
HI98197

Meter voor ultrapuur water 
Professionele waterbestendige meter

 D Geleidbaarheid en resisti-
viteit: hoge resolutie van 
0,001 μS/cm geleidbaarheid 
en 0,1 MQ•cm resistiviteit

 D Kalibratie tot vijf punten voor 
verbeterde nauwkeurigheid

 D Automatische temperatuur-
compensatie en instelbare 
temperatuurcoëfficiënt van 
0,00 tot 10,00 %/°C

 D Ongeveer 100 u werking 
met 4 1,5 V AA-batterijen

 D Vier-ring platina elektrode, 
voor lage EC-monsters tot 
1000 mS/cm (eigenlijke EC)

 D Robuuste IP67 water-
dichte behuizing

 D Duidelijk grafisch lcd-display met 
multifunctionele virtuele toetsen

 D Houdt automatisch de eerste 
stabiele lezing op het scherm

 D Verbeterde kalibratie: met 
waarschuwing als het meet-
bereik niet wordt gedekt 
door de huidige kalibratie

 D Waarschuwing wan-
neer kalibratie nodig is

 D Pc-connectiviteit via op-
tisch geïsoleerde micro-USB 
met HI92000 software

 D Opslaan van 400 manu-
ele logs of 1.000 lotlogs

 D GLP-data geeft informatie uit 
vorige kalibratie om aan Good 
Laboratory Practices te voldoen 

 D Intuïtief toetsenbord met 
de meeste opties zoals GLP, 
hulp, bereik, kalibratie en 
achtergrondverlichting

Ontworpen voor 
waterprofessionals
HI98197 is een waterdichte, draag-
bare geleidbaarheidsmeter die een 
uitgebreid bereik heeft van 0,000 
μS/cm tot 400 mS/cm, zowel als 
TDS (totaal opgeloste vaste stoffen), 
resistiviteit, en drie saliniteitsscha-
len. Deze meter herkent automatisch 
het sondetype en laat u de nominale 
celconstante aanpassen. HI98197 is 
ook geschikt om de drie fasen van de 
USP <645>-methode uit te voeren, 
vereist voor EC-meting van water voor 
injectie. 

Kies uit zeven opgeslagen standaar-
den en kalibreer tot vijf punten voor 
geleidbaarheid. Voor zoutgehalte (% 
bereik), kan u op   één-punt kalibreren.

EC- en TDS-metingen zijn volledig 
aanpasbaar: keuze celconstante 
tussen 0,010 en 10,000, selectie van 
lineair, natuurlijk water (non-lineair) of 
geen temperatuurcompensatie (voor 
werkelijke geleidbaarheid), instelbare 
temperatuurcompensatiecoëfficiënt, 
00-10,00 % / ° C, keuze van referen-
tietemperatuur van 15, 20 en 25 °C, en 
een selecteerbare TDS-factor tussen 
0,40 en 1,00.

Tien sets van aangepaste parameters 
kunnen worden opgeslagen als een 
gebruikersprofiel en later opgeroepen. 
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Specificaties HI98197

EC

Bereik
0,000 tot 9,999 μS/cm, 10,00 tot 99,99 μS/cm, 100,0 tot 
999,9 μS/cm, 1,000 tot 9,999 mS/cm, 10,00 tot 99,99 
mS/cm, 100,0 tot 1000,0 mS/cm (eigenlijke conductivi-
teit*, temperatuurgecompenseerd tot 400 mS/cm)

Resolutie 0,001 µS/cm, 0,01 µS/cm, 0,1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,01 
mS/cm, 0,1 mS/cm

Nauwkeurigheid ±1% van aflezing (±0,01 µS/cm of 1 cijfer, wat groter is)

Kalibratie
automatisch tot 5 punten met 7 gememoriseerde stan-
daarden (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 
mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm)

TDS
Bereik

0,00 tot 99,99 ppm, 100,0 tot 999,9 ppm, 1,000 tot 
9,999 g/L, 10,00 tot 99,99 g/L, 100,0 tot 400,0 g/L 
(autobereik)

Resolutie 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,001 g/L, 0,01 g/L, 0,1 g/L
Nauwkeurigheid ±1% van aflezing (±0,05 ppm of 1 cijfer, wat groter is)

Resistiviteit

Bereik
1,0 tot 99,9 Ω•cm, 100 tot 999 Ω•cm, 1,00 tot 9,99 
KΩ•cm, 10,0 tot 99,9 KΩ•cm, 100 tot 999 KΩ•cm, 1,00 tot 
9,99 MΩ•cm, 10,0 tot 100,0 MΩ•cm (autobereik)

Resolutie 0,1 Ω•cm, 1 Ω•cm, 0,01 KΩ•cm, 0,1 KΩ•cm, 1 KΩ•cm, 0,01 
MΩ•cm, 0,1 MΩ•cm

Nauwkeurigheid ±1% van aflezing (±10 Ω of 1 cijfer, wat groter is)

Saliniteit

Bereik % NaCl : 0,0 tot 400,0%, praktisch zoutgehalte: 0,00 tot 
42,00 (PSU), zeewaterschaal: 0,00 tot 80,00 (ppt)

Resolutie 0,1%, 0,01
Nauwkeurigheid ±1% van aflezing

Kalibratie max, 1 punt in % NaCl-bereik met HI7037 standaard, EC-
kalibratie voor alle andere bereiken

Temperatuur

Bereik -20,0 tot 120,0°C, -4,0 tot 248,0°F
Resolutie 0,1°C, 0,1°F
Nauwkeurigheid ±0,2°C, ±0,4°F (uitgezonderd sondefout)
Kalibratie 1 of 2 punten

Celconstante 0,010 tot 10,000

Temperatuurcompensatie NoTC, lineair (-20,0 tot 120,0°C, -4,0 tot 248,0°F), non-
lineair (0 tot 36°C, 32 tot 98,6°F) ISO/DIS 7888 std

Referentietemperatuur 15°C, 20°C, en 25°C
Temperatuurcoëfficiënt 0,00 tot 10,00 %/°C
TDS-conversiefactor 0,40 tot 1,00

Sonde HI763123 platina, vierring EC/TDS-elektrode met interne 
temperatuursensor en 1 m kabel (incl.)

Datalog manueel loggen: 400 monsters, lotloggen: 5, 10, 30 sec, 1, 
2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (max 1.000 monsters)

Onthouden profielen tot 10

Meetmodes automatisch bereik, automatisch einde, vastzetten en 
vast bereik

Pc-connectie opto-geïsoleerde afgeschermde USB (met HI92000 soft-
ware en micro-USB kabel)

Batterijtype/levensduur 1,5 V AA batterijen (4)/ca. 100 u continu gebruik (zonder 
achtergrondverlichting), 25 u met achtergrondverlichting

Automatische uitschakeling 5, 10, 30, 60 min, of uit
Omgeving 0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
Afmetingen/gewicht  185 x 93 x 35,2 mm

Bestelinformatie
HI98197 wordt compleet geleverd met elektrode HI763123, flowcel, slangen, kalibratieop-
lossing, bekers, pc-software en verbindingskabel, handleiding, snelstartgids en batterijen, 
in een robuuste, aangepaste draagkoffer.

HI605453 
doorstroomcel voor 
ultrapuur water

Snelkoppelsonde
HI763123 vierring platina geleidbaar-
heidssonde beschikt over een DIN-
snelkoppeling voor een eenvoudig en 
gemakkelijk bevestigen en verwijderen
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