
HI98143

pH- en geleidbaarheidstransmitters 
met geïsoleerde uitgang

Aanvaardt twee signalen 
tegelijkertijd
De HI98143-reeks is ontworpen om 
signalen van een pH-elektrode en een 
geleidbaarheidselektrode tegelijkertijd 
te ontvangen.

Directe verbinding van de elektrodes 
met de transmitter verzekert een po-
sitieve elektrische verbinding zonder 
signaalverlies. Deze transmitter is het 
handigst bij procescontroletoepassin-
gen op afstand.

Er zijn drie modellen beschikbaar, die 
een 0-1 V, 0-4 V of 4-20 mA signaal 
uitzenden. De uitgangssignalen zijn 
proportioneel aan de ingangssigna-
len, maar onafhankelijk van verande-
ringen in lading of elektrische capa-
citeit van de kabel. Compensatie voor 
de effecten van temperatuur voor 
EC-metingen worden uitgevoerd door 
het ATC-circuit van de transmitter.

De transmitter kan verbonden worden 
met elke pH- of geleidbaarheidscon-
troller, recorder, computer of elk ander 
controletoestel dat een input van 0 tot 
1 V, 0 tot 4 V of 4 tot 20 mA accep-
teert. De  
HI98143 is een ideaal instrument voor 
toepassingen die controle van zowel 
pH als geleidbaarheid op hetzelfde 
moment vereisen.

 D Aanvaardt pH-elektrode en EC-
elektrodesignalen tegelijkertijd

 D Directe elektrodeverbinding ver-
zekert een positieve elektrische 
verbinding, waardoor signaal-
verlies uitgeschakeld wordt

 D Automatische temperatuur-
compensatie (enkel EC) 

Specificaties HI98143-01 HI98143-04 HI98143-22
Bereik 0 tot 14 pH 0 tot 10 mS/cm
Nauwkeurigheid (bij 20 °C) pH: ±0,5 % volle schaal, EC: ±2 % volle schaal
Ingangsimpedantie 1012 Ohm

Kalibratie
manueel met offset (pH7) en helling (pH4/10) trimmers voor 

pH  
op 0 en 5 mS/cm voor EC

Temperatuurcompensatie EC, automatisch, 0 tot 60 °C met ß=2 %/°C
Uitgang (geïsoleerd) 0-1 V 0-4 V 4-20 mA
Bescherming IP54
Stroomvoorziening 12-24 Vdc
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max. 95 %, niet-condenserend
Afmetingen 160 x 105 x 31 mm 
Gewicht 280 g 

Bestelinformatie
Alle HI98143 modellen zijn volledig voor-
zien van een handleiding.

HI98143-01 Transmitter met 0-1 V 
geïsoleerde uitgang

HI98143-04 Transmitter met 0-4 V 
geïsoleerde uitgang 

HI98143-22 Transmitter met 4-20 mA 
geïsoleerde uitgang 

Elektrodes
Alle pH-proceselektrodes met BNC-connec-
tie kunnen aangesloten worden.

HI3001  Geleidbaarheidselektrode 
voor inline of onderdompe-
lingstoepassingen
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