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Inleiding

Analysemethode
De kleur van elk object dat we waar-
nemen wordt bepaald door een proces 
van opname (absorptie) en afgifte (te-
rugkaatsing) van elektromagnetische 
stralen (licht) en van zijn moleculen. 
Fotometrische analyse is gebaseerd 
op het principe dat vele substanties 
met elkaar reageren en een kleur vor-
men die een maat is voor de concen-
tratie van het te meten monster. 

Wanneer een substantie blootgesteld 
wordt aan een lichtbundel met intensi-
teit I0 wordt een hoeveelheid straling 
geabsorbeerd door de substantiemo-
leculen en wordt straling met intensi-
teit I lager dan I0 uitgestoten.

Wet van Lambert-Beer 
De hoeveelheid geabsorbeerde licht-
straling wordt verwerkt in de Wet van 
Lambert-Beer. 

De concentratie (c) van het desbetref-
fende element in het monster kan 
bepaald worden aan de hand van de 
kleur-intensiteit van het licht, dat door 
het element wordt teruggekaatst, 

waarbij de andere factoren in deze 
formule bekend zijn.

Foto-elektrisch
Hiernaast vindt u een typisch blok-
diagram van een fotometer: een 
monochromatische led (Light Emit-
ting Diode) of wolfraam lamp straalt 
straling uit op één enkele golflengte, 
met de intensiteit (I0). Een substantie 
absorbeert de kleur complementair 
met de kleur van het licht dat wordt 
uitgestraald (bv. een substantie lijkt 
geel omdat het blauw licht absor-
beert). Daarom maken de fotometers 
van Hanna Instruments gebruik van 
led’s die de vereiste golflengte uitstra-
len om het monster te meten. 

De optische afstand wordt bepaald 
door de afmeting van de cuvet  waarin 
het monster zit. De foto-elektrische 
cel verzamelt de straling (I) uitge-
stoten door het monster en zet het 
om in een elektrische stroom waarbij 
een potentiaal geproduceerd wordt 
in het mV-bereik. De microprocessor 
gebruikt dit potentiaal om de binnen-
komende waarde om te zetten in de 
gewenste meeteenheid en dit wordt 
weergegeven op het lcd-scherm.

De voorbereiding van de oplossing die 
gemeten moet worden, gebeurt onder 
bekende voorwaarden die geprogram-
meerd zijn in de microprocessor van de 
meter in de vorm van een kalibratie-
curve. Deze curve wordt gebruikt als 
referentie voor elke meting. Dan is het 
mogelijk om onbekende concentraties 
van het monster te bepalen door een 
fotometrische reactie te induceren en 
zo wordt de mV gerelateerd aan de 
uitgestoten intensiteit (I). 

Door de kalibratiecurve te gebruiken 
kan de concentratie van het monster, 

 A = log I0/I
Absorptie wordt ook bepaald 
door: 

A =  c d
Waarbij 

=molaire extinctiecoëfficiënt 
van de substantie op  

golflengte ( ) 
c=molaire concentratie van de 

substantie 
d=optische afstand licht door 

het monster 

FO
TO

M
ET

ER
S

FO
TO

M
ET

ER
S

1.2



dat correspondeert met de mV-waar-
de, bepaald worden.

Referentiewaarde
Het meetproces wordt in twee fasen 
uitgevoerd: eerst wordt de meter op 
nul gezet en dan wordt de eigenlijke 
meting uitgevoerd. De eerste fase 
bestaat erin dat een monster wordt 
genomen van de substantie in de 
kalibratiecuvet en dit moet in de meter 

worden geplaatst. Zo ontstaat er een 
referentiewaarde, zodat er bepaald 
kan worden in hoeverre de kleur van 
het gereageerde monster afwijkt t.o.v. 
de kleur van de blanko (zero).

De cuvet speelt een zeer belangrijke 
rol vanwege het optische element en 
vereist dus extra zorg. Eerst en vooral 
is het belangrijk dat zowel de meet- als 
de kalibratiecuvetten optisch gezien 
identiek zijn. Het is ook noodzakelijk 
dat de cuvet schoon en krasvrij is, zo 

worden storingen door ongewenste 
reflectie en lichtabsorptie vermeden.

FOTOM
ETERS

FOTOM
ETERS

1.3



HI801 - IrIs

Spectrofotometer
met geavanceerd optisch systeem

Split beam-optiek, eigen methoden en oplaadbare batterij
De Iris draagbare spectrofotometer 
is met geen enkel product te verge-
lijken dat we in het verleden hebben 
gecreëerd. Het onderscheidt zich van 
onze fotometers, omdat het metingen 
mogelijk maakt in het spectrum van 
alle golflengten zichtbaar licht. 

Spectrofotometers werken door het 
isoleren van licht, bij specifieke golf-
lengten, van wit licht. Deze compacte 
meter bevat een aantal functies die 
zorgen voor zowel fantastische pres-
taties als uitzonderlijke bruikbaarheid.

 D Geavanceerd optisch systeem 
met gescheiden lichtstraal

 D Oplaadbare Li-ion batterij
 D Aanpasbare methoden
 D Stap-voor-stap-methodes
 D Tiptoetsen
 D Intuïtief menu
 D Universele cuvethouder

Stap-voor-stap-methodes
De HI801 begeleidt u stap voor stap 
door het maken van uw eigen aan-
gepaste methode. De gebruikersin-
terface helpt u om uw methode te 
benoemen, de weglengte te bepalen, 
reactietimers te creëren en de me-
thode te kalibreren.

Favoriete methoden
U heeft altijd de meest gebruikte 
methode bij de hand, wanneer deze als 
favoriet wordt aangemerkt.

85 methoden
85 algemeen gebruikte methoden 
voor chemische analyse zijn voorge-
programmeerd.

Eigen methoden
Programmeer maximaal 100 persoon-
lijke methoden met maximaal tien 
kalibratiepunten, vijf verschillende 
golflengten (die tegelijkertijd kunnen 
worden gebruikt) en vijf reactietimers.
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Specificaties HI801 iris
Bereik 0,000–3,000 Abs/340-900 nm
Nauwkeurigheid 5 mAbs bij 0,0–0,5 Abs, 1 % bij 0,50–3,0 Abs/±1,5 nm
Methode transmittantie (%), absorptie en concentratie
Golflengteresolutie 1 nm
Strooilicht <0,1 % T bij 340 nm met NaNO₂
Lichtbron wolfraam halogeenlamp
Kalibratie intern, automatisch bij opstarten, visuele feedback

Keuze golflengte
automatisch: gebaseerd op gekozen programma 
manueel: in alle modes behalve opgeslagen programma’s (fabrieks-
methoden)

Connecties 1 x USB type A, 1 x USB type B (pc)

Monstercel 1–cm vierkant, 1x5–cm rechthoekig, 16–mm rond, 22–mm rond, 13–
mm rond (vial)

Voeding 15 VDC oplader, 10,8 VDC Li-Ion oplaadbare batterij
Afmetingen/gewicht 155 x 205 x 322 mm/3 kg

Loggen en overdracht
Bewaar tot 14.000 metingen. Gege-
vens kunnen worden overgedragen 
als csv- of pdf-bestand.

Spectrumbereik
De meter heeft een spectrumbereik 
van 340 nm tot 900 nm, waardoor een 
ruime keuze aan analytische metho-
den mogelijk is.

Op batterijen
De oplaadbare lithium-ion batterij van 
de HI801 gaat ongeveer 3000 metin-
gen mee, voordat deze leeg is.

Vervangbare halogeenlamp
Om te kunnen meten in een grote 
verscheidenheid aan golflengten is 
een breedband lichtbron nodig. In de 
Iris spectrofotometer wordt dit bereikt 
door een wolfraam-halogeenlamp. 

De uitlijning van de verlichtingsarma-
tuur garandeert dat de gloeilamp in 
dezelfde positie staat, elke keer als 
deze wordt vervangen. 

Straalsplitser
De beam-splitter wordt aan het 
optische systeem toegevoegd voor 
gebruik met een referentiedetector 

om ervoor te zorgen dat de meting 
compenseert voor eventuele drift in 
de lichtbron. De referentiedetector 
bespaart ook de levensduur van de 
batterij en leidt tot een verbeterde 
snelheid van de meter, aangezien de 
lamp niet voor gebruik opgewarmd 
hoeft te worden.

Bestelinformatie
HI801–02 wordt geleverd met cuvetten en 
doppen, cuvetadapters (3), reinigingsdoek-
je, USB-kabel, Li-ion oplaadbare batterij, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI801-11 Holmiumfilter
HI7408011 22 mm cuvetadapter
HI7408012 10 mm cuvetadapter
HI7408013 16 mm flaconadapter

HI7408014 vervangende lamp
HI7408015 vervangende batterij
HI7408016 USB-stick

Reagentia
Zie sectie Reagentia voor 

FOTOM
ETERS

FOTOM
ETERS

1.5



HI83303

Multiparameter fotometer voor aquacultuur 
12 parameters

Waterkwaliteit is het begin en het 
einde van de gezondheid van vissen. 
Nauwelijks detecteerbare niveaus van 
vervuiling kunnen zich opstapelen, 
waardoor vissen gevoeliger worden 
voor ziektes en stress. Vitale spoorele-
menten moeten vaak op een niveau 
blijven dat te laag is om accuraat te 
detecteren met chemische kits.

Ongeëvenaarde prestaties
HI83303 is een compacte multipara-
meter fotometer voor gebruik in aqua-
cultuurtoepassingen. De meter is één 
van de meest geavanceerde fotome-
ters op de markt, met een innovatief 
optisch ontwerp dat gebruik maakt 

van een referentiedetector en lens om 
fouten te elimineren door veranderin-
gen in de lichtbron ofdoor vervuiling/
beschadiging van de glazen cuvet.

Deze meter beschikt over 20 verschil-
lende voorgeprogrammeerde metho-
den en meet de 12 belangrijkste para-
meters voor waterkwaliteit, en biedt 
ook een absorptiemeetmodus voor 
prestatieverificatie en voor gebruikers 
die graag hun eigen concentratie-ver-
sus-absorptiecurves ontwikkelen.

pH-meter
Om ruimte te besparen kan de 
HI83303 ook als professionele pH-me-

ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pH-metingen. De digitale pH-elektrode 
heeft een geïntegreerde microchip die 
alle kalibratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor resp. het overzetten van gelogde 
data naar een flash-drive/computer 
(A-USB) en voor aansluiten van het 
laadsnoer (micro-USB). Voor extra 
gemak en draagbaarheid kan de meter 
ook werken op een 3,7 VDC oplaadbare 
lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Oplaadbare batterij
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Parameters Bereik Methode Code
Alkaliniteit 1 0 tot 500 mg/l (ppm) broomkresolgroen HI775-26 (25)
Alkaliniteit zeewater 0 tot 300 mg/l (ppm) broomkresolgroen HI755-26 (25)
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Calcium verswater 0 tot 400 mg/l (ppm) oxalaat HI937521-01 (50)
Calcium zeewater 200 tot 600 mg/l (ppm) zincon HI758-26 (25)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

Fosfaat HR 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) aminozuur HI93717-01 (100)
Fosfaat LR 0,00 tot 2,50 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93713-01 (100)
Fosfor ULR zeewater 0,0 tot 200 µg/l (ppb) ascorbinezuur HI736-25 (25)
Koper HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) bicinchoninaat HI93702-01 (100)
Koper LR 0 tot 1.500 μg/l bicinchoninaat HI95747-01 (100)
Nitraat 1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
Nitriet HR 0 tot 150 mg/l (ppm) ijzersulfaat HI93708-01 (100)
Nitriet LR 0,00 tot 600 μg/l (ppb) diazotering HI93707-01 (100)
Nitriet ULR zeewater 0 tot 200 µg/l (ppb) diazotering HI764-25 (25)
Opgelost zuurstof 0,0 tot 10,0 mg/l (ppm) Winkler HI93732-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
1 Niet geschikt voor zeewater

Bestelinformatie
HI83303-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten 4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI83303- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen 4 stuks)
HI731331 Cuvetten 4)
HI731335N Doppen voor cuvetten 4)

Specificaties HI83303

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpassfilter 8 nm
Nauwkeurigheid  
golflengtefilter ±1,0 nm

Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH

Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuur- 
compensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen 1.000 metingen (fotometer en elektrode), optioneel 
met gebruikersnaam en monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting

Connecties USB-A host voor flashdrive, micro-USB-B voor voe-
ding en computer

Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 
50 u ononderbroken pH-meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar 
micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg
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HI83305

Multiparameter fotometer voor ketel- en koelwater 
18 parameters

Speciaal ontworpen voor gebruik 
voor ketels en koeltorens, voorziet de 
HI83305 in een uitgebreide manier 
om precieze watercondities in stand 
te houden. Problemen zoals corrosie, 
afzetting en microbiële groei kunnen 
optreden als belangrijke parameters, 
zoals zuurstofbinders en silica, niet 
gehandhaafd worden. 

De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet.

Deze meter beschikt over 30 verschil-
lende voorgeprogrammeerde metho-
den en meet de 18 belangrijkste para-
meters voor waterkwaliteit, en biedt 
ook een absorptiemeetmodus voor 
prestatieverificatie en voor gebruikers 
die graag hun eigen concentratie-ver-
sus-absorptiecurves ontwikkelen.

Om ruimte te besparen kan de 
HI83305 ook als professionele pH-me-
ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pHmetingen. De digitale pH-elektrode 
heeft een geïntegreerde microchip die 
alle kalibratie-informatie opslaat. 

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij

Bestelinformatie
HI83305-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten 4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI83305- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen 4 stuks)
HI731331 Cuvetten 4)
HI731335N Doppen voor cuvetten 4)
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Parameters Bereik Methode Code
Aluminium 0,00 tot 1,00 mg/l (ppm) aluminon HI93712-01 (100)
Ammonia HR1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia MR1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Broom 0,00 tot 8,00 mg/l (ppm) DPD HI93716-01 (100)
Chloordioxide, snelle 
methode 0,00 tot 2,00 mg/l DPD HI96779-01 (100)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

Chroom VI HR 0 tot 1000 μg/l (ppb) diphenylcarbohydrazide HI93723-01 (100)
Chroom VI LR 0 tot 300 µg/l (ppb) diphenylcarbohydrazide HI93749-01 (100)
Fosfaat HR 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) aminozuur HI93717-01 (100)
Fosfaat LR 0,00 tot 2,50 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93713-01 (100)
Hydrazine 0 tot 400 μg/l (ppb) p-dimethylaminobenzaldehyde HI93704-01 (100)
IJzer HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) fenantroline HI93721-01 (100)
IJzer LR 0-1,6 ppm TPTZ HI93746-01 (50)
IJzer II 0,00 tot 6,00 mg/l fenanthroline HI96776-01 (100)
Koper HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) bicinchoninaat HI93702-01 (100)
Koper LR 0 tot 1,500 μg/l bicinchoninaat HI95747-01 (100)
Molybdeen 0,0 tot 40,0 mg/l (ppm) mercaptoazijnzuur HI93730-01 (100)
Nitraat1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
Nitriet HR 0 tot 150 mg/l (ppm) ijzersulfaat HI93708-01 (100)
Nitriet LR 0,00 tot 600 μg/l (ppb) diazotering HI93707-01 (100)
Opgelost zuurstof 0,0 tot 10,0 mg/l (ppm) Winkler HI93732-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Silica HR 0 tot 200 mg/l (ppm) molybdeensilicaat HI96770-01 (100)
Silica LR 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) heteropolyblauw HI93705-01 (100)
Zink 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) zincon HI93731-01 (100)
Zuurstofbinders 0,00 tot 1,50 mg/l (als carbohydrazide) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0 tot 1000 μg/l (als DEHA) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0,00 tot 2,50 mg/l (als hydrochinon) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0,00 tot 4,50 mg/l (als isoascorbinezuur) ijzerreductie HI96773-01 (50)
1 Niet geschikt voor zeewater

Specificaties HI83305

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)
Loggen 1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en monster-ID
Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting
Connecties USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer
Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken pH-meting
Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)
Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies /gewicht 206 x 177 x 97 mm/ 1,0 kg
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HI83325

Multiparameter fotometer voor agri- & horticultuur 
8 parameters

De HI83325 is ontworpen voor hydro-
culturen en serre-industrieën om de 
nutriënten te meten die vaak voorko-
men in met mest verrijkte oplossingen. 
De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet. 

Deze meter beschikt over 9 verschil-
lende voorgeprogrammeerde metho-
den en meet de 8 belangrijkste para-
meters voor nutriëntwaterkwaliteit. 

Om ruimte te besparen kan de 
HI83325 ook als professionele pH-me-
ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pH-metingen. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor resp. het overzetten van gelogde 
data naar een flash-drive/computer 
(A-USB) en voor aansluiten van het 
laadsnoer (micro-USB). Voor extra 
gemak en draagbaarheid kan de meter 
ook werken op een 3,7 VDC oplaadbare 
lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij
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Specificaties HI83325

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodeka-
naal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengte filter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen
1.000 metingen (fotometer en elek-
trode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrond-
verlichting

Connecties USB-A host voor flashdrive, micro-USB-B 
voor voeding en computer

Batterij
3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 
metingen bij 50 u ononderbroken pH-
meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A 
naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condense-
rend

Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg

Parameters Bereik Methode Code
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Calcium verswater 0 tot 400 mg/l (ppm) oxalaat HI937521-01 (50)
Fosfaat HR 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) aminozuur HI93717-01 (100)
Kalium 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) turbidimetrisch tetrafenylboraat HI93750-01 (100)
Magnesium 0 tot 150 mg/l (ppm) calmagite HI937520-01 (50)
Nitraat 1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Sulfaat 0 tot 150 mg/l (ppm) turbidimetrisch HI93751-01 (100)
1 Niet geschikt voor zeewater

Bestelinformatie
HI83325-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), actieve kool voor 50 
tests, 2 l demineraliseerfles, 100 ml maat-
beker met doppen (10), 3 ml pipet, 60 ml 
spuit, 5 ml spuit, maatcilinder, lepel, trech-
ter, papieren filters (100), reinigingsdoekje 
voor cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter, handleiding en draagkoffer

Accessoires
HI83325- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen (4 stuks)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)

FOTOM
ETERS

FOTOM
ETERS

1.11



HI83900

Lysimeter 
voor nutriëntmonsters ter hoogte van de wortels

Bestelinformatie
HI83900 wordt geleverd met buis met 
poreuze keramische top, capillair rubberen 
slang met rubberen dop en slangklem, reini-
gingsvloeistof (120 ml fles), 30 ml spuitjes en 
handleiding.

HI83900-30 lysimeter met 30 cm buis
HI83900-60 lysimeter met 60 cm buis
HI83900-90 lysimeter met 90 cm buis

Accessoires
HI83900-25 Activerings- en reinigings-

vloeistof voor lysimeter, fles 
van 500 ml 

1. Rubberen dop
2. Monsternamebuis bodemvocht
3. Poreuze keramische top
4. 30 ml spuit (pomp)
5. Capillair rubberen slang
6. Slangklem

Monitoring ter hoogte van 
de wortels
De HI83900 lysimeter is gemaakt 
met een poreus keramische top die 
verbonden is aan een transparant 
buisje voor extractie van bodemvocht. 
Een rubberen capillaire slang is in het 
buisje geïntegreerd en gaat door een 
rubberen dop tot aan de keramische 
top.

De HI83900 lysimeter is een ideaal 
instrument om monsters van bo-
demvocht te verzamelen en dan de 
kwantitatieve chemische analyse uit 
te voeren. Zo kan de operator de nu-
triëntanalyse zoals ammoniak, nitraat, 
fosfor en kalium, sulfaat, calcium en 
magnesium eenvoudig meten.

De keramische top van de lysimeter 
kan worden gebruikt bij alle bodem-
types en is gemaakt van gesinterd 
materiaal dat niet met nutriëntele-
menten reageert. De bodemoplossing 
wordt daardoor niet door de chemi-
sche compositie van de keramische 
top aangetast zodat de testresultaten 
steeds precies en betrouwbaar zijn.

De HI83900 initieert de extractie 
van bodemvocht door een vacuüm 

(negatieve druk) te creëren in het 
buisje van het monster dat de druk 
van het bodemwater overstijgt. Door 
deze onderdruk zal het bodemvocht 
door de poreuze keramische top in 
de lysimeter stromen. Een vacuüm 
rond -60 centibar zou moeten worden 
getrokken.

Om de samenstelling van het bodem-
vocht beter te meten zouden gedu-
rende de hele groeiperiode van de 
oogst ten minste twee lysimeters ge-
installeerd moeten worden ter hoogte 
van de wortels van de respectievelijke 
plant. Eén ter hoogte van de bovenste 
wortel en de andere ter hoogte van 
een lager gedeelte van de wortels. 

Voor een betere nauwkeurigheid en 
herhaalbaarheid van de resultaten is 
het aan te raden om bovenstaande 
installatie op ten minste twee locaties 
te herhalen.

 D Monitor de bodemcomposi-
tie direct aan de wortels

 D Eenvoudig in gebruik
 D Beschikbaar in drie lengtes
 D Perfect compatibel 

met de HI83325
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HI83326

Multiparameter fotometer voor zwemwater
11 parameters

Voor dagelijks gebruik 
thuis en in commerciële 

zwembaden en spa’s

Met de HI83326 kunnen de 11 belang-
rijkste parameters voor zwembaden, 
zoals pH, vrij en totaal chloor, alkali-
niteit, calciumhardheid, cyaanzuur, 
broom, ozon, nitraat, fosfaat en meta-
len zoals ijzer en vrije en totale koper 
gemeten worden.

De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet. 

Om ruimte te besparen kan de 
HI83326 ook als professionele pH-me-
ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pH-metingen. 

De digitale pH-elektrode heeft een 
geïntegreerde microchip die alle 
kalibratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor resp. het overzetten van gelogde 
data naar een flash-drive/computer 
(A-USB) en voor aansluiten van het 
laadsnoer (micro-USB). Voor extra 

gemak en draagbaarheid kan de meter 
ook werken op een 3,7 VDC oplaad-
bare lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij
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Parameters Bereik Methode Code
Alkaliniteit 1 0 tot 500 mg/l (ppm) broomkresolgroen HI775-26 (25) *
Broom 0,00 tot 8,00 mg/l (ppm) DPD HI93716-01 (100)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

Cyanuurzuur 0 tot 80 mg/l (ppm) turbidimetrisch HI93722-01 (100)
Fosfaat LR 0,00 tot 2,50 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93713-01 (100)
Hardheid calcium 0,00 tot 2,70 mg/l (ppm) calmagite HI93720-01 (100)
IJzer HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) fenantroline HI93721-01 (100)
Koper HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) bicinchoninaat HI93702-01 (100)
Koper LR 0 tot 1,500 μg/l bicinchoninaat HI95747-01 (100)
Nitraat 1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
Ozon 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) DPD HI93757-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100) *
1 Niet geschikt voor zeewater 
* + chloorverwijderingsreagentia HI93755-53

Specificaties HI83326

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodeka-
naal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen
1.000 metingen (fotometer en elek-
trode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrond-
verlichting

Connecties USB-A host voor flashdrive, micro-USB-B 
voor voeding en computer

Batterij
3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 
metingen bij 50 u ononderbroken pH-
meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A 
naar micro-USB-B kabel (meegeleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condense-
rend

Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg

Bestelinformatie
HI83326-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI83326- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI12300 pH/temperatuur-elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen (4 stuks)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)
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COD 

Nauwkeurigheid en veiligheid
De HI839800 thermoreactor is samengesteld uit duur-
zame materialen met een vialcapaciteit van 25 stuks.. 
De reactor is uitgerust met twee voorgeprogrammeerde 
temperaturen (105 en 150 °C). Daarnaast beschikt 
HI839800 over led-indicatoren voor stroom en warmte 
en een display.

De HI83224 multiparameter-fotometer is een compact in-
strument dat aangepast is aan de milieusector qua bereik 
en meetmethodes. HI83224 is ontworpen en gemaakt om 
COD-analyses uit te voeren in overeenstemming met de 
EPA410.4 en ISO 15705:2002 standaard.

Een volledig laboratorium voor 
afvalwateranalyse
De HI83224 is een multiparameter-fotometer die vijftien 
meetmethodes heeft en beschikt over een gebruiks-
vriendelijk menu. Een opvallend kenmerk van de HI83224 
is zijn automatische herkenning van de barcodes op de 
vials. Deze geavanceerde meter scant elke vial die in de 
meetkamer ingevoerd wordt en identificeert de vials en 
het bereik.

Gecertificeerde COD-reagentia
Hanna Instruments COD-reagentia zijn verkrijgbaar in 
dozen van 25 vials en worden geleverd met een kwali-
teitscertificaat.
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Naast COD: stikstof en fosfor
Het doel van de behandeling van afvalwater bestaat 
niet enkel uit het verminderen van COD, maar ook uit het 
controleren van stikstof en fosfor, die verantwoordelijk 
zijn voor het eutrofiëringsfenomeen in natuurlijke omge-
vingen. De controle van COD, stikstof en fosfor wordt niet 
enkel toegepast omwille van de milieuwetgeving, maar 
ook om de proceskosten te optimaliseren.

Het doeltreffend registreren en controleren van para-
meters zoals ammoniak, nitraat, totaal stikstof en totaal 
fosfor maakt het voor de gebruiker mogelijk om het aqua-
tisch ecosysteem te typeren en te verbeteren. Door het 
accuraat monitoren van de verschillende niveaus van elke 
specifieke verontreinigende stof, kunnen operationele 
parameters aangepast worden om de hoge efficiëntie van 
biodegradatie te behouden terwijl de kosten geminimali-
seerd worden.

Stikstof
Wanneer een fabriek behandelingen gebruikt, zoals nitri-
ficatie en denitrificatie, is het belangrijk om en evenwicht 
te monitoren tussen ammoniak, stikstof, nitraat en totale 
stikstof gedurende de bio-behandeling. De hoeveelheid 
stikstof is belangrijk omdat het verwant is aan de hoeveel-
heid zuurstof die verstrekt wordt in de nitrificatieomge-
ving. Ammoniak wordt ook gecontroleerd omdat het zeer 
giftig kan zijn voor de bacterie die verantwoordelijk is voor 
denitrificatie.

Fosfor
Fosfor wordt gemeten tijdens zowel biologische als 
chemische defosfatatie. Een extreem grote hoeveelheid 
fosfaat die in water of in bio-behandelingstanks wordt 
geloosd, veroorzaakt een stijging van de hoeveelheid 
algen en de eutrofiëring van het systeem.

Chemisch zuurstofverbruik
Chemical Oxygen Demand (COD) wordt gedefinieerd als 
de hoeveelheid specifieke zuurstof die reageert met een 
monster onder gecontroleerde omstandigheden. De hoe-
veelheid verbruikte zuurstof wordt uitgedrukt in mg/l O2.

De Hanna Instruments COD-methode is gebaseerd op 
de erkende gesloten dichromaat-reflux-fotometrische 
methode. Daarenboven specificeert de US Environmental 
Protection Agency (EPA) dat de gesloten dichromaat – 
refluxmethode de enige aanvaardbare methode is voor 
het rapporteren. Het voordeel bij het gebruik van deze 
methode zijn gecertificeerde resultaten en een hoge 
nauwkeurigheid.

COD-testtoepassingen
COD wordt gebruikt voor het meten van verontreinigde 
stoffen. Het wordt normaal gemeten in zowel huishou-
delijk als industriële afvalwatercentrales en geeft een 
indicatie van de efficiëntie van het behandelingsproces. 
COD wordt gemeten in zowel influent als effluent water. 
De efficiëntie van het behandelingsproces wordt normaal 
uitgedrukt als COD-verwijdering. Deze wordt gemeten als 
een percentage van de organische materie die gezuiverd 
werd tijdens de cyclus.

COD heeft nog andere toepassingen in centrales, chemi-
sche processen, commerciële wasserijen, cellulose- en 
papierfabrieken, landbouw, milieustudies en algemene 
opleidingen. Hanna Instruments-instrumenten kunnen 
zowel in het laboratorium als op de site gebruikt worden. 
De meetprocedure werd ontworpen voor eenvoudig 
gebruik.

Afvalwater moet nauwlettend in het oog gehouden worden om 
milieuvervuiling en ziektes te voorkomen.

Test no COD-influent COD-effluent COD-verwijdering

1 1214 451 62 %
2 948 328 63 %
3 1341 307 77 %
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HI83399

Multiparameter fotometer voor afvalwater
40 parameters

De HI83399 is een compacte, multi-
parameter fotometer voor het meten 
van de belangrijkste parameters van 
de kwaliteit van water en afvalwater. 
De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet.

Deze meter beschikt over 73 verschil-
lende voorgeprogrammeerde me-

thoden en meet de 40 belangrijkste 
parameters voor waterkwaliteit. De 
HI83399 biedt ook een absorptie-
meetmodus voor prestatieverificatie 
en voor gebruikers die graag hun eigen 
concentratie-versus-absorptiecurves 
ontwikkelen.

Om waardevolle laboratoriumtijd en 
ruimte te besparen kan de HI83399 
ook als professionele pH-meter dienst 
doen, door zijn extra ingang voor een 
digitale pH/temperatuurelektrode. Nu 
kan één meter worden gebruikt voor 
zowel fotometrische als pH-metingen.

De digitale pH-elektrode heeft een 
geïntegreerde microchip die alle 
kalibratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor resp. het overzetten van gelogde 
data naar een flash-drive/computer 
(A-USB) en voor aansluiten van het 
laadsnoer (micro-USB). Voor extra 
gemak en draagbaarheid kan de meter 
ook werken op een 3,7 VDC oplaadbare 
lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij
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Parameters Bereik Methode Code
Alkaliniteit 1 0 tot 500 mg/l (ppm) broomkresolgroen HI775-26 (25)
Alkaliniteit zeewater 0 tot 300 mg/l (ppm) broomkresolgroen HI755-26 (25)
Aluminium 0,00 tot 1,00 mg/l (ppm) aluminon HI93712-01 (100)
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia HR 1 2 0,0 tot 100,0 mg/l Nessler HI93764B-25 (25)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Ammonia LR 1 2 0,00 to 3,00 mg/l Nessler HI93764A-25 (25)
Broom 0,00 tot 8,00 mg/l (ppm) DPD HI93716-01 (100)
Calcium verswater 0 tot 400 mg/l (ppm) oxalaat HI937521-01 (50)
Calcium zeewater 200 tot 600 mg/l (ppm) zincon HI758-26 (25)
Chloride 0 tot 20 mg/l (ppm) kwik (II) thiocyanaat HI93753-01 (100)
Chloordioxide, snelle methode 0,00 tot 2,00 mg/l DPD HI96779-01 (100)
Chloor vrij ULR 0 tot 0,5 mg/l (ppm) DPD HI95762-01 (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

Chloor totaal ULR 0 tot 0,5 mg/l (ppm) DPD HI95761-01 (100)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor totaal UHR 0 tot 500 mg/l (ppm) iodometrisch HI95771-01 (100)
Chroom VI HR 0 tot 1000 μg/l (ppb) diphenylcarbohydrazide HI93723-01 (100)
Chroom VI LR 0 tot 300 µg/l (ppb) diphenylcarbohydrazide HI93749-01 (100)
COD LR 2 0 tot 150 mg/l (ppm) dichromaat HI93754A-25 (25)
COD MR 2 0 tot 1500 mg/l (ppm) dichromaat HI93754B-25 (25)
COD HR 2 0 tot 15000 mg/l (ppm) dichromaat HI93754C-25 (25)
Cyanuurzuur 0 tot 80 mg/l (ppm) turbidimetrisch HI93722-01 (100)
Detergenten, anionisch 0,0-3,50 ppm SDBS methyleenblauw HI95769-01 (40)
Detergenten, kationisch (16 mm) 0,00-2,50 mg/l CTAB bromofenolblauw HI96785-25 (25)
Fluoride HR 0 tot 20 mg/l (ppm) SPADNS HI93739-01 (100)
Fluoride LR 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) SPADNS HI93729-01 (100)
Fosfaat HR 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) aminozuur HI93717-01 (100)
Fosfaat LR 0,00 tot 2,50 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93713-01 (100)
Fosfor ULR zeewater 0,0 tot 200 µg/l (ppb) ascorbinezuur HI736-25 (25)
Fosfor totaal HR 2 0,0 tot 32,6 mg/l (ppm) vanadomolybdofosforzuur HI93763B-50 (50)
Fosfor totaal LR 2 0,00 tot 1,15 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93758C-50 (50)
Fosforzuur gehydrolyseerd 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93758B-50 (50)
Fosfor reactief LR 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) ascorbinezuur HI93758A-50 (50)
Fosfor reactief HR 2 0 tot 32,6 mg/l (ppm) vanadomolybdofosforzuur HI93763A-50 (50)
Hardheid calcium 0,00 tot 2,70 mg/l (ppm) calmagite HI93720-01 (100)
Hardheid magnesium 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) EDTA colorimetrisch HI93719-01 (100)
Hardheid totaal HR 400-750 mg/l (ppm) calmagite HI93735-02 (100)
Hardheid totaal MR 200 tot 500 mg/l (ppm) calmagite HI93735-01 (100)
Hardheid totaal LR 0 tot 250 mg/l (ppm) calmagite HI93735-00 (100)
Hydrazine 0 tot 400 μg/l (ppb) p-dimethylaminobenzaldehyde HI93704-01 (100)
IJzer HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) fenantroline HI93721-01 (100)
IJzer LR 0-1,6 ppm TPTZ HI93746-01 (50)
IJzer II 0,00 tot 6,00 mg/l fenanthroline HI96776-01 (100)
IJzer II & III 0,00 tot 6,00 mg/l fenanthroline HI96777-01 (100)
IJzer, totaal 2 0,00 tot 7,00 mg/l fenanthroline HI96778-50 (50)
IJzer (16 mm vials) 0,00-6,00 mg/l Fe fenantroline HI96786-25 (25)
Jodium 0,0 tot 12,5 mg/l (ppm) DPD HI93718-01 (100)
Kalium 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) turbidimetrisch tetrafenylboraat HI93750-01 (100)
Kleur water 0 tot 500 PCU colorimetrisch platina kobalt
Koper HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) bicinchoninaat HI93702-01 (100)
Koper LR 0 tot 1,500 μg/l bicinchoninaat HI95747-01 (100)
Magnesium 0 tot 150 mg/l (ppm) calmagite HI937520-01 (50)
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Bestelinformatie
HI83399-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI83399- 11  CAL Check-cuvetkit
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen (4)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)
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 HANNA-
PIPET3, 100 stuks

Specificaties HI83399

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid  
golflengtefilter ±1,0 nm

Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH

Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuur-
compensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen 1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting
Connecties USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken 
pH-meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (meege-
leverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies 206 x 177 x 97 mm/ 1,0 kg

Parameters Bereik Methode Code
Mangaan HR 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) perjodaat HI93709-01 (100)
Mangaan LR 0 tot 300 μg/l (ppb) PAN HI93748-01 (50)
Molybdeen 0,0 tot 40,0 mg/l (ppm) mercaptoazijnzuur HI93730-01 (100)
Nikkel HR 0,00 tot 7,00 g/l (ppt) fotometrisch HI93726-01 (100)
Nikkel LR 0,000 tot 1,000 mg/l (ppm) PAN HI93740-01 (50)
Nitraat 1 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) cadmiumreductie HI93728-01 (100)
Nitraat 1 2 0 tot 30 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93766-50 (50)
Nitriet HR 0 tot 150 mg/l (ppm) ijzersulfaat HI93708-01 (100)
Nitriet LR 0,00 tot 600 μg/l (ppb) diazotering HI93707-01 (100)
Nitriet ULR zeewater 0 tot 200 µg/l (ppb) diazotering HI764-25 (25)
Opgelost zuurstof 0,0 tot 10,0 mg/l (ppm) Winkler HI93732-01 (100)
Oppervlakteact. stof (anionisch) 0 tot 3,5 mg/l (ppm) methyleenblauw HI95769-01 (40)
Ozon 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) DPD HI93757-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Silica HR 0 tot 200 mg/l (ppm) molybdeensilicaat HI96770-01 (100)
Silica LR 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm) heteropolyblauw HI93705-01 (100)
Stikstof totaal HR 2 10 tot 150 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767B-50 (50)
Stikstof totaal LR 2 0,0 tot 25,0 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767A-50 (50)
Sulfaat 0 tot 150 mg/l (ppm) turbidimetrisch HI93751-01 (100)
Zilver 0,000 tot 1,000 mg/l (ppm) PAN HI93737-01 (50)
Zink 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) zincon HI93731-01 (100)
Zuurstofbinders 0,00 tot 1,50 mg/l (als carbohydrazide) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0 tot 1000 μg/l (als DEHA) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0,00 tot 2,50 mg/l (als hydrochinon) ijzerreductie HI96773-01 (50)
Zuurstofbinders 0,00 tot 4,50 mg/l (als isoascorbinezuur) ijzerreductie HI96773-01 (50)
1 Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm
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HI83314

Multiparameter fotometer voor afvalwater
11 parameters

De HI83314 is een compacte, multi-
parameter fotometer voor het meten 
van de belangrijkste parameters van 
de kwaliteit van water en afvalwater. 
De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentiede-
tector en lens om fouten te elimineren 
door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet.

Optimale prestaties
Deze meter beschikt over 20 verschil-
lende voorgeprogrammeerde me-

thoden en meet de 10 belangrijkste 
parameters voor waterkwaliteit. De 
HI83314 biedt ook een absorptie-
meetmodus voor prestatieverificatie 
en voor gebruikers die graag hun eigen 
concentratie-versus-absorptiecurves 
ontwikkelen.

Met pH-meter
Om ruimte te besparen kan de 
HI83314 ook als professionele pH-me-
ter dienst doen, door zijn extra ingang 
voor een digitale pH/temperatuur-
elektrode. Nu kan één meter worden 
gebruikt voor zowel fotometrische als 
pH-metingen. 

De digitale pH-elektrode heeft een 
geïntegreerde microchip die alle 
kalibratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over 2 USB-poorten 
voor resp. het overzetten van gelogde 
data naar een flash-drive/computer 
(A-USB) en voor aansluiten van het 
laadsnoer (micro-USB). Voor extra 
gemak en draagbaarheid kan de meter 
ook werken op een 3,7 VDC oplaadbare 
lithium-polymeer batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij
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Bestelinformatie
HI83314-02 (230 V) wordt geleverd met 
cuvetten (4 stuks), reinigingsdoekje voor 
cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI83314- 11  CAL Check-cuvetkit voor 

HI83314
HI72083300 Draagkoffer
HI76404A Elektrodehouder
HI11310 Digitale combinatie-pH-

elektrode
HI75110/220E 230V adapter
HI920015 USB naar micro-USB-kabel
HI731318 Doekje om cuvetten te 

reinigen (4 stuks)
HI731331 Cuvetten (4)
HI731335N Doppen voor cuvetten (4)
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 HANNA-
PIPET3, 100 stuks

Parameters Bereik Methode Code
Ammonia HR 1 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93733-01 (100)
Ammonia HR 1 2 0 tot 100 mg/l (ppm) Nessler HI93764B-25 (25)
Ammonia MR 1 0,00 tot 10,00 mg/l (ppm) Nessler HI93715-01 (100)
Ammonia LR 1 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93700-01 (100)
Ammonia LR 1 2 0,00 tot 3,00 mg/l (ppm) Nessler HI93764A-25 (25)

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93711-01 (100)
HI93701-T (100)

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm) DPD HI93701-01 (100)
HI93701-F (300)

COD LR 2 0 tot 150 mg/l (ppm) dichromaat HI93754A-25 (25)
COD MR 2 0 tot 1500 mg/l (ppm) dichromaat HI93754B-25 (25)
COD HR 2 0 tot 15000 mg/l (ppm) dichromaat HI93754C-25 (25)
Detergenten, kationisch (16 mm) 0,00-2,50 mg/l CTAB bromofenolblauw HI96785-25 (25)
Fosfor totaal HR 2 0,0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P) vanadomolybdofosforzuur  HI93763B-50 (50)
Fosfor totaal LR 2 0,00 tot 1,15 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758C-50 (50)
Fosfor zuur gehydrolyseerd 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758B-50 (50)
Fosfor reactief LR 2 0 tot 1,6 mg/l (ppm) (als P) ascorbinezuur HI93758A-50 (50)
Fosfor reactief HR 2 0 tot 32,6 mg/l (ppm) (als P) vanadomolybdofosforzuur HI93763A-50 (50)
IJzer, totaal 2 0,00 tot 7,00 mg/l fenanthroline HI96778-50 (50)
IJzer (16 mm vials) 0,00-6,00 mg/l Fe fenantroline HI96786-25 (25)
Nitraat 1 2 0 tot 30 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93766-50 (50)
Nitriet HR 0 tot 150 mg/l (ppm) ijzersulfaat HI93708-01 (100)
Nitriet LR 0,00 tot 600 μg/l (ppb) diazotering HI93707-01 (100)
pH 6,5 tot 8,5 pH fenolrood HI93710-01 (100)
Stikstof totaal HR 2 10 tot 150 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767B-50 (50)
Stikstof totaal LR 2 0,0 tot 25,0 mg/l (ppm) chromotroopzuur HI93767A-50 (50)
1 Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm

Specificaties HI83314

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen 1.000 metingen (meter en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting
Connecties USB-A voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken 
pH-meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (mee-
geleverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 to 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies 206 x 177 x 97 mm/ 1,0 kg
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HI83224

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

Een volledig laboratorium 
voor afvalwateranalyse
De HI83224-02 is een multiparameter 
fotometer die vijftien methodes heeft 
om te meten. Een duidelijk interac-
tief 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 
desbetreffende handeling weergeeft. 
De hulpmodus kan aan- en uit gezet 
worden.

De HI83224 fotometer 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 
hoeft de gebruiker geen 
parameterselectie te maken.

  Bij de semi-automatische 
modus moet de gebruiker 
een selectie maken zodra er 
een ander type vial gebruikt 
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 vrij/totaal chloor.

 D  Overdracht van gege-
vens naar pc via USB.

 D Data-overdracht 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 Streepjescodelezer
 D Interactie met help-menu
 D Waarschuwingsschermen 

voor correcte procedure
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Automatische vial-scanning
Vermijd verwarring met vials en ver-
keerde monsters 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.

Code Parameter Barcode-vial
HI94764A-25 Ammoniak, LR 01xx
HI94764B-25 Ammoniak, HR 02xx
HI93701-01 Vrij chloor Niet beschikbaar
HI93711-01 Totaal 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
HI94754D-25 Chemisch zuurstofverbruik, (COD) LR 10 tot 150 mg/l, kwikvrij
HI94754E-25 Chemisch zuurstofverbruik, (COD) MR 50 tot 1500 mg/l, kwikvrij
HI94754G-25 Chemisch zuurstofverbruik (COD) HR 50 tot 1000 mg/l ISO15705
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 zowel 
de vial als het meetbereik automatisch 
herkend. Nadat de vial in de cuvethouder 
is geplaatst,scant de HI83224 de vial en 
verschijnt de informatie in het display.

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

Zet de vial in het toestel en de HI83224 zal de streepjescode automatisch lezen en 
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 deze digestie-fase is de HI839800 thermoreactor benodigd. 
Voor uw veiligheid is het optionele HI740217 veiligheidsscherm en HI740216 rek om COD-vials en testtubes af te koelen, ten zeerste aanbe-
volen.

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 vrij chloor 

-0,00 tot 2,50 mg/l ±100 
testen 

HI93711-01 Reagentia voor totaal 
chloor: 0,00 tot 3,50 mg/l - 
±100 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 laboratorium-
meters

HI920013 USB-kabel
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HI839800

COD-reactor 
met capaciteit voor 25 vials

Nauwkeurigheid en 
veiligheid
De HI839800-02 thermoreactor is 
samengesteld uit duurzame materia-
len met een vial-capaciteit om tot 25 
testen gelijktijdig uit te voeren.

De reactor is voorzien van twee gepro-
grammeerde temperatuurinstellingen. 
Eén bij 150 °C voor COD en totaal fos-
for en één bij 105 °C voor de analyse 
van totaal stikstof. 

De temperatuur van het verwarmings-
blok kan gecontroleerd worden door 
een externe thermometer in beschik-
bare opening te plaatsen. In de modus 
voor temperatuuraanpassingen 
(50 tot 150 °C), kan het instrument 
gebruikt worden voor digestie van 
andere monsters die verschillende 
temperaturen vereisen. Een drie-uren-
timer is ingebouwd voor toepassingen 
waar digestie volgens tijd nodig is. De 
timer kan ook gebruikt worden zonder 
de automatische uitschakeling, wan-
neer de gebruiker in de infinity-modus 
werkt.

De reactor wordt geleverd met een 
thermische zekering die oververhitting 
voorkomt door het verwarmingsele-
ment uit te schakelen.

Specificaties HI839800-02

Reactietemperatuur 50 °C tot 150 °C (50 tot 150 °C, 105 °C, 150 °C)
Temperatuurstabiliteit ±0,5 °C

Temperatuurprofielen
2 voorgeprogrammeerde: 
105 °C voor totaal stikstof
150 °C voor COD en totaal fosfor
verwarmt vials op gekozen temperatuur: 50 – 150 °C

Bereik -10 tot 160 °C
Capaciteit 25 vials (diameter 16 x 100 mm)
Nauwkeurigheid ±2 °C bij 25 °C
Opwarmtijd 10 à 15 minuten afhankelijk van gekozen temperatuur
Eenheden  °C
Modustimer Instelbaar tussen 0 en 180 min of continu
Blok Aluminium
Omgeving 5 tot 50 °C
Netspanning 230 Vac: 50 Hz, 250 W
Afmetingen 190 x 300 x 95 mm
Gewicht ±4800 g

Temperature high: verschijnt tijdens het 
opwarmen indien de gemeten tempera-
tuur hoger is dan het setpunt. Wachten 
tot de afkoelingstermijn compleet is.

HI740217 veiligheidsscherm
Bestelinformatie
HI839800-02 wordt geleverd met netspanningskabel en handleiding.

Accessoires
HI740216 Rek om COD-vials en testtubes af te koelen (plaats voor 25 testtubes)
HI740217 Laboratorium veiligheidsscherm voor COD-reactor HI839800-02
HI151-000 Checktemp®4C zakformaat thermometer met inklapbare steeksonde, -50,0 

tot 300,0°C, conform EN13485

Temperature low: verschijnt tijdens het 
opwarmen en indien de gemeten tempe-
ratuur lager is dan het setpunt. Wachten 
tot de opwarming compleet is.

De temperatuur van het verwarmings-
blok wordt steeds gecontroleerd en op 
het scherm weergegeven.
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Drie meetbereiken
Aangezien COD-niveaus variëren 
naargelang de toepassing en de 
meetpunten, biedt Hanna Instruments 
reagentia aan om drie verschillende 
bereiken te meten. Kies simpelweg het 
beste bereik voor de toepassing:

   Laag bereik (LR): 0 tot 150 mg/l O2
   Medium bereik (MR): 0 tot 

1500 mg/l of 0 tot 1.000 mg/l O2
   Hoog bereik (HR): 0 tot 

15.000 mg/l O2

Accurate metingen
Hanna Instruments COD-vials zijn 
ontwikkeld in overeenstemming met 
Standard Methods 5220D, USEPA 
410.4 en ISO15705:2002-methodes. 
De Hanna Instruments-vial bevat on-
geveer 3 ml voorgedoseerd reagens. 
De gebruiker dient enkel een kleine 
hoeveelheid van het monster toe te 
voegen, 2 ml voor LR en MR, en 0,2 ml 
voor HR-metingen.

Met de voorgedoseerde vials wordt de 
voorbereidingstijd voor de testen sterk 
gereduceerd. Er is geen tijdrovende 
aanmaak van reagentia of reiniging 
van het glas nodig.

Veilige reagentia
Hanna Instruments COD-reagentia zijn 
veilig voor de gebruikers en voor het 
milieu. De vials en doppen zijn ontwik-
keld om het morsen van reagentia te 
vermijden. Dankzij de voorgedoseerde 
reagentia, wordt de hoeveelheid che-
micaliën geminimaliseerd

 D Elke doos met 25 vials is voor-
zien van een Hanna Instru-
ments-kwaliteitscertificaat.

 D De reagentia zijn traceer-
baar tot NIST SRM® 930.

 D Hanna Instruments produceert 
ook kwikvrije reagentia die 
gebruikt worden voor monster-
analyses zonder chloriden.

Bestelinformatie

Code Methode Meetbereik

HI93754A-25 EPA* 0 tot 150 mg/l
HI93754B-25 EPA* 0 tot 1500 mg/l
HI93754C-25 0 tot 15000 mg/l
HI93754D-25 Kwikvrij*** 0 tot 150 mg/l
HI93754E-25 Kwikvrij*** 0 tot 1500 mg/l
HI93754F-25 ISO** 0 tot 150 mg/l
HI93754G-25 ISO** 0 tot 1000 mg/l

* De methode met chroom VI–zwavelzuur is officieel 
erkend door EPA-afvalwateranalyses
** De HI93754F-25- en HI93754G-25-methode volgt de 
officiële ISO 15705-methode.
*** Deze methode wordt aangeraden bij analyses voor 
algemene doeleinden zonder tussenkomst van chloriden.

COD-standaarden
HI93754-11 standaardoplossing COD, 

500 mg/l COD (500 ml) 
HI93754-12 standaardoplossing COD, 

14000 mg/l COD (500 ml) 

HI93717-11 phosphate standard 1000 ppm, 
500 mL bottle

 

Gecertificeerde reagentia
voor COD-instrumenten

Accessoires 
voor COD-instrumenten

HI839800-02 COD-reactor met 25 plaatsen 
en digitale uitlezing, 230 V

HI151-00 Checktemp4 zakformaat 
thermometer met inplooi-
bare steeksonde met CAL 
Check: 

 -50 tot 220 °C
HI731318 Doekje om cuvetten te reini-

gen (4 stuks)

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

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

HI92000 Windows-software 
HI93703-50  Reinigingsvloeistof om cu-

vetten te reinigen, fles van 
250 ml

HANNAPIPET1 Instelbare pipet 0,20 tot 
1,00 ml

HANNAPIPET3 Instelbare pipet 1,00 tot 
5,00 ml

PIPETTIPS1 Plastiek wegwerppunten 
0,10-1,00 ml voor HANNAPI-
PET1, 96 stuks

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

De volgende accessoires en reserve-onderdelen werden speciaal ontworpen voor COD-analyses om uw metingen eenvoudi-
ger en veiliger te maken.
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Tafelmodel voor laboratorium én draagbaar in het veld!
De draagbare fotometers zijn ont-
worpen met een innovatief optisch 
systeem dat superieure prestaties 
biedt wat betreft nauwkeurigheid, 
dupliceerbaarheid en snelheid. Deze 
waterdichte meter is uiterst gebruiks-
vriendelijk met een helpmodus die u 
stap voor stap grafisch begeleidt bij 
het uitvoeren van een meting. Het ge-
bruik van een verlichte dotmatrix-led 
maakt het gebruik van virtuele toetsen 
mogelijk en de bediening gebruiks-
vriendelijk.

 D LED die geen warmte genereert
 D 8 nm smalle bandinterferentiefil-

ter die nauwkeurig is tot ±1 nm en 
25% meer lichtefficiëntie biedt.

 D Referentiedetector die de span-
ning moduleert naar de led voor 
een stabiele lichtopbrengst

 D Een holle lens geeft een stabie-
lere lichtbundel door de cuvet.

 D Logt de laatste 50 metingen

Hoogrendements lichtbron
LED-lichtbronnen bieden superieure 
prestaties in vergelijking met wol-
fraamlampen. LED's hebben een veel 
hogere lichtefficiëntie en dus meer 
licht bij minder stroom. Ze produceren 
ook weinig warmte, en daardoor is er 
meer elektronische stabiliteit. Led's 
zijn beschikbaar in een breed scala aan 
golflengten, terwijl wolfraamlampen 
een slechte uitstraling van blauw/vio-
let licht hebben.

Filters van hoge kwaliteit
Verbeterde optische filters zorgen 
voor een grotere nauwkeurigheid van 
de golflengte en voor een helderder, 
sterker signaal. Het eindresultaat is 
een hogere meetstabiliteit en een 
kleinere golflengtefout.

Stabiele lichtbron
Het interne referentiesysteem 
van deze fotometers compenseert 
eventuele drift als gevolg van stroom-
fluctuaties of veranderingen in de om-
gevingstemperatuur. Met een stabiele 
lichtbron zijn de meetwaarden snel en 
stabiel tussen uw blanco (nul) meting 
en monstermeting.

Grotere lichtopbrengst
Een referentie-detector en een fo-
cuslens elimineren eventuele fouten 
ontstaan door de lichtbron of imper-
fectie van de glazen cuvet. 

Waterdichte behuizing
De behuizing biedt IP67 waterdichte 
bescherming en drijft zelfs.

HI97xxx

Monoparameter fotometers
met CAL Check™
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Het vergrendelingssysteem zorgt 
ervoor dat de cuvetten steeds in 
dezelfde positie in de houder worden 
geplaatst.

CAL Check™
Hanna Instruments exclusieve CAL 
Check-functie zorgt voor prestatie-
verificatie en kalibratie van de meter 
volgens NIST. Onze CAL Check-stan-
daardcuvetten zijn ontwikkeld om een   
specifieke absorptiewaarde bij desbe-
treffende golflengte te simuleren om 
de nauwkeurigheid van de metingen 
te verifiëren. Het CAL Check-display 
leidt de gebruiker stap voor stap door 
het validatieproces en de gebruikers-
kalibratie.

Ingebouwde reactietimer
Het respecteren van  de juiste reactie-
tijd is van groot belang bij het uitvoe-
ren van colorimetrische metingen. De 
timer geeft de resterende tijd aan tot 
een meting wordt uitgevoerd, zodat 
consistente resultaten worden gega-
randeerd.

Grote cuvetten
De monstercel van de fotometer past 
op een ronde glazen cuvet met een 
weglengte van 25 mm. De relatief 
lange weglengte van de monstercuvet 
garandeert nauwkeurige metingen, 
zelfs bij lage absorptie. De cuvethou-
der is zo ontworpen om krassen op 
de optische lichtweg door de cuvet te 
voorkomen.

Intuïtieve weergave
Deze fotometer is ontworpen met een 
verlicht scherm met virtuele toet-
sen, een batterijstatusindicator en 
foutmeldingen. De gekozen parameter 
en gebruikte methode worden samen 
met de meetwaarde weergegeven.

Een speciale Help-toets geeft infor-
matie over de huidige werking van 
de meter en kan in elke fase van het 
instelling- of meetproces worden 

gebruikt om contextuele hulp weer te 
geven. 

Er verschijnen berichten op het 
display die waarschuwen 
voor problemen zoals 
buiten bereik, licht 
te weinig, licht 
teveel, omge-
vingstempera-
tuur buiten de 
limieten en bat-
terij bijna leeg.

GLP
Good Laboratory Practice 
(GLP) toont de datum en tijd van 
de laatste gebruikerskalibratie. 

Batterijstatus
Deze meters maken gebruik van drie 
gangbare AA-batterijen waarmee on-
geveer 800 metingen kunnen worden 
gedaan. De meter schakelt automa-
tisch uit na 15 minuten inactiviteit om 
de batterij te sparen. Een indicator 
geeft de resterende levensduur van 
de batterij aan.

Schermfuncties

Geavanceerde functies zoals CAL 
Check ™ om de prestaties te controle-
ren, GLP voor de laatste kalibratieda-
tum, instelling en mogelijkheid om alle 
accessoires te zien die met de meter 
worden gebruikt.

Instellingsopties voor meterperso-
nalisatie omvatten datum- en tijdno-
tatie, taal en het inschakelen van de 
helpmodus.

Bij chloor is er de keuze tussen poe-
der- of vloeibaar reagens.
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De displayverlichting zorgt samen met 
de gebruikersinterface voor goede 
uitlezing en eenvoudig gebruik.

Helpmodus voor stapsgewijze instruc-
ties om u te begeleiden in het correct 
uitvoeren van een meting.

Ingebouwde reactietimer die zorgt 
voor consistente metingen.

Code Parameter Golflengte Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Methode Standaard Reagens

HI97104

Alkaliniteit 525 + 610 0-500 mg/l 1mg/l ±5 mg/l colorimetrisch HI97775-11 HI775-26

Chloor, totaal 525 + 610 0,00-5,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97701-11 HI93701-T 
HI93711-01

Chloor, vrij 525 + 610 0,00-5,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97701-11 HI93701-01
HI93701-F

Cyanuurzuur 525 + 610 0-80 mg/l 1mg/l ±1 mg/l turbidimetrisch HI97722-11 HI93722-01
pH 525 + 610 6,5-8,5 pH 0,1pH ±0,1 fenolrood HI97710-11 HI93710-01

HI97712 Aluminium 525 nm 0,00-1,00 mg/l 0,01mg/l ±0,04 mg/l ±4 % aluminon HI97712-11 HI93712-01
HI97733 Ammonia HR 420 nm 0,0-100,0 mg/l 0,1mg/l ±0,5 mg/l Nessler HI97733-11 HI93733-01
HI97700 Ammonia LR 420 nm 0,00-3,00 mg/l 0,01mg/l ±0,04 mg/l Nessler HI97700-11 HI93700-01
HI97715 Ammonia MR 420 nm 0,00-10,00mg/l 0,01mg/l ±0,05 mg/l Nessler HI97715-11 HI93715-01
HI97716 Broom 525 nm 0,00-10,00 mg/l 0,01mg/l ±0,08 mg/l ±3 % DPD HI97716-11 HI93716-01

HI97752
Calcium 466 nm 0-400 mg/l 1 mg/l ±10 mg/l ±5 % oxalaat HI97752-11 HI93752-01
Magnesium 466 nm 0-150 mg/l 1 mg/l ±5 mg/l ±3 % calmagite HI97754-11 HI93752-01

HI97761 Chloor, totaal ULR 525 nm 0,000-0,500 mg/l 0,001 mg/l ±0,001 mg/l ±3 % USEPA HI97761-11 HI95761-01

HI97711
Chloor, totaal 525 nm 0,00-5,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97701-11 HI93701-T 

HI93711-01

Chloor, vrij 525 nm 0,00-5,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97701-11 HI93701-01
HI93701-F

HI97734
Chloor, totaal HR 525 nm 0,00-10,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97734-11 HI93734-01
Chloor, vrij HR 525 nm 0,00-10,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97734-11 HI93734-01

HI97771
Chloor, totaal UHR 525 nm 0-500mg/l 1mg/l ±3 mg/l SM 4500-Cl HI97771-11 HI95771-01
Chloor, vrij UHR 525 nm 0,00-5,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l DPD HI97771-11 HI95771-01

HI97762 Chloor, vrij ULR 525 nm 0,000-0,500 mg/l 0,001mg/l ±0,020 mg/l DPD HI97762-11 HI95762-01

HI97753 Chloride LR 466 nm 0,0-20,0 mg/l (ppm) 0,1mg/l ±0,5 mg/l ±6 % kwik (II) thiocy-
anaat HI97753-11 HI93753-01

HI97779 Chloordioxide,  
snelle methode 525 nm 0,00-2,00 mg/l 0,01 mg/l ±0,10 mg/l ±5% o 4500 ClO2 D HI97779-11 HI96779-01

HI97749 Chroom VI LR 525 nm 0-300 ug/l ±10 μg/l ±1 µg/l difenylcarbohy-
drazide HI97749-11 HI93749-01

HI97723 Chroom VI HR 525 nm 0-1000 μg/l ±5 μg/l ±1 µg/l difenylcarbohy-
drazide HI97723-11 HI93723-01

HI97714 Cyanide 610 nm 0,000-0,200 mg/l (ppm) 0,001 mg/l ±0,005 mg/l ±3 % pyridine-pyra-
zolon HI97714-11 HI93714-01

Specificaties HI97xxx
Lichtbron led
Cuvettype rond 24,6 mm diameter (22 mm binnen)
Omgeving 0 tot 50 °C RH max 95 % niet-condenserend
Auto-logging 50 metingen
Voeding alkaline 1.5 V AA (3) / > 800 metingen (zonder verlichting)
Slaapmodus na 15 min. (30 min. bij READ-meting)
Afmetingen 142,5 x 102,5 x 50,5 mm
Gewicht 380 g
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Code Parameter Golflengte Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Methode Standaard Reagens
HI97722 Cyanuurzuur 525 nm 0-80 mg/l 1mg/l 1mg/l turbidimetrisch HI97722-11 HI93722-01
HI97769 Detergenten, anionisch 610 nm 0,00-3,50 mg/l 0,01mg/l ±0,04 mg/l ±3 % USEPA HI97769-11 HI95769-01
HI97739 Fluoride HR 575 nm 0,0-20,0 mg/l (ppm) 0,1 mg/l ±0,5 mg/l ±3 % SPADNS HI97739-11 HI93739-01
HI97729 Fluoride LR 575 nm 0,00-2,00 mg/l 0,01mg/l ±0,03 mg/l ±3 % EPA/SPADNS HI97729-11 HI93729-01
HI97717 Fosfaat HR 525 nm 0,0-30,0 mg/l 0,1 mg/l ±1,0 mg/l ±4 % aminozuur HI97717-11 HI93717-01
HI97713 Fosfaat LR 610 nm 0,00-2,50 mg/l 0,01mg/l ±0,04 mg/l ascorbinezuur HI97713-11 HI93713-01
HI97706 Fosfor 525 nm 0,0-15,0 mg/l 0,1 mg/l ±0,3 mg/l ±4 % aminozuur HI97706-11 HI93706-01

HI97735
Hardheid, totaal HR 466 nm 400-750 mg/l 1mg/l ±10 mg/l calmagiet HI97735-11 HI93735-02
Hardheid, totaal LR 466 nm 0-250 mg/l 1mg/l ±5 mg/l calmagiet HI97735-11 HI93735-00
Hardheid, totaal MR 466 nm 200-500 mg/l 1mg/l ±7 mg/l calmagiet HI97735-11 HI93735-01

HI97720 Hardheid, calcium 525 nm 0,00-2,70 mg/l 0,01 mg/l ±0,11 mg/l ±5 % calmagiet HI97720-11 HI93720-01

HI97719 Hardheid,  
magnesium 525 nm 0,00-2,00 mg/l 0,01 mg/l ±0,11 mg/l ±5 % colorimetrisch HI97719-11 HI93719-01

HI97704 Hydrazine 466 nm 0-400 µg/l 1 μg/l ±4 % volleschaal p-dimethylamino-
benzaldehyde HI97704-11 HI93704-01

HI97721 IJzer HR 525 nm 0,00-5,00 mg/l Fe 0,01mg/l ±0,04 mg/l o-fenantroline HI97721-11 HI93721-01
HI97746 IJzer LR 525 nm 0,00-1,60 mg/l 0,01mg/l ±0,01 mg/l ±8 % TPTZ HI97746-11 HI93746-01
HI97718 Jodium 525 nm 0,0-12,5 mg/l (ppm) 0,1 mg/l ±0,1 mg/l ±5 % DPD HI97718-11 HI93718-01
HI97750 Kalium 466 nm 0,00-10,0 mg/l 0,1 mg/l ±3,0 mg/l ±7 % turbidimetrisch HI97750-11 HI93750-01
HI97727 Kleur, water 420 nm 0-500 PCU 1PCU ±10 PCU platinakobalt HI97727-11
HI97702 Koper HR 575 nm 0,00-5,00 mg/l (ppm) 0,01 mg/l ±0,02 mg/l ±4 % bicinchoninaat HI97702-11 HI93702-01

HI97747 Koper LR 575 nm 0,000-1,500 mg/l 0,001 mg/l 
(ppm) ±0,010 mg/l ±5% bicinchoninaat HI97747-11 HI95747-01

HI97709 Mangaan HR 525 nm 0,0-20,0 mg/l 0,1 mg/l ±0,2 mg/l ±3 % perjodaat HI97709-11 HI93709-01
HI97748 Mangaan LR 575 nm 0-300 µg/l 1 μg/l ±10 µg/l ±3 % PAN HI97748-11 HI93748-01

HI97730 Molybdeen HR 420 nm 0,0-40,0 mg/l 0,1 mg/l ±0,3 mg/l ±5 % mercaptoazijn-
zuur HI97730-11 HI93730-01

HI97726 Nikkel HR 575 nm 0,00-7,00 g/l 0,01 g/l ±0,07 g/l ±4 % fotometrisch HI97726-11 HI93726-01
HI97740 Nikkel LR 575 nm 0,000-1,000 mg/l 0,001 mg/l ±0,010 mg/l ±7% PAN HI97740-11 HI93740-01
HI97728 Nitraat 1 525 nm 0,0-30,0 mg/l 0,1mg/l ±0,5 mg/l cadmiumreductie HI97728-11 HI93728-01
HI97708 Nitriet HR 575 nm 0-150 mg/l 1 mg/l ±4 mg/l ±4% ijzersulfaat HI97708-11 HI93708-01
HI97707 Nitriet LR 466 nm 0-0,600 μg/l (ppm) 1 μg/ ±20 μg/l ±4% EPA HI97707-11 HI93707-01
HI97732 Opgelost zuurstof 466 nm 0,0-10,0 mg/l 0,1 mg/l ±0,4 mg/l ±3% Winkler HI97732-11 HI93732-01
HI97770 Silica HR 466 nm 0-200 ppm 1 mg/l ±1 mg/l ±5% USEPA HI97770-11 HI96770-01
HI97705 Silica LR 610 nm 0,00-2,00 mg/l 0,01 mg/l ±0,03 mg/l ±3% heteropolyblauw HI97705-11 HI93705-01
HI97751 Sulfaat 466 nm 0-150 mg/l 1 mg/l ±5 mg/l ±3% turbidimetrisch HI97751-11 HI93751-01
HI97737 Zilver 575 nm 0,000-1,000 mg/l 0,001 mg/l ±0,020 mg/l ±5% PAN HI97737-11 HI93737-01
HI97731 Zink 575 nm 0,00-3,00 mg/l 0,01 mg/l ±0,03 mg/l ±3% zincon HI97731-11 HI93731-01
1 Niet geschikt voor zeewater - HR = hoog bereik, LR = laag bereik, MR = middenbereik

Bestelinformatie
De HI977xx fotometers worden geleverd 
met 2 cuvetten, 1,5 V AA batterijen (3), kwa-
liteitscertificaat en handleiding.

De HI977xxC worden geleverd met cuvetten, 
batterijen, certificaat, handleiding, reini-
gingsdoekje , schaar en draagkoffer.

Accessoires
HI731318 cuvetreinigngsdoekje (4) 
HI731331 glazen meetcuvetten (4)
HI731336N doppen voor cuvetten (4)
HI93703-50 reinigingsoplossing voor 

cuvetten, 250 ml
HI7101412  blauwe draagkoffer voor 2 

standaarden
HI7101415 blauwe draagkoffer voor 5 

standaarden
HI7101417 blauwe draagkoffer voor 7 

standaarden
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of verschilt 
al naargelang 
de conservatie- of 
productiemethode 
die gebruikt wordt door de imker, 
bv. het gebruik van een oude bijen-
korf, contact met metalen, de bewaar-
temperatuur, blootstelling aan licht, 

enz..De kleurklassen worden 
uitgedrukt in millimeter op de 

Pfund-schaal, vergeleken met een 
analytische standaardschaal van refe-
rentie op de graduatie van glycerine. 

HI96785

Fotometer voor honing
kleur van honing in mm Pfund

Nooit meer oordelen door 
alleen te kijken! 
De HI96785 draagbare microprocessor 
meet het percentage lichtdoorlatend-
heid van honing in vergelijking met 
glycerol van analytische reagenskwa-
liteit. De transmissiewaarde maakt 
identificatie van de honingklasse mo-
gelijk. Het instrument geeft direct het 
meetresultaat weer in mm Pfund. Me-
tingen worden uitgevoerd met behulp 
van vierkante optische cuvetten met 
een lichtweg van 10 mm. Displaycodes 
helpen de gebruiker bij routinematige 
handelingen.

Nooit meer raden: met de HI96785 
krijgt u gemakkelijke, ogenblikkelijke 
en duidelijke aflezingen. Daarenboven 
kunt u door het eenvoudige gebruik 
zowel in een laboratorium als in het 
veld werken.

 D Nooit meer op zicht al-
leen oordelen

 D Onmiddellijk resultaat
 D Digitale uitlezing
 D Automatische uitschakeling 

na 10 minuten niet-gebruik
 D Batterijstatusindicator

De natuurlijke kleur van honing heeft 
verschillende schakeringen: van 
strogeel tot amberkleurig, van donker 
amber tot bijna zwart met een tikkeltje 
rood. De kleur van onbehandelde 
honing komt van de botanische varië-
teiten die de bijen gebruiken. Daardoor 
is het mogelijk om aan de hand van 
de kleurschakeringen het originele 
bloemtype te identificeren.

Daarbij is het zo dat de kleur van 
honing donkerder wordt met de jaren 

Specificaties HI96785
Bereik 0 tot 150 mm Pfund
Resolutie 1 mm Pfund
Nauwkeurigheid ±2 mm Pfund bij 80mm Pfund (bij 25°C)
Lichtbron wolfraam lampen

Lichtdetector siliconen fotocel met nauwe bandbreedte golflengtefilters 
420 en 525 nm

Methode directe meting
Voeding 9 V batterij
Automatische uitschakeling na 10 min. niet-gebruik
Omgeving 0 tot 50 °C RH max. 95 % niet-condenserend
Afmeting 192 x 104 x 69 mm 
Gewicht 320 g

Bestelinformatie
HI96785 wordt geleverd met cuvetten (5), 
batterij, cuvethouders, beschermdop, 30 ml 
glycerine en 9 V batterij.

Accessoires
HI93703-56 analysekit voor honingkleur 

voor ca. 90 testen, met 
flesje glycerol en spuitjes

HI93703-57 flesjes glycerol, 30 ml (4)
HI740226 5 ml maatspuit
HI740029P 9V batterijen (10)
HI731318 reinigingsdoekjes (4)
HI731335 cuvetdoppen (4) 
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HI83730

Fotometer voor bepaling van peroxide in olijfolie

Bestelinformatie
HI83730-02 wordt geleverd in een stevige 
draagkoffer met reagentia (voor 10 tests), 
spuiten (4), reinigingsdoekje, batterijen en 
12 V-adapter. 

Reagentia
HI83730-20 reagenskit voor peroxide in 

olijfolie oil (21 tests)

Specificaties HI83730

Bereik 0,0 tot 25,0 meq O2/kg
Resolutie 0,5 meq O2/kg
Nauwkeurigheid ±0,5 meq O2/kg
Lichtbron wolfraamlamp, silicium fotocel met smalbandfilter 466 nm
Methode EC 2568/91
Omgeving 0 tot 50°C, RH max 95% niet-condenserend
Autom. uitschakeling na 15 min.
Voeding 1,5V AA batterijen (4) / 12 VDC adapter
Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g

Deze draagbare fotometer is speciaal 
ontworpen om betrouwbaar en een-
voudig de peroxide-index van eetbare 
oliën te bepalen.

 D Eenvoudig
 D Geleverd klaar voor ge-

bruik in stevige koffer
 D Ingebouwde timer
 D GLP: overzicht laat-

ste kalibratiedatum
 D Automatische uitschakeling
 D Batterijstatusindicator
 D Foutmeldingen
 D Nultoets

Hanna Instruments' draagbare foto-
meters zijn voorzien van een geavan-
ceerd optisch systeem. De combinatie 
van een speciale wolfraamlamp, een 
smalbandinterferentiefilter en een 
silicium fotodetector zorgen elke keer 

voor nauwkeurige metingen. Het 
exclusieve vergrendelingssysteem 
zorgt ervoor dat de cuvet elke keer in 
dezelfde positie in de meetcel wordt 
geplaatst om een   consistente pad-
lengte te behouden.

Volgens de Europese richtlijn EG 
2568/91 komt olijfolie in aanmer-
king voor 'extra vierge'-aanduiding 
wanneer de peroxide-index lager is 
dan of gelijk is aan 20 mEq O2/kg. De 
peroxide-index wordt geanalyseerd 
om de staat van bewaring van een 
olie tijdens opslag te beoordelen. 
Vetstoffen kunnen namelijk oxideren 

in aanwezigheid van zuurstof en 
andere schadelijke factoren (uv, 

water, enz.). Deze oxidatie ver-
tegenwoordigt de belangrijkste 

verandering van onverzadigde 
vetten, wat resulteert in 
hun oxidatieve ranzigheid. 
Oxidatieve ranzigheid van 
oliën beperkt hun houdbaar-

heid en maakt ze ongeschikt 
voor voedselconsumptie. Deze 

oxidatie, auto-oxidatie of ranzigheid 
van aldehyde genoemd, leidt in eerste 
instantie tot de vorming van peroxi-
den. De impact van olie-oxidatie is 
drievoudig.

  Nutritionele en organoleptische 
impact: afbraak van in vet op-
losbare vitamines en essentiële 
vetzuren, kleurverandering, enz.

  Impact op de gezondheid: 
secundaire oxidatieverbin-
dingen vertonen toxische 
en mutagene effecten.

  Economische impact: verlies van 
marktwaarde, waardevermin-
dering van productkwaliteit.

Kwaliteitsindicatoren

Bewaartijd tussen oogst en persen

48 u 2 - 4 
dagen

> 4 
dagen

Vrije aciditeit 0,3 % 0,4 % 0,5 %

Peroxide-index 7,6 meq 
O2/kg

8,6 meq 
O2/kg

9,2 meq 
O2/kg

Classificatie volgens Europese 
verordening CE 2568/91
Categorie Peroxide-index
Extra vierge ≤ 20 meq O2/kg
Vierge ≤ 20 meq O2/kg
Lampant −
Geraffineerd ≤ 5 meq O2/kg
Geraffineerde olijfolie 
en olijfolie van eerste 
persing

≤ 15 meq O2/kg

Rauwe olijvenpulp − meq O2/kg
Geraffineerde olijven-
pulp ≤ 5 meq O2/kg

Olijvenpulp ≤ 15 meq O2/kg
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HI97745

Multiparameter fotometer 
 voor vrij en totaal chloor, hardheid, ijzer en pH

Meet chloor, hardheid, ijzer en pH met 1 fotometer
De HI97745 is een complete fotome-
ter bedoeld voor het bewaken van vier 
parameters: pH, chloor (vrij en totaal), 
totale hardheid (magnesium en 
calcium) en ijzer. Hij blinkt uit door zijn 
gebruiksgemak. Neem gewoon een 
watermonster om te testen, voer een 
blanco uit, voeg een chemisch reagens 
toe en lees de concentratie direct op 
het scherm af. 

De draagbare fotometers zijn ontwor-
pen met een innovatief optisch sys-
teem dat superieure prestaties biedt 
wat betreft nauwkeurigheid, herhaal-
baarheid en de hoeveelheid tijd die het 
kost om een meting uit te voeren. 

Deze meter is uiterst gebruiksvrien-
delijk met een helpmodus die u stap 

voor stap begeleidt. Het gebruik van 
een verlichte dotmatrix-lcd maakt het 
gebruik van virtuele toetsen mogelijk 
die de bediening van de meter zeer 
intuïtief maken.

De HI97745 profiteert van Hanna 
Instruments' jarenlange ervaring als 
fabrikant van laboratoriuminstrumen-
ten voor wateranalyse. De fotometer 
heeft een geavanceerd optisch sys-
teem dat gebruik maakt van een led 
en een smalbandinterferentiefilter die 
nauwkeurige en herhaalbare metin-
gen mogelijk maakt.

Deze dompeldichte meter is uiterst 
intuïtief en gebruiksvriendelijk, met 
een helpmodus die u stap voor stap 
begeleidt. 

 D CAL Check
 D Geavanceerd optisch sys-

teem met optische filters 
voor hoge nauwkeurigheid

 D IP67 dompeldichte drij-
vende behuizing

 D Logt de laatste 50 metingen
 D Reactietimer
 D Indicatie batterijstatus en 

automatische uitschakeling
 D Helpmodus met staps-

gewijze instructies

Het referentiesysteem compenseert 
eventuele drift als gevolg van stroom-
fluctuaties of veranderingen in de 
omgevingstemperatuur. Met een led-
lichtbron verkrijgt u snel een stabiele 
meting. Een referentiedetector en 
een focuslens elimineren eventuele 
fouten ontstaan door de lichtbron of 
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imperfectie van de glazen cuvet. De 
relatief lange weglengte van de mon-
stercuvet garandeert nauwkeurige 
metingen, zelfs bij lage absorptie. 

Het optische systeem is afgesloten 
van stof, vuil en water van buitenaf. 
De meter maakt gebruik van een 
exclusief vergrendelingssysteem om 
ervoor te zorgen dat de cuvetten elke 
keer in dezelfde positie in de houder 
worden geplaatst.

CAL Check™
Hanna Instruments' exclusieve CAL 
Check-functie zorgt voor prestatie-
verificatie en kalibratie van de meter 
volgens NIST. Onze CAL Check-stan-
daardcuvetten zijn ontwikkeld om een   
specifieke absorptiewaarde bij desbe-
treffende golflengte te simuleren om 
de nauwkeurigheid van de metingen 
te verifiëren. Het CAL Check-display 
leidt de gebruiker stap voor stap door 
het validatieproces en de gebruikers-
kalibratie.

Helpfunctie
De ingebouwde hulp leidt u stap voor 
stap door het meetproces. Het om-
vat alle stappen die nodig zijn voor 
monstervoorbereiding, vereiste 
reagentia en hoeveelheden.

Stabiele lichtbron
Het interne referentiesysteem van 
deze fotometers compenseert voor 
eventuele drift als gevolg van stroom-
fluctuaties of veranderingen in de om-
gevingstemperatuur. Met een stabiele 
lichtbron zijn de meetwaarden snel en 
stabiel tussen de blanco (nul) meting 
en monstermeting.

Intuïtieve weergave
Deze fotometer is ontworpen met een 
verlicht display met virtuele toet-
sen, een batterijstatusindicator en 
foutmeldingen. De gekozen parameter 
en gebruikte methode worden samen 
met de meetwaarde weergegeven.

Batterijstatus
Deze meters maken gebruik van drie 
AA-batterijen waarmee ongeveer 800 
metingen kunnen worden gedaan. De 
meter schakelt automatisch uit na 15 
minuten inactiviteit om de batterij te 
sparen. Een indicator geeft de reste-
rende levensduur van de batterij aan.

Bestelinformatie
HI97745 wordt geleverd met 2 cuvetten met 
doppen, 1,5 V AA batterijen (3), kwaliteits-
certificaat en handleiding.

Accessoires
HI731318 cuvetreinigingsdoekje (4) 
HI731331 glazen meetcuvetten (4)
HI731336N doppen voor cuvetten (4)
HI93703-50 reinigingsoplossing, 250 ml
HI7101415 blauwe draagkoffer voor 5 

standaarden
HI740034P dop voor beker 100 ml (10)
HI740036P plastic beker 100 ml (10)

HI740143 maatspuit 1 ml (6)
HI740144P tips voor spuit (6)
HI740220 glazen maatkolf 25 ml (2)
HI740229 maatkolf

Reagentia
HI93710-01 reagens voor pH (100 tests)
HI93711-01 poederreagens voor totaal 

chloor (100 tests)
HI93701-01 poederreagens voor vrij 

chloor (100 tests) 
HI93719-01 reagens voor totale hard-

heid (100 tests)
HI93746-01 reagens voor ijzer LR (50 

tests)

Standaarden
HI97701-11 standaard voor chloor
HI97710-11 standaard voor pH
HI97719-11 standaard voor hardheid
HI97746-11 standaard voor ijzer

Specificaties HI97745
Parameter chloor, vrij chloor, totaal hardheid, totaal ijzer, LR pH
Bereik 0,06-5,00 mg/l 0,06-5,00 mg/l 0,22-4,70 mg/l 0,02-1,60 mg/l 6,5-8,5 pH
Resolutie 0,01 mg/l 0,01 mg/l 0,02 mg/l 0,1 pH
Nauwkeurigheid ±0,03 mg/l ±0,11 mg/l ±0,011 mg/l ±0,1 pH
Methode DPD calmagite TPTZ fenolrood
Golflengte 525 nm
Lichtbron led
Cuvettype rond 24,6 mm diameter (22 mm binnen)
Omgeving 0 tot 50 °C RH max 95 % niet-condenserend
Auto-logging 50 metingen
Voeding alkaline 1.5 V AA (3) / > 800 metingen (zonder verlichting)
Slaapmodus na 15 min. (30 min. bij READ-meting)
Afmetingen 142,5 x 102,5 x 50,5 mm
Gewicht 380 g

Chloor en pH zijn twee 
van de meest gecontro-
leerde parameters in 
waterkwaliteitstesten. 
Hardheid is ook een 
belangrijke parameter, 
die aandachtig wordt 
gereguleerd om afval 
te verminderen of een 
goede werking van 
apparatuur te garan-
deren. IJzer kan een 
onaangename smaak 
veroorzaken of vlekken.
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Reagentia
voor multiparameter fotometers

Parameter Bereik Nauwk. Methode nm Reagens HI83399 HI801 Tests
Ahornsiroop 0,0-100,0%T ±3%@75 %T directe meting 560 HI93703-57 O PP

Alkaliniteit 1 0-500 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±5 ppm  
±5% meetw. broomcresolgroen 610 HI775-26 PP PP 25

Alkaliniteit zeewater 0-300 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±5 ppm  
±5% meetw. broomcresolgroen 610 HI755-26 PP PP 25

Aluminium 0,00-1,00 mg/l  
(ppm) Al3+

±0,02 ppm  
±4% meetw. aluminon 530 HI93712-01 PP PP 100

Ammonia HR 1 2 0,0-100,0 mg/l  
(ppm) NH₄+

±1 ppm  
±5% meetw. Nessler 425 HI93764B-25 PP PP 25

Ammonia HR 1 0,0-100,0 mg/l  
(ppm) NH₄+

±1 ppm  
±5% meetw. Nessler 425 HI93733-01 PP PP 100

Ammonia LR 1 2 0,00-3,00 mg/l  
(ppm) NH₃-N

±0,04 ppm  
±4% meetw. Nessler 425 HI93764A-25 PP PP 25

Ammonia LR 1 0,00-3,00 mg/l  
(ppm) NH₃-N

±0,04 ppm  
±4% meetw. Nessler 425 HI93700-01 PP PP 100

Ammonia MR 1 0,00-10,00 mg/l  
(ppm) NH₃-N

±0,05 mg/l  
±5% meetw. Nessler 425 HI93715-01 PP PP 100

Broom 0,00-8,00 mg/l  
(ppm) 

±0,08 mg/l  
±3% meetw. DPD 525 HI93716-01 PP PP 100

Calcium 0-400 mg/l  
(ppm) Ca²+

±10 ppm  
±5% meetw. oxalaat 466 HI937521-01 PP PP 50

Calcium 0-400 mg/l  
(ppm) Ca²+

±10 ppm  
±5% meetw. oxalaat 466 HI937521-03 PP PP 150

Calcium zeewater 200-600 mg/l  
(ppm) Ca²+ ±5% meetw. zincon 610 HI758-26 PP PP 25

Chloor totaal HR 0,00-10,00 ppm 
Cl₂

±0,03 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93734-01 O PP 100

Chloor totaal LR 0-5,0 mg/l  
(ppm) Cl₂

±0,03 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93711-01 PP PP 100

Chloor totaal LR (vloeibaar) 0,00-5,00 ppm Cl₂ ±0,03 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93701-T PP PP 100

Chloor totaal UHR 0-500 mg/l  
(ppm) Cl2

±3 ppm  
±3% meetw. 4500-Cl 525 HI95771-01 PP PP 100

Chloor totaal ULR 0-0,5 mg/l  
(ppm) Cl₂

±0,020 ppm  
±6% meetw. DPD 525 HI95761-01 PP PP 100

Chloor vrij HR 0,00-10,00 ppm 
Cl₂

±0,03 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93734-01 O PP 100

Chloor vrij LR (poeder) 0,00-5,00 ppm Cl₂ ±0,03 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93701-01 PP PP 100

Chloor vrij ULR 0-0,5 mg/l  
(ppm) Cl₂

±0,020 ppm  
±6% meetw. DPD 525 HI95762-01 PP PP 100

Chloordioxide snelle methode 0,00-2,00 mg/l ±0,10 mg/l  
±5% meetw. DPD/glycine 525 HI96779-01 PP PP 100

Chloride 0-20 mg/l  
(ppm) Cl-

±0,5 ppm  
±5% meetw. kwik (II) thiocyanaat 455 HI93753-01 PP PP 100

Chroom (VI) HR 0-1000 ppb Cr⁶+ ±5 ppb  
±4% meetw. diphenylcarbohydrazide 525 HI93723-01 PP PP 100

Chroom (VI) LR 0-300 ppb Cr⁶+ ±10 ppb  
±4% meetw. diphenylcarbohydrazide 535 HI93749-01 PP PP 100

Chroom VI/totaal 0-1000 μg/l  
(Cr)

±10 μg/l  
± 3% meetw. diphenylcarbazide 525 HI96781-25 PP PP 25

COD HR 2 0-15000 mg/l  
(ppm) O₂

±150 ppm  
±3% meetw. dichromaat EPA 610 HI93754C-25 PP PP 25

COD LR 2 0-150 mg/l  
(ppm) O₂

±5 ppm  
±5% meetw. dichromaat EPA 420 HI93754A-25 PP PP 25

COD LR Hg vrij 2 0-150 ppm O₂ ±5 ppm  
±5% meetw. dichromaat EPA 420 HI93754D-25 PP PP 24

COD LR ISO 2 0-150 ppm O₂ ±5 ppm  
±5% meetw. dichromaat ISO 420 HI93754F-25 PP PP 24

COD MR 2 0-1500 mg/l  
(ppm) O₂

±15 ppm  
±4% meetw. dichromaat EPA 610 HI93754B-25 PP PP 25

COD MR Hg vrij 2 0-1500 ppm O₂ ±15 ppm  
±4% meetw. dichromaat EPA 610 HI93754E-25 PP PP 24
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Parameter Bereik Nauwk. Methode nm Reagens HI83399 HI801 Tests

COD MR ISO 2 0-1500 ppm O₂ ±15 ppm  
±4% meetw. dichromaat ISO 610 HI93754G-25 PP PP 24

COD UHR 2 0,0-60,0 ppt  
(O2)

±0,5 ppt  
±3% meetw. EPA 610 HI93754J-25 PP PP 24

Cyanide 0-0,200 mg/l  
(ppm) CN¯

±0,005 ppm  
±3% meetw. pyridine-pyrazalon 610 HI93714-01 O PP 100

Cyanuurzuur 0-80 mg/l  
(ppm) CYA

±1 mg/l  
±15% turbidimetrisch 525 HI93722-01 PP PP 100

Detergenten, anionisch 2 0,00-3,50 mg/l  
(SDBS)

±0,10 mg/l  
±5% meetw. MBAS 610 HI96782-25 PP PP 25

Detergenten, anionisch 0,0-3,50 ppm 
SDBS SDBS

±0,04 ppm  
±3% meetw. methyleenblauw 610 HI95769-01 PP PP 40

Detergenten, kationisch 2 0,00-2,50 mg/l  
(CTAB)

±0,15 ppm  
± 3% meetw. bromofenolblauw 420 HI96785-25 PP PP 25

Detergenten, nonionisch 2 0,00-6,00 mg/l 
TBPE

±0,10 mg/l  
±5% meetw. TBPE 610 HI96780-25 PP PP 24

Fluoride HR 0-20 mg/l  
(ppm) F¯

±0,5 ppm  
±3% meetw. SPADNS 575 HI93739-01 PP PP 100

Fluoride LR 0,00-2,00 mg/l  
(ppm) F¯

±0,03 ppm  
±3% meetw. SPADNS 575 HI93729-01 PP PP 100

Fosfaat HR 0,0-30,0 mg/l  
(ppm) PO₄³-

±1 ppm  
±4% meetw. aminozuur 525 HI93717-01 PP PP 100

Fosfaat LR 0,00-2,50 mg/l  
(ppm) PO₄³-

±0,04 ppm  
±4% meetw. ascorbinezuur 610 HI93713-01 PP PP 100

Fosfor reactief HR 2 0-32,6 mg/l  
(ppm) P

±0,5 ppm  
±5% meetw. vanadomolybdofosforzuur 420 HI93763A-50 PP PP 50

Fosfor reactief LR 2 0-1,6 mg/l  
(ppm) P

±0,05 ppm  
±5% meetw. ascorbinezuur 610 HI93758A-50 PP PP 50

Fosfor totaal HR 2 0,0-32,6 mg/l  
(ppm) P

±0,5ppm  
±5% meetw. vanadomolybdofosforzuur 420 HI93763B-50 PP PP 50

Fosfor totaal LR 2 0,00-1,15 mg/l  
(ppm) P

±0,05 ppm  
±5% meetw. ascorbinezuur 610 HI93758C-50 PP PP 50

Fosfor ULR zeewater 0,0-200 µg/l  
(ppb) P

±5 ppb  
±5% meetw. ascorbinezuur 610 HI736-25 PP PP 25

Fosforzuur, hydrolyseerbaar 2 0-1,6 mg/l  
(ppm) P

±0,05 ppm  
±5% meetw. ascorbinezuur 610 HI93758B-50 PP PP 50

Hardheid calcium 0,00-2,70 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±0,08ppm  
±4% meetw. calmagite 523 HI93720-01 PP PP 100

Hardheid magnesium 0,00-2,00 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±0,11 ppm  
±5% meetw. EDTA 523 HI93719-01 PP PP 100

Hardheid totaal HR 400-750 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±10 ppm  
±2% meetw. calmagite 466 HI93735-02 PP PP 100

Hardheid totaal LR 0-250 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±5 ppm  
±4% meetw. EPA 466 HI93735-00 PP PP 100

Hardheid totaal MR 200-500 mg/l  
(ppm) CaCO₃

±7 ppm  
±3% meetw. calmagite 466 HI93735-01 PP PP 100

Hydrazine 0-400 μg/l  
(ppb) N₂H₄

±3 ppb  
±3% meetw.

p-dimethylaminobenzal-
dehyde 466 HI93704-01 PP PP 100

IJzer 2 0,00-6,00 mg/l Fe ±0,10 mg/l  
± 3% meetw. fenantroline 525 HI96786-25 PP PP 25

IJzer (II) 0,00-6,00 mg/l 
3500-Fe B

±0,10 mg/l  
±2 % meetw. fenantroline 525 HI96776-01 PP PP 100

IJzer (II)/(III) poeder 0,00-6,00 mg/l Fe ±0,10 mg/l  
±2 % meetw. fenantroline 525 HI96777-01 PP O 100

IJzer HR 0,00-5,00 mg/l  
(ppm) Fe

±0,04 ppm  
±2% meetw. fenantroline 525 HI93721-01 PP PP 100

IJzer LR 0-1,6 ppm Fe ±0,04 ppm  
±8% meetw. TPTZ 575 HI93746-01 PP PP 50

IJzer LR 0-1,6 ppm Fe ±0,04 ppm  
±8% meetw. TPTZ 575 HI93746-03 PP PP 150

IJzer totaal 2 0,00-7,00 mg/l 
3500-Fe B

±0,20 mg/l  
± 3% meetw. fenantroline 525 HI96778-25 PP PP 25

Jodium 0,0-12,5 mg/l  
(ppm) I₂

±0,1 ppm  
±5% meetw. DPD 525 HI93718-01 PP PP 100
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Parameter Bereik Nauwk. Methode nm Reagens HI83399 HI801 Tests

Kalium HR 20-200 ppm K ±20 ppm  
±7% meetw.

turbidimetrisch tetrafe-
nylboraat 466 HI93750-01 PP PP 100

Kalium LR 0,0-20,0 mg/l  
(ppm) K

2 ppm  
±7% meetw.

turbidimetrisch tetrafe-
nylboraat 466 HI93750-01 PP PP 100

Kalium MR 10-100 ppm K ±10 ppm  
±7% meetw.

turbidimetrisch tetrafe-
nylboraat 466 HI93750-01 PP PP 100

Kleur water 0-500 PCU ±10 PCU  
±5% meetw. platina-kobalt 460 - PP PP -

Koper HR 0,00-5,00 mg/l  
(ppm) Cu²+

±0,02 ppm  
±4% meetw. bicinchoninaat 560 HI93702-01 PP PP 100

Koper LR 0-1,500 μg/l Cu²+ ±10 ppb  
±5% meetw. bicinchoninaat 575 HI95747-01 PP PP 100

Magnesium 0-150 mg/l  
(ppm) Mg²+

±3 ppm  
±3% meetw. calmagite 466 HI937520-01 PP PP 50

Magnesium 0-150 mg/l  
(ppm) Mg²+

±3 ppm  
±3% meetw. calmagite 466 HI937520-03 PP PP 150

Mangaan HR 0,0-20,0 mg/l  
(ppm) Mn

±0,2 ppm  
±3% meetw. perjodaat 525 HI93709-01 PP PP 100

Mangaan LR 0-300 μg/l  
(ppb) Mn

±7 ppb  
±3% meetw. PAN 560 HI93748-01 PP PP 50

Mangaan LR 0-300 μg/l  
(ppb) Mn

±7 ppb  
±3% meetw. PAN 560 HI93748-03 PP PP 150

Molybdeen 0,0-40,0 mg/l  
(ppm) Mo⁶+

±0,3 ppm  
±5% meetw. mercaptoazijnzuur 420 HI93730-01 PP PP 100

Nikkel HR 0,00-7,00 g/l  
(ppt) Ni

±0,07 ppt  
±4% meetw. EDTA 575 HI93726-01 PP PP 100

Nikkel LR 0,000-1,000 mg/l  
(ppm) Ni

±0,010 ppm  
±7% meetw. PAN 565 HI93740-01 PP PP 50

Nikkel LR 0,000-1,000 mg/l  
(ppm) Ni

±0,010 ppm  
±7% meetw. PAN 565 HI93740-03 PP PP 150

Nitraat 1 0,0-30,0 mg/l  
(ppm) N-NO₂

±0,5 ppm  
±10% meetw. cadmiumreductie 525 HI93728-01 PP PP 100

Nitraat (chromotropzuur) 1 2 0-30 mg/l  
(ppm) N-NO₂

±1,0 ppm  
±5% meetw. chromotropzuur 410 HI93766-50 PP PP 50

Nitriet HR 0-150 mg/l  
(ppm) N-NO₂

±4 ppm  
±4% meetw. ijzersulfaat 575 HI93708-01 PP PP 100

Nitriet LR 2 0-600 μg/l NO-
2-N

±10 μg/l  
± 3% meetw. diazotering 525 HI96783-25 PP PP 25

Nitriet LR 0-600 μg/l NO-
2-N

±20 μg/l  
± 4% meetw. diazotering 466 HI93707-01 PP PP 100

Nitriet MR 2 0.00-6.00 mg/l  
(NO-2-N)

±0,10 mg/l  
± 3% meetw. Diazotization 525 HI96784-25 PP PP 25

Nitriet ULR zeewater 0.00-200 μg/l  
(NO-2-N)

±6 ppb  
±4% meetw. diazotering 480 HI764-25 PP PP 25

Opgelost zuurstof 0,0-10,0 mg/l  
(ppm) O₂

±0,4 ppm  
±3% meetw. Winkler 466 HI93732-01 PP PP 100

Ozon 0,00-2,00 mg/l  
(ppm) O₃

±0,02 ppm  
±3% meetw. DPD 525 HI93757-01 PP PP 100

pH 6,5-8,5 pH ±0,1 pH fenolrood 525 HI93710-01 PP PP 100

Silica HR 0-200 mg/l  
(ppm) SiO₂

±1 ppm  
±5% meetw. molybdeensilicaat 466 HI96770-01 PP PP 100

Silica LR 0,00-2,00 mg/l  
(ppm) SiO₂

±0,03 ppm  
±5% meetw. heteropolyblauw 610 HI93705-01 PP PP 100

Stikstof totaal HR 2 10-150 mg/l  
(ppm) N

±3 ppm  
±4% meetw. chromotropzuur 420 HI93767B-50 PP PP 50

Stikstof totaal LR 2 0,0-25,0 mg/l  
(ppm) N

±1 ppm  
±5% meetw. chromotropzuur 420 HI93767A-50 PP PP 50

Sulfaat 0-150 mg/l  
(ppm) SO₄²-

±5ppm  
±5% meetw. turbidimetrisch 466 HI93751-01 PP PP 100

Zilver 0,000-1,000 mg/l  
(ppm) Ag

±0,02 ppm  
±10% meetw. PAN 570 HI93737-01 PP PP 50

Zilver 0,000-1,000 mg/l  
(ppm) Ag

±0,02 ppm  
±10% meetw. PAN 570 HI93737-03 PP PP 150
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Parameter Bereik Nauwk. Methode nm Reagens HI83399 HI801 Tests

Zink 0,00-3,00 mg/l  
(ppm) Zn

±0,03 ppm  
±3% meetw. zincon 620 HI93731-01 PP PP 100

Zuurstofbinders  
(carbohydrazide) 0,00-1,50 mg/l ±0,02 ppm  

±3% meetw. ijzerreductie 575 HI96773-01 PP PP 50

Zuurstofbinders
(carbohydrazide) 0,00-1,50 mg/l ±0,02 ppm  

±3% meetw. ijzerreductie 575 HI96773-03 PP PP 150

Zuurstofbinders
(DEHA)

0-1000 μg/l  
(DEHA) 

±5 ppb  
±5% meetw. ijzerreductie 575 HI96773-01 PP PP 50

Zuurstofbinders
(hydrochinon) 0,00-2,50 mg/l ±0,04 ppm  

±3% meetw. ijzerreductie 575 HI96773-01 PP PP 50

Zuurstofbinders 
(ISO-ascorbinezuur) 0,00-4,50 mg/l  ±0,03 ppm  

±3% meetw. ijzerreductie 575 HI96773-01 PP PP 50

1 Niet geschikt voor zeewater 2 Testvial 16 mm
HI96782-25: ISO 7875-1 / HI96783-25: IS0 26777 / HI96778-25 en HI96786-25: ISO 6332 / HI96781-25: ISO 11083
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