
Specificaties HI900601 HI900602 HI900603 HI900604
Bereik 10 tot 1100 mV
Golflengte 525 nm 625 nm 590 nm 470 nm
Kleur led groen rood oranje blauw
Lichtbron led
Meetcyclus led gepulseerd bij 1 kHz
Lichtdetector siliconen fotocel
Monstertemperatuur 0 tot 75 °C
Drifttemperatuur < 0,2 mV/°C
Behuizing glas
Afmetingen 120 mm/200mm, diam. 12 mm
Connectie BNC met 1,5 m kabel, voor connectie titrator of autosampler
Voeding ps/2 connector voor titrator
Omgeving 0 tot 50°C

HI90060x 

Fotometrische elektroden
voor potentiometrische titraties

HI90060x zijn fotometrische elek-
troden die worden gebruikt bij een 
potentiometrische titratie voor 
gelijkwaardigheidseindpuntdetectie 
van colorimetrische reacties. Deze 
elektroden zijn beschikbaar in vier 
verschillende golflengtes, van 470 nm 
tot 625 nm, en hebben een universele 
BNC-connector die wordt gebruikt 
als een potentiometrische ingang 
op Hanna Instruments-titratoren en 
autosamplers.

Bestelinformatie
HI90060x elektroden worden geleverd met 
handleiding en kwaliteitscertificaat. 

 D Reflectiemeting voor een 
hoge kleurgevoeligheid in 
een compact ontwerp

 D Automatische tempe-
ratuurcompensatie

 D Glazen body: uitstekende 
chemische weerstand

 D Helderheidstrimmer

pH-, ORP- en ISE-elektroden worden 
vaak gebruikt bij potentiometrische ti-
traties. Deze produceren een spanning 
die verandert naarmate een titrant 

in het te analyseren monster wordt 
gedoseerd. 

Absorptieprincipe
De HI90060x gebruiken het prin-
cipe van absorptie bij een specifieke 
golflengte om het equivalentiepunt 
van een titratie te identificeren met 
behulp van een kleurindicator. De 
kleurverandering van een oplossing 
veroorzaakt een scherpe verandering 
in de absorptie, die ook een verande-
ring in de mV-respons veroorzaakt.  

Het is gebruikelijk dat een complexo-
metrische titratie eindigt in een 
vlakke mV-respons.  Met behulp van 
de potentiometrische titrator van 
Hanna Instruments is het mogelijk 
om de meter te programmeren om 
de eerste afgeleide als eindpunt te 
gebruiken. Dit programma is ideaal 
omdat, wanneer een kleurindicator 
wordt gebruikt, de kleurverandering 
heel duidelijk optreedt.

Voordelen
Een fotometrische elektrode voor 
potentiometrische titratie kan worden 
gebruikt voor een verscheidenheid aan 
complexometrische titraties, waaron-
der calcium- en magnesiumwaterhard-
heid en ijzer, aluminium en calcium bij 
het testen van cementmaterialen ... De 
fotometrische elektrode is ook ideaal 
voor niet-waterige titraties zoals 
totaal zuurgetal (TAN) en totaal base-
getal (TBN) van aardolieproducten 
vanwege de voordelen ten opzichte 
van een standaard pH-elektrode.

Met de fotometrische elektrode 
hoeft er geen vuloplossing te worden 
gewijzigd om compatibel te zijn met 
een niet-waterig monster en is er 
geen pH-sensor die kan vervuilen. De 
reflecterende meting heeft een vaste 
padlengte en zorgt voor een hoge 
kleurgevoeligheid in een compact 
ontwerp. Door het ontwerp met open 
cellen kan de oplossing worden door-
gelaten met behulp van een roerder.
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