exporteren van gegevens
naar een flash drive. edge® heeft
daarnaast ook een micro-USB-poort
voor het exporteren van bestanden
naar uw computer en voor het opladen
van de batterij.

Edge® laat u toe om 1.000 datalogs te
bewaren. Datalogs bevatten uitlezingen, GLP-data, datum en tijd.

Duidelijke en volledige
aflezing
edge® beschikt over duidelijke en
volledige informatieteksten onderaan het scherm. Niet nodig dus om
gecodeerde afkortingen of symbolen
te ontcijferen, deze handige berichten
begeleiden u snel en makkelijk door elk
proces.

GLP
Gegevens van de laatste kalibratie
worden opgeslagen in de sensor,
inclusief datum, tijd en buffer/standaarden. Wanneer een compatibele
sensor aangesloten is worden de GLPgegevens automatisch overgedragen.

Strak design
Ongelooflijk dun en licht: edge® is
slechts 12 mm dik en weegt slechts
250 gram.

Capacitieve toetsen
edge® is voorzien van een capacitief toetsenbord
met een opvallende, moderne uitstraling. Omdat het
toetsenbord een onderdeel is van het scherm, kunnen de knoppen nooit verstopt raken met voorbeeld
residu.

Makkelijk te lezen lcd
edge® is voorzien van een 14 cm lcd-scherm dat
je duidelijk kan aflezen vanop afstand. Het grote
display, met zijn brede 150 ° kijkhoek, een van de
gemakkelijkste om te lezen in de industrie.

14 cm

Plaatsbesparing
Met behulp van de wandhouder (incl.), kan edge® op
een muur bevestigd worden, waardoor u heel wat
plaats bespaart. De houder heeft een ingebouwde
aansluiting voor stroomtoevoer en opladen van de
batterijen.

3,5 mm aansluiting

Specificaties

edge®pH is ideaal voor gebruik in het veld
door zijn lichte gewicht, groot scherm en
dun ontwerp. Het kan worden opgeborgen
in een rugzak of tas. Tot 8 uur batterijduur
wanneer gebruikt als draagbaar apparaat.

OPGELOSTE ZUURSTOF

Het aansluiten van een elektrode was nooit eenvoudiger. Geen uitlijning of gebroken pinnen, gewoon de
3,5 mm stekker aansluiten. Digitale elektroden
worden zelfs automatisch herkend.

Draagbaar

HI2004
Bereik

0,00 tot 45,00 ppm ( mg/l), 0,0 to 300,0 % verzadiging

Resolutie

0,01 ppm ( mg/l), 0,1 % verzadiging

Nauwkeurigheid ±1,5 % van aflezing ±1 cijfer
DO

Kalibratie

1 of 2-punts bij 0 % (HI7040 oplossing) en 100 % (in
lucht)
ATC (0 tot 50 °C, temperatuurgrenzen teruggebracht tot
werkelijke elektrodegrenzen)

Temperatuurcompensatie
Saliniteitscom0 tot 40 g/L (1 g/L resolutie)
pensatie
Hoogtecompen-500 to 4000 m (100 m resolutie)
satie
Bereik

Temperatuur* Resolutie

Muurgemonteerd
De meegeleverde muurbevestiging maakt
het gemakkelijk om ruimte te besparen op
het werkblad en kan edge®pH opladen met
de AC-adapter. Ideaal voor toepassingen
voor continue monitoring.

-20,0 tot 120,0 °C
0,1 °C

Nauwkeurigheid ±0,5 °C
Log
Aansluitingen
Bijkomende
specificaties

Elektrode

tot 1000 (400 in basismodus) sets: manueel (max. 200),
manueel-bij-stabiliteit (max. 200), interval† (max. 600,
100 lots)
1 USB-poort voor opslag, 1 micro-USB-poort voor opladen en pc-aansluiting
HI764080 digitale Opgelost zuurstofelektrode met 3,5
mm connector en 1 m kabel

Omgevingstemperatuur

0 tot 50 °C, RH max. 95 % niet-condenserend

Voeding

5 Vdc adapter (incl.)

Afmetingen

202 x 140 x 12 mm/250 g

Elektrodehouder en staander
Bestelinformatie
HI2004-02 edge®DO worden geleverd met: HI764080 Opgelost zuurstof-elektrode,
HI7041S hervul-elektrolytoplossing, DO-membraandoppen (2), o-ringen (2), dockingstation
met elektrodehouder, muurbevestiging, USB-kabel, 5 Vdc stroomadapter, en handleiding.

De elektrodehouder is voorzien van
een draaibare, verstelbare arm met een
ingebouwde staander om edge®pH stevig
op zijn plaats en in de optimale kijkhoek te
houden.
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HI98193

Opgelost zuurstof- en BOD-meter

OPGELOSTE ZUURSTOF

Met verlichtbaar grafisch lcd-display

Keuze in eenheden: % verzadiging of mg/l (ppm)
Saliniteitscompensatie:
waarde in te stellen
Automatische compensatie
luchtdruk: ingebouwde barometer met selecteerbare eenheid
(mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)
Automatische berekeningen:
bepaling van Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oxygen
Uptake Rate (OUR) en Specific
Oxygen Uptake Rate (SOUR)
Automatische polarisatie
van elektrode bij opstart
Gebruiksklare PTFE voorgevormde membraandoppen
Ongeveer 200 uur continu gebruik
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De HI98193 draagbare Opgelost zuurstofmeter heeft een uitgebreid bereik
tot 50 ppm en 600 % verzadiging. Bij
het meten van Opgelost zuurstof zijn
compensaties voor saliniteit, temperatuur en luchtdruk essentieel voor het
verbeteren van de nauwkeurigheid en
precisie van de aflezingen.
Saliniteitscompensatie zorgt voor
directe bepaling van Opgelost zuurstof
in zoute wateren. Temperatuurcompensatie gebeurt automatisch met
de in de sonde ingebouwde sensor,
die over een of tweepunts kalibratie
beschikt. Drukcompensatie met de
ingebouwde barometer kan worden
gevalideerd tegen een referentiebarometer en kan, indien nodig, opnieuw
worden gekalibreerd met selecteerbare eenheden (mmHg, inHg, atm, psi,
kPa, mbar). Met de interne barometer
kan de HI98193 compenseren voor
veranderingen in luchtdruk, zodat
er geen behoefte is voor grafieken,

hoogte-informatie of externe barometergegevens. Andere functies zijn
onder meer meting, methodes en berekeningen voor BOD, OUR and SOUR.

Snelkoppelsonde
De HI764073 polarografische Opgelost zuurstofelektrode beschikt
over een DIN-snelkoppeling om het
bevestigen en verwijderen te vereenvoudigen.

Datalog
HI98193’s manuele logfunctie stelt u
in staat 400 monsters op te slaan, die
later kunnen worden overgebracht
naar een pc met de HI920015 USBkabel en HI92000 software.

Specificaties

HI98193
Bereik

DO

Resolutie
Nauwkeurigheid (bij
25 °C)

Bereik
Resolutie
Luchtdruk
Nauwkeurigheid (bij
25 °C)
Kalibratie
Bereik
Resolutie
Temperatuur Nauwkeurigheid (bij
25 °C)
Kalibratie
Meetmodes
Luchtdrukcompensatie
Saliniteitscompensatie
Temperatuurcompensatie
Elektrode
Log
Pc-connectiviteit
Batterij
Auto-off
Omgeving
Afmetingen
Gewicht

0,00 to 50,00 mg/l (ppm), 0,0 to 600,0 % verzadiging
0,01 mg/l (ppm), 0,1 % verzadiging
±1,5 % van aflezing ±1 cijfer
automatisch 1 of 2 punten bij 100 % (8,26 mg/l)
en 0 % (0 mg/l), manueel 1 punt in % verzadiging
of mg/l
450 tot 850 mmHg
1 mmHg
±3 mmHg binnen ±15 % van kalibratiepunt
1 punt
-20,0 tot 120,0 °C
0,1 °C

OPGELOSTE ZUURSTOF

Kalibratie

Resultaten BOD
BOD wordt berekend in mg per liter van het
verschil tussen de oorspronkelijke en de
finale DO-concentratiemetingen.

Parameters en bestanden BOD
Alle benodigde parameters voor BOD-testen kunnen ingesteld en meteen weergegeven worden.

±0,2 °C (behalve probefout)
1 of 2 punten
direct DO, BOD (biochemical oxygen demand),
OUR (oxygen uptake rate), SOUR (specific oxygen
uptake rate)
automatisch van 450 tot 850 mmHg
automatisch van 0 tot 70 g/L
automatisch van 0,0 tot 50,0 °C
HI764073 polarographische DO-elektrode met
beschermhoes, interne temperatuursensor, DINconnector en 4 m kabel
manueel tot 400 monsters
opto-geïsoleerde USB (met HI92000 software)
1,5 V (4) AA batterijen/ca. 200 u continu gebruik
zonder schermverlichting (50 u met)
instelbaar: 5, 10, 30, 60 min of uit
0 tot 50 °C, RH 100 % IP67
185 x 93 x 35,2 mm
400 g

Bestelinformatie
HI98193 wordt geleverd met HI764073
DO-elektrode met beschermhoes, voorgevormde PTFE membraandoppen (2), HI
7040 bi-component nul-zuurstofoplossing
(230 ml), HI7041S elektrolytoplossing

(30 ml), DO-beschermdop, o-ringen (2),
100 mL plastic beker (2), HI92000 pcsoftware, HI920015 micro-USB-kabel, 1,5 V
AA batterijen (4), handleiding, snelstartgids, kwaliteitscertificaat en HI720193
draagkoffer.

Resultaten OUR
Wordt gemeten in mg verbruikte zuurstof
per l per uur.

Resultaten SOUR
Wordt gemeten in mg verbruikte zuurstof
per g vluchtige zwevende deeltjes per uur.
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HI98198

Draagbare opgelost zuurstofmeter

OPGELOSTE ZUURSTOF

met digitale optische elektrode

De HI98198 draagbare opgelost zuurstofmeter is een waterdichte meter
met een digitale optische elektrode en
een uitgebreid meetbereik tot 50 ppm
en 500 % verzadiging.
De HI98198 compenseert automatisch opgelost zuurstofconcentraties.
Temperatuur- en atmosferische drukcompensaties worden automatisch
uitgevoerd. Saliniteitscompensatie
kan handmatig worden ingegeven.
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D Digitale optische elektrode met snelkoppeling
D Smart Cap™ met geheugen
D IP67 waterbestendige behuizing
D Helder display met multifunctionele toetsen en helpfunctie
D Keuze in eenheden: % verzadiging of mg/l (ppm)
D Automatische temperatuurcompensatie
D Saliniteitscompensatie
D Kalibratiewaarschuwing
D Automatische berekeningen:
bepaling van Biochemical Oxygen Demand (BOD), Oxygen
Uptake Rate (OUR) en Specific
Oxygen Uptake Rate (SOUR)

D Automatische compensatie
luchtdruk : ingebouwde barometer met selecteerbare eenheid
(mmHg, inHg, atm, psi, kPa, mbar)
D Logfunctie: manueel of automatisch
D GLP: kalibratiegegevens inclusief
datum, tijd, druk, gekalibreerde
waarde, temperatuur en zoutgehalte van de laatste vijf kalibraties
D Pc-connectie via optogeïsoleerde USB Type-C
D Data als .csv-bestanden naar
pc zonder extra software
D ±. 200 uur continu gebruik

HI764113 DO-elektrode
voor zout en zoet water
Digitaal
Geen membranen
Geen elektrolyt
Geen zuurstofverbruik
Geen beïnvloeding door stroomsnelheid of zonlicht
Snelle en stabiele metingen
Fabrieksgekalibreerde Smart Cap™
Minimaal onderhoud

Specificaties HI764113
Behuizing
Slimme dop
Kabel
Elektrode
Temperatuur
Afmetingen
Reactietijd (t95)
Beschermingsklasse

ABS
polypropyleen
PVC
316 roestvrij staal
thermistor
174 x 25 mm
45 sec.
IP68

Smart Cap™ met RFIDcommunicatie slaat
fabriekskalibratiecoëfficiënten op.

DO

Luchtdruk

OPGELOSTE ZUURSTOF

Specificaties

Het gewelfde oppervlak
helpt luchtbellen af te
weren en zorgt voor
een groter oppervlak en
betere meetgevoeligheid.

HI98198
Bereik
0,00 tot 50 mg/l (ppm), 0,0 tot 500,0 % verzadiging
Resolutie
0,01 mg/l (ppm), 0,1% verzadiging
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±1% van aflezing ±1 cijfer (0-20 mg/l), ±5% van aflezing (>20 mg/l)
automatisch 1 of 2 punten bij 100 % (8,26 mg/l) en 0 % (0 mg/l),
Kalibratie
manueel 1 punt in % verzadiging of mg/l
Bereik
420 tot 850 mmHg
Resolutie
1 mmHg
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±3 mmHg binnen ±15% van kalibratiepunt

Kalibratie
1 punt
Bereik
-5,0 tot 50,0°C
Resolutie
0,1°C
Temperatuur
Nauwkeurigheid (bij 25 °C) ±0,3°C (elektrode + meter)
Kalibratie
1 punt
Meetmodi
direct DO, BOD (biochemical oxygen demand), OUR (oxygen uptake rate), SOUR (specific oxygen uptake rate)
Luchtdrukcompensatie
automatisch van 420 tot 850 mmHg
Saliniteitscompensatie
automatisch van 0 tot 70 PSU
Temperatuurcompensatie automatisch van -5,0 tot 50,0 °C
HI764113 optische DO-elektrode met beschermhoes, interne temperatuursensor, 7-pin DIN-connector
Elektrode
en 4 m kabel
Log
manueel tot 4000 metingen
Pc-connectie
opto-geïsoleerde USB type-C
Batterij
1,5 V (4) AA batterijen/ca. 200 u continu gebruik zonder schermverlichting (50 u met)
Automatische uitschakeling instelbaar: 5, 10, 30, 60 min of uit
Omgeving
0 tot 50°C, RH 100% IP67
Afmetingen/gewicht
185 x 93 x 35,2 mm/400 g
Bestelinformatie
Geleverd met HI764113 optische DO-elektrode met beschermhuls,
HI7040 bi-component nulzuurstofoplossing (230 ml + 30 ml), 100
ml plastic beker (2), 1,8 m USB-kabel type C, 1,5 V AA-batterijen (4),
kwaliteitscertificaat, handleiding en draagkoffer.

Accessoires
HI764113
HI764113‑1

optische elektrode O2/°C met DIN-connectie, beschermhoes en kabel van 4 m
‘slimme’ dop voor optische elektrode HI764113
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TITRATIESYSTEMEN

Wij ontwerpen,
produceren, leveren
en ondersteunen
al onze producten
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DKwaliteitsproducten gefabriceerd
volgens ISO9001:2000
DPersoonlijk advies,technische
service en lokale ondersteuning
DAantrekkelijke prijzen door eigen
ontwikkeling en productie
DVoortdurende innovatie door
nauw contact met de gebruikers
DCompleet assortiment
meters, elektrodes en
oplossingen en reagentia

HI84531

Totale titreerbare alkaliniteit-titrator
De HI84531 is specifiek ontworpen om
de totale titreerbare alkaliniteit van
water te bepalen. Alkaliniteit in water
heeft het vermogen om de zuurheid te
neutraliseren.
Dit precisie-instrument is een zuinige
en gebruiksvriendelijke potentiometrische titrator, met automatische
microprocessor (en pH-meter), die
profiteert van Hanna Instruments’
jarenlange ervaring als producent van
analytische instrumenten en sensoren.
Titraties worden uitgevoerd door een
eenvoudige en nauwkeurige peristaltische pomp, ontworpen om de
beste prestaties en herhaalbaarheid
te leveren. Hanna Instruments-standaarden worden geleverd om de pomp
te kalibreren en optimale nauwkeurigheid van het instrument in het meetbereik dat u wenst, te verzekeren. Het
algoritme analyseert de reactie van
de pH-elektrode en bepaalt wanneer
de reactie compleet is, gebaseerd op
een eindpunt ingesteld door de lezer
(meestal geïdentificeerd als broomcresolgroen pH 4,5 of fenolftaleïnealkaliniteit-pH 8,3). De HI84531 is
uitgerust met een gebruiksvriendelijke
interface met een helptoets. Berekeningen gebeuren automatisch en
de resultaten worden duidelijk op het
lcd-scherm getoond in mg/l of meq/l
CaCO3.
Dit is een ‘must have’ voor elk wateranalyselab!

Specificaties

Titrator

HI84531
laag bereik: mg/l: 30,0 - 400,0 mg/l als CaCO3, meq/l:
0,3 - 8,0 meq/l
Bereik
hoog: mg/l: 300 - 4000 mg/l als CaCO3
meq/l: 6 - 80 meq/l
laag bereik: 0,1 mg/l/0,1 meq/L
Resolutie
hoog bereik: 1 mg/l/0,1 meq/L
laag bereik: ±1 mg/l of 3 % van aflezing, wat groter is
(bij 25 °C)
Nauwkeurigheid
hoog bereik: ±10 mg/l of 3 % van aflezing, wat groter
is (bij 25 °C)
zuur-basetitratie (totale alkaliniteit)/(sterke alkaliniTitratiemethode
teit)
Titratieprincipe eindpunttitratie: 8,30 pH/4,5 pH
Pompvolume

pH-meter

mV-meter

10 mL/min

Roersnelheid

600 tpm

Bereik

-2,0 tot 16,0 pH/-2,00 tot 16,00 pH

Resolutie

0,1 pH/0,01 pH

Nauwkeurigheid ±0,01 pH (bij 25 °C)
Kalibratie

1, 2 of 3 punten, 4 beschikbare (pH 4,01, 7,01, 8,30,
10,01)

Temperatuurcompensatie

manueel of automatisch

Bereik

-2000,0 tot 2000,0 mV

Resolutie

0,1 mV

Nauwkeurigheid ±1,0 mV (bij 25 °C)
Temperature
Bestelinformatie
De HI84531-02 (230 V) is voorzien van
een pH-elektrode, temperatuursonde,
elektrodehouder, titrant laag bereik, titrant
hoog bereik, kalibratie standaard oplossing,
elektrolyt oplossing, elektrodereinigingsoplossing, pH 4,01 bufferoplossing, pH 8,30
bufferoplossing, pH 10,01 bufferoplossing,
100 ml kunststof maatbeker, kunststof
spuiten, stroomadapter en handleiding.

Bereik

-20,0 tot 120,0 °C, -4,0 tot 248,0°F, 253,2 tot 393,2 K

Resolutie

0,1 °C, 0,1°F, 0,1 K

Nauwkeurigheid ±0,4 °C, ±0,8°F, ±0,4 K (bij 25 °C)
Log

tot 400 monsters (200 pH/mV, 200 titraties)

pH-elektrode

HI1131B glas, met BNC-connector en 1 m kabel (incl.)

Temperatuurelektrode

HI7662-T roestvrij staal met 1 m kabel (incl.)

Omgeving

0 tot 50 °C, max. 95 % RH niet-condenserend

Voeding

12 Vdc stroomadapter

Afmetingen/gewicht

235 x 200 x 150 mm/1900 g

HI931-HI932

Automatische potentiometrische titratoren
voor routineanalyses pH/mV/ISE/temperatuur

Zorgvuldig ontworpen. Van binnen en van buiten.
TITRATIESYSTEMEN

Deze nieuwe generatie titrator heeft
een 50% kleinere voetafdruk voor een
maximaal gebruik van uw labruimte.
De afgedichte behuizing is nauwkeurig
geconstrueerd om aan vuil en stof te
weerstaan en een scherm met hoog
contrast toont u alles wat u tijdens het
testen moet weten.
Met een schuine elektrodehouder en
verwijderbare roerder zijn kleinere
volumetitraties nu vlotter tuit te voeren. Niet alleen kan uw titrator meer
elektroden en tubes vasthouden, het
is nu ook makkelijker dan ooit om uw
elektrodehouder te herpositioneren
met een nieuw ontworpen ontkoppelknop en draaiende schijf.
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Onze ongeëvenaarde 40.000-staps
doseerpomp is in staat om extreem
kleine hoeveelheden titrant te doseren, zodat u een zeer precies eindpunt
voor een grotere consistentie bereikt.
Voeg een tweede analoog bord, buret
of peristaltische pomp toe voor meer
vermogen en meer veelzijdigheid.

Clip Lock ™
Ons verwisselbare Clip Lock ™
buret-systeem helpt u gemakkelijk te
scheiden en te schakelen tussen uw
reagentia, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken over kruisbesmetting.
Een dynamisch doseringsalgoritme

maakt tijdige en nauwkeurige titreringsresultaten mogelijk door
grotere doses te bieden bij het begin
van een titratie en kleinere, nauwkeurigere doses bij het titratie-eindpunt.

Een nieuwe standaard voor
titraties
De HI931 en HI932 titratoren leveren
ongelooflijke resultaten en snelheid
voor verhoogde productiviteit. Titreer
voor een verscheidenheid aan metingen, waaronder zuren, basen, redox
en selectieve ionen. Zonder extra
programmeerupgrades te kopen, kunt
u direct beginnen met meten.

Nieuwe generatie
Ontworpen volgens de nieuwste
technologische ontwikkelingen, zijn de
HI931 en de HI932 ideaal voor routinematige analyse met gemak, flexibiliteit
en betrouwbaarheid. Bedoeld om de
oudere generatie HI902-titrators te
vervangen, maken ze indruk met hun
nieuwe, tweemaal zo compacte ontwerp en geavanceerde ergonomie.

Geperfectioneerd
D Compact ontwerp: meer
dan 50 % minder ruimte
D Geoptimaliseerd glijsysteem
met elektrode/roerders
D Activering van de schuif van de
elektrodehouderarm en de roerder met behulp van een drukknop
D Geoptimaliseerd modulair ontwerp voor monsters onder 50 ml

voegde volume reagens.
Stabilisatie vertraging
Deze functie regelt de stabiliteit van
de elektrodemeting voor een nieuwe
toevoeging van titranten, waardoor
een uitstekende nauwkeurigheid en
reproduceerbaarheid van de analyse
wordt gegarandeerd.
D Multiple Equivalence Point
Detection (HI932)
D Opgelegd in sommige standaardmethoden, kan HI932
meerdere equivalentiepunten
detecteren tijdens een titratie.

Reeksen van methoden
(HI932)
De HI932 heeft een functie waarmee
de gebruiker twee methoden kan combineren. Er kunnen twee soorten analyses worden uitgevoerd met dezelfde
analyt bij directe meting, eindpunttitratie, meerdere equivalentiepunten
en bij indirecte (her)titratie.

Keuze van buretten
Titrators worden standaard geleverd
met een buret van 25 ml. Andere volumes zijn beschikbaar: 5 ml, 10 ml of
50 ml. Alle buretten zijn matglas, met
PTFE-zuiger (hoge chemische weerstand) en behuizing met ondoorzichtige polyurethaanbekleding (bescherming van lichtgevoelige reagentia).

Een brede selectie van titraties

Functies
Dynamische dosering

Eindpuntdetectie
In het geval van standaardmethoden
die geen analiet/titrant-equivalentie
aangeven, is eindpuntherkenning
essentieel. Het buigpunt geeft op de
curve aan waar het mV-signaal het
hoogst was, afhankelijk van het toege-

Directe elektrochemische metingen
Titrators kunnen ook worden gebruikt
worden als een pH-, redox- en laboratoriumionometer en om metingen op
te slaan.

Precisiemetingspomp
De zuigerpomp in de buret, met een
resolutie van 40.000 stappen, maakt
het doseren van zeer kleine volumes
met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid mogelijk.

TITRATIESYSTEMEN

Dynamische dosering is gebaseerd
op het potentiometrische signaal dat
door de elektrode wordt uitgezonden
om de relatieve dosering te injecteren.
Titrant-doseervolumes passen zich
aan door de snelheid en het volume
dat wordt toegevoegd aan het eindpunt te verminderen, waardoor een
optimale titratienauwkeurigheid en
tijd wordt gegarandeerd.

De titrators maken het mogelijk om
zuur/base, redox (ORP), complexometrische, precipitatie, niet-waterige
en zilvertitratie uit te voeren, alsook
specifieke iontitraties, en titratie van
titers.

Buretten en doseersysteem
Vervangbare buretten
Met het Clip-Lock-systeem worden de
buretten binnen een paar seconden
vervangen (verhoogde productiviteit
en preventie van verontreiniging).
Automatische toevoeging reagens
Een tweede buret kan worden geïnstalleerd voor pre-titratie van het
volumetrische reagens of voor directe

83

meting. Deze procedure is handig
voor het verkrijgen van nauwkeurige
en consistente resultaten, waarbij
onjuiste weglatingen of volumetoevoegingen worden vermeden.
D Peristaltische pomp op de
achterkant van de buret
D Mogelijkheid van automatische toevoegingen van titranten vóór elke titratie

Gegevens en geheugen

Analysemethoden

Geheugen

Flexibele standaard en gebruikersmethoden

Tot 100 titratie en pH/mV/ISE-waarden kunnen worden opgeslagen en
overgedragen via USB.

Interactief kleurenscherm

Gebruikersondersteuning

Het grote lcd-kleurendisplay is duidelijk en structureert de geselecteerde
titratie: resultaten, meeteenheden,
getitreerde volumes, temperatuur,
pH-waarden of redox.
Real-time titratiegrafiek

Uitgebreide GLP-functie

Een real-time grafische curve kan
worden geactiveerd. Dit is vooral
handig bij het testen van een nieuwe
methode of voor het ontwikkelen van
een bestaande analyse.

Alle vereiste GLP-informatie kan
samen met de meetgegevens worden
opgeslagen: monster-ID, datum, tijd,
kalibratiegegevens, elektrode-ID, operatornaam en faciliteitsnaam.

Geoptimaliseerde
productiviteit (HI932)

TITRATIESYSTEMEN

In combinatie met de HI932
titrator stroomlijnt de HI921
Autosampler snel en efficiënt serietitraties van
maximaal 18 monsters.

Connecties
De HI932C2-02 beschikt over een tweede connectiekanaal voor de aansluiting van extra elektroden en roerders.
Een kaart bestaat uit:
BNC-ingang (pH/mV/ISE)
referentie-ingang
ingang voor temperatuursensor
ingang voor roerder
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Titrators kunnen maximaal 100
titratiemethoden opslaan (standaard
en door de gebruiker gedefinieerd) en
directe metingen. Elke methode kan
worden aangepast en geoptimaliseerd
op basis van de behoeften van de
toepassing en de gebruiker.

On-site installatie, training en programmering van door de gebruiker
gespecificeerde methoden worden
geleverd door een van onze deskundige toepassingen of de Hanna
Instruments-service.
Specifieke toepassingsmethoden
Instrumenten van Hanna Instruments
bieden een pakket van voorgeprogrammeerde standaarden.

Modulair en aanpasbaar
De HI921 is geschikt voor maximaal drie peristaltische
pompen voor toevoeging van reagentia, bemonstering van monsters en verwijdering van afval. Met het
geïntegreerde bedieningspaneel kan u de motor en
pompen handmatig sturen. Naast de upgrade- en
reagensdoseringsfuncties, beschikt de HI921 ook over
een ingebouwde magneetroerder, spoelsysteem, RFIDtechnologie voor monitortracering en een USB-aansluiting voor het aansluiten van een barcodelezer.

Specificaties

HI931
HI932C1
HI932C2
-2,0 tot 20,0 pH , -2,00 tot 20,00 pH , -2,000 tot 20,000 pH
0,1 , 0,01 , 0,001 pH
±0,001 pH
tot 5 punten, 8 standaard en 5 eigen buffers
-2000,0 tot 2000,0 mV
0,1 mV
±0,1 mV
offset enkel punt
1•10-6 tot 9,99•1010
1 , 0,1 , 0,01
±0,5 % monovalent, ±1 % divalent
tot 5 punten, 7 standaard oplossingen and 5 eigen standaarden
-5,0 tot 105,0 °C
0,1 °C
±0,1 °C (uitgezonderd fout sonde)
1
1
2
2
1 (25 ml)
5, 10, 25 et 50 ml
1/40000
0,001 ml
±0,1 % van volledig buretvolume
320 x 240 pixel achtergrondverlicht kleuren-lcd
Instrumentatiegegevens opslag en printmogelijkheden
nee
ja
nee
ja
nee
ja
100-240 VAC

Bereik
Resolutie
pH
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
pH-kalibratie
Bereik
Resolutie
mV
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
mV-kalibratie
Bereik
Resolutie
ISE
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
ISE-kalibratie
Bereik
Temperatuur Resolutie
Nauwkeurigheid (bij 25°C)
Ingangskanalen
Doseerpompcapaciteit
Buret incl.
Buretvolume
Buretresolutie
Schermresolutie
Nauwkeurigheid dosering
Scherm
GLP-conformiteit
Gekoppelde methoden
Herdosering
Compatibel met Autosampler
Voeding

Bestelinformatie
Elk model wordt geleverd met 25 ml buret,
doseerpomp, roerder, elektrodehouder, USBkabel, USB-stick en pc-software.
HI931-02

titrator met 1 pH/mV/ISE/
temperatuur-kanaal

HI932C1-02
HI932C2-02

Accessoires
HI930100

TITRATIESYSTEMEN

HI931

HI932
titrator met 1 pH/mV/ISE/
temperatuur-kanaal +
uitgang autosampler
titrator met 2 pH/mV/ISE/
temperatuur-kanalen +
uitgang autosampler
Doseerpomp

HI900150
HI900125
HI900110
HI900105

Buretkit 50 ml met spuit en
doseerslangen
Buretkit 25 ml met spuit en
doseerslangen
Buretkit 10 ml met spuit en
doseerslangen
Kit burette 5 ml met spuit en
doseerslangen
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HI921

Autosampler

TITRATIESYSTEMEN

D Flexibele, nauwkeurige detectie
van het titratie-eindpunt met
HI902C potentiometrische titrator
D Automatisering van 16 monsters
van 150 ml of 18 van 100 ml per
plateau		
D De Autosampler kent altijd de
positie van het plateau zonder
de noodzaak om te kalibreren.
D Elektrodespoelfunctie: tot
3 bekers per plateau kunnen worden aangewezen
D Automatische toevoeging van
reagentia of gedemineraliseerd
water door de peristaltische pomp
D Controlepaneel voor handmatige bediening van
motoren en pompen
D Ingebouwde magneetroerder
of optionele propellerroerder
D Barcodelezer voor eenvoudige steekproefopvolging
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D Ingebouwde RFID in elk plateau: serienummer en type
D Optische infraroodstraal detecteert de aanwezigheid of
afwezigheid van bekers, dit
zorgt ervoor dat de autosampler niet doorgaat met titreren
als een beker ontbreekt
D ‘Veld’-upgradebare software
D Monsterplateaus gemaakt van
chemisch-bestendige materialen zijn verwijderbaar, gemakkelijk schoon te maken en
vaatwasmachinebestendig.
D Elektrodehouder geschikt voor
3 x 12 mm elektroden, temperatuursensor, 1 afzuigslang en
5 multifunctionele slangen
D Real-time voortgang en resultaten weergegeven op het scherm
D Optionele geïntegreerde
peristaltische (tot 3) of

membraanpompen
D Monsternivelleringsfunctie:
automatische niveauregeling voor snelle bereiding van
volumetrische monsters
D Afvalverwijdering: zuigt monsters in een afvalcontainer

Automatiseer tot 18 monsters
De HI921 Autosampler is een geautomatiseerd titratiesysteem ontworpen voor gebruik
met de HI902C titrator. Dit hogekwaliteitssysteem maakt de titratie van meerdere monsters snel en gemakkelijk.
De HI921 kan tot drie peristaltische pompen
gebruiken voor automatische reagenstoevoeging, monsternivellering en afvalafzuiging en
één membraanpomp voor spoelen. Een controlebord staat in voor handmatige bediening
van de motoren en pompen. De HI921 beschikt
ook over een ingebouwde magneetroerder,
elektrodespoelfunctie, USB-interface met
compatibele barcodelezer en ingebouwde
RFID voor elk plateau.
Met de Autosampler kunnen maximaal 18
monsters na elkaar worden doorlopen. De
HI921 Autosampler communiceert rechtstreeks met de HI902C voor titratiemethoden. Namen en groottes kunnen aangepast
of automatisch ingevuld worden. Zodra de
Autosampler-reeks voltooid is, zijn twee rapporten beschikbaar: een sequentierapport
met een tabel met monsternaam, bekerpositie, steekproefgrootte en resultaat voor het
plateau, en een gedetailleerd titratierapport
voor elk individueel monster, met inbegrip van
de grafiek van de titratie data.
Specificaties

D Peristaltische en
membraanpompen
D RFID
D Compatibiliteit digitale weegschaal
D Automatisch monsternamen ingeven
D Statusindicatorlampje

HI921
3 x 12 mm elektrodes
voor 1 temperatuursensor

Elektrodehoudergleuven

voor 1 afzuigslang
voor 5 multifunctionele slots (titrant/reagensslangen)
voor 1 bovengemonteerde roerder

Temperatuursensor
Roerders

Membraanpompen

ingebouwde magnetische roerder
bovengemonteerde roerder (optioneel)
tot 3 installeerbaar
in gleuven 1, 2, 3
in gleuf 4, voor reiniging
16 bekers van 150 ml (HI920-11660)

Plateau

18 bekers van 100 ml (HI920-11853)
ingebouwde RFID, verstuurt plateautype en serienummer
ASTM korte glazen bekers

Bekers

HI920-060 (150 mL) 16 plastic beakers
HI920-053 (100 mL) 18 plastic bekers
toetsen voor manuele bediening van plateau en titratiekop

Controlepaneel

manuele bediening van peristaltische of membraanpompen
tweelijns achtergrondverlicht scherm met statusinformatie

Barcodelezer

compatibel met USB-barcodelezers, om monsternamen toe te
voegen

Opslag

tot 40 plateaus (bv.: 720 rapporten voor 18-bekerplateau)

TITRATIESYSTEMEN

Peristaltische pompen

HI7662-A (incl.)

Bestelinformatie
HI921-100
Autosampler met carousel
voor 16 bekers
HI921-110
Autosampler met carousel
voor 16 bekers en 1 peristaltische pomp
HI921-120
Autosampler met carousel
voor 16 bekers en 2 peristaltische pompen
HI921-130
Autosampler met carousel
voor 16 bekers en 3 peristaltische pompen
HI921-200
Autosampler met carousel
voor 18 bekers
HI921-210
Autosampler met carousel
voor 18 bekers en 1 peristaltische pomp
HI921-220
Autosampler met carousel
voor 18 bekers en 2 peristaltische pompen
HI921-221
Autosampler met carousel voor 18 bekers en 2
peristaltische pompen en 1
membraan pomp
HI921-230
Autosampler met carousel
voor 18 bekers en 3 peristaltische pompen
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HI83414-HI88703

Tafelmodel turbiditeits- en vrije/totale chloormeters
EPA 180.1

TURBIDITEIT

D HI83414 heeft 4 meetbereiken:
ratioturbiditeit, non-ratioturbiditeit, vrije chloor, totale chloor
D HI88703 heeft 2 meetbereiken: ratioturbiditeit,
non-ratioturbiditeit
D Voldoet aan de USEPA-normen
D HI83414 : exclusieve CAL
Check™-kalibratievalidatie
voor chloor
D Good Laboratory Practice
D 2, 3, 4 of 5 punten turbiditeitskalibratie
D USB, pc-verbinding
D Schermverlichte lcd
D Begeleiding op het scherm
D Log en herbekijk tot
200 metingen
D Contextuele helpmenu’s
D Automatische uitschakeling
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In het bereik van de ratioturbidimeter berekent de microprocessor van
het instrument de NTU-waarde voor
de signalen die de twee detectoren
bereiken, door gebruik te maken van
een effectief algoritme. Dit algoritme
corrigeert en compenseert kleurinterferenties, waardoor de HI83414 en
HI88703 kleurgecompenseerd zijn.
Het optische systeem en de meettechniek compenseren ook schommelingen in de lampintensiteit, waardoor
de behoefte aan frequente kalibratie
geminimaliseerd wordt.
In het non-ratiobereik van de turbidimeter wordt de NTU-waarde
berekend aan de hand van het signaal
op de detector voor verspreid licht

(90 °). Deze methode biedt een hoge
lineariteit op het lage bereik, maar is
gevoeliger voor schommelingen in
lampintensiteit.
De lagere waarnemingslimiet van
een turbidimeter wordt bepaald door
strooilicht. Strooilicht is het licht,
waargenomen door de sensoren, dat
niet veroorzaakt wordt door lichtverspreiding van zwevende deeltjes.
Het optische systeem van HI83414
en HI88703 is ontworpen om heel
weinig strooilicht te hebben, waardoor
nauwkeurige resultaten voor stalen
met lage turbiditeit mogelijk zijn.

Ideaal voor drinkwatertoepassingen
HI83414 is een zeer nauwkeurig dualparameterinstrument dat voordeel
haalt uit Hanna Instruments’ jarenlange ervaring. De HI83414 combineert
op een succesvolle manier turbiditeit
en fotometrische metingen om de
belangrijkste parameters van drinkwater te testen: turbiditeit en vrije/totale
chloor. De meter is speciaal ontworpen voor waterkwaliteitsmetingen en
levert betrouwbare en nauwkeurige
metingen van lage turbiditeit en
chloorwaarden. De HI83414 voldoet
aan en overstijgt de normen van
USEPA- en Standard-methode zowel
voor turbiditeit als fotometrische
metingen.

CAL Check
Met de krachtige CAL Check™-functie
kunnen betrouwbare prestaties op elk
moment bevestigd worden, dankzij
de exclusieve Hanna Instruments
NIST-traceerbare normen, klaar voor
gebruik. Een éénpunts kalibratie kan
uitgevoerd worden door dezelfde CAL
Check™-norm te gebruiken.
De HI88703 meet enkel turbiditeit en
is speciaal ontworpen voor waterkwaliteitsmetingen, en levert betrouwbare en nauwkeurige metingen op
lage turbiditeitsbereiken. De HI88703
voldoet ook aan de vereisten van de
USEPA en Standard Methods en overstijgt deze zelfs.

Turbiditeitsmetingen kunnen gemaakt
worden in het bereik van 0,00 tot
4.000 NTU (Nephelometric Turbidity
Unit) wanneer ratiometrische metingen gebruikt worden en in het bereik
van 0,00 tot 40,0 NTU wanneer de
non-ratiomethode gebruikt wordt.
Deze instrumenten hebben een EPAmeetmodus die de meting afrondt
om aan de EPA-rapportvereisten te
voldoen. Alternatieve EBC- en Nephelos-meeteenheden zijn beschikbaar.
Afhankelijk van het gemeten monster
en de benodigde nauwkeurigheid, kan
er gekozen worden tussen normale,
continue of gemiddelde metingen.

Kalibratie

optisch

Een-, twee-, drie-, vier- of
vijfpunts kalibratie kan
uitgevoerd worden door
de voorziene standaarden
(<0,1, 15, 100, 750 en 2.000
NTU) te gebruiken. Wanneer
standaarden aangepast door de
gebruiker toegepast worden, kunnen
de kalibratiepunten gewijzigd worden.
Vrije of totale chloormetingen kunnen

gemaakt worden in het bereik van
0,00 tot 5,00 mg/l (ppm).

GLP
HI83414 en HI88703 hebben volledige Good Laboratory Practicefuncties die traceerbaarheid van de
kalibratietoestand toelaten. De laatste
kalibratiepunten, tijd en datum kunnen
nagekeken worden.
Beide meters hebben een gebruiksvriendelijke interface met een eenvoudig te begrijpen, grafisch lcd-scherm.
Alle boodschappen worden in eenvoudige taal weergegeven, waardoor het
gemakkelijk is om ze te lezen en begrijpen. Uitgebreide contextuele hulp
is beschikbaar met slechts een enkele
druk op de toets. Alle boodschappen
en helpschermen zijn beschikbaar in
verschillende talen. Bevestiging en
akoestische foutsignalen helpen de
gebruiker tijdens het bedienen van het
instrument. Verder is er ook een helpmodus, die de gebruiker stap-voorstap door het analyseproces leidt.

TURBIDITEIT

Deze instrumenten beschikken
over een ‘state-ofthe-art’

systeem om nauwkeurige resultaten
te garanderen, langdurige stabiliteit te
verzekeren en strooilicht en kleurinterferenties te minimaliseren. Ze
compenseren ook variaties in lampintensiteit om zo kalibratie te beperken.
De 525 nm interferentiefilter van de
fotometer verzekert precieze en herhaalbare resultaten. Herhaalbaarheid
van de metingen zijn verzekerd met
25 mm ronde cuvetten gemaakt van
speciaal optisch glas.

Geheugen
De logfunctie van het instrument biedt
volledige informatie over de metingen.
Tot 200 metingen kunnen opgeslagen
worden in het inwendige geheugen en
op elk moment bekeken worden. Voor
verdere opslag of analyse-opties kunnen gegevens gedownload worden op
een pc via de USB-poort.
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scherm met het serienummer van het
instrument en met informatie over de
kalibratie wordt getoond. Voor meer
informatie, druk op de GLP-toets.

Begeleidingsmodus
De HI83414 en HI88703 hebben een
unieke begeleidingsmodus die extra
informatie levert om de onervaren gebruiker te helpen tijdens de metingen.
De instrumenten hebben een scherm
met uitleg en bevestigingstoets elke
keer wanneer een voorbereiding of
andere handeling uitgevoerd moet
worden door de gebruiker. Het instrument hervat de metingen wanneer de
gebruiker bevestigt dat de gevraagde
handeling uitgevoerd is.

Log en recall

Helpmodus
Beide meters bieden een interactieve,
contextuele helpmodus aan die de
gebruiker op elk moment bijstaan.

Foutmeldingen
Wanneer de waarde van de standaardmeting tijdens de kalibratie te ver van
de ingestelde waarde verwijderd is, zal
het instrument een standaard lage of
een standaard hoge boodschap weergeven. Controleer of de correcte standaard
gebruikt is of bereid een verse standaard voor, wanneer formazine gebruikt
wordt, en herhaal de meting van de
standaard. Als de berekende kalibratiecoëfficiënten buiten een bepaald
bereik komen, wordt er een foutmelding
getoond.

De HI83414 heeft een krachtige
logfunctie die tot 200 metingen kan
opslaan.

Taal
Druk op de overeenkomstige functietoets om de optie te veranderen.
Wanneer de nieuw geselecteerde taal
niet geladen kan worden, zal de vorige
geselecteerde taal geladen worden.

Bereiken
De HI83414 heeft vier meetbereiken:
ratioturbiditeit, non-ratioturbiditeit,
vrije chloor, totaal chloor. De
HI88703 heeft twee meetbereiken:
ratioturbiditeit, non-ratioturbiditeit.

TURBIDITEIT

CAL Check™
De HI83414 vrije en totale chloorcolorimeter heeft een krachtige CAL
Check™-functie die toelaat om de kalibratie volgens een NIST-traceerbare
standaard te controleren, alvorens te
meten. Met dezelfde standaard kan het
instrument geherkalibreerd worden
indien nodig.
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GLP
De HI83414 heeft volledig ingebouwde GLP-informatie. De kalibratiedatum
en de -punten worden getoond in een
uitgebreide modus voor elk bereik.
Om de GLP-informatie te tonen, druk
gewoon op de CAL Check-toets. Een

Turbiditeit
Bereik non-ratiomodus
Resolutie non-ratiomodus
Bereik ratiomodus
Resolutie ratiomodus

HI83414-HI88703
0,00 tot 9,99 10,0 tot 40,0 NTU
0,0 tot 99,9 100 tot 268 Nephelos
0,00 tot 9,80 EBC
0,01 0,1 NTU
0,1 1 Nephelos
0,01 EBC
0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 100 tot 4000 NTU
0,0 tot 99,9 100 tot 26800 Nephelos
0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 100 tot 980 EBC
0,01 0,1 1 NTU
0,1 1 Nephelos
0,01 0,1, 1 EBC

Bereikselectie

Automatisch

Nauwkeurigheid

±2 % van meting plus 0,02 NTU (0,15 Nephelos 0,01 EBC)
±5 % van meting boven 1000 NTU (6700 Nephelos 245 EBC)

Herhaalbaarheid

±1 % van meting of 0,02 NTU (0,15 Nephelos 0,01 EBC), wat het grootste is

Strooilicht

< 0,02 NTU (0,15 Nephelos 0,01 EBC)

Lichtdetector

Silicium fotocel

Methode

Nephelometrische methode (90 °) of Ratio Nephelometrische Methode (90 ° & 180 °), aanpassing van
de USEPA-methode 108,1 en Standard-methode 2130 B

Meetmodus

Normaal, gemiddeld, continu

Turbiditeitsstandaarden

<0,1, 15, 100, 750 en 2000 NTU

Kalibratie

Twee, drie, vier of vijf punten kalibratie

Vrije en totale chloor

HI83414

Bereik

Vrije Cl2: 0,00 tot 5,00 mg/l
Totale Cl2: 0,00 tot 5,00 mg/l

0,01 mg/l van 0,00 tot 3,50 mg/l 0,10 boven 3,50 mg/l

Nauwkeurigheid

±0,02 mg/l bij 1,00 mg/l

Detector

Silicium fotocel met 525 nm nauwebandinterferentie-filters

Methode

Aanpassing van de USEPA-methode 330,5 en Standard-methode 4500-Cl G

Standaarden

1 mg/l vrije chloor, 1 mg/l totale chloor

Kalibratie

1-punts kalibratie

Algemene

HI83414-HI88703

Lichtbron/levensduur

Wolfraam lamp/meer dan 100.000 metingen

Scherm

40 x 70 mm grafisch lcd (64 x 28 pixels) met schermverlichting

Loggeheugen

200 metingen

Pc-interface

USB

Automatische uitschakeling

Na 15 min. niet-gebruik

Omgeving

0 °C tot 50 °C, max. 95 % RH, niet-condenserend

Voeding

230 V/50 Hz 20 W

Afmetingen/gewicht

230 x 200 x 145 mm, L x W x H/2,5 Kg

Bestelinformatie
De HI88703-02 (230 V) is voorzien van
cuvetten en doppen (5 stuks), kalibratiecuvetten, siliconenolie 15 ml (HI93703-58),
doekje voor het afvegen van cuvetten,
stroomkabel en handleiding.
De HI83414-02 (230 V) is voorzien van
cuvetten en doppen (5 stuks), kalibratiecuvetten voor turbidimeter en fotometer
(HI83414-11), siliconenolie 15 ml (HI9370358), doekje voor het afvegen van cuvetten,
schaar, stroomkabel en handleiding.

Oplossingen
HI93414-11
HI93701-01
HI93701-03
HI93711-01
HI93711-03
HI88703-11
HI93703-50

CAL Check™-kalibratieset
voor vrije & totale chloor
Reagentia voor 100 vrije
chloortesten
Reagentia voor 300 vrije
chloortesten
Reagentia voor 100 Totale
chloortesten
Reagentia voor 300 Totale
chloortesten
Kalibratieset voor turbidimeter (<0,1, 15, 100 750 en
2000 NTU)
Cuvetreinigingsoplossing,
fles van 250 ml

Accessoires
HI93703-58
HI731318
HI731331
HI731335N
HI740234
HI92000
HI920013

TURBIDITEIT

Resolutie

Siliconenolie (flesje van
15 ml)
Doekje voor het afvegen van
cuvetten (4 stuks)
Glazen cuvetten (4 stuks)
Doppen voor cuvetten (4
stuks)
Vervangingslamp voor EPA
turbidimeter
Windows®-software
USB-kabel voor pc-verbinding
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HI93414

Draagbare turbiditeits- en vrije/totale chloormeter
EPA 180.1 met Fast Tracker™ en CAL Check™

Een echt geavanceerde
meter
De HI93414 combineert turbiditeit
en fotometrische metingen om de
belangrijkste parameters van drinkwater te meten: turbiditeit en vrije/totale
chloor. De meter is speciaal ontworpen
voor waterkwaliteitsmetingen en levert
betrouwbare en nauwkeurige metingen
van lage turbiditeit en chloorwaarden.
De HI93414 voldoet aan en overstijgt
de normen van USEPA en Standard
Methods zowel voor turbiditeit als fotometrische metingen.
Het instrument heeft een ‘state-of-theart’ optisch systeem dat nauwkeurige
resultaten garandeert. Het optische
systeem, dat bestaat uit een wolfraam
lamp, drie detectoren (verspreid bereik,
verzonden voor turbidimeterbereik en
voor fotometrisch bereik) en een nauwebandinterferentiefilter bij 525 nm,
verzekert langdurige stabiliteit en minimaliseert strooilicht en kleurinterferenties. Hij compenseert ook intensiteitvariaties van de lamp, waardoor kalibratie
minder vaak nodig is. De 25 mm ronde
cuvetten, gemaakt uit speciaal optisch
glas, garanderen de herhaalbaarheid en
consistentie van de metingen.

TURBIDITEIT

D Wolfraam lichtbron, EPA-geschikte turbiditeitsmetingen
D Hoge nauwkeurigheid bij lage bereiken
D Exclusieve CAL Check™kalibratievalidatie voor chloor
D Exclusief Fast Tracker™-systeem
D Lichtbron vervangbaar
door de gebruiker
D 2, 3 of 4 punten turbiditeitskalibratie
D USB en RS232 pc-verbinding
D Schermverlicht lcd
D GLP-mogelijkheden
D Gebruiksvriendelijk scherm
met begeleidingscodes
D Automatische uitschakeling
D Batterijpercentage op het scherm
D Continue weergave huidige tijd
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Turbiditeitsmetingen kunnen gemaakt
worden in het bereik van 0,00 tot 1.000
NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
Het instrument heeft een EPA-geschikte meetmodus die de meting afrondt
om aan de EPA-rapportvereisten te
voldoen. Afhankelijk van het gemeten
monster en de benodigde nauwkeurigheid, kan er gekozen worden tussen
normale, continue of gemiddelde metingen. Vrije of totale chloormetingen
kunnen gemaakt worden in het bereik
van 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm).
Met de krachtige CAL Check™-functie
kunnen betrouwbare prestaties op elk
moment bevestigd worden, dankzij
de exclusieve Hanna Instruments
NIST-traceerbare normen, klaar voor
gebruik. Kalibratie kan op elk moment
uitgevoerd worden voor turbiditeit en
fotometrisch bereik. Voor turbiditeit is
een-, twee-, drie- of vierpunts kalibratie beschikbaar, gebruikmakend van
voorziene (<0,1, 15, 100 en 750 NTU

aanpasbare kalibratiepunten) of standaarden ingesteld door de gebruiker.
Voor fotometrische metingen kan een
éénpunts kalibratie uitgevoerd worden.
HI93414 heeft volledige GLP-functies
die traceerbaarheid van de kalibratietoestand toelaten. De laatste kalibratiepunten, tijd en datum kunnen nagekeken worden door een enkele toets.
HI93414 heeft een gebruiksvriendelijke
interface met een eenvoudig te lezen,
groot lcd-scherm. Codes op het scherm
gidsen de gebruiker stap-voor-stap met
routinebediening en door kalibratie.
Bevestiging en akoestische foutsignalen helpen de gebruiker tijdens het
bedienen van het instrument.
Door de logfunctie kunnen tot 200
metingen opgeslagen worden in het
inwendige geheugen en op elk moment
bekeken worden. Voor verdere opslag
of analyse-opties kunnen gegevens
verzonden worden naar een pc via
USB-interface en Hanna Instrumentssoftware (optioneel).
Voor geavanceerde veldtoepassingen
is de HI93414 uitgerust met Fast Tracker™ Tag Identification System (T.I.S.),
waardoor gegevens verzamelen en
beheren eenvoudiger dan ooit wordt.

iButton® tags
Installeer de tags in de buurt van
uw monsterpunten voor snelle
en eenvoudige iButton-metingen. Elke tag bevat een chip met
een unieke identificatiecode
omhuld door roestvrij staal. U kan
bijna oneindig veel tags installeren. Extra tags kunnen besteld
worden voor al uw traceerbaarheidsbehoeften.

CAL Check™-kalibratievalidatie
Met Hanna Instruments’ exclusieve CAL Check™-functie kunt u de prestatie van het instrument op ieder moment
controleren. De validatieprocedure vereist slechts een paar korte stappen en verzekert dat de meter op de goede manier gekalibreerd is.
Gebruik de exclusieve klaargemaakte, NIST-traceerbare standaarden om de prestatie van het
instrument te controleren en te herkalibreren indien nodig. Alle instrumenten zijn gekalibreerd in de fabriek en het elektronische en optische ontwerp minimaliseert de nood aan
frequente kalibratie.

Turbiditeit

HI93414

Bereik

0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 en 100 tot 1000 NTU

Bereik selectie

Automatisch

Resolutie

0,01 NTU van 0,00 tot 9,99 NTU 0,1 NTU van 10,0 tot 99,9 NTU
1 NTU van 100 tot 1000 NTU

Nauwkeurigheid

±2 % van meting plus 0,02 NTU

Herhaalbaarheid

±1 % van meting of 0,02 NTU, wat het grootste is

Strooilicht

< 0,02 NTU

Typische EMCafwijking

±0,05 NTU

Lichtdetector

Silicium fotocel

Methode

Ratio-Nephelometrische methode (90 °), ratio van verspreid en
verzonden licht
Aanpassing van de USEPA-methode 180,1 en Standard-methode
2130 B

Meetmodus

Normaal, gemiddeld, continu

Standaarden

<0,1, 15, 100 en 750 NTU

Kalibratie

Twee, drie of vier-punt kalibratie

Vrije en totale chloor
Vrije Cl2 0,00 tot 5,00 mg/l Totale Cl2 0,00 tot 5,00 mg/l

Resolutie

0,01 mg/l van 0,00 tot 3,50 mg/l 0,10 boven 3,50 mg/l

Nauwkeurigheid

±0,02 mg/l bij 1,00 mg/l

Typische EMafwijking

±0,02 mg/l

Detector

Silicium fotocel met 525 nm nauwebandinterferentie-filter

Methode

Aanpassing van de USEPA-methode 330,5 en Standard-methode
4500-Cl G
De reactie tussen chloor en DPD-reagens veroorzaakt een rozige
schijn in het monster

Standaarden

1 mg/l vrije chloor, 1 mg/l totale chloor

Kalibratie

Eénpunts kalibratie

Bestelinformatie
De HI93414 is voorzien van cuvetten en
doppen (5), kalibratiecuvetten voor turbidimeter, kalibratiecuvetten voor colorimeter,
siliciumolie 15 ml, afveegdoekje voor cuvetten, schaar, batterijen (4 stuks), AC-adapter,
handleiding en harde draagkoffer.
Oplossingen
HI93414-11
HI93701-01
HI93711-01

Algemene specificaties
Lichtbron

Wolfraam lamp

Levensduur lamp

Meer dan 100.000 metingen

Loggeheugen

200 metingen

Serie-interface

USB of RS 232

Omgeving

Tot 50 °C, max. 95 % RH, niet-condenserend

Voeding

(4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter
Automatische uitschakeling na 15 min. niet-gebruik

Afmetingen/gewicht

224 x 87 x 77 mm/512 g

HI98703-11
HI93703-50

Accessoires
HI920005
HI98703-58
HI93703-60
HI731318
HI731331
HI92000
HI920013

TURBIDITEIT

Bereik

CAL Check™-kalibratieset
voor vrije & totale chloor
Reagentia voor 100 vrije
chloortesten
Reagentia voor 100 Totale
chloortesten
Turbiditeitsstandaardenkit
Cuvetreinigingsoplossing,
fles van 250 ml
Taghouders met tags (5)
Siliciumolie (flesje van 15 ml)
Doppen voor cuvetten (4)
Doekje voor het afvegen van
cuvetten (4)
Glazen cuvetten (4)
Windows®-software
USB-kabel
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HI98703

Draagbare EPA-geschikte turbiditeitsmeter
EPA 180.1 met Fast Tracker™ (T.I.S.)

EPA-geschikte
turbiditeitsmetingen

TURBIDITEIT

De HI98703 voldoet aan de vereisten van
de USEPA Method 180.1 voor afvalwater
en Standard Method 2130 B voor drinkwater, en overtreft deze zelfs.

Turbiditeit

HI98703

Bereik

0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 en 100 tot 1000 NTU

Bereik selectie

Automatisch

Resolutie

0,01 NTU van 0,00 tot 9,99 NTU 0,1 NTU van 10,0 tot 99,9 NTU
1 NTU van 100 tot 1000 NTU

Nauwkeurigheid

±2 % van meting plus 0,02 NTU

Herhaalbaarheid

±1 % van meting of 0,02 NTU, wat het grootste is

Strooilicht

< 0,02 NTU

Typische EMC-afwijking

±0,05 NTU

Lichtdetector

Silicium fotocel

Lichtbron

Wolfraam vezellamp

Levensduur lamp

Meer dan 100.000 metingen

Methode

Ratio-Nephelometrische Methode (90 °), ratio van verspreid en
verzonden licht/Aanpassing van de USEPA-methode 180,1 en
Standard-methode 2130 B

Meetmode

Normaal, gemiddeld, continu

Standaarden

<0,1, 15, 100 en 750 NTU

Kalibratie

Twee-, drie- of vierpunts kalibratie

Loggeheugen

200 metingen

Serie-interface

USB of RS 232

Omgeving

Tot 50 °C, max. 95 %, RH niet-condenserend

Voeding

(4) 1,5 V AA alkaline batterijen of AC-adapter
automatische uitschakeling na 15 min. niet-gebruik

Afmetingen/gewicht

224 x 87 x 77 mm/512 g

Bestelinformatie
De HI98703 is voorzien van cuvetten en
doppen (5 stuks), HI98703-11 kalibratiecuvetten, HI93703-58 siliciumolie 15 ml,
afveegdoekje voor cuvetten, batterijen (4
stuks), AC-adapter, handleiding en harde
draagkoffer.
Oplossingen
HI98703-11
HI93703-50
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De HI98703 meet de troebelheid van een
monster in een bereik van 0,00 tot 1.000
NTU (Nephelometric Turbidity Units). Een
effectief algoritme berekent de metingen
en zet deze om in NTU. Het instrument
heeft een EPA-geschikte meetmodus die
de metingen afrondt om te voldoen aan de
EPA-rapporteringsnormen. Afhankelijk van
de meetomstandigheden en de benodigde
nauwkeurigheid, kan er gekozen worden
tussen normale, continue of gemiddelde
metingen.

Turbiditeitsstandaardenkit
Cuvetreinigingsoplossing,
fles 250 ml

Accessoires
HI920005
HI98703-58
HI93703-60
HI731318
HI731331
HI92000
HI920013

Taghouders met tags (5)
Siliciumolie (flesje 15 ml)
Doppen voor cuvetten (4)
Doekje voor het afvegen van
cuvetten (4)
Glazen cuvetten (4)
Windows®-software
USB-kabel

HI98703 heeft Good Laboratory Practicefuncties die traceerbaarheid van de
kalibratietoestand toelaten. De laatste
kalibratiepunten, tijd en datum kunnen
nagekeken worden door een enkele toets.
HI98703 heeft een gebruiksvriendelijke
interface met een eenvoudig te lezen,
verlicht, groot lcd-scherm. Codes op het
scherm gidsen de gebruiker stap-voorstap met routinebediening en door kalibratie. Dankzij zijn logfunctie kunnen tot
200 metingen opgeslagen worden in het
inwendige geheugen en op elk moment
herbekeken worden. Om de gegevens verder op te slaan en te analyseren, kunnen
ze gedownload worden op een pc.
Voor geavanceerde veldtoepassingen is de
HI98703 uitgerust met Fast Tracker™ Tag
Identification System waardoor gegevens
verzamelen en beheren eenvoudiger dan
ooit is.
D Wolfraam lichtbron – EPA-geschikte turbiditeitsmetingen
D Hoge nauwkeurigheid bij laag
bereik (onder 0,05 NTU)
D Exclusieve Fast Tracker™
D 2-, 3- of 4-punts kalibratie
D USB en RS232 pc-verbinding
D Schermverlichte lcd
D GLP-mogelijkheden
D Gebruiksvriendelijk scherm
met gidsende codes
D Batterijpercentage op het scherm
D Continu huidige tijd op het scherm

Neem contact op
met ùw regioverantwoordelijke

Een ervaren team van specialisten staat voor u klaar
voor ondersteuning en persoonlijk advies!

Hanna Instruments bv

Hanna Instruments bv

Betuwehaven 6
NL-3433 PV Nieuwegein
+31 (0)30-289 68 42
info@hannainstruments.nl
www.hannainstruments.nl

Winninglaan 8
BE-9140 Temse
+32 (0)3 710 93 40
info@hannainstruments.be
www.hannainstruments.be
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