
HI2003 

edge EC

Vier parameters in een 
professioneel instrument
De HI2003 Edge EC voert EC, TDS (To-
tal Dissolved Solids), NaCl-percentage 
en °C-metingen uit. De autobereikop-
tie voor EC- en TDS-metingen stelt de 
hoogst mogelijke resolutie automa-
tisch in.

Alle metingen kunnen temperatuurge-
compenseerd worden op 20 of 25 °C. 
De automatische temperatuurcom-
pensatie (ATC) kan ook uitgeschakeld 
worden om de actuele geleidbaarheid 
te meten en de compensatiecoëffici-
ent kan geselecteerd worden door de 
gebruiker. De stabiliteitsindicator op 
het scherm verzekert nauwkeurigheid.

Geleidbaarheidsmetingen worden uit-
gevoerd door een wisselende stroom 
op de vierring elektrode toe te passen. 

Hierdoor wordt een variabele spanning 
gecreëerd, die rechtstreeks proportio-
neel is aan geleidbaarheid.

De GLP-functie laat toe om gegevens 
over de systeemstatus op te slaan en 
te herroepen.

Autobereik
De EC- en TDS-schalen hebben auto-
bereik. De meter stelt de schaal met 
de hoogst mogelijke resolutie automa-
tisch in.

Temperatuurcompensatie
Er zijn drie opties voor temperatuur-
compensatie beschikbaar:

  Automatisch (ATC): de EC-elek-
trode heeft een ingebouwde 

temperatuursensor die gebruikt 
wordt om de EC/TDS-meting 
automatisch te compenseren 
(van -20,0 tot 120,0 °C), ge-
bruikmakend van de geselec-
teerde referentietemperatuur.

  Manueel (MTC): de tempera-
tuurwaarde, getoond op het 
display, kan manueel ingesteld 
worden met de pijltjestoetsen. 
De compensatie wordt gekop-
peld aan de geselecteerde tem-
peratuur. De ‘°C’-knop knippert 
wanneer deze optie actief is.

  Geen compensatie (NOTC): Er 
wordt geen rekening gehouden 
met de temperatuurwaarde op 
het display. De meetwaarde is 
de actuele EC- of TDS-waarde. 
De  ‘°C’-knop knippert wan-
neer deze optie actief is.
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Bestelinformatie
De HI2003-02 is voorzien van de HI763100 
geleidbaarheidselektrode, 5 Vdc stroom-
adapter, elektrodehouder met staander, 
USB-kabel en handleiding.
HI2003-03 Edge EC/TDS zonder elek-

trode

Elektrodes
HI763100 4-ring Pt-sensor EC-

elektrode met ingebouwde 
temperatuursensor en kabel 
van 1 m 

Oplossingen
HI7030L 12880 µS/cm kalibratieop-

lossing, fles van 500 ml
HI7031L 1413 µS/cm kalibratieoplos-

sing, fles van 500 ml
HI7033L 84 µS/cm kalibratieoplos-

sing, fles van 500 ml
HI7034L 80000 µS/cm kalibratieop-

lossing, fles van 500 ml
HI7035L  111800 µS/cm kalibratieop-

lossing, fles van 500 ml
HI7039L  5000 µS/cm kalibratieoplos-

sing, fles van 500 ml
HI7037L Saliniteitsoplossing, fles van 

500 ml 
HI7061L  Elektrodereinigingsoplos-

sing, fles van 500 ml

Specificaties HI2003

Bereik EC
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)*

TDS
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 conversie-
factor

NaCl 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
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

Draagbaar
edge®EC 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 batterijca-
paciteit.

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

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

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

NaCl-kalibratie
Natriumchloridekalibratie is een 
éénpuntsprocedure bij 100,0 % NaCl. 
Gebruik enkel de HI7037L kalibratieop-
lossing als een 100 % NaCl-standaard-
oplossing.
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