
HI934

Coulometrische Karl Fischer-titrator
voor waterbepaling 1 ppm tot 5 %

Veelzijdig gegevensbeheer
  Gemakkelijk op te nemen 

in elk bestaand GLP-gege-
vensbeheerprogramma.

  Registreer eenvoudig alle beno-
digde GLP-informatie bij elk 
monster, zoals monsteridentifi-
catie, bedrijfs- en operatornaam, 
datum, tijd, elektrode-ID-codes 
en kalibratie-informatie

  Gegevens kunnen worden over-
gedragen naar een pc met behulp 
van Hanna HI900PC-software

  Overdracht van methoden, 
rapporten en software-
upgrades via een USB-stick

  Gebruikers kunnen rapporten van 
analyses rechtstreeks vanuit de 
titrator afdrukken met behulp van 
een standaard parallelle printer

  Een toetsenbord kan worden aan-
gesloten voor extra veelzijdigheid 

De HI934is een automatische cou-
lometrische Karl Fischer-titrator die 
gebruikt kan worden voor waterbepa-
ling in vele toepassingen en is geschikt 
voor veelsoortige types monsters. De 
HI934 is zeer nauwkeurig en heeft 
een hoge herhaalbaarheid. 

Deze krachtige titrator geeft auto-
matisch titrant af, detecteert het 
eindpunt en voert alle benodigde 
berekeningen en grafieken uit.

 D Waterbepaling:  1 ppm tot 5 %
 D Compact ontwerp
 D 100 titratiemethoden
 D Behuizing van sterk, che-

misch bestendig plastic
 D Krachtige ingebouwde algo-

ritmen voor eindpuntcriteria 
op basis van vast mV-eindpunt 
of absolute/relatieve drift

 D Titrant-standaardisatie en gemid-
delde analyse van monsters

 D Geminimaliseerde binnen-
komst van waterdamp met 
het Sealed Solvent-systeem

 D Weegschaalinterface voor 
automatisch wegen

 D Eigen aanpasbare rapporten
 D Duidelijke waarschu-

wings- en foutmeldingen

TI
TR

AT
IE

SY
ST

EM
EN

3.14



Coulometrisch 
reagenssysteem

Precise jodiumgeneratie
Het doseringsalgoritme van Hanna 
Instruments zorgt voor een extreem 
kleine hoeveelheid jodium die nodig is 
om de Karl Fischer-reactie elektroly-
tisch te genereren met behulp van een 
gepulseerde stroom tot 400 mA die 
nauwkeurig en precies titrant levert.

Nauwkeurige jodiumgeneratie

Het doseringsalgoritme van Hanna 
zorgt voor een extreem kleine hoe-
veelheid jodium die nodig is om de Karl 
Fischer-reactie elektrolytisch te gene-
reren met behulp van een gepulseerde 
stroom tot 400 mA die nauwkeurig en 
precies titrant levert.

Titratie- en solventsysteem

Chemisch bestendig
De glazen titratiecel en PTFE buizen 
zijn ontworpen om bestand te zijn 
tegen de agressieve oplosmiddelen 
en reagentia die betrokken zijn bij Karl 
Fischer-reacties.

Verzegeld solventsysteem
Gemalen glasverbindingen sluiten 
de titratiecel volledig af, minimali-
seren blootstelling aan omgevings-
vocht, houden het systeem droog en 
verminderen reagensverbruik terwijl 
tijd wordt bespaard tussen titraties. 
Oplosmiddel kan binnen enkele secon-
den worden vervangen met een snelle 
aanpassing.

Moleculair zeefdroogmiddel
Hoog-efficiënt moleculair zeefdroog-
middel helpt lage en stabiele driftsnel-
heden in de titratiecel te handhaven 
terwijl het binnendringen van omge-
vingsvocht in het afgedichte oplos-
middelsysteem wordt voorkomen.

Ingebouwde digitale roerder
Automatische, geïntegreerde magne-
tische roerder instelbaar van 200-

2000 rpm met optische feedback voor 
automatische snelheidsregeling.

Titratormogelijkheden

Dynamische titrantdosering
De dynamische doseerfunctie maakt 
tijdige en nauwkeurige titratieresul-
taten mogelijk door het gedoseerde 
titratievolume te relateren aan de 
mV-respons van de titratiereactie. Dit 
zorgt voor grotere doses in de buurt 
van het begin van een titratie en klei-
nere, nauwkeuriger doses in de buurt 
van het eindpunt.

Compensatie driftsnelheid
De HI934 past de titratieberekening 
automatisch aan om rekening te 
houden met de effecten van omge-
vingsvocht in de titratiecel. Dit levert 
een nauwkeuriger resultaat op door te 
corrigeren voor water dat niet aanwe-
zig is in het eigenlijke monster.

Gemiddelde resultaten
Opeenvolgende resultaten van een 
titratiemethode kunnen worden 
gemiddeld met registratie van de 
standaardafwijking.
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Selecteerbare eindpuntcriteria
De HI934 maakt gebruik van een 
dubbele platinapinelektrode voor 
bivoltammetrische eindpuntbepaling. 
Beëindigingscriteria kunnen gekozen 
worden op basis van mV-stabiliteitstij-
den of driftsnelheden.

Meertraps celvoorbereiding
Een pre-titratiestap elimineert het 
resterende water dat aanwezig is 
in het oplosmiddel en de cel, waar-
door een betrouwbare basislijn voor 
analyse wordt verkregen. De standby-
modus houdt het oplosmiddel dan 
droog tussen de titraties en wanneer 
de titrator niet in gebruik is.

Interface en display

Gedetailleerde titratiegrafieken
Tijdens elke titratie kan een realtime 
titratiecurve worden weergegeven. 
Deze functie is handig wanneer 
nieuwe methoden worden getest of 
wanneer een procedure optimalisatie 
vereist.Een groot kleurenscherm toont 
duidelijk de gekozen titratiemethode, 
samen met resultaten, eenheden, 
doseringsgrootte, titratievolume, 
driftsnelheid en mV-waarde.

Eenvoudige en snelle navigatie
Virtuele toetsen op het scherm zorgen 
voor eenvoudige en snelle navigatie 
tussen menu’s zonder te verdwalen in 
een nest van informatie.

Gegevens en opslag

Aanpasbare titratierapporten
Elk titratierapport is volledig aanpas-
baar, zodat gebruikers ervoor kunnen 
zorgen dat ze de juiste gegevens op-
slaan die nodig zijn voor hun aanvraag 
en procedures.

Flexibel GLP-beheer
Alle benodigde GLP-informatie (Good 
Laboratory Practice) kan bij elk mon-
ster worden opgenomen, waaronder: 
monsteridentificatie, bedrijfs- en 

operatornaam, datum, tijd, elektrode-
ID-codes en kalibratie-informatie.

Moeiteloze gegevensoverdracht
Gegevens kunnen eenvoudig worden 
overgedragen naar een USB-stick 
of pc met de Hanna HI900PC-toe-
passingssoftware. Via de USB-poort 
kunnen titratiemethoden, titratierap-
porten en software-upgrades worden 
overgedragen via een USB-stick.

Analysemethoden

Aanpasbare methoden
De HI934 kan maximaal 100 door 
eigen of standaard titratiemethoden 
opslaan. Elke methode kan worden 
aangepast en geoptimaliseerd voor 
prestaties op basis van toepassings- 
en gebruikersvereisten.

Generator met diafragma
  Anode/anoliet en kathode/katholiet 

gescheiden door glazen diafragma
  Voorkomt dat anode-gegene-

reerd jodium wordt gereduceerd 
tot jodide aan de kathode

  Ideaal voor extreem laag waterge-
halte, hoge nauwkeurigheidsvraag, 
stikstofverbindingen en gemak-
kelijk gereduceerde monsters

Generator zonder diafragma
  Gebruikt één eenvoudig te ver-

vangen Karl Fischer-reagens
  Lagere en stabielere driftsnelheden
  Gemakkelijker reinigen generatorcel
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Specificaties HI934

Analysebereik 1 ppm tot 5%
Resolutie 0,1 ppm

Eenheden %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, ppt, mgBr/100g, 
gBr/100g, mgBr, gBr

Monster vloeibaar of vast

Bepaling

Conditionering voortitratie automatisch
Correctie achtergronddrift automatisch of instelbaar

Eindpuntcriteria vaste mV-waarde, relatieve driftstop of 
absolute driftstop

Dosering dynamisch met drie snelheden
Resultaat statistieken gemiddelde, standaard afwijking 

Titratievat

Type borosilicaatglas met standaard conische 
glasvoegverbindingen

Werkvolume 100 tot 200 ml
Septum silicone rubber, GL-18 draad
Reagenspoort standaardconus 19

Detectie-elektrode

Type dubbele platinapin, polarisatie-elektro-
de, BNC-connector

Glasaansluiting standaardconus 14/20
Polarisatiespanning 1, 2, 5,  of 10 µA
Spanningsbereik 5 mV tot 1200 mV
Spanningsresolutie 0,1 mV
Nauwkeurigheid ±0,1 % (bij 25 °C)

Generatorelektrode

Type met of zonder diafragma
Typedetectie automatisch
Elektrische aansluiting 5-pin connector met afneembare kabel
Glasaansluiting standaardconus 29/12
Maximum stroom 400 mA
Stroomregeling automatisch of vast (400 mA)

Reagenssysteem

Type afgedicht systeem met geïntegreerde 
membraanluchtpomp

Desiccant moleculaire zeven, GL-45 draad
Glasaansluiting standaardconus 19
Leidingen PTFE

Magneetroerder

Type magnetisch, optisch geregeld, digitaal
Roersnelheid 200-2000 rpm
Resolutie snelheid 100 rpm
Externe roerder 6-pin mini DIN-aansluiting

Aansluitingen  
randapparatuur

PC (USB B), USB-stick (USB A), analytische weegschaal (DB-9), 
printer (DB-25), toetsenbord (6-pin Mini DIN)

Behuizing ABS, polycarbonaat, staal
Voeding 240 Vac, 50/60 Hz/0,5 A

Omgeving 10 tot 40 °C tot 80 % RV (gebruik), -20 tot 70 °C tot 80 % RV 
(opslag)

Afmetingen/gewicht 315 x 205 x 400 mm/ca. 4,3 kg met roerder en sensoren

Bestelinformatie
Alle modellen worden compleet geleverd 
met: elektrode, luchtpompassemblage, titra-
tievatassemblage, reagensflesassemblage, 
waterflesassemblage, kalibratiesleutel, 
adapter voor reagensuitwisseling, acces-
soireshouder, generatorelektrode, software, 
USB-stick, USB-kabel en handleiding.
HI934-02 titrator zonder diafragma
HI934D-02 titrator met diafragma 

Accessoires
HI76330 detectie-elektrode
HI900511 generatorelektrode met 

diafragma
HI900512 generatorelektrode zonder 

diafragma
HI900561 titratievat (enkel glas)
HI900181  houder voor reagensadapter
HI900182  houder voor reagensadapter 

(enkel glas)
HI900560  titratievatmontage
HI900568  adapter voor reagensuitwis-

seling
HI900537  fles, bovenmontage (met 

moleculaire zeven)
HI900566  GL18-dop met open boven-

kant
HI900563  glazen stop, standaard-

conus 19
HI900564  droogmiddelpatroon voor 

generatorelektrode
HI900542  O-ringset
HI900551  moleculaire zeven, 150 g
HI900940  kalibratiesleutel
HI900946 stroomadapter 120 VAC 

naar 24 VDC
HI900567 septumkit (5)
HI900543  glasvoegvet
HI900950  chemische lepel voor meten 

en introduceren monsters
HI900931  generatorkabel
HI900538 patroon droogmiddel voor 

afval- en oplosmiddelfles
HI900534 afvalfles
HI900180 luchtpomp voor solvent en 

afval
HI900535 leidingen voor solvent en 

afval
HI900536 leidingen voor luchtpomp 
HI920013 USB-kabel 
HI900807 documentatie DQ/IQ/OQ/PQ

Connectiviteit

Weegschaalinterface
De steekproefgrootte kan automa-
tisch worden ingevoerd vanuit elke 
analytische laboratoriumweegschaal 
met een RS232 seriële uitgang die tijd 
en werk bespaart.

Randapparatuur
Gebruikers kunnen rapporten recht-
streeks vanuit de titrator afdrukken 
met behulp van een standaard paral-
lelle printer. Een externe monitor en 
toetsenbord kunnen worden aange-
sloten voor extra veelzijdigheid, even-
als een analytische weegschaal voor 
automatische invoer van monster-
massa voor titraties.
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