
HI83224

COD-meter en multiparameter fotometer 
Labofotometer met barcodelezer voor afvalwateranalyses met geheugen

Een volledig laboratorium 
voor afvalwateranalyse
De HI83224-02 is een multiparameter 
labofotometer die vijftien methodes 
heeft om te meten. Een duidelijk inter-
actief menu, ter ondersteuning van de 
gebruiker, begeleidt u voor, tijdens en 
na de analyse.

Een groot voordeel van de HI83224 is 
de automatische herkenning van de 
vials met barcode. Deze geavanceerde 
meter scant elke vial die in de cuvet-
houder werd ingebracht en identifi-
ceert automatisch de methode en het 
bereik van de vial.

Er kan op elk moment hulp gevraagd 
worden door op de help-toets te druk-
ken om schermspecifieke informatie 
te tonen. Deze meter heeft ook een 
hulpmodus die informatie over de 
huidige operatie weergeeft. De hulp-
modus kan aan- en uit gezet worden 
in de instellingen.

De HI83224 labofotometer kan op 
de computer aangesloten worden via 
een USB-uitgang. De gebruiker kan de 
HI92000 Windows®-software toe-
passen om de gegevens te verwerken.

Bewerkingsmodus
Het instrument heeft drie bewer-
kingsmodules.

  Bij de automatische modus 
moet de gebruiker geen 
parameterselectie maken.

  Bij de semi-automatische 
modus moet de gebruiker een 
selectie maken wanneer er 
een verschillende vial geïden-
tificeerd wordt, gerelateerd 
aan de gebruikte parameter.

  Bij de manuele modus is de 
interactie van de gebrui-
ker nodig op elk niveau van 
de parameterselectie.

 D Selecteert automatisch 
de correcte golflengte

 D Geeft snel en eenvoudig be-
trouwbare resultaten

 D Bevat standaard alle cuvet-
testen voor stikstof, fosfaat, 
COD- en vrije/totale chloor.

 D  Overdracht van gegevens naar 
pc op elk ogenblik via USB.

 D Gegevens uitvoeren volgens 
GLP-normen met optionele 
Windows®-software (HI92000)

 D Ingebouwde timer
 D  Automatische omrekening van 

resultaten naar andere chemische 
vormen (bv. van P naar PO4

3-)
 D Ingebouwde adapter voor de vials
 D Datamanagement tot 

200 metingen
 D Vials met barcode verzeke-

ren een correcte analyse
 D Interactie met help-menu
 D Waarschuwingsschermen 

voor correcte procedure
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Automatische vial-scanning
Vermijd verwarring met vials en ver-
keerde stalen door identificatie van de 
barcode

De HI83224 heeft een heel uniek ken-
merk. De vials worden geïdentificeerd 
via een barcode. De barcodes voor de 
verschillende methodes worden in de 
tabel rechts getoond. Voor de parame-
ters waarbij geen reagentia met een 
barcode gebruikt wordt, moeten de 
vials die bij het instrument te verkrij-
gen zijn gebruikt worden. De barcode 
heeft twee velden en twee cijfers. Het 
eerste veld is voor de identificatie van 
de parameter en het andere is voor de 
identificatie van de reagentia.

De HI83224-02 heeft een duidelijke 
interactieve ondersteuning die de 
gebruiker gedurende het analysepro-
ces ondersteunt. Bij elke stap in de 
methode en het bericht, die verschij-
nen op het scherm, kan hulp opgeroe-
pen worden door een simpele druk 
op de toets. Er is ook een hulpmodus 
beschikbaar en deze kan via de instel-
lingen geraadpleegd worden.

Identificatie van de vials
Vials gerelateerd aan verschillende 
parameters kunnen worden onder-
scheiden aan de hand van hun barcode 
geprint op de vial en aan de hand van 
de kleur op de vial.

Code Parameter Barcode-vial
HI94764A-25 Ammoniak, LR 01xx
HI94764B-25 Ammoniak, HR 02xx
HI93701-01 Vrije chloor Niet beschikbaar
HI93711-01 Totale chloor Niet beschikbaar
HI94766-50 Nitraat 05xx

HI94767A-50 Stikstof, totaal LR 16xx
06xx

HI94767B-50 Stikstof, totaal HR 17xx
07xx

HI94754A-25 Chemisch zuurstofverbruik, (COD) LR 12xx
HI94754B-25 Chemisch zuurstofverbruik, (COD) MR 13xx
HI94754C-25 Chemisch zuurstofverbruik (COD) HR 24xx
HI94758A-50 Reactief fosfor LR 30xx
HI94758B-50 Fosforzuur hydrolyseerbaar 31xx
HI94758C-50 Totaal fosfor LR 32xx
HI94763A-50 Fosfor, reactief HR 33xx
HI94763B-50 Fosfor, totaal HR 34xx

Opmerking: xx stelt de code van het lot van de reagentia voor.

Identificatie
Met onze vials met barcode worden de vials 
en de bereiken automatisch herkend.
Eens ze in de cuvethouder geplaatst zijn, 
scant de HI83224 de vial en verschijnt het 
resultaat op het scherm.

Specificaties HI83224-02
Lichtbron wolfraam lampen met nauwebandbreedtegolflengte-filters 
Lichtdetector siliconen fotocel 
Geheugen 200 data
Pc-aansluiting via USB
Voeding netspanningskabel voor 230 V
Afmetingen 235 x 212 x 143 mm
Gewicht 2,3 kg

Breng de vial in het toestel en de HI83224 zal de streepjescode automatisch lezen 
om deze te identificeren.
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Parameter Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Methode Reagentiacode

Ammoniak LR 1 2 0,00 tot 3,00 mg/l 
(NH3-N) 0,01 mg/l ±0,03 bij 1,50 mg/l Nessler HI94764A-25  

(25 testen)

Ammoniak HR 1 2 0 tot 100 mg/l (NH3-N) 1 mg/l ±3 bij 50 mg/l Nessler HI94764B-25  
(25 testen)

Chloor, vrij 0,00 tot 5,00 mg/l (CI2)
0,01 mg/l van  0,00 
tot 0,99 mg/l  0,1 mg/l 
boven  0,99 mg/l

±0,04 bij 1,00 mg/l DPD HI93701-01  
(100 testen)

Chloor, totaal 0,00 tot 5,00 mg/l (CI2)
0,01 mg/l van 0,00 
tot 0,99 mg/l 0,1 mg/l 
boven 0,99 mg/l

±0,04 bij 1,00 mg/l DPD HI93711-01  
(100 testen)

COD LR 2 0 tot 150 mg/l (COD) 1 mg/l ±4 bij 150 mg/l Dichromaat, kwik HI94754A-25  
(25 testen)

COD MR 2 0 tot 1500 mg/l (COD) 1 mg/l ±22 bij 1000 mg/l Dichromaat, kwik HI94754B-25  
(25 testen)

COD HR 2 0 tot 15000 mg/l (COD) 10 mg/l ±220 bij 10000 mg/l Dichromaat, kwik HI94754C-25  
(25 testen)

Nitraat 1 2 0,0 tot 30,00 mg/l 
(NO3-N) 0,1 mg/l ±0.5 bij 25 mg/l Chromotrofisch zuur HI94766-50  

(50 testen)

Stikstof totaal LR 2 0,0 tot 25,00 mg/l (N) 0,1 mg/l ±0.5 bij 15 mg/l Chromotrofisch zuur HI94767A-50  
(50 testen)

Stikstof totaal HR 2 10 tot 150 mg/l (N) 1 mg/l ±3 bij 75 mg/l Chromotrofisch zuur HI94767B-50  
(50 testen)

Fosforzuur  
hydrolyseerbaar 2 0,00 tot 1,60 mg/l (P) 0,01 mg/l ±0,02 bij 0.80 mg/l Ascorbinezuur HI94758B-50  

(50 testen)

Fosfor, reactief LR 2 0,00 tot 1,60 mg/l (P) 0,01 mg/l ±0,02 bij 0,80 mg/l Ascorbinezuur HI94758A-50  
(50 testen)

Fosfor, reactief HR 2 0,0 tot 32,6 mg/l (P) 0,01 mg/l ±1,0 bij 25,0 mg/l Vanadomolybdofosforzuur HI94763A-50  
(50 testen)

Fosfor, totaal LR 2 0,00 tot 1,15 mg/l (P) 0,01 mg/l ±0,02 bij 0,80 mg/l Ascorbinezuur HI94758C-50  
(50 testen)

Fosfor, totaal HR 2 0,0 tot 32,6 mg/l (P) 0,1 mg/l ±1,0 bij 25,0 mg/l Vanadomolybdofosforzuur HI94763B-50
1 Niet geschikt voor zeewater   2 Testvial 16 mm
Voor chlooranalyse zijn vloeibare reagentia ook beschikbaar.

Sommige analytische methodes vereisen een digestie van het monster. Voor digestie van de vials gebruikt u best enkel de Hanna Instru-
ments HI839800 thermoreactor. Voor uw veiligheid is het optionele HI740217 veiligheidsscherm en HI740216 rek om COD-vials en test-
tubes af te koelen, ten zeerste aanbevolen.

Bestelinformatie
De HI83224-02 wordt geleverd met vials 
(10 stuks), reinigingsdoekjes voor cuvet-
ten (4 stuks), schaar en handleiding met 
instructies.

Reagentia
HI93701-01 Reagentia voor vrije chloor 

-0,00 tot 2,50 mg/l ±100 
testen 

HI93701-03 Reagentia voor vrije chloor 
0,00 tot 2,50 mg/l - ±300 
testen

HI93711-01 Reagentia voor totale 
chloor: 0,00 tot 3,50 mg/l - 
±100 testen

HI93711-03 Reagentia voor totale 
chloor: 0,00 tot 3,50 mg/l - 
±300 testen

HI94754A-25 COD-vials LR, 10 tot 
150 mg/l, 25 tests met 
barcode

HI94754B-25 COD-vials MR, 50 tot 
1500 mg/l, 25 tests met 
barcode

HI94754C-25 COD-vials HR, 1000 tot 
15000 mg/l, 25 tests met 
barcode

HI94758A-50 Reactief fosfaat LR vials, 
0,00 tot 5,00 mg/l, 50 tests 
met barcode

HI94758C-50 Totaal fosfaat LR vials, 0,00 
tot 3,50 mg/l, 50 tests met 
barcode

HI94763A-50 Reactief fosfaat HR vials, 7 
tot 100 mg/l, 50 tests met 
barcode

HI94763B-50 Totaal fosfaat HR vials, 7 
tot 100 mg/l, 50 tests met 
barcode

HI94764A-25 Ammonia-testvials LR, 0,00 
tot 3,00 mg/l, 25 tests met 
barcode

HI94764B-25 Ammonia-testvials HR, 0 
tot 100 mg/l, 25 tests met 
barcode

HI94766-50 Nitraattestvials, 0 tot 
30 mg/l, 50 tests met bar-
code

HI94767A-50 Totaal stikstof LR vials, 0,0 
tot 25,0 mg/l, 50 tests met 
barcode

HI94767B-50 Totaal stikstof HR vials, 10 
tot 150 mg/l, 50 tests met 
barcode

Accessoires
De volgende accessoires en reserve-
onderdelen zijn speciaal ontworpen voor 
COD-analyse om uw metingen eenvoudiger 
en veiliger te maken.

HI839800-02  Thermoreactor 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 Kunststof wegwerppunten 
0,01-1,00 ml voor HANNAPI-
PET1, 96 stuks

HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot 
5,00 ml

PIPETTIPS3 Kunststof wegwerppunten 
1,00-5,00 ml voor HANNAPI-
PET3, 100 stuks

HI740216 Rek om COD-vials en testtu-
bes af te koelen (plaats voor 
25 testtubes)

HI740217 Laboratorium-veiligheid-
scherm voor COD-reactor 
HI839800-02

HI92000 Windows-software voor 
draagbare en labometers

HI920013 USB-kabel
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