
HI181

Compacte mini-magneetroerder
met elektrodehouder

De HI181 is een lichtgewicht mini-
magneetroerder met geïntegreerde 
elektrodehouder. De roerstaafjes zijn 
compact en gemakkelijk te hanteren. 

 D Instelbare snelheid
 D Verstelbare elektrodearm
 D Speedsafe ™-mechanisme

Compact & kostenefficiënt
De HI181-serie is compact en licht, 
voor een eenvoudige bediening in 
de laboratoriumomgeving. Beperkte 
werkruimte is niet langer een zorg met 
deze ruimtebesparende roerder. 

Led-lichtjes geven van op afstand de 
werking duidelijk aan. De duurzame 
plastic behuizing is bestand tegen 
chemicaliën. 

Ingebouwde 
elektrodehouder
De verstelbare elektrodearm is in 
staat om drie elektroden van 12 mm 
vast te houden. In combinatie met 
een meerkanaals meter maakt deze 
functie gelijktijdige metingen van een 
monster mogelijk. Voor metingen met 
temperatuurcompensatie kan een 
Hanna Instruments-temperatuurs-
onde in de elektrodehouder geplaatst 
worden voor nauwkeurig gecompen-
seerde metingen.

Speedsafe
Vaak wordt in een laboratorium een 
monster van de roerder genomen voor 
de snelheid voldoende is verminderd. 
Normaal zou dit leiden tot bescha-
diging van de motor door onnodige 
versnelling. Met Speedsafe is een 
snelheidssensor gekoppeld aan een 

Specificaties HI181
Max. capaciteit 1 liter
Min. snelheid 100 rpm
Max. snelheid 1000 rpm
Voeding 110/115 VAC, 50/60 Hz
Installatiecategorie II
Materiaal ABS plastic
Omgeving 0 tot 50°C, RH max. 95 %
Dimensies 137 mm (dia) x 51 mm (h)
Gewicht 640 g 

Bestelinformatie
De HI181-2 wordt geleverd met elektrode-
houder, micro-roerstaaf en handleiding.

Accessoires
HI731319 Roerstaven (10)

frequentie-spanningsomzetter om de 
snelheid te controleren. 

Als de snelheid een vooraf ingesteld 
maximum niveau bereikt, schakelt 
Speedsafe de VCO uit en vertraagt de 
motor. Dit zorgt ervoor dat wanneer 
het bekerglas ineens van de roerder 
wordt verwijderd, de motor niet zal 

versnellen tot zo'n hoge snelheid die 
schadelijk is voor gebruiker en roerder. 
Een eigenschap die niet vaak  aan-
getroffen wordt bij conventionele 
roerders.
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