
HI781-HI782

Checkers voor nitraat
in zeewater

De HI781 en HI782 checker-fotome-
ters zijn speciaal ontworpen om snel 
en nauwkeurig hoge nitraatgehaltes 
te bepalen in zoutwateraquaria en 
maritieme toepassingen. Met een di-
gitale uitlezing is er geen moeite meer 
om kleuren te bepalen.

Nitraat is de laatste stap in de stikstof-
cyclus. Overmatige hoeveelheden ni-
traten in zeewateraquaria bevorderen 
de groei van ongewenste organismen 
zoals algen en dinoflagellaten.  Zeer 
lage nitraatgehaltes zijn van cruciaal 
belang voor veel zeeaquaria, omdat 
nitraat schade en mogelijk de dood kan 
veroorzaken aan bepaalde delicate 
koralen en ongewervelde dieren. 

Deze Checkers zijn een eenvoudige, 
nauwkeurige en kostenbesparende 
manier om het nitraagehalte van zee-
water te bepalen. 

 D Nauwkeuriger dan che-
mische testkits

 D Praktisch zakformaat
 D Eenvoudige bedie-

ning met één knop

Bestelinformatie
HI781 wordt geleverd in koffer met cuvetten 
met doppen (2), startkit reagens, filterpa-
pier (25), filterhouder, meng-vial en dop, 5 
ml spuit met tip, 10 ml spuit, batterijen en 
handleiding. 
HI782 wordt geleverd in koffer met cuvetten 
met doppen (2), startkit reagens, 3 ml pipet, 
batterijen en handleiding. 

Reagentia
HI781-25 reagentia voor nitraat LR, 

met filterpapier (25 tests)
HI782-25 reagentia voor nitraat HR, 

(25 tests)

Standaarden
HI781-11 set kalibratiestandaarden 

nitraat LR

HI782-11 set kalibratiestandaarden 
nitraat HR

Accessoires
HI731315 glazen cuvetten en doppen 

(2)
HI731318 reinigingsdoekjes (4)
HI731353 doppen voor cuvetten (4)
HI740028P 1,5 V AAA batterijen (12)
HI740226 5 ml maatspuit
HI740228 filters (25)
HI740270 10 ml spuit
HI740271 filterhouder
HI740144P tips voor 5 ml spuit (10)
HI93703-50 cuvetreinigingsoplossing 

(230 ml)

Eenvoudige werking
1. Voeg het voorbewerkte 

monster toe aan de meege-
leverde cuvet.

2. Stop de cuvet in de checker 
en druk op de knop.

3. Verwijder de cuvet en voeg 
reagens toe.

4. Stop de cuvet er opnieuw 
in en houd de knop drie 
seconden ingedrukt. De 
meting wordt automatisch 
uitgevoerd.

Specificaties HI781 HI782
Toepassing zeewater
Bereik LR: 0,00 tot 5,00 ppm (NO3–) HR: 0,0 tot 75,0 ppm (NO3–)
Resolutie 0,01 ppm 0,1 ppm

Nauwkeurigheid ±0,25 ppm ±2% van meet-
waarde bij 25 °C

±2,0 ppm ±5% van meet-
waarde bij 25 °C

Lichtbron led bij 525 nm
Lichtdetector silicone fotocel
Methode colorimetrisch zinkreductie
Omgeving 0 tot 50°C, RH max. 95% niet-condenserend
Batterij 1 x 1,5 V AAA
Automatische uitschakeling na 20 min. niet-gebruik en 4 min. na meting
Dimensies 86,0 x 61,0 x 37,5 mm
Gewicht 64 g

 D Werkt op één enkele AAA-batterij
 D Ideaal voor aquaria en ma-

riene biologietoepassingen.
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